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SÜLEYMAN DEM İREL ÜNİVERSİTESİ  

HUKUK FAKÜLTES İ DERGİSİ  
YAYIN İLKELER İ 

 

1- Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 
(SDÜHFD) "Hakemli Dergi" statüsünde yılda iki sayı (Mart ve Eylül) olarak 
yayınlanır. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik 
ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayın hakları 
Süleyman Demirel Üniversitesi'ne aittir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye 
devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez. 

2- Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da 
yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar, yayınlanmak üzere kabul 
edildiği takdirde, dönemine gore ilgili sayıda yayınlanır. Fakat Yayın Kurulu, 
makale yoğunluğunu dikkate alarak, hakem incelemesinden olumlu rapor almış 
yazının bir sonraki sayıda yayınlanmasına karar verebilir. 

3- Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayın ilkelerine 
uygun olarak düzenlenmemiş olduğu tespit edilen yazılar, hakeme 
gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade 
edilir. 

4- Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayın ilkelerine 
uygun olan yazılar kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden 
çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile 
ilgili bilgi verilmez. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının 
yayınlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da 
yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar en kısa sürede durumdan 
haberdar edilir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara 
durum hakkında bilgi verilir. 

5- Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide 
yabancı dilde yazılar da yayınlanacaktır. Hangi dilde kaleme alınırsa alınsın 
yazıların başlığı, özetleri ile anahtar sözcüklerinin Türkçe ve İngilizcesi 
eklenerek gönderilmesi gerekir. 

6- Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış 
oldukları ve bu haliyle "basıla" verdikleri kabul edilir. Bilimsellik ölçütlerine 



uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, 
yayın komisyonu tarafından geri çevrilir. 

7- Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme 
adresleri ile telefon numaralarını ve e-mail adreslerini bildirmelidirler. 

8- Yazılar bilgisayarda times new roman, ana metin 12 punto, dipnotu 
8 punto, kaynakça 10 punto, yazı aralığı 1.5 aralık şeklinde ve A4 boyutunda 
hazırlanıp, iki nüsha bilgisayar çıktısı halinde verilmelidir. Yazılar, 
hukuk@sdu.edu.tr adresine başvuru yazısıyla birlikte gönderilebilir. 

9- Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, yazarların 
isteğine bağlı olarak hakem denetimine sunulmayacak makalelere de yer 
verilecektir. Ayrıca dergimize kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi ve 
bilgilendirici notlar da gönderilebilir. Bu nitelikteki yazılar, Yayın Kurulunca 
kabul edilebilir veya geri çevrilebilir. 

10- Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar 
soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. 
Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda 
dipnot olarak gösterilmelidir. 

11- Dipnotlarda, yazarın soyadı, adı gösterilmeli; eser adı, yayın yeri, 
tarihi ve sayfa numarası yazılmalı; aynı esere yapılan sonraki atıflarda, yazarın 
soyadı, gerekliyse kitabın kısaltılmış adı ve sayfa numarası belirtilmelidir. 

Örnek: 

(1) Kitap 

TURHAN, Faruk, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2006, s. 55. 

(2) Dergi 

TURHAN, Faruk, “Anayasa ve Milletvekili Seçimi Kanununa Göre 
Seçilmeye Engel Suç ve Cezaların Yeni Ceza Mevzuatı Açısından 
Değerlendirilmesi”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XI, 
Sayı: 1-2 (Haziran 2007), s. 55-85. 

(3) İnternet ulaşımına sahip çalışmalar 

BOZBEL, Savaş, “5651 Sayılı Kanuna İstinaden Bazı İnternet Sitelerine 
Erişimin Engellenmesi Tedbirlerine Eleştirel Bir Yaklaşım” (http://www.e- 
akademi.org/incele.asp?konu=5651 SAYILI KANUNA İSTİNADEN BAZI 
İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TEDBİRLERİNE 



ELEŞTİREL BİR YAKLA ŞIM&kimlik=-225475448&url=makaleler/sbozbel -
5.htm, 23.02.2011). 

(4) Yargıtay kararları 

Y, 19. HD, 01.10.2009, E. 4528, K. 4880 (Kaynak dergi, içtihat bilgi 
bankası veya internet ulaşım adresi). 

(5) Çeviriler 
ESER, Albin, “Uluslar arası Ceza Mahkemesinin Kurulması: Roma 

Statüsü, Statünün Ortaya Çıkması ve Temel Özellikleri”, Çeviren: Faruk 
Turhan, in: Uluslar arası Ceza Divanı, İstanbul 2007, s. 281-297. 

Yabancı yayınlara yapılan atıflarda da aynı usûl izlenmeli ve kullanılan 
kısaltmalar, kısaltmalar cetvelinde gösterilmelidir. 
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Hakemli Makale 

ALMANYA’DA NAMUS VE TÖRE CİNAYETLER İ 

Silvia Tellenbach* 

 

 

 

ÖZET 

2005 yılında Hatun Sürücü'nün Berlin'de öldürülmesinden 

sonra, namus cinayetleri sorunu Almanya'da da kamuoyunun dikkatini 

çekmeye başlamıştır. Bu makale, Max-Planck-Enstitüsü tarafından 

yapılan ve Almanya’da bilinen bütün namus cinayetleri ile bunların 

failleri ile işleniş biçimlerini kapsayan bilimsel araştırmanın 

sonuçlarını açıklamakta ve ayrıntılarını anlattığı birkaç namus 

                                                           

* Dr. Silvia Tellenbach, Yabancı ve Uluslararası Ceza Hukuku  Max Planck 

Enstitüsü‘ndeki Türk bölümünün sorumlusu. Bu metin, yazarın 15 Mayıs 2014 

tarihinde, Dekan Prof. Dr. Faruk Turhan'ın daveti üzerine, Süleyman Demirel 

Üniversitesi Hukuk Fakültesinde verdiği konferansın, gözden geçirilmiş ve dip 

notları eklenmiş şeklidir. Bu vesile ile, kendisine tekrar candan teşekkürlerimi 

sunarım. 
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cinayetinden yola çıkarak, son 20 yıl içinde Alman içtihadının gelişme 

çizgisini göstermektedir. 

Anahtar kelimler : Namus cinayeti, töre saiki ile öldürme, 

ilkel saik ile öldürme,  Alman Federal Yargıtayı 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Seit dem Ehrenmord an Hatun Sürücü in Berlin im Jahr 2005 

wurde auch in Deutschland das Phänomen des Ehrenmordes in der 

Öffentlichkeit wahrgenommen. Der Artikel beschreibt eine 

wissenschaftliche Untersuchung zu Tätern und Tatumständen bei 

Ehrenmorden, die das Max-Planck-Institut anhand aller in 

Deutschland bekannt gewordenen Ehrenmorde vorgenommen hat, 

ferner beschreibt er einige Ehrenmordfälle und schildert an diesen 

Beispielen die Entwicklung der höchstrichterlichen deutschen 

Rechtsprechung der letzten 20 Jahre. 

Schlüsselwörter: Ehrenmord, Mord aus niedrigen 

Beweggründen, Bundesgerichtshof 
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I-  GİRİŞ 

 

2005 yılının Şubat ayında, Türk kökenli bir Alman vatandaşı 

olan 23 yaşındaki Hatun Sürücü Berlin’de bir otobüs durağında 

vurularak öldürülmüştü. Birkaç gün sonra, olayın asıl şüphelileri 

olarak, öldürülen kadının üç erkek kardeşi yakalandı. Şüpheliler, batı 

tarzı hayat sürdürdüğü, mesela akşamları gezdiği, erkeklerle 

arkadaşlıklar kurduğu ve böylece ailenin namusunu lekelediği 

gerekçesi ile kız kardeşlerini öldürmekle suçlandılar.1 Bu olay 

Almanya'nın ilgisini çok çekti. Zira Türkiye ve bazı Arap ülkelerinde2 

ve Güney Asya ve özellikle Pakistan'da bilinen, buna rağmen uzun 

süre üzerinde durulmayan bir problemi gündeme getirdi: faillerin 

algılamalarına göre, onların şereflerini lekeleyen genç kadınların 

öldürülmesi tartışma konusu oldu. Fakat gerek Almanya'da ve gerekse 

İskandinavya ile göç alan diğer ülkelerde uzun süreden beri, asıl 

sebebi lekelenen namus olan cinayetler işlenmekte idi; mesela ben de 

20 yıl kadar önce benzer olaylarda mahkemelere bilirkişilik yapmıştım 

ama, kamu oyu bu olayları fark etmemişti. 

                                                           
1 Federal Alman Yargıtayının 28 Ağustos 2007 tarihli ve 5 StR 31/07 numaralı 
kararı. Berlin Eyalet Mahkemesi'nin 13 Nisan 2006 tarihli ve (518) 1 Kap Js 285/05 
Kls (39/05) numaralı hükmü, juris (erişim tarihi 29.7.2014). 
2  Tellenbach, Ehrenmorde an Frauen in der arabischen Welt – Anmerkungen  zu  
Jordanien  und anderen Ländern, S. 701-722; Tellenbach, Die Rolle der Ehre in der 
Türkei, S. 619-662. 
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Bu makalede, Almanya'da işlenen bu suçlara daha yakından 

bakmak ve özellikle bunların Almanya'da nasıl tavsif edildiğini, bu 

suçlar ile suç failleri ve mağdurları hakkında neler bilindiğini ve 

Alman mahkemelerinin bu suçları nasıl ele aldığını incelemek 

istiyoruz. Almanca da namus cinayeti kavramının karşılığı olarak 

‘’Ehrenmorde’’, İngilizce de ise, ‘’onor killings’’ terimleri 

kullanılmaktadır. Bu kavram tam olarak tanımlanmamış olmakla 

birlikte, Türkiye'de kullanılan "töre saiki ile öldürme" kavramından 

daha geniştir ve "namus cinayetlerine" daha uygun bir terimdir. Bu 

konuya ileride değineceğiz. 

 

II- NAMUS VE TÖRE C İNAYETLER İ KONUSUNDA 

MAX-PLANCK M İLLETLERARASI CEZA HUKUKU 

ENSTİTÜSÜNÜN ARAŞTIRMALARI VE ELDE ED İLEN 

SONUÇLAR 

 

Birkaç yıl önce Federal Kriminal Dairesi 

(Bundeskriminalamt), Almanya'da 1996 ile 2005 yılları arasında 

işlenen ve saiki namusun lekelenmesi olan cinayetleri araştırma üzere 

bilimsel çalışma yapacak kuruluşlar aradı. Bu araştırma MaxPlanck 
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Enstitüsünün Kriminoloji bölümü tarafından yapıldı.3 Federal 

Kriminal Dairesi 55 cinayet işlendiğini biliyordu. MaxPlanck 

Enstitüsü basında çıkan haberlerle ilgili olarak ayrıntılı araştırmalar 

yaparak, birkaç olay daha bulunduğunu ortaya çıkardı. Böylece 

belirlenen toplam 78 olay ile ilgili olarak, mahkemelerde görülmüş 

olan davaların dosyaları getirtildi; her olay için yaklaşık 7 dosya geldi 

ve her bir cinayet için aşağı yukarı 500 sorudan oluşan bir soru formu 

dolduruldu. Bu sorular, fail, mağdur, olayın işleniş biçimi, olaydan 

önceki durum, olaydan sonraki davranışlar ve bunlara benzer bir çok 

konu ile ilgili idi.4  

Bu araştırma şöyle tanımlanan olayları inceleme kapsamına 

aldı: "pederşahi nitelik taşıyan büyük ailelerde veya topluluklarda, 

özellikle erkekler tarafından kadınlara karşı ve failin bakış açısından, 

ailenin veya erkeğin namusuna sürülen lekenin temizlenmesi için 

kasten işle-nen veya teşebbüs edilen cinayetler. Namusun lekelenmesi, 

bir kadın tarafından, kadının cinselliğine ilişkin bir davranış kuralının 

ihlal edildiğinin algılanması neticesinde ortaya çıkmaktadır."5 Türkçe 

de "töre saiki ile öldürme" diye tanımlanan suçlar, yani bir kız veya 

kadının, kadınlar için geçerli olan bir kuralı ihlal ederek, ailenin toplu 

olarak namusunu lekelediği gerekçesi ile aile mensubu bir veya birden 

                                                           
3 Dietrich Oberwittler/Julia Kasselt, Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005, Köln 
2011. 
4 Oberwittler/Kasselt, a. g.e.s. 57-58, 60-68. 
5 Oberwittler/Kasselt, a.g.e. s. 23. 
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çok kişi tarafından öldürülmesi ile bir kadının kocası tarafından, ona 

ihanet ettiğini bildiği, sandığı veya terk etmek veya boşanmak istediği 

için öldürülmesi olayını ayrı ayrı ele almak gerekir.6 Birlikte yaşadığı 

kişiyi öldürme suçu veya İngilizce konuşan ülkelerde kullanılan terim 

olan "passion crime" ile namus cinayetleri arasındaki fark şudur: fail 

suçu hırs veya kıskançlık nedeni ile işlememektedir, aksine fiilini 

şerefini kurtarmak saiki ile haklı göstermeye çalışmakta ve 

çevresindeki insanlarla fikir birliğine vararak ve hatta onların 

desteğini de alarak hareket etmekte, en azından böyle olduğunu var 

saymaktadır.7 Ancak, yapılan araştırma sırasında, bu modele uygun 

olmayan bazı hallerin de bulunduğu anlaşılmıştır; mesela babasının 

rızası hilafına, PKK terör örgütüne üye olan bir kişi ile evlenen kız 

olayında, baba yerel PKK yönetiminden, rencide olan şerefinin 

kurtarılmasını istemiştir ve bunun üzerine PKK yönetimi, genç 

karıkocayı öldürtmüştür.8  

Bir kadının herhangi bir şekilde cinsel nitelik taşıyan tüm 

davranışlarının ailenin namusu ile bağlantılı olabileceği, Avrupa'da 

bugün tasavvur edilememektedir. Bir kadın kocasını bir başka erkek 

için terk etse bile, bu davranış erkek için acı bir deneyim olsa da, 

                                                           
6 Oberwittler/Kasselt, a.g.e. s. 24. 
7 Oberwittler/Kasselt, a.g.e. s. 23-24 
8 BGH 5 StR 538/01 – 20.02.2002, http://juris.bundesgerichtshof.de/cgibin/recht 
sprechung/document.py ?Gericht=bgh&Art=en&nr=19128&pos=0&anz=1 (erişim 
tarihi: 29.7.2014). 
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namus ile ilgili görülmemektedir. Bu araştırmadaki tek bir kiralık katil 

dışındaki tüm faillerin güneydoğu Avrupa, yakın doğu veya güney 

Asya kökenli göçmenler olmaları böyle açıklanabilir.9 Bunların üçte 

ikisi Türk’tür. Türk faillerin yaklaşık % 90'ı Türkiye'de doğmuş, 

çocukluk ve gençliklerinin iz bırakan yıllarını burada geçirmiş olan 

kişilerdir. Buna karşılık, failler arasında ikinci ve üçüncü nesil hemen 

hemen hiç yoktur. Faillerin geneli, iş açısından alt düzeydedir ve 

işsizlerin yüksek bir oran teşkil etmesi dikkat çekicidir. Diğer dikkat 

çeken bir husus, faillerin üçte birinin cinayetten önce başka suçlar 

işleyerek, sabıkalı olduklarıdır.10  

Tabii, cinayetler olağanüstü durumlardır. Yukarıda belirtilen 

araştırma, namus ve töre saiki ile öldürmenin yılda yaklaşık 7 ila 10 

olayda görüldüğünü ortaya koymaktadır.11 Ancak şu da gözden uzak 

tutul-mamalıdır ki, bu tür olayların tümü de mahkemelerin önüne 

kadar gelmemiş olabilir. Burada önemli oranda karanlık sayı 

bulunduğu he-saba katılmalıdır. Aslında cinayet olan bir olay, kaza 

veya intihar gibi gösterilebilir veya bir kadın aniden kayıp olabilir. 

Ailesine sorulduğunda, kaçtığı veya memlekette evlendiği bilgisi 

verilebilir. Diğer taraftan ise, polise teslim olan ve ailenin şerefini 

kurtarmak ile övünen failler vardır. 

                                                           
9 Oberwittler/Kasselt, a.g.e. s. 85. 
10 Oberwittler/Kasselt, a.g.e. s. 85, 86, 90-92, 95. 
11 Oberwittler/Kasselt, a.g.e. s. 74. 
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III- ALMAN CEZA MAHKEMELER İNİN 

KARARLARINDA NAMUS VE TÖRE C İNAYETLER İ 

 

1) Berlin Eyalet Mahkemesinin 13 Nisan 2006 Tarihli 

Hatun Kararı 

Aşağıda, birkaç olaya, öncelikle de daha önce sözünü 

ettiğimiz basında büyük yankı uyandıran Berlin'deki cinayete 

değinmek istiyoruz. Berlin Eyalet Mahkemesi üç erkek kardeşten en 

küçüğünü cinayetten mahkûm etmişti. Türk Hukukunda olduğu gibi, 

Alman Hukukunda da, temel suç biçimi olarak, kasten öldürme suçu 

(§ 212) ve bunun yanında, liste halinde sayılan unsurların somut 

olayda mevcut bulunması halinde, kasten insan öldürmenin cinayet 

olarak adlandırıldığı ve cezanın ömür boyu hapis olduğu bir nitelikli 

hal (§ 211) vardır. Bu unsurlardan ikisi (canavarca bir şekilde öldürme 

ve bir suçu gizlemek veya bir suçun işlenmesine olanak sağlamak 

amacı)hemen aynı ise de, diğerleri farklıdır. Türk Hukukunun 2005 

yılından beri nitelikli hal sebebi olarak kabul ettiği "töre saiki", Alman 

Ceza Kanununda yoktur. Ancak, namus cinayetlerinin 

muhakemesinde diğer nitelikli hal unsurları önem kazanır. 

Berlin mahkemesi burada öncelikle Alman Hukukundaki 

"Heimtücke", yani sinsice unsurunu ele almıştır. Bu unsur, mağdurun 

tehlikeyi fark etmediği ve bu nedenle de kendisini savunamadığı 
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hallerde söz konusu olur.12 Somut olayda erkek kardeşi, kız kardeşi 

olan mağdura otobüs durağında aniden saldırmış ve saldırgana 

odaklanmış olmadığı için, mağdurun kaçma fırsatı da olmamıştı. Bu 

olayda "sinsice” saldırı unsurunun kullanılması mümkün idi ise de, 

namus cinayetlerinin çoğunda bu unsura dayanılması sorunludur. 

Mağdurun kendisini savunamaması, tehlikenin farkında olmamasının 

neticesi olması gerekmektedir.13 Eğer bir mağdur failin kendisine 

saldıracağını sanmıyorsa, tehlikenin farkında olmayabilir. Ancak, 

namus cinayeti mağdurlarının birçoğu, aile fertlerinden birinin 

kendilerine için büyük bir tehdit oluşturabileceğinin çok iyi 

farkındadır. Yani saldırı beklemeyen bir kişi durumunda değildirler. 

Berlin'deki olayda gerçekleşmiş bulunduğu kabul edilen 

ikinci unsur, "sair ilkel saik" nitelikli hali idi. Mahkeme içtihadına 

göre, "ilkel saik", genel ahlaki değerler açısından "aşağılık" olan ve 

değerler sisteminin en alt sırasında yer alan saikler olarak 

anlaşılmaktadır.14 Alman Federal Yargıtayı, "saiklerin ilkelliği" 

bakımından verdiği kararlarda önceleri, failin bağlı bulunduğu kültür 

değerlerini ve hayat anlayışını göz önünde tutarak, yabancı failler 

açısından ilkel saik unsurunun gerçekleşmediğine hükmederken, 

                                                           
12 Her kim mağdurun saldırı beklemediği ve kendisini savunamayacak bir durumda 
bulunduğu sırada, içinde bulunduğu bu durumu bilerek, bu durumdan yararlanarak 
saldırırsa (Fischer, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, 61. Aufl. München 2014, § 
211 Rdnr. 34, BGH 2, 251). 
13 Fischer, § 211 Rdnr. 34, BGH 32, 282, 284. 
14 BGH 3, 132=BGHNJW 1952, 1026, Agel 65, mustakar içtihadı yansıtmaktadır. 
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doksanlı yılların ortasında bu görüşünde bir değişiklik meydana geldi. 

Buna göre, ilkel saik unsurun-un mevcut bulunup bulunmadığı, Alman 

Hukuku açısından ve Alman bakışı tarafından değerlendirilmesi 

gerekmektedir.15 Böyle bir değerlendirme yapıldığında, bir babanın 

veya bir erkek kardeşin, kendisini kızının veya kız kardeşinin yaşama 

hakkı konusunda karar verecek bir hakim konumunda görmesi ve 

ailenin namusunu ihlal eden bir yaşam tarzı sürdürdüğü gerekçesi ile, 

bu hakka sahip bulunmadığına karar vermesi, "ilkel saik" olarak kabul 

edilmektedir. 

İkinci adım, yabancı failin, saiki ilkel hale getiren bu 

değerlendirmeye temel teşkil eden halleri anlayabilip, 

anlayamayabileceği (gerçekten anlamış olması değil) ve bu anlayış 

doğrultusunda hareket edebilip edemeyeceği açılarından yapılan bir 

değerlendirmedir. Eğer fail uzun yıllar Almanya'da yaşamış ise, ondan 

bu halleri biliyor olması beklenir. 

Mesela, üçüncü kişilerin ona, Almanya'da ağır suç olarak 

kabul edilen bir davranışta bulunmak üzere olduğu konusunda ikazda 

bulundukları anlaşılırsa veya fiili işledikten sonra suçunu gizlemeye 

çalışırsa, bu durum hareketinin Alman Hukuku tarafından ağır şekilde 
                                                           
15  Detaylar için bkz: Erbil, Bahar, Toleranz für Ehrenmörder? Soziokulturelle 
Motive im Strafrecht unter besonderer Berücksichtigung des türkischen Ehrbegriffs, 
Berlin 2008, s. 177 vd., Agel, Carina,(Ehren-) Mord in Deutschland– Eine 
empirische Untersuchung zu Phänomenologie und Ursachen von „Ehrenmorden“ 
sowie deren Erledigung durch die Justiz, Lengerich 2013., s. 66 vd., BGH NJW 
1995, 602. 
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takbih edildiğini bildiği veya en az bilebildiği anlaşılır. Bu 

değerlendirmeyi kabullenip kabullenmemesi, önem taşımaz.16 Buna ek 

olarak, günümüzde özellikle Türkiye'den gelen failleri ilgilendiren bir 

husus daha ortaya çıkmıştır. Türkiye'de daha önce mevcut bulunan 

namus cinayetlerindeki hoşgörülü yaklaşım, 2005 yılından bu yana 

terk edilmiş olup, töre saikiyle öldürme çok ağır cezalandırılmaktadır  

(TCK’nın 82 (1) k m.).Bu nedenle de, aradan geçen bu süre zarfında 

bu düzenlemenin artık bütün ülke çapında öğrenildiği ve Türkiye'den 

gelen bir failin, davranışının hukuk düzeni tarafından ağır bir şekilde 

eleştirildi ğini bildiği kabul edilebilir.17  

Alman Federal Yargıtayı, sadece belli istisnai durumlarda, 

mesela eğer failin davranışlarını yönlendiren hislerini fikren kontrol 

altında tutma, yani iradi olarak denetleme imkânından yoksun olduğu 

durumlarda, "ilkel saik" unsurunun bir namus cinayetinin nitelikli hal 

sebebi olarak gerçekleşmediğini kabul etmektedir.18 Sürücü olayında, 

"ilkel saik" unsurunun gerçekleştiği kabul edilmiş ve kız kardeşini 

öldüren erkek kardeş cinayetten mahkûm edilmişti. 

                                                           
16 BGH 2 StR 452/03 – 28.1.2004, http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechts 
prechung/list.py?Gericht=bgh&amp;Art=en&sid=d63be0d077172555b6bea2c7ec3d
e0e6  (erişim tarihi: 29.7.2014). 
17 Bkz. Çakır-Ceylan, Esma, Gewalt im Namen der Ehre eine Untersuchung über 
Gewalttaten in Deutschland und in der Türkei unter besonderer Betrachtung der 
Rechtsentwicklung in der Türkei, Frankfurt/Main u.a. 2011.s. 236. 
18 BGH NJW 1995, 603, Agel s. 69. 
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Mahkûm, sanık üç kardeşten en küçüğü idi ve suçu 

muhakemenin başında kabul etmişti.18 yaşında olduğu için, genç 

yetişkin statüsünde idi ve hakkında Çocuk Hukuku uygulanarak 9 yıl 

3 ay hapis cezası ile kurtuldu.19 Diğer iki kardeş, mahkeme fiile 

katıldıklarına kanaat getirmediği için, beraat etti. Fakat Berlin'de 

verilen bu hüküm, genel olarak tatmin edici olmadı. Fiili doğrudan 

doğruya işlemenin, ceza sorumluluğu tam olmayan en küçük kardeşin 

işi olduğu, bu tür olayların tipik özelliği olarak algılanmaktadır. 

Aslında bu tür cinayetleri işlemek, babanın temsilcisi olarak en büyük 

erkek kardeşin işi olmasına rağmen, gerek Türkiye'de ve gerekse diğer 

ülkelerde, sonuçta alınacak olan hapis cezası nedeni ile, genellikle yaş 

küçüklüğü hükümlerinden yararlanarak daha hafif cezalandırılan ve 

erkek kardeş tarafından işlendiği görülmektedir. 

Namus cinayetleri konusunda yapılan yeni araştırmalar, 

hakkında Çocuk Hukuku uygulanan faillerin sayısının, uzun süre 

sanıldığının aksine, hiç olmazsa Almanya'da daha az olduğunu ortaya 

koymuştur.20 Bu nedenle, konu şöyle ortaya konabilir: aile fail olarak, 

eksikliği aileyi ekonomik açıdan en az etkileyecek olan kişiyi 

seçmektedir. Bu kişi bazen en küçük, fakat giderek artan bir şekilde 

                                                           
19 Genç Mahkemeleri Kanunu’nun 1(2) ve 105 maddesi. Mahkum, cezasını 
çektikten hemen sonra sınırdışı edildi. http://www.rbb-online.de/politik/ 
beitrag/2014/07/hatun-sueruecue-bruder-ayhan-in-die-tuerkei-abgeschoben.html  
(erişim tarihi: 2.9.2014). 
20 Oberwittler/Kasselt, a.g.e., s. 81. 
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görüldüğü gibi, işsiz olan bir kişidir veya ailenin sevilmeyen bir üyesi, 

böylece tekrar itibar kazanmak istemektedir. 

Federal Yargıtay bu arada erkek kardeşler hakkında ilk 

derece mahkemesi tarafından verilen beraat kararlarını hatalı olduğu 

gerekçesi ile bozarak yeniden yargılanmak üzere geri gönderdi.21 

Ancak, kardeşler bu arada Türkiye'ye gittiler ve iade edilmediler. Bu 

nedenle, Berlin’deki muhakeme devam ettirilemedi. 

Ailenin diğer bireylerinin durumu ise aydınlanmadı. Bu 

olayda olduğu gibi, hemen hemen daima, bunlar olay aydınlatılmadığı 

için, kurtulmaktadır; bu konu büyük bir sorun teşkil etmektedir. Zira, 

diğer aile bireylerinin davranışları, hukuki açıdan bakıldığında, 

yardım veya cinayete azmettirme niteliğinde olmakla birlikte, 

mahkeme kararları, sadece bu olayda değil, diğer bir çok suçta da, 

azmettirmenin ispatının zor olduğunu ortaya koymuştur. Bu konuya 

ileride tekrar döneceğiz. 

 

 

 

                                                           
21 BGH 5 StR 31/07 - 28.8.2007, http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechts 
prechung/list.py? Gericht=bgh&Art=en&Datum=2007-8&Seite=1 (erişim tarihi: 
29.7.2014). 
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2) Münih Eyalet Mahkemesinin 11 Ekim 2007 Tarihli 

Kararı 

Başka bir olay: Genç bir Iraklı kadın, istememesine rağmen, 

kocasından boşanmıştı. Boşandığı kocası aynı gün, şerefinin kırıldığı 

düşüncesi ile sokakta 13 yerinden bıçakladı ve ağır yaralı kadının 

üzerine benzin dökerek ateşe verdi; bu olayı 5 yaşındaki çocuğu da 

izlemek durumunda kaldı. Genç kadın kısa bir süre sonra hastanede 

öldü. 

Münih Eyalet Mahkemesi, faili "ilkel saik" unsuru nedeni ile 

cinayet suçundan mahkûm etti ama ayrıca diğer bir cinayet unsuru 

olan "canavarca bir şekilde öldürmenin” de mevcut bulunduğunu 

kabul etti.22 Canavarca bir şekilde öldürme, “mağdurun hissiz ve 

acımasız bir ruh hali içinde, bedeni ve ruhi açıdan acı çektirerek veya 

işkence yaparak, öldürülmesi için gerekenin üstünde kuvvet ve sürede 

davranışlarda bulunarak öldürülmesi” halinde varlığı kabul edilen bir 

unsurdur (BGH).23 Canavarca bir şekilde öldürme de, "kendisini 

korumayan kişiyi" öldürme gibi bir cinayet unsuru olup, hakimlerin, 

failin saikinin ilkel olup olmadığını denetleme yükümlülüğünü 

dolanmalarına yol açar. Bununla birlikte, namus cinayetlerinde bu 

cinayet unsurunun da kapsam içinde olduğu ve bu nedenle de, 

                                                           
22http://www.welt.de/vermischtes/article1255093/Lebenslange-haft-fuer-iraker-
wegen-Ehrenmords. html.erişim tarihi: 30.7.2014) 
23 Fischer, § 211 RdNr. 56, BGH 3, 380, 381.   
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hükümde yer alan tipik "namus kavramı" içinde hiç dile getirilmediği 

de hesaba katılmalıdır. 

 

3) Detmold Eyalet Mahkemesinin 15 Mayıs 2013 Tarihli 

Kararı 

İnfial uyandıran diğer bir olay, yezidi bir aileye mensup olan 

bir genç kadın ile ilgilidir. Yezidiler sadece kendi inançlarından olan 

kişilerle evlenme kuralını çok ciddiye alırlar. Yezidi olmayan bir kişi 

ile evlenme veya hatta evlilik öncesi bir ilişki, kabul edilemez. Ancak, 

bu genç kadın yezidi olmayan iş arkadaşına aşık olur. Her ikisi de 

kızın ailesinden korktukları için, aralarındaki ilişkiyi özenle gizlediler. 

Ancak, bir gün genç kadın, daha sonra hayatını kaybetmesine yol açan 

hata yaptı. Erkek arkadaşı ona bir buket kırmızı gül hediye etti. Büyük 

bir sevinçle, aşkın sembolü olan kırmızı gülleri evine götürdü. Aile 

hemen kuşkulandı ve buketi nereden bulduğunu sordu. Genç kadın 

bunun üzerine, en iyi kız arkadaşının ana-babasının düğün yıldönümü 

için yaptırdığı buketi saklaması için kendisine verdiğini söyledi ve bu 

konuda cep telefonundan kız arkadaşını da bilgilendirdi. Ailesi 

arkadaşını aradığında konuyu teyit etmesine rağmen, ailesi buna 

inanmadı. Babası kayıtlı numaralara bakmak için cep telefonunu 

istedi. Kız cep telefonunu kırdıktan sonra babasına verdi, ama 

kardeşlerinden biri kayıtlı numaraları okumayı başardı. Bunun üzerine 
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baba mail adresinin şifresini de istedi ve verinceye kadar sopa ile 

dövdü. Böylece aile maillere ulaştı ve kızlarının bir erkek arkadaşı 

olduğu şüphesi kuvvetlendi. Aile kızı tekrar döverek,  kimliğini, 

sürücü belgesini ve sigorta kartını elinden aldı ve evden çıkmasını 

yasakladı. Kız birkaç gün sonra ailesinin evinden kaçarak polise gitti. 

Polisler kızın içinde bulunduğu tehlikeyi anladılar ve doğru bir karar 

vererek, başka bir şehirdeki kadın sığınma evine yerleştirerek, kızı bir 

süreliğine güvene aldılar. Fakat aile her yönden harekete geçerek kızı 

aramaya başladı. Bir şeyler bildiğini umdukları herkese sordular, 

internette araştırmalar yaptılar, kızın facebook'unun aktif olup 

olmadığını ve arkadaşları üzerinden ona erişmenin mümkün olup 

olmadığını araştırdılar. Kıza çok sayıda mail atarak, rica ettiler, 

cezbetmeye çalıştılar ve tehdit ettiler. Sonuçta cumanın da tatil olduğu 

uzun bir hafta sonu tatilinde kız kardeşlerinin erkek arkadaşı ile 

buluşmak isteyebileceğini düşünerek, erkek arkadaşının evinin önünde 

bekle-meye başladılar. Adam giriş katında oturuyordu ve büyük 

ablaları pencerenin altından içeride konuşulanları dinlerken, evden 

kaçan kız kardeşinin sesini duydu ve tanıdı. Diğer iki erkek kardeşinin 

beklediği otomobile giderek onlara haber verdi ve diğer erkek 

kardeşlerini de telefonla çağırdılar. Uzun süre müzakere ettikten sonra 

eve yöneldiler ve iki erkek kardeş kapıya giderken, diğer ikisi 

pencereyi kırarak içeriye girdiler. İçeride bulunan dört kişiyi döverek, 

direnen kız kardeşlerini sürükleyerek kaçırdılar. Daha sonra 
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otomobille uzaklaştılar ve babalarını birkaç kez telefonla aradıktan 

sonra birbirlerinden ayrıldılar. İki erkek kardeş bir golf sahasına 

gittiler, orada kızı ateş ederek öldürüp cesedini çalılıklar arasına 

attılar. Ceset bulunduktan sona hemen aileden şüphelenildi. Büyük 

abla ile suça karışan erkek kardeşler tutuklandı ve mahkemeye 

çıkarıldılar. Erkek kardeşlerden biri suçu ikrar etti, araştırma 

makamları hangi telefondan arandığını ve telefon konuşmasının 

yapıldığı sırada bu telefonların nerede bulunduğunu belirlediler. 

Böylece, aracın olayın gerçekleştiği yere kadar izlediği yol belirlendi. 

Ancak, telefon konuşmalarının içeriği belirlenemedi. Suça katılan 

bütün kardeşler kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mahkûm 

edildiler. Ateş eden erkek kardeş, ilkel nedenlerle cinayet işlemekten 

ömür boyu hapis cezasına mahkûm edildi; kardeşini ısrarlı bir şekilde 

takip eden büyük abla ile öldürme sırasında orada bulunan erkek 

kardeş cinayete yardım ettikleri için 10 yıl hapse mahkûm edildiler, 

diğer kardeşler ise, indirim nedenleri göz önünde tutularak 5 yıl 6 ay 

hapis cezasına mahkûm oldular.24  

Bu olay açısından yeni bir hukuki gelişme olarak ilginç olan, 

ailenin babası hakkında da bir dava açılmış olmasıdır. Türk 

Hukukunda sadece kasten öldürme ve kasten yaralama suçları 

açısından kabul edilmiş olan ihmal suretiyle icrayı (TCK 83, 88), 

                                                           
24 Detmold Eyalet Mahkemesinin,16 Mayıs 2012 tarihli ve 4 Ks-31Js 1086/11-10/12 
sayılı hüküm, juris (erişim tarihi: 25.6.2014). 
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Alman Ceza Kanunu genel bir hüküm olarak düzenlemiştir. İhmalin 

icrai bir hareket gibi kabul edilebilmesi için, belli koşulların 

gerçekleşmiş olması gerekir. Failin neticeyi engellemek bakımından 

hukuki bir yükümlülük altında bulunması ve suçun kanuni tipinde 

ihmali davranışın icrai davranış ile eşdeğerli olduğu konusunda bir 

açıklama bulunması gerekir (§ 13).Somut olayda savcılığın erkek 

kardeşlerin telefon bağlantılarından elde ettiği verilere göre, kardeşler, 

kız kardeşin kaçırılıp öldürüldüğü gece, babaları ile birçok kez 

telefonla görüşmüşlerdi. Mahkeme, babanın mail şifresini öğrenmek 

için, kızını defalarca dövmüş olduğunu tespit etmiştir. Babanın bu 

davranışının, erkek kardeşlerin, kız kardeşlerine karşı aşırı cebir 

uygulamaları durumunda dahi, babalarının bunu da onaylayacağını 

ortaya koyduğu şeklindeki anlayışlarını güçlendirdiği anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle, bu davranışı ile baba, kızına karşı ileride suçlar işlenmesi 

tehlikesini önemli bir şekilde artırmış bulunmakta idi. Babanın bu 

davranışı, cezalandırılan ihmali suçlar bakımından, suç öncesinde 

tehlike yaratma unsuru olarak ele alındı. Ön gelen tehlikeli davranış, 

tehlikeyi yaratan kişi bakımından, zararın doğmasını önleyecek 

tedbirler alma yükümü doğurur. Mahkeme, oğullarının babalarını olay 

gecesi birçok kez aramalarından, babanın gelişmekte olan durumun, 

kızının öldürülmesi ile sonuçlanabileceğini bildiğini ortaya 

koyduğunu kabul etmiştir. Bu nedenle baba müdahale etmek ve olayı 

engellemek yükümü altında idi. Mahkeme, babanın otoriter bir Yezidi 
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aile babası olarak sahip bulunduğu otorite nedeni ile, kızının 

öldürülmesini men etmesi durumunda, fiilin işlenemeyeceğine de 

kanaat getirmiştir. Mahkeme bu nedenle, fiilin ayrıntılarını bilmese 

bile, babanın yardım etme kastı ile hareket ettiğini kabul etmiştir. 

Mahkeme babayı ilkel saikle cinayet suçuna yardımdan mahkûm 

etmiştir.25 Baba bu olayda fail olarak da mahkûm edilebilirdi.26  

Kızın aile mensupları tarafından öldürülmesi dolayısı ile, 

anne hak-kında dava açılmamıştı. Fakat, babanın öldürme olayından 

birkaç hafta önce, kızlarını ağır bir şekilde dövmesine göz yumduğu 

gerekçesi ile, ihmali davranışla işlenen nitelikli topluca yaralama ve 

kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dolayı, anne bir yıl 

hapis cezasına mahkum edilmiş ve cezası ertelenmişti.27  

 

4) Frankfurt Eyalet Mahkemesinin 13 Mayıs 2003 ve 

Federal Yüksek Mahkemenin 28 Ocak 2004 Tarihli Kararları 

Diğer bir olaydaki fail, mağdurun kocasıdır. Almanya'da 

doğup büyüyen bir genç kadın, ailesi tarafından Türkiye'deki kuzeni 

ile evlendirilmişti. Ailenin birleştirilmesi amacı ile, daha sonra 

                                                           
25 Detmold Eyalet Mahkemesinin 4 Şubat 2013 tarihli ve4Ks-31Js 184/12-
56/12sayılı hükmü; juris (erişim tarihi 25.6.2014). 
26 Björn Engelmann, Strafbare Beteiligung am Ehrenmord, HRRS 2013, 351-361. 
27 http://www.nw-news.de/top_news/8877261_Arzu_Oezmens_Mutter_zu_einem 
_Jahr_Freiheitsstrafe_ auf_Bewaehrung_verurteilt.html (erişim tarihi: 31.7.2014). 
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kocasının Almanya'ya gelmesi sağlanmıştı. Erkek geldikten hemen 

sonra, gözetmek ve kontrol altında tutmak amacı ile, eşine karşı siddet 

uygu-lamaya başladı. Aile mensuplarının, adamın eşine böyle 

davranmaması için yaptıkları girişimler başarısız kaldı. Neticede kadın 

eşinden boşanmaya karar verdi.Kadının ailesini de bu kararı kabul 

ettiği an-laşılıyor. Bu olağan bir durum değil. Zira, bir çok halde, 

kadınların aileleri de erkeğin tarafını tutarlar ve kötü muamele 

yapmasına rağmen, kızlarının kocasının yanında kalmasını veya ona 

geri dönmesini isterler. Adam boşanmayı kendisi için onur kırıcı bir 

durum olarak gördü. Kocanın ikamet süresi bitmek üzere olması ve 

boşandığı takdirde uzatılamaması da buna eklendi. İkamet izni 

uzatılamadığı takdirde, adam Türkiye'ye geri dönmek mecburiyetinde 

idi ve bunu da bir nevi aşağılanma olarak görmekte idi. Karısından, 

kendisine geri dönmesini istedi ve Türkiye'ye geri dönerse, cesedini 

götürmekle tehdit etti. Yeni bir kavganın arkasından, adam önce eşine 

saldırdı ve daha sonra da çok sayıda bıçak darbesi ile onu öldürdü.  

Eyalet Mahkemesi onu önce kasten öldürme suçundan 

mahkum etti. Sanık eşinin yaşama hakkına ayrılmak istediği için son 

vermiş olduğu için, mahkeme objektif olarak "ilkel saik" unsurunun 

mevcut bulunduğunu kabul etmişti. Ancak, failin kendi ülkesinin 

değer yargılarına bağlı olarak hareket ettiği için, Alman hukukunun 

öngördüğü değerlendirmelerini yapamayacağını kabul etmişti. Federal 

Yargıtay bu hükmü bozdu ve davayı Eyalet mahkemesine geri 
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gönderdi. Yüksek mahkeme ilk derece mahkemesinden şu sorunun 

cevabını vermesini istedi: fail Anadolu'da geçerli olan değer 

yargılarına göre, eşine sürekli kötü muamele yapmak ve neticede 

öldürmek hakkına sahip miydi ve Alman değer yargılarına uygun 

davranmak durumunda olabilir miydi?28  

Bu somut olayda kadının ailesi de, eşine karşı yaptığı 

davranışlar dolayısı ile kendisine ikazlarda bulunmuştu. Bütün 

bunların ötesinde, bir kişinin eşine karşı kötü muamelede bulunmasını 

ve sonra da öldürmesini Türk Hukukunun da hoş görmediğini, aksine 

cezalandırdığını bilmemesi mümkün değildi.29 Bu gerekçelerle, sanık 

hakkında ilkel saikle işlenen cinayet suçunun cezası ile uygulanması 

gerekiyordu. Bu olay, şerefinin ihlal edildiğini düşünen kocaların 

işledikleri öldürme suçlarına emsal olabilecek bir alt yapıya sahip 

bulunduğu için, ilginçtir.  

Eşlerin önceden tanışarak veya birbirlerini seçerek değil, az 

veya çok bir aile baskısı altında kurdukları evliliklere de çok rastlanır. 

Bu tür evliliklerde anlaşmazlıklar çabuk başlar. Bilhassa, Almanya'da 

büyümüş olan bir kızın, Anadolunun bir köyünde yetişen bir erkekle 

evlendirildiği hallerde, adamın evlilik nedeni ile Almanya'ya gelmesi, 

özellik taşıyan bir durumdur. Erkek genellikle Almanca bilmez veya 

                                                           
28 BGH NJW 2004, 1466, (LG Frankfurt AZ 5/21 Ks 3340 Js 232029/02, BGH AZ 2 
StR 452/03). 
29 Bkz. Çakır-Ceylan, a.g.e.s. 236. 
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çok az bilir, bu nedenle iş bulamaz ve kendisini rahat hissetmez. 

Almanya'da büyümüş olan ve yaşam koşullarını bilen kadın, 

bağımsızdır ve erkeğe nazaran üstün pozisyondadır. Göçten 

kaynaklanan durumu nedeni ile erkek kendisini kadın karşısında zayıf 

hisseder ve karısının kuvvetli erkeğe itaat etmesini sağlamaya çalışır. 

Kadın bunu kabul etmez ve kocasından ayrılmak ister veya resmen 

boşanmadan sonra veya hatta resmen boşanmadan önce, seçtiği bir 

başka erkek ile ilişki kurar. Erkek şerefinin ihlal edildiğini düşünür ve 

kadını öldürür.30  

Zorla evlendirmek Almanya'da birkaç yıldan beri suç haline 

getirilmiştir.31 Bu fiilin suç haline getirilmesi açısından, zorla 

evlendirilen kadınların yaşam hakkı ve beden bütünlüğü açısından 

büyük bir tehlike altında olmaları, esaslı gerekçelerden birini oluştur-

muştu. 

 

5) Limburg Eyalet Mahkemesinin 23.04.2007 Tarihli 

Kararı 

Son olarak, umut veren bir olayı daha ortaya koymak 

istiyorum. Genç bir Türk kızı babasının kendisini evlendirmek isteğini 

red etti. Baba bu nedenle aile şerefinin ihlal edildiğini düşünerek, yaşı 

                                                           
30 Bkz. Oberwittler/Kasselt,a.g.e.s. 87. 
31 Alman Ceza Kanununun 237‘inci maddesi.   
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küçük olan oğlundan ablasını öldürmesini istedi. Ablasını çok seven 

çocuk, babasının isteğini yerine getirmedi. Durumu öğretmenine 

açıkladı ve bu da polise haber verdi. Böylece ablasının hayatını ve 

kendi geleceğini kurtarmış oldu. Alman Hukuku „cürme azmettirmeye 

teşebbüsü“ suçunu kabul ettiği için, baba Limburg ağır ceza 

mahkemesi tarafından ilkel saiklerle cinayete azmettirmeye 

teşebbüsten beş buçuk yıl hapis cezasına mahkum etti.32  
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Hakemli Makale 

LİSELERİN, İÇKİLİ YERLER İN VE 

KAHVEHANELER İN SOKAK ÜZER İNDE OLUŞAN 

SUÇA ETKİSİ – BURSA ÖRNEĞİ1 

Hacı DURU* 

 

 

 

ÖZET 

Çalışmada, rutin aktivite, suç örüntüsü ve sosyal düzensizlik 

teorilerinin birleşiminden oluşan bir modele dayanılarak liselerin, 

içkili yerlerin ve kahvehanelerin sokak blokları üzerinde oluşan suça 

etkisi incelenmektedir. Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik 

Kurumu’ndan elde edilen veriler hiyerarşik lineer modelleme tekniği 

kullanılarak regresyon analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonuçları, 

muhtemel üçüncü değişkenlerin etkileri de kontrol edildiği halde, 

                                                           
1 Bu makale, yazarın yayınlanmamış doktora tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
*
 Dr., Isparta, Keçiborlu, Emniyet Müdürü  
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üzerinde lise, içkili yer ve kahvehane bulunan sokak bloklarında daha 

fazla suç oluştuğunu göstermektedir. Ayrıca, sosyal düzensizlik 

teorisiyle ilişkili değişkenlerin birbirleriyle olan beklenmedik ilişkileri 

sosyal düzensizlik teorisinin Türkiye ortamı için yeniden üretilmesi 

gerektiğine işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  liseler, içkili yerler, kahvehaneler, suç, 

hiyerarşik lineer modelleme 

 

THE EFFECT OF H İGH SCHOOLS, ON-

PREMİSE ALCOHOL OUTLETS, AND COFFEE-

HOUSES ON CRİME ON STREET BLOCKS - BURSA 

EXAMPLE 

ABSTRACT 

In this study, the effects of high schools, on-premise alcohol 

outlets, and coffee-houses are examined based on an integration of 

crime opportunity and social disorganization theories. Data coming 

from Bursa Police Department and Turkish Statistics Institute are 

analyzed using hierarchical linear modeling techniques. The results of 
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the study show that controlling for possible third variables, street 

blocks with high schools, on-premise alcohol outlets, and coffee-

houses host more crime than other street blocks. Moreover, the 

unexpected interrelationships among social disorganization variables 

imply that social disorganization theory should be re-theorized for 

Turkey. 

Keywords: high schools, on-premise alcohol outlets, coffee-

houses, crime, hierarchical linear modeling 

 

 

I. GİRİŞ 

 

Suçun mekân üzerindeki dağılımı rastgele değildir. Bazı 

yerlerde daha çok, bazı yerlerde ise daha az suç işlenir. Ampirik 

araştırmalar da bunun böyle olduğunu göstermişlerdir. Mesela, çokça 

bilinen üç çalışmada Shaw ve McKay2, Weiburd ve arkadaşları3 ve 

                                                           
2 Shaw, C. R., veMcKay, H. D. (1942). Juvenile Delinquency and Urban Areas. 
Chicago, IL: University of Chicago Press. 
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Sherman ve arkadaşları4 suçun mahalle, sokak bloğu ve ‘yerler’ 

seviyesindeki dağılımını incelemiş ve bu dağılımın rastgele 

olmadığını bulmuşlardır. Shaw ve McKay5 Şikago’nun şehir 

merkezine yakın mahallelerinin diğer mahallelere nazaran hep daha 

fazla suç ve suçlu barındırdığını bulmuşlardır. Weiburd ve 

arkadaşları6 Seattle’ın sokak bloklarında meydana gelen suçların 

sayılarını incelemiş ve suçların yaklaşık yarısının sokak bloklarının 

yalnızca %4-5’inde meydana geldiğini bulmuşlardır. Sherman ve 

arkadaşları7 ise polise yapılan ihbarları incelemiş ve bu ihbarların 

yaklaşık yarısının söz konusu yerlerin (places) %3’ünden geldiğini 

ortaya koymuşlardır. Sherman ve arkadaşları8 yeri bina, durak, kavşak 

gibi “çıplak gözle bakıldığında tek seferde ve tamamen görülebilen 

sabit bir mekân” olarak tanımlamışlardır. 

                                                                                                                                        
3 Weisburd, D., Bushway, S., Lum, C., ve Yang, S.-M. (2004). Trajectories of crime 
at places: A longitudinal study of street segments in the city of Seattle. Criminology, 
42(2), 283-321. 
4 Sherman, L. W., Gartin, P. R., ve Buerger, M. E. (1989). Hot spots of predatory 
crime: Routine activities and the criminology of place. Criminology, 27(1), 27-55. 
5 Shaw, C. R., ve McKay, H. D. 
6 Weisburd, D., Bushway, S., Lum, C., ve Yang, S.-M. 
7 Sherman, L. W., Gartin, P. R., ve Buerger, M. E. 
8 A.g.e. 
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Suçun rastgele olmayan bu dağılımını anlamak adına teoriler 

ortaya atılmıştır. Bu teoriler iki ana gruba ayrılmaktadır. Birincisi, suç 

olaylarının dağılımını anlamaya yönelik olan ortamsal teorilerdir9. 

Ortamsal teorilere göre bazı yerlerde daha fazla suç işlenir, çünkü 

buralarda daha fazla suç fırsatı vardır10. Mesela, bazı yerlerde diğer 

yerlere nazaran çalınacak daha çok eşya vardır. İkincisi, suçluluk 

oranlarının dağılımını anlamaya yönelik olan ekolojik teorilerdir11. 

Ekolojik teorilere göre bazı yerlerde daha fazla suçlu kişi 

yaşamaktadır; çünkü buralarda ya suç yeterince kontrol 

edilmemektedir ya da bir şekilde teşvik edilmektedir. Mesela, bazı 

mahallelerde insanlar yanlış yapıldığını gördüklerinde müdahale edip 

o yanlışı düzeltmezler. Veya bazı mahallelerde, toplumun genelinde 

yanlış olarak tanımlanan davranışlar yanlış olarak görülmez.   

