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ÖZ 

 

 
Zorunluluk durumu ilk çağlardan beri ceza hukukunun en önemli 

sorunlarından birini oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, zorunluluk durumunun bir 

hukuka uygunluk nedeni mi yoksa bir mazeret nedeni mi teşkil ettiği veya her ikisine 

ilişkin özellikler mi gösterdiği konusunda bir sonuca ulaşmaktır. Bu nedenle ceza 

hukukunun temel kavramları olan hukuka aykırılık ve kusur konularına yer 

verilecektir. Ayrıca çalışmada zorunluluk durumuyla ilgili olarak hata, iştirak, sınırın 

aşılması ve yükümlülüklerin çatışması gibi konular da incelenecektir.   

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

The state of necessity constitutes one of the most important problems of the 

criminal law since the beginnings. The aim of our thesis is to determine whether the 

state of necessity is a cause of justification, or an excuse, or if it bears 

charasteristics of both kinds of exclusion of the criminal responsibility. To achieve 

this, basic concepts of the criminal law such as culpability and justification need to 

be clarified. In addition, the impact of the state of necessity to concepts like error, 

excess, conspiracy and conflict of duties etc. will be examined. 
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ÖNSÖZ 

 

Zorunluluk durumu 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer almasına rağmen, 

mahkeme içtihatlarına fazla yansıyan bir kurum olmamıştır. Oysa yabancı hukuk 

sistemlerinde çok fazla uygulama alanı bulan bir kavram olmuştur. Yargıtay’ın 

ulaşabildiğimiz yayınlanmış çok az sayıdaki kararı da zorunluluk durumunun 

hukuksal niteliğini ve koşullarını yeterince irdelememektedir. Ancak Yargıtay’ın 

incelediğimiz bazı kararlarına konu olan somut olaylarda zorunluluk durumunun 

koşulları bulunmasına rağmen, Yargıtay, sorunu kast kavramına dayanarak 

çözümleme yoluna gitmiştir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu da zorunluluk durumuna ilişkin hükmünde 

eski kanuna göre bazı değişiklikler getirmiştir. Yeni düzenleme korunan hukuksal 

değerlerin kapsamını genişletmiş, orantılılık ilkesini getirmiştir. Bunun yanısıra, bazı 

özel normlarda da zorunluluk durumuna yer vermiştir. Bu düzenlemelerle birlikte 

zorunluluk durumunun hukuksal niteliğine ilişkin tartışmalar yeniden ivme 

kazanmıştır.  

Ülkemizde, diğer birçok konuda olduğu gibi zorunluluk durumuna ilişkin 

olarak da fazla bir monografi bulunmamaktadır. Bu konudaki tek eser Sayın Nevzat 

Toroslu’nun Ceza Hukukunda Zaruret Hali isimli çalışmasıdır (Ankara 1968). Bu 

çalışmanın yapılmasından beri, her ne kadar ülkemiz uygulaması açısından kayda 

değer pek bir şey olmasa da, yabancı hukuk sistemlerinde çok önemli gelişmeler 

olmuştur. Özellikle Alman hukukunda zorunluluk durumu hukuka uygunluk ve 

mazeret nedeni olarak ikiye ayrılmıştır. Fransa’da da 1994 tarihli Ceza Kanunu, 

daha önce uygulamada yerleşen zorunluluk durumunu yasal çerçeveye 

kavuşturmuştur.  

Bütün bu nedenleri gözönünde bulundurduğumuzda, zorunluluk durumunun 

ceza hukuku bakımından yeniden değerlendirilmesi gerektiği fikrine ulaştık ve 

doktora tez konusu olarak belirledik. Amacımız zorunluluk durumunu her yönüyle 

inceleyerek, en azından uygulamada daha fazla yer almasını sağlayarak Türk 

hukukuna bir damla da olsa katkıda bulunmaktır.   
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RIDC   : Revue Internationale de Droit Comparé 

RPDP   : Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal 

RSCDPC : Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal 

Comparé 

sh   : sayfa 

StraFo  : Strafverteidiger Forum 

StV   : Strafverteidiger  

SÜHFD  : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

sy   : sayı 

TBB   : Türkiye Barolar Birliği  

TCK   : Türk Ceza Kanunu 

TTK   : Türk Ticaret Kanunu 

vd.   : ve devamı 

VRS   : Verkehrsrechts – Sammlung  

YD   : Yargıtay Dergisi 

YÜHFD  : Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  

YKD   : Yargıtay Kararları Dergisi 

ZRP   : Zeitschrift für Rechtspolitik 

ZStW   : Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft  
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GİRİŞ 

 

 

Tehlike altında bulunan hukuksal bir değeri korumak amacıyla başkalarının 

hukuksal değerlerine zarar verilmesi ilkçağlardan bu yana sürmektedir. Zorunluluk 

durumunda masum bir kişiye zarar verilmesi uzun bir dönem ahlâk dışı olarak 

görülmüştü. Özellikle insanların topluluk hâlinde yaşamaya başlamalarından itibaren 

zorunluluk durumu önce din kuralı şeklinde, ardından da hukuk kuralı şeklinde 

belirmeye başlamıştı. Aynı toplumda yaşayan bir insanın başka bir insana yardımda 

bulunması biçimindeki ahlâk kuralı zaman içerisinde hukuksal bir yükümlülüğe 

dönüşmüştür. Böylece zorunluluk durumunun temel esası da ortaya çıkmıştır. 

Bununla birlikte, son 40–50 yıllık dönemde ABD’nin belirleyici olduğu batı kültürünün, 

çok uluslu şirketlerin ve teknolojinin de yardımıyla, tüm dünyaya yayılması 

neticesinde bireycilik anlayışı toplumsal dayanışma ilkesini önemli ölçüde 

aşındırmaya başlamıştır. Yine de batı kültürü geleneksel yapılanmayı tam olarak 

ortadan kaldıramamıştır. Kişinin toplumsal dayanışma ilkesi gereğince başkalarına 

yardım etmesi gerekliliği yönündeki anlayış, bugün hâlâ ahlâkî ve hukuksal 

yükümlülük olarak varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle de zorunluluk durumundan 

hukuksal bir kurum olarak vazgeçilmesi veya tamamen başka bir esasa 

dayandırılması şimdilik mümkün gözükmemektedir.  

Bu çalışmada, hukuksal bir değerin tehlikeyle karşı karşıya kalması 

sonucunda kişinin içinde bulunduğu zorunluluk durumunda, başkasının hukuksal 

değerine zarar vermek suretiyle gerçekleştirdiği kurtarma fiilinin ceza hukuku 

bakımından nasıl değerlendirilmesi gerektiğine çözüm aranmaktadır. Zorunluluk 

durumu ceza hukukunun başta hukuka aykırılık ve kusur olmak üzere birçok 

konusunu yakından ilgilendirmektedir. Zorunluluk durumunun hukuka aykırılık 

ve/veya kusur kapsamında ele alınması ceza hukuku bakımından farklı sonuçlar 

ortaya çıkartabilmektedir. Tarihsel kökenleri çok daha eski olmakla birlikte, özellikle 

Almanya’da 1975 yılında yapılan Ceza Kanunu değişikliğinin ardından zorunluluk 

durumunun hukuka uygunluk nedeni ve mazeret nedeni olarak ikiye ayrılması 

neticesinde doktrinde bu konuda ortaya atılan görüşler de çoğalmış ve çeşitlenmiştir. 

Biz bu çalışmada, zorunluluk durumuna ilişkin açıklamalarımızda Alman doktrininde 

ortaya atılan görüşlere önemli oranda başvuracağız. Yeni Türk Ceza Kanunu, hatta 



 15

Ceza Muhakemesi Kanunu da zorunluluk durumuna ilişkin olarak kayda değer 

önemli yenilikler getirmiştir. Bu çalışmada, zorunluluk durumuna ilişkin 

düzenlemeleri doktrindeki görüşler etrafında analiz etmeye ve yorumlamaya 

çalışacağız. 

Bu çalışma üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde zorunluluk 

durumunun kavramsal özellikleri, tarihsel gelişimi, uluslararası, ulusalüstü ve 

karşılaştırmalı ceza hukukundaki görünümü ele alınacaktır. Zorunluluk durumunun 

kavramsal özellikleri başlığı altında, terimi sorunu çözüme kavuşturulduktan sonra 

bir tanım verilmeye, böylece kavramın sınırları çizilmeye çalışılacaktır. Ardından 

zorunluluk durumunun ceza hukukunda hangi kapsamda ele alınması gerektiğine 

ilişkin teoriler aktarılacak ve mevzuatımız ışığında benimsediğimiz teori ortaya 

konulacaktır. Ayrıca bu bağlamda, tehdide dayalı zorunluluk durumunun da hangi 

kapsamda değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin görüşler belirtildikten sonra kişisel 

görüşümüz vurgulanacaktır. Zorunluluk durumunun tarihsel gelişiminin yalnızca 

hukuk kuralları bağlamında değil, aynı zamanda doktrin bağlamında da 

incelenmesine gayret edilecektir. Uluslararası ceza hukukunda zorunluluk durumu 

uluslararası ceza mahkemeleri ve uygulamaları açısından incelenecektir. Ulusalüstü 

ceza hukuku bakımından da, Avrupa Birliği hukukunda zorunluluk durumunun yeri 

hakkında bilgi verilecektir. Karşılaştırmalı ceza hukuku başlığı altında ise, çeşitli ülke 

ceza hukuklarının zorunluluk durumunu ele alış biçimleri uygulamasıyla birlikte 

aktarılacaktır.  

Çalışmanın ikinci bölümü tamamen hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumuna ayrılmıştır. Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu 

ayrıntılı olarak ele alınmadan önce, hukuka aykırılık kavramı üzerinde durulacaktır. 

Hukuka aykırılık konusunda özellikle haksızlık kavramı ve hukuka uygunluk 

nedenleri açıklanmaya çalışılacaktır. Ardından hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumunun hukuksal niteliğini açıklayan teoriler olan amaç ve hukuksal 

yararların karşılaştırılması teorilerine yer verilecektir. Daha sonra ise, hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumun koşulları ayrıntılı bir şekilde 

incelenecektir. Bu koşulları tehlikeye ve kurtarma fiiline ilişkin koşullar olarak 

ayıracağız. Üçüncü kişi yararına zorunluluk durumunun da üzerinde durduktan 

sonra, bu zorunluluk durumunun türlerini anlatacağız. Hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumuna ilişkin sorunlar başlığı altında ise, hata, hukuka 

uygunluk sınırının aşılması ve yükümlülüklerin çatışması konularına yer vereceğiz. 



 16

Son olarak da taksirli ve ihmalî suçlarda hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumunun uygulanabilirliğini değerlendireceğiz. 

Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu ise üçüncü bölümün konusunu 

teşkil etmektedir. Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun daha iyi 

anlaşılabilmesi için, burada öncelikle ceza hukukunda kusur ve sorumluluk 

kavramlarına değinilecektir. Bu kapsamda kusurun maddî içeriğinin ve mazeret 

nedenleri kavramının belirlenmesine çalışılacaktır. Bundan sonra mazeret nedeni 

olarak zorunluluk durumunun hukuksal niteliğini açıklayan teorilere yer verip, kişisel 

görüşümüzü açıklayacağız. Ardından mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun 

koşullarını tekrara girmeden, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun 

koşullarından farklılık arz ettiği ölçüde inceleyeceğiz. Üçüncü kişi yararına mazeret 

nedeni olarak zorunluluk durumunu açıklığa kavuşturduktan sonra, bu zorunluluk 

türüne ilişkin olarak hata ve iştirak sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Son olarak 

da, taksirli ve ihmalî suçlarda mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun 

gösterdiği özellikleri ifade edeceğiz.  