Ampirik araştırmalar yukarıda sözü edilen iki gruptaki 

teorileri de destekler niteliktedir12.  Ama bu teorilerle ilgili Türkiye’de 

                                                           
9 Weisburd, D., Bushway, S., Lum, C.; Yang, S.-M.; Cohen, L. E., ve Felson, M. 
(1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. American 
Sociological Review, 44(4), 588-608. 
10 Felson, M., ve Clarke, R. V. (1998). Opportunity Makes the Thief: Practical 
Theory for Crime Prevention. London: Crown. 
11 Weisburd, D., Bushway, S., Lum, C.; Yang, S.-M.; Shaw, C. R., ve McKay, H. D. 
12 Wilkinson, D. L. (2007). Local social ties and willingness to intervene: Textured 
views among violent urban youth of neighborhood social control dynamics and 
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situations. Justice Quarterly, 24(2), 185-220; Warner, B. D. (2007). Directly 
intervene or call the authorities? A study of forms of neighborhood social control 
within a social disorganization framework.Criminology, 45(1), 99-129; Stewart, E. 
A., ve Simons, R. L. (2006). Structure and culture in African American adolescent 
violence: A partial test of the "Code of the Street" thesis.Justice Quarterly, 23(1), 1-
33; Lowenkamp, C. T., Cullen, F. T., ve Pratt, T. C. (2003). Replicating Sampson 
and Groves's test of social disorganization theory: Revisiting a criminological 
classic. Journal of Research in Crime and Delinquency, 40(4), 351-373; Moneroff, J. 
D., Sampson, R. J., ve Raudenbush, S. W. (2001).Neighborhood inequality, 
collective efficacy, and the spatial dynamics of urban violence. Criminology, 39(3), 
517-559; Rountree, P. W., ve Warner, B. D. (1999). Social ties and crime: Is the 
relationship gendered? Criminology, 37(4), 789-814; Veysey, B. M., ve Messner, S. 
F. (1999). Further testing of social disorganization theory: An elaboration of 
Sampson and Groves's "Community Structure and Crime". Journal of Research in 
Crime and Delinquency, 36(2), 156-174; Bellair, P. E. (1997). Social interaction and 
community crime: Examining the importance of neighbor networks. Criminology, 
35(4), 677-704; Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., ve Earls, F. (1997). 
Neighborhoods and violent crime: A mutlilevel study of collective efficacy. Science, 
277(5328), 918-924; Warner, B. D., ve Rountree, P. W. (1997). Local social ties in a 
community and crime model: Questioning the systemic nature of informal social 
control. Social Problems, 44(4), 520-536; Warner, B. D., ve Pierce, G. L. (1993). 
Reexamining social disorganization theory using calls to the police as a measure of 
crime. Criminology, 31(4), 493-517; Sampson, R. J., ve Groves, W. B. (1989). 
Community structure and crime: Testing social-disorganization theory. The 
American Journal of Sociology, 94(4), 774-802; Miethe, T. D., Stafford, M. C., ve 
Long, J. S. (1987). Social differentiation in criminal victimization: A test of routine 
activities/lifestyle theories. American Sociological Review, 52(2), 184-194; Cohen, 
L. E., Kluegel, J. R., ve Land, K. D. (1981). Social inequality and predatory criminal 
victimization: An exposition and test of a formal theory. American Sociological 
Review, 46(5), 505-524; Hindelang, M. J., Gottfredson, M. R., ve Garofalo, J. 
(1978).Victims of Personal Crime. Cambridge, Mass: Ballinger. 
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yapılmış çalışma sınırlıdır13. Bu çalışmanın amacı da bu eksikliği 

kapatmaktır. 

Roncek ve arkadaşları14 Amerika’da yaptıkları çalışmada 

liselerin ve içkili yerlerin suça etkisi olduğunu bulmuşlardır. Daha 

spesifik olarak, üzerinde lise veya içkili yer bulunan sokak 

bloklarındaki suç sayısının diğer sokak bloklarına nazaran daha fazla 

olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca, liselerin ve içkili yerlerin suça 

etkisinin, sokak bloklarının içinde bulunduğu mahalle ortamına göre 

farklılaştığını da bulmuşlardır. Bu bulgular yukarıda sözü edilen 

teorilerle uyumludur. 

                                                           
13 Örn: Mus, E. (2010). Examining Violent and Property Crimes in the Provinces of 
Turkey for the years of 2000 
and 2007. Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia; Gok, O. 
(2009). Structural Disadvantage, Terrorism, and Non-Terrorist Violent Crime in 
Turkey. University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio; Basibuyuk, O. (2008). Social 
(Dis)organization and Terror Related Crimes in Turkey. University of North Texas; 
Comerter, N., Kar, M. (2007). Economic and social determinants of the crime rate in 
Turkey: Cross- section analysis. Ankara Universitesi, Siyasal Bilimler Fakultesi 
Dergisi, 62(2), 37-57; Koseli, M. (2006). Poverty, Inequality & Terrorism 
Relationship in Turkey.Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia ve 
Topçuoğlu, T (2013) Türkiye’de polise kayıtlı suçların rutin aktiviteler teorisi 
açısından bölgesel dağılımı, Polis Bilimleri Dergisi, 15(13), 125-147. 
14 Roncek, D. W., ve Maier, P. A. (1991). Bars, blocks, and crime revisited: Linking 
the theory of routine activities to the empiricism of "Hot Spots". Criminology, 29(4), 
725-754; Roncek, D. W., ve Faggiani, D. (1985).High Schoolsand crime: A 
replication. The Sociological Quarterly, 26(4), 491-505; Roncek, D. W., & 
LoBosco, A. (1983). The effect of High Schoolson crime in their neighborhoods. 
Social Science Quarterly, 64(3), 598-613. 
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Bu çalışmada da benzer bir test Türkiye’den alınan veriler 

kullanılarak tekrarlanmaktadır. Çalışmanın devamında ise önce suçun 

mekân üzerindeki dağılımıyla ilgili teoriler anlatılmaktadır. Daha 

sonra Türkiye ortamında liselerin, içkili yerlerin ve kahvehanelerin 

suça etkisi tartışılmaktadır. Üçüncü bölümde ampirik araştırma için 

kullanılan veriler ve araştırmanın metodolojisi anlatılmaktadır. 

Dördüncü bölümde araştırmanın bulguları sunulup tartışılmaktadır. En 

son bölümde ise çalışma sonuçlandırılmaktadır. 

 

II. TEOR İ 

 

Suçun mekân üzerindeki dağılımı rutin aktiviteler, suç 

örüntüsü ve sosyal düzensizlik teorileri ile bu teorilerin birleşiminden 

oluşan entegre bir model kullanılarak anlaşılabilir. Aşağıda bu teoriler 

tek tek incelenmekte ve sonrasında da bu üç teorinin birleşiminden 

oluşan entegre bir model ortaya konulmaktadır. 
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A. Rutin Aktiviteler Teorisi 

Rutin aktiviteler teorisine (routine activities theory) göre 

suçun işlenebilmesi için üç unsurun zaman ve mekân üzerinde bir 

araya gelmesi gerekir: (1) motive olmuş (yani, suç işlemeye 

hazır/niyetli) bir saldırgan, (2) uygun bir hedef15 ve (3) hedefi 

saldırgandan koruyacak bir koruyucunun yokluğu16. Bu üç unsur 

zaman ve mekân üzerinde bir araya gelirse suç işlenebilir; yoksa 

suçun işlenmesi mümkün değildir. Bu üç şey bir araya geldiğinde suç 

için fırsat oluştu demektir. Bir yerde ne kadar suç işlendiği, orada ne 

kadar çok suç fırsatı olduğuna bağlıdır. 

Rutin aktiviteler teorisi ilk olarak Cohen ve Felson17 

tarafından Amerika’da suç sayılarındaki anormal artışı anlamak adına 

ortaya atılmıştır. Suç, sosyoekonomik durumla ters ilişkilidir. 

                                                           
15 Uygun hedef suçun türüne göre değişmektedir. Mesela, hırsızlık suçu için uygun 
hedef boş bir ev veya işyeri olabilirken gasp suçu için uygun hedef yaşlı, çocuk, 
kadın gibi kendini gaspçıdan koruyamayacak kadar zayıf bir kişi olabilmektedir. 
Tecavüz suçu için uygun hedef cinsel istekleri tatmin edebilecek bir kişidir. Oto 
hırsızlığı için uygun hedef sahibi başında olmayan bir otodur. 
16 Cohen, L. E., ve Felson, M.; Koruyucu, ille de bir insan olmak zorunda değildir. 
Çelik kapı, alarm sistemi veya kapıda bağlı bir köpek de koruyucu olabilir. Ayrıca 
sokakta işlenen suçlar için sokak üzerinde bulunan ve suç oluşması durumunda 
müdahale edebilecek herhangi bir kişi de koruyucudur. Koruyucunun asıl 
fonksiyonu hedefi saldırgandan korumak değil, motive olmuş saldırganın risk 
algısını etkileyerek suçu işlemekten caydırmasıdır.   
17 A.g.e. 
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Sosyoekonomik durumdaki iyileşme suçta azalmayı getirir. Fakat 

1970’li yıllarda Amerika’da sosyoekonomik anlamda iyileşme 

yaşanmasına rağmen suç sayılarında azalma değil, artış yasanmıştır. 

Bu anormal durumu anlamak adına rutin aktiviteler teorisi ortaya 

atılmıştır18. 

Cohen ve Felson19, 1970’li yıllarda eğitim seviyesinin 

yükseldiğini, kadınların daha çok iş hayatına atıldığını, insanların 

zenginleştiğini, ailelerin arabalar alıp yazları tatile gitmeye 

başladıklarını ifade etmişlerdir. Bu durumda evlerin boş yani 

korumasız kaldığını iddia etmişlerdir. Dolayısıyla ülke genelinde daha 

çok suç fırsatı oluşmuş ve evden hırsızlık olayları artmıştır. Kadınlar 

iş hayatına atıldıkları için güvenli ev ortamından ayrılıp sokaklara 

çıkmışlardır. Bu durumda nispeten daha korumasız hale gelmiş ve 

kendileri tecavüz, gasp, yankesicilik gibi suçlara daha çok maruz 

kalmışlardır; çünkü bu türlü suçlar için daha çok firsat oluşmuştur. 

Ekonomik durumdaki iyileşmeyle evlere yükte hafif pahada ağır daha 

çok eşya girmeye başlamıştır. Yani, uygun hedeflerin sayısı artmış ve 

dolayısıyla suç fırsatları artmıştır. Onun için de evden hırsızlık 

                                                           
18 A.g.e. 
19 A.g.e. 
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olayları artmıştır. Cohen ve Felson20 yukarıdakilere benzer örneklere 

ve daha fazlasına çalışmalarında yer vermektedirler. 

Rutin aktiviteler teorisi birçok kez test edilmiş ve bu 

testlerden bir kısmında teoriyi destekler bulgulara ulaşılmıştır21. 

 

B. Suç Örüntüsü Teorisi 

Rutin aktiviteler teorisi, “suç ancak üç şey bir araya gelirse 

oluşur” demekle aslında sözü eksik bırakmış; bu üç şeyin ne tür 

yerlerde (ve hangi zamanlarda) bir araya geleceği ile ilgili bir şey 

söylememiştir. Suç örüntüsü teorisi (crime pattern theory) bu eksikliği 

kapatmayı amaçlamıştır22. 

                                                           
20 A.g.e. 
21 Örn, Felson, M.,ve Clarke, R. V.; Miethe, T. D., Stafford, M. C., ve Long, J. S.; 
Messner, S. F., ve Blau, J. R. (1987). Routine leisure activities and rates of crime: A 
macro-level analysis, Social Forces, 65(4), 1035-1052; Sampson, R. J., ve 
Wooldredge, J. D. (1987). Linking the micro- and macro- level dimensions of 
lifestyle- routine activity and opportunity models of predatory victimization. Journal 
of Quantitative Criminology, 3(4), 371-393; Cohen, L. E., Kluegel, J. R., ve Land, 
K. D. (1981); Cohen, L. E., ve Felson, M.; Cohen, L. E., Felson, M., ve Land, K. C. 
(1980). Property crime rates in the United States: A macrodynamic analysis, 1947-
1977; with ex ante forecasts for the mid-1980s. American Sociological Review, 
86(1), 90-118. 
22 Brantingham, P. L., ve Brantingham, P. J. (2003). Anticipating the displacement 
of crime using the principles of environmental criminology. Crime Prevention 
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Suç örüntüsü teorisinin suçun mekân üzerindeki dağılımıyla 

ilgili temel kavramları şunlardır: yerler (nodes), yollar (paths), kıyılar 

(edges), suç üreticileri (crime generators) ve suç çekicileri (crime 

attractors)23. Yerler, ev, okul, işyeri, alışveriş merkezi, spor kompleksi 

ve eğlence yeri gibi insanların temel aktivitelerinin gerçekleştigi 

yerlerdir. İnsanlar bir yerden diğerine bunlar arasındaki yollar 

üzerinde gidip gelirler24. 

Kıyılar, farklı iki bölgeyi birbirinden ayıran cografi 

unsurlardır. Mesela, yerleşim yeri ile sanayi sitesi arasındaki bir ana 

cadde veya gecekondu mahallesi ile imarlı bir mahalle arasındaki 

demiryolu kıyıdırlar25. 

Suç üreticileri, okul, alışveriş merkezi, otobüs terminali, 

stadyum gibi birçok insanın suç işlemek dışındaki amaçlarla bir araya 

                                                                                                                                        
Studies, 16, 119-148.; Brantingham, P. L., ve Brantingham, P. J. (1999). A 
theoretical model of crime hot spot generation.Studies on Crime and Crime 
Prevention, 8(1), 7-26.; Brantingham, P. L., ve Brantingham, P. J. (1995). 
Criminality of place: Crime generators and crime attractors. European Journal on 
Criminal Policy and Research, 3(3), 1-26.; Brantingham, P. L., ve Brantingham, P. J. 
(1993). Nodes, paths and edges: Considerations on the complexity of crime and the 
physical environment. Journal of Environmental Psychology, 13(1), 3-28. 
23 Brantingham, P. L., ve Brantingham, P. J. (1995). 
24 Brantingham, P. L.,ve Brantingham, P. J. (1993). 
25 Brantingham, P. L.,ve Brantingham, P. J. (1993). 
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geldikleri yerlerdir. Suç üreticileri esasen insanların ortak yerleridir. 

Buralarda birçok insan, yani, birçok motive olmuş saldırgan ve uygun 

hedef bir araya geldiği için birçok suç fırsatı vardır. Onun için de 

buralar suç üretirler. Suç çekicileri ise, kumarhaneler, genelevler gibi 

insanların özellikle suç işlemek amacıyla ziyaret ettikleri yerlerdir, 

çünkü buralarda suç fırsatlarının olduğu bilinir26. 

Suç örüntüsü teorisine göre suç fırsatları en çok suç 

üreticilerinde, suç çekicilerinde, bunlara açılan işlek yollarda ve 

kıyılarda27 yoğunlaşır. Yani motive olmuş saldırgan, uygun hedef ve 

                                                           
26 A.g.e. 
27 Kıyılarda daha çok suç oluşur çünkü buralarda kıyının her iki yanının sakinleri de 
dikkat çekmeden gezip dolaşabilirler. Mesela, iş yerlerinin yoğun olarak bulunduğu 
bir mahalle ile yerleşim yerlerinin yoğun olarak bulunduğu iki mahalleyi düşünün. 
Bu iki mahalle arasındaki cadde bir kıyıdır. Veya gecekondu mahallesi ile imarlı bir 
mahalleyi düşünün. Bu iki mahalle arasındaki demiryolu da bir kyıdır. Suçlu kişiler, 
iş yerlerinin yoğun olarak bulunduğu mahallelerde ve gecekondu mahallelerinde 
daha rahat gezebilirler, çünkü buralarda dikkat çekmezler. Ama imarlı ve yerleşim 
yerlerinin yoğun olarak bulunduğu mahallelerde rahatca gezemezler; oralarda dikkat 
çekerler. Onun için bu türden mahallelerin içlerine kadar girip, mesela hırsızlık 
yapamazlar (Bernasco, W., ve Block, R. (2009). Where offenders choose to attack: 
A discrete choice model of robberies in Chicago. Criminology, 47(1), 93-130). 
Halbuki kıyılar üzerinde, mesela imarlı bir mahalle ile gecekondu mahallesi 
arasındaki bir demiryolunda, veya işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu bir mahalle 
ile yerlesim yerlerinin yoğun olarak bulunduğu bir mahalle arasındaki bir cadde 
uzerinde dikkat çekmeden bulunabilirler. Kimse onları durdurup “burada ne işin 
var”diye soramaz. Dolayısıyla, suçlu kişilerin kıyılar üzerinde bulunma ihtimali 
daha fazladır ve kıyılar üzerindeki yerlerden daha cok hırsızlık olur. 
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hedefi saldırgandan koruyacak koruyucunun yokluğu en çok buralarda 

bir araya gelirler; onun için de suç en çok buralarda işlenir28. 

Suç örüntüsü teorisinin ampirik testleri teoriyi destekler 

niteliktedir29. 

 

C. Sosyal Düzensizlik Teorisi 

Sosyal düzensizlik teorisi (social disorganizatıon theory) 

mahalle seviyesinde bir teoridir ve suç olaylarından daha çok suç 

işleyenlerin oranıyla ilişkilidir  30. Teoriye göre bir mahalledeki 

suçluluk oranı o mahallenin sosyal yapısıyla ilişkilidir. Sosyal yapı, 

mahalledeki sosyal etkileşimlere, sosyal etkileşimler de sosyal 

                                                           
28 Brantingham, P. L.,ve Brantingham, P. J. (1995). 
29 Brantingham, P. L., ve Brantingham, P. J. (2003); Brantingham, P. L., ve 
Brantingham, P. J. (1999); Brantingham, P. L., ve Brantingham, P. J. (1995); 
Brantingham, P. L., ve Brantingham, P. J. (1993). 
30 Shaw, C. R., ve McKay, H. D. Burada bir kavram kargaşasını önlemek için şu 
notu düşmek gerekir. Shaw ve McKay yaptıkları çalışmada mahallelerin suç 
oranlarını değil (yani mesela “suç sayısı / nüfus * 10000” değil), suç işleyenlerin 
oranlarını (yani “suçlu çocuk sayısı / nüfus * 1000”) incelemişlerdir. Dolayısıyla 
sosyal düzensizlik teorisinin daha çok suçla değil, suç işleyenlerin oranlarıyla ilişkili 
olduğunu söylemek doğru olur. 



Liselerin, İçkili Yerlerin ve Kahvehanelerin Sokak Üzerinde Oluşan Suça Etkisi 

Bursa Örneği 

 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.3, S.2, Yıl 2013 39 

kontrole etki eder31. Sosyal kontrolün daha az olduğu mahallelerde 

suçluluk oranı diğer mahallelere nazaran daha yüksektir32. 

Sosyal düzensizlik teorisine göre sosyal kontrole etki eden 

yapısal özellikler şunlardır: (1) fakirlik (veya ekonomik dezavantaj), 

(2) nüfus hareketliliği, (3) etnik heterojenlik, (4) aile yapısında 

bozulma ve (5) nüfus yoğunluğu (veya kentleşme)33. Bir mahallede bu 

sayılan özelliklerin seviyeleri yüksek olduğunda orada sosyal 

düzensizlik vardır. Sosyal düzensizlik seviyesinin yüksek olduğu 

mahallelerde de soysal kontrol seviyesi daha düşüktür34.  

Sosyal kontrolün zayıf olduğu mahallelerde insanlar 

gördükleri yanlışları düzeltme konusunda istekli değildirler35. Mesela, 

kavga edildiğini veya bir kadının kolundan çantasının kapılıp 

kaçıldığını görseler müdahale etmek istemezler. Bu türlü mahallelerde 

insanlar, diğer insanların  (özellikle de gençlerin) yanlış şeyler 

                                                           
31 Sampson, R. J., ve Groves, W. B. 
32 Bursik, R. J. (1988). Social disorganization and theories of crime and 
delinquency: Problems and prospects. Criminology, 26(4), 519-551. 
33 Sampson, R. J., ve Groves, W. B. 
34 Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., ve Earls, F.; Bursik, R. J., ve Grasmick, H. G. 
(1993). Neighborhoods and Crime: The Dimensions of Effective Community 
Control. New York: Macmillan. 
35 Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., ve Earls, F. 
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yaptıklarını gördüklerinde de müdahale etmek istemezler. Onun için 

de bu türlü mahallelerde suçluluk oranları daha yüksektir36. 

Suç fırsatları açısından düşünülecek olursa sosyal kontrolün 

daha az olduğu mahallelerde suç fırsatlarının da daha fazla olduğu 

anlaşılır. Çünkü bu türlü mahallelerde daha çok motive olmuş 

saldırgan—suç fırsatının birinci unsuru—bulunur37. Yine bu 

mahallelerde hedefi saldırgandan koruyacak koruyucu—suç fırsatının 

üçüncü unsuru—da daha az bulunur38. Öte yandan, mesela ekonomik 

suçlar düşünülecek olursa bu türlü mahallelerde uygun hedef sayısının 

da az olduğu öne sürülebilir39. 

                                                           
36 A.g.e. 
37 Bernasco, W., ve Luykx, F. (2003). Effects of attractiveness, opportunity and 
accessibility to burglars on residential burglary rates of urban neighborhoods. 
Criminology, 41(3), 981-1002. 
38 Bursik, R. J., ve Grasmick, H. G. 
39 Bir yerde suç fırsatlarının ne kadar çok olduğu motive olmuş saldırgan, koruyucu 
ve uygun hedeflerin miktarına bağlıdır. Suç fırsatları motive olmuş saldırganların 
sayısıyla doğru, koruyucu miktarıyla da ters orantılıdır. Sosyal açıdan düzensiz 
mahallelerde motive olmuş saldırgan sayısı daha fazla, koruyucu ise daha azdır. Suç 
fırsatları uygun hedeflerin sayısıyla da doğru orantılıdır. Ve sosyal açıdan düzensiz 
mahallelerde ekonomik suçlar açısından uygun hedeflerin sayısı daha azdır. 
Dolayısıyla, sosyal açıdan düzensiz mahallelerde suç sayısını pozitif yönde etki eden 
şartlar (motive olmuş saldırgan çokluğu, koruyucu azlığı) da, negatif yönde etki 
eden şartlar (uygun hedef azlığı) da mevcuttur. Bu durumda, sosyal açıdan düzensiz 
mahallelerde suç fırsatlarının daha fazla veya daha az olması suçun unsurlarından 
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Sosyal düzensizlik teorisi birçok kez test edilmiş ve teoriyi 

destekleyen bulgulara ulaşılmıştır40. 

 

D. Entegre Bir Model 

Yukarıda bahsedilen üç teorinin önermeleri aşağıda şekli 

sunulan entegre bir model ile bir araya getirilebilir. Rutin aktiviteler 

teorisine göre suç ancak suç fırsatı varsa, yani suçun üç unsuru zaman 

ve mekân üzerinde bir araya gelmişse işlenebilir41. Aşağıdaki şekilde 

suç fırsatları ve suç arasındaki ilişki ortadaki ve en sağdaki 
                                                                                                                                        
hangisinin (motive olmuş saldırgan mı, koruyucu eksikliği mi, uygun hedef mi) daha 
önemli bir etken olduğuna bağlıdır. Bu soru henüz cevaplanmış değildir. 
40 Warner, B. D.; Wilkinson, D. L.; Stewart, E. A., ve Simons, R. L.; Kurbin, C. E., 
ve Weitzer, R. (2003). Retailatory homicide: Concentrated disadvantage and 
neighborhood culture. Social Problems, 50(2), 157-180; Lowenkamp, C. T., Cullen, 
F. T., ve Pratt, T. C. (2003); Barnett, C., ve Mencken, F. C. (2002).Social 
disorganization theory and the contextual nature of crime in nonmetropolitan 
counties. Rural Sociology, 67(3), 372-393; Moneroff, J. D., Sampson, R. J., ve 
Raudenbush, S. W.; Rountree, P. W., ve Warner, B. D.; Veysey, B. M., ve Messner, 
S. F.; Bellair, P. E.; DeFronzo, J. (1996). Welfare and burglary. Crime & 
Delinquency, 42(2), 223-230; DeFronzo, J. (1997). Welfare and homicide. Journal 
of Research in Crime and Delinquency, 34(3), 395-; Sampson, R. J., Raudenbush, S. 
W., ve Earls, F.; Warner, B. D., ve Rountree, P. W.; Krivo, L. J., ve Peterson, R. D. 
(1996).Extremely disadvantaged neighborhoods and urban crime.Social Forces, 
75(2), 619-648; Warner, B. D., & Pierce, G. L.; Bachman, R. (1991). An analysis of 
American Indian homicide: A test of social disorganization and economic 
deprivation at the reservation county level. Journal of Research in Crime and 
Delinquency, 28(4), 456-471; Sampson, R. J., ve Groves, W. B. 
41 Cohen, L. E., ve Felson, M. 
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kutucuklarla ifade edilmiştir. Suç fırsatlarının ne türlü yerlerde daha 

çok bir araya geleceğiyle ilgili suç örüntüsü ve sosyal düzensizlik 

teorileri fikir verirler. Suç örüntüsü teorisine göre suç fırsatları en çok 

insanların ortak yerlerinde—yani, suç üreticilerinde—bu yerler 

arasındaki ana yollar, kıyılar ve suç çekicilerinde bulunur42. Bütün 

bunlar fizik ortamla, yani mekânın nasıl kullanıldığıyla—evsel, 

endüstriyel, ticari vb.—ilişkilidir. Suç örüntüsü teorisinin ana 

kavramları aşağıdaki şekilde sol üstteki kutucukla ifade edilmiştir. 

Sosyal düzensizlik teorisine göre ise, suçlu kişiler (motive olmuş 

saldırganlar) ve sosyal kontrol eksikliği (koruyucu eksikliği) en çok 

sosyal açıdan düzensiz mahallelerde bulunurlar43. Yani, suç fırsatları 

en çok sosyal açıdan düzensiz mahallelerde bulunur. Sosyal 

düzensizlik teorisinin ana kavramları aşağıdaki şekilde sol alttaki 

kutucukla ifade edilmiştir. 

Sunulan bu entegre modele göre suç fırsatları hem sokak 

bloğu seviyesindeki fizik ortamla, hem de mahalle seviyesindeki 

sosyal ortamla ilişkilidir. A şağıda, bu model baz alınarak liselerin, 

içkili yerlerin ve kahvehanelerin suç fırsatlarına, dolayısıyla da suç 

                                                           
42 Brantingham, P. L., ve Brantingham, P. J. (1993). 
43 Sampson, R. J., ve Groves, W. B.; Bursik, R. J., ve Grasmick, H. G. 
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sayılarına olan etkisi tartışılacaktır. Ayrıca mahalle ortamının bu 

etkiyi nasıl koşullandırdığı da anlatılacaktır. 
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Fizik ortam, yani mekânın nasıl kullanıldığı motive olmuş 

saldırganlar ile uygun hedeflerin ne sıklıkla bir araya geldiğiyle 

ili şkilidir. Motive olmuş saldırganlar ve uygun hedefler, özellikle 
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bahçelerde, eğlence yerleri gibi evsel olmayan mekânlarda bir araya 

gelirler44. Dolayısıyla, evsel olmayan mekânların daha fazla olduğu 

sokak blokları üzerinde daha çok suç oluşur, çünkü buralarda daha 

çok suç fırsatı vardır. 

Evsel olmayan mekânlarda daha çok suç fırsatı vardır; ancak 

evsel olmayan her mekânın suç fırsatları üzerindeki etkisi aynı 

seviyede değildir. Suç fırsatlarının çokluğu mekânın türüne göre 

değişir45. Mesela, içkili yerlerle alışveriş yerlerindeki, alışveriş 

yerleriyle ibadethanelerdeki suç fırsatları farklı seviyelerdedir. Bunun 

nedeni, her bir mekân türünün kendisine mahsus rutin aktiviteleri ve 

davranış kurallarının olmasıdır46. Mesela, içkili yerlerdeki rutin 

aktiviteler ve davranış kuralları ile alışveriş yerlerindeki rutin 

aktiviteler ve davranış kuralları birbirinden farklıdır. 

İbadethanelerdeki rutin aktiviteler ve davranış kuralları ise her 
                                                           
44 Brantingham, P. L., ve Brantingham, P. J. (1995). Evden hırsızlık, aile içi şiddet 
ve benzeri suçlar açısından uygun hedefler bu suçların tanımları gereği ancak evsel 
mekanlarda bir araya gelirler. Ancak bu suçlar toplamda polisin haberdar olduğu 
suçların daha az bir kısmını oluşturmaktadır. Mesela, bu çalışma için kullanılan veri 
tabanında evden hırsızlık sayısı suçların toplam sayısının yüzde yirmisini 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla, motive olmuş saldırganların ve uygun hedeflerin daha 
çok evsel olmayan mekanlarda bir araya geldiğini söylemek doğrudur. 
45 Eck, J. (1994). Drug Markets and Drug Places: A Case-Control Study of the 
Spatial Structure of Illicit Drug Dealing. University of Maryland, College Park. 
46 A.g.e. 
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ikisinden de farklıdır. Bunlar arasında, içkili yerlerdeki rutin 

aktiviteler ve davranış kuralları suçla en çok ilişkili olanlarıdır. Onun 

için de içkili yerlerde daha çok suç fırsatı vardır. Dolayısıyla, üzerinde 

içkili yer bulunan sokak bloklarında da daha fazla suç işlenmesi 

beklenir. 

İçkili yerlerin rutin aktiviteleri suçla daha çok ilişkilidir, 

çünkü alkol insanların öz-kontrol seviyelerine olumsuz etki yapar. Öz-

kontrol, insanları suç islemekten alıkoyan en önemli etkenlerden 

birisidir47. Öz-kontrol seviyesi daha düşük insanların daha fazla suç 

isledikleri bilinmektedir. Ayrıca, insanlarda öz-kontrol seviyesinin 

durumsal olarak değiştiği de bilinmektedir48. Alkol, öz-kontrol 

seviyesini düşüren önemli bir etkendir. Onun için alkollü kişilerin 

bulundukları mekanlarda kavga-gürültü daha çok olur. Hatta alkollü 

kişiler bazen öz-kontrol seviyelerini iradi olarak düşürerek alkollü 

olmalarını suç işlemek için bahane olarak da kullanırlar49. Bu yönüyle 

de alkollü mekanlarda ve etraflarında daha fazla suç fırsatı olduğu 

                                                           
47 Gottfretson, M. ve Hirschi T. (1990). A General Theory of Crime, Stanford, CA: 
Stanford University Press. 
48 Horney, Julie (2006). An alternative psychology of criminal behavior, 
Criminology, 44(1): 1-16. 
49 Alaniz, M. L., Cartmill, R. S., ve Parker, R. N. (1998). Immigrants and violence: 
The importance of neighborhood context. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 
20(2), 155-174. 
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söylenebilir. Ayrıca alkollü mekanlardan çıkan insanların gasp, 

yağma, yankesicilik ve benzeri suçların mağduru olma ihtimalleri de 

daha fazladır. Bu nedenle de alkollü mekanlarda suç fırsatlarının daha 

fazla olduğu söylenebilir. Hâlbuki alışveriş merkezleri, ibadethaneler 

ve benzeri, insanların çoğunluğunun ayık olarak bulundukları 

mekanlarda bu türden riskler daha azdır. Mekânların müdavimleri de 

oralarda oluşan suç fırsatlarının miktarını etkilerler. Ampirik 

araştırmalar (16-24 yaş arası) genç erkeklerin daha çok suç işlediğini 

göstermiştir50. Dolayısıyla, genç erkeklerin takıldığı mekânlarda daha 

çok suç fırsatı vardır; çünkü buralarda motive olmuş saldırgan sayısı 

daha fazladır. Onun için de genç erkeklere hitap eden mekânların çok 

olduğu sokak bloklarında daha fazla suç işlenmesi beklenir. 

Bu çalışmada kahvehanelerle suç arasındaki ilişki de 

incelenmiştir. Kahvehaneler ile suç arasındaki ilişki (eğer varsa) daha 

önce hiç çalışılmamış bir konudur. Aslında, kahvehaneler ile suç 

arasında bir ilişki olabileceğine dair bir teori de öne sürülmemiştir. 

Ancak, araştırmacı, mesleki tecrübelerine dayanarak kahvehaneler ve 

                                                           
50 Blumstein, A., Cohen, J., ve Farrington, D. P. (1988). Criminal career research: Its 
value for criminology. Criminology, 26(1), 1-35; Farrington, D. P. (1986). Age and 
crime. Crime and Justice, 7, 189-250. 
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suç arasında bir ilişki olabileceğini tahmin etmiş ve bu araştırma ile 

onu test etmiştir51. Dolayısıyla bu çalışma kahvehaneler açısından 

keşfedici nitelikte bir araştırmadır. 

Fizik ortamla ilgili yukarıdaki önermelerden yola çıkılarak 

aşağıdaki hipotezler öne sürülebilir: 

                                                           
51 Bu çalışma, araştırmacının doktora tezinden uyarlanarak hazırlanmıştır. 
Belirtildiği gibi, kahvehanelerle suç arasında bir ilişki olabileceğine dair öne 
sürülmüş bir teori yoktur. Ancak araştırmacının mesleki tecrübeleri böyle bir ilişki 
olabileceği yönünde ilham vermiştir ve bu tahmin özünde keşfedici olan bu 
araştırma ile test edilmiştir. Kahvehaneler ile suç arasında neden ilişki olabileceğine 
dair bahsedilen doktora tezine bakılabilir: Duru, H. (1010). Crime on Turkish 
Streetblocks: An Examination of the Effects of High-Schools, On- 
Premise Alcohol Outlets, and Coffeehouses, yayımlanmamış doktora tezi, 
Cincinnati Üniversitesi, Ohio, A.B.D. Kahvehaneler ile suç arasında bir ilişki 
olabileceği tahmininin arka planında şunlar vardır. Araştırmacı, 1990larin sonunda 
Polis Akademisinden mezun olarak Türk polis teşkilatında göreve başlamıştır. O 
yıllarda polis, umuma açık yerlerde ring halinde veya ana caddeler üzerine 
kurdukları noktalarda sabit halde arama-taramalar yapmaktadır. Bu türden arama 
taramalara polis jargonunda “uygulama” denir. Uygulamalar ile polis kacak 
durumunda işlediği suç nedeniyle aranan kacak durumundaki şahısları bulup 
yakalamayı ve suça konu olmuş eşyayı bulmayı amaçlamıştır. Araştırmacının da çok 
defa katıldığı bu uygulamalarda, uygulama ring halinde yapıldığında polisin en çok 
gittiği mekanlar kahvehanelerdir. Polisin ne yaptığını bildiği varsayılırsa, yani suçlu 
kişilerin takıldığı mekânları bildiği varsayılırsa, kahvehaneler ile suç arasında bir 
ili şki olması gerektiği düşünülebilir. Ancak bu daha önce test edilmemiş, mantıki 
delillere dayanmayan, yalnızca polisin tecrübelerine ve önsezilerine dayanan bir 
tahmindir. Bu tahminin test edilmesi gerekir. İşte, keşfedici nitelikte olan bu çalışma 
ile bu önsezi test edilmektedir. 
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Hipotez 1. Üzerinde lise bulunan sokak bloklarında daha çok 

suç işlenir. (Liselerde çok sayıda motive olmuş saldırgan ve uygun 

hedef biraraya geldiği için.) 

Hipotez 2. Üzerinde içkili yer bulunan sokak bloklarında 

daha çok suç işlenir. (İçkili yerlerin rutin aktiviteleri ve davranış 

kuralları ve bu mekanlarda sosyal ve öz kontrol seviyesinin düşük 

olması nedeniyle.) 

Hipotez 3. Üzerinde kahvehane bulunan sokak bloklarında 

daha çok suç işlenir. (Kahvehanelerin büyük oranda genç erkeklere 

hitap eden mekanlar olması52 ve ayrıca buraların rutin aktiviteleri ve 

davranış kuralları nedeniyle.) 

Suç fırsatları mahalle seviyesindeki sosyal ortamla da 

ilgilidir. Mahallelerin sosyal yapıları sosyal kontrol seviyesini 

etkiler53. Sosyal kontrol seviyesi de motive olmuş saldırganların 

miktarını ve koruyucu (eksikliği) seviyesini etkiler54. Dolayısıyla, 

mahallelerin sosyal yapısal özellikleri mahallelerde oluşan suç 

                                                           
52 Demren, C. (2007). Coffee House Masculinity: A Case of a Gecekondu District in 
Ankara. Hacettepe University, Ankara. 
53 Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., ve Earls, F. 
54 Bursik, R. J., ve Grasmick, H. G. 
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fırsatlarını ve suç sayısını etkilerler. Bu nedenle mahalle seviyesi için 

de aşağıdaki hipotez öne sürülebilir. 

Hipotez 4. Mahallelerin sosyal yapısal özellikleri ile oluşan 

suç sayısı arasında ilişki vardır. 

Sokak bloklarındaki fizik ortam ile mahallelerdeki sosyal 

ortamın suç üzerinde bağımsız etkileri vardır. Ancak bu etkilerin 

birbirleriyle etkileşimleri de söz konusu olabilir55. Mesela, liselerin 

suç üzerindeki etkisi, lisenin içinde bulunduğu mahallenin sosyal 

ortamına göre farklılaşabilir. Yani, liselerin suça etkisi sosyal açıdan 

düzensiz mahallelerde farklı seviyede, düzenli mahallelerde daha 

farklı seviyede olabilir. Roncek ve arkadaşları da Amerika’da 

yaptıkları çalışmada bunun böyle olduğunu ortaya koymuşlardır56. Bu 

nedenle beşinci olarak aşağıdaki hipotez öne sürülebilir. 

Hipotez 5. Liselerin/içkili yerlerin/kahvehanelerin suça etkisi, 

bunların içinde bulundukları mahallelerin sosyal yapısal özelliklerine 

göre farklılaşırlar57. 

                                                           
55 Wilcox, P., Land, K. C., ve Hunt, S. A. (2003). Criminal Circumstance: A 
Dynamic Multicontextual Criminal Opportunity Theory. New York: Hawthorne. 
56 Roncek, D. W., ve Faggiani, D.; Roncek, D. W., ve LoBosco, A. 
57 Roncek ve arkadaşları (Roncek, D. W., ve Faggiani, D. (1985), Roncek, D. W., ve 
LoBosco, A. (1983)) Amerika’da yaptıkları benzeri çalışmalarda liselerin suç 
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Bir sonraki bölümde bu hipotezlerin nasıl test edildiği 

anlatılacaktır. 

 

 

                                                                                                                                        
üzerindeki etkisinin lisenin bulunduğu mahalle demografik ve imar özelliklerine 
göre farklılaştığını bulmuşlardır. Daha spesifik olarak, liseler üzerinde bulundukları 
sokak bloğu üzerindeki suç sayısını artırmaktadır. Ama bu artış, genç nüfusun daha 
fazla olduğu mahallelerde ve fakirler için inşa edilmiş kamu projelerinin bulunduğu 
mahallelerde diğer mahallelere nazaran daha fazladır. Wilcox ve arkadaşlarının 
(Wilcox, P., Land, K. C., ve Hunt, S. A. (2003)) da mahalle seviyesindeki etkenler 
ile sokak bloğu seviyesindeki etkenlerin etkileşimi üzerine bir teorileri 
bulunmaktadır. Bu teoride aşağı seviyede üç ve yukarı seviyede üç olmak üzere altı 
kavram ileri sürülmektedir. Bunlar, bireysel seviyede, motive olmuş suçluya açıklık, 
uygun hedef olma durumu ve koruma; yukarı seviyede, motive olmuş suçlulara 
açıklık, uygun hedef olma durumu ve sosyal bağlar ile sosyal kontroldur. Wilcox ve 
arkadaşları aşağı ve yukarı seviyedeki bu altı değişken arasında toplam dokuz 
etkileşim formüle etmişlerdir. Bu çalışmada da mahalle seviyesindeki etkenler ile 
sokak bloğu seviyesindeki etkenlerin etkileşimleri Wilcox ve arkadaşlarının 
teorisinden esinlenilerek formüle edilmiştir (hipotez bu teoriye dayanılarak ortaya 
atılmıştır). Ancak zaten oldukça karışık olan bu konuda okuyucunun kafasını daha 
fazla karıştırmamak için hipotezlerin yönü belirlenmemiştir. Yani, mesela, “liselerin 
suça etkisi sosyal düzensizlik seviyesinin daha fazla olduğu mahallelerde diğer 
mahallelere nazaran daha kuvvetlidir” denilebilirdi. Ama bu durumda, her bir mekan 
türü için (yani, lise, içkili mekan ve kahvehane) için ayrı ayrı hipotezler üretmek 
gerekirdi. Ayrıca bu çalışmanın esas alındığı tez Amerika’da sosyal düzensizliğin 
göstergelerinin (fakirlik, heterojenlik, vb.) Türkiye’de birbirleriyle ilişkili olmadığını 
göstermiştir. Bu duruma üretilmesi gereken hipotez sayısı bir dergi makalesine 
sığmayacak kadar çok olurdu. Bu nedenle kısaca mekanlarla suç arasındaki ilişkinin 
mahallelerin sosyal ortamlarına göre farklılaşacağı hipotezi önerilmiştir. 
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III. METOD 

 

Bu bölümde önce bu çalışma için kullanılan veriler 

anlatılmaktadır. Daha sonra ise analitik strateji, yani verilerin analizi 

için kullanılan istatistik teknikler ve gerekçeleri anlatılmaktadır. 

 

A. Veri 

Bu çalışma için kullanılan veriler beş farklı kaynaktan 

alınmıştır. Bunlar, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Türkiye İstatistik 

Kurumu, Bursa Kahvehaneciler Odası ve Oak Ridge Ulusal 

Laboratuvarı (ORNL) Global Nüfus Projesidir. Aşağıda ilk olarak 

kısaca bu kurumlardan hangi verilerin alındığı anlatılmaktadır. 

Bursa Emniyet Müdürlüğü. Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden 

2003-2007 yıllarında meydana gelen ve polise intikal eden olaylara 

ili şkin veriler alınmıştır. Veri setinde her bir kayıt için olaya katılan 

kişiler ve bu kişilerin olaydaki rolü de dahil olmak üzere oldukça 

detaylı bilgiler mevcuttur. Ancak, bu çalışma için yalnızca olayın 

coğrafi koordinat bilgileri kullanılmıştır. Veri setinde 2003-2007 

yıllarında meydana gelen toplam 74.057 olay kaydı yer almaktadır. Bu 
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kayıtlardan, 2003-2005 yıllarına ait olanların neredeyse tamamının 

coğrafi koordinat bilgileri bulunmaktadır. Ancak, 2006-2007 yıllarına 

ait kayıtların %20 (2006 için) ve %10’unda (2007 için) koordinat 

bilgisi bulunmamaktadır. Onun için, hipotez testlerinde 2003-2005 

yıllarına ait verilerin kullanıldığı sonuçlar gösterilmiştir; 2006-2007 

yıllarına ait veriler kullanılarak tekrar edilen analiz sonuçları ise 

gösterilen sonuçlarla çok benzerdir58. 

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden ayrıca Bursa il merkezindeki 

mahalleler, cadde ve sokaklar ile polis sorumluluk bölgesinde bulunan 

eczaneler, fırınlar, oteller, ATM’ler, bankalar, içkili yerler, internet 

kafeler, hastaneler ve sağlık kuruluşları, camiler, akaryakıt 

istasyonları, spor tesisleri, park ve bahçeler ve okulları içeren dijital 

haritalar alınmıştır. Bu haritalarda, her biri farklı dosyalarda bulunan 

157 mahalle, 6.537 cadde, 31.742 sokak, 462 eczane, 149 fırın, 62 

otel, 153 ATM, 147 banka, 253 içkili yer, 562 internet kafe, 223 

hastane veya sağlık kuruluşu, 342 cami, 35 akaryakıt istasyonu, 37 

                                                           
58 Duru, H. (2010). Crime on Turkish Streetblocks: An Examination of the Effects of 
High-Schools, On- Premise Alcohol Outlets, and Coffeehouses, Cincinnati 
Üniversitesi, yayınlanmamış doktora tezi. 
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spor tesisi, 179 park ve bahçe ve 402 okul kaydı bulunmaktadır. 

Kayıtların tamamı polis sorumluluk bölgesinde bulunan yerlere aittir. 

Cadde ve sokakların bulunduğu haritalar birleştirilerek ve 

işlenerek sokak blokları haritası oluşturulmuştur. Bu çalışma için 

sokak bloğu, geçmiş çalışmalarda olduğu gibi59 “cadde veya sokağın 

iki kavşak veya bir kavşak ve bir çıkmaz arasında kalan iki tarafı” 

olarak tanımlanmaktadır. Oluşturulan yeni dosya 38.189 kayıt 

içermektedir. Sokak bloklarının uzunluğu dört metre ile on kilometre 

arasında degişmektedir. Bir kilometreden daha uzun sokak blokları 

(90 tane) analiz dışı bırakılmıştır. 

Sokak blokları haritası oluşturulduktan sonra, diğer 

haritalarda bulunan kayıtlar ArcGis 9.2 programı kullanılarak sokak 

blokları ile ilişkilendirilmiştir. Yani, diğer haritalarda bulunan her bir 

kayıt en yakınında bulunan sokak bloğuna atanmıştır. Böylece, her bir 

                                                           
59 Smith, W. R., Frazee, S. G., ve Davidson, E. L. (2000). Furthering the integration 
of routine activity and social disorganization theories: Small units of analysis and 
the study of street robbery as a diffusion process. Criminology, 38(2), 489-524, sf. 
494; Taylor, R. B. (1997). Social order and disorder of street blocks and 
neighborhoods: Ecology, microecology, and the systemic model of social 
disorganization. Journal of Research in Crime and Delinquency, 34(1), 113-155; 
Taylor, R. B., Koons, B. A., Kurtz, E. M., Greene, J. R., ve Perkins, D. D. (1995). 
Street blocks with more nonresidential land use have more physical deterioration: 
Evidence from Baltimore and Philadelphia. Urban Affairs Review, 31(1), 120-136. 
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sokak bloğu üzerinde bulunan yer (örn., eczane, fırın, otel) sayısı 

hesaplanmıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Türkiye İstatistik 

Kurumu’ndan Bursa il merkezinin mahalleleriyle ilgili 2000 yılı nüfus 

sayımına ait veriler elde edilmiştir. Elde edilen mahalle seviyesindeki 

veriler şunlardır: nüfus (yaş, cinsiyet ve doğum yerine göre 

ayrıştırılmış), medeni durum, eğitim durumu, iş durumu, hane halkı 

sayısı ve ev sahipliği durumu. 

ORNL Global Nüfus Projesi. Risk altındaki nüfus 

büyüklüğünü kontrol etmek amacıyla ORNL Global Nüfus 

Projesi’nden LandScan 2008 Veriseti alınmıştır. LandScan 2008 

Veriseti 84º Kuzey ve 90º Güney paralelleri arasındaki alanı kapsayan 

bir dijital dünya haritasıdır. Verisetinde 30-ark-saniyelik hücrelerden 

oluşan 20.880 satır ve 43.200 sütun bulunmaktadır. Bir ark-saniyelik 

hücre ekvatora yakın yerlerde yaklaşık çeyrek kilometre karelik alanı 

ifade etmektedir. 

LandScan 2008 Veriseti tabii ve insan yapısı felaket 

durumlarında risk altındaki nüfus büyüklüğünü tahmin etmek üzere 



Liselerin, İçkili Yerlerin ve Kahvehanelerin Sokak Üzerinde Oluşan Suça Etkisi 

Bursa Örneği 

 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.3, S.2, Yıl 2013 55 

oluşturulmuştur60. Verisetindeki her hücrenin değeri, o alanda 24 

saatlik zaman dilimi içinde bulunması muhtemel insan sayısını ifade 

eder (yani, geçici nüfusu). Bu değer hesaplanırken nüfus sayımları, 

yüksek çözünürlüklü görüntüler ve görüntü işleme algoritmaları 

kullanılmıştır. Ayrıca yerin eğimi, yollara yakınlık, alan/yer örtüsü, 

gece ışıkları ve nüfus yoğunluğu faktörleri de hesaplamalarda dikkate 

alınmıştır. 

LandScan 2008 Veriseti kullanılarak Bursa’da polis 

sorumluluk bölgesinde bulunan mahallelerin geçici nüfusları 

hesaplanmıştır. 

Bursa Kahvehaneciler Odası. Bursa Kahvehaneciler 

Odası’ndan Bursa’daki odaya kayıtlı kahvehanelerin adresleri 

alınmıştır. Oda’dan alınan dosyada 2009 yılı itibariyle aktif 3.737 

kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtlara göre odaya kayıtlı üç tür üye vardı: 

kahve satıcıları, kahvehaneler ve çay ocakları. Kayıtlardan 2.407’si 

                                                           
60 Dobson, J. E., Bright, E. A., Coleman, P. R., ve Bhaduri, B. L. (2003). Landscan: 
A global population database for estimating population at risk, V. Mesev (Ed.), 
Remotely Sensed Cities (ss. 267-279). Londra ve New York: Taylor and Francis 
içinde; Dobson, J. E., Bright, E. A., Coleman, P. R., Durfee, R. C., ve Worley, B. A. 
(2000). Landscan: A global population database for estimating populations at risk. 
Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 66, 849-857. 
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kahvehanedir. Bunlardan 1.996’sı polis sorumluluk bölgesindedir. Bu 

kayıtlardan 181’i mükerrer kayıt olduğu için silinmiştir. 

Polis sorumluluk bölgesinde bulunan kahvehanelerin 

adresleri maps.google.com programında aratılmıştır. Bulunabilen 

kayıtların (1.365 tane, toplamın %75’i) coğrafi koordinatları 

kullanılarak kahvehaneler için bir dijital harita oluşturulmuştur. Daha 

sonra kahvehaneler için oluşturulan bu harita sokak blokları için 

oluşturulan harita üzerine oturtularak sokak blokları üzerindeki 

kahvehane sayıları hesaplanmıştır. 

 

B. Analitik Strateji 

Elde edilen veriler; haritalar, tanımlayıcı istatistikler ve 

hiyerarşik lineer regresyon analizi teknikleri kullanılarak analiz 

edilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler ve haritalar yardımıyla suçun ve 

suça etki etmesi muhtemel faktörlerin dağılımları incelenmiştir. 

Hiyerarşik lineer regresyon analizi kullanılarak da hipotezler test 

edilmiştir. Bu arada regresyon analizinde suça etki etmesi muhtemel 

ama bu çalışmada ilgi odağı olmayan faktörler de kontrol edilmiştir. 
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Hiyerarşik regresyon modeli kullanmanın gerekçesi, 

bağımsız değişkenlerin sokak bloğu ve mahalle olmak üzere iki farklı 

seviyede olmalarıdır. Sokak blokları mahalleler içinde 

kümelenmişlerdir. Aynı mahalle içinde kümelenmiş sokak bloklarının 

bağımsız ve bağımlı değişkenler açısından alacağı değerler farklı 

mahalleler içinde kümelenmiş sokak bloklarına nazaran birbirlerine 

daha çok benzerler; mesela, bir mahallede bir sokak bloğu üzerinde 

çok suç oluşuyorsa büyük ihtimalle aynı mahallenin diğer 

sokaklarında da çok suç oluşuyordur. Yani, bu değişkenlerin 

aralarında aynı mahalle içinde bulunmakdan kaynaklanan bir 

korelasyon vardır. Bu korelasyon kontrol edilmezse regresyon 

analizindeki standart hatalar gerçekte var olandan daha düşük 

çıkabilmekte ve hatalı yorumlara yol açabilmektedir. Onun için, farklı 

seviyelerdeki analiz birimlerinin birbiri içinde kümelendiği 

durumlarda hiyerarşik regresyon analizi tekniğinin kullanılması 

gerekir61. 

Hiyerarşik lineer regresyon analizinde Poisson dağılımı esas 

alınmıştır. Bunun nedeni, bağımlı değişkenin kesik sayılardan 

                                                           
61 Raudenbush, S. W., ve Bryk, A. S. (2002). Hierarchical Linear Models: 
Applications and Data Analysis Methods, İkinci Baskı. Thousand Oaks, Kaliforniya: 
Sage Publications, Ltd. 
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oluşması (yani, devamlı bir değer olmaması) ve sıfırın altındaki 

değerlerin mümkün olmamasıdır. Yani, suç sayısı buçuklu veya eksi 

bir değer alamazlar. Bu türlü dağılımlarda lineer regresyon analizi için 

gerekli varsayımlar karşılanmış olmaz. Onun için de Poisson 

regresyon modeli en uygun modeldir62. 