Çalışmanın sonunda zorunluluk durumuna ilişkin sorunlara tarafımızdan 

getirilen çözümler ve öneriler sonuç başlığı altında toplanarak, çalışmaya nokta 

konulacaktır.                 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

ZORUNLULUK DURUMUNUN KAVRAMSAL ÖZELLİKLERİ – 
TARİHSEL GELİŞİM – ULUSLARARASI, ULUSALÜSTÜ VE 

KARŞILAŞTIRMALI CEZA HUKUKU 

 

 

 

I. ZORUNLULUK DURUMUNUN KAVRAMSAL ÖZELLİKLERİ 

A. Genel Açıklamalar 

Kural olarak hiçkimse, kendisini tehdit eden zararları başkasına yansıtma 

hakkına sahip değildir. Başka bir ifadeyle, kişi kendi yararlarını korumak için 

başkasının hukuksal değerlerine müdahale edemez. Ancak zorunluluk durumu, bir 

tehlikeyle karşı karşıya bulunan kişiye kendi yararını korumak için şiddet kullanmak 

suretiyle hareket ederek başka bir kimsenin hukuksal değerlerini ihlâl etme yetkisi 

vermektedir. Bu ihlâl yetkisi, modern bir devlette sözkonusu olan devletin hakların 

korunmasındaki önceliği, başka bir deyişle devletin cebir kullanma tekeli ilkesinin 

istisnası olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ilkeye göre, cebrin hukuka uygun olarak 

kullanılması, kural olarak, bunun için yetkili kılınmış devlet organları tarafından 

gerçekleştirilir. Vatandaşlar ise, genel nitelikteki kamusal barışı bozmama 

yükümlülüğüne uymak zorundadırlar. Ancak meşru savunma gibi zorunluluk durumu 

da, devletin bizzat hakları korumadaki önceliğini uç noktadaki çatışmaların 

sözkonusu olduğu özel hâllerde sınırlamaktadır 1 . Zorunluluk durumunda belirli 

koşullar altında tehlikeyle karşı karşıya bulunan kişiye ya da üçüncü kişiye 

başkasının hukuksal değerlerine müdahale ederek tehlikeyi savuşturma olanağı 

verilmektedir. Böylece zorunluluk durumu, bireylerin, değerlerinin hukuken güvence 

altına alındığı özgürlük alanı içerisinde serbestçe ve hiçbir hukuksal mecburiyet 

olmaksızın hareket edebilecekleri ilkesini üçüncü kişiler kişiler bakımından 

                                                 
1 PAWLIK, Michael: Der rechtfertigende Notstand, Berlin-New York 2002, sh: 1. 
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sınırlamaktadır. Böyle bir sınırlamayı gerekçelendiren düşünce ise toplumsal 

dayanışma anlayışıdır. Özellikle hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumuna ilişkin bir düzenlemenin hukuk düzenine dâhil edilmesiyle birlikte, belirli 

koşullar altında bireylerin başkalarının daha ağır basan yararları lehine kendi 

hukuksal değerlerini feda etmek bakımından yalnızca ahlâken değil, aynı zamanda 

hukuken de yükümlülük altında olduğu ortaya çıkmaktadır. Mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumunda ise, kurtarılan hukuksal değerle feda edilen hukuksal değer 

aynı öneme sahip olduğu için, bu tür olaylarda ceza normunun faile hitap edebilirliği 

güçleştiğinden kusur da azalmakta ve böylece genel ve özel önleme amaçları 

ortadan kalkmaktadır.   

Bu nedenle zorunluluk durumu, hukuk felsefesinin yanısıra, ceza hukukunun 

da temel birçok kurumunu yakından ilgilendirmektedir. Goldschmidt, 1913 yılında 

yazdığı “zorunluluk durumu, bir kusur problemi” adlı makalesinde şöyle demekteydi; 

“Zorunluluk durumuna ilişkin düzenlemeler âdeta hukukun küçük bir evrenidir. Bu 

küçük alanda genel olarak hukukun kapsamındaki sorunlar çözümlenebilmektedir: 

çatışan yararlar adalete uygun olarak sınırlanabilmekte, birbirine karşıt olan saikler 

de hakkaniyete uygun olarak dikkate alınabilmektedir”2. Gerçekten de bir hukuksal 

kurum olarak zorunluluk durumu bünyesinde fiile, hukuka aykırılığa ve kusura, 

böylece ceza hukukunun temel konularına ilişkin sorunlar bir araya gelmektedir. 

Henkel’in ifadesiyle, “nasıl ki bir prizma içerisinde ışınlar toplanıyor ve çeşitli 

renklere ayrılmış hâlde yeniden beliriyorsa, zorunluluk durumu da ceza hukuku 

genel öğretisinin farklı temel sorunları bakımından bir toplanma noktasını ifade 

etmektedir”3. Dolayısıyla zorunluluk durumu ne yalnızca hukuka aykırılık sorunu, ne 

de tek başına bireysel sorumluluk (kusur) sorunu olarak ele alınabilir. Somut olayın 

şekillendirmesine göre her iki alanda değerlendirmeyi gerekli kılabilen hukuksal bir 

kurum olarak ortaya çıkmaktadır.        

B. Terim Sorunu 

Türk ceza hukuku doktrininde, zorunluluk durumu terimi konusunda bir görüş 

birliği bulunmamaktadır. Doktrinde çeşitli terimlerin kullanıldığı gözlemlenmektedir.  

                                                 
2  GOLDSCHMIDT, James: “Der Notstand, ein Schuldproblem”, Österreichische Zeitschrift für 
Strafrecht 1913, sh: 196.   
3 HENKEL, Heinrich: Der Notstand nach gegenwärtigem und künftigem Recht, München 1932, sh: 2.   
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Bazı yazarlar eski Türk Ceza Kanunu’nun 49. maddesinin 3. bendinde yer 

alan “…bir tehlikeden muhafaza etmek zaruretinin bâis olduğu mecburiyetle…” 

ifadesine dayanarak zaruret hâli terimini tercih etmektedirler4. Ayrıca eski TCK md. 

494 de zaruret hâli terimine yer vermekteydi. Yine bu ifadeye dayanarak mecburiyet 

hâli terimi de kullanılmıştır5. Yeni Türk Ceza Kanunu md. 303/4’de de mecburiyet 

terimine yer verilmiştir.  

Türk ceza hukuku doktrininde sık kullanılan terimlerden biri de ıztırar hâlidir6. 

Bununla birlikte zorunluluk hâli7, çaresizlik hâli8, zorda kalma9 ve zorda kalış10 gibi 

                                                 
4 EREM, Faruk/DANIŞMAN, Ahmet/ARTUK, Mehmet Emin: Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası, Ankara 1997, sh: 580 vd.; ALACAKAPTAN, Uğur: Suçun 
Unsurları, Ankara 1970, sh: 98 vd., TOROSLU, Nevzat: Ceza Hukukunda Zaruret Hali, Ankara 1968, 
sh: 5 vd.; HAFIZOĞULLARI, Zeki: “Türk Ceza Hukuku Sisteminde Zaruret Hali ve Üçüncü Kişiyi 
Kurtarma”, AÜHFD 1971, c: XXVIII, sy: 1-4, sh: 91, dn: 1; SOYASLAN, Doğan: Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, 3. Baskı, Ankara 2005, sh: 379-384 (Aslında Soyaslan başlık olarak zorunluluk hâli ifadesini 
tercih etmiş olmakla birlikte, konuya ilişkin açıklamalarında genelde zaruret hâli ifadesine yer vermiştir); 
ÖZEN, Muharrem: Türk Ceza Hukukunda Meşru Müdafaa, Ankara 1995, sh: 167-173; Önder de 
zaruret hâli terimini tercih etmekle birlikte, zorda kalma durumu teriminin de kullanılabileceğini 
belirtmektedir (ÖNDER, Ayhan: Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul 1992, sh: 249 vd.).  
5 KUNTER, Nurullah: Suçun Kanunî Unsurları Nazariyesi, İstanbul 1949, sh: 168, 251, 254; TANER, 
M. Tahir: Ceza Hukuku, Umumî Kısım, 3. Basım, İstanbul 1953, sh: 421 vd. Bununla birlikte Taner, bu 
kuruma ıztırar hâli veya zaruret hâli de denilebileceğini belirtmektedir (TANER, Ceza Hukuku, Umumî 
Kısım, sh: 422).   
6 DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir: Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, Genel Kısım, c: II, 12. Bası, 
İstanbul 1999, No: 816; DÖNMEZER, Sulhi: Genel Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul 2003, sh: 175 vd.; 
ERMAN, Sahir: Askerî Ceza Hukuku, 7. Bası, İstanbul 1983, No: 118-119; ERMAN, Sahir: Ticarî 
Ceza Hukuku, c: I, Genel Kısım, 3. Bası, İstanbul 1992, No: 70; BAYRAKTAR, Köksal: Hekimin 
Tedavi Nedeniyle Cezaî Sorumluluğu, İstanbul 1972, sh: 49, 84-86, 103,130-131,135, 163, 177, 179-
181, 195-196, 199-200, 240-241, 244-245, 248, 256; BAYRAKTAR, Köksal: Suç İşlemeye Tahrik 
Cürmü, İstanbul 1977, sh: 191; ÖZGENÇ, İzzet: Suça İştirakin Hukuki Esası ve Faillik, İstanbul 1996, 
sh: 211, 232-233; ÜNVER, Yener: Ceza Hukukunda İzin Verilen Risk, İstanbul 1998, sh: 148-150; 
ÜNVER, Yener/NUHOĞLU, Ayşe: Federal Almanya Çevre Ceza Hukuku, İstanbul 1999, sh: 146-147, 
181; ŞEN, Ersan: Türk Ceza Hukuku, İstanbul 2002, sh: 410-418 (Bununla birlikte Şen, zaruret ve 
zorda kalma terimlerini de kullanmaktadır).   
7 DEMİRBAŞ, Timur: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Bası, Ankara 2005, sh: 279 vd. (Demirbaş, 
zaruret ve ıztırar hâli terimlerini de tercihen kullanmaktadır); BAYRAKTAR, Köksal: “Ceza 
Kanunundaki Hukuka Uygunluk Nedenleri”, Ceza Hukuku Günleri, 70. Yılında Türk Ceza Kanunu – 
Genel Hükümler – (26-27 Mart 1997 – İstanbul), İstanbul 1998, sh: 70, 71; ERSOY, Yüksel: Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2002, sh: 96-97 (Yazar yine zaruret hâli terimine de yer vermektedir); 
TOROSLU, Nevzat: Ceza Hukuku, Genel Kısım, 8. Baskı, Ankara 2005, sh: 148-154; Tosun ise, bu 
terime yakın olarak zorunluk durumu terimini tercih etmiştir (TOSUN, Öztekin: Suç Hukuku El Kitabı, 2. 
Baskı, İstanbul 1982, sh: 191-196); HAKERİ, Hakan: Ceza Hukuku, Temel Bilgiler, Ankara 2006, sh: 
169-178 (Ancak Hakeri ıztırar, mecburiyet ve zaruret terimlerine de yer vermektedir).   
8 ÖZTÜRK, Bahri/ERDEM, Mustafa Ruhan: Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 
8. Bası, Ankara 2005, No: 221 vd. (Bununla birlikte yazarlar ıztırar ve zaruret terimlerini de 
kullanmaktadırlar).  
9 CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide/ÇAKMUT, Özlem: Türk Ceza Hukukuna Giriş, 3. Bası, İstanbul 2005, 
sh: 318 vd; YÜCE, Turhan Tûfan: Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Ankara 1985, sh: 41-44 (Yazar 
mecburiyet ve zaruret hâli terimlerinin de tercihen kullanmaktadır).   
10  İÇEL, Kayıhan/SOKULLU-AKINCI, Füsun/ÖZGENÇ, İzzet/SÖZÜER, Adem/MAHMUTOĞLU, 
Fatih S./ÜNVER, Yener: İçel – Suç Teorisi, 2. Kitap, 3. Bası, İstanbul 2004, sh: 155 vd.; ÜNVER, 
Yener: Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Ankara 2003, sh: 992, 993; ERMAN, 
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terimlerin kullanıldığı da görülmektedir. Nitekim 5237 sayılı Yeni Türk Ceza 

Kanunu’nun 25, 92. ve 147. maddelerinin ve Medenî Kanun’un 753. maddesinin 

başlıkları “zorunluluk hâli” terimini kullanmıştır. Anayasa md. 17/2 de “tıbbî 

zorunluluklar”dan bahsetmektedir. Biz bu çalışmada, Anayasa’ya ve kanuna paralel 

olarak zorunluluk terimini tercih etmiş bulunmakla birlikte, “hâl” kelimesi yerine 

“durum” kelimesini kullanmak suretiyle “zorunluluk durumu” ifadesini 

benimseyeceğiz.      