Poisson regresyon modellerinde maruz kalma oranı 

(exposure rate) diye bir ölçü vardır ve bu ölçü sabit veya degişken 

olarak belirlenebilir. Maruz kalma oranı—çok basit bir anlatımla—

bağımlı değişkenin pozitif değerler alabilmesi için gereken fırsat 

aralığının büyüklüğüdür. Mesela, bağımlı degişkenin ögrencilerin okul 

devamsızlığı sayısı olduğu düşünüldüğünde; ögrenciler, ancak okulun 

açık olduğu günlerde devamsızlık yapabilirler; tatil günlerinde 

devamsızlık yapmaları teknik olarak mümkün değildir. Onun için, 

ögrencilerin okul devamsızlığına maruz kalma oranları—yani 

devamsızlık yapabilecekleri fırsat aralıkları—okulun açık olduğu gün 

sayısıdır ve bu oran bütün ögrenciler için sabittir. Bağımlı degişkenin 

trafik cezası sayısı olduğu düşünülecek olursa; her bir sürücünün 

trafik cezasına maruz kalma oranı—yani trafik cezası alabilecekleri 

                                                           
62 Osgood, D. W. (2000). Poisson-based regression analysis of aggregate crime 
rates. Journal of Quantitative Criminology, 16(1), 21-43. 
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fırsat aralığı—farklı farklı olacaktır; çünkü her bir sürücü farklı 

sürelerde araç kullanır. Daha fazla araç kullanan sürücülerin maruz 

kalma oranı daha fazla, daha az araç kullanan sürücülerin maruz 

kalma oranı da daha az olacaktır. Böyle bir durumda maruz kalma 

oranı değişken olarak belirlenebilir ve araç kullanma süresi maruz 

kalma oranı değişkeni olarak belirlenebilir. Bu çalışmadaki 

analizlerde bağımlı degişken sokak blokları üzerindeki suç sayısıdır. 

Daha uzun olan sokak bloklarında daha fazla suç oluşması 

muhtemeldir, çünkü daha uzun sokak blokları üzerindeki fırsat aralığı 

veya maruz kalma oranı, daha kısa olan sokak bloklarına nazaran daha 

fazladır. Onun için, bu çalışmada sokak bloğu uzunluğu (loglanmış63 

olarak) maruz kalma oranı değişkeni olarak kullanılmıştır. 

Hiyerarşik lineer regresyon analizlerinde analiz birimi olarak 

birinci seviyede sokak blokları, ikinci seviyede ise mahalleler 

kullanılmıştır. Sokak bloğu üzerinde meydana gelen suç sayısı 

analizin bağımlı degişkenini oluşturmaktadır. Bu degişken, 2003-2005 

                                                           
63 Bir sayıyı loglamak demek sayıyı logaritmik olarak dönüştürmek demektir. 
Örneğin: log(10) = 2,302585, log(100) = 4,60517, log(1000) = 6,907755, 
log(10000) = 9,21034. Sayılar loglandığında sağa yatık değişkenlerin dağılımları 
normal dağılıma daha çok benzer hale gelirler. Böylece de bu değişkenlerle standard 
regresyon analizi yapılabilir. 
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yıllarında sokak blokları üzerinde meydana gelen suç sayıları 

toplanarak hesaplanmıştır. Analizler 2006-2007 yıllarına ait suç 

verileri kullanılarak tekrarlanmış ve çok benzer sonuçlara ulaşılmıştır. 

Analizlerde kullanılan bağımsız değişkenler aşağıdakilerden 

oluşmaktadır. Sokak bloğu seviyesinde üç asıl bağımsız değişken ve 

beş de kontrol değişkeni kullanılmıştır. Asıl bağımsız değişkenler 

sokak bloğu üzerinde bulunan (1) liselerin, (2) içkili yerlerin ve (3) 

kahvehanelerin sayılarıdır. Kontrol degişkenleri ise (1) sokak 

bloğunun uzunlugu, (2) sokak bloğunun cadde mi, sokak mı üzerinde 

olduğu ve (3) sokak bloğunun iki mahalleyi birbirinden ayıran bir sınır 

konumunda olup olmadığı, (4) sokak bloğu üzerindeki evsel olmayan 

mekan sayısı ile (5) sokak bloğu üzerindeki cami sayısıdır64. 

                                                           
64 Bu çalışmada kullanılan analiz birimleri sokak blokları ve mahallelerdir. Sokak 
blokları mahalleler içinde kümelenmişlerdir. Onun için, her bir sokak bloğunu bir 
mahalleyle ve yalnızca bir tek mahalleyle ilişkilendirmek gerekir.İki mahalle 
arasında sınır konumunda olan sokak bloklarının o iki mahalleden hangisiyle 
ili şkilendirileceği bir problemdir. Bu problemi çözmenin yollarından birisi bu sokak 
bloklarını analiz dışı bırakmaktır. Ancak, bu türlü sokak bloklarında daha fazla suç 
oluşması beklenir, çünkü suç örüntüsü teorisine göre bu türlü sokakların kıyı 
konumunda olma ihtimali daha fazladır (Brantingham ve Brantingham 1995). 
Problemi çözmenin bir diğer yolu ise sınır konumunda olan sokak bloğunu iki 
mahalleleden herhangi birisine rastgele atamaktır. Bu çalışmada, geçmiş benzer 
çalışmalar da örnek alınarak sınır konumundaki sokak blokları mahallelere rastgele 
atanmıştır; Long, A. D. (2005). Residential community identification and 
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Kontrol değişkenleri şu gerekçelerle oluşturulmuştur. Daha 

uzun olan sokak bloklarında daha fazla suç oluşması beklenir. Onun 

için sokak bloğu uzunluğunun kontrol edilmesi gerekir. Caddeler 

üzerinde, sokaklara nazaran daha fazla suç oluşması beklenir, çünkü 

caddeler sokaklara nazaran daha işlektirler ve movite olmuş 

saldırganlar ve uygun hedeflerin caddeler üzerinde bir araya gelme 

ihtimali daha yüksektir. Onun için sokak bloğunun cadde mi, sokak mı 

üzerinde olduğunun da kontrol edilmesi gerekir. Mahalleler arasında 

sınır konumunda olan sokak blokların suç örüntüsü teorisinde 

anlatılan kıyı kavramıyla örtüşmektedir. Onun için bu türden sokak 

bloklarında daha fazla suç oluşması beklenir65. Onun için sınır 

konumundaki sokak bloklarının etkisinin de kontrol edilmesi gerekir. 

Sokak bloğu uzunluğu Poisson modelinde maruz kalma oranı 

değişkeni olarak belirlenmiştir. Diğer değişkenler ise modellerde 

bağımsız değişkenler olarak kullanılmışlardır. 

Mahalle seviyesinde, mahallelerin sosyal yapısal 

özelliklerinin göstergeleri olarak beş bağımsız değişken 

oluşturulmuştur. Bunlar (1) ekonomik dezavantaj, (2) boşanmış nüfus 
                                                                                                                                        
psychological well-being: The predictive utility of self-identity as situated in the 
street block as social group and physical place. Society for Community Research 
Action. Champaign, Illinois. 
65 Bakınız dipnot 27. 
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oranı, (3) başka ülkede/şehirde doğmuş nüfus oranı, (4) kiracı (kiralık 

evde oturan) nüfus oranı ve (5) geçici nüfustur. Bu değişkenler, sosyal 

düzensizlik teorisindeki şu kavramların göstergeleri olarak 

kullanılmıştır: Ekonomik dezavantaj (= mahallelerin ortaokul 

diploması olmayan nüfus oranları ve işsiz nüfus oranlarının z 

değerleri66 toplamı) fakirliğin göstergesi, boşanmış nüfus oranı aile 

yapısındaki bozulmanın göstergesi, başka ülkede/şehirde doğmuş 

nüfus oranı etnik heterojenliğin göstergesi ve kiracı nüfus oranı nüfus 

hareketliliğinin göstergesi. Bu değişkenler için kullanılan verilerin 

tamamı TÜİK’ten alınmıştır. 

Bu noktada başka ülkede/şehirde doğmuş nüfus oranı 

degişkeni ile ilgili şunu belirtmek gerekir. Sosyal düzensizlik teorisi 

Amerika’da ortaya atılmış bir teoridir ve etnik/ırksal heterojenlik 

kavramı gerçek anlamıyla etnik/ırksal heterojenliği ifade etmektedir. 

Teoriye göre etnik/ırksal açıdan farklı gruplar farklı normlara 

sahiptirler ve neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda farklı 

düşünürler. Bu türlü mahallelerde yaşayan insanlar yanlış olduğunu 

                                                           
66 Bir durumun Z değeri, durum değeri ile değişkenin ortalaması arasındaki farkın 
değişkenin standart sapmasına oranıdır. Formülü: Z = (durum değeri – ortalama) / 
standart sapma 
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düşündükleri bir davranışla karşılaştıklarında bile müdahale etmek 

istemezler, çünkü kendileri için yanlış olan bir davranış başka bir 

ırk/etnisite için normal görülebilir. Dolayısıyla, etnik/ırksal anlamda 

heterojen olan mahallelerde sosyal kontrol seviyesi daha düşüktür. 

Türkiye’de, Amerika’da olduğu gibi farklı etnisitelerden 

bahsetmek mümkün değildir. Türkler’in dışındaki en büyük etnik grup 

Kürtler’dir ve Türkler ve Kürtler’in moral değerleri arasında Türk ve 

Kürt olmaktan kaynaklanan belirgin bir farklılık yoktur. Ancak yine 

de Türkiye’nin değişik bölgelerinde yaşayan insanlar farklı kültürlere 

sahiptirler ve bu farklılık mahallelerin sosyal kontrol seviyelerine etki 

edebilir. Bu nedenle sosyal düzensizlik teorisindeki etnik/ırksal 

heterojenlik kavramıyla birebir örtüşmese de var olması muhtemel 

benzer bir etkiyi anlamak için başka ülkede/şehirde doğmuş nüfus 

oranı değişkeni oluşturulmuştur. 

Mahalle seviyesindeki son değişken geçici nüfustur. Sosyal 

düzensizlik teorisine göre nüfus yoğunluğu/kentleşme suçla doğru 

orantılıdır. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde sosyal kontrol seviyesi 

daha düşüktür, çünkü ortam birbirini tanımayan insanlarla doludur. 

İnsanlar, yabancıların işlerine genelde karışmak istemezler. Nüfus 

yoğunluğunun bir diğer etkisi de suç fırsatları aracılığıyladır. Nüfusun 
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yoğun olduğu yerlerde motive olmuş saldırganlar ve uygun hedefler 

daha çoktur. Bu nedenlerden dolayı buralarda daha çok suç oluşması 

beklenir. 

Geçmiş çalışmalarda nüfus yoğunluğunun göstergesi olarak 

genelde nüfus sayımı verileri kullanılmıştır. Belli bir yerde ikamet 

eden insanların fazlalığı nüfusun yoğunluğunun göstergesi olarak 

algılanmıştır. Ancak LandScan 2008 Veriseti’nden alınan geçici nüfus 

ölçüsü nüfusun yoğunluğu ve suç fırsatlarının çokluğunun daha iyi bir 

göstergesidir. Bu nedenle nüfus sayımı verileri yerine geçici nüfus 

değişkeni kullanılmıştır. 

 

IV. BULGULAR 

 

Bu çalışmada kullanılan veriler üç şekilde analiz edilmiştir. 

Önce, suçun mekân üzerindeki dağılımının rastgele olmadığını ve bu 

dağılımın evsel olmayan mekân kullanımıyla ilişkili olduğunu 

göstermek üzere haritalar sunulmaktadır. Daha sonra, hiyerarşik 

regresyon analizlerinde kullanılan değişkenlerin tanımlayıcı 

istatistikleri sunulmuştur. En sonda ise hipotezlerin test edildiği 
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hiyerarşik regresyon analizlerinin sonuçları sunulmuştur. Aşağıda bu 

sıraya göre bulgular tartışılmaktadır. 

Şekil 1’de Bursa il merkezinde 2000 yılı itibariyle polis 

sorumluluk bölgesinde bulunan sokak blokları ve suçların bu bloklar 

üzerindeki dağılımı görülmektedir. Şekilde, toplam 38.189 çizgi 

(sokak blokları için) ve 2003-2005 yıllarında meydana gelen suç 

olaylarını ifade eden 32.373 nokta vardır. Şekilde açıkça 

görülmektedir ki suç şehrin belli yerlerinde yoğunlasmıştır ve dikkat 

çeken üç husus vardır. Birincisi, suçun en yoğun olduğu yer şehrin 

merkezi, yani (A) ile gösterilen yerdir. İkincisi, suçun şehir merkezi 

dışında da yoğunlaştığı yerler vardır (mesela (B) ile işaret edilen iki 

nokta). Buralar ve benzeri diğer noktalar Bursa’nın suç üreticileridir. 

Üçünsüsü, suç ana caddeler üzerinde de yoğunlaşmıştır, mesela (C) ile 

işaret edilen caddede olduğu gibi. 
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Şekil 1. Bursa il merkezinde polis sorumluluk bölgesinde 

işlenen suçların dağılımı haritası, 2003-2005 
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A 
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Şekil 2. Bursa il merkezinde polis sorumluluk bölgesinde 

merkezi mahallelerde işlenen suçların dağılımı haritası, 2003-2005 

 

Liselerin dağılımında, şehir merkezinin hemen güneyindeki 

yoğunlaşmadan başka kayda değer bir yoğunlaşma görülmektedir. 

Şehir merkezinin güneyi Bursa’nın en eski yerleşim yerleri olduğu 

için liselerin buralarda yoğunlaşması beklenen bir durumdur. Bursa 

A 

C 

K 
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nüfusunun büyük bölümü uzun süre bu bölgede yoğunlaştığı için 

liselerin de bu bölgede yoğunlaşması beklenir. Eğitim kurumları, bir 

kere inşa edildikten sonra çok uzun süre yıkılmadıkarı için de bu 

bölgedeki yoğunlaşma korunmuştur. 

İçkili yerlerin dağılımında ise kayda değer yoğunlaşmalar 

görülmektedir. Dikkat çeken en onemli yoğunlaşma şehir 

merkezinden kuzey iştikametine giden ana cadde üzerinde 

görülmektedir. Şehir merkezinde doğu-batı istimaketindeki birkaç ana 

cadde üzerinde de yoğunlaşmalar görülmektedir. Bunlara ilaveten, 

şehrin doğusunda ve batısında içkili yerlerin yoğunaştığı caddeler 

dikkat çekmektedir. İçkili yerlerde görülen bu türlü yoğunlaşmalar 

beklenen bir durumdur. İçkili yerlerin mahalle aralarında rastgele 

dağılmış olmaları beklenmez. 
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Şekil 3. Bursa il merkezinde polis sorumluluk bölgesinde 

liselerin dağılımı haritası, 2009 

 

 

 

 

 

K 
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Şekil 4. Bursa il merkezinde polis sorumluluk bölgesinde 

içkili yerlerin dağılımı haritası, 2009 

 

 

 

K 
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Kahvehanelerin dağılımında dikkat çeken husus şehrin 

doğusunda daha fazla kahvehane bulunmasıdır. Şehir merkezinde 

kahvehanelerin çok yoğun olarak bulunduğu bir bölge vardır. Ana 

caddeler üzerinde ve yakınında da kahvehanelerin yoğunlaştığı yerler 

vardır. Şehrin batısında ise, kahvehaneler kuzey-batı yönünde giden 

ana caddeye yakın bölgelerde yoğunlaşmış durumdadırlar. Bu bölgeler 

Bursa’nın 2009 yılı itibariyle yeni yeni oluşan yerleşim yerleridir. 

Şehrin batısında kahvehanelerin neredeyse hiç bulunmadığı çok geniş 

bir alan vardır. Bu bölgede kahvehane bulunmamasının bir nedeni şu 

olabilir. Bu bölgede çok geniş bir sanayii alanı vardır. Sanayi 

bölgelerinde kahvehane bulunması çok beklenmez, çünkü 

kahvehaneler iş esnasında değil, daha çok dinlenme zamanlarında 

gidilen yerlerdir. İkinci bir nedeni ise bu bölgede var olan 

kahvehanelerin henüz Oda’ya kayıtlı olmamaları olabilir. Bir üçüncü 

neden de kahvehane kültürünün artık kaybolması, onun yerine cafe 

veya pastane türü yerlerin rağbet görmesi olabilir. Yeni oluşan 

mahallelerde kahvehaneler değil, cafe ve pastaneler açılıyor 

denilebilir. 
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Şekil 5. Bursa il merkezinde polis sorumluluk bölgesinde 

kahvehanelerin dağılımı haritası, 2009 

 

 

Yukarıda sunulan şekiller suçun mekân üzerindeki 

dağılımının rastgele olmadığını göstermektedir. Bu şekiller ayrıca, 

liselerin, içkili yerlerin ve kahvehanelerin dağılımının da rastgele 

K 
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olmadığını göstermektedir. Ancak suçların dağılımı ve liselerin, içkili 

yerlerin ve kahvehanelerin dağılımı arasında bir ilişki olup olmadığını 

bu şekillere bakarak anlamak mümkün değildir. Bu ili şkiyi anlamak 

üzere hiyerarşik regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Bu analizlere 

geçmeden önce, Tablo 1’de analizlerde kullanılan değişkenlerin 

tanımlayıcı istatistikleri sunulmuştur. Değişkenler arasındaki ikili 

korelasyonlar ekte Tablo E1 ve E2’de gösterilmektedir. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, sokak blokları üzerindeki 

ortalama suç sayısı 0,8 ve dağılımın standart sapması 4,9’dur. Bu 

değer göstermektedir ki sokak blokları üzerindeki suç dağılımı büyük 

oranda sağa yatıktır. Yani, birçok sokak bloğunda hiç suç 

işlenmezken, suçların önemli bir kısmı az sayıda sokak bloğunda 

işlenmektedir. En fazla suç işlenen sokak bloğundaki suç sayısı 

679’dur. Bu dağılım geçmiş çalışmada bulunanlarla çok benzerlik 

göstermektedir67. 

Liselerin, içkili yerlerin ve kahvehanelerin dağılımları 

beklendiği gibidir. Sokak bloklarının büyük çoğunluğu üzerinde lise, 

içkili yer veya kahvehane yoktur. Ancak, liselerin, içkili yerlerin ve 

                                                           
67 Örn.Weisburd, D., Bushway, S., Lum, C., ve Yang, S.-M.; Sherman, L. W., 
Gartin, P. R., ve Buerger, M. E. 
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kahvehanelerin bazı sokak blokları üzerinde beklenenin çok üzerinde 

yoğunlaşma gösterdiği de tabloda görülmektedir. Sayıları çok az 

olduğu için, eğer rastgele dağılmış olsalardı sokak blokları üzerinde en 

fazla bir lise, bir içkili yer veya bir kahvehane bulunması gerekirdi. 

Hâlbuki en fazla lise bulunan sokak bloğu üzerinde üç lise, en falza 

içkili yer bulunan sokak bloğu üzerinde 11 içkili yer ve en fazla 

kavhehane bulunan sokak bloğu üzerinde 6 kahvehane vardır. Bu 

dağılım, en fazla yoğunlaşmanın içkili yerlerde oluştuğunu 

göstermektedir. 

Liseler, içkili yerler ve kahvehaneler bu çalışmadaki 

regresyon analizlerinde sokak bloğu seviyesindeki asıl bağımsız 

degişkenlerdir. Mahalle seviyesindeki bağımsız değişkenlerin 

istatistiklerine bakıldığında ise şunlar görülmektedir. Boşanmış nüfus 

oranı zaten beklenildiği gibi çok yüksek değildir. Ortalama boşanmış 

nüfus oranı yüzde ikinin altındadır. En yüksek boşanmış nüfus oranı 

da yüzde beşin altındadır. Bu istatistikler Türkiye’de aile yapısının 

batılı ülkelerde olduğu gibi çok bozuk olmadığını göstermektedir. 

Ortaokul diploması olmayan nüfus oranı ortalaması %67’dir. 

Ortaokul diploması olmayan nüfusun en az olduğu mahallede bu oran 
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%34 iken, en fazla olduğu mahallede %90’ın üzerine çıkmaktadır. Bu 

istatistikler eğitim seviyesinin yüksek olmadığını ve mahallelerin 

eğitim seviyesi açısından çok farklı değerlere sahip olduğunu 

göstermektedir. Yine Tablo 1’deki istatistik göstermektedir ki 

Bursa’da işsizlik oranı çok yüksek değildir. Ortalama işsiz erkek nüfus 

oranı yaklaşık %6’dır. İşsizliğin en fazla olduğu mahallelerde bu oran 

%10’un üzerine çıkmakadır. 

Kiracı nüfus oranı nüfus hareketliliğinin bir göstergesidir68. 

Kiracı nüfus oranının fazla olduğu (yani, nüfus hareketliliğinin falza 

olduğu) mahallelerde sosyal kontrol seviyesi daha düşüktür. Kiralık 

evde oturanlar komşularıyla ilişkiye girmeye çok istekli değildirler; ev 

sahipleri bu konuda daha isteklidirler. Mahalle seviyesindeki 

komşuluk ilişkileri ise sosyal ağların oluşmasında önemli rol oynar. 

Sosyal kontrol, sosyal ağlar üzerinde gerçekleşir, çünkü insanlar, bir 

şekilde bağlı oldukları insanların hayatlarına müdahale etmek isterler, 

hiç tanımadıkları insanların işlerine karışmak istemezler69. Mesela, 

                                                           
68 McCord, E. S., ve Ratcliffe, J. H. (2007). A micro-spatial analysis of the 
demographic and criminogenic environment of drug markets in Philadelphia. The 
Australian and New Zealand Journal of Criminology, 40(1), 43-63; Rice, K. J., ve 
Smith, W. R. (2002). Socioecological models of automotive theft: Integrating 
routine activity and social disorganization approaches. Journal of Research in Crime 
and Delinquency, 39(3), 304-336. 
69 Wilkinson, D. L. 
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insan tanıdığı bir komşusunun küçük çocuğunu kavga ederken veya 

sigara içerken görürse müdahil olur, çocuğun anne-babasına haber 

verir. Çocuğun anne-babasını tanımıyorsa müdahale etmez, anne-

babasına da haber vermez. Tablo 1 Bursa’daki kiracı nüfus oranının 

ortalama %28 olduğunu göstermektedir. Kiracı nüfusun en az olduğu 

mahallelerde bu oran %4, en fazla olduğu mahallelerde ise %45 

civarındadır. Bursa gibi metropol bir şehir için bunlar beklenen 

değerler gibi görünmektedir. 
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Tablo 1. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri  

 En küçük değer
En büyük

değer    Ortalama 
Standart

sapma

Bağımlı değişken (sayı= 38.189)     

Suç sayısı 0 679 0,8 4,9

Ana bağımsız değişkenler     

Mekân kullanımı (sayı = 38,189)     

Liseler 0 3 0,01 0,12

İçkili yerler 0 11 0,01 0,13

Kahvehaneler 0 6 0,04 0,22

Sosyal düzensizlik (sayı = 144)     

% Boşanmış nüfus 0.0 4,7 1.6 0.9

% Ortaokul diploması olmayan nüfus 34,1 90.3 66.7 12.4

% İşsiz erkek nüfus 1,4 11,0 6,1 1,5

% Kiracı nüfus 3,6 44,9 28,4 8,5

% Başka ülke/şehir doğumlu nüfus 13,1 84,1 46,4 15,5
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Tablo 1’de görüldüğü üzere, mahalle sakinleri arasındaki 

kültürel farkların göstergesi olarak kullanılan başka ülke/şehir 

doğumlu nüfus oranında çok büyük varyasyon vardır. Bu değişken 

esasen sosyal düzensizlik teorisindeki etnik/ırksal heterojenlik 

kavramına benzer bir mantıkla oluşturulmuştur. Etnik/ırksal açıdan 

heterojen olan mahallelerde olduğu gibi, başka ülke/şehir doğumlu 

nüfus oranının fazla olduğu mahallelerde de sosyal kontrol seviyesinin 

daha düşük olması beklenir. Bunun nedeni bölgeler arasındaki kültür 

Kontrol değişkenleri 

Sokak bloğu seviyesi 

Sokak bloğu uzunlugu 3,7 997,0 63,8 68,3

Cadde (1=evet) 0 1 0,21 0,41

Sınır bloğu (1=evet) 0 1 0,07 0,26

Evsel olmayan mekânların sayısı 0 61 0,2 0,7

Cami sayısı 0 2 0,01 0,10

Mahalle seviyesi     

Geçici nüfus 61.000 41.892 10.021 7.840



Liselerin, İçkili Yerlerin ve Kahvehanelerin Sokak Üzerinde Oluşan Suça Etkisi 

Bursa Örneği 

 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.3, S.2, Yıl 2013 79 

farklılıklarıdır. Tablo 1 göstermektedir ki, ortalama başka ülke/şehir 

doğumlu nüfus oranı %46’dır. Başka ülke/şehir doğumlu nüfusun en 

az olduğu mahallede bu oran %13, en fazla olduğu mahallede ise %84 

civarındadır. Bunlar, Bursa gibi metropol bir şehir için bile çok 

yüksek değerlerdir. Bunun bir nedeni güneydoğuda PKK ile mücadele 

esnasında Olağanüstü Hal yıllarında yaşanan büyük göçler olabilir70. 

Analizlerde beş kontrol degişkeni kullanılmıştır. Bunlardan 

birincisi sokak bloğunun uzunluğudur. Daha uzun sokak bloklarında 

tabii olarak daha fazla suç oluşması beklenir. Tablo 1 göstermektedir 

ki sokak bloklarının uzunluğu dört metreden yaklaşık bin metreye 

kadar değişmektedir71. Ortalama sokak bloğu uzunluğu 63 metredir. 

Ama dağılımın standart sapması (yani, 68 metre) göstermektedir ki 

sokak blokları uzunluğunda çok büyük varyasyon vardr. Sokak bloğu 

uzunluğu regresyon analizinde maruz kalma oranı değişkeni olarak 

kullanılmıştır. 

Diğer değişkenler ise sokak bloğunun cadde mi sokak mı 

olduğu, sokak bloğunun mahalleler arasında sınır konumunda olup 

                                                           
70 Duru H. ve Yiğit. M. (2014). Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların 
karşılanması hakkında kanun, uygulanması ve etkileri, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi IIBF Dergisi, 9(2), 123-149. 
71 Bin metreden daha uzun sokak blokları analiz dışı bırakılmıştır. 
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olmadığı, sokak bloğu üzerinde bulunan camilerin ve işyerlerinin72 

sayılarıdır. Kolay okunması için evsel olmayan mekânların sayısı 

değişkeni işyeri sayısı olarak adlandırılmıştır. Caddeler üzerinde 

bulunan sokak blokları daha yoğun olacağı için motive olmuş 

saldırganların ve uygun hedeflerin bu bloklar üzerinde bir araya 

gelmeleri ihtimali daha fazladır. Onun için sokak bloğunun cadde mi 

sokak mı üzerinde olması gerektiğinin kontrol edilmesi gerekir. Sokak 

bloğunun mahalleler arasında sınır konumunda olmasının suç 

fırsatlarını artırdığı yukarıda zaten tartışılmıştı. Diğer iki kontol 

değişkenine gelince, bunlardan camilerin bulunduğu sokak 

bloklarında daha az, evsel olmayan diğer mekânların bulunduğu sokak 

bloklarında da daha fazla suç oluşması beklenir. Evsel olmayan 

mekânların etrafında daha fazla suç oluşmasının tek nedeni bu 

mekânlar etrafında oluşan kalabalıklardır; yani, daha fazla sayıda 

motive olmuş saldırgan ve uygun hedef bu mekânlar etrafında bir 

araya gelirler. 

                                                           
72 Bu değişken her ne kadar işyeri sayısı olarak adlandırılmışsa da aslında sokak 
bloğu üzerinde bulunan evsel olmayan mekan kullanımının tamamını kapsıyor. 
Yani, bu değişkenin değeri hesaplanırken hastanelerin, ATM’lerin, park ve 
bahcelerin sayıları da toplama dâhil edilmiştir. Okunması daha kolay olduğu için 
“evsel olmayan yerlerin sayısı” yerine kısaca “işyeri sayısı” denilmiştir. 
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Camiler ise, dini duyguların insanları suç islemekten 

alıkoyacağı düşünülerek kontrol değişkeni olarak kullanılmıştır. Bu, 

herkesin Müslüman olduğunu veya dindar insanlar olduğunu 

söylemek değildir. Ancak bütün dinler erdemli olmayı ve suç 

islememeyi salik verirler. İbadethaneler yalnızca varlıklarıyla bile 

insanlara suç islememe yönünde telkinde bulunurlar. Dolayısıyla, 

ibadethanelerin (daha özelde camilerin) fiziki birer kontrol aracı 

olduğu iddia edilebilir. Onun için de camilerin yakınında daha az suç 

isleneceği tahmin edilebilir. Ancak bunun test edilmesi gerekir. Bu 

nedenle sokak bloğu üzerindeki cami sayısı da bu çalışmada kontrol 

değişkeni olarak kullanılmıştır. 

Tablo 1’deki istatistikler bu mekânların ortalama sayısının 

beklendiği gibi çok düşük olduğunu göstermektedir. Dikkat çeken bir 

husus, üzerinde en fazla evsel olmayan mekân bulunan sokak bloğu 

üzerinde 61 adet bu türlü yerlerden bulunmasıdır. Bu ve benzeri sokak 

blokları muhtemelen şehir merkezinde bulunan iş alanlarıdır. 

Sonuncu kontrol degişkeni geçici nüfustur. Bu degişken için 

kullanılan değerler LandScan 2008 Veriseti’nden alınmıştır. 

Mahallelerdeki ortalama geçici nüfus onbin kişinin üzerindedir. Geçici 

nüfus değeri, en düşük mahalle için 61, en yüksek mahalle için ise 
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yaklaşık 42 bin kişidir. Bu değerler, mahallelerin geçici nüfus 

açısından çok farklı değerlere sahip olduğunu göstermektedir. 

Değişkenin standart sapması dağılımın sağa yatık olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 1’de sunulan tanımlayıcı istatistikler genel anlamda 

beklenen seviyelerdedirler. Aşağıda Tablo 2, 3 ve 4’te hiyerarşik 

regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. Tabloların her birinde beş 

farklı model vardır. Kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenler 

tabloların üçü için de neredeyse aynıdır. Tablolar arasındaki fark ise 

kullanılan asıl bağımsız degişkendir. Bu değişken, Tablo 2’de sokak 

bloğu üzerindeki lise sayısı, Tablo 3’te sokak bloğu üzerindeki içkili 

yer sayısı ve Tablo 4’te sokak bloğu üzerindeki kahvehane sayısıdır. 

Aşağıda, Tablo 2 için bu modellerdeki çarpanların nasıl yorumlanması 

gerektiği detaylıca anlatılmaktadır. Tablo 3 ve 4’teki modeller de 

benzer şekilde yorumlanması gerektigi için Tablo 3 ve 4’te detaylara 

girilmeden yalnızca önemli bulgular anlatılmaktadır. Tablo 2, 3 ve 

4’teki analizler için HLM 6.0 istatistik programı kullanılmıştır73. 

                                                           
73 Raudenbush, S. W., ve Bryk, A. S. 
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Tablo 2’deki Model 1, hiçbir bağımsız degişkenin 

kullanılmadığı bir modeldir. Bu modelde aslında basit bir ANOVA 

testi yapılmaktadır. Bu test göstermektedir ki sokak blokları 

üzerindeki suç sayısı mahallelere göre farklılaşmaktadır. Yani, bazı 

mahallelerdeki sokak bloklarında daha çok, bazı mahallelerdeki sokak 

bloklarında ise daha az sayıda suç işlenmektedir. Bunun böyle 

olduğunu Tablo 2’deki Seviye-2 kesişimin ratgele etkisi (yani, 1,05, 

p<.05) göstermektedir. 

Model 2, iki kontrol değişkeninin kullanıldığı bir modeldir. 

Bu modelde kullanılan kontrol degişkenleri sınır caddesi ve ana cadde 

değişkenleridir. Bunlardan, ana cadde değişkeninin çarpanı istatistiki 

anlamda anlamlıdır (yani, 0,40, p<0,05). Bu çarpan göstermektedir ki 

ana caddelerde diğer caddelere nazaran %50 daha fazla suç 

işlenmektedir (yani, üs(0,40) = 1,50). Bu modelde sokak blokları ve 

mahalleler için oluşturulan alternatif R2 değerleri 0,05 ve 0,0574’dir. 

                                                           
74 HLM programı hiyerarsik regresyon modellerinde bağımlı değişkenin dağılımı 
Poisson olarak belirlendiğinde bir R2 değeri üretmemektedir. Ancak, Tablo 1’deki 
analizler için alternatif bir R2 değeri şu şekilde hesaplanabilir;  Raudenbus ve Bryk 
2002; Osgood, D. W.,ve Anderson, A. L. (2004). Unstructured socializing and rates 
of delinquency. Criminology, 42(3), 519-549; Anderson, A. L. (2002). Individual 
and contextual influences on delinquency: The role of the single parent family. 
Journal of Criminal Justice, 30, 575-587; ama Snijders, T. A. ve Bosker, R. J. 
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Yani, kullanılan bağımsız değişkenlerle, bağımlı değişkendeki 

varyansın sokak blokları ve mahalleler seviyesinde yaklaşık %5’i 

açıklanmaktadır. 

Model 3’te bir önceki kullanılan değişkenlere ilaveten liseler, 

içkili yerler, kahvehaneler, camiler ve iş yerleri değişkenleri analize 

eklenmiştir. Bu değişkenlerden liselerin çarpanı rastgele, diğerlerinin 

çarpanları da sabit olarak belirlenmiştir. Eklenen değişkenlerin 

tamamının çarpanları istatistiki anlamda anlamlı ve pozitiftir. Yani, 

üzerinde lise, içkili yer, kahvehane, cami ve işyeri bulunan sokak 

bloklarında daha fazla suç işlenmektedir. Daha spesifik olarak, her bir 

lise üzerinde bulunduğu sokak bloğundaki suç sayısını ortalama %27 

(yani, üs(0,24 = 1,27), her bir içkili yer üzerinde bulunduğu sokak 

bloğundaki suç sayısını %54 (yani, üs(0,43 = 1,54) ve her bir 

kahvehane üzerinde bulunduğu sokak bloğundaki suç sayısını %29 

                                                                                                                                        
(1994). Modeled variance in two-level models. Sociological Methods & Research, 
22(3), 342-363.’e de bakınız: 
 
Alternatif R2 = (Model 1’in rastgele etkisi —Model 2’in rastgele etkisi) / Model 
1’in rastgele etkisi 
Yukarıdaki formüle göre Model 2’deki kesişimler için Alternatif R2 değerleri 
şunlardır: 
Alternatif R2 (sokak blokları seviyesinde) = (1,047 —0,99) / 1,047 = 0,054 
Alternatif R2 (mahalleler seviyesinde) = (2,311 —2,195) / 2,311 = 0,050 
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(yani, üs(0,25 = 1,29) artırmaktadır. Bu arada, her bir cami üzerinde 

bulunduğu sokak bloğundaki suç sayısını %62 (yani, üs(0,49) = 1,62) 

artırmaktadır. Ayrıca, liselerin çarpanı için oluşturulan Seviye-2 

eğim’ler için hesaplanan varyans istatistiki anlamda anlamlıdır (yani, 

0,27, p<0,05). Bu varyans göstermektedir ki liselerin suç üzerindeki 

etkisi mahalleler arasında farklılaşmaktadır; bazı mahallelerde daha 

kuvvetli, bazı mahallelerde ise daha zayıftır. Model 3’teki R2 değerleri 

göstermektedir ki modelde kullanılan bağımsız degişkenler sokak 

blokları seviyesindeki varyansın %16’sını, mahalleler seviyesindeki 

varyansın da %24’ünü açıklamaktadır. 
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Tablo 2. Hiyerarşik lineer regresyon analizleri, bağımlı değişken = suç sayıları 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

Sabit etkiler b se b se b Se b se b se 

Ortalama olay sayısı (baz) -,97* ,09 -1,03* ,08 -1,22* ,08 -1,44* ,05 -1,44* ,05 

Ekonomik dezavantaj -- -- -- -- -- -- -,12* ,05 -,12* ,05 

Boşanmış nüfus (%) -- -- -- -- -- -- ,38* ,07 ,40* ,07 

Başka ülke/şehir doğ. nüf. 
(%) -- -- -- -- -- -- -,01* ,00 -,01* ,00 

Kiracı nüfus (%) -- -- -- -- -- -- ,04* ,01 ,04* ,01 

Geçici nüfus -- -- -- -- -- -- ,04* ,01 ,04* ,01 

Mahalle seviyesi alternatif R2  ,05 ,24 ,75 ,75 

Sınır caddesi (Evet=1) -- -- ,06 ,04 ,04 ,05 ,04 ,05 ,04 ,05 

Ana cadde (Evet=1) -- -- ,40* ,03 ,33* ,03 ,33* ,04 ,33* ,04 

Lise sayısı(baz) -- -- -- -- ,24* ,09 ,33* ,09 ,32* ,08 

Ekonomik dezavantaj -- -- -- -- -- -- -- -- -,02 ,07 

Boşanmış nüfus (%) -- -- -- -- -- -- -- -- -,35* ,08 

Başka ülke/şehir doğ. nüf. 
(%) -- -- -- -- -- -- -- -- ,01 ,01 

Kiracı nüfus (%) -- -- -- -- -- -- -- -- -,00 ,01 

İçkili yer sayısı -- -- -- -- ,43* ,11 ,43* ,08 ,43* ,08 
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Kahvehane sayısı -- -- -- -- ,25* ,04 ,26* ,04 ,25* ,04 

Cami sayısı -- -- -- -- ,49* ,13 ,49* ,12 ,49* ,12 

İşyeri sayısı -- -- -- -- ,17* ,04 ,17* ,02 ,17* ,02 

Sokak bloğu seviyesi R2  ,05 ,16 ,16 ,16 

Rastgele etkiler Varyans unsurları 

Seviye-1 2,31 2,20 1,94 1,95 1,95 

Seviye-2 kesişimler 1,05* ,99* ,80* ,26* ,26* 

Seviye-2 eğimler (Lise)   ,27* ,24* ,18* 

* p < 0,05 b = regresyon çarpanı, se = çarpanın standart hatası 

 

Model 4’te, bir önceki modelde kullanılan değişkenlere 

ilaveten mahalle seviyesindeki değişkenler de analize dâhil edilmiştir. 

Bu modelde eklenen değişkenlerin çarpanlarının tamamı istatistiki 

anlamda anlamlıdır. Model 4 göstermektedir ki, ekonomik dezavantaj 

seviyesi ve başka ülke/şehir doğumlu nüfus oranı arttıkça suç sayısı 

azalmakta, boşanmış nüfus oranı, kiracı nüfus oranı ve geçici nüfus 

arttıkça suç sayısı artmaktadır. Ekonomik dezavantaj seviyesi bir 

birim arttığında sokak bloğu üzerindeki suç sayısı %11 (yani, üs(-

0,12) = 0,89) azalmaktadır. Bu bulgu sosyal düzensizlik teorisi ile 

uyumlu değildir; sosyal düzensizlik teorisine göre ekonomik 
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dezavantaj seviyesi arttığında suçun da artması beklenir. Başka 

ülke/şehir doğumlu nüfus oranındaki %1’lik bir artış sokak blokları 

üzerindeki suç sayısında %1’lik (yani, üs(0,01) = 0,99) bir azalışa 

neden olmaktadır. Bu bulgu da sosyal düzensizlik teorisiyle uyumlu 

değildir; sosyal düzensizlik teorisine göre etnik/ırksal heterojenliğin 

suç sayısı üzerindeki etkisi pozitiftir (yani, etnik/ırksal heterojenlik 

arttığında suç sayısının da artması beklenir). 

Boşanmış nüfus oranındaki %1’lik bir artış sokak blokları 

üzerindeki suç sayısında %47’lik (yani, üs(0,38) = 1,47) artışa neden 

olmaktadır. Bu çok büyük bir etki gibi görünse de aslında çok büyük 

bir etki değildir. Bursa mahalleleri arasında boşanmış nüfus oranının 

en fazla olduğu mahalle için bu oran %5’in altındadır. Boşanmış nüfus 

oranı, bu çalışmada aile yapısındaki bozulmanın göstergesi olarak 

kullanılmıştır. Aile yapısındaki bozulma ise sosyal düzensizlik 

teorisine göre suç sayısında artışa neden olacağı için bu bulgu teoriyle 

uyumludur. Kiracı nüfus oranındaki %’1’lik bir artış suç sayısında 

%4’lük (yani, üs(0,04) = 1,04) bir artışa neden olmaktadır. Bu bulgu 

sosyal düzensizlik teorisi ile uyumludur, çünkü bu çalışmada kiracı 

nüfus oranı nüfus hareketliliğinin bir göstergesi olarak kullanılmıştır 

ve teoriye göre nüfus hareketliliğinin fazla olduğu mahallelerde daha 
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fazla suç oluşması beklenir. Son olarak, geçici nüfustaki bir birimlik 

artış sokak blokları üzerindeki suç sayısında %4’lük (yani, üs(0,04) = 

1,04) bir artışa neden olmaktadır. Çarpanı daha anlamlı olsun diye, 

geçici nüfus degişkeninin değerleri analizden önce 1000’e 

bölünmüştür. Dolayısıyla, geçici nüfustaki bir birimlik, yani 1000 

kişilik bir artış sokak blokları üzerindeki suç sayısında %4’lük bir 

artışa neden olmaktadır. Model 4’un alternatif R2 değerleri, modeldeki 

bağımsız değişkenlerin, sokak bloğu seviyesindeki varyansın 

%16’sını, mahalleler seviyesindeki varyansın ise %75’ini açıkladığını 

göstermektedir. 
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Tablo 3. Hiyerarşik lineer regresyon analizleri, bağımlıdeğişken = suç sayıları 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

Sabit etkiler b se B se b se b se b se 

Ortalama olay sayısı (baz) -,97* ,09 -1,03* ,08 -1,23* ,08 -1,45* ,05 -1,45* ,05 

Ekonomik dezavantaj -- -- -- -- -- -- -,12* ,05 -,12* ,05 

Boşanmış nüfus (%) -- -- -- -- -- -- ,39* ,07 ,40* ,07 

Başka ülke/şehir doğumlu 
nüfüs(%) -- -- -- -- -- -- -,01* ,00 -,01* ,00 

Kiracı nüfus (%) -- -- -- -- -- -- ,03* ,01 ,04* ,01 

Geçici nüfus -- -- -- -- -- -- ,04* ,01 ,04* ,01 

Mahalle seviyesi alternatif R2  ,05 ,24 ,75 ,75 

Sınır caddesi (Evet=1) -- -- ,06 ,04 ,08 ,09 ,08 ,13 ,07 ,06 

Ana cadde (Evet=1) -- -- ,40* ,03 ,31* ,03 ,29* ,04 ,33* ,04 

İçkili yer sayısı (baz) -- -- -- -- 1,24* ,12 1,35* ,17 1,33* ,14 

Ekonomik dezavantaj -- -- -- -- -- -- -- -- ,15* ,04 

Boşanmış nüfus (%) -- -- -- -- -- -- -- -- -,13 ,08 

Başkaülke/şehir doğumlu 
nüfus (%) -- -- -- -- -- -- -- -- ,03* ,01 

Kiracı nüfus (%) -- -- -- -- -- -- -- -- -,03* ,01 
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Lise sayısı -- -- -- -- ,28* ,08 ,27* ,08 ,27* ,08 

Kahvehane sayısı -- -- -- -- ,24* ,04 ,25* ,04 ,23* ,04 

Cami sayısı -- -- -- -- ,51* ,13 ,51* ,13 ,50* ,13 

İşyeri sayısı -- -- -- -- ,16* ,04 ,16* ,02 ,18* ,03 

Sokak bloğu seviyesi R2  ,05 ,18 ,17 ,17 

Rastgele etkiler Varyans unsurları 

Seviye-1 2,31 2,22 1,90 1,91 1,91 

Seviye-2 kesişimler 1,05* ,99* ,80* ,26* ,26* 

Seviye-2 eğimler (İçkili yer)     ,54* ,50* ,33* 

* p < 0,05 b = regresyon çarpanı, se = çarpanın standart hatası  
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 Tablo 4. Hiyerarşik lineer regresyon analizleri, bağımlı değişken = suç sayıları 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

Sabit etkiler b se B se b se b se b se 

Ortalama olay sayısı (baz) -,88* ,09 -,93* ,09 -1,12* ,08 -1,29* ,05 -1,29* ,05 

Ekonomik dezavantaj -- -- -- -- -- -- -,09* ,04 -,11 ,06 

Boşanmış nüfus (%) -- -- -- -- -- -- ,33* ,07 ,39* ,07 

Başkaülke/şehir doğumlu nüf. 
(%) -- -- -- -- -- -- -,01* ,00 -,01* ,00 

Kiracı nüfus (%) -- -- -- -- -- -- ,02* ,01 ,02* ,01 

Geçici nüfus -- -- -- -- -- -- ,03* ,01 ,03* ,00 

Mahalle seviyesi alternatif R2  ,06 ,27 ,75 ,73 

Sınır caddesi (Evet=1) -- -- ,05 ,04 ,02 ,05 ,02 ,06 ,01 ,06 

Ana cadde (Evet=1) -- -- ,40* ,03 ,32* ,04 ,32* ,05 ,32* ,05 

Kahvehane sayısı(baz) -- -- -- -- ,24* ,04 ,28* ,04 ,29* ,03 

Ekonomik dezavantaj -- -- -- -- -- -- -- -- ,07* ,03 

Boşanmış nüfus (%) -- -- -- -- -- -- -- -- -,03 ,03 

Başkaülke/şehir doğumlu nüf. 
(%) -- -- -- -- -- -- -- -- ,00 ,00 
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Kiracı nüfus (%) -- -- -- -- -- -- -- -- -,01 ,01 

Lise sayısı -- -- -- -- ,22* ,08 ,22* ,08 ,21* ,08 

İçkili yer sayısı -- -- -- -- ,44* ,10 ,44* ,08 ,45* ,07 

Cami sayısı -- -- -- -- ,48* ,14 ,49* ,14 ,48* ,14 

İşyeri sayısı -- -- -- -- ,17* ,03 ,17* ,03 ,17* ,02 

Sokak bloğu seviyesi R2  ,05 ,18 ,18 ,18 

Rastgele etkiler Varyans unsurları 

Seviye-1 2,20 2,27 1,97 1,97 1,98 

Seviye-2 kesişimler ,82* ,77* ,60* ,23* ,22* 

Seviye-2 eğimler 

(Kahvehane)     ,04* ,04* ,02* 

* p < 0,05 b = regresyon çarpanı, se = çarpanın standart hatası 

  

Son olarak, Model 5’te, bir önceki modelde kullanılan 

degişkenlere ilaveten sokak bloğu ve mahalle seviyesindeki 

değişkenler arasındaki etkileşim çarpanları eklenmiştir. Bu etkileşim 

çarpanlarından yalnızca boşanmış nüfus oranı istatistiki anlamda 

anlamlı ve negatiftir. Bunun anlamı; liselerin suç üçerindeki etkisi 

boşanmış nüfus oranının fazla olduğu mahallelerde daha zayıftır. 



Hacı DURU 

 

 

94 S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.3, S.2, Yıl 2013  

 

Daha önceki modellerde çarpanları anlamlı olan değişkenlerin 

tamamının çarpanları Model 5’te de anlamlıdır. Ayrıca değişkenlerin 

çarpan büyüklükleri modeller arasında çok fazla değişmemektedir. Bu 

bulgu göstermektedir ki, değişkenlerin etkileri kullanılan modele göre 

farklılaşmamaktadır; yani tutarlıdırlar. Model 5’in mahalle ve sokak 

bloğu seviyesindeki alternatif R2 değerleri de bir önceki modelle 

aynıdırlar. 

Tablo 3 ve 4, Tablo 2’nin neredeyse aynısıdır. Tabloların 

üçünde de hemen hemen aynı degişkenler kullanılmıştır. Aralarındaki 

fark, Tablo 2’de liselerin, Tablo 3’te içkili yerlerin, Tablo 4’te de 

kahvehanelerin etkileri rastgele olarak belirlenmiştir. Ayrıca, her bir 

tabloda etkisi rastgele olarak belirlenen değişken ile mahalle 

seviyesindeki değişkenlerin etkileşimleri modellenmiştir. Yani, Tablo 

2’de mahalle seviyesindeki değişkenler ile liseler arasındaki etkileşim, 

Tablo 3’te mahalle seviyesindeki değişkenler ile içkili yerler 

arasındaki etkileşim, Tablo 4’te de mahalle seviyesindeki değişkenler 

ile kahvehaneler arasındaki etkileşim modellenmiştir. Aşağıda, önce 

Tablo 2, 3 ve 4’te ortak olan bulgular kısaca anlatılmaktadır. Daha 

sonra da Tablo 3 ve 4’ün spesifik bulguları anlatılmaktadır. 
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Öncelikle, tablolardaki alternatif R2 değerleri birbirleriyle 

neredeyse aynıdır. Yani, tabloların üçünde de alternatif R2 değerleri 

Model 2’de sokak bloğu ve mahalle seviyesi için %5 civarında (Tablo 

4’te %6), Model 3’te sokak bloğu seviyesi için %16-18, mahalle 

seviyesi için %24-27 aralığında ve Model 4 ve 5’te sokak bloğu 

seviyesi için %16-18 ve mahalle seviyesi için %73-75 aralığındadırlar. 

Tablolarda kullanılan değişkenler neredeyse üçünde de aynı olduğu 

için alternatif R2 değerlerinin tablolar arasında benzerlik göstermesi 

zaten beklenen bir durumdur. 

Tablolardaki çarpanların etkisine bakıldığında şunlar 

görülmektedir. Mahalle seviyesindeki çarpanların etki yönleri her üç 

tabloda da tutarlıdırlar. Yani, ekonomik dezavantaj ve başka ülke/şehir 

doğumlu nüfus oranının etkisi her üç tabloda da negatif;boşanmış 

nüfus, kiracı nüfus ve geçici nüfusun etkileri ise her üç tabloda da 

pozitiftirler. Çarpanların büyüklükleri de her üç tabloda da benzer 

seviyelerdedir. Yani, ekonomik dezavantajın çarpanı -0,9 ile 0,12 

aralığında, başka ülke/şehir doğumlu nüfus oranının çarpanı her üç 

tabloda da -0,1, boşanmış nüfus oranının çarpanı 0,33 ile 0,40 

aralığında, kiracı nüfus oranının çarpanı 0,2 ile 0,4 aralığında ve 

geçici nüfusun çarpanı 0,3 ile 0,4 aralığındadır. Tablolar arasında 
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çarpanlardaki küçük farklılıklar modellemedeki farklılıktan 

kaynaklanmaktadır ve beklenen bir durumdur. 

Sokak bloğu seviyesindeki çarpanların etki yönleri ve 

büyüklükleri de tablolar arasında tutarlıdır. Yani, sınır caddesi 

olmanın etkisi her üç tabloda da istatistiki anlamda anlamlı değildir. 

Ana cadde olmanın etkisi pozitif ve çarpan büyüklükleri 0,32 ile 0,40 

aralığındadır. Sokak bloğu üzerindeki cami sayısının etkisi her üç 

tabloda da pozitif ve 0,48 ile 0,51 aralığındadır. Sokak bloğu 

üzerindeki iş yeri sayısının çarpanı da her üç tabloda da pozitif ve 0,16 

ile 0,18 aralığındadır. 