C. Kavram 

Zorunluluk durumu doktrinde genel olarak şu şekilde tanımlanmaktadır; 

“Zorunluluk durumu, yalnızca üçüncü bir kişinin hukuksal yararlarının ihlâl edilmesi 

suretiyle savuşturulabilen, hukuksal yararlar bakımından halen mevcut olan bir 

tehlike durumudur” 11 . Wessels/Beulke de zorunluluk durumunu, “savuşturulması 

yalnızca başka birisine ait yararların feda edilmesi suretiyle mümkün olan, hukuken 

korunan yararlar bakımından halen mevcut bir tehlike durumu” olarak 

tanımlamaktadırlar12.  

TCK md. 25/2’nin düzenlemesini de dikkate alarak zorunluluk durumunu 

tanımlamamız mümkündür. Zorunluluk durumu, kişinin kendisine veya üçüncü bir 

kişiye ait hukuksal bir yararı tehdit eden halen mevcut ağır bir tehlikeyi, bu tehlikeye 

bilerek neden olmadığı veya hukuksal katlanma yükümlülüğü bulunmadığı takdirde, 

yalnızca başka bir kişinin veya tehlikenin kaynağında bulunan kişinin daha az 

önemdeki veya eşit önemdeki hukuksal yararını ihlâl etmesi suretiyle 

savuşturabilmesidir.  

Bununla birlikte bu tanımlar, ceza hukukunun farklı alanlarında ele alınması 

gerekli olan çok çeşitli durumları karşılamaktadırlar. Örnek olarak şu durumlar 

zikredilebilir; Saldırıya uğrayan bir kimse, kendini savunmak için kızgın bir köpeği 

                                                                                                                                          
R. Barış: Ceza Hukukunda Tıbbî Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, Ankara 2003, sh: 56, 89-90, 97, 
141, 142, 145-149, 156-157, 189, 199, 217-218, 223-224, 227 [Bununla birlikte yazar, zaman zaman 
zorunluluk hâli terimini de kullanmaktadır (ERMAN, Ceza Hukukunda Tıbbî Müdahalelerin Hukuka 
Uygunluğu, sh: 66, 96)]; EVİK, Vesile Sonay: Çıkar Amaçlı Örgütlenme Suçu, İstanbul 2004, sh: 265; 
MAHMUTOĞLU, Fatih Selami/DURSUN, Selman: Türk Hukuku’nda Müdafiin Yasaklılık Halleri, 
Ankara 2004, sh: 87-89.     
11 MAURACH, Reinhart/ZIPF, Heinz: Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband I, 8. Auflage, Heidelberg 
1992, § 27, No: 1; JESCHECK, Hans-Heinrich/WEIGEND, Thomas: Lehrbuch des Strafrechts, 
Allgemeiner Teil, 5. Auflage, Berlin 1996, § 33 I 1; LENCKNER, Theodor: Der rechtfertigende 
Notstand, Tübingen 1965, sh: 7.     
12  WESSELS, Johannes/BEULKE, Werner: Strafrecht, Allgemeiner Teil, 35. Auflage, Heidelberg 
2005, No: 291.  



 21

öldürebilir. Bir yangının söndürülmesi sırasında komşu araziye zarar verilmek 

zorunda kalınmış olabilir. Bir kimse, deniz kıyısında bulunan bir botu sahibinin karşı 

koymasına rağmen, boğulan bir kişiyi kurtarmak için kullanabilir. Bir hekim 

otomobiliyle ağır bir yaralıya mümkün olduğu kadar çabuk ulaşmak için azamî hız 

sınırını aşmış olabilir. Bir dağcı yüksek bir yerden düşmüş arkadaşıyla birlikte 

kendisini tutan ve iki kişiyi taşıyamayan bir ipi, kendi yaşamını kurtarmak için 

kesebilir. Bir kimse, kazaya uğramış iki kişiden en azından birisini kurtarmak için 

hareket etmiş olabilir. Bir makasçı, hızlı trenin duran bir yolcu trenine çarpması 

suretiyle ortaya çıkabilecek çok daha büyük bir felaketi önlemek için, hızlı treni 

güzergâh işçilerinin bulunduğu perona yönlendirmiş olabilir. Bir banka görevlisi kasa 

dairesinin anahtarlarını banka soyguncusuna vermeye silâhla mecbur edilmiş 

olabilir13. 

Böyle tehlike durumlarında gerçekleştirilen kurtarma fiili tipe uygun bir fiili 

sonuçladığı için ceza hukuku bakımından önem taşımaktadır. Bir tehlikenin neden 

olduğu zorunluluk durumunda hukuksal yararlar birbirleriyle kaçınılmaz bir çatışma 

içerisine düşmektedirler. Bu çatışma, hukuksal bir yarara yönelik tehlikenin yalnızca, 

üçüncü bir kişiye ait olan bir yararın feda edilmesi suretiyle bertaraf edilmesiyle son 

bulmaktadır. Böylece yararlar çatışmasında bir taraftan korunan yarar, diğer taraftan 

ihlâl edilen yarar şeklinde iki boyutlu bir görünüm sözkonusu olmakta ve zorunluluk 

durumunda gerçekleştirilen fiil hukuksal bir yararı ihlâl etmek suretiyle başka bir 

hukuksal yararı korumaktadır 14 . Zorunluluk durumu kavramı altında, yararlar 

çatışmasının sayısız farklı görünüm şekilleri biraraya gelmekte ve âdeta geniş bir 

“gerilim alanı” oluşmaktadır15. Zorunluluk durumu dogmatik inceleme bakımından 

homojen bir görünüm sunmamakta, aksine farklı hukuksal değerlendirmeleri 

gerektiren çeşitli durumları bünyesinde barındırmaktadır. Zorunluluk durumu bazı 

somut olaylarda çatışan yararların önemine göre ceza hukukunun farklı alanlarına 

konu olabilmektedir. Zorunluluk durumu bazen hukuka aykırılık alanını 

ilgilendirebilmekte, bazen de kusur sahasına dâhil olabilmektedir. Bu nedenle 

doktrinde zorunluluk durumunun hangi ceza hukuku kurumu çerçevesinde ele 

alınması gerektiği konusunda tartışmalar yaşanmış ve çeşitli teoriler ortaya atılmıştır.   

                                                 
13 Örnekler için bkz. JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 33 I 1.  
14  KÜPER, Wilfried: “Grundsatzfragen der Differenzierung zwischen Rectfertigung und 
Entschuldigung”, JuS 1987, sh: 81-82. 
15 MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 27, No: 1.      
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D. Zorunluluk Durumunun Sınıflandırılmasına İlişkin Teoriler  

1. Tekçi Teoriler 

Tekçi teoriler, zorunluluk durumunun hukuksal niteliğini tek bir hukuksal 

esasa dayandırmak suretiyle açıklamaya çalışmaktadır. Tekçi teoriler kendi 

içerisinde ikiye ayrılmaktadırlar. Buna göre, zorunluluk durumu ya sadece bir hukuka 

uygunluk nedeni ya da sadece bir mazeret nedeni olarak ele alınmaktadır. 

a. Zorunluluk Durumunu Yalnızca Hukuka Uygunluk Nedeni 
Olarak Ele Alan Teori 

Zorunluluk durumunu yalnızca bir hukuka uygunluk nedeni olarak gören bu 

teorinin başlıca savunucusu v. Hippel olmuştur. Yazar, cezasız kalan bütün 

zorunluluk durumlarında objektif olarak hukuka uygun bir fiilin yanısıra, kusursuz bir 

fiilin ya da kişisel cezalandırmayı ortadan kaldıran bir nedenin bulunup bulunmadığı 

sorusuna olumsuz cevap vermektedir. Zira, yazara göre, zorunluluk durumunda 

işlenen fiil herkes için geçerli objektif bir olaydır, kişisel cezalandırılmayı ortadan 

kaldıran bir neden ise, ilke olarak cezalandırılabilir bir fiilde her bir failin veya şerikin 

özel nitelik ve durumlar nedeniyle cezasız kalması hâlinde mevcuttur. Zorunluluk 

durumunun yalnızca yararların ağır basması durumunda hukuka uygun sayılması 

gerektiği görüşünü reddeden v. Hippel, ceza hukukunda kanunî bir kusur karinesinin 

alışık olunmayan bir şekilde kabul edilmesi durumunda, zihinsel bozuklukların 

sözkonusu olmadığı, aslında bir mazeret nedeninin değil, aksine yalnızca çözümü 

zor bir güçlüğün bulunduğu olaylarda iradenin serbestçe belirmesini ortadan 

kaldıran bir nedenin yanlış bir şekilde yaratılmaya ve böylece kusur öğretisine bir 

karışıklığın sokulmaya çalışıldığını belirtmiştir. Kusurda belirli bir failin her bir fiille 

psişik ilişkisinin sözkonusu olduğunu vurgulayan yazar, zorunluluk durumunda ise, 

herkesin uygun objektif bir olay içerisinde aynı şekilde davranabileciğini ifade 

etmiştir. Zorunluluk durumunda objektif olarak hukuka uygun hareket eden kimsenin, 

ağır basan yararları korumadığını, aksine hukuk düzeni içerisinde kabul edilmiş 

uygun sınırlar olarak haklı yararları koruduğunu saptayan v. Hippel, zorunluluk 

durumunda işlenen fiilin kusur yeteneğine tamamen sahip ortalama bir insanın 
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normal fiili olduğunu, hukukun buna izin vermesi dolayısıyla objektif olarak hukuka 

uygun olduğunu da eklemektedir16.    

Zorunluluk durumunun yalnızca bir hukuka uygunluk nedeni oluşturduğu 

teorisi İspanyol doktrininde de Gimbernat Ordeig tarafından oldukça farklı 

gerekçelerle savunulmuştur. Yazar görüşlerini, bastırıcı-önleyici devlet tepkisinin 

aracı olarak ceza normunun fonksiyonu üzerinde odaklandırmıştır. Hukuka uygunluk 

nedenleri ile mazeret nedenleri ayrımında, kanun koyucunun bir fiili yaptırıma 

bağlama isteği ile yaptırıma bağlayabilme iktidarı kriterini esas alan yazara göre, 

ceza hukuku bir davranışı bizatihi reddedebilmesine karşın reddetmek istemiyorsa, 

bu davranış hukuka uygundur, başka bir deyişle izinlidir. Yazarın örneği gereğince, 

meşru savunmada, kanun meşru savunma fiillerini önlemeye çalışmayı anlamsız 

bulduğu için değil, aksine bu tür davranışları önlemeye çalışmak istemediği için 

cezalandırmadan vazgeçmektedir. Buna karşın kusur alanında ise, kanun 

koyucunun bir yapabilirlik (iktidar) sorununun sözkonusu olduğunu belirten 

Gimbernat Ordeig’e göre, gerçi ceza hukuku akıl hastalarının veya çocukların tipe 

uygun ve hukuka aykırı fiillerini de önlemek istemektedir, ancak kanun koyucu bu 

amaca cezalandırma aracılığıyla ulaşamaz, çünkü cezalandırma tehdidinin psişik 

önleme etkisi bu tür kişilerde başarılı olamayacağı için cezalandırma özel önleme 

bakımından anlam ifade etmemektedir. Yazar buradan hareketle zorunluluk 

durumunun ceza hukuku sistematiğindeki yerinin belirlenebileceği düşüncesindedir. 