Asıl bağımsız değişkenlerin—yani, liseler, içkili yerler ve 

kahvehaneler—etkilerine bakıldığında şunlar görülmektedir. Her üç 

değişkenin de suç üzerindeki etkisi pozitif ve istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Ancak bu değişkenlerin çarpan büyüklüklerinde tablolar 

arasında önemli farklılıklar görülmektedir. Bunun nedeni bu 

değişkenlerin çarpanlarının farklı modellerde rastgele veya sabit 

olarak modellenmiş olmalarıdır. Tablo 2’de liselerin etkisi rastgele 

olarak modellenmiş ve mahalle seviyesindeki değişkenlerin bu etkiyi 

ne kadar etkilediği incelenmiştir. İçkili yerlerin ve kahvehanelerin 
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çarpanları ise sabit olarak modellenmiştir. Yukarıda da değinildigi 

gibi, Tablo 2’ye göre liselerin suça etkisi pozitif, ama bu etki 

boşanmış nüfus oranının daha fazla olduğu mahallelerde daha zayıftır. 

Benzer şekilde, Tablo 3’te içkili yerlerin çarpanı rastgele 

olarak modellenmiş, liselerin ve kahvehanlerin çarpanları ise sabit 

olarak modellenmiştir. Tablo 3’e göre içkili yerlerin suç üzerindeki 

etkisi pozitif ve ortalama etki büyüklüğü oldukça yüksek seviyededir; 

her bir ilave içkili yer, üzerinde bulunduğu sokak bloğundaki suç 

sayısını %276 (yani, üs(1,33) = 3,76) artırmaktadır. Tablo 3’un Model 

5’ine bakıldığında ayrıca şunlar da görülmektedir. İçkili yerlerin suça 

etkisi ekonomik dezavantaj seviyesi ve başka ülke/şehir doğumlu 

nüfus oranının fazla olduğu mahallelerde daha kuvvetlidir; etkileşim 

çarpanları ekonomik dezavantaj için 0,15, p<0,05 ve başka ülke/şehir 

doğumlu nüfus oranı için 0,03, p<0,05’dir. Bu etki, kiracı nüfus 

oranının daha fazla olduğu mahallelerde ise daha zayıftır; etkileşim 

çarpanı -0,03, p<0,05’tir. Tablo 4’te kahvehanelerin çarpanı rastgele 

olarak modellenmiş, liselerin ve içkili yerlerin çarpanları ise sabit 

olarak modellenmiştir. Tablo 4’ün Model 5’i göstermektedir ki her bir 

ilave kahvehane, üzerinde bulunduğu sokak bloğundaki suç sayısını 

%34 (yani, üs(0,29) = 1,34) artırmaktadır. Ayrıca tabloda yine 
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görülmektedir ki bu etki ekonomik dezavantaj seviyesi daha yüksek 

olan mahallelerde daha kuvvetlidir; etkileşim çarpanı 0,07, p<0,05’dir. 

Analizlerin bulguları yukarıda sunulan entegre modelle 

kısmen uyumludur. Aşağıda, bulguların teori ve pratik açısından geniş 

anlamda ne ifade ettigi anlatılmaktadır. 

 

V. SONUÇ 

 

Bu çalışmada suçun mekân üzerindeki dağılımının suç 

fırsatlarının dağılımı ile ilişkili olduğu iddiası incelenmiştir. Suç 

fırsatlarının mekân üzerinde nasıl dağılacağına ışık tutan teorilerden 

ikisi suç örüntüsü ve sosyal düzensizlik teorileridir. Suç örüntüsü 

teorisi daha çok fizik ortamla, sosyal düzensizlik teorisi ise daha çok 

sosyal ortamla ilişkilidir. Suç örüntüsü teorisine göre suç fırsatları en 

çok evsel olmayan mekânlar etrafında ve bu mekânları birbirine 

bağlayan yollar üzerinde yoğunlaşır. Bu mekânlardan, geçmiş 

çalışmalarda ilgi çekmiş ikisi liseler ve içkili yerlerdir. Bu çalışmada 

bunlara bir üçüncüsü—kahvehaneler—eklenmiştir. Sosyal düzensizlik 

teorisine göre suçluluk en çok sosyal açıdan düzensiz mahallelerde 
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yoğunlaşır. Suç fırsatının unsurlarından birisi motive olmuş 

saldırgandır. Motive olmuş saldırganlar en çok sosyal açıdan düzensiz 

mahallelerde ikamet ederler. Ayrıca sosyal açıdan düzensiz 

mahallelerde sosyal kontrol seviyesi de daha düşüktür. Onun için suç 

fırsatları sosyal açıdan düzensiz mahallelerde daha çok bulunur. Bu 

çalışmada, rutin aktiviteler, suç örüntüsü ve sosyal düzensizlik 

teorilerinden oluşan entegre bir model ortaya konmuş, daha sonra bu 

modelden yola çıkılarak öne sürülen hipotezler ampirik verilerle test 

edilmiştir. 

Ampirik araştırma sonuçları göstermiştir ki liselerin, içkili 

yerlerin ve kahvehanelerin sokak blokları üzerindeki suç sayısına 

etkisi pozitif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Yani, üzerinde lise, 

içkili yer veya kahvehane bulunan sokak blokları üzerinde daha fazla 

suç işlenmektedir. Bunlara ilaveten, suç örüntüsü teorisiyle de uyumlu 

olarak, işyerlerinin (yani, evsel olmayan mekân kullanımının) sokak 

blokları üzerindeki suç sayısına etkisi pozitif ve istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Ancak rutin aktiviteler teorisine göre beklenmeyen bir 

sonuç da ortaya çıkmıştır ki camilerin sokak blokları üzerindeki suç 

sayısına etkisi de pozitif ve anlamlıdır. Hatta camilerin suç üzerindeki 

etkisi liselerin, kahvehanelerin ve diğer işyerlerinin etkisinden daha 
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büyüktür; yalnızca içkili yerlerin etkisinden daha küçüktür. Hâlbuki 

rutin aktiviteler teorisine göre camilerin suç üzerindeki etkisinin 

negatif olması, yani üzerinde camii olan sokak bloklarında daha az suç 

işlenmesi beklenir, çünkü camilerdeki rutin aktiviteler ve davranış 

kuralları suçu bastırıcı etki yaparlar. 

Camilerle ilgili beklenmeyen bu bulgununu bir açıklaması şu 

olabilir. Bursa’da birçok cami yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı 

konumundadır. Turistlerin ilgi odağı konumunda olan camiler 

yankesicilik ve benzeri olaylar için uygun hedeflerin çoklukla 

bulunduğu yerlerdir. Dolayısıyla, bu türlü suçlar açısından özellikle 

turistlerin ilgi odağı olan camiler suç üreticileri durumundadırlar. 

Ampirik araştırma sonuçları sosyal düzensizliğin göstergeleri 

açısından beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Daha spesifik 

olarak sonuçlar göstermiştir ki ekonomik dezavantaj seviyesinin 

yüksek olduğu mahallelerde daha az suç işlenmektedir. Hâlbuki sosyal 

düzensizlik teorisine göre bu türlü mahallelerde suçluluk oranları daha 

fazladır75. Yine, başka ülke/şehir doğumlu nüfus oranının fazla olduğu 

                                                           
75 Örn.McCord, E. S., ve Ratcliffe, J. H.; LaGrange, T. C. (1999). The impact of 
neighborhoods, schools, and malls on the spatial distribution of property damage. 
Journal of Research in Crime and Delinquency, 36(4), 393-422. 
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mahallelerde daha az suç işlenmektedir. Ama sosyal düzensizlik 

teorisine göre heterojenliğin fazla olduğu mahallelerde suçluluk 

oranları daha fazladır. Suçluluk oranlarının daha fazla olduğu yerlerde 

ise suç oranlarının da daha fazla olması beklenir. Beklenmeyen bu 

sonuçlar aşağıda tartışılmaktadır. 

Sosyal düzensizliğin diğer göstergeleriyle ilgili sonuçlar 

teoriyle uyumludur. Sonuçlar göstermiştir ki, boşanmış nüfus 

oranının, kiracı nüfus oranının ve geçici nüfusun daha fazla olduğu 

mahallelerde daha fazla suç işlenmektedir. Sosyal düzensizlik 

teorisine göre aile yapısındaki bozulma76, nüfus hareketliligi77 ve 

nüfus yoğunluğunun78 suç üzerindeki etkisi pozitiftir. Bu noktada 

şunu not etmek gerekir ki geçici nüfus sosyal düzensizliğin 

göstergelerinden birisi olan nüfus yoğunluğunun ölçüsü olabileceği 

gibi suç fırsatlarının çokluğunun bir göstergesi olarak da 

                                                           
76 McCord, E. S., ve Ratcliffe, J. H.;Smith, W. R., Frazee, S. G., ve Davidson, E. L. 
77 Lockwood, D. (2007). Mapping crime in Savannah: Social disadvantage, land use, 
and violent crimes reported to the police. Social Science Computer Review, 25(2), 
194-209; LaGrange, T. C. 
78 Smith, W. R., Frazee, S. G., ve Davidson, E. L.; Greenberg, S. W., Rohe, W. M., 
ve Williams, J. R. (1982). Safety in urban neighborhoods: A comparison of physical 
characteristics and informal territorial control in high and low crime neighborhoods. 
Population and Environment, 5(3), 141-165. 
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değerlendirilebilir79. Bu çalışmada geçici nüfus suç fırsatlarının 

çokluğunu gösteren bir kontrol değişkeni olarak kullanılmıştır; ancak 

sonuçlar sosyal düzensizlik teorisini destekliyor olarak da 

değerlendirilebilir. 

Bu çalışma, Amerika’da yapılmış geçmiş çalışmaların—

özellikle de Roncek ve arkadaşlarının80 çalışmalarının—bir anlamda 

tekrarı durumundadır. Bir farkla ki bu çalışmada liseler ve içkili 

yerlere kahvehaneler ve kontrol degişkeni olarak da camiler 

eklenmiştir. Sokak bloğu seviyesindeki sonuçlar teoriyle uyumludur 

ve geçmiş çalışmaların sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Ancak 

çalışmada beklenmeyen ve suç teorileri açısından önem arzeden bir 

husus vardır; sonuçlar sosyal düzensizlik teorisinin tahminleriyle 

uyuşmamaktadır. Bu durum, teori ve ampirik araştırmalar açısından 

ilerisi için aslında önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Bunun nasıl bir 

fırsat olduğunun anlaşılması için aşağıda sosyal düzensizlik 

teorisinden biraz daha detaylı incelenmektedir. 

                                                           
79 Andresen, M. A. (2006). Crime measures and the spatial analysis of criminal 
activity. British Journal of Criminology, 46, 258-285. 
80 Roncek, D. W., ve Faggiani, D.; Roncek, D. W., ve LoBosco, A.; Roncek, D. W., 
ve Maier, P. A. 
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Sosyal düzensizlik teorisi ilk olarak Shaw ve McKay81 

tarafından ortaya atılmıştır. Shaw ve McKay82 Şikago’nun 

mahallelerinde suçluluk oranlarını incelemiş ve şehrin merkezine 

yakın mahallelerde suçluluk oranlarının hep daha fazla olduğunu 

bulmuşlardır. Bu mahallelerin belirgin sosyal yapısal özellikleri 

şunlardır; fakirlik, etnik heterojenlik, nüfus yoğunluğu ve nüfus 

hareketliliği. Sampson ve Groves83 bu özelliklere aile yapısındaki 

bozulmayı da eklemişlerdir. Sosyal düzensizlik teorisinin ampirik 

testlerinde mahallelerin bu özelliklerinin birbirleriyle çok ilişkili 

olduğu—aralarındaki korelasyonun yüksek olduğu—bulunmuştur. 

Shaw ve McKay84, mahallelerin sosyal yapısal özellikleri ile 

suç arasındaki mekânizmanın tam olarak ne olduğunu net olarak 

anlatmamışlardır. Daha sonraki akademisyenlerin yorumlarına göre bu 

mekânizma ya sosyal kontrol (eksikliği)85, ya anomi86 veya suçluluk 

                                                           
81 Shaw, C. R., ve McKay, H. D. 
82 A.g.e. 
83 Sampson, R. J., ve Groves, W. B. 
84 Shaw, C. R., ve McKay, H. D. 
85 Bursik, R. J.; Kornhauser, R. R. (1978). Social Sources of Delinquency: An 
Appraisal of Analytic Models. Chicago and London: University of Chicago Press. 
86 Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. American Sociological 
Review, 3(5), 672-682. 
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alt kültürüdür87. Bunlardan en çok sosyal kontrol (eksikliği) 

açıklaması benimsenmiş ve ampirik araştırmalarda en çok bu açıklama 

test edilmiştir88. Teoriye göre etnik heterojenlik, nüfus hareketliliği ve 

nüfus yoğunluğu sosyal kontrol ile ters ilişkilidirler. Bunun nedeni 

şudur: Bir toplumda sosyal kontrol olabilmesi için insanların ortak 

normlarda birleşmeleri gerekir; yani neyin doğru ve neyin yanlış 

olduğu konusunda hemfikir olmaları gerekir89. Ayrıca, insanlar 

arasında sosyal ağların olması gerekir, çünkü sosyal kontrol sosyal 

ağlar üzerinde gerçekleşir90. Etnik heterojenlik—dolayısıyla kültür 

farklılıkları—ve nüfus hareketliliği ortak normların oluşmasına 

manidir91. Nüfus hareketliği ve nüfus yoğunluğu da sosyal ağların 

oluşmasına manidirler92. Fakirlik ve bozuk aile yapısı (özellikle 

Amerika için) çocukların toplumun normlarına göre sosyalleşmelerine 

                                                           
87 Sutherland, E. H., ve Cressey, D. (1955).Principles of Criminology. Chicago: J. B. 
Lippincott; Wolfgang, M. E., & Ferracuti, F. (1982). The Subculture of Violence: 
Toward an Integrated Theory in Criminology. Beverly Hills, CA: Sage. 
88 örn.Moneroff, J. D., Sampson, R. J., ve Raudenbush, S. W.; Sampson, R. J., 
Raudenbush, S. W., ve Earls, F.; Sampson, R. J. (1988). Local friendship ties and 
community attachment in mass society: A multilevel systemic model. American 
Sociological Review, 53(5), 766-779. 
89 Kornhauser, R. R. 
90 Bellair, P. E. 
91 Bursik, R. J.; Kornhauser, R. R. 
92 Bursik, R. J. 
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olumsuz etki ederler93. Sonuç olarak, bu beş sosyal yapısal özelliğin 

birleşiminden sosyal kontrol (eksikliği) ortaya çıkar. Ampirik 

araştırmalar bunun böyle olduğunu göstermişlerdir94. Ampirik 

araştırmalar ayrıca bu beş sosyal yapısal özelliğin genelde bir arada 

oluştuklarını—aralarında yüksek korelasyon olduğunu—

göstermiştir95. 

Bu çalışma için kullanılan verilerle yapılan faktör analizinde 

ise şunlar gözlenmiştir. Boşanmış nüfus oranı ve ekonomik dezavantaj 

bir faktörün iki zıt ucuna, başka ülke/şehir doğumlu nüfus oranı ile 

kiracı nüfus oranı da diğer bir faktörün iki zıt ucuna yüklenmiştir. 

Bunun anlamı basitçe şudur. Bazı mahallelerde sosyoekonomik açıdan 

avantajlı, bazı mahallelerde de dezavantajlı insanlar yaşamaktadır. 

Sosyoekonomik açıdan avantajlı insanların yaşadığı mahallelerde 

boşanma oranları daha yüksektir. Bazı mahallelerde Bursa’lı 

olmayanların oranı diğer mahallelere nazaran daha yüksektir. İlginç 

bir şekilde, Bursa’lı olmayanların daha fazla olduğu mahallelerde 

kiracı nüfus oranı daha azdır. 

                                                           
93 LaGrange, T. C. 
94 Sampson ve Groves 1989, Lowenkamp, C. T., Cullen, F. T., ve Pratt, T. C. 
(2003). 
95 Örn.Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., ve Earls, F. 
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Sosyal yapısal özelliklerde gözlenen bu ilişkilerin batıdan 

farklı olmasının bir nedeni şu da olabilir. Shaw ve McKay96 slums 

diye adlandırdıkları bozuk mahallelerin şehrin merkezinde 

yoğunlaştığını bulmuşlardır. Slums, Türkiye’de gecekondu 

mahallelerinin karşılığı olarak değerlendirilebilir97. Şikago’da slums 

şehre yeni gelen insanların gelip geçtikleri mahallelere verilen addır. 

Bindokuzyüzlü yılların başında Avrupa’dan ve Amerika’nın 

güneyinden Şikago ve benzeri şehirlere göç eden fakir insanlar ilk 

başta slums’a yerleşmişlerdir. Bu insanlar daha sonra maddi imkânları 

iyileştiğinde ilk fırsatta şehrin dışarılarındaki mahallelere 

taşınmışlardır. Türkiye’de ise durum çok farklıdır. Türkiye’de doğu 

illerinden ve kırsaldan göç ile Bursa ve benzeri büyük şehirlere gelen 

fakir insanlar ilk önce şehrin dışarılarında bulunan gecekondu 

mahallelerine yerleşmişlerdir98. Benzer şekilde, bu insanlar maddi 

durumları iyileştiğinde şehrin daha içlerindeki mahallelere 

taşınmışlardır 

                                                           
96 Shaw, C. R., ve McKay, H. D. 
97 Erman, T. (2001). The politics of squatter (Gecekondu) studies in Turkey: The 
changing representations of rural migrants in the academic discourse. Urban Studies, 
38(7), 983-1002. 
98 A.g.e. 
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Kısaca özetlemek gerekirse bu durum teori ve ampirik 

araştırmalar açısından şu iki önemli fırsatı sağlamaktadır. Birincisi, 

sosyal düzensizlik teorisi Türkiye için yeniden üretilmelidir. 

Türkiye’nin kültürel özellikleri ve sosyal yapısal özellikleri arasındaki 

ili şkiler bunu gerektirmektedir. İkincisi, yukarıda sorulan, sosyal 

açıdan düzensiz mahallelerde suçun daha fazla olmasının nedeni bu 

mahallelerde suç fırsatlarının fazla olması mı, yoksa suçluluğun fazla 

olması mıdır? sorusu Türkiye’de cevaplanabilir. Amerika ortamında 

suç fırsatlarının fazla olduğu mahalleler ile suçluluk oranlarının fazla 

olduğu mahalleler aynı yerlerdir—şehrin merkezindeki 

mahallelerdir99. Dolayısıyla, bu sorunun ampirik verilerle test edilmesi 

Amerika için mümkün değildir; alternatif açıklamalardan 

(değişkenlerden) birini sabit tutup (kontrol edip) diğerinin etkisini 

gözlemlemek mümkün değildir. Bu çalışma göstermiştir ki 

Türkiye’de, suç fırsatları şehrin merkezinde, suçluluk oranları ise 

şehrin çevresindeki gecekondu mahallelerinde yoğunlaşmaktadır. 

Onun için bu soru Türkiye ortamında cevaplanabilir100. 

                                                           
99 Wilcox, P., Quisenberry, N., Cabrera, D. T., and Jones, S.; Shaw, C. R., ve 
McKay, H. D. 
100 Çalışma boyunca suç oranı ile “suç sayısı / nüfus”, suçluluk oranı ile de “suçlu 
sayısı / nüfus” kastediyorum. Shaw ve McKay suçluluk oranlarını çalıştılar, suç 
oranlarını değil ve buldular ki suçluluk oranları şehrin merkezinde yoğunlaşıyor. 
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Son olarak bu çalışmanın eksikliklerinden bahsetmek uygun 

olacaktır. Bu ve benzeri ekolojik birimlerin analiz ünitesi olarak 

kullanıldığı çalışmaların ortak bir problemi ünitenin nerede başlayıp 

nerede bittiğinin net olmamasıdır. Mesela, bu çalışmada üst seviye 

analiz ünitesi mahallelerdir. Mahallelerin, nüfus, ekonomik 

dezavantaj, kiracı nüfus oranı ve benzeri sosyal yapısal özellikleri 

itibariyle anlamlı varlıklar oldukları varsayılmıştır. Daha spesifik 

olarak, bu özelliklerin söz konusu mahallenin her yerinde benzer 

değerler aldığı varsayılmıştır. Mahalle algısı doğal olarak oluşması 

durumunda zaten bu özelliklerin mahallenin her yerinde benzer 

değerler alması beklenir. Ancak Türkiye’de mahallelerin sınırları, 

isimleri ve mahalle algısı doğal olarak oluşmamaktadır. Mahallelerin 

sınırları ve isimleri devlet tarafından belirlenmektedir, çünkü 

mahalleler idari yapılanmanın bir parçasıdır. İnsanların mahalle 

algıları da büyük oranda belirlenen bu sınırlara ve isimlere göre 

                                                                                                                                        
Ayrıca Amerika’da yapılan çalışmalar gösteriyor ki suç da şehrin merkezinde 
yoğunlaşıyor. Onun için birçok araştırmacı downtown’u (yani, şehir merkezi) 
kontrol değişkeni olarak kullanıyor. Ayrıca Shaw ve McKay’in çalışmasında 
slum’lar şehrin merkezindeydi. Slum’lar bizdeki gecekondu yerleşimlerini andırıyor. 
Bizde ise gecekondular şehrin merkezinde değil çevresindeler. Amerika’da suçluluk 
oranları da suç oranları da şehrin merkezinde yüksekler, çünkü slum’lar da suç 
fırsatları da şehrin merkezindeler. Türkiye’de ise suç fırsatları şehrin merkezindeler, 
gecekondular ise şehrin çevresindeler. 
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belirlenmektedir. Ayrıca, nüfus sayımlarında veriler bu sınırlar baz 

alınarak toplanmaktadır. Mahalle sınırlarının devlet tarafından 

belirlenmiş olması bu ve benzeri çalışmalarda kullanılan ölçümlerde 

hatalar eklenmesine neden olur. Eklenen bu hataların sistematik 

olduğunu düşünmek için hiçbir neden yoktur; onun için eklenen bu 

hataların rastgele olduğunu varsaymak gerekir. Rastgele hatanın 

regresyon analizlerinde etkisi çarpanların standart hatalarının artması 

ve dolayısıyla çarpanların istatistiki anlamda anlamlı oldukları halde 

anlamsız olarak bulunma ihtimalinin artmasıdır101. Bu durum bu 

çalışma için şu anlama gelmektedir: mahalle seviyesindeki 

değişkenlerin etkileri gerçekte istatistiki anlamda anlamlı olduğu 

halde istatistiki anlamda anlamsız bulunmaları ihtimali daha yüksektir. 

Ancak Tablo 2, 3 ve 4 göstermektedir ki mahalle seviyesindeki 

değişkenlerin çarpanlarınınım tamamı istatistiki anlamda anlamlıdır. 

Yani, mahalle sınırlarının devlet tarafından belirlenmiş olmasının bu 

çalışmaya olumsuz bir etkisi olmamıştır102.Bu çalışmanın önemli bir 

                                                           
101 Blalock, H. M. (1960). Social statistics (Vol. 1221). New York: McGraw-Hill. 
102 Aslında bu problem Türkiye’ye mahsus da değildir. Amerika’da suçla ilgili 
mahalle seviyesinde yapılan çalışmalarda da veriler devlet tarafından belirlenen 
nüfus sayım bölgeleri (census tracts) baz alınarak toplanmaktadır. Wooldredge, 
yakın zamanda Cincinnati mahallelerine ilişkin çalışmasında bu durumun araştırma 
bulgularına etkisi olup olmadığını sorgulamış ve verilerin mahalleler veya nüfus 
sayım bölgeleri baz alınarak toplanması durumunda anlamlı bulguların 
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diğer problemi suç verilerinin polis kayıtlarından alınmış olmasıdır. 

Polis kayıtlarından alınan verilerle ilgili problemler daha önceki 

çalışmalarda da tartışılmış ve ortaya konmuştur103. Polisin tuttuğu 

kayıtlarla ilgili en önemli birkaç problem şunlardır. Birincisi, işlenen 

suçların büyük çoğunluğu polise intikal etmez ve polise intikal eden 

suçların da önemli bir kısmı kaydedilmez104. İkincisi, farklı polis 

birimleri suçları farklı şekillerde tanımlayabilirler105. Mesela, bir polis 

birimince işyerinden hırsızlık olarak tanımlanan bir suç başka bir polis 

birimince açıktan hırsızlık olarak tanımlanmış olabilir. Üçüncüsü, 

polis suçları kayda geçerken suçlunun, mağdurun veya her ikisinin 

sosyoekonomik, demografik veya daha başka özelliklerini göz önünde 

bulundurup ona göre kaydedebilir106. Bu durum bireyler için değil 

mahalleler veya sosyal gruplar açısından da farklılık gösterebilir. 

Mesela polis sucu ihbar eden kişi sosyoekonomik seviyesi yüksek 

                                                                                                                                        
değişmediğini bulmuştur. Wooldredge, John (2002). Examining the (ir)relevance of 
aggregation bias for multilevel studies of neighborhoods and crime with an example 
comparing census tracts to official neighborhoods in Cincinnati, Criminology, 40(3): 
681-710 
103 Örn. Loftin, C. ve McDowall, D. (2010). The use of official records to measure 
crime and delinquency, Journal of Quantitative Criminology, 26: 527-532. 
104 A.g.e. 
105 A.g.e. 
106 A.g.e. 
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birisiyse kaydetme, düşük birisiyse kaydetmeme eğiliminde olabilir. 

Veya sosyoekonomik seviyesi yüksek mahallelerden ihbar edilen 

suçları kaydetme, düşük olan mahallelerden ihbar edilen suçları 

kaydetmeme eğiliminde de olabilir. Bunun tam tersi de olabilir. Bütün 

bu nedenlerle araştırmalarda polis kayıtlarından alınan verilerin 

kullanılması problemlidir; ancak çoğu zaman polis kayıtları elde 

bulunan tek kaynaktır. Dolayısıyla bu çalışmanın bulguları da polis 

kayıtlarında bulunması muhtemel eksiklikler göz önünde 

bulundurularak değerlendirilmelidir. 

Araştırmanın verileriyle ilgili bir diğer problem verilerin 

farklı tarihlerde toplanmış olmasıdır. Suç kayıtları 2003-2007 

yıllarında toplanmıştır. Mahallelerin sosyal yapısal özellikleriyle ilgili 

veriler 2000 yılı nüfus sayımından alınmıştır. Geçici nüfus ile ilgili 

veriler 2008 yılına aittir. Bu durumun analizlere olumsuz etki ettiği 

düşünülmektedir. Ama bu etkinin çarpanların yönlerini değiştirecek 

kadar, yani pozitif değeri negatif, negatif değeri pozitif yapacak kadar 

büyük olması çok muhtemel değildir. Böyle bir çalışma için ideal 

olanı mahallelerin sosyal yapısal özellikleriyle ilgili verilerin ve geçici 

nüfus verilerinin 2003 yılına yakın bir tarihte toplanmış olmasıdır. 

Ancak, sosyal yapısal özelliklerin normal zamanlarda çok yavaş 
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değişmesi beklenir. Dolayısıyla, bu özelliklerle ilgili 2003 yılındaki 

değerler zaten 2000 yılındaki değerlere benzerdirler. Geçici nüfus da 

fiziki ortamla çok ilişkilidir. Geçici nüfus yerleşim yerlerinin ve 

işyerlerinin yoğun olduğu mahallelerde daha fazla, yoğun olmadığı 

mahallelerde de daha azdır. Benzer şekilde, normal zamanlarda fizik 

ortam da çok yavaş değişir. Dolayısıyla, 2003 yılındaki geçici nüfus 

değerlerinin 2008 yılından çok farklı olmaması beklenir. Yine de bu 

iddialar tahminden ibarettir ve bulgular yorumlanırken verilerdeki bu 

eksiklik göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bu çalışmanın önemli bir diğer problemi sokak bloğu 

seviyesinde kullanılan kontrol değişkenlerinin az sayıda olmasıdır; 

sokak bloğu seviyesinde yalnızca beş kontrol değişkeni kullanılmıştır. 

Hâlbuki sokak bloğu seviyesinde suça etki eden ve kontrol edilmesi 

gereken başka değişkenler de olabilir. Bağımlı değişkende sokak 

bloğu seviyesinde açıklanan varyansın düşük olmasının bir nedeni de 

bu değişkenlerin analizlerde kullanılmamış olması olabilir. 

Analizlerde kullanılmayan bu değişkenlerin bulguları etkilemiş olması 

muhtemeldir. Bulgular değerlendirilirken bu kısıtlılığın da göz önünde 

bulundurulması gerekir. 
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Suç fırsatları açısından suçun türünün ayrıştırılması 

gerektiğini söylemiştir. Yani, kısaca demiştir ki mala karşı işlenen 

suçlar ile kişilere karşı işlenen suçlar açısından fırsat kurguları farklı 

farklıdır. Dolayısıyla, liselerin, içkili yerlerin ve kahvehanelerin suça 

etkisi suçun türüne göre farklılık gösterebilir. Onun için de bağımlı 

değişkenin toplam suç sayısı değil, türlerine göre suçların sayıları 

olması gerekir (mesela, hırsızlık sayısı, adam öldürme sayısı, vb.). Bu, 

haklı bir eleştiridir; doğrusu bu çalışmanın bağımlı değişken farklı suç 

sayıları olmalıydı. Ancak bu çalışma yazarın doktora tezinden 

uyarlanmıştır. Bahse konu tezde bağımlı değişkenler toplam suç 

sayısı, şiddet içeren suçların sayısı, evden hırsızlık sayısı, oto hırsızlığı 

sayısı ve otodan hırsızlık sayısı bağımlı değişkenler olarak kullanılmış 

ve toplamda 18 regresyon analizi yapılmıştır. Bu makalede derginin 

sayfa sayısı kısıtlılığı nedeniyle bu analizlerden yalnızca toplam suç 

sayısının bağımlı değişken olarak kullanıldığı üçü dâhil edilmiştir. 

Ancak bağımlı değişkenin farklı suç türleri olarak alındığı diğer 

analizlerde de benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Duru 2010). 
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Tablo E1: Sokak bloğu seviyesindeki değişkenlerin ikili korelasyonları (sayı = 38.189) 

Suç sayısı         

Uzunluk 0,41 

Cadde (Evet = 1) 0,08 0,08 

Sinir caddesi 0,09 0,07 0,28 

Lise sayısı 0,05 0,07 0,01 0,05 

İçkili yer sayısı 0,42 0,23 0,05 0,05 0,01* 

Kahvehane sayısı 0,18 0,10 0,10 0,07 0,01 0,11 

İşyeri sayısı 0,67 0,25 0,10 0,09 0,09 0,32 0,17 

Cami sayısı 0,11 0,04 0,02 0,02 0,04 0,02 0,01 0,10 
* p >,05 

 

 
Tablo E2: Mahalle seviyesindeki değişkenlerin ikili korelasyonları (sayı = 144) 

Ekonomik dezavantaj 

Boşanmış nüfus (%) -0,44** 

Başka ülke/şehir doğumlu nüfus (%) 0,15 -0,50** 

Kiracı nüfus (%) 0,21* 0,17 -0,13 

Geçici nüfus 0,30** -0,10 -0,03 0,29** 

* p<,05, ** p <,01 
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ÖZET 

Muhakeme, iddia, savunma ve yargılamadan oluşan bir ortak 

faaliyettir. Buna göre muhakemede; 1- İddia makamı, bir tez ileri 

sürmektedir. 2- Savunma makamı, bu teze karşı bir antitez ileri 

sürmektedir. 3- Yargılama makamı, bu tezin ve antitezin sentezini 

yapmaktadır. Anlaşılabileceği üzere hüküm, ceza muhakemesinde 
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kolektif bir niteliğe sahiptir. Hükmün kolektif niteliğini ve tarafların 

fikirlerini birbirlerine karşı beyan etmesini sağlayan ise çelişme 

ilkesidir. Çalışmanın konusunu, ceza muhakemesinin temelini 

oluşturan bu ilke oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  İddia, savunma, yargılama, hüküm, 

çelişme 

 

EVALUATION OF SOME PROVISIONS IN TERMS OF 

PRINCIPLE OF CONFLICT WHICH ARE IN THE 

LEGISLATION OF TURKISH CRIMINAL JUDGEMENT  

ABSTRACT 

Judgement is joint activity that consisting of claim, defense 

and trial. Accordingly in the judgement; 1- Prosecution argues a 

thesis. 2- Respondent argues an antithesis to this thesis. 3- Trial court 

makes synthesis of this thesis and antithesis. As can be seen, sentence 

has a collective character in criminal judgement. That ensures the 

collective character of sentence and to declare of ideas of parties 

against each other, is the principle of conflict. This principle, which is 

base of the criminal judgement, constitutes the subject of this work. 

Keywords: Claim, defense, trial, sentence/provision, conflict 
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  GİRİŞ 

 

Ceza muhakemesi hukuku, bir suçun işlendiği iddiası üzerine, 

bu suçun gerçekten işlenip işlenmediği, işlendiyse kim veya kimler 

tarafından işlendiği, kim veya kimler tarafından işlendiği tespit 

edilmişse bunlar hakkında ceza hukuku yaptırımlarının uygulanıp 

uygulanmayacağı, ceza hukuku yaptırımları uygulanacaksa hangisi 

veya hangilerinin uygulanacağına yönelik araştırmanın 

gerçekleştirildi ği bir süreci ifade etmektedir.1 Bu süreç, bir suçun 

işlendiği şüphesiyle başlamakta ve bu şüphenin yenilmesine kadar 

devam etmektedir.2 Bu özellikler, konularını teşkil eden 

uyuşmazlıkların türleri farklı olsa dahi muhakeme hukukunun diğer 

disiplinlerinde de farklı görünümlerde bulunmaktadır.  

Ceza muhakemesinin, muhakeme hukukunun diğer 

disiplinlerine nazaran en önemli özelliği ise ceza muhakemesi süreci 

sonunda, eğer mahkûmiyet kararı verilecekse; bu mahkûmiyet 

kararının içeriğinin ceza hukuku yaptırımları olmasıdır. Bunun 
                                                 
1 ÖZTÜRK, Bahri/TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/SIRMA, 
Özge/SAYGILAR KIRIT, Yasemin F./ÖZAYDIN, Özdem/ALAN AKCAN, 
Esra/ERDEN, Efser, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Editör: 
Bahri Öztürk, 6. Baskı, Ankara 2013, s. 33; TOROSLU, Nevzat/FEYZİOĞLU, 
Metin, Ceza Muhakemesi Hukuku, 11. Baskı, Ankara 2013, s. 2; TURHAN, Faruk, 
Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2006, s. 1; ŞAHİN, Cumhur, Ceza Muhakemesi 
Hukuku -I-, 4. Baskı, Ankara 2013, s. 23; CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide, Ceza 
Muhakemesi Hukuku, 9. Bası, İstanbul 2012, s. 10.  
2 ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Bası, Ankara 2013, s. 36. 
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anlamı, ceza hukuku yaptırımlarının, bireyin özgürlüklerine en fazla 

müdahale eden, onu en fazla kısıtlayan yaptırımlar olması nedeniyle3 

ceza muhakemesi sürecinin, birey açısından doğurabileceği sonuçların 

daha önemli ve ağır olabileceğidir.4 Bu nedenledir ki ceza 

muhakemesi sürecinin nihai amacı, şeklî gerçekle yetinilmemesi; fakat 

maddi gerçeğe ulaşılmasıdır.5  

                                                 
3 ALACAKAPTAN, Uğur, İngiliz Ceza Hukukunda Suç ve Cezaların Kanuniliği 
Prensibi (http://auhf.ankara.edu.tr/auhf-yayinlari-arsivi/ugur-alacakaptan/ingiliz-
ceza-hukukunda-suc-ve-cezalarin-kanuniligi/ingiliz-ceza-hukukunda-suc-ve-
cezalarin-kanuniligi.pdf, 03.01.2014), Ankara 1958, s. 8; İÇEL, 
Kayıhan/SOKULLU-AKINCI, Füsun/ÖZGENÇ, İzzet/SÖZÜER, 
Adem/MAHMUTOĞLU, Fatih S./ÜNVER, Yener, İçel Yaptırım Teorisi, 3. Kitap, 
2. Bası, İstanbul 2002, s. 6; ARTUK, Mehmet Emin, “Ceza Kanununun Suç Siyaseti 
Bilimi Açısından Değerlendirilmesi”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
Cilt: III, Sayı: 1 (2008), s. 6; ÖZGENÇ, s. 35, 105; MALKOÇ, İsmail/GÜLER, 
Mahmut, (Uygulamada) Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler – I: (1-124 ncü 
Maddelerin Açıklamaları), Ankara 1996, s. 19; CAN, Osman, “Belirlilik İlkesine 
Anayasal Bakış” (http://www.erzincan.edu.tr/birim/HukukDergi/makale/ 
2005_IX_5.pdf,  25.06.2014), Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 1-2 (2005), s. 90. İfade edilmelidir ki bu gerçeğe, TCK 
Madde 2’nin gerekçesinde de işaret edilmiştir: “… Bireyin maddi ve manevi varlığı 
üzerinde derin etkiler doğuran suç ve cezaların, …” Madde gerekçesi için bk. 
ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner, Gerekçeli 
Ceza Kanunları, 13. Baskı, Ankara 2012, s. 26. 
4 ÜNVER, ceza hukuku yaptırımlarının bu özelliği nedeni ile ceza hukuku 
literatüründe, ceza normlarının yardımcılık niteliği olarak da adlandırılan ultima 
ratio (son çare) ilkesinin incelendiğini ifade etmektedir. Bk. ÜNVER, Yener, Ceza 
Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Ankara 2003, s. 692. 
5 KUNTER, Nurullah, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 
9. Bası, İstanbul 1989, s. 27; TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 7; ÜNVER, 
Yener/HAKERİ, Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2012, s. 8; 
CENTEL/ZAFER, s. 5. Maddi gerçek ile kast edilen, ceza muhakemesi sürecinin 
sonunda, sanığın suçu işlediğinin %100’lük bir kesinlik derecesinde sabit olmasıdır. 
Eğer mahkemenin, sanığın suçu işlediği hususunda %1’lik dahi bir şüphesi 
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Tabiidir ki maddi gerçeğe ulaşılması şeklindeki bir amaç, bu 

amaca ulaşmayı sağlayacak araçları gerekli kılmaktadır. Makalenin 

konusunu oluşturan çelişme ilkesi, bir yönüyle ceza muhakemesinin, 

maddi gerçeğe ulaşılması amacı için bir araç olduğu kadar, bir 

yönüyle de ceza muhakemesi sürecinin süjelerinden özellikle şüpheli 

veya sanık için bir güvence niteliği taşımaktadır.6  Nitekim Anayasa 

Mahkemesi’nin, E: 2011/64, K: 2012/168 numaralı ve 01.11.2012 

tarihli kararında, çelişme ilkesinin, ceza muhakemesinin, yüzlerce 

yıllık bir gelişimi sonucunda ortaya çıkan evrensel ilkelerinden biri 

olduğu ifade edilmiştir.7  

Türk ceza muhakemesi mevzuatında, çelişme ilkesi ibaresini 

içeren herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, kanunlarda, 

çelişme ilkesinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik hükümler 

bulunduğunun söylenmesi mümkündür. Çelişme ilkesi, esas itibariyle 

doktrindeki bazı yazarlar tarafından veya yargı içtihatları yoluyla 

                                                                                                                   
bulunuyorsa, bu takdirde, sanık hakkında verilmesi icap eden hüküm, beraat 
kararıdır. Bu durum, in dubio pro reo (şüpheden sanık yararlanır) ilkesi ile izah 
edilmektedir. Bk. ÜNVER/HAKERİ, s. 72-78; CENTEL/ZAFER, s. 673. 
Belirtilmelidir ki ilkenin Latince hâlinin taşıdığı anlam, daha mutlak niteliktedir; zira 
ilkenin Latince hâliyle karşılığı, şüphe hâlinde, sanıktan yana şeklindedir. Sanığın 
şüpheden sadece yararlandırılması ile şüphe hâlinde, sanıktan yana olunması 
arasındaki fark, açıktır. 
6 KUNTER, s. 38, 39, No. 20. 
7 AYM, 01.11.2012, E: 2011/64, K: 2012/168, “… Ceza yargılamasının yüzlerce 
yıllık bir gelişim sonucunda ortaya çıkan evrensel ilkeleri vardır. Çelişme ilkesi, 
doğrudan doğruyalık bunlardan birkaçıdır. …” 
(http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/, 11.11.2014). 
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tanımlanmıştır. Bu bağlamda yapılan bir tanıma göre çelişme, 

muhakemede, hüküm verme faaliyetine katılacakların düşüncelerini 

karşılıklı olarak bildirmelerinin sağlanmasıdır. Bu imkânı sağlayan 

çelişme ilkesi ile ceza muhakemesi sürecindeki bütün süjeler, 

birbirlerinin fikirlerini öğrenecekler, hüküm için hep birlikte 

düşüneceklerdir.8  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, 60366/00 başvuru 

numaralı ve 31.10.2006 tarihli, KAHRAMAN/Türkiye davasındaki 

kararında, çekişmelilik ilkesine9 uygun bir yargılanma hakkından 

                                                 
8 KUNTER, s. 39, No. 21; Aynı yönde tanımlamalar için bk. KEYMAN, Selâhattin, 
Ceza Muhakemesinde (Asıl Ceza Muhakemesinde) Savcılık 
(http://auhf.ankara.edu.tr/kitaplar/kamu-hukuku/ceza-muhakemesinde-savcilik-dr-
selahattinkeyman/, 06.10.2014), Ankara 1970, s. 26; TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 
21; CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı, 3. Bası, 
İstanbul 2012, s. 40. 
9 Kanaatimizce, kararın çeviri metnindeki çekişmelilik ilkesi kavramı, ilkenin 
manasını taşıma bakımından, doğru bir kullanım değildir. TDK Türkçe Sözlükte, 
çekişmek kelimesinin anlamlarından biri, “üstün gelmek için karşılıklı çabalamak” 
olarak belirtilmiştir. Hâlbuki ceza muhakemesinde, tarafların arasında bir üstünlük 
mücadelesi bulunmamakta; bilakis taraflar, kendi menfaatleri bunun aksini 
gerektirse dahi maddi gerçeğe ulaşma amacı etrafında bir araya gelmektedir. Bahis 
konusu bir araya geliş, sanığın susma hakkının bulunduğu kabul edildiğinde, iradi 
olmasa da mecburidir. Bu nedenle maddi gerçeğe ulaşma amacı için ilkenin, çelişme 
ilkesi şeklinde ifade edilmesi, daha isabetlidir. Aynı yönde bk. KUNTER, s. 39, No. 
21; CENTEL/ZAFER’e göre de çelişme, iddia ve savunma makamlarının 
mücadelesini değil; yalnızca aralarındaki fikir alışverişini ifade etmektedir. 
CENTEL/ZAFER, El Kitabı, s. 40. Çekişmek kelimesinin anlamları için bk. 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com 
_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5469b88b4ee522.65178283, 17.11.2014. 
AİHM’nin, 37829/05 başvuru numaralı ve 30.09.2008 tarihli, YILMAZ/Türkiye 
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bahsedilebilmesi için bu hakkın, taraflar için diğer tarafın oluşturduğu 

görüşlerden veya sunduğu kanıtlardan haberdar olma ve bunlar 

hakkında tartışabilme olanağını içermesi gerektiğine işaret 

edilmiştir.10  

Anayasa Mahkemesine, makaledeki değerlendirme 

konularından birini de oluşturan, Cumhuriyet savcılarının, asliye ceza 

mahkemelerindeki duruşmalarda bulunmamasına yönelik düzenleme 

için itiraz yoluyla bulunulan başvurudaki Bakırköy 28. Asliye Ceza 

Mahkemesinin itiraz gerekçesinde de ilkeden, çelişmeli yargılama 

ilkesi olarak bahsedilmiştir. Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi, 

çelişmeli yargılama ilkesini, şu şekilde tanımlamaktadır: “… 

Çelişmeli yargılama ilkesi, iddia makamının ve savunma makamının 

yargılama esnasında mahkemenin kararını oluşturmasını temin 

                                                                                                                   
kararında da çekişmelilik ilkesi ile çekişmeli yargılama kavramları kullanılmıştır 
(KAZANCI Mevzuat ve İçtihat Programı, 11.11.2014).   
10 AİHM, 31.10.2006, Başvuru No: 60366/00, Başvurucu: Nazan KAHRAMAN 
(KAZANCI Mevzuat ve İçtihat Programı, 11.11.2014); AİHM, 30.09.2008, Başvuru 
Numarası: 37829/05, Başvurucu: Melek Sima YILMAZ, “… Başvuran, … Yüksek 
Disiplin Kurulu’nun devlet memurlarına ilişkin 657 sayılı Kanun’un 129/2 
maddesinde düzenlenen hakları hakkında kendisini bilgilendirmediği için silahların 
eşitli ği ilkesinin ve çekişmelilik ilkesinin çiğnendiğini iddia etmiştir. … Danıştay 
başsavcısının yazılı raporunun bildirilmediği hakkındaki şikâyete ilişkin olarak 
AİHM, … Danıştay başsavcısının görüşlerinin niteliği ve başvuranın buna yazılı 
olarak cevap verme imkânının olmayışı nedenleriyle çekişmeli yargı hakkına saygı 
gösterilmediği için AİHS’nin 6. maddesinin ihlal edildiğine karar verildiğini 
anımsatmaktadır …” (KAZANCI Mevzuat ve İçtihat Programı, 11.11.2014). 
AİHM’nin, 28.08.2011 tarihli Brandstetter/ Avusturya kararında da çelişme ilkesi 
için aynı ifadeler kullanılmıştır. Aktaran: SENCER, Rasih Feridun, “Adil 
Yargılanma Hakkı” (http://www.izmirbarosu.org.tr/sayfalar/albuemler/dergi.aspx, 
19.11.2014), İzmir Barosu Dergisi, Yıl: 78, Sayı: 2 (2013), s. 138. 
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zımnında delil sunması, bu delilleri tartıştırması, mütalaa sunması, 

bunları tartıştırması, sunulan ve tartışılan deliller hususunda yorum 

yapılması imkânının taraflara tanınmasıdır. Çelişmeli yargılama ilkesi, 

iddia ve savunma makamlarının hüküm makamı karşısında birbirinin 

eşiti olması ile yakından ilgili olup, bu eşitli ğe ilişkin dengenin 

bozulması durumu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince adil 

yargılamanın ihlali olarak görülebilmektedir. …”11  

Çelişme ilkesinin, kanaatimizce, dar anlamda çelişme ilkesi 

ve geniş anlamda çelişme ilkesi şeklinde, ikiye ayrılarak tanımlanması 

mümkündür. Buna göre dar anlamda çelişme ilkesi, ceza muhakemesi 

sürecinde, iddia, savunma ve yargılama makamlarını teşkil edenlerin, 

diğer deyişle farklı tür faaliyetleri icra edenlerin, bir fikir alışverişi 

şeklinde, ceza uyuşmazlığına veya ceza uyuşmazlığı ile ilgili diğer 

hususlara ilişkin fikirlerini, karşılıklı olarak beyan etmeleridir.12 Geniş 

anlamda çelişme ilkesi ise ceza muhakemesi sürecinde, farklı tür 

faaliyetleri icra edenlerin yanı sıra, aynı tür faaliyeti icra edenlerin de 

bir fikir alışverişi şeklinde, ceza uyuşmazlığına veya ceza uyuşmazlığı 

ile ilgili di ğer hususlara ilişkin fikirlerini, karşılıklı olarak beyan 

etmeleridir. Anlaşılabileceği üzere, geniş anlamda çelişme ilkesi, daha 

ziyade yargılama faaliyetinde ve heyet hâlinde çalışan mahkemelerde 

                                                 
11 AYM, 19.01.2012, E: 2011/43, K: 2012/10 (http://www.kararlaryeni. 
anayasa.gov.tr/, 11.11.2014). 
12 KEYMAN, s. 26; CENTEL/ZAFER, El Kitabı, s. 40. 
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ki Türk ceza yargısı bağlamında düşünülecek olursa, ağır ceza 

mahkemelerinde söz konusu olabilecektir. Hakikaten 5235 numaralı 

Kanun13 Madde 9/3’e göre ağır ceza mahkemelerinde, bir başkan ile 

yeteri kadar üye bulunmakta ve bu mahkemeler, bir başkan ve iki üye 

ile toplanmaktadır. Bu durumda, ağır ceza mahkemelerinde, yargılama 

makamının hükmü için başkanın ve diğer iki üyenin de fikirlerini 

karşılıklı olarak beyan etmeleri gerekmektedir.14  

İfade edilmelidir ki muhakeme kelimesi etimolojik olarak 

incelendiğinde, çelişme ilkesinin, muhakemenin doğal yapısında 

bulunduğu da müşahede edilmektedir. Nitekim hükm kökünden 

masdar olan muhakeme kelimesi, Arapça müfâ’ale babında olup,15 

Kâmûs-ı Türkî’de ikinci anlamı, “… 2. tarafeyni dinleyip hükmetme, 

fasl-ı dava için tarafeynin ifâdelerini ve şâhit ve delillerini istimâ ile 

hükmetme …” şeklinde belirtilmiştir.16 Buna göre muhakeme, 

tarafların varlığını gerekli kılmaktadır. Taraflar, kendilerine ait olan 

hükümleri ileri sürerek, bunların tartışılmasını sağlamakta, nihai karar 

olan yargılama makamının hükmü ise bu nedenle kolektif verilmiş 

                                                 
13 5235 numaralı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye 
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun. 
14 Aynı anlama gelebilecek açıklamalar için bk. KUNTER, s. 40, No. 22. 
15 KUNTER’in belirttiğine göre “Arapçada müfaele babında olan masdarlar daima 
iştirak ve karşılıklılık ifade ederler. Muhabere, mudarebe, mübahese, munakaşa, 
mücadele gibi.” KUNTER, s. 40, dipnot 17. 
16 Muhakeme kelimesinin mezkûr özellikleri ile anlamı için bk. GÜNDOĞDU, 
Raşit/ADIGÜZEL, Niyazi/ÖNAL, Ebul Faruk, Kâmûs-ı Türkî (Latin Harfleriyle) 
Şemseddin Sami, İstanbul 2011, s. 997. 
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olmaktadır.17 Böylece çelişme ilkesinin, ceza muhakemesinin nevi 

şahsına münhasır özelliklerinden kaynaklandığı, şüpheli ve sanık için 

hatta ceza muhakemesinin bütün tarafları için önemli olduğu da 

kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Çelişme ilkesi, ceza muhakemesinin, bir suçun işlendiği 

şüphesiyle başlayan ve bu şüphenin yenilmesine kadar devam eden 

bütün aşamalarında, teknik ifadeyle hem soruşturma18 hem 

kovuşturma19 evresi için geçerlidir.20 Bu durumda, çelişme ilkesinin, 

bir suçun işlenip işlenmediği hususundaki maddi gerçeğe ulaşılması 

için gerekli olduğu kadar, iddia, savunma ve yargılama makamının, 

ceza muhakemesinin her iki evresinde de birlikte alacakları her karar 

için gerekli olduğu söylenmelidir. İddia, savunma ve yargılama 

makamının fikirlerini, birlikte alacakları her karar için karşılıklı olarak 

beyan etmeleriyle kararın kolektif olarak, diğer deyişle el birliğiyle 

verilmesi sağlanmış olacaktır. Kararların ve son karar şeklinde de 

                                                 
17 KEYMAN, s. 27; KUNTER, s. 40; TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 20. 
18 CMK Madde 2/1-e – “… e) Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç 
şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi, … İfade 
eder.” 
19 CMK Madde 2/1-f – “f) Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün 
kesinleşmesine kadar geçen evreyi, … İfade eder.” 
20 CENTEL/ZAFER, El Kitabı, s. 40 (Yazarlar, çelişme ilkesini, iddia, savunma ve 
yargılama makamlarının yaptıkları işlemlerden, birbirlerinin haberdar olması 
şeklinde değerlendirmektedirler. Buna göre soruşturma evresinde, bazı 
sınırlamalarla olsa dahi yapılan işlemlerden şüphelinin haberdar edilmesi gerekir. Bu 
durumda, çelişme ilkesinin, kovuşturma evresinin, duruşma hazırlığı devresinde 
başlayacağı ifade edilmektedir.). 
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adlandırılan hükmün el birliğiyle verilmesi ise takdir edilebileceği 

üzere, şüpheli veya sanık açısından önemli bir güvence niteliğini 

haizdir.21  

Makalede, Türk ceza muhakemesi mevzuatındaki bazı 

hükümlerin, çelişme ilkesi açısından değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Şüpheli veya sanık için keza ceza muhakemesinin bütün tarafları için 

kısaca maddi gerçeğe ulaşılması amacı için önemli bir fonksiyonu 

olan çelişme ilkesinin, mutlak surette sağlanmasına yönelik olarak, bu 

hükümlerde yapılması gerektiğini düşündüğümüz düzenlemeler de 

sonuç bölümünde belirtilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 KEYMAN, s. 25; KUNTER, s. 39. 
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1.1.ASLİYE CEZA MAHKEMELER İNDEKİ 

DURUŞMALARDA CUMHUR İYET SAVCISININ 

BULUNMAMASINA YÖNEL İK DÜZENLEMELER İN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

6545 numaralı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 48 inci maddesi ile sulh ceza 

hâkimlikleri kurulmadan önce, Türk ceza yargısında görev yapan 

mahkemelerden biri de 5235 numaralı Kanun Madde 8’e göre sulh 

ceza mahkemeleriydi. Sulh ceza mahkemelerinin, asliye ceza ve ağır 

ceza mahkemelerine nazaran bir özelliği, CMK Madde 188/2’deki 

hükme binaen, bu mahkemelerdeki duruşmalarda Cumhuriyet 

savcısının bulunmamasıydı. 