Yazara göre, zorunluluk durumunda fail, olağanüstü panik durumları bir kenara 

bırakılacak olursa, genelde kendisini yasaklanmış davranışa göre motive etmede 

tamamen yeteneksiz değildir. Gimbernat Ordeig’e göre, zorunluluk durumunda 

işlenen kurtarma fiillerine karşı bir cezanın uygulanması anlamsız olmazdı, bilakis 

bu suretle pek çok kişinin cezadan kurtulmak için başkasının hukuksal değerini ihlâl 

etmektense, kendi hukuksal değerinin ihlâl edilmesine katlanması sonucuna 

ulaşılabilirdi. Oysa ki ceza hukukunun bunu istemediğini ve zorunluluk durumunda 

işlenen fiilin yaptırım altına alınmasından genel olarak vazgeçtiğini vurgulayan yazar, 

bu yüzden zorunluluk durumunda bir mazeret nedeninin değil, hukuka aykırılığı 

ortadan kaldıran bir nedenin sözkonusu olduğu sonucuna ulaşmıştır17. Gimbernat 

Ordeig’in bütün zorunluluk durumlarını hukuka uygunluk nedenleri çerçevesinde ele 
                                                 
16 v. HIPPEL, Robert: Deutsches Strafrecht, Band II, Das Verbrechen, Allgemeine Lehren, Berlin 1930, 
sh: 231, 233-234.   
17 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique: “Der Notstand: ein Rechtswidrigkeitsproblem”, Festschrift für Hans 
Welzel, Berlin 1974, sh: 491-493. 
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alınması gerektiği yönündeki görüşleri Küper tarafından eleştirilmiştir. Küper’e göre, 

kanun koyucunun zorunluluk durumunda işlenen fiilleri yalnızca istediğinde 

cezalandırma yoluyla etkili şekilde önleyebileceği söylenemez; çünkü kanun 

koyucunun zorunluluk durumunda işlenen fiillerin önlenmesi iktidarı ve bu tür fiillerin 

cezalandırılmalarının anlamı hakkındaki değerlendirmede yaptırımın muhataplarının 

yalnızca motivasyon (saik) yeteneği değil, bilakis cezalandırma tehdidinin 

motivasyondaki etkisi, başka bir deyişle genel önleme etkisi belirleyici olmaktadır. 

Bununla birlikte, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun çatışma ve istisna 

hâllerinde ceza yaptırımlarının önleme etkisinin şüpheli olduğunun altını çizen yazar, 

bunu ilgilinin, yalnızca başka bir yararlar sahasına müdahale etmesi suretiyle 

uzaklaştırılabilen yaşam, sağlık, özgürlük gibi kendi temel değerlerinin şiddetli 

(dolaylı veya doğrudan doğruya) tehdit edilmesiyle karşılaşmasıyla ve bu çaresizlik 

durumunun hak ihlâli için cezaen yaptırım altına alınmış bir yasak karşısında da 

kolayca ortaya çıkan güçlü ve genelde baskın bir saike yol açmasıyla ilişkilendirerek 

mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumu bünyesinde değil, bağımsız bir durum olarak ele alınması 

gerektiği sonucuna varmaktadır18. Yine Gimbernat Ordeig’in görüşlerini eleştiren 

Roxin, bir mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda cezadan vazgeçilmesinin bir 

hukuka uygunluğa dayanmasının zorunlu olmadığını, bunun nedeninin kanun 

koyucunun tasvip etmediği davranışın cezalandırılmasının vazgeçilmez 

saymamasında da görülebileceğini ifade etmektedir. Roxin’e göre, mazeret nedeni 

olarak zorunluluk durumuna ilişkin olaylarda normun motivasyon etkisi gerçi 

olanaksız olmamasından, fakat böyle olayların seyrekliğinden dolayı başkalarının 

korkutulması için genel önleme gereksinimleri çok az olduğundan ve bu tür fiillerin 

failleri özel önleme etkisine de gereksinim duymamalarından dolayı, olağanüstü 

koşullar yüzünden cezanın tehdit gücünden çok defa bir şey beklenememesi 

nedeniyle, norm ihlâlinin cezalandırılması suç politikası bakımından uygun 

düşmeyecektir. Böylece, yazara göre, azalmış kusura rağmen müsamaha 

gösterilecek ve ceza sorumluluğu ortadan kalkacaktır19.  

Yeni TCK md. 25/2’de düzenlenen zorunluluk durumunun yalnızca hukuka 

uygunluk nedeni teşkil ettiği görüşü, bugün hâlâ Türk ceza hukuku doktrininde kabul 

                                                 
18 KÜPER, Wilfried: “Der entschuldigende Notstand – ein Rechtfertigungsgrund?”, JZ 1983, sh: 93-94. 
19 ROXIN, Claus: Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band I, Grundlagen, der Aufbau der Verbrechenslehre, 
4. Auflage, München 2006, § 22, No: 6.   
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görmektedir 20 . Bu görüşe göre, korunmak istenen değer feda edilen değerden 

üstünse veya bu değerler en azından birbirleriyle eşitse, zorunluluk durumundan 

bahsedilebilir21.                                      

b. Zorunluluk Durumunu Yalnızca Bir Mazeret Nedeni Olarak 
Ele Alan Teori 

Zorunluluk durumunun yalnızca bir mazeret nedeni olduğu görüşü Mayer 

tarafından savunulmuştu. Ceza hukukunda zorunluluk durumunun bir hukuka 

uygunluk nedeni değil, bir mazeret nedeni olarak kabul edilmesi gerektiğini 

vurgulayan Mayer, bu hâlin inkâr edilmemesi gerektiğini, zira zorunluluk durumunda 

failin, başkasının hukuken korunan yararlarının yerine, kendi yararlarını korumak için 

hareket ettiğini ve böylece bir hak ihlâline yol açtığını belirtmiştir. Yine Mayer’e göre, 

doktrinde zorunluluk durumunun bir mazeret nedeni olduğunun yadsınması, bir 

hukuksal değer ihlâlinin mazur görülmesi sübjektif hakkının hukuksal değer ihlâli 

sübjektif hakkından farklı bir şey olduğunun anlaşılmak istenmemesinden ileri 

gelmektedir22.  