Sulh ceza mahkemelerinin – o dönem için – görev alanları ve 

verebilecekleri mahkûmiyet hükümlerinin ağırlığı nazara itibara 

alındığında, mezkûr düzenlemenin makul görülebilmesi ve bir ölçüde 

kabul edilebilmesi mümkün olduğu hâlde, kanun koyucu, 6217 

numaralı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Madde 26 ile 5320 

numaralı Kanun’a22 bir geçici madde eklenmesini kabul etmiş ve bu 

                                                 
22 Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. 
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maddede 1.1.2014 tarihine kadar, asliye ceza mahkemelerinde yapılan 

duruşmalarda da Cumhuriyet savcısının bulunmayacağı hükmü yer 

almıştır. 

Belirtilmelidir ki kovuşturma evresinin duruşma devresine 

hâkim olan sözlülük ilkesi ve CMK’nın duruşmada doğrudan soru 

yöneltebilmeye, delillerin tartışılmasına ve duruşmanın tartışmalı 

yapılmasına ilişkin hükümleri, çelişme ilkesinin tam manasıyla 

gerçekleşebilmesi sağlayacak özelliklerdir. Buna karşılık, bu 

özelliklerin âdeta zımnen ilgası anlamına gelecek şekilde, duruşmanın 

önemli bir aktörü olan Cumhuriyet savcısının buradan çıkarılması, 

hem çelişme ilkesini hem Kanun’un ruhunu zedeler niteliktedir. 

Ayrıca ceza yargısının asıl mahkemesi olan asliye ceza 

mahkemelerine ilişkin bu düzenleme, bu mahkemelerin 

verebilecekleri mahkûmiyet hükümlerinin ağırlığı nazara itibara 

alındığında, sanık aleyhine sonuç doğurucu niteliktedir ve dolayısıyla 

isabetli değildir.23 Bu bağlamda, sulh ceza hâkimliklerinin 

                                                 
23 TANER, Tahir, Ceza Muhakemeleri Usulü, 2. Bası, İstanbul 1950, s. 43; 
KEYMAN, s. 142, 143 (Yazara göre Cumhuriyet savcısının duruşmada 
bulunmaması, ceza muhakemesi süreci sonunda verilen hükmün kolektif oluşunu 
ortadan kaldırdığı gibi çelişme ilkesini de uygulanamaz hâle getirmektedir. Bk. 
KEYMAN, s. 143.); YURTCAN, konuya ilişkin olarak, “21 inci yüzyılda hâlâ 
savcısız duruşma yapılmasını anlamak mümkün değildir .” ifadesini kullanmaktadır. 
Bk. YURTCAN, Erdener, Ceza Yargılaması Hukuku, b. 14, E-kitap, 2012, s. 304; 
ÖZTÜRK VE DİĞERLERİ, s. 5, 6; Nitekim TOROSLU/FEYZİOĞLU, 6217 
numaralı Kanunla getirilen değişikliklerle, Cumhuriyet savcısının, çelişme ilkesinin 
gerçekleştirilebilmesini sağlamadaki etkinliğinin azaltıldığını ifade etmektedir. Bk. 
TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 21, dipnot 1, s. 44, dipnot 1; ÜNVER/HAKERİ, s. 
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kurulmasına binaen, sulh ceza mahkemelerinin yargılamaya ilişkin 

görevlerinin devredilmesiyle asliye ceza mahkemelerinin görev 

alanının daha da genişlediğine de dikkat edilmelidir.24  

Anayasa Mahkemesi ise 5320 numaralı Kanun’a, 6217 

numaralı Kanun Madde 26 ile eklenen Geçici Madde 3 için itiraz 

yoluyla yapılan başvuru sonucunda verdiği kararında, Cumhuriyet 

savcısının iddia görevinin, âdeta onun yalnızca iddianame 

düzenlemesine münhasır olduğunu belirten ifadelere yer vermiştir. 

Anayasa Mahkemesi, iddia faaliyetinin, iddia makamının yalnızca 

duruşmalara katılması suretiyle gerçekleştirilemeyeceği 

düşüncesinden hareket ederek,25 duruşmanın, çelişme ilkesi açısından 

en elverişli yer olduğunu gözden kaçırmıştır. 

                                                                                                                   
145. Aynı eleştirilerin, çocuk mahkemelerinde yapılan duruşmalarda, Cumhuriyet 
savcısının bulunmayacağına ilişkin, 5395 numaralı ÇKK Madde 25/1 hükmüne 
yöneltilmesi de mümkündür. Bk. ÜNVER/HAKERİ, s. 147.  
24 5320 numaralı Kanun Geçici Madde 6/3 – “(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihte, sulh ceza mahkemelerinde görülmekte olan dava dosyaları bir ay içinde 
yetkili asliye ceza mahkemelerine devredilir.” 
25 “… Günümüzde iddia, kolektif hüküm verme faaliyetinin ve bunun sonucunda 
maddi gerçeğe ulaşmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul edilmektedir. İddia 
makamı bu görevini yalnızca duruşmalara katılarak yerine getirmez. Bununla 
birlikte maddi gerçeğin araştırılmasını amaç edinen bir soruşturma yapılması, böyle 
bir soruşturmadan elde edilen, sanığın lehindeki ve aleyhindeki bütün delillerin 
hâkim veya mahkemeye sunulması, bu delillerin tartışılmasının sağlanması, 
kararlara karşı yasa yollarına gidilmesi suretiyle de iddia makamı fonksiyonunu 
yerine getirir. …” AYM, 19.01.2012, E: 2011/43, K: 2012/10 (http://www. 
kararlaryeni.anayasa.gov.tr/, 11.11.2014). 
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Anayasa Mahkemesi, aynı karardaki “… Diğer taraftan, ceza 

muhakemesinde mahkeme, dava açıldıktan sonra pasif konumda 

olmayıp, hüküm vermek için yeterli kanaate ulaşıncaya kadar maddi 

gerçeği araştırmaya devam etmek zorundadır. Resen araştırma ilkesi 

uyarınca mahkemeler, Cumhuriyet savcısının ortaya koyduğu 

delillerle bağlı olmadıkları gibi, savcı olmasa bile kendiliklerinden, 

hüküm için gerekli tüm araştırmaları yapmak ve tarafların haklarını 

korumak zorundadırlar. …” ifadeleriyle de delillerin elde edilmesi ile 

delillerin duruşma ortamında çelişme ilkesinin gerektirdiği şekilde 

tartışılması hususlarını, doğru olmayan bir şekilde değerlendirmiştir.26  

Kanun koyucunun bu tür düzenlemelerdeki amacı olarak, 

yargı hizmetlerinin hızlandırılması veya sair pratik gerekçeler 

gösterilmiştir.27  Uygulamada Cumhuriyet savcılarının, kamu 

davasının açılmasının ertelenmesi gibi ceza muhakemesinin hızlı ve 

aynı zamanda etkili bir şekilde yürütülebilmesi için kullanılacak 

vasıtalara başvurmadıkları hâlde, muhakemenin hızlandırılmasının, 

Cumhuriyet savcısının duruşmadan çıkarılmasına bağlanması, doğru 

                                                 
26 http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/, 11.11.2014. 
27 Nitekim Anayasa Mahkemesinin, E: 2011/43, K: 2012/10 numaralı ve 19.01.2012 
tarihli kararında da aynı ifadelere yer verilmiştir. “… Yasama belgelerinden itiraz 
konusu kuralın, adaletin hızlandırılmak, makul süre içerisinde yargılamaları 
sonuçlandırmak, Cumhuriyet savcılarının soruşturmaları daha etkin ve süratli bir 
şekilde yürütebilmelerine imkân sağlamak amacıyla getirildiği anlaşılmaktadır. …” 
(http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/, 11.11.2014). 
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değildir.28 Bu yöndeki düzenlemeler, ceza muhakemesinin nevi 

şahsına münhasır niteliğinden kaynaklanan bir ilke olarak çelişme 

ilkesini ve kovuşturma evresinin duruşma devresine ilişkin 

düzenlemeleri ortadan kaldırmaktadır.29  

 

                                                 
28 ÖZTÜRK VE DİĞERLERİ, s. 5. Nitekim Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi Madde 13’ün gerekçesinde, şu ifadeler yer almaktadır: “Maddeyle, 
Cumhuriyet savcılarının soruşturma işlemlerini daha etkin ve süratli bir şekilde 
yerine getirebilmelerini temin etmek amacıyla asliye ceza mahkemelerindeki 
duruşmalara, 1/9/2019 tarihine kadar katılmamaları hükme bağlanmaktadır. 
Ayrıca, katılma hususunda Cumhuriyet savcısının görüşünün alınmaması ve 
Cumhuriyet savcısının asliye ceza mahkemesince verilen hükümler ile tutuklamaya 
veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurabilmesi 
öngörülmektedir. // 6545 sayılı Kanunla, sulh ceza mahkemelerinin kapatılarak 
yargılama işlemlerinin asliye ceza mahkemeleri tarafından yürütüleceğine ilişkin 
hüküm sonrasında artan asliye ceza mahkemesi sayısının Cumhuriyet savcısı 
ihtiyacını artırması nedeniyle böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Öte 
yandan, bölge adliye mahkemelerinin yakın zamanda faaliyete geçirilmesi 
planladığından, ortaya çıkacak Cumhuriyet savcısı ihtiyacının karşılanması da 
amaçlanmaktadır.” Bk. http://www2.tbmm. gov.tr/d24/2/2-2380.pdf, 06.10.2014. 
29 Aynı anlama gelebilecek şekilde bk. YURTCAN, s. 304. Anayasa Mahkemesi ise 
asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalarda, Cumhuriyet savcısının bulunmamasına 
yönelik düzenlemeye karşı itiraz yolu ile yapılan başvuruda, aksi yönde kanaat ifade 
etmiştir. “… Bu durumda 1.1.2014 tarihine kadar asliye ceza mahkemelerinde 
yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısının bulunmamasını ve katılma hususunda 
görüşünün alınmamasını öngören itiraz konusu kuralın, savunma hakkını 
kısıtlamadığı ve verilen hükümler ile tutuklamaya ve salıverilmeye ilişkin kararlara 
karşı Cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesine olanak sağladığı da 
gözetildiğinde, Anayasa’nın 2., 36. ve 141. maddelerine aykırı olmadığı sonucuna 
varılmıştır. İptal isteminin reddi gerekir. …”, AYM, 19.01.2012, E: 2011/43, K: 
2012/10 (http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/, 11.11.2014). 
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1.2.TUTUĞUN SALIVER İLME TALEB İNİN 

İNCELENMESİ USULÜNDE DURUŞMA YAPILMAKSIZIN 

KARAR VER İLEBİLMESİNİN KABULÜNE YÖNEL İK 

DÜZENLEMELER 

 

CMK’nın 100 üncü maddesi ile 109 uncu maddesi arasında, 

ceza muhakemesindeki bir koruma tedbiri olan tutuklamaya ilişkin 

hükümler yer almaktadır. Tutuklama, şüphelinin veya sanığın 

özgürlüğünün, kesin hükümden önce, hâkim kararıyla ve geçici olarak 

sınırlanması sonucunu doğuran bir koruma tedbiridir.30 Tabiidir ki 

doğrudan şahsi hürriyeti kısıtlamaya yönelik olması nedeniyle 

tutuklama, ceza muhakemesi hukukundaki koruma tedbirleri arasında, 

                                                 
30 KUNTER, s. 665, No. 363; YURTCAN, s. 220; YENİSEY, Feridun/NUHOĞLU, 
Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2014, s. 418; ÖZTÜRK VE 
DİĞERLERİ, s. 465; ŞAHİN, s. 239; TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 218; TURHAN, 
s. 219, 220; CENTEL/ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 329; CENTEL, Nur, 
“ İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları Işığında Tutuklama Hukukuna Eleştirel 
Yaklaşım” (http://dosya.marmara.edu.tr/huk/fak%C3%BCltedergisi/2011C.17S.1-
2/48-942011_C.17-S1-2_.pdf, 09.04.2014), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1-2 (2011), s. 49; ÖZBEK, Veli Özer/KANBUR, M. 
Nihat/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar/TEPE, İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, 
2. Baskı, Ankara 2011, s. 275; KOCA, Mahmut, “Tutuklamada Oranlılık İlkesi 
Çerçevesinde 2002 CMUK Tasarısının “Adli Kontrol” Tedbirinin 
Değerlendirilmesi” (http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/DergiMiz5-
2/PDF/koca4.pdf, 24.03.2014), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
Cilt: 5, Sayı: 2 (2003), s. 109; PAMUK, Gülfem, “Ceza Muhakemesi Hukukunda 
Tutuklunun Salıverilme Talebinin İncelenme Usulü” (http:// 
dosya.marmara.edu.tr/huk/fak%C3%BCltedergisi/2011C.17S.1-2/265-
2812011_C.17-S1-2_.pdf, 09.04.2014), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1-2 (2011), s. 266.       
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birey açısından en ağır koruma tedbiri31 vasfını haizdir.32 Hem bu 

nedenle hem koruma tedbirlerinin ortak özelliklerinden olan 

geçiciliğin,33  tutuklama için de geçerli olması nedeniyle kanun 

koyucu, tutuklamanın, buna ilişkin karar verildikten sonra gözden 

geçirilebileceğine veya gözden geçirilmesi gerektiğine ve sona 

erdirilebileceğine ilişkin hükümler vazetmiştir.34 Buna göre 

soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı veya şüpheli ile müdafii, 

şüphelinin adli kontrol altına alınarak serbest bırakılması talebinde 

bulunabileceği gibi soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her 

aşamasında, şüpheli veya sanık salıverilmesini isteyebilecektir. 

Adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmaya veya adli 

kontrol altına alınmaksızın serbest bırakılmaya yönelik taleplerin 
                                                 
31 Tutuklamanın, ceza muhakemesi hukukundaki koruma tedbirleri arasında, birey 
açısından en ağır koruma tedbiri vasfını haiz olması ile kast edilen; tutuklamanın, 
bireylerin özgürlüklerine en çok müdahale eden, onları daha çok kısıtlayan koruma 
tedbiri olmasıdır. 
32 YENİSEY/NUHOĞLU, s. 430; ŞAHİN, s. 239; TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 218; 
TURHAN, s. 220; KOCA, s. 111; FEYZİOĞLU, Metin/OKUYUCU ERGÜN, 
Güneş, “Türk Hukukunda Tutuklulukta Azami Süre” 
(http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-2010-59-01/AUHF-2010-59-
01-feyzioglu-okuyucu-ergun.pdf, 08.04.2014), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt: 59, Sayı: 1 (2010), s. 36.   
33 Koruma tedbirlerinin ortak özellikleri ve bu özelliklerden biri olan geçicilik için 
bk. KUNTER, s. 658, 659, No. 360; YURTCAN, s. 217; YENİSEY/NUHOĞLU, s. 
383; ÖZTÜRK VE DİĞERLERİ, s. 446-449; TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 217, 
218; TURHAN, s. 198-200; ŞAHİN, s. 220-223; CENTEL/ ZAFER, Ceza 
Muhakemesi Hukuku, s. 305; ÜNVER/HAKERİ, s. 348, 349; ÖZBEK VE 
DİĞERLERİ, s. 252. 
34 YENİSEY/NUHOĞLU, s. 439; ŞAHİN, s. 249; TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 225; 
ÜNVER/HAKERİ, s. 408. 
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incelenme usulünü gösteren hüküm, CMK Madde 105’te yer 

almaktadır. CMK Madde 105’in ilk hâli, “Salıverilme istemi üzerine, 

merciince Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya müdafii 

dinlendikten sonra, istemin kabulüne, reddine veya 109 uncu Maddeye 

göre, adlî kontrol uygulanmasına karar verilebilir. Bu kararlara itiraz 

edilebilir.” şeklinde olmakla birlikte, 25.05.2005 tarihli ve 5353 

numaralı Kanun35 Madde 13 ile “103 ve 104 üncü Maddeler uyarınca 

yapılan istem üzerine, merciince Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık 

veya müdafiin görüşü alındıktan sonra, üç gün içinde istemin 

kabulüne, reddine veya adlî kontrol uygulanmasına karar verilir. Bu 

kararlara itiraz edebilir.” olarak değiştirilmi ştir. 

11.04.2013 tarihli ve 6459 numaralı Kanun36 Madde 15 ile bu 

iki cümle arasına, “Duruşma dışında bu karar verilirken Cumhuriyet 

savcısı, şüpheli, sanık veya müdafiin görüşü alınmaz.” ifadesini 

içeren, bir cümle eklenmiştir. Ek cümle ile birlikte, adli kontrol altına 

alınarak veya adli kontrol altına alınmaksızın salıverilmeye yönelik 

taleplerin, artık duruşma dışında, diğer deyişle dosya üzerinden 

incelenmesi imkânı bulunduğu gibi dosya üzerinden yapılan 

incelemelerde, Cumhuriyet savcısının, şüphelinin, sanığın veya 

bunların müdafiinin görüşleri alınmayacaktır. Mezkûr düzenlemenin, 

                                                 
35 5353 numaralı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun. 
36 6459 numaralı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 
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çelişme ilkesini zedeleyip zedelemediği; bu bağlamda, tutuk olan 

şüphelinin veya sanığın haklarını olumsuz yönde etkileyip 

etkilemediği hususu, önemli bir mesele teşkil etmektedir. 

Meseleye ilişkin olarak AİHM içtihatlarına bakıldığında, 

belirtilmelidir ki AİHM, AİHS’ye taraf devletlere, salıverilmeye 

ili şkin taleplerin mutlaka duruşmalı yapılması şeklinde bir 

yükümlülük getirmemekle birlikte, eğer duruşma yapılıyor ve daha da 

önemlisi, duruşmada savcının görüşleri alınıyorsa, bu takdirde, 

silahların eşitli ği ilkesine göre şüphelinin, sanığın veya bunların 

müdafiinin de dinlenilmesini istemektedir.37 6459 numaralı Kanunun 

Tasarısında, CMK Madde 105’e eklenen cümlenin gerekçe kısmında 

da AİHM’nin içtihatlarına uygun olarak “Mevcut uygulamaya göre, 

soruşturma ve kovuşturma aşamasında yapılan tahliye taleplerinde, 

Cumhuriyet savcısının mütalaasının alınmasına karşın, bu mütalaa 

sanık, şüpheli veya müdafiiye tebliğ edilmemektedir. Ancak bu 

uygulama silahların eşitli ği ve çekişmeli yargı ilkelerine aykırı kabul 

edilmektedir. …” ifadeleri yer almaktadır.38  

                                                 
37 PAMUK, s. 278. 
38 Aynı şekilde, CMK Madde 108/1’e, 6459 numaralı Kanun Madde 16 ile eklenen 
ibarenin gerekçesinde de AİHM içtihatlarına uygun ifadelere yer verilmiştir. CMK 
Madde 108’in ilk hâli, “(1) Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu 
süre içinde ve en geç otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının 
gerekip gerekmeyeceği hususunda, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza 
hâkimi tarafından 100 üncü Madde hükümleri göz önünde bulundurularak karar 
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AİHM’nin, duruşmayı, silahların eşitli ği ilkesi ve dolayısıyla 

çelişme ilkesi için bir güvence olarak gördüğüne işaret ettiği kararları 

da bulunmaktadır. Örneğin DOĞAN/Türkiye davasında, “… AİHM, 

iç hukuktaki belirgin aksamalara ve Hükümet’in aksi yöndeki 

iddialarına rağmen mevcut davada başvuranın en az bir kere devam 

etmekte olan tutukluluğuna itiraz ettiğini kaydetmektedir. Ancak 

itirazı, duruşma gibi söz konusu özgürlükten mahrum bırakma türüne 

uygun garantileri sağlamayan koşullar altında İstanbul Ağır Ceza 

Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. …” ifadeleri kullanılmıştır.39 

Keza YİĞİTDOĞAN/Türkiye davasında, “… Tutukluluk hâline karşı 

yapılan adli bir merciin bilhassa çekişmeli yargı sürecinde taraflar 

arasındaki “silahların eşitli ği” ilkesini de gözeten bir duruşmanın 

                                                                                                                   
verilir.” 6459 numaralı Kanun Madde 16 ile CMK Madde 108/1’e, şüpheli veya 
müdafii dinlenilmek suretiyle ibaresi eklenmiştir. 6459 numaralı Kanunun 
Tasarısında, ek ibarenin ilgili olduğu hükmün gerekçesi, şu şekildedir: “Soruşturma 
evresinde şüphelinin tutukluluk hâlinin devam edip etmeyeceği hususunun dosya 
üzerinden incelenmesi AİHM tarafından AİHS’ye aykırı olarak 
değerlendirilmektedir. // AİHM’e göre, AİHS’nin 5 inci maddesinin dördüncü 
fıkrasının gereklilikleri çerçevesinde ilgili şahsın bizzat kendisi veya gerektiğinde 
müdafisi aracılığıyla dinlenme imkânının olması gerekmektedir. Yapılan 
düzenlemeyle, soruşturma aşamasında şüpheli veya müdafiinin dinlenilmesi 
suretiyle inceleme yapılarak, silahların eşitli ği ilkesinin gereği yerine getirilmiş 
olacaktır.” Madde gerekçeleri için bk. http://www.sayilikanun.com/ 6459-sayili-
insan-haklari-ve-ifade-ozgurlugu- baglaminda-bazi-kanunlarda-degisiklik-
yapilmasina-dair-kanunun-gerekcesi/, 17.11.2014. 
39 AİHM, 27.05.2010, Başvuru Numarası: 29361/07, Başvurucu: Şahap DOĞAN 
(UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı, 18.11.2014). 
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gerçekleşmesini sağlayacak hukuki güvenceleri sağlaması 

gerekmektedir. …” ifadeleri yer almaktadır.40  

                                                 
40 AİHM, 16.03.2010, Başvuru Numarası: 20827/08, Başvurucu: Yüksel 
YİĞİTDOĞAN; AİHM, 23.02.2010,  Başvuru Numarası: 13176/05, Başvurucu: 
Erkan İNAN, “… Mevcut davada AİHM, tutukluluk kararına karşı yapılan itirazın 
incelenmesi sırasında, Ağır Ceza Mahkemesi’nin başvuranı dinlemediğini 
gözlemlemiştir. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma gerçekleştirmemiştir. Diğer bir 
deyişle, dava çekişmeli olmamıştır ve iddia makamı ile sanık arasında “silahların 
eşitli ği” temin edilmemiştir. …”; A İHM, 31.01.2008, Başvuru Numarası: 38851/02, 
Başvurucu: Abdulkadir AKTAŞ, “… İzleyen nedenlerden ötürü teoride de durum 
farklı değildir. Nöbetçi hakimin başvuranın emniyet müdürlüğüne teslim edilmesine 
izin veren kararına, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 298. maddesi uyarınca 
itiraz edilebilirdi. İlgili de zaten bu yolu izlemiştir. Ancak sözkonusu başvuru, 18 
Ekim 2002 tarihinde, adli niteliği haiz olmayan ve özgürlükten yoksun bırakma 
işlemine uygun güvenceler sunmayan bir usul işleminin sonunda reddedilmiştir 
(Toth-Avusturya, 12 Aralık 1991 tarihli karar). // Mevcut davada 2 No’lu Devlet 
Güvenlik Mahkemesi, ilgiliyi ya da avukatını dinlemeksizin dosya üzerinden kararını 
vermiştir (Megyeri-Almanya, 12 Mayıs 1992 tarihli karar). Bu durumda 
başvurusunun kabul edilebilirliğine ilişkin Savcının görüşünün başvurana tebliğ 
edilmediği göz önünde bulundurulursa söz konusu mahkeme, ne çekişmeli yargı 
ilkesine (Hussain-Birleşik Krallık, 21 Şubat 1996) ne de silahların eşitli ği ilkesine 
(Wloch-Polonya, Başvuru No: 27785/95) bağlıdır. …”; A İHM, 20.05.2010, Başvuru 
Numarası: 20259/06, Başvurucu: Delil AYTİMUR, “… Tutukluluk hâline karşı 
yapılan itirazı değerlendiren adli bir merciin bilhassa çekişmeli yargı sürecinde 
taraflar arasındaki <<silahların eşitli ği>> ilkesini de gözeten bir duruşmanın 
gerçekleşmesini sağlayacak hukuki güvenceleri sağlaması gerekmektedir … // 
AİHM, daha önce de benzer başvurularda incelediği üzere sözü edilen başvuru 
yolunun bir yanda etkisiz ve uygulamada başarı ile sonuçlanabilecek bir başvuru 
şansını garanti etmemesi …, öte yanda adli bir merci nezdinde sağlamış olduğu 
güvenceler arasında özellikle vicahilik ve silahların eşitli ği ilkelerine riayet 
edilmemesi nedeniyle etkili bir başvuru olarak addedilemeyeceğini ifade etmektedir 
… // AİHM bunun yanı sıra yeni CMK’nın 271. maddesinin teoride bir hükümlünün 
temsilcisine veya sanık avukatına itiraz hakkının incelendiği sırada adli bir mercii 
tarafından dinlenme olanağını tanıdığını not etmektedir. Bununla birlikte, olası 
muhtemel bir duruşma talebi ise sanıklar ve/veya temsilcileri tarafından dile 
getirilse dahi hukuki yetkilinin inisiyatifine bırakılmaktadır. Mevcut başvuruda, 
başvuranın serbest bırakılma talebinin dosya üzerinden incelendiğini hatırlatan 
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AİHM’nin yerleşik içtihatları ve 6459 numaralı Kanunun 

Tasarısında, ilgili hükmün gerekçesinin başlangıcı kısmen bu yönde 

olmakla birlikte, Tasarıdaki ilgili hükmün gerekçesinin devamında, 

maddede yapılan değişiklikle, salıverilmeye ilişkin taleplerin duruşma 

dışında yapılması durumunda, Cumhuriyet savcısının, şüphelinin, 

sanığın veya bunların müdafiinin görüşlerinin alınmamasının 

öngörüldüğü belirtilerek, esasen gerekçenin başlangıcıyla bir çelişkiye 

düşülmüştür. Keza aynı çelişki, tutuğun, tutukluk hâlinin incelenmesi 

usulünü düzenleyen CMK Madde 108’e, 6459 numaralı Kanun Madde 

16 ile eklenen ibarede, soruşturma evresinde, şüphelinin tutukevinde 

bulunduğu süre içinde ve en geç otuzar günlük süreler itibariyle 

tutukluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda, 

Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından 

karar verileceği zaman, şüphelinin veya onun müdafiinin dinlenilmesi 

öngörülmüşken, salıverilmeye ilişkin taleplerin incelenmesinde 

dinlenilmeyebileceğinin öngörülmesi arasında da mevcuttur.  

İfade edilmelidir ki çelişme ilkesinin, tam manasıyla 

gerçekleşebileceği yerlerden biri de duruşmadır. Kovuşturma 

                                                                                                                   
AİHM, görevinin bu davaya özgü koşulları incelemekle sınırlı olduğunu ve daha 
önceki başvurularda varmış olduğu sonuçların dışına çıkılmasını gerektirecek 
herhangi bir gerekçenin yer almadığını ifade ederek başvuranın tutukluluk hâlinin 
yasallığına ilişkin yaptığı itiraz sürecinde AİHS’nin 5/4 maddesi gereğince 
hakkaniyete uygun yargılamanın gereğinin yerine getirilmediği sonucuna 
varmaktadır. …”; Ayrıca bk. AİHM, 20.05.2010, Başvuru Numarası: 28551/06, 
Başvurucu: Erhan DİNÇ (UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı, 18.11.2014). 
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evresinin, duruşma hazırlığı ve hüküm ile birlikte bir devresini 

oluşturan duruşmanın,41 sözlülük ilkesi şeklindeki özelliği,42 buna 

imkân verecek mahiyettedir. Yukarıda da zikredildiği gibi CMK’nın, 

duruşmada karşılıklı ifadelerin alınmasına ve tarafların birbirlerine 

soru yöneltebilmesine ilişkin hükümleri de kovuşturma evresinin 

duruşma devresinde, çelişme ilkesinin gerçekleşmesini 

sağlamaktadır.43  

Kanaatimizce, duruşmanın çelişme ilkesini gerçekleştirmeye 

elverişli yapısı dolayısıyla CMK Madde 105’te, salıverilmeye ilişkin 

istemler üzerine kararların, duruşmada verilmesi kabul edilmelidir.44 

Mamafih kanun koyucunun aksi kanaatte olması hâlinde, en azından, 

duruşma dışında karar verilirken, Cumhuriyet savcısının, şüphelinin, 

sanığın veya müdafiin görüşü alınmalıdır. Bu kişilerin görüşlerinin 

                                                 
41 YENİSEY/NUHOĞLU, s. 590; ÖZTÜRK VE DİĞERLERİ, s. 607; TURHAN, s. 
344; ŞAHİN, Cumhur, Ceza Muhakemesi Hukuku -II-, Ankara 2012, s. 76; 
TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 280; CENTEL/ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 
609; ÜNVER/HAKERİ, s. 587; ÖZBEK VE DİĞERLERİ, s. 557. 
42 Kovuşturma evresinin duruşma devresine hâkim ilkelerden biri olan sözlülük 
ilkesi için bk. YENİSEY/NUHOĞLU, s. 591; ÖZTÜRK VE DİĞERLERİ, s. 609; 
TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 285, 286; TURHAN, s. 353, 354; ŞAHİN, -II- , s. 88, 
89; CENTEL/ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 625; ÜNVER/HAKERİ, s. 
600, 601; ÖZBEK VE DİĞERLERİ, s. 561. 
43 ŞAHİN, -I-, s. 88. 
44 Mamafih KUNTER’e göre çelişmeli olmak, her zaman vicahi olmayı da 
gerektirmemektedir; bu nedenle çelişme ile yüze karşılık birbirinden farklı 
hususlardır. Bk. KUNTER, s. 39, 40, dipnot 15a. Yazara iştirak edilmesi mümkün 
olmakla birlikte, çelişme ilkesinin, en iyi bir şekilde duruşmada gerçekleşebileceği 
de duruşmanın nevi şahsına münhasır özellikleri nedeniyle açıktır. 
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alınması çelişme ilkesi açısından gerekli olduğu kadar, şüphelinin 

veya sanığın savunma hakkını etkili bir şekilde kullanabilmesi 

açısından da gereklidir. Başka bir ifadeyle aksi düzenleme, yani 

hükmün şu anki düzenleniş şekli, çelişme ilkesinin ihlali olduğu 

kadar, AİHM’nin yerleşik içtihatlarının ve CMK Madde 3345 

hükmünün, keza savunma hakkının (etkin bir şekilde kullanımının) da 

ihlalidir.46  

                                                 
45 CMK Madde 33 – “(1) … duruşma dışındaki kararlar, Cumhuriyet savcısının 
yazılı veya sözlü görüşü alındıktan sonra verilir.” 
46 YENİSEY/NUHOĞLU’na göre duruşmanın kaldırılmış olması, yerinde 
olmamakla birlikte, burada sanığın serbest bırakılmasını sağlayan bir karar söz 
konusudur. Mamafih salıverilmenin müdafi tarafından talep edildiği hâllerde, 
durumun, sözle daha iyi açıklanabileceği gerekçesiyle YENİSEY/NUHOĞLU, 
düzenlemeyi yerinde bulmamaktadır. Bk. YENİSEY/NUHOĞLU, s. 443; 
CENTEL/ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 346; ZAFER, Hamide, “Tutuklama 
Koruma Tedbirine İlişkin Bazı Hususların Bireysel Başvuru Kararları Kapsamında 
Gözden Geçirilmesi”, Prof. Dr. Feridun YENİSEY’e Armağan, Cilt: I, İstanbul 2014, 
s. 1101, 1103, 1104; ÖZBEK VE DİĞERLERİ, s. 289; CENTEL/ZAFER, CMK 
Madde 105’in, şu anki düzenleniş şekline getirilmesine neden olan değişiklikle, 
tutuk için önemli bir güvenceden vazgeçildiğini ifade etmektedirler. Bk. 
CENTEL/ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 346’da dipnot 107; ZAFER, s. 
1103, dipnot 13. Mülga CMUK döneminde, aynı yöndeki eleştiri için bk. TANER, s. 
142. ZAFER’e göre CMK Madde 108/3 için de aynı görüşün ifade edilmesi 
mümkündür. CMK Madde 108/3’e göre “(3) Hâkim veya mahkeme, tutukevinde 
bulunan sanığın tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceğine her 
oturumda veya koşullar gerektirdiğinde oturumlar arasında ya da birinci fıkrada 
öngörülen süre içinde de re’sen karar verir.” Buna göre koşullar gerektirdiğinde, 
oturumlar arasında tutukluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceğine karar 
verilmesi mümkündür. CMK Madde 33’e göre duruşma dışındaki bu kararlarda, 
Cumhuriyet savcısının yazılı veya sözlü görüşünün alınması gerektiği hâlde, bu 



 Türk Ceza Muhakemesi Mevzuatındaki Bazı Hükümlerin Çelişme İlkesi 
Açısından Değerlendirilmesi 

 

 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.3, S.2, Yıl 2013 155 

SONUÇ 

 

Türk ceza muhakemesi mevzuatındaki iki önemli hüküm, 

konu bütünlüğüne sadık kalınarak, çelişme ilkesi açısından tekrar 

değerlendirilecek olursa, ilk olarak, Cumhuriyet savcısının, asliye ceza 

mahkemelerindeki duruşmalarda bulunmamasına yönelik 

düzenlemelerin, isabetli olmadığı tekrar ifade edilmelidir. 5320 

numaralı Kanun’a, 6217 numaralı Kanunla eklenen Geçici Madde 3 

ile 1.1.2014 tarihine kadar, asliye ceza mahkemelerindeki 

duruşmalarda Cumhuriyet savcısının bulunmamasına yönelik 

düzenlemenin, itiraz yolu ile denetimini talep eden Mersin 4. Asliye 

Ceza Mahkemesi ile Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesinin, itiraz 

gerekçelerinde de aynı hususa işaret edilmiştir.  

Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesinin itiraz gerekçesinde de 

belirtilen “… Kanunun genel sistemine bakıldığında ceza 

yargılamasının üç ana unsuru iddia, savunma ve karar mekanizması 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu üç unsurdan birinin noksan olması 

hâlinde adil ve güvenli bir yargılama yapıldığından bahsetmek 

güçleşir. … Sadece iddianame yazılarak 'iddia' mekanizmasının 

                                                                                                                   
görüşlerin, sanığa ve onun müdafiine bildirileceğine ilişkin olarak, CMK’da bir 
hüküm yer almamaktadır. Bk. ZAFER, s. 1098. 
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gerçekleştiğinden söz etmek doğru olmaz. İddia makamının ağır ceza 

mahkemeleri yargılamasında olduğu gibi, yargılama platformuna aktif 

olarak katılması ve gerektiğinde sanığın (veya mağdur tarafın) lehine 

olan iddiaları da, yeni gelişme ve toplanan delillere göre bizzat 

yaşayarak hissederek ileri sürmesi gerekmektedir. // İddia ve 

savunmanın duruşmada hazır bulunarak delilleri tartışmasının, 

hükmün kurulmasında ve çözüme gidilmesinde pratik bir fayda 

sağlayacağı kuşkusuzdur. …” şeklindeki hususlar, duruşmada, ceza 

muhakemesindeki üç alt faaliyeti gerçekleştiren üç alt makamın da 

hazır bulunmasının, öz itibariyle çelişme ilkesinin, muhakeme 

sonucundaki hükmün isabetliliği için vazgeçilmez olduğunu ortaya 

koymaktadır.47  

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçesinde ise 

AİHS’nin 6’ncı maddesindeki adil yargılanma hakkının tanımında yer 

alan hakkaniyete uygun yargılama kavramının içerisine, yargılamanın 

çelişmeli yapılmasının, silahların eşitli ğinin ve gerekçeli kararın dâhil 

olduğu belirtilmiştir. Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesinin itiraz 

gerekçesinin devamında, “… Çelişmeli yargılama ilkesi, iddia 

makamının ve savunma makamının yargılama esnasında mahkemenin 

kararını oluşturmasını temin zımnında delil sunması, bu delilleri 

tartıştırması, mütalaa sunması, bunları tartıştırması, sunulan ve 

                                                 
47 AYM, 19.01.2012, E: 2011/43, K: 2012/10 (http://www.kararlaryeni. 
anayasa.gov.tr/, 15.11.2014). 
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tartışılan deliller hususunda yorum yapılması imkânının taraflara 

tanınmasıdır. Çelişmeli yargılama ilkesi, iddia ve savunma 

makamlarının hüküm makamı karşısında birbirinin eşiti olması ile 

yakından ilgili olup, bu eşitli ğe ilişkin dengenin bozulması durumu 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince adil yargılamanın ihlali olarak 

görülebilmektedir. …” ifadeleri yer almaktadır.48  

Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesi ile Bakırköy 28. Asliye 

Ceza Mahkemesinin itiraz gerekçelerinde işaret edildiği gibi asliye 

ceza mahkemelerindeki duruşmalarda, Cumhuriyet savcısının 

bulunmamasına yönelik düzenlemeler, çelişme ilkesini, isabetli bir 

hükmün verilmesini ve dolayısıyla sanığın haklarını zedeler nitelikte 

olduğu gibi CMK sisteminde, duruşmanın kurgulanmış hâline de 

aykırılık teşkil edecek niteliktedir. CMK Madde 289/1-e’de, 

Cumhuriyet savcısının veya duruşmada kanunen mutlaka hazır 

bulunması gereken diğer kişilerin yokluğunda duruşma yapılması, 

temyiz dilekçesinde veya beyanında gösterilmiş olmasa da hukuka 

kesin aykırılığın varsayılacağı hâllerden biri olarak zikredilmiştir. 

5320 numaralı Kanun Madde 8/1 uyarınca,49 temyize ilişkin 

hükümleri hâlen yürürlükte olan CMUK’da da bu hâle, kanuna 

                                                 
48 AYM, 19.01.2012, E: 2011/43, K: 2012/10 (http://www.kararlaryeni. 
anayasa.gov.tr/, 18.11.2014); Aynı yönde bk. CENTEL/ZAFER, El Kitabı, s. 40.  
49 5320 numaralı Kanun Madde 8/1 – “(1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 
tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye 
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mutlaka muhalefet edilmiş sayılacak hâller arasında yer verilmiştir.50 

Ayrıca Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesinin itiraz gerekçesinde de 

işaret edildiği gibi CMK’nın 220 inci maddesinde, duruşma 

tutanağının başlığında Cumhuriyet savcısının adının ve soyadının 

yazılması gerektiği belirtilmiştir ve burada varsa ibaresi 

kullanılmamıştır; zira Cumhuriyet savcısı, iddia makamını temsilen 

ceza yargılamasının asli bir unsurudur.51  

Kanaatimizce, mezkûr gerekçeler de nazarı itibara 

alındığında, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifindeki, 1.9.2019 tarihine kadar, asliye ceza mahkemelerindeki 

duruşmalarda, Cumhuriyet savcısının bulunmamasına yönelik 

düzenlemenin,52 tekliften çıkarılması gerekmektedir.53 Aksi takdirde, 

                                                                                                                   
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci 
maddesi uyarınca Resmî Gazetede ilan edilecek göreve başlama tarihinden önce 
aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve 
altıncı fıkraları hariç olmak üzere, 305 ila 326 ncı maddeleri uygulanır. …” 
50 CMUK Madde 308 – “Aşağıda yazılı hâllerde kanuna mutlaka muhalefet edilmiş 
sayılır. … 5 – Cumhuriyet Müddeiumumisi yahut kanunen vücudu lazım diğer şahsın 
gıyabında duruşma yapılması, …”. 
51 http://kararlaryenianayasa.gov.tr, 18.11.2014. 
52 Kanun Teklifi Madde 13 – “23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. “Geçici Madde 9 – (1) 1/9/2019 tarihine kadar, asliye ceza 
mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz ve katılma 
hususunda Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaz. Ancak, verilen hükümler ile 
tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı Cumhuriyet savcısının kanun 
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asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalarda, iddiasız muhakeme 

yapılacaktır ki bu durumun, muhakemenin anlamına ve ruhuna uygun 

olmadığı açıktır.54  

İkinci olarak, tutuklama koruma tedbirinde, salıverilmeye 

ili şkin istemlerin incelenme usulünü gösteren, CMK Madde 105’te, bu 

istemlerin çelişme ilkesine uygun bir şekilde değerlendirilebilmesi 

için duruşma şartının getirilmesi, eğer kanun koyucunun iradesi, 

duruşma dışında da bu kararların alınabilmesi şeklinde ise bu takdirde 

de Cumhuriyet savcısının, şüphelinin, sanığın ve bunların müdafiinin 

görüşlerinin mutlaka alınmasına yer verilmesi gerekmektedir. 

Salıverilmeye ilişkin istemlerin duruşma dışında, diğer 

deyişle dosya üzerinden incelenebilmesi imkânı, CMK’nın 

                                                                                                                   
yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.” Bk. 
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2380.pdf, 06.10.2014. 
53 Belirtilmelidir ki makalenin tamamlandığı tarihte, bu düzenleme henüz 
kanunlaşmamıştı. Mamafih makalenin yayımı aşamasında, teklif ve dolayısıyla 
düzenleme kanunlaşmıştır. Düzenlemenin kanunlaşmış hâli, şu şekildedir: 6572 
numaralı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Madde 45 – “23.3.2005 tarihli 
ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇ İCİ MADDE 9 – (1) 31.12.2019 
tarihine kadar, asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet 
savcısı bulunmaz ve katılma hususunda Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaz. 
Ancak, verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı 
Cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya Cumhuriyet 
başsavcılığına gönderilir.”” 
54 İddiasız muhakeme ibaresi için bk. ÜNVER/HAKERİ, s. 147; Aynı anlama 
gelebilecek şekilde bk. YURTCAN, s. 304. 
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tutuklamaya ilişkin sistemiyle de çelişir niteliktedir. CMK’nın 

sisteminde, gıyabi tutuklamanın kural olarak kabul edilmemiş 

olmasına karşın, salıverilmeye ilişkin istemlerin, duruşma dışında ve 

şüphelinin veya sanığın ve müdafiinin görüşleri alınmadan 

incelenebilecek olması, gıyapta tutuklama anlamına gelir; zira 

salıverilmenin reddine karar verilmesi, diğer deyişle tutukluğun 

devamına karar verilmesi de niteliği itibariyle bir tutuklama 

kararıdır.55  

 

                                                 
55 CENTEL/ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 346. Mülga 1412 numaralı 
CMUK’nın (Madde 106/1 – “… Tutuklanması talep edilen sanık hazırsa karardan 
önce dinlenir, … Sanık hazır değilse talebe ilişkin karar, yokluğunda ve evrak 
üzerinden verilir.”) aksine, CMK’da gıyapta tutuklama kural olarak kabul 
edilmemiştir. Bk. ÖZTÜRK VE DİĞERLERİ, s. 469; ŞAHİN, - I –, s. 245; 
CENTEL/ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 338; CENTEL, s. 58; ÖZBEK VE 
DİĞERLERİ, s. 281; AKKAYA, Hikmet Murat, ““Sevk Tutuklaması” Sorunu ve 
AİHM’nin Yaklaşımı” (http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/ 17_4_6.pdf, 
09.04.2014), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XVII, Sayı: 4 (2013), 
s. 134. Nitekim CMK Madde 101/2’de, tutuklama kararının, tutuklamanın devamı 
kararının veya bu husustaki bir tahliye talebinin reddine ilişkin kararın içeriğinin, 
şüpheliye veya sanığa, sözlü olarak bildirileceği ifade edilmiştir ki bunun anlamı, 
tutuklamaya ilişkin kararlarda, şüphelinin veya sanığın hazır bulunmasıdır. CMK’da, 
gıyapta tutuklama, istisnai olarak ve yurt dışında bulunan kaçak şüphelilerle veya 
sanıklarla sınırlı olarak kabul edilmiştir. Bk. ÖZTÜRK VE DİĞERLERİ, s. 470; 
ŞAHİN, - I –, s. 245; CENTEL/ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 338; 
CENTEL, s. 58; ÖZBEK VE DİĞERLERİ, s. 282; AKKAYA, s. 134. Yurt dışında 
bulunan kaçak şüphelilerle veya sanıklarla ilgili olarak, gıyapta tutuklamanın istisnai 
olarak kabul edilmesinin kanuni dayanağını, TCK Madde 18/7 (“(7) Geri verme 
talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi hâlinde, ayrıca Ceza 
Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre tutuklama kararı verilebilir veya diğer 
koruma tedbirlerine başvurulabilir.”) oluşturmaktadır ve amacı, suçluların iadesi 
müessesesinin işletilebilmesinin sağlanmasıdır. Bk. ÖZTÜRK VE DİĞERLERİ, s. 
486; ŞAHİN, - I –, s. 245. 
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ÖZET 

Kabahatler hukuku, idare hukuku ile ceza hukukunun kesişim 

noktasında yer almaktadır. Bu, kabahatler hukukunun, kamu 

hukukunun bir alt disiplini olduğu anlamına gelmektedir. Türk 

hukukunda kabahatler, 2005 yılından önce 765 numaralı Türk Ceza 

Kanunu’nda yer almaktaydı. Buna karşılık, kabahatler 2005 yılından 

bu yana 5326 numaralı Kabahatler Kanunu’nda düzenlenmiş 

hâldedir. Kabahatlerin daha önce ceza kanununda düzenlenmiş 

                                                 
* Öğr. Gör., Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı, 
kaska.hakan09@gmail.com. 
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olması ve suçlar gibi haksızlık teşkil eden bir fiil olması nedeniyle 

ceza hukukunda geçerli olan bazı ilkelerin kabahatler hukukunda da 

geçerli olup olmayacağı tartışılmaktadır. Tartışma konusu ilkelerden 

biri, ceza hukukunda geçerli olan suçta ve cezada kanunilik ilkesidir. 

Bu tartışma iki açıdan yapılmaktadır: 1- Kanunilik ilkesi kabahatler 

hukukunda geçerli olmalı mıdır? 2- Eğer bu soruya olumlu cevap 

veriliyorsa kabahatler hukukunda kanunilik ilkesi ne oranda geçerli 

olmalıdır? Konusunun yasama tarafından belirlenip içeriğinin idare 

tarafından doldurulduğu ve beyaz hüküm adı verilen ceza hukuku 

kurallarına kabahatler hukukunda izin verilebilir mi? Çalışmada 

özellikle ikinci açıdan verilen soruların çözümü araştırılmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler : Suç, kabahat, beyaz hüküm, kanunilik, 

idari İşlem 

 

THE PROBLEM OF THE REGULATION OF THE 

MISDEMEANORS BY THE RULES OF WHITE PROVISIONS 

(AN ANALYSIS ON THE ARTICLE 4/1 OF MISDEMEANORS 

CODE) 

ABSTRACT 

Misdemeanors law is located at intersection of administrative 

law and criminal law. It comes to mean, misdemeanors law is a sub-
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discipline of public law. In Turkish law, misdemeanors was located in 

Turkish Penal Code No. 765 before 2005. In contrast, misdemeanors 

has regulated in Misdemeanors Code No. 5326 since 2005. Due to 

misdemeanors was regulated in criminal law previously and 

misdemeanors are injustice like crimes, some principles, that effective 

in criminal law, can be effective in misdemeanors law has been 

discussed. A matter of discussion is legality of crime and punishment 

that effective in criminal law. This discussion is made from two 

angles: 1- Must legality principle be effective in misdemeanors law? 

2- If given an affirmative answer this question, must legality principle 

at what rate be effective in misdemeanors law? Could give permission 

to the rules of criminal law whose matter is determined by legislature 

and contents is filled by administration and which is called white 

provision in misdemeanors law? In this work, especially researching 

the solution of questions which is given in second angle. 

Keywords: Crime, misdemeanor, white provision, legality, 

administrative act 
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GİRİŞ 

 

1 Haziran 2005, Türk ceza hukuku açısından, bu alanda 

yürürlükten kalkan ve yürürlüğe giren kanunlar nedeniyle önemli bir 

tarihi ifade etmektedir. Bu bağlamda yürürlükten kalkan kanunlardan 

birinin 765 numaralı Türk Ceza Kanunu, bunun yerini alarak 

yürürlüğe giren ve hâlen yürürlükte olanın da 5237 numaralı Türk 

Ceza Kanunu olduğunun belirtilmesi gerekir. Kanun koyucunun 

yaptığı değişiklikler nedeniyle, 5237 numaralı Kanun, mülga 765 

numaralı Kanun’dan sistematiği, yapısı vs. hususlar bakımından 

ayrılan, farklı bir kanun olmuştur. 5237 numaralı Kanun’un, mülga 

765 numaralı Kanun’dan ayrılan özelliklerinden biri, hiç şüphesiz, 

suçlar açısından kabul edilen cürüm ve kabahat ayrımına son verilmiş 

olmasıdır. Daha açık bir ifadeyle 5237 numaralı Kanun ile birlikte suç 

teşkil eden fiiller yalnızca bu adla 5237 numaralı Kanun’da; kabahat 

teşkil eden fiiller ise suç olmaktan çıkarma akımı1 ve ortaya çıkan ayrı 

                                                 
1 DÖNMEZER, Sulhi/ ERMAN, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt: I, 10. 
Bası, İstanbul 1987, s. 34; Bu hususta bk. İÇEL, Kayıhan, “İdarî Ceza Hukuku ve 
Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi” ( http://www.journals.istanbul. 
edu.tr/tr/index.php/hukukmecmua/article/view/3962/3553, 02.01.2014), İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 50, Sayı: 1 – 4 (1984), s. 117 – 131; 
Ayrıca bk. DONAY, Süheyl, “İdarenin Ceza Verme Yetkisi Konusunda Anayasa 
Mahkemesinin Bir Kararı Üzerine Düşünceler” (http://www.journals.istanbul. 
edu.tr/tr/index.php/hukukmecmua/article/view/5182/4721, 02.01.2014), İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 37, Sayı: 1 – 4 (1971), s. 424, 425;  
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bir kanun yapılması ihtiyacına binaen 5326 numaralı Kabahatler 

Kanunu’nda düzenlenmiştir2. 

                                                                                                                   
BAYRAKTAR’ a göre suç olmaktan çıkarma; suç vasfı taşıyan fiillerin ceza 
kanunlarından çıkarılması ve başka hiçbir hukuk alanına dâhil edilmemesi şeklinde 
gerçekleştirilebildiği gibi ceza kanunlarından çıkarılmakla birlikte başka hukuk 
düzenlerine dâhil edilmesiyle de gerçekleştirilebilmektedir. Bk. BAYRAKTAR, 
Köksal, “Ceza Hukukunda Suç Olmaktan Çıkarma Akımı” 
(http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/hukukmecmua/article/view/3999/3
593, 02.01.2014), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 50, Sayı: 1 
– 4 (1984), s. 199; MAHMUTOĞLU, Fatih Selami, Kabahatleri Suç Olmaktan 
Çıkarma Eğilimi ve Düzene Aykırılıklar Hukukunda (İdari Ceza Hukukunda) 
Yaptırım Rejimi, İstanbul 1995, s. 13 – 52; MAHMUTOĞLU, Fatih Selami, “Suç – 
Kabahat Ayırımı – İdari Ceza Hukukunun Temelleri” (http://fsmahmutoglu.av.tr 
/pdf/e347388642006e588cf2c697c444aa95c3fa57d77818090242.pdf, 07.01.2014), 
s. 3, 4; KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. 
Baskı, Ankara 2013, s. 38; KARAGÜLMEZ, Ali, Suç Olmaktan Çıkarma İdarî 
Para Cezaları Açıklamalı Kabahatler Kanunu, Ankara 2005, s. 27; YALÇIN, 
İsmail, Tüm Yönleriyle Kabahatler Hukuku, Ankara 2007, s. 22 – 25. 
2 AKYILDIZ, Ali, “ İdari İşlemle Suç İhdası: Özel Güvenlik Bölgesini İhlal Suçu”, 
Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı: 7 (Temmuz 2006), s. 77, 83; ÖZTÜRK, 
Bahri/ERDEM, Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri 
Hukuku, 11. Baskı, Ankara 2011, s. 32; ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, 9. Bası, Ankara 2013, s. 102; KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 38; 
MAHMUTOĞLU, “Suç – Kabahat Ayırımı – İdari Ceza Hukukunun Temelleri”, s. 
4, 5; AKBULUT, Berrin, Türk Ceza Kanunu ile Kabahatler Kanununun Genel 
Hükümlerinin Yaptırım Hükümleri Dışında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, 
Ankara 2010, s. 66; KARAGÜLMEZ, s. 28; YALÇIN, s. 27; EVREN, Çınar Can, 
“Kabahatlerde Kanunilik İlkesi” (http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr 
/index.php/hukukmecmua/article/view/10583/9819, 02.012014), İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. İl Han Özay’a Armağan, Cilt: 
LXIX, Sayı: 1 – 2 (2011), s. 974; BEKAR, Elif, “Kabahatler Kanunu’nun Genel 
Hükümlerinin Değerlendirilmesi” (http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php 
/hukukmecmua/article/view/10586/9822, 02.01.2014), İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. İL Han Özay’a Armağan, Cilt: LXIX, Sayı: 1 – 2 
(2011), s. 1034; ERDİNÇ, Burcu, “İdari Yaptırımların Kavramsal Çerçevesi ve 
Cezai Yaptırımlarla Karşılaştırılması” (http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler 
/ankarabarosu/tekmakale/2012-2/10.pdf, 02.01.2014), Ankara Barosu Dergisi, 
2012/2, s. 246. 
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Suç, davranış normlarına aykırılık ve haksızlık teşkil eden bir 

fiil olmakla birlikte kanun koyucunun koruma altına aldığı önemli 

hukuki değerlerin bir ihlali olması3 ve karşılığında ceza hukuku 

yaptırımlarını bulması nedeniyle diğer davranış normlarına aykırılık 

ve haksızlık teşkil eden fiillerden ayrılmaktadır4. Bu noktada ifade 

edilmelidir ki suç ile diğer haksızlık teşkil eden fiiller arasında, nitelik 

açısından bir farklılık bulunmamaktadır; bu fiillerin hepsinin de 

niteliği haksızlık teşkil etmesidir. Suç ile diğer haksızlık teşkil eden 

fiiller arasındaki farklılık nicelik noktasındadır; zira suçun haksızlık 

muhtevası, diğer haksızlık teşkil eden fiillere nazaran daha yoğundur5. 

                                                 
3 DÖNMEZER/ERMAN, s. 297; ÖNDER, Ayhan, Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul 
1992, s. 6; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 36; ÖZGENÇ, s. 106, 156 – 160; 
MAHMUTOĞLU, s. 87; MAHMUTOĞLU, “Suç – Kabahat Ayırımı – İdari Ceza 
Hukukunun Temelleri”, s. 9; KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 30, 37; OĞURLU, Yücel, “İdari 
Yaptırımlara Genel Bir Bakış ve İdari Yaptırım – Ceza Yaptırımı Ayrımı” 
(http://www.erzincan.edu.tr/birim/HukukDergi/makale/1999_III_10.pdf, 
02.01.2014), Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: III, Sayı: 
1 (1999), s. 161; YALÇIN, s. 22. 
4 Haksızlık teşkil eden fiillerin suç, idari yaptırımları gerektiren fiiller ki bunların 
içerisinde kabahatler ve haksız fiil şeklinde belirtilmesi mümkündür. Bununla 
birlikte bir görüşe göre güvenlik tedbiri gerektiren fiiller de haksızlık teşkil eden 
fiiller içerisinde ayrı bir kategori olarak değerlendirilmektedir. Bk. EVREN, s. 981. 
5237 numaralı TCK’da ceza hukuku yaptırımlarının, Kanun’un Birinci Kitap (Genel 
Hükümler) Üçüncü Kısım (Yaptırımlar) Birinci Bölümü’nde düzenlenen cezalar ve 
İkinci Bölümü’nde düzenlenen güvenlik tedbirleri şeklinde ikiye ayrılmış olması 
karşısında; belirtilmelidir ki güvenlik tedbiri gerektiren fiiller de esasen suç 
kategorisinde yer almaktadır. 
5 ÖZGENÇ, s. 156, 289; KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 36, 38; ÖZEN, Mustafa, İdari Ceza 
Hukuku, Ankara 2013, s. 14. Bu ifadeler, Kab. K.’nın Genel Gerekçesinde yer 
almaktadır. Bk. YURTCAN, Erdener, Yargıtay Kararları Işığında Kabahatler 
Kanunu ve Yorumu, E – Kitap, 2011, s. 155.  
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Suçun haksızlık muhtevasının daha yoğun olması nedeniyledir ki 

kanun koyucu suç karşılığında, yaptırımların maddi yönünü oluşturan 

cebrin6 daha yoğun olduğu ceza hukuku yaptırımlarının7 

uygulanmasını kabul etmiştir8. 

Kabahat ise hukuk düzeninin bütününe aykırılık teşkil 

etmekle birlikte aynı zamanda spesifik olarak idare ve ceza 

hukukunun kesişim noktasında yer alan hukuk kurallarına aykırılık 

teşkil eden fiilleri ifade etmektedir. Mezkûr özelliklerine binaen, 

kabahatlerin doktrinde bazı yazarlarca idari suç olarak 

adlandırıldıkları da görülmektedir9. Kabahatler, haksızlık muhtevası 

itibariyle suçlara nazaran daha az yoğunlukta olmalarına rağmen, 

                                                 
6 SEZER, Özcan, “Toplumsal Düzen Kuralları ve Hukuk”, Hukukun Temel 
Kavramları, Editörler: AKINCI, Müslüm/ÖZBEY, Bayram, İstanbul 2013, s. 29. 
7 Bu yönde açıklama için bk. HAFIZOĞULLARI, Zeki, Ceza Normu Normatif Bir 
Yapı Olarak Ceza Hukuku Düzeni, Ankara 1987, s. 326. 
8 ÖZGENÇ, s. 34, dipnot 61; Bunun genel kanaat olduğu yönünde bk. 
HAFIZOĞULLARI, s. 224; SOYASLAN, Doğan,  Yürütme Organının Suç ve Ceza 
Koyma Yetkisi, Ankara 1990, s. 22; KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 36; YALÇIN, s. 22, 23. 
9 GÖLCÜKLÜ, Feyyaz, ““İdari Ceza Hukuku” ve Anlamı; İdarenin Cezaî 
Müeyyide Tatbiki” (http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/398/4310.pdf, 
03.01.2014), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2 
(1963), s. 118; MAHMUTOĞLU, “Suç – Kabahat Ayırımı – İdari Ceza Hukukunun 
Temelleri”, s. 5 vd.; KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 38. Kab. K.’nın Genel Gerekçesinde de 
idari suç ifadesi yer almaktadır. “Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlarının 
kapsamı dışına çıkarma eğiliminin bir sonucu olarak; çeşitli hususlarda düzenleme 
getiren özel kanunlarda bazı fiiller karşılığında idarî yaptırımlar öngörülmektedir. 
Başka bir deyişle, bu fiiller, “idarî suçlar” olarak tanımlanmaktadırlar.” Gerekçe 
için bk. YURTCAN, s. 155. Kabahatler için kullanılan idari suç, idari haksız fiil, 
polis suçları veya düzene aykırılık terimlerinin karışıklıklara neden olacağı; bunların 
artık kabahat olarak adlandırıldıkları yönünde bk. CENTEL, Nur/ZAFER Hamide, 
Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. Bası, İstanbul 2012, s. 827. 
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kanun koyucu, bunlar karşılığında da yaptırımların maddi yönünü 

oluşturan cebrin10 yoğun olduğu idari yaptırımların uygulanmasını 

kabul etmiştir11. Başka bir ifadeyle kanun koyucu her ne kadar 

haksızlık muhtevası itibariyle suçlara nazaran daha az yoğunlukta olsa 

da kabahatleri kamu hukukunun alanından çıkartmamış, bunlar 

karşılığında yine kamu hukukuna ait yaptırımlar uygulanmasını 

öngörmüştür12. 

Suçu ve suç karşılığında uygulanacak ceza hukuku 

yaptırımlarını inceleyen ceza hukukunun, kamu hukukunun bir alt 

disiplini olduğunun; diğer deyişle ceza hukukunun, kamu hukuku 

karakteri taşıdığının söylenmesi gerekir13. Kabahatler ve kabahatler 

karşılığında uygulanacak idari yaptırımlar ise idare hukuku ile ceza 

hukukunun kesişim noktasında yer almakta; fakat incelenme alanı 

itibariyle idare hukukuna daha yakın durmaktadır. Kabahatlerin 

incelenme alanı itibariyle idare hukukuna daha yakın olmasının 

nedeni, bunların idari haksızlıklar olmasıdır. İdari yaptırımların 

incelenme alanı itibariyle idare hukukuna daha yakın olmasının nedeni 

ise idari işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç şeklindeki beş 

                                                 
10 SEZER, s. 29. 
11 Kab. K. Madde 2’de, bu husus tasrih edilmiştir. Kab. K. Madde 2 – “(1) Kabahat 
deyiminden; kanunun, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü 
haksızlık anlaşılır.” 
12 MAHMUTOĞLU, “Suç – Kabahat Ayırımı – İdari Ceza Hukukunun Temelleri”, 
s. 4, 10; AKBULUT, s. 16; ERDİNÇ, s. 245. 
13 DÖNMEZER/ERMAN, s. 15; ÖZGENÇ, s. 36; KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 32. 
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unsurunu taşıması14 ve dolayısıyla bunların da esasen birer idari işlem 

olmasıdır15. Bu noktada idare hukukunun da kamu hizmetlerinin 

yerine getirilmesini ve idari faaliyetlerin nihai amacı olan kamu 

yararının gerçekleştirilmesini konu edinmesi nedeniyle ceza hukuku 

gibi kamu hukuku karakteri taşıdığının söylenmesi gerekir16. 

                                                 
14 GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, 10. Bası, Ankara 2008, s. 
53; ATAY, Ender Ethem, İdare Hukuku, Ankara 2006, s. 372; GÖZLER, Kemal, 
İdare Hukuku, Cilt: I, 2. Baskı, Bursa 2009, s. 743 (Yazar, idari işlemin usul 
unsurunun da bulunduğunu ve bunun, şekil unsurunun bir parçası olmadığını ifade 
ederek, bunu, ayrı bir unsur olarak incelemektedir.). 
15 İdari yaptırımların, daha doğru bir ifadeyle idari yaptırım uygulanmasının da 
esasen bir idari işlem olduğu yönünde bk. GÖZLER, s. 627; ÇAĞLAYAN, 
Ramazan, İdari Yaptırımlar Hukuku, Ankara 2006, s. 71; KANGAL, Zeynel T., 
Kabahatler Hukuku, İstanbul 2011, s. 3, 237; EVREN, s. 968, 985; OĞURLU, s. 
160; ERDİNÇ, s. 242, 249. Nitekim AYM’nin, E: 2007/115, K: 2009/80 numaralı 
ve 11.06.2009 tarihli kararının Azlık Oyu kısmında da idari yaptırım 
uygulanmasının, esasen bir idari işlem olduğu, ifade edilmiştir. “… İdari işlemlerin 
kapsayıcı ve ilkelleştirici yerleşik tanımı tüm idari istenç yansımalarının da yol 
göstericisidir. Sözgelimi yönetsel birimlerin idare hukuku ilkelerine dayalı ve idari 
uğraş alanında tek yanlı olarak ve kamu gücü kullanarak gerçekleştirdikleri idari 
işlemler bu öğeleri taşıyan tüm yönetsel irade açıklamalarının tanımı olacaktır. 
Yönetsel birimlerce ve idare hukukunun egemen olduğu idari faaliyetlerle ilgili idari 
cezalar da bu kapsam içinde yer alır. İdari yaptırım içeren yönetsel cezalar idari 
faaliyetin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi ve böylece kamu hizmetinin amaçladığı 
kamu yararının gerçekleşmesini sağlama yönünde işlevsel özellikler içeren, idari 
amaç ve faaliyete ilişkin destek işlemlerdir. … Bu bakımdan, idari cezalar da diğer 
idari işlemler gibi idare hukuku ilkelerine dayanır ve kimi zaman başka bir idari 
işleme koşut bir gelişim izler. // Gerek öğreti ve gerekse uygulama bu yönde 
yaklaşım göstermektedir. Bir idare hukuku kuralına aykırılığın idari cezaya neden 
olacağı, idari cezaların idari kurallara doğal bağlılığının bulunduğu ve öznel işlem 
niteliği taşıdığı yolundaki yaklaşımlar Anayasa Mahkemesi kararlarında da 
karşılığını bulmuş, idarenin kamu gücü kullandığı ve kamu hukuku alanına giren 
işlemlerinde para cezası ve yaptırıma bakılarak bir ayrım yapılamayacağı sonucuna 
ulaşılmıştır. …” (http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr, 19.11.2014). 
16 ATAY, s. 11 – 17, 34. 
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Taşıdıkları kamu hukuku karakteri ve bir yetki niteliğindeki 

kamu kudretinden kaynaklanan üstünlüklerin ve ayrıcalıkların 

kullanılması nedenleriyle idare hukukunun da ceza hukukunun da 

diğer hukuk disiplinlerinden farklı hukuk kurallarıyla tanzim edilmesi 

bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. Farklı hukuk kurallarıyla kast 

edilen bir devletin, hukuk devleti vasfını kazanabilmesi veya diğer 

deyişle idare ve ceza hukukuna ilişkin düzenlemeleriyle de hukuk 

devleti olabilmesi için kabul etmesi ve uygulamaya koyması gereken 

ilkelerdir. Bu zaruret, kaynağını her iki hukuk disiplininin kamu 

hukuku karakteri taşımasından aldığı kadar, yine her iki hukuk 

disiplinine göre devletin veya idarenin kullanabileceği yetkilerin 

ağırlığından kaynaklanmaktadır17.  

Bu bağlamda örneğin birey, hapis cezasına mahkûm 

edildiğinde onun hürriyeti – rızası hilafına – sınırlanabilmektedir. 

Keza örneğin ceza muhakemesi hukukundaki bir koruma tedbiri olan 

tutuklama ile hakkında henüz mahkûmiyet hükmü verilmeden, 

suçluluğu kesinleşmeden dahi bireyin hürriyeti, ceza muhakemesinin 

                                                 
17 Hatta ÖZAY’a göre bir mefhum olarak hukuk devleti, en çok idare hukukundan 
etkilenmekte veya en çok bu hukuk disipliniyle özdeşleşmektedir. Gerekçeleriyle 
birlikte bu açıklama için Bk. ÖZAY, İl Han, Günışığında Yönetim, İstanbul 2004, s. 
11, 12; Buna karşılık hukuk devleti ilkesinin, kişi haklarına ve özgürlüklerine en çok 
müdahalede bulunan hukuk disiplinlerinden biri olarak ceza hukukunda en fazla 
kendini gösterdiği yönünde bk. ARTUK, Mehmet Emin, “Ceza Kanununun Suç 
Siyaseti Bilimi Açısından Değerlendirilmesi”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt: III, Sayı: 1 (2008), s. 6. 
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maddi gerçeğe ulaşma amacı dolayısıyla kısıtlanabilmektedir18. İdare 

hukuku açısından bakıldığında ise örneğin idare, kamu yararı 

amacıyla bireye ait bir taşınmaz mal üzerinde kamulaştırma işlemi 

uygulayabilmektedir19. Keza idari merciler veya idare adına hareket 

eden kişiler, tesis edecekleri bir idari işlem, örneğin bir idari para 

cezası verme yoluyla bireyin ekonomik özgürlüğüne müdahale 

edebilmektedir20. 

Kabahatler hukuku da idare hukukuna ve kısmen de ceza 

hukukuna yakınlığı dolayısıyla kamu hukuku karakteri taşımaktadır21. 

                                                 
18 ŞAHİN, Cumhur, Ceza Muhakemesi Hukuku – I –, 4. Baskı, Ankara 2013, s. 239; 
CENTEL/ZAFER, s. 329. 
19 ÖZAY, s. 406; ATAY, s. 631. 
20 CENTEL/ZAFER’e göre ise ceza niteliğindeki yaptırımlara karar verme yetkisi 
yalnızca bağımsız mahkemelere ait olduğu için idare, düzenleyici işlemlerle ceza 
niteliğinde yaptırım koyamayacak ve kanunlarla kabul edilse dahi ceza niteliğinde 
yaptırımlara karar veremeyecektir. Bu durum, idarenin bireyin özgürlüğünün 
kısıtlanması sonucunu doğuran yaptırımlar uygulayamamasının doğal bir sonucudur. 
Bk. CENTEL/ZAFER, s. 826; İÇEL, Kayıhan/DONAY, Süheyl, Karşılaştırmalı ve 
Uygulamalı Ceza Hukuku, 1. Kitap, 5. Bası, İstanbul 2006, s. 88, 89; OĞURLU, s. 
162; Nitekim EVREN de idarenin hürriyeti bağlayıcı ceza veremeyeceğini 
belirtmektedir. Bk. EVREN, s. 985; Ayrıca bk. KARAGÜLMEZ, s. 32, 33, 39. İfade 
edilmelidir ki burada kast edilen hapis cezasıyla kısıtlanan özgürlüktür; yoksa bir 
idari para cezasıyla veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımıyla idarenin 
bireylerin özgürlüklerine müdahale etmediği söylenemez. Aynı anlama gelebilecek 
açıklamalar için bk. GÖLCÜKLÜ, s. 119, 120; DONAY, s. 425, 426. Nitekim 1982 
Anayasası Madde 38/son hükmü dolayısıyla idarenin, şahsi hürriyeti kısıtlayıcı bir 
yaptırıma karar vermesi, yine bu hükümde belirtilen istisnalar haricinde, mümkün 
değildir. 1982 Anayasası Madde 38/10 – “İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması 
sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni 
bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirebilir.” 
21 AKBULUT, s. 16; CAN, Osman, “Belirlilik İlkesine Anayasal Bakış” 
(http://www.erzincan.edu.tr/birim/HukukDergi/makale/2005_IX_5.pdf, 03.01.2014), 
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Bu durum, bir hukuk devletinden söz edilebilmesi için bu devletin, 

kabahatler hukuku anlamında da bazı ilkeleri kabul etmesinin ve 

uygulamaya koymasının zaruri olduğunu ortaya koymaktadır. 

Çalışmada bu bağlamda bir hukuk devletinin kabahatler hukukunda da 

ceza hukukunda geçerli bir ilke niteliğindeki kanunilik ilkesini kabul 

etmesinin gerekli olup olmadığı ve bu çerçevede beyaz hüküm 

niteliğindeki normlara, kabahatler hukukunda cevaz verilebilip 

verilemeyeceği ele alınacaktır. 

Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde beyaz 

hüküm kavramı incelenecektir. İkinci bölümde ise ilk olarak 

kabahatler hukukunda kanunilik ilkesinin düzenlendiği Kab. K. 

Madde 4’ün içeriğine ilişkin açıklamalar yapılacaktır. Daha sonra ise 

kanun koyucunun kabahatler hukukunda beyaz hükme cevaz verip 

vermediği tespit edilerek, bu yöndeki yaklaşımının, farklı esaslar 

çerçevesinde isabetli olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde 

bulunulacaktır. 

 

 

 

                                                                                                                   
Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 1 – 2 (2005), 
s. 118. 
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1.BEYAZ HÜKÜM KAVRAMI 

 

Bu başlık altında, öncelikle beyaz hüküm kavramının tarifi, 

daha sonra ise beyaz hüküm niteliğindeki normların, kanunilik 

ilkesinin sonuçları arasında yer alan belirlilik ilkesi ile idarenin 

düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulması yasağı bağlamında 

değerlendirilmesi yapılacaktır. 

 

1.1.BEYAZ HÜKÜM KAVRAMININ TAR İFİ 

 

Her bir hukuk normu gibi ceza normu da iki sütun üzerine 

inşa edilmiştir ki bu sütunlardan biri olumlu veya olumsuz bir emir 

diğer deyişle yasak; diğeri ise yaptırımdır. İçeriğinde hem olumlu 

veya olumsuz bir emri hem bu emre karşı gelmenin yaptırımını 

bulunduran ceza normları, tam, yetkin, eksiksiz ceza normları olarak 

adlandırılmaktadır22. Mamafih kanun koyucunun, ceza normunun 

üzerine inşa edildiği sütunlardan yaptırımı açıkça belirtip, ihlali 

hâlinde kendisine yaptırım uygulanacak olumlu veya olumsuz emri 

belirtmediği ceza normları da bulunmaktadır. Ceza normlarının bu 

şeklinde, olumlu veya olumsuz bir emri belirleme görevi ve yetkisi, 

                                                 
22 GÖLCÜKLÜ, s. 121; HAFIZOĞULLARI, s. 285. 
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kanun koyucu tarafından idareye devredilmektedir. Bu bağlamda 

beyaz hüküm, yasama organının, kanunla yaptırımı hatta suç 

konusunu da gösterip, konunun içeriğini oluşturacak fiillerin 

belirlenmesini idareye ve onun düzenleyici işlemlerine bıraktığı ceza 

normlarıdır ve açık ceza normu, kör hüküm, çerçeve kanun gibi farklı 

şekillerde adlandırılmaktadır23. 

                                                 
23 YARSUVAT,  Duygun, “Yürütme Organının Koyduğu Kaidelerle Suç İhdası ve 
1961 Anayasası”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: XXIX, 
Sayı: 3, Sermet Matbaası, İstanbul 1963, s. 553; GÖLCÜKLÜ, s. 121; ARTUK, 
Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, 5. Baskı, Ankara 2011, s. 116; ÖZGENÇ, s. 109; CENTEL, Nur/ZAFER, 
Hamide/ÇAKMUT, Özlem, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 5. Bası, İstanbul 2008, s. 
57; ÖZBEK, Veli Özer, TCK İzmir Şerhi Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı 
(Açıklamalı – Gerekçeli – İçtihatlı) Cilt: I Genel Hükümler (Madde 1 – 75), 3. 
Baskı, Ankara 2006, s. 183; KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 61; AKBULUT, s. 98; BEKRİ, 
M. Nedim, “Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi ve İlkenin Uluslararası İnsan Hakları 
Belgeleri İle Uluslararası Ceza Hukuku Uygulamalarındaki Durumu” 
(http://www.yayin.adalet.gov.tr /adaletdergisi/38.sayi/10_27_54.htm, 03.01.2014), 
Adalet Dergisi, Sayı: 38 (Eylül 2010), s. 60; EVREN, s. 978. AYM’ye, Bergama 
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 17.04.2002 tarihinde, 556 numaralı Markaların 
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 61. Maddesinin (d) 
bendinin ve aynı kararnameye 4128 numaralı Kanun ile eklenen 61/A maddesinin 
(c) bendinin, Anayasa’nın 7., 13., 33., 38., 64. ve 91. maddelerine aykırılığı 
iddiasıyla açılan iptal davasında; Bergama Asliye Ceza Mahkemesi de beyaz hüküm 
ifadesini kullanmıştır. Buna göre “… Suç konusu olayda olduğu şekilde, suç konusu 
fiil 556 sayılı KHK.nin 61. Maddesinde düzenlenmiş, kanuni bir düzenleme 
yapılmamıştır. Ancak müeyyidesi ise kanunla 61/A-C maddesinde öngörülmüştür. 
Anayasanın 38. Maddesinde ifâdesini bulan suç ve cezada kanunilik prensibi ihmal 
edilmiştir. Bu şekilde yolun kabul edilmesi halinde çok daha sakıncalı ve tehlikeli 
olduğu şüphesizdir. Çünkü bu şekildeki bir atıf yetki devrine müncer olmakta, 
yürütme organına dilediği fiili suç hâline getirmek yetkisini veren “beyaz hükümler” 
ihtiva etmektedir. Bu şekildeki ikili durumda, suç konusu fiilin yürütme organının 
tanzim(i) tasarruflarını ile suç ihda(s) etmesine imkan tanımaktadır. …” AYM’nin, 
E: 2002/92, K: 2004/25 numaralı ve 02.03.2004 tarihli kararı için bk. 
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1.2.KANUNİLİK İLKESİNİN SONUÇLARI ARASINDA 

YER ALAN  BEL İRLİLİK İLKESİ İLE İDARENİN 

DÜZENLEY İCİ İŞLEMLER İYLE  SUÇ VE CEZA 

KONULMASI YASA ĞI KAR ŞISINDA BEYAZ HÜKÜM 

 

İfade edilmelidir ki suçlar karşılığında uygulanacak olan ceza 

hukuku yaptırımlarının bireyler üzerindeki etkileri, diğer hukuk 

disiplinlerindeki yaptırım türlerine nazaran, bunların mahiyeti icabı 

daha yoğundur. Ceza hukuku yaptırımları, haksızlık teşkil eden diğer 

fiillerin yaptırımlarına nazaran, bireylerin özgürlük alanlarına daha 

fazla müdahale etmekte ve bireyleri daha fazla kısıtlamaktadır24. Bu 

                                                                                                                   
http://www.kararlar.anayasa.gov.tr, 06.01.2014. Beyaz hükümde, aynen beyaza veya 
açığa imza hâllerinde olduğu gibi kanun koyucu tarafından yaptırım belirlenip, üstü 
boş bırakılan kısım gibi içeriği boş bırakılan emir kısmının belirlenmesi, idarenin 
düzenleyici işlemleri şeklindeki tasarruflarına bırakıldığı için bunu tam olarak 
karşılar şekilde beyaza hüküm kavramını kullanan yazarlar için bk. TOSUN, 
Öztekin, “Yürütme Organının Koyduğu Kaidelere Aykırılıkların Cezalandırılması”, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: XXVIII, Sayı: 2, İsmail 
Akgün Matbaası, İstanbul 1962, s. 362; HAFIZOĞULLARI, s. 286; AYGÜN 
EŞİTLİ, Ezgi, “Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi” 
(http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-104-1249, 03.01.2014), Türkiye Barolar 
Birli ği Dergisi, 2013 (104), s. 233. 
24 ALACAKAPTAN, Uğur, İngiliz Ceza Hukukunda Suç ve Cezaların Kanuniliği 
Prensibi (http://auhf.ankara.edu.tr/auhf-yayinlari-arsivi/ugur-alacakaptan/ingiliz-
ceza-hukukunda-suc-ve-cezalarin-kanuniligi/ingiliz-ceza-hukukunda-suc-ve-
cezalarin-kanuniligi.pdf, 03.01.2014), Ankara 1958, s. 8; İÇEL, 
Kayıhan/SOKULLU – AKINCI, Füsun/ÖZGENÇ, İzzet/SÖZÜER, 
Adem/MAHMUTOĞLU, Fatih S./ÜNVER, Yener, İçel Yaptırım Teorisi, 3. Kitap, 
2. Bası, İstanbul 2002, s. 6; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 35, 36; ARTUK, s. 6; ÖZGENÇ, 
s. 35, 105; MALKOÇ, İsmail/GÜLER, Mahmut, (Uygulamada) Türk Ceza Kanunu 
Genel Hükümler – I (1-124 ncü Maddelerin Açıklamaları), Ankara 1996, s. 19; 
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nedenledir ki ceza hukuku yaptırımları açısından, ultima ratio (son 

çare) ilkesinin geçerli olması gerektiği genel kabul görmektedir25. 

Bir devletin hukuk devleti vasfını taşıyabilmesi, diğer deyişle 

bir devletin hukuk devleti olduğundan söz edilebilmesi için bu 

devletin hem ceza hukukunun kamu hukuku karakteri26 hem ceza 

hukuku yaptırımları açısından kabul edilmesi gerektiği genel kabul 

gören son çare ilkesi27 dolayısıyla ceza hukuku alanında bazı 

düzenlemeleri hayata geçirmesi gerekmektedir. Başka bir ifadeyle bir 

hukuk devletinde, ceza hukuku alanında kabul edilmesi gereken bazı 

ilkeler bulunmaktadır ve devletin mevzu hukukta bunlara yer vermesi 

gerekmektedir. Nasıl ki bir devletin hukuk devleti olabilmesi veya bu 

vasfı taşıdığının söylenebilmesi için idare hukuku alanında kabul 

etmesi gereken ilkelerin idarenin her türlü faaliyetinin yasalarla 

                                                                                                                   
CAN, s. 90. Bu hususa, TCK’nın ikinci maddesinin gerekçesinde de “… Bireyin 
maddi ve manevi varlığı üzerinde derin etkiler doğuran suç ve cezaların, …” 
ifadesiyle işaret edilmiştir. Madde gerekçesi için bk. ARTUK, Mehmet 
Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner, Gerekçeli Ceza Kanunları, 13. 
Baskı, Ankara 2012, s. 26. 
25 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 36; HAKERİ, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 15. 
Baskı, Ankara 2013, s. 4; AKBULUT, s. 93; KANGAL, s. 9; YALÇIN, s. 24. 
26 DÖNMEZER/ERMAN, s. 15; ÖZGENÇ, s. 36; KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 32. 
27 ÜNVER, ceza hukuku yaptırımlarının, haksızlık teşkil eden diğer fiillerin 
yaptırımlarına nazaran, bireylerin özgürlük alanlarına daha fazla müdahale etmesi ve 
onları daha fazla kısıtlaması nedeniyle ceza hukuku literatüründe, ceza normlarının 
ultima ratio (son çare) olması ilkesinin incelendiğini ifade etmektedir. Buna göre 
ilke, ceza normlarının yardımcılık niteliği şeklinde de adlandırılmaktadır. Bk. 
ÜNVER, Yener, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Ankara 
2003, s. 692. 
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düzenlenmesi, idarenin her türlü faaliyetinin yargı denetimine tabi 

olması, idarenin faaliyetleriyle şahıslara ve kuruluşlara verdiği zararı 

tazmin etmek zorunda olması, idarenin kazanılmış haklara riayet 

etmek zorunda olması ve idarenin tarafsızlığı şeklinde belirtilmesi 

mümkünse28 ceza hukuku alanında kabul etmesi gereken ilkelerin de 

suç ve ceza hukuku yaptırımlarının kanuniliği29, ceza sorumluluğunun 

şahsiliği30, masumiyet karinesi vs. şeklinde belirtilmesi mümkündür. 

Bir hukuk devletinde, ceza hukuku alanında olmazsa olmaz 

şart (conditio sine qua non) niteliğinde kabul edilmesi gereken ilke31, 

bireylere hukuki güvenlik sağlayan bir ilke olarak suç ve ceza hukuku 

yaptırımlarının kanuniliğidir32. Burada kanuniliğin, maddi ve şeklî 

                                                 
28 ÖZER, Attila, Anayasa Hukuku Genel İlkeler, 2. Bası, Ankara 2005, s. 109, 110; 
GÖZÜBÜYÜK, s. 10. 
29 ÖZBEK, s. 179. 
30 İÇEL VE DİĞERLERİ, s. 5. 
31 Kanunilik ilkesinin bu niteliği için bk. KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 49. 
32 Hukuki güvenlik, bireylerin, devletin ve devlet organlarının faaliyetlerini önceden 
bilebilmelerini içerdiği kadar, yürürlükte olan mevzuatın bu özelliğini devam 
ettireceğine olan inançlarını da içerir. Hukuki güvenlik ilkesinin tarifi ve bu ilkeye 
ili şkin daha geniş açıklamalar için bk. ALTUND İŞ, Mehmet, “Hukuki Güvenlik 
İlkesi” (http://www.yasader.org/web/yasama_dergisi/2008/sayi10/Hukuki_ 
Guvenlik_Ilkesi.pdf, 03.01.2014), Yasama Dergisi, Sayı: 10 (Eylül – Ekim – Kasım 
– Aralık 2008), s. 62. Kanunilik ilkesinin de bireylerin hangi fiillerin suç teşkil 
ettiğini dolayısıyla özgürlüklerinin sınırını, bu fiilleri işlemeden önce bilmelerini ve 
böylelikle haklarında açılacak bir davadan emin olmalarını sağlaması yönüyle 
hukuki güvenlik ilkesinin bir gereği olduğu, kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 
TOSUN, Öztekin, “Suçların Kanuniliği Prensibi Aleyhindeki Cereyan”, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: XXVII, Sayı: 1 – 4, İsmail Akgün 
Matbaası, İstanbul 1962, s. 47; YARSUVAT, s. 540, 541; ALACAKAPTAN, s. 3; 
GÖZÜBÜYÜK, Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi Cilt: I 
(Madde 1 – 124), 5. Bası, İstanbul 1988, s. 5; İÇEL VE DİĞERLERİ, s. 6; 
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kanun şeklindeki ikili ayrımda yalnızca şeklî anlamda kanunu karşılar 

biçimde kullanıldığı unutulmamalıdır. Suç ve ceza hukuku 

yaptırımları; ancak yasama organı tarafından Anayasanın ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün belirlediği usuller ve esaslar 

çerçevesinde hazırlanan hukuki metinler niteliğindeki kanunlar33 ile 

düzenlenebilecektir34.  

                                                                                                                   
İÇEL/DONAY, s. 81; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 43; ARTUK/GÖKCEN/YENİ 
DÜNYA, Genel Hükümler, s. 108; HAKERİ, s. 12; KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 48, 49; 
MALKOÇ/GÜLER, s. 20; AKBULUT, s. 95; EVREN, s. 975, 995; CAN, s. 93; 
AYGÜN EŞİTLİ, s. 226, 229; BEKRİ, s. 59. TCK’nın Suçta ve Cezada Kanunilik 
İlkesi başlığını taşıyan ikinci maddesinin gerekçesinde de aynı yönde ifade 
kullanılmıştır. Buna göre; “Kanunun amacına ilişkin maddesinde ifade edilen kişi 
hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınabilmesi için, hangi fiillerin suç teşkil 
ettiğinin kanunda açık bir şekilde belirlenmesi gerekir. …” Madde gerekçesi için bk. 
ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Gerekçeli Ceza Kanunları, s. 26. AYM’nin, E: 
1997/53, K: 1998/62 numaralı ve 08.10.1998 tarihli kararının karşı oy yazısında aynı 
ifadeler kullanılmıştır. Buna göre “… Yine bu ilke, suçun, yani ne gibi eylemlerin 
yasaklandığının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde yasada belirtilmesini ve bu 
suçun cezasının da yine yasada gösterilmesini gerektirir. Ki şinin, yasak eylemleri ve 
bu eylemlerin cezalarını önceden bilmesi, hak ve özgürlüklerinin güvencesidir. …” 
Bk. http://www.kararlar.anayasa.gov.tr, 03.01.2014. 
33 Bu tanım, teknik ve şeklî anlamda kanunu ifade etmektedir. Bk. ÖZER, s. 12; 
ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 14. Baskı, Ankara 2013, s. 206; ATAY, 
s. 49; ÖZAY, s. 425; AKBULUT, s. 99, 100; CAN, s. 95. 
34 TOSUN, “Suçların Kanuniliği”, s. 47; TOSUN, “Yürütme Organının Koyduğu 
Kaidelere Aykırılıkların Cezalandırılması”, s. 349; YARSUVAT, s. 552; 
ÖZTÜRK/ERDEM, s. 49; ARTUK/GÖKCEN/ YENİDÜNYA, Genel Hükümler, s. 
112; ÖZGENÇ, s. 107; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 53; KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 
52; AKBULUT, s. 100; EVREN, s. 976, 977; BEKRİ, s. 59, 60. Buna ilişkin 
açıklamalar aşağıda ayrıntılı bir biçimde yapılacaktır. Bu husus, TCK’nın ikinci 
maddesinin gerekçesinde de ifade edilmiştir. Buna göre; “… Anayasamızda da ifade 
edilen ve evrensel nitelikteki “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesinin gereği olarak 
suçların tanımlanması ve ceza hukuku yaptırımları koyma yetkisine sadece Türkiye 
Büyük Millet Meclisi sahiptir. …” Madde gerekçesi için bk. 
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Suçta ve ceza hukuku yaptırımlarında kanunilik ilkesinin, 

kanun koyucuya yönelik belirlilik ilkesi ile idarenin düzenleyici 

işlemleriyle suç ve ceza hukuku yaptırımları oluşturulması yasağı, 

hâkime yönelik örf ve âdet hukuku ile suç ve ceza hukuku yaptırımları 

oluşturulması yasağı, yine hâkime yönelik kıyas yasağı ve hem kanun 

koyucuya hem hâkime yönelik geriye yürüme yasağı olmak üzere, beş 

sonucu bulunmaktadır. Kanunilik ilkesinin alt sonuçları, 5237 

numaralı Türk Ceza Kanunu’nun Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi 

başlığını taşıyan ikinci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları 

ile Zaman Bakımından Uygulama başlığını taşıyan yedinci 

maddesinin birinci fıkrasında açıkça düzenlenmiştir. Suçta ve ceza 

hukuku yaptırımlarında kanunilik ilkesinin mezkûr sonuçları, haiz 

oldukları öneme binaen, suçlunun Magna Chartası olarak 

adlandırılmaktadır35. 

Beyaz hüküm niteliğindeki normlarda, suçta ve ceza hukuku 

yaptırımlarında kanunilik ilkesine riayet edilip edilmediği ve yasama 
                                                                                                                   
ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Gerekçeli Ceza Kanunları, s. 26. İlkenin bu 
şekildeki anlamını yitirdiği yönünde bk. SOYASLAN, s. 42. AYM’nin, E: 1997/53, 
K: 1998/62 numaralı ve 08.10.1998 tarihli kararının karşı oy yazısında aynı hususa 
işaret edilmiştir. Buna göre “… Anayasa’nın 38. Maddesinde, “kanunsuz suç ve ceza 
olmaz” ilkesi getirilmiştir. Suç ve cezanın yasallığı ilkesi, Anayasa’nın yasaklayıcı 
ve buyurucu kuralları ile toplum yaşamı ve kişi hak ve özgürlükleri yönlerinden 
getirdiği güvencelere aykırı olmamak koşuluyla suç ve ceza konusundaki 
düzenlemeleri yapma yetkisinin yalnız yasakoyucuya ili şkin olmasını zorunlu 
kılmaktadır. …” Bk. http://www.kararlar.anayasa.gov.tr, 06.01.2014. 
35 TOSUN, “Suçların Kanuniliği”, s. 57; TOSUN, Öztekin, Gazetecilik Enstitüsü 
İçin Suç Hukuku Dersleri (Giriş – Ceza Kaidesi – Unsurlar), Sermet Matbaası, 
İstanbul 1967, s. 52; HAKERİ, s. 13; KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 51; BEKRİ, s. 59. 
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organının, kanunilik ilkesi dolayısıyla ona terettüp eden 

yükümlülükleri yerine getirip getirmediği önemli bir mesele teşkil 

etmektedir. Bu meselenin çözümlenebilmesi için kanunilik ilkesinin 

sonuçları arasında yer alan belirlilik ilkesinin ve idarenin düzenleyici 

işlemleriyle suç ve ceza konulması yasağının incelenmesi 

gerekmektedir. Bu başlık altında, kanunilik ilkesinin sonuçları 

arasında yer alan belirlilik ilkesi ile idarenin düzenleyici işlemleriyle 

suç ve ceza konulması yasağı açıklanarak, bunlar karşısında beyaz 

hüküm niteliğindeki normlar değerlendirilecektir.  

 

1.2.1.Belirlilik İlkesi 

Kanunilik ilkesi bağlamında belirlilik, kanunlardaki 

ifadelerin anlamlarının herkes tarafından farklı anlaşılabilecek şekilde 

değil, bilakis buna ilişkin ortak bir kanı etrafında toplanılabilecek 

şekilde olmasını ifade etmektedir. Başka bir deyişle kanunlarda geçen 

ifadelerin, anlamları bakımından tereddütlere mahal verecek mahiyette 

olmaması; açık ve seçik olması gerekmektedir. Açık ve seçik olma, 

yalnızca suçun unsurları bakımından değil, daha az veya fazla cezayı 

gerektiren nitelikli hâller ile suç karşılığında uygulanacak ceza hukuku 

yaptırımları için de geçerli olacak şekilde anlaşılmalıdır36. Bu noktada 

                                                 
36 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 46; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel Hükümler, 
s. 126; ÖZGENÇ, s. 114; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 55; KOCA/ÜZÜLMEZ, 
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belirlilik ilkesinin kanunlardaki ifadelerin düzenlenmesi bakımından 

bir yükümlülüğü meydana çıkardığının ve bu yükümlülüğün de 

kanunları vazeden makam olarak yasama organına terettüp ettiğinin 

söylenmesi gerekir37. 

Kanun koyucunun suçta ve ceza hukuku yaptırımlarında 

kanunilik ilkesinin bir sonucu olan belirlilik ilkesine riayet etmesinin, 

hukuk dünyasında iki sonucu olacaktır. İlk olarak suç teşkil eden 

fiillerin açık bir şekilde gösterilmesi, bireylerin kendileri için 

sınırlandırılmış alanı yine açık bir şekilde bilebilmelerini ve 

davranışlarını buna göre yönlendirebilmelerini sağlayacaktır38. İkinci 

olarak her bir suç tanımında, suçun bütün unsurlarıyla birlikte tarif 

edilmiş olması, hâkimin davada keyfi davranması ihtimalini ortadan 

kaldıracaktır. Bu durumda belirlilik ilkesi, kanun koyucunun 

düzenlemiş olduğu normla, hâkimi takyit etmesi sonucunu da 

doğurmaktadır. Belirlilik ilkesi nedeniyle hâkimin, hükmün içeriğine 

yorum yoluyla müdahale edebilmesi ve bunu somut olayda 

                                                                                                                   
s. 51, 52; MALKOÇ/GÜLER, s. 20; EVREN, s. 989; AYGÜN EŞİTLİ, s. 236. 
Belirlilik ilkesi kapsamında, bir suçun kanuni tanımındaki yaptırımlara ilişkin makas 
aralığının da çok geniş tutulmaması gerektiği yönünde bk. HAKERİ, s. 14. 
37 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 46; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel Hükümler, 
s. 125, 126; HAKERİ, s. 13; KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 51; CAN, s. 95; EVREN, s. 987, 
989; AYGÜN EŞİTLİ, s. 234. 
38 HAKERİ, s. 14, 15; AYGÜN EŞİTLİ, s. 236. 
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uygulayabilmesi bahis konusu olsa dahi, bu hiçbir zaman Anayasadaki 

erkler ayrılığı ilkesini ihlal edecek dereceye ulaşamayacaktır39.  

Belirlilik ilkesinin gerçekleşme şeklini ortaya koyan açık ve 

seçik olma niteliğinin, ne anlama geldiği hususunda doktrinde bir fikir 

birliği bulunmaktadır. Buna göre açık ve seçik olma, hukukçuların 

anlayabilmesi için yeterli olan ifadelerin değil, bilakis halkın tümünün 

anlayabileceği ifadelerin kullanılması zorunluluğunu bünyesinde 

taşımaktadır40 ki böylelikle hukuki güvenliğin tam manasıyla 

gerçekleştirilmesi bahis konusu olabilecektir41.  

                                                 
39 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 46; HAKERİ, s. 14, 15; CAN, s. 93; BEKRİ, s. 66; 
AYGÜN EŞİTLİ, s. 236. 
40 ALACAKAPTAN, s. 10; ÖZGENÇ, s. 114; KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 51; EVREN, 
s. 990; BEKRİ, s. 65, 66. 
41 CAN, s. 93; BEKRİ, s. 65. AYM, Hakkari Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 5237 
numaralı Türk Ceza Kanunu’nun 297. maddesinin (2) numaralı fıkrasının 
Anayasa’nın 2., 7., 11. ve 38. maddelerine aykırılığı iddiasıyla açılan iptal 
davasında, aynı ifadelere yer vermiştir. İptal davasına konu edilen, TCK Madde 
297/2 hükmü ise şu şekildeydi: “(2) Birinci fıkrada sayılanlar dışında kalıp da 
yetkili makamlar tarafından infaz kurumuna veya tutukevine sokulması yasaklanmış 
bulunan eşyayı, bu yasağı bilerek, infaz kurumuna veya tutukevine sokan veya 
bulunduran ya da kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.” Karara göre “… Anayasa’nın 2. Maddesinde yer alan hukuk 
devletinin temel ilkelerinden biri “belirlilik”tir. Bu ilkeye göre, yasal 
düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve 
kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması, ayrıca 
kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi de 
gereklidir. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup birey hangi somut 
eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların 
idareye hangi müdahale yetkisini doğurduğunu bilmelidir. Birey ancak bu durumda 
kendisine düşen yükümlülükleri öngörebilir ve davranışlarını belirler. Hukuk 
güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde 
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1.2.2.İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza 

Konulması Yasağı 

Bir suçun tanımlanmasıyla bireylerin temel haklarına ve 

özgürlüklerine ilişkin alana müdahalede bulunulmuş olduğuna göre42 

bu müdahaleyi yapmaya tek yetkili makam, milletin iradesini temsil 

etmesine binaen yasama organıdır43. Nitekim 1982 Anayasasının 13 

üncü maddesinde, içeriğinde temel hakların ve özgürlüklerin ancak 

kanunla sınırlanabileceği ifadesi de bulunan hüküm44, bu kanaatin 

kanıtı mahiyetindedir. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza 

ihdas edilemeyeceğine, TCK Madde 2’de de sarahaten işaret 

edilmiştir. Bu hükümlerin yanı sıra, doktrinde, idarenin düzenleyici 

                                                                                                                   
devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu 
zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını zorunlu kılar. …” AYM’nin, E: 2010/69, K: 
2011/116 numaralı ve 07.07.2011 tarihli kararı için bk. http://www. 
kararlar.anayasa.gov.tr, 06.01.2014. 
42 TOSUN, “Suçların Kanuniliği”, s. 45, 47; TOSUN, Suç Hukuku Dersleri, s. 38; 
DÖNMEZER/ERMAN, s. 17; GÖZÜBÜYÜK, Gözübüyük Şerhi, s. 5; 
YARSUVAT, s. 540, 541, 551, 555; DEMİRBAŞ, Timur, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, 9. Baskı, Ankara 2013, s. 112; ÖZGENÇ, s. 111; HAKERİ, s. 12, 13; 
KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 52; KANGAL, s. 44, 46; AYGÜN EŞİTLİ, s. 226; EVREN, 
s. 976, 978, 979; BEKRİ, s. 58; CAN, s. 110. 
43 TOSUN, “Suçların Kanuniliği”, s. 47; TOSUN, “Yürütme Organının Koyduğu 
Kaidelere Aykırılıkların Cezalandırılması”, s. 349; YARSUVAT, s. 552; 
ÖZTÜRK/ERDEM, s. 49; ARTUK/GÖKCEN/ YENİDÜNYA, Genel Hükümler, s. 
112; ÖZGENÇ, s. 107; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 53; KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 
52; AKBULUT, s. 100; EVREN, s. 976, 977; BEKRİ, s. 59, 60. 
44 1982 Anayasası Madde 13 – “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın 
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak 
kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik 
toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı 
olamaz.” 
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işlemleriyle suç ve ceza ihdas edilemeyeceği sonucuna dolaylı olarak 

ulaşılabilecek hükümlerin de bulunduğu ifade edilmiştir ki bunlara, 

1982 Anayasası Madde 38 ve 91 örnek verilmiştir45.  

Özellikle 1982 Anayasası Madde 9146 açısından bakıldığında; 

maddenin ilk fıkrasında kanun hükmünde kararnamelerle 

düzenlemeyecek alanın içerisinde, 1982 Anayasasının suç ve cezalara 

ili şkin esaslar başlığını taşıyan ve içerisinde kanunilik ilkesine ilişkin 

                                                 
45 DÖNMEZER/ERMAN, s. 17, 140; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 49; 
KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 59, 60. Nitekim AYM, Bergama Asliye Ceza Mahkemesi’nin 
17.4.2002 tarihinde, 556 numaralı Markaların Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 61. Maddesinin (d) bendinin ve aynı kararnameye 4128 
numaralı Kanun ile eklenen 61/A maddesinin (c) bendinin, Anayasa’nın 7., 13., 33., 
38., 64. ve 91. maddelerine aykırılığı iddiasıyla açtığı iptal davasında, aynı kanaate 
varmıştır. Karara göre “… Anayasa’nın 38. maddesinde, ceza ve ceza yerine geçen 
güvenlik önlemlerinin ancak yasayla konulacağı belirtilmiş, 91. maddesinin ilk 
fıkrasında da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Bakanlar Kurulu’na kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebileceği, ancak sıkıyönetim ve olağanüstü 
haller saklı kalmak üzere, Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde 
yer alan siyasî haklar ve ödevlerin kanun hükmünde kararnamelerle 
düzenlenemeyeceği öngörülmüştür. İtiraz konusu 556 sayılı KHK’nin 61. 
maddesinde, 61/A maddesinde ceza öngörülen eylemler düzenlenmektedir. Suç ve 
cezalara ilişkin esasları düzenleyen 38. madde Anayasa’nın ikinci kısmının ikinci 
bölümünde yer aldığından bu konudaki düzenlemelerin kanun hükmünde kararname 
ile yapılması olanaklı değildir. Bu nedenle, itiraz konusu 556 sayılı Markaların 
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 61. Maddesinin (d) bendi 
Anayasa’nın 91. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir. …” AYM’nin, E: 2002/92, K: 
2004/25 numaralı ve 02.03.2004 tarihli kararı için bk. http://www.kararlar. 
anayasa.gov.tr, 06.01.2014. 
46 1982 Anayasası Madde 91/1 – “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve 
olağanüstü hâller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci 
bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde 
yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.” 
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hükümleri de ihtiva eden 38 inci maddesi de bulunmaktadır. Bu 

durumda, normlar hiyerarşisinde, kanun düzenini/gücünü oluşturan 

hukuki metinler arasında yer alan kanun hükmünde kararnamelerle 

dahi suç ve cezalara ilişkin düzenleme yapılamayacaksa, kanun 

hükmünde kararnamelerin altında yer alan idarenin diğer düzenleyici 

işlemleriyle evleviyetle yapılamayacağının vurgulanması gerekir47.  

İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza ihdas 

edilemeyeceği, TCK Madde 2/2’de açıkça belirtilmiş olmakla birlikte, 

Kanun’un bu yasağı bizzat kendisinin ihlal ettiği Madde 297/1 hükmü 

bulunmaktaydı48; fakat bu hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından 

                                                 
47 SOYASLAN, s. 88, 93, 97; ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, 
Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Ankara 
2013, s. 8, 105; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 62; HAKERİ, s. 20; 
KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 60. Aksi yönde görüş için bk. ÖNDER, s. 65 (Yazara göre 
1982 Anayasası Madde 91 ile idarenin, yalnızca olağan dönem kanun hükmünde 
kararnameleriyle suç düzenleyebilmesi yasaklanmıştır. Başka bir ifadeyle bu yasak, 
yalnızca olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri için geçerlidir.). Olağanüstü 
dönem kanun hükmünde kararnamelerinin, içerik bakımından herhangi bir konu 
sınırlamasına tabi olmamaları nedeniyle bu görüşten ayrık tutulması gerekir. Burada, 
ÖZBUDUN’un belirttiği gibi Anayasa’nın kendisinden kaynaklanan ve düzenleme 
yapmaya ilişkin bir yetkilendirme bahis konudur. Bk. ÖZBUDUN, s. 214. 1982 
Anayasası Madde 91 (Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi Verme) – “… 
Sıkıyönetim ve olağanüstü hâllerde Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hükümler 
saklıdır. … (f. 5)” 1982 Anayasası Madde 122 – “… Sıkıyönetim süresinde, 
Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sıkıyönetim hâlinin 
gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararname çıkarabilir. … (f. 2)” 
48 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 49; ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 
7. Bası, Ankara 2012, s. 111; KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, Ankara 2012, s. 58. 
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iptal edilmiştir49. Ayrıca ele alınması gereken bir mesele de TCK 

Madde 2/2’nin, bu Kanun’un yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Haziran 

                                                 
49 AYM, “ … 297. Maddenin (1) numaralı fıkrasında suça konu olabilecek eşyaların 
nitelikleri tek tek sayılmış olmasına karşın, itiraz konusu kuralda böyle bir nitelik 
belirlemesi yapılmadan, sınırsız, belirsiz ve geniş bir alanda idare içinde yer alan 
yetkili makama suça konu olabilecek eşyaları belirleme yetkisi tanınmıştır. Buna 
göre kuralda, idare içinde yer alan yetkili makama suça konu olabilecek eşyaları 
belirlerken hangi nitelikleri esas alacağı hususuna açık ve belirgin olarak yer 
verilmediğinden dolayı kural, belirli ve öngörülebilir olmadığı gibi suçun yasallığı 
ilkesine de uygun değildir. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2., 7., 11. ve 38. 
Maddelerine aykırıdır. İptali gerekir. …” gerekçesiyle hükmü iptal etmiştir. 
AYM’nin, E: 2010/69, K: 2011/116 numaralı ve 07.07.2011 tarihli kararı için bk. 
http://www.kararlar.anayasa.gov.tr, 06.01.2014. Kararın sonucuna iştirak edilmesi 
mümkün olmakla birlikte, gerekçesine iştirak edilmesi mümkün değildir. Çünkü 
AYM, gerekçede, idare içinde yer alan yetkili makamın suça konu olabilecek eşyayı 
belirlerken, hangi nitelikleri esas alacağı hususuna açık ve belirgin olarak yer 
verilmediğinden dolayı kuralın, belirli ve öngörülebilir olmadığı ifadesine yer 
vermiştir. Buna göre ifadenin mefhumu muhalifinden hareket edilirse yasama organı 
tarafından kuralda, idare içinde yer alan yetkili makamın suça konu olabilecek 
eşyayı belirlerken, hangi nitelikleri esas alacağına açık ve belirgin olarak yer 
verilirse hüküm, kanunilik ilkesine aykırılık teşkil etmeyecektir. Buna karşılık beyaz 
hüküm niteliğindeki ceza normları, her hâlde kanunilik ilkesini ihlal edici 
niteliktedir. AYM, oldukça yeni tarihli bir kararında, E: 2010/69, K: 2011/116 
numaralı ve 07.07.2011 tarihli kararındaki görüşünün mefhumu muhalifinden 
hareket etmiştir. AYM, Kilis 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, 5237 numaralı Türk 
Ceza Kanunu’nun 203. Maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “… veya yetkili 
makamların emri uyarınca…” ibaresinin Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine 
aykırılığını ileri sürerek açtığı iptal davasındaki iptal talebini reddetmiştir. Karara 
göre “… İtiraz konusu kuralda yer alan yetkili makamlar, kendilerine kanunlarla 
verilmiş yetkiye dayanarak mühür koymaktadırlar. Bir başka ifadeyle, bir şeyin 
saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için kanunla yetkili 
kılınan makam, bu yetkisini “mühürleme” yapmak suretiyle kullanmaktadır. 
Dolayısıyla, mühürleme yetkisinin hangi makamlar tarafından kullanılacağı, 
kapsamı ve sınırları kanunlarla önceden belirlenmiş olmaktadır. Bu durumda, 
yetkili makamların emri ile mühür konulması, çerçevesi sınırsız, belirsiz, geniş bir 
alanın idarenin düzenlemesine bırakıldığı anlamına gelmez. Açıklanan nedenlerle, 
itiraz konusu kural Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırı değildir. İptal 
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2005’ten sonra çıkarılacak kanunlar açısından bağlayıcılığıdır50. Bu 

hususta, esasen iki görüş bulunmaktadır: Bir görüşe göre Anayasadaki 

normlar hiyerarşisinde, temel norm şeklinde bir kategoriye yer 

verilmediği dolayısıyla TCK böyle bir niteliği haiz olmadığı için 1 

Haziran 2005’ten sonra çıkarılacak kanunlar açısından, TCK’nın bir 

bağlayıcılığı olmayacaktır51. Diğer görüş de aynı sonucu ifade etmekle 

birlikte farklı bir gerekçeden hareket etmekte, gerekçe olarak da 

kanunlar açısından Anayasanın bağlayıcılığının bulunduğunu; fakat 

kanunların bağlayıcılığının bulunmadığını, yasama organının bir 

dönemindeki iradesinin başka bir dönemdeki iradeyi bağlayacak 

düzenlemeler yapamayacağını belirtmektedir52.  

 

1.2.3.Değerlendirme 

Çözümlenmesi gereken mesele ise beyaz hüküm 

mahiyetindeki ceza normlarında kanunilik ilkesine riayet edilip 

edilmediği ve yasama organının kanunilik ilkesi dolayısıyla ona 

terettüp eden yükümlülükleri yerine getirip getirmediğidir. 

Kanaatimizce beyaz hüküm niteliğindeki normlarla ilk bakışta yasama 

                                                                                                                   
isteminin reddi gerekir. …” AYM’nin, E: 2012/77, K: 2013/66 numaralı ve 
22.05.2013 tarihli kararı için bk. http://www.kararlar.anayasa.gov.tr, 06.01.2014. 
50 TCK Madde 2/2’in, sembolik bir mahiyet arz ettiği yönünde bk. 
ÖZTÜRK/ERDEM, s. 49. 
51 ÖZGENÇ, 9. Bası, s. 95. 
52 KOCA/ÜZÜLMEZ, 6. Baskı, s. 45. 
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organının suçu ve cezayı kanunla tespit ettiği düşünülse de burada 

kanunilik ilkesinin, belirlilik ilkesi ve idarenin düzenleyici 

işlemleriyle suç ve ceza ihdas edilmemesi şeklindeki sonuçları 

doğrudan olmasa da dolaylı bir şekilde ihlal edilmektedir. Belirlilik 

ilkesi ve idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza ihdas edilmesi 

yasağı, kanun koyucunun bir suçu bütün unsurlarıyla birlikte tarif 

etmesini gerektirmektedir. Bu durumda, gerek normun üzerine inşa 

edildiği sütunların veya bunlardan birinin gerek bu sütunların 

unsurlarının veya herhangi bir unsurunun, kanun koyucu diğer deyişle 

yasama organı tarafından tanımlanmayıp başka bir erke bırakılması, 

ceza hukukunun güvence fonksiyonunu sağlayan kanunilik ilkesini 

ortadan kaldırıcı niteliktedir53. 

 

 

                                                 
53 ÖZGENÇ, 9. Bası, s. 109; KOCA/ÜZÜLMEZ, 6. Baskı, s. 53, 62. Aksi görüş için 
bk. AYGÜN EŞİTLİ, s. 235 (Yazar, açık ceza normlarının, idarenin düzenleyici 
işlemleriyle suç ve ceza ihdas edememesinin tek istisnası olduğunu ifade 
etmektedir.); EVREN, s. 978. Anayasa Mahkemesi, yukarıda da zikredilen, E: 
2002/92, K: 2007/25 numaralı ve 02.03.2004 tarihli kararı ile E: 2010/69, K: 
2011/116 numaralı ve 07.07.2011 tarihli kararlarında, beyaz hüküm niteliğindeki 
normların, suçta ve ceza hukuku yaptırımlarında kanunilik ilkesini ihlal ettiğine 
işaret eden gerekçelerle kararların konusu olan hükümleri iptal etmiştir. Kararlar için 
bk. http://www.kararlar.anayasa.gov.tr, 06.01.2014. Bu husustaki esaslı açıklamalar, 
çalışmanın konusunu suçlarda beyaz hüküm değil; fakat kabahatlerde beyaz hüküm 
meselesi oluşturduğu için ayrıntılı olarak aşağıda yapılmıştır. Burada yalnızca beyaz 
hüküm tarif edilmiştir ve beyaz hükmün mahiyetinin ne olduğu ortaya konulmuştur. 



Hakan KAŞKA  

 

 

196 S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.3, S.2, Yıl 2013 

2. MEVZU VE DOĞAL HUKUK AÇISINDAN BEYAZ 

HÜKMÜN KABAHATLER HUKUKUNDAK İ YERİ 

 

2.1. MEVZU HUKUK AÇISINDAN BEYAZ HÜKMÜN 

KABAHATLER HUKUKUNDAK İ YERİ 

 

Bu başlık altında, öncelikle Kab. K. Madde 4/1’in içeriğine 

ili şkin açıklamalar yapılacaktır. Daha sonra ise Kab. K. Madde 4/1’de 

ve Madde 4/2’de kullanılan kanun ibaresi ile Kab. K. Madde 4/1’de 

kullanılan idarenin genel ve düzenleyici işlemleri ibaresinin ne anlama 

geldiği hususları ele alınacaktır. 

 

2.1.1.5326 Numaralı Kabahatler Kanunu Madde 4/1 

Kanun koyucu, Kab. K. Madde 4/1’de kabahat niteliğinde 

olan fiillerin belirlenmesinde iki usulün takip edilebileceğini ifade 

etmiştir. Buna göre ilk usul olarak kabahat niteliğinde olan fiiller, 

kanunda açıkça tanımlanabilecektir. İkinci usul olarak da kanunun 

kapsamı ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve bir hükmün 

içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle doldurulabilecek ve 
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böylelikle kabahat niteliğindeki bir fiil belirlenebilecektir54. İkinci 

usul ve beyaz hükme ilişkin yukarıda yapılan açıklamalar nazarı 

itibara alındığında, Türk mevzu hukukunda kanun koyucunun, 

kabahatler açısından beyaz hükme cevaz verdiğinin söylenmesi 

gerekir55.  

 

2.1.2.5326 Numaralı Kabahatler Kanunu Madde 4/1’de ve 

Madde 4/2’de Kullanılan Kanun ile Madde 4/1’de Kullanılan 

İdarenin Genel ve Düzenleyici İşlemleri İbarelerinin Anlamı 

Kanun koyucu, Kab. K.’nın Kanunilik İlkesi başlığını taşıyan 

dördüncü maddesinde, doğal hukuk açısından beyaz hükmün 

kabahatler hukukundaki yerinin tespit edilebilmesi için anlamının 

belirlenmesi gereken iki ibare kullanmıştır. Bunlardan biri kanun, 

diğeri ise idarenin genel ve düzenleyici işlemleri ibaresidir. Bu başlık 

altında, anılan gerekçeyle kanun ile idarenin genel ve düzenleyici 

işlemleri ibareleri incelenecektir. 

 

 

                                                 
54 Kab. K. Madde 4/1 – “(1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça 
tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve 
hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir.” 
55 ÖZGENÇ, 9. Bası, s. 121; AKBULUT, s. 100; EVREN, s. 983.  
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2.1.2.1.Madde 4/1’de ve Madde 4/2’de Kullanılan Kanun 

İbaresinin Anlamı 

Kanun kelimesi için Kâmûs-ı Türkî’ye bakıldığında; 

kelimenin karşılığı “1. kâide, kazıyye-i külliye: kânûn-ı umûmî, 

kânûn-ı riyâzî. 2. usûl, nizâm, resm, âyîn: kânûn-ı kadîm; kânûn-ı 

tabîat. 3. devletçe mer’î ve düstûru’l-amel olan nizâmât mecmûu, 

nizâm-nâme: kânûn-ı devlet; kânûna tatbîk-i hareket; kânûn-ı cezâ; 

kânûn-ı ticâret; kavânîn-i mevcûdeye riâyet” şeklinde belirtilmiştir56.  

TDK Türkçe Sözlükte ise kelimenin yalnızca yasa şeklindeki 

karşılığının verildiği görülmektedir57. 

Kanun kelimesinin ıstılahtaki, hukuk ilmindeki anlamına 

bakıldığında ise kanun niteliği taşıyan hukuki metinlerin ikiye 

ayrılarak incelendiği müşahede edilmektedir. İlk olarak genel, soyut, 

kişilik dışı ve süreklilik arz eden daha doğru ifadeyle uygulanmakla 

tükenmeyen hukuki metinler, düzenleme içeriği anlamında veya diğer 

deyişle maddi anlamda kanun şeklinde vasıflandırılmaktadır. İkinci 

olarak kanun yapmakla görevli ve yetkili olan yasama organının, 

                                                 
56 GÜNDOĞDU, Raşit/ADIGÜZEL, Niyazi/ÖNAL, Ebul Faruk, Kâmûs-ı Türkî 
(Latin Harfleriyle) Şemseddin Sami, İstanbul 2011, s. 803. Anlaşılabileceği üzere 
kanun kelimesinin, Kâmûs-ı Türkî’de verilen anlamıyla düzenleme içeriği 
anlamında veya diğer deyişle maddi anlamda kanun kavramı örtüşmektedir. Aynı 
anlama gelebilecek şekilde bk. SOYASLAN, s. 34. 
57 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, 9. Baskı, Ankara 1998, s. 1191. 
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Anayasada ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde belirtilen 

usullere ve esaslara uygun olarak yaptığı hukuki metinler, teknik ve 

şeklî anlamda kanun şeklinde vasıflandırılmaktadır58. 

Nazari nitelikteki bu ayrımın tatbikattaki ilk neticesi, idari 

işlemler kategorisinde değerlendirilen idarenin düzenleyici 

işlemlerinin; genel, soyut, kişilik dışı ve uygulanmakla tükenmeyen 

hukuki metinler olması nedeniyle düzenleme içeriği anlamında veya 

diğer deyişle maddi anlamda kanun olarak değerlendirilmesi 

olacaktır59. İkinci neticesi ise yasama organının kanun adı altında 

yaptığı bazı tasarruflarının genel, soyut, kişilik dışı ve uygulanmakla 

tükenmeyen hukuki metinler olmaması nedeniyle maddi anlamda 

kanun olmamakla birlikte yalnızca yasama organı tarafından yapılmış 

olması nedeniyle teknik ve şeklî anlamda kanun olarak 

nitelendirilmesi olacaktır60.  

                                                 
58 ÖZER, s. 12; ÖZAY, s. 424 – 426; ATAY, s. 48, 49; Kanunun anlamının Türk 
hukukundaki tarihçesi için bk. SOYASLAN, s. 34 – 43. 
59 GÖZÜBÜYÜK, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, s. 5; TOSUN, “Yürütme Organının 
Koyduğu Kaidelere Aykırılıkların Cezalandırılması”, s. 349; YARSUVAT, s. 545; 
ATAY, s. 362. Bununla birlikte ÖZAY’a göre yalnızca yasama organı tarafından 
yapılan genel, soyut, sürekli ve nesnel durumları belirleyen metinler kanun adını 
taşır; yürütmenin veya idarenin yaptığı bu şekildeki metinler ise kanun hükmünde 
kararname, tüzük ve yönetmelik gibi adlar taşır. Yürütmenin veya idarenin yaptığı 
genel düzenleyici işlemler de soyut, genel ve nesnel durumları belirlemekle ve 
süreklilik arz etmekle birlikte, bunlarla kanunların arasında bir derece ve bağımlılık 
farkı bulunmaktadır. Bk. ÖZAY, s. 426, 427. 
60 Bu açıklama ve bahis konusu metinlerin esasen birer birel işlem oldukları 
yönünde bk. ÖZAY, s. 424, 425; ATAY, s. 49. 
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Örneklerle açıklanması icap ederse yasama organının yapmış 

olduğu 2525 numaralı Soyadı Kanunu; genel, soyut, kişilik dışı ve 

uygulanmakla tükenmeyen bir kanun olması ve yasama organı 

tarafından Anayasada ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 

belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak yapılan bir kanun olması 

nedenleriyle hem maddi hem teknik ve şeklî anlamda kanundur. Buna 

karşılık Kemal Öz adlı Cumhur Reisimize Atatürk Soyadının 

Verilmesi Hakkında Kanun; genel, soyut ve kişilik dışı olmaması, 

aynı zamanda uygulanmakla tükenmesi nedeniyle maddi anlamda 

kanun değildir; fakat salt yasama organı tarafından Anayasadaki ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğündeki usuller ve esaslar 

dâhilinde yapılmış olması nedeniyle teknik ve şeklî anlamda 

kanundur61. 

Kab. K. Madde 4/1’de kullanılan kanun ibaresiyle kast 

edilen, hem maddi hem teknik ve şeklî anlamda kanundur; zira kanun 

koyucu burada eğer yalnızca maddi anlamda kanunu belirtmek 

yönünde irade göstermiş olsaydı kanun ibaresinin yanında esasen 

maddi anlamda kanun niteliğinde olan idarenin düzenleyici işlemleri 

ibaresini kullanmazdı. Burada tartışılması gereken, Kab. K. Madde 

4/2’de kullanılan kanun ibaresiyle maddi anlamda kanun niteliğindeki 

hukuki metinlerin mi yoksa yalnızca yasama organı tarafından yapılan 

ve teknik ve şekli anlamda kanun niteliğindeki hukuki metinlerin mi 

                                                 
61 Örnekler için bk. ÖZAY, s. 424, 425. 
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kast edildiğidir. Kanaatimizce idari yaptırımların da birer kamu 

hukuku yaptırımı olması62 ve bireylerin temel haklarına ve 

özgürlüklerine ciddi kısıtlamalar getirmesi kıstas alınarak, Kab. K. 

Madde 4/2’deki kanun ibaresiyle yalnızca yasama organının yaptığı 

teknik ve şeklî anlamda kanunların kast edildiği söylenmelidir. 

Nitekim bu bağlamda doktrinde idari yaptırımların temel haklara ve 

özgürlüklere müdahale niteliği taşımasına binaen yalnızca kanun 

tarafından belirlenebilecek olmasının, isabetli bir düzenleme olduğu 

ifade edilmiştir63. 

 

2.1.2.2.Madde 4/1’de Kullanılan İdarenin Genel ve 

Düzenleyici İşlemleri İbaresinin Anlamı 

Devletin temel fonksiyonlarından biri olan yasama64, buna 

ili şkin yetkinin daha açık ifadeyle yasama yetkisinin asli ve genel bir 

                                                 
62 Bu yönde bk. HAFIZOĞULLARI, s. 219. 
63 YURTCAN, s. 27; ÇAĞLAYAN, s. 133, 134; EVREN, s. 983; Bu bağlamda, 
KURT, kanunilik ilkesini, idari yaptırımlara karşı, bireylerin hukuki güvenliklerini 
sağlayan bir ilke olması yönüyle incelemektedir. Bk. KURT, Hayrettin, “İdari 
Yaptırımlara Karşı Güvenceler” (http://webftp.gazi.edu.tr /hukuk/dergi/18_1_7.pdf, 
05.01.2015), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1 (Ocak 
2014), s. 148-159. Kab. K. Madde 4’ün gerekçesinde de “… suçta kanunilik ilkesine 
nazaran, kabahatler açısından daha esnek bir sistem kabul edilmiştir. Buna karşılık, 
ikinci fıkrada, idarî yaptırımlar açısından, cezada kanunilik ilkesine paralel bir 
hükme yer verilmiştir.” ifadeleri kullanılmıştır. Madde gerekçesi için bk. 
YURTCAN, s. 27. 
64 GÖLCÜKLÜ, s. 115. 
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yetki mahiyeti arz etmesi yönüyle65 diğer iki fonksiyondan ve aynı 

zamanda kuvvetten ayrılmaktadır. Yasama organının, yasama 

yetkisinin asli ve genel bir yetki olmasına binaen istediği her alanda 

ve istediği türden bir hukuk kuralı ihdas etmesi mümkündür66. 

Yasama yetkisi her ne kadar asli ve genel bir yetki olsa dahi bu 

yetkinin tanıdığı imkân, yasama organının yapısına ve diğer teknik 

nedenlere binaen, ya hızlı veya her zaman etkin ve verimli bir şekilde 

kullanılamamaktadır. Yasama yetkisinin hızlı bir şekilde 

kullanılamaması, şüphesiz ki yasama organının hantal, ağır işleyen 

mekanizmasından kaynaklanmaktadır. Yasama yetkisinin her zaman 

etkin ve verimli bir şekilde kullanılamaması ise hukuk kurallarıyla 

tanzim edilmesi gereken bazı alanların uzmanlığı ve teknik bilgiyi 

gerektirmesinden kaynaklanmaktadır67. Mamafih hepsinden daha 

önemlisi, yasama yetkisi hızlı ve aynı zamanda her zaman etkin ve 

verimli bir şekilde kullanılabilecek olsa dahi yasama organının her 

alana ilişkin teferruatlı düzenleme yapması, idarenin takdir yetkisini 

kullanma imkânını ortadan kaldıracak, bu kez de idare, sorunlara 

bazen etkili ve hızlı çözüm tarzları üretemeyecektir68. 

                                                 
65 ÖZBUDUN, s. 207. 
66 YARSUVAT, s. 544; ÖZER, s. 12, 220; CAN, s. 107; EVREN, s. 978. 
67 YARSUVAT, s. 541, 542; ALACAKAPTAN, s. 40; SOYASLAN, s. 98; ATAY, 
s. 363; CAN, s. 113; EVREN, s. 978, 995. 
68 ATAY, s. 363. 
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Anlaşılmaktadır ki hukuk kurallarıyla tanzim edilmesi icap 

eden bir alanın, asli ve genel yetki niteliğindeki yasama yetkisiyle 

düzenlenmesi asıl olmakla birlikte, bazı alanlarda yasama organının 

çerçeveyi çizmesi ve çerçevenin içeriğini düzenleme görevini ve 

yetkisini de idareye bırakması gerekmektedir. İdare, bu alanlarda 

yasama organının çizdiği çerçevenin içeriğini, düzenleyici işlemler 

yapma suretiyle doldurmaktadır. Hemen ifade edilmelidir ki idarenin 

düzenleyici işlem yapma yetkisi, asli bir yetki olmadığı için tali ve 

yasama yetkisinden kaynaklandığı için de türev69 bir yetki olarak 

nitelendirilmektedir. Bu nedenle idarenin düzenleyici işlem yapma 

yetkisini kullanabilmesi için öncelikle o alanda yasama yetkisinin 

kullanılmış olması, daha açık ifadeyle bir kanunun mevcut bulunması 

ve aynı zamanda, bu kanunla idareye düzenleyici işlem yapabilme 

yetkisinin tanınmış olması gerekir70. 

                                                 
69 ÖZBUDUN, s. 198. Türk hukukunda yazarlar, idarenin düzenleyici işlem yapma 
yetkisinin, yasama yetkisinden kaynaklandığına işaret etmek için müştak kelimesini 
kullanmaktadırlar. Bk. YARSUVAT, s. 544, 555; 1961 Anayasası Komisyonu 
Raporunda aynı kelime kullanılmıştır. Bk. DURAN, Lütfi, “İdare Alanının 
Düzenlenmesinde Teşriî ve Tanzimî Tasarrufların Sınırları” (http://www.journals. 
istanbul.edu.tr/tr/index.php/hukukmecmua/article/view/4663/4255, 06.01.2014), 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 30, Sayı: 3 – 4 (1964), s. 469. 
Sözlükte, müştak kelimesinin başka bir kelime veya kökten türemiş, çıkmış; türev 
anlamlarına geldiği ifade edilmektedir. Burada yetkinin türev daha açık ifadeyle 
türemiş bir yetki olduğunu vurgulama bağlamında, türev sözcüğü özellikle tercih 
edilmiştir. Müştak kelimesinin sözlük anlamı için bk. TDK Türkçe Sözlük, s. 1616. 
70 DURAN’ın, 1961 Anayasasının gerekçesi demek olarak ifade ettiği, Temsilciler 
Meclisi Komisyonunun 09.03.1961 tarihli ve 27 numaralı Raporunda aynı ifade yer 
almaktadır. Bk. DURAN, s. 468; SOYASLAN, s. 19; CAN, s. 108. 
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İçerikleri veya maddi yapıları itibariyle idari işlemler, 

düzenleyici işlemler ve birel71 işlemler şeklinde ikiye ayrılarak 

incelenmektedir72. İfade edilmelidir ki Kab. K. Madde 4/1’de, kabahat 

niteliğindeki bir fiilin belirlenmesinde ikinci usul olarak gösterilen, 

kanunun kapsamını ve koşullarını belirlediği bir çerçeve hükmün 

içeriğinin doldurulması hususunda idareye tanınmış olan yetki, 

idarenin düzenleyici işlemleri suretiyle kullanılabilecektir73. İdarenin 

düzenleyici işlemlerinin özelliği ise bunların da birer maddi anlamda 

kanun olması nedeniyle genel, soyut, kişilik dışı ve uygulanmakla 

tükenmeyen işlemler olmasıdır. Kab. K. Madde 4/1’de ise kanunun 

kapsamı ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün 

içeriğinin, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle doldurulabileceği 

belirtilmiştir. Buna göre çerçeve hükmün içeriğinin doldurulabilmesi 

için idari işlemin hem genel hem düzenleyici işlem olması 

gerekmektedir.  

Bu koşul âdeta malumun ilanıdır; zira idarenin düzenleyici 

işlemleri, ayrıca belirtilmesi iktiza etmeksizin genel nitelik 

taşımaktadır. Kanunda, idarenin genel ve düzenleyici işlemleri 

                                                 
71 Bireysel kelimesi yalnızca insana müteallik hususları ifade ederken, birel kelimesi 
diğer canlılara, mal ve eşya gibi cansız nesnelere, binalara, bitkilere müteallik 
hususları da ifade etmektedir. Bu nedenle birel kelimesinin kullanımının daha doğru 
olduğu aşikârdır. Bk. ÖZAY, s. 435, 436.  
72 GÖZÜBÜYÜK, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, s. 51. 
73 Bu durumda Türk mevzu hukukunda, kanun koyucunun, kabahatler açısından 
beyaz hükme cevaz verdiğinin söylenmesi mümkündür ve gerekir. Bk. ÖZGENÇ, 9. 
Bası, s. 121; AKBULUT, s. 100; EVREN, s. 983. 
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şeklinde bunun ayrıca zikredilmesi, kavramın idare hukukundaki 

kullanım şekline uymamakla birlikte, tereddüt de doğurabilecek 

niteliktedir74. Bu durumda, Kab. K. Madde 4/1’de – aşağıda yapılacak 

açıklamalar saklı kalmakla birlikte – illaki bu yönde bir düzenleme 

yapılacaksa idarenin düzenleyici işlemleri ibaresinin kullanılması, 

isabetli olacaktır. 

 

2.2.DOĞAL HUKUK AÇISINDAN BEYAZ HÜKMÜN 

KABAHATLER HUKUKUNDAK İ YERİ 

 

Bu başlık altında, kanun koyucunun Kab. K. Madde 4/1’de, 

yapmış olduğu düzenlemeyle Türk mevzu hukukunda kabahatler 

açısından beyaz hükme cevaz verilmiş olmakla birlikte, bunun olması 

gereken hukuk açısından kabul edilebilir olup olmadığının farklı 

esaslar çerçevesinde ortaya konulmasına çalışılacaktır. 

 

                                                 
74 Anlaşılabileceği üzere genel işlem şeklindeki ayrıca vurgulama; ancak yasamanın 
yapmış olduğu hukuki tasarruflar açısından anlamlı olabilir. Böylelikle yasama 
organının hukuki tasarruflarından genel nitelik taşıyanlar denildiğinde, bundan hem 
maddi anlamda hem teknik ve şekli anlamda kanun olan hukuki metinler anlaşılır. 
Buna karşılık idarenin işlemleri açısından bahis konusu vurgulama anlamsızdır; zira 
idarenin düzenleyici işlemleri yapısı gereği geneldir; eğer genel değilse bu takdirde 
de birel işlem niteliğindedir. Bk. ÖZAY, s. 424 – 427. 
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2.2.1. 1982 Anayasasının İlgili Hükümleri Açısından 

Değerlendirme 

 

2.2.1.1. 1982 Anayasası Madde 38 Açısından 

1982 Anayasasının, Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar başlığını 

taşıyan 38 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası, “Kimse, işlendiği 

zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı 

cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için 

konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. … Ceza ve ceza 

yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.” hükümlerini 

muhtevidir. 

1982 Anayasasının 38 inci maddesinin mezkûr 

hükümlerinden anlaşılabileceği gibi burada suç ve ceza hukuku 

yaptırımlarında kanunilik ilkesi düzenlenmektedir. Bu nedenle 

maddenin, kabahatlere, vergi kabahatlerine ve disiplin suç ve 

yaptırımlarına teşmil edilip edilemeyeceği, diğer deyişle maddede 

düzenlenen suç ve ceza hukuku yaptırımlarında kanunilik ilkesinin, 

bunlar açısından da geçerli olup olamayacağı, kabahatlerin, beyaz 

hüküm niteliğindeki normlarla düzenlenebilmesine cevaz verilmesi 

meselesi için tartışılmalıdır. 

Belirtilmelidir ki yargı merciilerinin farklı kararlarında, 1982 

Anayasası Madde 38’de düzenlenen, suçta ve ceza hukuku 
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yaptırımlarında kanunilik ilkesinin, vergi kabahatleri bakımından, 

keza disiplin suç ve yaptırımları bakımından geçerli olduğunu içeren 

ifadelere yer vermiştir. Örneğin 213 numaralı Vergi Usul Kanununun, 

4369 numaralı Kanun’un 9. maddesiyle değiştirilen 339. maddesinin, 

1982 Anayasası’nın 2. ve 38. maddelerine aykırılığı iddiasıyla 

Anayasa Mahkemesine itiraz yoluna başvuran, Zonguldak Vergi 

Mahkemesinin itiraz gerekçesinde, şu ifadelere yer verilmiştir: “… 

Suç ve cezaların kanuniliği ilkesi klasik ceza hukukunun yanı sıra 

günümüzde kamu hukukunun diğer alanlarında da kabul gören bir 

ilkedir. Bu nedenledir ki suç ve cezaların kanuniliği ilkesi vergi 

cezaları (vergi ziyaı cezası, usulsüzlük cezası, özel usulsüzlük cezası 

gibi) için de geçerli olan bir ilkedir. …”75 

Anayasa Mahkemesinin, E: 2007/115, K: 2009/80 numaralı 

ve 11.06.2009 tarihli kararının Azlık Oyu kısmında da “… Gene 

Anayasa’nın 38. maddesinin suç ve cezanın yasallığını öngören 

ilkelerinden anlaşılan yasaların önce suçu belirleyeceği daha sonra 

cezayı düzenleyeceğidir. Buna karşın iptal istemine konu 2. madde 

kabahatin tanımında yaptırımdan hareketle suça ulaşmaktadır. 

Kabahat için seçilen ve hareketi kapsayan kavram ise haksızlıktır. … 

Kabahatin açılımını yapan kanunilik ilkesi başlıklı 4. maddenin birinci 

fıkrasında kabahat konusu eylemler kanunlar dışında çerçeve yasaya 
                                                 
75 AYM, 20.05.2010, E: 2009/51, K: 2010/73 (http://www.kararlaryeni 
.anayasa.gov.tr, 20.11.2014). 
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bağlı olarak, idarenin genel ve düzenleyici işlemlerine de 

bırakılmaktadır. Bu kural 2. maddeyle birlikte ele alındığında suç ve 

cezanın yasallığı ilkesinin, kimi eylemlerin belirlenmesinde 

düzenleyici işlemlere de olanak tanınarak aşıldığı ortaya çıkmaktadır. 

…”76 

Anayasa Mahkemesi, E: 2000/24, K: 2004/82 numaralı ve 

17.06.2004 tarihli kararında, vergi kabahatleri karşılığında 

uygulanması öngörülen idari para cezalarının, Bakanlar Kurulu 

tarafından yeniden değerleme oranında artırımını öngören 

düzenlemeler açısından 1982 Anayasası Madde 38’in geçerli 

olduğunu belirtmekle birlikte, yeniden değerleme oranı ibaresinde, 
                                                 
76 Aynı kararda, Anayasa Mahkemesi’nin yaptığı esas incelemesinde de iptali 
istenen Kab. K. Madde 2 hükmü, 1982 Anayasası Madde 38 ile ilişkilendirilerek 
incelenmiş; bununla birlikte Anayasa Mahkemesi, Kab. K. Madde 2’de, 1982 
Anayasası Madde 2’ye ve Madde 38’e aykırılık bulmamıştır. “… VI- Esasın 
İncelenmesi … 1- Yasa’nın 2. Maddesinin İncelenmesi … İstemle bağlı kalmak 
koşuluyla başka gerekçe ile de Anayasa’ya aykırılık incelemesi yapabileceğinden, 
iptali istenen kuralla ilgisi nedeniyle Anayasa’nın 38. maddesi yönünden de 
inceleme yapılmıştır. … Kabahat tanımı yapılmak suretiyle, daha önce idari 
yaptırıma tabi olmayan bir eylem, idari yaptırıma tabi kılınmamakta, aksine kanunla 
idari yaptırıma tabi kılınmış eylemler kabahat olarak adlandırılmaktadır. Bir başka 
deyişle, itiraz konusu kural ile yapılan kabahat tanımı, daha önce suç olmayan bir 
eylemi suç niteliğine dönüştürmemektedir. // İtiraz konusu kuralla, bir eylemin 
kabahat olarak kabulü için bu eylemin karşılığında kanunun mutlaka bir idari 
yaptırım uygulanmasını öngörmüş olması esas alındığından, söz konusu 
düzenlemede yeni bir suç yaratılmamakta, suç ve cezaların kanuniliği ilkesine 
aykırılık bulunmamaktadır. İdari yaptırımlar yönünden ise söz konusu yaptırımların 
kanunla öngörülmüş olması gereğine yer verilmek suretiyle yasal düzenlemelere 
atıfta bulunulduğundan, yaptırımı yasa ile belirlenen bir eylemin belirsizliğinden ve 
öngörülemezliğinden söz edilebilmesine olanak bulunmamaktadır. // Açıklanan 
nedenlerle kural Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin 
reddi gerekir. …” http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr, 20.11.2014. 
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suçta ve ceza hukuku yaptırımlarında kanunilik ilkesine aykırılık 

bulmamıştır. Mahkemeye göre “… İtiraz konusu kurallar, daha önce 

yasalarda var olan para cezalarının ve bunların alt ve üst sınırları ile 

bir günün karşılığı olan para cezası miktarının, Devlet İstatistik 

Enstitüsü tarafından bilimsel verilere dayalı olarak saptanıp, Vergi 

Usul Kanunu’nun 298. maddesi gereğince, her yıl Aralık ayında 

Maliye Bakanlığı’nca Resmî Gazete ile ilan edilen yeniden değerleme 

oranında artırılacağına ilişkindir. Bu husus, keyfi ve takdiri 

uygulamalara yol açmayacak biçimde çerçevesi yasakoyucu 

tarafından çizilerek kanunla düzenlenmiştir. Kaldı ki yeniden 

değerleme oranına göre yapılan artırma, Yasama Organı tarafından 

kanunla düzenlenmiş olan para cezaları üzerinden yapılmakta ve suç 

işlendiği zaman o suç için öngörülen ceza, suç gününden önce belirgin 

hâle gelmektedir. İtiraz konusu kuralların kanunilik ilkesine ve 

Anayasa’nın 38. maddesine aykırı bir yönü bulunmamaktadır. …”77 

Disiplin hukuku açısından meseleye bakıldığında, ilk olarak 

disiplin yaptırımları için kanunilik ilkesine sıkı bir şekilde riayet 

edildiği söylenmelidir. Nitekim Anayasa Mahkemesi, E: 1990/12, K: 

1991/7 numaralı ve 04.04.1991 tarihli kararında, disiplin 

yaptırımlarının, 1982 Anayasasının suç ve cezalara ili şkin esasları ve 

bunun içerisinde de kanunilik ilkesini düzenleyen 38 inci maddesinin 

                                                 
77 UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı, 20.11.2014. 
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kapsamında olduğu kanaatine varmıştır78. Disiplin hukuku 

normlarının yöneldiği gruplar önem arz etmeksizin, her bir gruba 

ili şkin disiplin yaptırımlarının, kanun koyucu tarafından ve kanunla 

gösterildiği müşahede edilmektedir79. 

                                                 
78 AYM, 04.04.1991, E: 1990/12, K: 1991/7, “… 40. KİT’lerde ve bağlı 
ortaklıklarda çalıştırılacaklara verilecek disiplin cezaları, disiplin cezası niteliğinde 
sözleşmenin feshine neden olacak eylemler, disipline ilişkin diğer düzenlemeler 
KHK’nin 44., 45., 46., 47., 48., 49. ve 50. maddelerde yer almaktadır. // Burada 
öncelikle çözümlenmesi gereken konu disiplin suç ve cezalarının Anayasa’nın 38. 
maddesinde yer alan suç ve cezalar kapsamında olup olmadığıdır. Genel olarak 
disiplin cezaları kamu görevi ile ilgili bir ceza türü olarak benimsenmektedir. 
Anayasa’nın 38. maddesinde idari ve adli cezalar arasında bir ayrım yapılmamış, 
ayrıca ceza yerine geçen güvenlik önlemleri de madde kapsamına alınmıştır. Buna 
göre, disiplin cezaları Anayasa’nın 38. maddesi kapsamındadır. // KHK’nin 60. 
maddesinde, cezalara ilişkin düzenlemelerin KHK’nin yasalaştığı tarihte yürürlüğe 
gireceği hükme bağlanmıştır. Gerçi bu maddede açıkça 44., 45., 46., 47., 48., 49. ve 
50. maddelerden söz edilmemiştir ama cezalara ilişkin düzenlemeler, KHK’nin bu 
maddelerinde yer almıştır. Bu yüzden anılan maddelerin yürürlüğünün KHK’nin 
yasalaşma tarihine bırakıldığı anlaşılmaktadır. // İnceleme konusu maddeler 
KHK’nin 11. maddesinin (b) ve (c) bendiyle ilgili bölümünde açıklanan nedenlerle 
anayasal denetime bağlıdır. Anayasa’nın, “Suç ve cezalara ilişkin esaslar” başlıklı 
38. maddesi, İkinci Kısmı’nın İkinci Bölümü’nde yer almaktadır. Bu bölümde yer 
alan haklar ve ödevler Anayasa’nın 91. maddesi uyarınca KHK ile 
düzenlenemeyecek konular kapsamına girmektedir. // Bu yüzden, KHK’nin disiplin 
cezaları ile ilgili hususları düzenleyen 44., 45., 46., 47., 48., 49. ve 50. maddeleri, 
Anayasa’nın 91. maddesine aykırıdır. …” (UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı, 
22.11.2014). 
79 Örneğin memurlara uygulanabilecek disiplin yaptırımları, 657 numaralı Devlet 
Memurları Kanununda; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına uygulanabilecek 
disiplin yaptırımları, 6413 numaralı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda, 
sarahaten gösterilmiştir. Bununla birlikte, Türk hukukunda, istisnai olarak, 
yönetmelikle de disiplin yaptırımlarının düzenlenmesi yoluna gidilmektedir. 
Örneğin bk. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları 
Disiplin Yönetmeliği. Mezkûr yönetmelikle disiplin yaptırımları düzenlenmiş 
olmasının, 1982 Anayasası Madde 128/2’deki, memurların özlük işlerinin kanunla 
düzenleneceği hükmüne aykırı olduğu ifade edilmiştir. Bk. EVREN, s. 984. 
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Disiplin suçları açısından, disiplin yaptırımlarında olduğu 

gibi kanunilik ilkesine riayet edildiğinin söylenmesi mümkün değildir; 

zira disiplin suçları açısından, kanun koyucunun eğilimi, kanunilik 

ilkesinin sonuçlarından biri olan kıyas yasağına riayet edilmemesi, 

diğer deyişle disiplin suçları açısından kıyasa cevaz verilmesi 

şeklindedir80. Haksızlık muhtevası suçlara nazaran daha hafif olmakla 

birlikte, neticede, yönelik olduğu gruba mensup olanlar bakımından 

önemli sonuçları olabilecek yaptırımlarla karşılık bulan disiplin 

suçlarında, bu yasağa riayet edilmemesinin isabetsiz olduğu 

söylenmelidir81. Nitekim Anayasa Mahkemesi, E: 1987/16, K: 1988/8 

numaralı ve 19.04.1988 tarihli kararında, meseleyi 1982 Anayasası 

                                                 
80 Örneğin buna ilişkin olarak, mevzuatta, 657 numaralı DMK’da, keza 6413 
numaralı TSKDK’da hükümler bulunmaktadır. DMK Madde 125 – “… Yukarıda 
sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları 
itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir. 
…”; TSKDK Madde 8/2 – “(2) Bu Kanunda belirlenmiş olan disiplinsizliklere 
nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara, eylemleri adli veya 
askerî suç teşkil etse dahi aynı neviden disiplin cezaları verilebilir. ”; TSKDK 
Madde 27/1 – “(1) İzinsizlik ve ilave hizmet yükleme cezaları; bu Kanunun dördüncü 
bölümünde yer alan uyarma, kınama veya hizmete kısmi süreli devam cezasını 
gerektiren disiplinsizlik hâlleri ile nitelik ve ağırlıkları itibarıyla bunlara benzer 
diğer eylemlerin yapılması hâlinde verilir.” 
81 Aynı yönde görüş olarak, doktrinde AKYILMAZ, disiplin suçları ve yaptırımları 
açısından da kanunilik ilkesine riayet edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bk. 
AKYILMAZ, Bahtiyar, “Anayasal Esaslar Çerçevesinde Kamu Personeli Disiplin 
Hukuku ve Uygulamadaki Sorunlar” (http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/6_9.pdf, 
22.11.2014), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1-2 (Haziran-
Aralık 2002), s. 250.  
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Madde 38 ile ilişkilendirmek suretiyle aynı yönde görüş belirten 

ifadeler kullanmıştır82. 

1982 Anayasası’nın 38 inci maddesinin, Suç ve Cezalara 

İlişkin Esaslar şeklindeki başlığı ve maddenin ilgili fıkralarındaki suç 

ve ceza ibareleri, bunların lafzi yorumlanmasını ve yalnızca suç ve 

cezalar için geçerli olduğunun kabul edilmesini gerekli kılmaktadır. 

Bu nedenle kanaatimizce 1982 Anayasası’nın, suçta ve ceza hukuku 

yaptırımlarında kanunilik ilkesini düzenleyen 38 inci maddesinin, 

kabahatlere ve disiplin suçları ile yaptırımlarına teşmil edilmesi 

                                                 
82 AYM, 19.04.1988, E: 1987/16, K: 1988/8, “… d- Anayasa’nın 38. Maddesi 
Yönünden İnceleme : Yönetim, yönetim ilişkisi nedeniyle yönetilenler hakkında 
yaptırım uygulama yetkisine sahiptir. Disiplin hukukunun kaynağını oluşturan bu 
yetki, Anayasa çerçevesi içinde yasalarla düzenlenen alanlarda, yine yasalarla 
belirlenen koşullarda kullanılır. Düzenleyici işlemlerle belirlenen türleri, 
yöntemleri, uygulama nedenleri, sonuçlarıyla genelde bir disiplin cezası niteliğini 
taşıyan yaptırımlar için, yönetim kural işlemlerle yetkili kılınır. Yönetim, yasal 
belirleme ve dayanak olmadan herhangi bir davranışın yaptırım gerektirdiğini 
takdir edip kendi yetkisiyle bu konuda kural koyamaz. Yönetsel yaptırımlar, 
yönetimin karar ve işlemlerinin denetimi en zor olanlarındandır. Suç ve cezalar, 
Anayasa’ya uygun olarak yasayla konulabilir. Yönetim, kendiliğinden suç ve ceza 
yaratamaz. Bir disiplin cezası sayılacak meslekten geçici ve sürekli uzaklaştırma 
(çıkarma) da programa uymama ya da başarılı olamama eylemleri belirlenmişse de 
“uymama”nın tanımı yapılmamış hangi eylemlerin “uymama” sayılacağı 
açıklanmamıştır. İçeriği çok geniş ve değişik biçimde yorumlanmaya elverişli 
“uymamak” kavramı, buna bağlı disiplin cezalarının uygulanmasında anlayış, 
yorum ve değerlendirme ayrılıklarına dayalı olarak eşitsizlik, çelişki, haksızlık 
doğurabileceği gibi yönetime, her an keyfiliğe dönüşmesine olanak verecek, geniş 
bir takdir yetkisi tanımaktadır. “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi uyarınca bir 
hukuk devletinde, ceza yaptırımına bağlanan her eylemin tanımı yapılmalı, suçlar 
kesin biçimde ortaya konulmalıdır. Anılan ilkenin özü, yasanın ne tür eylemleri 
yasakladığının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirtmesi ve buna göre 
cezasının da yasayla saptanmasıdır. …” (UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı, 
22.11.2014). 
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mümkün değildir 83. Kabahatlerle idari yaptırımlarda ve disiplin 

suçlarıyla bunların yaptırımlarında, kanunilik ilkesine riayet edilmesi 

gerekliliğinin, Anayasa’nın farklı hükümlerinde aranması icap 

etmektedir. 

 

2.2.1.2. 1982 Anayasası Madde 13 Açısından 

2709 numaralı 1982 Anayasası Madde 1384, Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin niteliklerinin belirtildiği Madde 2’deki hukuk 

devleti olmanın85 gerektirdiği bazı hususları, bir anayasa hükmü 

olarak koruma altına almaktadır. Çalışmanın konusu açısından ele 

alınacak olursa temel haklar ve hürriyetler ancak kanunla 

sınırlanabilecektir. İfade edilmelidir ki bir milleti oluşturan bireylerin 

temel hakları ve hürriyetleri, ancak bireylerin iradeleriyle teşekkül 

eden ve onları temsil eden yasama organı ve Türkiye Cumhuriyeti 

                                                 
83 KANGAL, s. 36; FEYZİOĞLU, Metin, “İşyeri Kapatma Cezası ve Anayasa 
Karşısındaki Konumu (http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m1993-19931-972, 
15.12.2014), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1993/1, s. 15, 16, 21. 
84 1982 Anayasası Madde 13 (Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması) – “Temel 
hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili 
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu 
sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik 
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” 
85 1982 Anayasası Madde 2 (Cumhuriyetin Nitelikleri) – “Türkiye Cumhuriyeti, 
toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” 
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Devleti mevzubahis olduğu için de Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından sınırlanabilir. Bu nedenle temel hakların ve hürriyetlerin 

ancak kanunla sınırlanabileceğine işaret edilen 1982 Anayasası Madde 

13 hükmünde yer alan kanun ibaresi, yalnızca yasama organı 

tarafından bu ad altında yapılan tasarruflar, hukuki metinler anlamına 

gelmektedir86. 

Bir suç tanımı veya bir kabahat tanımı da esasen bireylerin 

temel haklarına ve özgürlüklerine getirilen bir sınırlamadır. Her bir 

suç veya kabahat tanımıyla bireylerin içerisinde serbestçe hareket 

edebilecekleri bir çerçeve çizilmektedir. Bu çerçevenin çizilmesi, 

bireylerin serbestçe hareket edebilecekleri alanı belirlemesinin yanı 

sıra, aynı zamanda, alanın içini de koruma altına almaktadır. 

Bireylerin serbestçe hareket edebilecekleri alanın dışına çıkmaları 

hâlinde, diğer deyişle çerçeveyi ihlal etmeleri hâlinde ise bu ihlal, ceza 

hukuku yaptırımlarıyla veya idari yaptırımlarla karşılık bulmaktadır87.  

                                                 
86 AKYILDIZ, s. 79, dipnot 9; .AKYILDIZ, temel hakkın sınırlanması; ancak 
kanunla yapılabileceği için verdiği bir örnekle birçok temel hakkın sınırlanması 
sonucunu doğuran bir yönetmeliğin bu bölümünün, fonksiyon gaspı nedeniyle yok 
hükmünde olduğunu belirtmektedir. Bk. AKYILDIZ, s. 78, 79; 
DÖNMEZER/ERMAN, s. 17; İÇEL/DONAY, s. 119. Aksi yönde görüş için bk. 
DURAN, s. 479. 
87 Kanunilik ilkesi ile esasen hem özgürlüklerin sınırı çizilmekte hem çizilen sınırın 
içindeki hareketlerin serbest olduğu gösterilmekle özgürlükler, keyfi müdahalelere 
karşı koruma altına alınmaktadır. Bk. TOSUN, “Suçların Kanuniliği”, s. 45, 47; 
TOSUN, Suç Hukuku Dersleri, s. 38; DÖNMEZER/ERMAN, s. 17; 
GÖZÜBÜYÜK, Gözübüyük Şerhi, s. 5; YARSUVAT, s. 540, 541, 551, 555; 
ÖZGENÇ, 9. Bası, s. 111; HAKERİ, s. 12, 13; KOCA/ÜZÜLMEZ, 6. Baskı, s. 52; 
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Kabahatler, her ne kadar haksızlık muhtevaları itibariyle 

suçlara nazaran daha az bir yoğunluk taşısalar da bunlar kamu 

hukukunun dışına çıkarılmamışlardır. Kaldı ki bir fiilin kabahat veya 

suç olup olmadığının belirlenmesi suç siyasetinin konusudur ve suç 

siyasetini belirlemeye yasama organı yetkilidir. Yasama organının 

yapacağı bir kanunla, kabahat niteliğindeki bir fiili suç olarak 

belirlemesi mümkün olduğu gibi suç niteliğindeki bir fiili de kabahat 

olarak belirlemesi, her zaman için mümkündür88. Bu bağlamda bir 

kabahatin belirlenmesi de temel haklara ve özgürlüklere müdahale 

niteliği taşıdığı, bireylerin serbestçe hareket edebilecekleri alana bir 

sınır getirdiği için bu görevin ve yetkinin yasama organı tarafından 

kanun adı altında yapılan tasarruflar, hukuki metinler ile kullanılması 

gerekir. Bahis konusu gereklilik, 1982 Anayasası Madde 13’ün amir 

hükmünden ve Madde 2’nin içeriğinde tasrih edilen hukuk devleti 

                                                                                                                   
KANGAL, s. 44, 46; AYGÜN EŞİTLİ, s. 226; EVREN, s. 976, 978, 979; BEKRİ, s. 
58; CAN, s. 110. AYM, E: 2011/22 K: 2012/31 numaralı ve 01.03.2012 tarihli 
kararında, bu alanın kanun koyucunun takdirinde olduğunu, sarih bir şekilde 
belirtmiştir. Karara göre “Hukuk devletinde ceza hukukuna ilişkin düzenlemelerde 
olduğu gibi kabahatler hukuku açısından da Anayasa’ya ve ceza hukukunun temel 
ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla hangi eylemlerin kabahat sayılacağı, bunlara 
uygulanacak yaptırımın türü ve ölçüsü, yaptırımın ağırlaştırıcı ve hafifletici 
nedenlerinin, kusurluluğu azaltan ya da ortadan kaldıran sebeplerin, etkin 
pişmanlık hâllerinin belirlenmesi gibi konularda kanun koyucunun takdir yetkisi 
bulunmaktadır.” Bk. http://www.kararlar.anayasa.gov.tr, 06.01.2014. 
88 MAHMUTOĞLU, s. 93; MAHMUTOĞLU, “Suç – Kabahat Ayırımı – İdari Ceza 
Hukukunun Temelleri”, s. 5, 13; HAKERİ, s. 50; AKBULUT, s. 22; KANGAL, s. 
34; EVREN, s. 973; YALÇIN, s. 23. 
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olmaktan kaynaklandığı kadar, yasama yetkisinin devredilemez 

olduğunu vurgulayan Madde 7’den89 de kaynaklanmaktadır90. 

 

2.2.2. Ceza Hukuku Açısından Değerlendirme 

Günümüz ceza hukuklarında antisosyal olarak vasıflandırılan, 

bir suçu işleyen birey değil, bilakis bireyin işlemiş olduğu suçtur91. Bu 

                                                 
89 1982 Anayasası Madde 7 – “Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük 
Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.” 
90 Suçlar açısından aynı yönde görüş için bk. TOSUN, “Yürütme Organının 
Koyduğu Kaidelere Aykırılıkların Cezalandırılması”, s. 350; YARSUVAT, s. 555; 
İÇEL VE DİĞERLERİ, s. 12; İÇEL/DONAY, s. 117, 118; ARTUK/GÖKCEN/ 
YENİDÜNYA, Genel Hükümler, 5. Baskı, s. 120; HAKERİ, s. 13; KANGAL, s. 36; 
BEKRİ, s. 60; CAN, s. 110. Aksi yönde görüş için bk. GÖLCÜKLÜ, s. 123; 
İÇEL/DONAY, s. 122, dipnot 154; Bununla birlikte KANGAL’a göre bir kabahatin 
sınırlarının, kanunla ve yasama organı tarafından belirlenmeden, doğrudan 
düzenleyici işlemlerle ve yürütme tarafından belirlenmesi, temel hakların ve 
özgürlüklerin yürütme tarafından sınırlanmasına yol açardı. Bu durumda, yazarın, 
beyaz hükme kabahatler hukukunda cevaz verilmesine taraf olduğu açıktır. 
KANGAL, s. 53; CAN, s. 118. Suçlar açısından aynı husus, TCK’nın ikinci 
maddesinin gerekçesinde tasrih edilmiştir. Buna göre; “… Anayasamızda da ifade 
edilen ve evrensel nitelikteki “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesinin gereği olarak 
suçların tanımlanması ve ceza hukuku yaptırımları koyma yetkisine sadece Türkiye 
Büyük Millet Meclisi sahiptir. Yine Anayasamıza göre yasama görevi, devredilmesi 
mümkün olmayan bir yetkidir. Bireyin maddi ve manevi varlığı üzerinde derin 
etkiler doğuran suç ve cezaların, ancak ulusal iradeyi temsil eden organ tarafından 
yapılacak kanunla düzenlenebilmesi, kişi hak ve özgürlüklerine sağlanan en önemli 
anayasal garantilerden birini oluşturmaktadır. …” Madde gerekçesi için bk. 
ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Gerekçeli Ceza Kanunları, s. 26. Bu durumda 
iyi yetişmiş ve bağımsız olan hâkimlerin, ahlâk ve kamu düzenini ihlal eden fiilleri, 
kıyas yoluyla cezalandırmasından zarar değil, bilakis fayda elde edileceği yönündeki 
görüşe, Türk hukuk sistemindeki anılan hukuki gerekçe dolayısıyla itibar edilmesi 
mümkün değildir. Bahis konusu görüş için bk. TOSUN, “Suçların Kanuniliği”, s. 
53. 
91 SOKULLU – AKINCI, Füsun, Kriminoloji, 9. Bası, İstanbul 2012, s. 63. 
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bağlamda günümüz ceza hukuklarında, bireylerin salt sürdükleri 

yaşantı veya sosyal çevreleriyle itibariyle cezalandırılmaları anlamına 

gelen fail ceza hukuku değil, bilakis suç teşkil eden eylemleri 

dolayısıyla cezalandırılmaları anlamına gelen fiil ceza hukuku 

geçerlidir. Buna göre bireyin toplumsal düzene karşı içinde bulunduğu 

ahlaki karşıtlık hâli, ancak onun suç teşkil eden fiili işlediği anda 

tezahür etmektedir; bireyin böyle bir hâl içinde olduğu, ancak onun 

suç teşkil eden fiili işlemesinden sonra anlaşılabilmektedir92. Suçun 

maddi unsurlarından biri olan fiilin, diğer maddi unsurlara nazaran 

taşıdığı önem, böylelikle kendiliğinden ortaya çıkmaktadır93. 

Bu öneme rağmen kanun koyucunun, beyaz hükme cevaz 

verdiği hâllerde, idarenin düzenleyici işlemleriyle belirlemesi gereken 

unsurun, genellikle fiil olduğu müşahede edilmektedir. Kanun koyucu, 

Kab. K. Madde 4/1’de de fiil unsurunun; kanunun kapsamını ve 

koşullarını göstermiş olması kaydı bulunsa dahi idarenin düzenleyici 

işlemleriyle belirlenebileceğini ifade etmiştir. Kanun koyucunun 

Madde 4/2’de, idari yaptırımların türünün, süresinin ve miktarının 

                                                 
92 Bu doğrultuda, hakkında güvenlik tedbiri hükmedilecek bir kişi için dahi bu 
kişinin öncelikle suç işlemesi daha açık ifadeyle toplum açısından tehlikelili ğini 
izhar etmesi gerekmektedir. Bk. ÖZTÜRK/ERDEM, s. 50, 51, 54; HAKERİ, s. 132; 
Aynı yönde açıklamalar için bk. ÖZGENÇ, 9. Bası, s. 366; KOCA/ÜZÜLMEZ, 6. 
Baskı, s. 30, 39, 72. 
93 Nitekim BEKRİ, suçlar açısından örneğin bir suçun unsurlarının belirlenmesi 
işinin idareye bırakıldığı hâllerde, ilgili ceza hükmüne hayatiyet kazandıranın esasen 
bir idari işlem olduğunu belirtmektedir. Buna göre söz konusu hâl ile kanunilik 
ilkesi bağdaştırılamayacaktır. Bk. BEKRİ, s. 62; HAFIZOĞULLARI, s. 287. 
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ancak kanunla belirlenebileceği yönünde bir hüküm vazedip bu alanın 

önemini takdir ettiğini göstermesine karşılık, Madde 4/1’de fiil gibi 

önemli bir unsurun belirlenmesini idarenin düzenleyici işlemlerine 

bırakmasının gerekçesi anlaşılamamaktadır. 

 

2.2.3. Acil Olup Olmama Açısından Değerlendirme 

İdarenin düzenleyici işlemleriyle kabahat niteliği taşıyan bir 

fiilin belirlenebileceğini savunanlar, bu belirlemenin, idarenin alanına 

müteallik bir husus olması nedeniyle acil olduğunu ve yasamanın bu 

alanı dahi kanunla düzenlemesi beklenirse idarenin faaliyetlerinin 

aksayabileceğini ifade etmektedirler94. Burada öncelikle acil olanın ne 

olduğunun açık bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Daha açık 

ifadeyle idarenin faaliyetlerinin aksamaması, kamu hizmetinin etkin 

ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için acil olanın bir fiilin kabahat 

olarak belirlenmesi mi yoksa bir kabahat karşılığında idari yaptırım 

uygulanması mı olduğu belirlenmelidir. Ayrıca idarenin düzenleyici 

işlem yapma yetkisinin tali ve türev bir yetki olmasına binaen, daha 

önceden bu alanda, yasama organının kanun adı altındaki hukuki 

tasarrufuyla çizdiği bir çerçevenin bulunup bulunmadığı 

araştırılacaktır95. Nihayet ne kadar acil olursa olsun, derhâl yapılan bir 

                                                 
94 Suçlar açısından bu görüş için bk. TOSUN, “Yürütme Organının Koyduğu 
Kaidelere Aykırılıkların Cezalandırılması”, s. 351, 352. 
95 ATAY, s. 363. 
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düzenleyici işlem dahi geriye yürütülemeyecek; ancak bu işlemin 

yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilişkin olduğu alanlarda uygulanma 

kabiliyetini haiz olacaktır96. 

Kanun koyucu, suçlar yönünden dahi acil olma gibi bir 

gerekçeyi kabul etmemiş; hatta bu bağlamda bir fiilin 

cezalandırılması, toplumun vicdanını tatmin için gerekse dahi kanunda 

suç olarak nitelendirilmeyen bir fiilin, kıyas yoluyla kanunda suç 

olarak nitelendirilen bir fiile benzetilmesini ve böylelikle 

cezalandırılmasını yasaklamıştır97. Kanun koyucu koruma altına aldığı 

hukuki değerlerin daha ağır ihlali niteliğini taşıyan, haksızlık 

muhtevası bakımından daha yoğun olan suçlarda dahi bunu kabul 

etmemişse; haksızlık muhtevası bakımından, en azından suçlara 

nazaran daha az yoğunluktaki kabahatler açısından da acil olma gibi 

bir gerekçeyi kabul etmemelidir98. 

                                                 
96 ATAY, s. 50. 
97 TOSUN, Suç Hukuku Dersleri, s. 40; ALACAKAPTAN, s. 26; GÖZÜBÜYÜK, 
Gözübüyük Şerhi, s. 5; SOYASLAN, s. 40; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 47; HAKERİ, s. 
22; KOCA/ÜZÜLMEZ, 6. Baskı, s. 54 – 56; MALKOÇ/GÜLER, s. 17; BEKRİ, s. 
63. Bunun hukuki gerekçesini de esasen 2.2.1.2’de zikredilen 1982 Anayasası 
hükümleri oluşturmaktadır. Bk. KOCA/ÜZÜLMEZ, 6. Baskı, s. 52. 
98 OĞURLU, s. 161. Burada, kabahatlerin haksızlık muhtevasının suçlara nazaran 
daha az olduğu şeklindeki ifademizde hareket noktasını, suçlar ve kabahatler 
karşılığında öngörülmüş bulunan yaptırımlar oluşturmaktadır. Bu durumda, suç ve 
kabahat arasındaki ayrımda, nicelik teorisine taraf olduğumuz anlaşılmaktadır. Suç 
ve kabahat arasındaki ayrımlar için bk. MAHMUTOĞLU, s. 56 – 93; 
MAHMUTOĞLU, “Suç – Kabahat Ayırımı – İdari Ceza Hukukunun Temelleri”, s. 
2, 3; Kab. K.’da, kanun koyucunun da niceliksel ayrımı kabul ettiği; ancak Kab. 
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2.2.4. İdarenin Yapısı Açısından Değerlendirme 

İdarenin hem faaliyet alanı nedeniyle hem yapısının doğal bir 

sonucu olarak siyasi baskılara ve hatta tehditlere kolaylıkla maruz 

kalması kuvvetle muhtemeldir99. Bu husus, son derece önem arz 

etmekte birlikte, bunun yanı sıra yine son derece önem arz eden bir 

husus, bireylerin bir suç dolayısıyla yargılanmaları için mahkeme 

önüne çıkarılmalarının her zaman karşılaşılan bir durum olmamasına 

karşılık, idareyle muhakkak muhatap olmalarıdır100. Bu durumda, 

kabahat niteliği taşıyan bir fiili belirleyecek olan, siyasi baskılar ve 

hatta tehditler altında yapılması kuvvetle muhtemel olan ve iptal 

                                                                                                                   
K.’nın 1 inci maddesindeki toplum düzeni, genel ahlâk, genel sağlık, çevre ve 
ekonomik düzeni korumak amaçlarının zikredilmesi nedeniyle niteliksel açıdan da 
bir belirleme yapıldığı yönünde bk. MAHMUTOĞLU, “Suç – Kabahat Ayırımı – 
İdari Ceza Hukukunun Temelleri”, s. 5. MAHMUTOĞLU da yaptırımın türüne 
bakılmak suretiyle suç ve kabahat ayrımının yapılmasına, diğer deyişle niceliksel 
ayrımdan hareket edilmesine taraftardır. Bk. MAHMUTOĞLU, s. 93; 
MAHMUTOĞLU, “Suç – Kabahat Ayırımı – İdari Ceza Hukukunun Temelleri”, s. 
13; AKBULUT, s. 22, 92. Niceliksel ayrımın isabetli olmadığı yönünde bk. 
ERDİNÇ, s. 248. Niteliksel ve niceliksel ayrımın birlikte dikkate alınması gerektiği 
yönünde bk. KANGAL, s. 34. 
99 DÖNMEZER/ERMAN, s. 17; BEKRİ, s. 59. 
100 Lisans yıllarımızda, İdare Hukuku derslerini kendisinden aldığımız, hocamız 
Prof. Dr. Ender Ethem ATAY’ın, idarenin faaliyet alanını anlatan iyi işleyen idare, 
varlığından habersiz olunan idaredir şeklindeki bir sözünün, burada 
zikredilmesinde fayda olduğu kanaatindeyiz. Hakikaten günlük hayatta, kamu 
hizmetlerindeki en ufak bir aksaklıkta dahi bireyler, hemen idareden şikâyetçi 
olmakta, böylece idarenin varlığından haberdar olmaktadırlar. Bu da esasen, idareyle 
hayatın her alanında muhatap olunduğunu ortaya koymaktadır. Aynı ifade için bk. 
AKYILMAZ, Bahtiyar/SEZGİNER, Murat/KAYA, Cemil, Türk İdare Hukuku, 
Ankara 2009, s. 37; Aynı yönde EVREN, s. 975, 982; ALTUND İŞ, s. 62. 
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edilinceye kadar yürürlükte kalacak olan bir düzenleyici işlemle 

bununla her an muhatap olma ihtimali olan bireylerin karşı karşıya 

bırakılmasının, hukuki güvenlik ilkesine dolayısıyla hukuk devleti 

olmanın icaplarına aykırılık teşkil ettiği açıkça ortaya çıkmaktadır101. 

 

2.2.5. Suçların ve Kabahatlerin Karşılığı Olan 

Yaptırımların Uygulanma Usulü Açısından Değerlendirme 

Ceza hukukunun, bir suç işlendiği şüphesiyle başlayan ve bu 

şüphenin yenilmesine kadar devam eden faaliyetlerin oluşturduğu 

bölümü, şeklî ceza hukuku veya diğer deyişle ceza muhakemesi 

hukukudur. Ceza muhakemesi; bir suçun gerçekten işlenip 

işlenmediği, işlenmişse kim veya kimler tarafından işlendiği, kim ve 

kimler tarafından işlendiği belli olmuşsa bu kişiye veya kişilere ceza 

hukuku yaptırımlarının uygulanıp uygulanmayacağı, ceza hukuku 

yaptırımları uygulanacaksa da hangisinin veya hangilerinin 

uygulanacağı meselelerine çözüm aranan süreci ifade etmektedir102.  

                                                 
101 Şu sözün, hâlin ciddiyetini ortaya koyma bakımından iktifa edeceği 
kanaatindeyiz: “Yargı yerlerini bile yanıltabilmek bakımından en etkili hukuksal 
konumda bulunan “İdare” karşısında bireyler gerçekten “boynu kıldan ince” ve 
“mazlum”durlar.” Bk. ÖZAY, s. 15. Suçlar açısından aynı yönde görüş için bk. 
BEKRİ, s. 59. 
102 ŞAHİN, s. 23; CENTEL/ZAFER, s. 3; ÖZGENÇ, 9. Bası, s. 36; KOCA/ 
ÜZÜLMEZ, 6. Baskı, s. 32; AKBULUT, s. 18. 
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Ceza muhakemesi süreci sonunda, bireyin veya bireylerin 

ceza hukuku yaptırımları gibi özgürlükleri kısıtlamaları yönüyle ağır, 

ciddi sonuçları olan yaptırımlara mahkûm edilebilecek olmaları 

nedeniyle muhakkak yargılama faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Aynı 

nedenle bireyler hakkında ceza hukuku yaptırımlarının uygulanmasına 

karar verilmeden önce, onlara kendilerini savunma hakkı 

verilmektedir103. Nihayet aynı nedenle ceza muhakemesi sürecinin 

sonunda daha doğru ifadeyle kovuşturma evresinin sonunda hüküm 

verilirken, bireylerin ceza hukuku yaptırımlarına mahkûm 

edilebilmeleri için yargılama konusu suçu işlediklerinin %100 sabit 

olması gerekmektedir. Bireylerin yargılama konusu suçu işlemedikleri 

yönündeki %1’lik bir şüphe hâlinde dahi ceza hukuku yaptırımlarına 

mahkûm edilmeleri mümkün değildir ki bu durum, bir masumun 

nahak yere cezalandırılmasındansa bir suçlunun cezalandırılmaması 

riskinin göze alınması anlamına gelmektedir104.  

Kabahatler dolayısıyla idari yaptırım uygulanması esnasında 

ise herhangi bir yargılama faaliyeti bahis konusu olmadığı gibi 

kendilerine idari yaptırım uygulanan bireylerin savunma hakkı gibi bir 

hakları da bulunmamaktadır. Bireyler açısından daha ağır sonuç 

doğurucu husus ise idari yaptırım uygulamasının da esasen bir idari 

                                                 
103 ŞAHİN, s. 31; CENTEL/ZAFER, s. 3. 
104 in dubio pro reo. (Şüpheden sanık yararlanır.) Bk. CENTEL/ZAFER, s. 673; 
ÜNVER, Yener/HAKERİ, Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 5. Baskı, Ankara 
2012, s. 72 – 78. 
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işlem olması ve idari işlemlerin icrai niteliği haiz olması ile hukuka 

uygunluk karinesinden yararlanmasıdır. Bireyler, ancak idari 

yaptırımın kendilerine uygulanmasından sonra buna ilişkin denetim 

yollarına başvurabilmektedirler. Bir idari yaptırım kararı dolayısıyla 

farklı denetim mekanizmaları tüketilecek olsa dahi ceza muhakemesi 

hukukunda hüküm kesinleşmeden infaz edilemeyen mahkûmiyet 

kararlarının aksine; idare hukukunda, idari işlem doğrudan 

uygulanmakta ve bu işlem için yürütmenin durdurulması kararı 

verilmesi de istisnai bir hâli oluşturmaktadır105. 

 

2.2.6. Yayımlanma Şartı Açısından Değerlendirme 

Türk hukukunda idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ihdas 

edilebileceği görüşünde olan yazarlar, hangi düzenleyici işlemlerle 

bunun yapılabileceği noktasında birbirinden ayrılmaktadırlar. İdarenin 

hangi düzenleyici işlemleriyle suç ihdas edilebileceği noktasındaki 

görüşlerin, bunun tüzükler ve yönetmeliklerle yapılabileceği106, bunun 

                                                 
105 GÖLCÜKLÜ, s. 117, 136; ÖZAY, s. 12, 408; ÇAĞLAYAN, s. 71, 72; EVREN, 
s. 982, 985, 999. İdari yaptırımların bir yargılama sonucunda verilmedikleri yönünde 
ayrıca bk. DONAY, s. 425, 427; ÇAĞLAYAN, s. 56; OĞURLU, s. 160; ERDİNÇ, 
s. 242, 249. Ayrıca 1982 Anayasası Madde 38/4’te düzenlenen masumiyet karinesi, 
kabahatlerde tersine dönmekte; idare, bireyin kabahati işlediğini ispatlamak 
durumunda kalmamakta, bilakis birey, idareye kabahati işlemediğini ispatlamak 
durumunda kalmaktadır. Bk. KANGAL, s. 312, 313; OĞURLU, s. 166. 
106 TOSUN, “Yürütme Organının Koyduğu Kaidelere Aykırılıkların 
Cezalandırılması”, s. 354 (Yazara göre tamim, talimat, sirküler gibi metinler, 
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kanun hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmelikler haricinde 

idarenin adsız düzenleyici işlemleriyle de yapılabileceği şeklinde iki 

başlık altında toplanması mümkündür. Belirtilenlerden son görüşte 

olanlar, idarenin adsız düzenleyici işlemlerinin esasen yönetmelikten 

farksız olduğunu, diğer bir ifadeyle adsız düzenleyici işlem 

niteliğindeki bir işlemin, yönetmelikler için herhangi bir şekil koşulu 

öngörülmemiş olması nedeniyle yönetmelik hâline getirilebileceğini 

savunmaktadırlar. Bununla birlikte bu görüşte olanlar dahi adsız 

düzenleyici işlemlerle veya yönetmeliklerle suç ihdas edilebilmesi için 

bunun yayımlanması gerektiğini ifade etmişlerdir107. 

İfade edilmelidir ki bir suçun veya kabahatin belirlenmesi 

görevinin ve yetkisinin yasama organına bırakılmış olması, hukuki 

güvenlik ilkesinin gerçekleştirilebilmesi ve hukuk devleti 

olunabilmesi açısından gerekli olduğu kadar, bu yetkinin kullanım 

                                                                                                                   
yürütme organlarının kendi iç işleyişlerine müteallik oldukları ve üstün asta verdiği 
emirleri ihtiva ettikleri için bunlarla suç meydana getirilmesi mümkün değildir.); 
EVREN, s. 994. Kanaatimizce bazı yazarların adsız düzenleyici işlemlerle suç ihdas 
edilemeyeceği yönündeki kanaatleri, bunların Resmî Gazetede yayımlanmamaları 
nedeniyledir; zira örneğin TOSUN Resmî Gazete ile yayımlanması şart olan 
yönetmeliklerle suç ihdas edilebileceğini belirtmektedir. Nitekim adsız düzenleyici 
işlemlerle suç ihdas edilebileceğini savunanlar dahi bunların Resmî Gazetede 
yayımlanması gerektiğini bir şart olarak belirtmektedirler. Mamafih meselenin 
bunların yayımlanmasından ibaret olmadığı, aşağıda açıklanmıştır. Ayrıca hukuki 
gerekçe olarak 2.2.1.2.1982 Anayasası Madde 13 Açısından Değerlendirme başlığı 
altındaki açıklamalara bakılmalıdır. 
107 SOYASLAN, s. 21; GÖLCÜKLÜ, s. 122, 123, dipnot 6. SOYASLAN, tüzükle 
veya yönetmelikle suç ihdas edilebilmesi için idarenin yetkilendirilmiş olması 
gerektiğini belirtmektedir. Bk. SOYASLAN, s. 52, 56. 
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şeklini oluşturan ve kanun adı altında yapılan hukuki metinlerin 

yayımlanması da gereklidir. Yayımlanma koşulu, iki özelliği 

nedeniyle önem taşımaktadır108: İlk olarak bireyler, kendi özgürlük 

alanlarının sınırlarını yayımlanan kanunlar yoluyla 

öğrenebileceklerdir109. İkinci olarak yayımlanan kanunlar, yargılama 

makamı açısından bağlayıcılık arz edecektir. Hâl böyle olmakla 

birlikte 1982 Anayasası Madde 91’de kararnamelerin110, 1322 

numaralı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve 

Meriyet Tarihi Hakkında Kanun’da ise tüzüklerin de Resmî Gazetede, 

diğer deyişle aynen kanunlar gibi yayımlanacakları belirtilmiştir111.  

Yönetmeliklerin yayımlanması noktasında ise Türk 

hukukunda kabul edilen usulün, hangi yönetmeliklerin Resmî 

Gazetede yayımlanacağının kanunla belirlenmesi şeklinde olduğu 

söylenmelidir. Bu belirlemeyi yapan kanun olan 3011 numaralı Resmî 

Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun’da, 

hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı Kanun’un 

                                                 
108 ÖZAY’a göre adsız düzenleyici işlemler arasında, bazıları son derece önem arz 
etmektedir ve bunların ilanı noktasında, sıkı ve gerçekçi kuralların öngörülmemiş 
olması, sakıncalara hatta yolsuzluklara yol açabilecek niteliktedir. Bk. ÖZAY, s. 
429, dipnot 816.  
109 EVREN, s. 991. 
110 1982 Anayasası Madde 91/6 – “Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazetede 
yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. …” 
111 1322 numaralı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet 
Tarihi Hakkında Kanun Madde 1 – “Aşağıda yazılı mevaddın Resmî Gazete ile neşri 
mecburidir: … B – Nizamnameler. …” 
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birinci maddesinde tasrih edilmiştir112. Mamafih yönetmelikle suç 

veya kabahat ihdas edilebilmesinin, bunun yayımlanması koşuluyla 

ilgili olmadığının söylenmesi gerekir. Esas mesele, yönetmeliklerin ve 

idarenin adsız düzenleyici işlemlerinin bir şekil şartına tabi olmaması 

nedeniyle sık sık değiştirilebilen ve hukuk ilmiyle uğraşanlar 

tarafından dahi kolaylıkla takip edilemeyen metinler olması 

karşısında, bunların yayımlanma koşulunun yeterince etkili 

olamayacağıdır113. 

                                                 
112 3011 numaralı Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında 
Kanun Madde 1 – “Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin; a) 
İşbirli ğine, yetki ve görev alanlarına ait hükümleri düzenleyen, b) Kamu personeline 
ait genel hükümleri kapsayan, c) Kamuyu ilgilendiren, Yönetmelikler Resmî 
Gazete’de yayımlanır. Ancak, millî emniyet ve millî güvenlikle ilgili olan ve gizlilik 
derecesi taşıyan yönetmelikler yayımlanmaz.” 
113 TOSUN, “Yürütme Organının Koyduğu Kaidelere Aykırılıkların 
Cezalandırılması”, s. 352; YARSUVAT, s. 541; EVREN, s. 991 (EVREN, 3011 
numaralı Kanun’un birinci maddesinde, kabahatlere ilişkin hükümler ihtiva eden 
yönetmeliklerin, Resmî Gazetede yayımlanması gerektiğine ilişkin bir değişiklik 
yapılabileceğini belirtmektedir.). Kanaatimizce EVREN’in belirttiği gibi sarih bir 
hüküm bulunması bağlamında, anılan Kanunda bu yönde bir değişikli ğe gidilebilir. 
Mamafih meselenin bundan ibaret olmadığı, hatta bu olmadığı da yukarıda ifade 
edilmiştir. Buna karşılık AYM, Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 1567 
numaralı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun”un 3521 numaralı 
Kanun ile değiştirilen 3. Maddesinin (a) bendinin Anayasa’nın Başlangıç Bölümü ile 
1., 6., 7., 8., 9., 11., 38., 88., 89., 90., 91., 138. ve 148. maddelerine aykırılığı 
nedeniyle açtığı iptal davasında, meseleyi yayımlamadan ibaret sayan ifadelere yer 
vermiştir. Karara göre “Yasakoyucu tarafından suçun unsurlarının saptanmasından 
ve suç oluşturan eylemin ve cezanın yasada açıkça belirlenmesinden sonra 
ayrıntılarla uzmanlık ve yönetim tekniğine ilişkin konuların düzenlenmesinde 
yürütmeye yetki verilmesi, kararla suç oluşturma anlamına gelmez ve yasallık ilkesi 
de zedelenmez. Kaldı ki, Bakanlar Kurulu kararı daha önce Resmî Gazete’de 
yayımlanarak kişilere hangi eylemlerin yasaklandığı duyurulmakta ve böylece 
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2.2.7. Kanunların ve İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin 

Yapım Süreci  Açısından Değerlendirme 

İfade edilmelidir ki yasama organının hukuki 

tasarruflarından, görevlerinden ve yetkilerinden en önemlilerinden 

birini oluşturan kanun yapılması, değiştirilmesi ve nihayet 

kaldırılması, kural olarak aleni, açık bir biçimde gerçekleşmektedir114. 

Bahis konusu alenilik, kanunun alt komisyonlarca hazırlanıp, tasarı ve 

teklif şeklinde Genel Kurula sunulmasından başlayıp, Genel Kurulda 

oylanmasına ve Cumhurbaşkanına sunularak yayımlanmasına ve 

yürürlüğe girmesine kadar sürecin tamamındadır. Ayrıca bireylerin bu 

sürece demokratik yollardan, baskı grupları aracılığıyla kamuoyunun 

eleştirileri ve katkıları yoluyla katılmaları kural olarak her zaman 

mümkündür115. 

Yasama organının tasarrufları açısından söz konusu olan bu 

durumun, idarenin düzenleyici işlemleri için söz konusu olduğunun 

                                                                                                                   
kişinin güvencesi sağlanmaktadır.” AYM’nin, E: 1997/53 K: 1998/62 numaralı ve 
08.10.1998 tarihli kararı için bk. http://www.kararlar.anayasa.gov.tr, 06.01.2014. 
114 Nitekim 1982 Anayasası Madde 97, buna işaret etmektedir. 1982 Anayasası 
Madde 97 (Görüşmelerin Açıklığı ve Yayımlanması) – “Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulundaki görüşmeler açıktır ve tutanak dergisinde tam olarak 
yayımlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük hükümlerine göre kapalı oturumlar 
yapabilir, bu oturumlardaki görüşmelerin yayımı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kararına bağlıdır. Meclisteki açık görüşmelerin, o oturumdaki Başkanlık Divanının 
teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça, her türlü vasıta ile yayımı 
serbesttir.” 
115 ÖZAY, s. 14; EVREN, s. 997, 998. 
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söylenmesi mümkün değildir. İdarenin faaliyetleri gizlilik esaslı 

olarak yürütülmektedir ve bu faaliyetlerden, ancak sonuçta ve her şey 

tamamlandığında haberdar olunabilir. Kanun yapım sürecine ilişkin 

olarak kabul edilmiş usuller ve esaslar, idarenin düzenleyici işlemleri 

için söz konusu olsa dahi bunlara tam olarak uyulduğunun 

denetlenmesi, ayrı bir sıkıntıyı beraberinde getirmektedir. Bu 

durumda, bireylerin beyaz hüküm yoluyla kabahat teşkil eden bir fiili 

belirleyen idarenin düzenleyici işlemini öğrenmeleri; ancak bu işlemin 

yapılmasından ve hatta belki de kendilerine uygulanmasından sonra 

olacaktır116. 

 

2.2.8. Suçun Normatif Unsurları Açısından Değerlendirme 

Suçun unsurları açısından yapılan bir tasnif de suçun 

deskriptif ve normatif unsurları şeklindedir. Bu tasnifte deskriptif 

unsurlar, suçun kanuni tanımındaki herhangi bir değerlendirmeyi 

gerektirmeyen, ayrıca hem halk hem hukuk dilinde aynı anlama gelen 

unsurları; normatif unsurlar ise anlamının belirlenmesi için bir normun 

varlığı şartı gereken ve hâkim tarafından tamamlayıcı bir değer yargısı 

yoluyla belirlenen unsurları ifade etmektedir. Örneğin bir suçun 

                                                 
116 ÖZAY’a göre idarenin bu noktada denetlenebilmesi açısından, her ne kadar kazai 
denetim, diğer deyişle idari yargı yolu kabul edilmiş olsa dahi az önce ifade edildiği 
gibi kazai denetimde de yürütmenin durdurulması kararı istisnaidir. ÖZAY, s. 15 – 
17; EVREN, s. 997, 998. 
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kanuni tanımındaki insan, bina, kadın, erkek, taşınabilir, mal gibi 

ifadeler herhangi bir yoruma ihtiyaç duymaksızın görülebilir ve 

doğrudan tanımlanabilir unsurlardır. Buna karşılık kamu görevlisi, 

özel hayat, kişisel veriler gibi ifadeler ancak bir normla birlikte, diğer 

deyişle bir yorum neticesinde anlamlandırılabilir unsurlardır117. 

Suçun kanuni tanımında bir normun varlığıyla anlamı 

belirlenebilecek normatif unsurların da ötesinde bazen tamamen 

hâkimin takdiriyle tespit edilebilecek örneğin hileyle, kötü niyetle, 

ahlâka aykırı olarak gibi terimler bulunmaktadır. Nitekim kanunilik 

ilkesi aleyhindeki görüşlerden birine göre hâkime dahi yorumlamaya 

açık ifadeler bırakan kanun metinleri varken, idarenin düzenleyici 

işlemleriyle bir suça ilişkin belirleme yapılamaması eleştirilmi ştir118.  

Kanaatimizce bu yöndeki bir görüşe iştirak edilmesi mümkün 

değildir; zira suçun kanuni tanımında normatif unsurlar yer alsa dahi 

bunların yorumu yine bir normla ve hukuk eğitimi almış hâkimler 

tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle suçun kanuni tanımında yoruma 

açık ve hâkim tarafından içeriği belirlenen ifadeler bulunması, bir suça 

                                                 
117 KOCA/ÜZÜLMEZ, 6. Baskı, s. 101; AKBULUT, s. 109. Bununla birlikte 
KOCA/ÜZÜLMEZ’e göre suçun deskriptif ve normatif unsurları arasına kesin bir 
sınır çizgisi çekilmesi mümkün değildir; zira örneğin kasten öldürme suçu 
bağlamında, doğmak üzere olan bir çocuğun ne zaman bir insan sayılacağı deskriptif 
bir unsur gibi görünse de esasen bir normun varlığını gerekli kılması dolayısıyla 
normatif unsur mahiyetindedir. Bk. KOCA/ÜZÜLMEZ, 6. Baskı, s. 101. 
118 TOSUN, “Suçların Kanuniliği”, s. 54, 55; TOSUN, Suç Hukuku Dersleri, s. 49, 
50. 
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ili şkin belirlemenin idarenin düzenleyici işlemleriyle de yapılabileceği 

sonucuna götürmemektedir. Ayrıca kabahatler açısından daha 

sakıncalı olan durum; kabahat teşkil eden fiil dolayısıyla idari 

yaptırımın, idarenin bir ajanı (örneğin kolluk, zabıta vb.) tarafından 

uygulanmasıdır. Bu kişilerin hukuk eğitimi almış olmaları söz konusu 

olmadığı gibi almış olmaları şeklinde bir beklenti de tabii olarak 

bulunmamaktadır. Bu durumda, kabahat teşkil eden fiillerin 

belirlenmesi, idarenin düzenleyici işlemlerine bırakılamayacağı gibi 

kanun koyucunun kabahate ilişkin kanuni tanımda, geniş 

yorumlanmaya açık ifadeler kullanmaması da gerekecektir.  

 

SONUÇ 

 

Hukuk devleti vasfını taşıyan bir devletten söz edilebilmesi 

için kamu hukukunun bir disiplini olan ceza hukuku alanında119, 

önemli bazı ilkelerin kabul edilmesi gerekmektedir. Ceza hukuku 

yaptırımlarının, diğer hukuk disiplinlerindeki yaptırımlara nazaran, 

bireylerin özgürlüklerini en fazla kısıtlayan, ona daha çok müdahale 

eden yaptırımlar olması da bunu gerekli kılmaktadır120. Bu bağlamda 

                                                 
119 DÖNMEZER/ERMAN, s. 15; ÖZGENÇ, 9. Bası, s. 36; KOCA/ÜZÜLMEZ, 6. 
Baskı, s. 32. 
120 ALACAKAPTAN, s. 8; İÇEL VE DİĞERLERİ, s. 6; ARTUK, s. 6; ÖZGENÇ, 
9. Bası, s. 35, 105; MALKOÇ/GÜLER, s. 19; CAN, s. 90. 
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bir hukuk devletinin, ceza hukuku alanında kabul etmesi ve mevzu 

hukukta yer vermesi gereken ilkelerden biri, suçta ve ceza hukuku 

yaptırımlarında kanunilik ilkesidir121. Suçta ve ceza hukuku 

yaptırımlarında kanunilik ilkesi, yine hukuk devletinin önemli 

ilkelerinden biri olan hukuki güvenlik ilkesinin gerçekleştirilmesini 

sağlamaktadır122. 

Suçta ve ceza hukuku yaptırımlarında kanunilik ilkesi, öz 

itibariyle bireylerin, hangi fiillerinin suç teşkil ettiğini ve bu fiil 

karşılığında hangi ceza hukuku yaptırımlarının uygulanmasının 

öngörüldüğünü, bahis konusu fiili işlemelerinden önce bilebilmeleri 

anlamına gelmektedir123. İfade edilmelidir ki bir fiilin suç teşkil 

ettiğinin dolayısıyla karşılığında ceza hukuku yaptırımlarının 

uygulanacağının belirlenmesi, temel hakların ve özgürlüklerin 

kısıtlanması niteliğindedir; zira bir fiilin suç teşkil ettiğinin 

belirtilmesiyle onun işlenmesinin veya işlenmemesinin yasak 

                                                 
121 ÖZBEK, s. 179. 
122 ALTUNDİŞ, s. 62; TOSUN, “Suçların Kanuniliği”, s. 47; YARSUVAT, s. 540, 
541; ALACAKAPTAN, s. 3; GÖZÜBÜYÜK, Gözübüyük Şerhi, s. 5; İÇEL VE 
DİĞERLERİ, s. 6; İÇEL/DONAY, s. 81; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 43; 
ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel Hükümler, 5. Baskı, s. 108; HAKERİ, s. 
12; KOCA/ÜZÜLMEZ, 6. Baskı, s. 48, 49; MALKOÇ/GÜLER, s. 20; AKBULUT, 
s. 95; EVREN, s. 975, 995; CAN, s. 93; AYGÜN EŞİTLİ, s. 226, 229; BEKRİ, s. 
59. 
123 DEMİRBAŞ, s. 107; HAKERİ, s. 12. 
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olduğuna işaret edilmektedir124. 1982 Anayasası Madde 13’e göre 

temel hakların ve özgürlüklerin kısıtlanması ancak kanunla 

yapılabileceği için bir fiilin suç teşkil ettiğinin dolayısıyla karşılığında 

ceza hukuku yaptırımlarının uygulanacağının belirlenmesi, yalnızca 

yasama organı tarafından ve kanun şeklindeki hukuki tasarruflarla 

yapılabilecektir125. 

Yasama organının suçları ve ceza hukuku yaptırımlarını 

düzenlediği normların, taşıdıkları unsurlar bakımından tam ceza 

normları ve eksik ceza normları şeklinde ikiye ayrılarak incelenmesi 

mümkündür. Şöyle ki her hukuk normu gibi ceza normu da esasen iki 

unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlardan biri, bir fiilin işlenmesinin 

veya işlenmemesinin yasak olduğunu belirten olumlu veya olumsuz 

emir, diğeri ise bu olumlu veya olumsuz emirin karşılığı olarak 

gösterilen ceza hukuku yaptırımlarıdır. Bu unsurların her ikisinin de 

bulunduğu ceza normları, tam, yetkin, eksiksiz ceza normları olarak 

                                                 
124 TOSUN, “Suçların Kanuniliği”, s. 45, 47; TOSUN, Suç Hukuku Dersleri, s. 38; 
DÖNMEZER/ERMAN, s. 17; GÖZÜBÜYÜK, Gözübüyük Şerhi, s. 5; 
YARSUVAT, s. 540, 541, 551, 555; DEMİRBAŞ, s. 112; ÖZGENÇ, 9. Bası, s. 111; 
HAKERİ, s. 12, 13; KOCA/ÜZÜLMEZ, 6. Baskı, s. 52; KANGAL, s. 44, 46; 
AYGÜN EŞİTLİ, s. 226; EVREN, s. 976, 978, 979; BEKRİ, s. 58; CAN, s. 110. 
125 TOSUN, “Suçların Kanuniliği”, s. 47; TOSUN, “Yürütme Organının Koyduğu 
Kaidelere Aykırılıkların Cezalandırılması”, s. 349; YARSUVAT, s. 552; 
ÖZTÜRK/ERDEM, s. 49; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel Hükümler, s. 
112; ÖZGENÇ, 9. Bası, s. 107; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 53; 
KOCA/ÜZÜLMEZ, 6. Baskı, s. 52; AKBULUT, s. 100; EVREN, s. 976, 977; 
BEKRİ, s. 59, 60. 
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adlandırılmaktadır126. Kanun koyucunun, ceza normunun 

unsurlarından biri olan ceza hukuku yaptırımlarını belirtip, ihlali 

hâlinde bunun uygulanacağı olumlu veya olumsuz emri belirtmediği 

ceza normları ise beyaz hüküm, açık ceza normu, kör hüküm, çerçeve 

kanun gibi farklı şekillerde adlandırılmaktadır127. 

İfade edilmelidir ki beyaz hüküm niteliğindeki ceza 

normlarında, olumlu veya olumsuz bir emrin, diğer deyişle suçun 

konusu belirtilmekte; fakat bu konu içerisinde kalması kaydıyla hangi 

fiillerin suç teşkil edeceğini belirleme işi, düzenleyici işlemleriyle 

doldurulması için idareye bırakılmaktadır128. Bu tür ceza normları, 

açığa imza işleminde olduğu gibi kanun koyucunun suçun konusu 

belirleyerek imzasını attığı; ancak içeriğini doldurma – imzanın 

üstünü doldurma – işlemini idareye bıraktığı normlardır129. Takdir 

                                                 
126 GÖLCÜKLÜ, s. 121; HAFIZOĞULLARI, s. 285. 
127. YARSUVAT,  s. 553; GÖLCÜKLÜ, s. 121; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, 
Genel Hükümler, 5. Baskı, s. 116; ÖZGENÇ, 9. Bası, s. 109; 
CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 57; ÖZBEK, s. 183; KOCA/ÜZÜLMEZ, 6. Baskı, 
s. 61; AKBULUT, s. 98; BEKRİ, s. 60; EVREN, s. 978. 
128 YARSUVAT, s. 553; GÖLCÜKLÜ, s. 121; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, 
Genel Hükümler, 5. Baskı, s. 116; ÖZGENÇ, 9. Bası, s. 109; 
CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 57; ÖZBEK, s. 183; KOCA/ÜZÜLMEZ, 6. Baskı, 
s. 61; AKBULUT, s. 98; BEKRİ, s. 60; EVREN, s. 978. 
129 Beyaz hükümde, aynen beyaza veya açığa imza hâllerinde olduğu gibi kanun 
koyucu tarafından yaptırım belirlenip, üstü boş bırakılan kısım gibi içeriği boş 
bırakılan emir kısmının belirlenmesi, idarenin düzenleyici işlemleri şeklindeki 
tasarruflarına bırakıldığı için bunu tam olarak karşılar şekilde beyaza hüküm 
kavramını kullanan yazarlar için bk. TOSUN, “Yürütme Organının Koyduğu 
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edilebileceği üzere beyaz hüküm niteliğini taşıyan normlarda, yasama 

organı, hangi fiilin suç teşkil ettiğini belirleme hususunda kendisine 

terettüp eden görevi tam manasıyla yerine getirmemektedir. Bu 

durumda beyaz hüküm niteliğindeki normlarda, suçta kanunilik 

ilkesine uyulmuş gibi dolayısıyla ilke ihlal edilmemiş gibi görünmekle 

birlikte, esasen bu ilke, dolaylı bir şekilde ihlal edilmiş olmaktadır130. 

Ceza hukuku alanında, suçlar ve ceza hukuku yaptırımları 

için beyaz hüküm niteliğindeki normlara cevaz verilemeyeceği, hem 

sonuç kısmında buraya kadar hem makalenin tamamında yapılan 

açıklamalar karşısında açıktır131. Mamafih aynı kabulün, kabahatler 

hukuku açısından da daha açık ifadeyle kabahatler ve kabahatler 

karşılığında uygulanan yaptırımlar olarak idari yaptırımlar açısından 

da geçerli olup olmayacağı, tartışılması gereken bir meseleyi 

oluşturmaktadır. 

Belirtilmelidir ki makalede, kabahatler açısından da beyaz 

hüküm niteliğindeki normlara cevaz verilebilip verilemeyeceği, farklı 

açılardan değerlendirilmiştir. Kanaatimizce kabahatler açısından 

                                                                                                                   
Kaidelere Aykırılıkların Cezalandırılması”, s. 362; HAFIZOĞULLARI, s. 286; 
AYGÜN EŞİTLİ, s. 233. 
130 ÖZGENÇ, 9. Bası, s. 109; KOCA/ÜZÜLMEZ, 6. Baskı, s. 53, 62. Aksi görüş 
için bk. AYGÜN EŞİTLİ, s. 235 (Yazar, açık ceza normlarının, idarenin düzenleyici 
işlemleriyle suç ve ceza ihdas edememesinin tek istisnası olduğunu ifade 
etmektedir.); EVREN, s. 978. 
131 İÇEL VE DİĞERLERİ, s. 12; İÇEL/DONAY, s. 117, 118; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 
49; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel Hükümler, 7. Baskı, s. 104, 105; 
CENTEL/ZAFER/ ÇAKMUT, s. 62; HAKERİ, s. 20; BEKRİ, s. 62. 
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kanunilik ilkesine mutlak bir şekilde riayet edilmesinin gerekip 

gerekmediği ve beyaz hüküm niteliğindeki normlara cevaz verilebilip 

verilemeyeceği meselelerinde, şu hususların da göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir.  

İlk olarak kanun koyucu kabahatleri, ceza hukukunun 

alanından çıkartmış olmakla birlikte, kamu hukukunun alanından 

çıkartmamıştır ve kabahatler karşılığında hâlen kamu hukuku 

yaptırımları uygulanmaktadır.  

İkinci olarak idarenin düzenleyici işlemleriyle suç, ceza ve 

kabahat ihdas edilebilmesi anlayışına götüren, yasama organının ağır 

işlemesi veya halk vicdanının tatmini veya kamu yararının sağlanması 

gibi pratik gerekçeler karşısında, bireyin temel haklarının ve 

özgürlüklerinin korunmasının, her zaman ve şartta üstün olduğu 

gerçeği bulunmaktadır132.  

                                                 
132 ALACAKAPTAN, s. 40; İÇEL/DONAY, s. 120; 
ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel Hükümler, 5. Baskı, s. 119;  BEKRİ, s. 
61, 68. Ayrıca kanunla yasaklanmamış fiiller yalnızca küçük bir alanı 
oluşturmaktadır. Bir fiilin, bireylerin serbestçe hareket edebilecekleri alanın kapsamı 
dışına çıkarılması icap ettiğinde, kanun koyucunun bunu derhâl bir kanun yaparak 
gerçekleştirmesi mümkündür. Bk. ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Genel 
Hükümler, 5. Baskı, s. 115. 
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Üçüncü olarak salt yayımlanma gibi bir şartın, idarenin bütün 

düzenleyici işlemleriyle suç, ceza ve kabahat ihdas edilebilmesi gibi 

isabetsiz bir kanaate yol açabilme ihtimali bahis konusudur133.  

Dördüncü olarak idari yaptırım uygulanması esnasında idare 

hem davacı hem hâkim olarak hareket etmektedir134 ki bu nedenle ona 

bir de uygulayacağı normu kendisinin tesis etmesine müsaade 

edilmesi, hukuk devleti anlayışıyla ve hukuki güvenlik ilkesiyle zıt bir 

konumdadır. 

Nihayet kabahatler suç olmaktan çıkarılmış olmakla birlikte, 

bunlar karşılığında ceza hukuku yaptırımlarına nazaran, daha az hafif 

olan idari yaptırımların uygulanması kabul edilmiştir. Yaptırım 

yönünden karşılaşılan bu hafifliğe karşılık, yaptırımın uygulanmasını 

gerektirecek fiilin işlendiğine ve tabiidir ki bu fiil karşılığındaki 

yaptırımın uygulanmasına, kural olarak idari merciler veya idare adına 

hareket eden bir kişi karar verecektir135. Bunun anlamı kişilerin 

                                                 
133 İÇEL/DONAY, s. 121; BEKRİ, s. 61. 
134 GÖLCÜKLÜ, s. 136; KANGAL, s. 45; EVREN, s. 970. 
135 Kab. K. Madde 22/1’e göre “(1) Kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı 
vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri 
yetkidir.” Mamafih istisnai olarak Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından da 
idari yaptırım kararı verilmesi mümkündür. Nitekim Kab. K.’nın, Cumhuriyet 
Savcısının Karar Verme Yetkisi başlığını taşıyan 23 üncü maddesi, şu şekildedir: 
“ (1) Cumhuriyet savcısı, kanunda açıkça hüküm bulunan hâllerde bir kabahat 
dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye yetkilidir. (2) Bir suç dolayısıyla 
başlatılan soruşturma kapsamında bir kabahatin işlendiğini öğrenmesi hâlinde 
Cumhuriyet savcısı durumu ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirebileceği gibi, 
kendisi de idari yaptırım kararı verebilir. (3) Soruşturma konusu fiilin kabahat 
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yargılamanın olmadığı, masumiyet karinesinin tersine döndüğü, 

şüpheden sanık yararlanır ilkesinin en azından idari yaptırımın ilk 

uygulandığı anda mevcut olmadığı ve idari yaptırım uygulaması 

şeklindeki idari işlemin iptal davası açılıncaya kadar icrailik vasfı ve 

hukuka uygunluk karinesinden yararlanma nedeniyle geçerli olduğu 

bir süreçle karşı karşıya olmaları demektir136. Takdir edilebileceği 

üzere bu durumda suç ve cezalar açısından hukuki güvenliği sağlama 

adına mevzu hukuka dâhil edilen ilkeler, kabahatler ve idari 

yaptırımlar açısından evleviyetle dâhil edilmelidir.  

Açıklanan gerekçelerle Kab. K’nın, kabahatlerde kanuniliği 

düzenleyen ve Kanunilik İlkesi başlığını taşıyan 4 üncü maddesinin 

değiştirilmesi gerekmektedir137. Bu değişikli ğin şu şekilde 

yapılabileceği kanaatindeyiz: Kab. K. Madde 4 (Kanunilik İlkesi) – 

“(1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu ve kabahatlerin unsurları, 

                                                                                                                   
oluşturduğunun anlaşılması hâlinde Cumhuriyet savcısı bu nedenle idari yaptırım 
kararı verir. Ancak, bunun için ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından idari 
yaptırım kararı verilmemiş olması gerekir.” Kab. K.’nın, Mahkemenin Karar Verme 
Yetkisi başlığını taşıyan 24 üncü maddesi ise şu şekildedir: “(1) Kovuşturma konusu 
fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması hâlinde mahkeme tarafından idari 
yaptırım kararı verilir.” 
136 GÖLCÜKLÜ, s. 117; ÇAĞLAYAN, s. 71, 72; OĞURLU, s. 166. 
137 EVREN ise aynı kanaatte olmakla birlikte bir ayrıma gitmektedir. Yazara göre 
“… belirli bir miktarı aşmayan idari para cezalarının uygulanacağı fiilleri kabahat 
olarak kabul etme yetkisi, kanun koyucunun çıkaracağı çerçeve kanun içerisinde 
kalmak üzere, idareye bırakılmalı ancak diğer yüksek miktardaki idari para cezaları 
veya diğer idari yaptırımların uygulanacağı kabahat niteliğindeki fiillerin kanun 
tarafından düzenlenmesi öngörülmelidir.” Bk. EVREN, s. 999. 
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açıkça tanımlanmak koşuluyla ve ancak kanunla düzenlenir. (2) 

Kabahatler karşılığında uygulanacak yaptırımlar olarak idari 

yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir.” 
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