Türk ceza hukuku doktrininde de Erem/Danışman/Artuk zorunluluk 

durumunu bir mazeret nedeni sayan görüşleri daha haklı bulmaktadırlar. Buna göre, 

zorunluluk durumunda işlenen fiil masum üçüncü kişiye yöneldiği için, zorunluluk 

durumunda bulunan failin kusurlu görülmemesi zorunluluk durumunun koşullarının 

dar olmasına bağlıdır. Kanunda tehlikenin konusu, zaruret ve mecburiyet ve de 

ölçülülük unsurlarının belirlenmesinde ve bunların uygulanmasında ümanist açının 

asla ihmâl edilmemesi gerektiğini belirten yazarlar, zorunluluk durumunun ahlâk ile 

ceza hukukun temas ettiği kurumlardan biri olduğunu, ancak bunun hukuksal bir 

çatışma saymanın doğru olmayacağını da açıklamaktadırlar. Yazarlar, bir insanın 

diğer bir insan için feda edilmesini öngören herhangi bir kuruma hukuk kurumu 

                                                 
20 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh: 318-319; DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku 
Genel Hükümler, sh: 279 vd.; SOYASLAN, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 379-380; ÖZBEK, Veli 
Özer: TCK İzmir Şerhi, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Anlamı (Açıklamalı-Gerekçeli-İçtihatlı), c: I Genel 
Hükümler (Madde 1-75), 3. Baskı, Ankara 2006, sh: 356; ÖZTÜRK/ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku 
ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, No: 221; TOROSLU, Ceza Hukuku, Genel Kısım, sh: 148-150; ŞEN, 
Ersan: Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, c: I (Madde 1 – Madde 140), İstanbul 2006, sh: 70; ÜNVER, 
Yener: “YTCK’da Kusurluluk”, CHD 2006, sy: 1, sh: 59.           
21 DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 287-288; TOROSLU, Ceza Hukuku, Genel Kısım, 
sh: 154; ÖZTÜRK/ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, No: 229; ÖZBEK, 
TCK İzmir Şerhi, c:I, sh: 358. 
22 MAYER, Max Ernst: Der allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, 2. Auflage, Heidelberg 1923, 
sh: 304-305.  
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denilemeyeceğini, bir kimsenin kendisini feda etmesinin daha ahlâkî olacağını, 

dolayısıyla telâfisi mümkün olmayan başkasının hayat hakkının reddedecek ölçüde 

zorunluluk durumunun ümanist doktrin tarafından kabul edilmediğini, uçağıyla bir 

yerleşim birimine düşmemek için kendini feda eden pilotlar örneğini vermek suretiyle 

vurgulamaktadırlar23.   

Gropp, eski Türk Ceza Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasının 3. bendinde 

hükme bağlanan zorunluluk durumu bakımından, maddenin yer aldığı Kanun’un 4. 

babının “cezaya ehliyet ve bunu kaldıran veya hafifleten sebebler” başlığını taşıması 

nedeniyle mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun burada düzenlenmiş olduğu 

izleniminin doğduğunu ifade etmiştir. Bu düzenlemede korunan hukuksal yarar 

olarak yalnızca zorunluluk durumu failinin nefsinin (yaşamının) belirtildiğinin altını 

çizen Gropp, bentte geçen zaruret ifadesinin arkasında ultima ratio ilkesi anlamında 

bir gereklilik kriterinden daha fazla şeyler gizleniyorsa, bu takdirde burada bir 

motivasyon baskısının kesin etkileyici bir rol oynadığını söylemiştir. Yine eski TCK 

md. 49/f.1, b.3’de hem ağır basan bir yararın korunmasından vazgeçilmesi hem de 

yararların karşılaştırılmasına baştan itibaren yer verilmemesi gerçeğinin, bu 

düzenlemenin bir mazeret nedeni oluşturduğunun bir başka belirtisi olduğunu ifade 

eden Gropp, bu bendin mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu şeklinde 

nitelendirilmesi hâlinde, eski TCK’da hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumunun bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır24.  

Yeni TCK’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu Kanun’un 25/2. maddesinde 

yer alan zorunluluk durumunun bir mazeret nedeni teşkil ettiği ileri sürülmektedir. Bu 

görüşün pozitif dayanağı ise, CMK md. 223/3b’deki “yüklenen suçun … zorunluluk 

hâli … etkisiyle işlenmesi … hâllerinde, kusurun bulunmaması dolayısıyla ceza 

verilmesine yer olmadığı kararı verilir” şeklindeki düzenlemedir. Ayrıca bu görüş, 

TCK md. 25’in gerekçesinde de, zorunluluk durumunun kusurluluğu ortadan kaldıran 

bir neden olduğunun ifade edilmesine dayanmaktadır25. Özgenç’e göre, mazeret 

                                                 
23 EREM/DANIŞMAN/ARTUK, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 584.  
24 GROPP, Walter: “Alman Bakışına Göre Türk Ceza Kanunu 1989 Öntasarısında Hukuka Uygunluk 
Sebebleri”, (Çev.: Faruk TURHAN), Türk Ceza Kanunu Tasarısı için Müzakereler, Konya 1998, sh: 
222-223. 
25 ÖZGENÇ, İzzet: Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), 3. Bası, Ankara 2006, sh: 378; 
ÖZGENÇ, İzzet: Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 2006, sh: 349; HAKERİ, Ceza Hukuku, 
Temel Bilgiler, sh: 169-170; ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner: Ceza 
Hukuku Genel Hükümler I, 2. Bası, Ankara 2006, sh: 664; SÖZÜER, Adem: “Türk Ceza Kanunu’nda 
Öngörülen Mazeret Sebeplerine İlişkin Soru ve Cevaplar”, HPD 2006, sy: 6, sh: 232; KOCA, Mahmut: 
“YTCK’da Hukuka Uygunluk Sebepleri”, CHD 2006, sy: 1, sh: 115, 128-129; KOPARAN, M. Reşat: 
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nedeni olarak zorunluluk durumunda, işlenen fiil haksızlık teşkil etme niteliğini 

korumakta, ancak bu haksızlığı gerçekleştiren kişi, zorunluluk durumunun varlığı 

nedeniyle kusurlu addedilmemektedir. Yazara göre, gerçekleştirdiği fiil niteliği 

itibariyle bir haksızlık teşkil etmesine karşın, bu fiile ilişkin olarak irade kabiliyetinin 

ortadan kalkması veya genel olarak etkilenmesi dolayısıyla faili mazur 

addetmekteyiz, başka bir ifadeyle kınama yargısında bulunmamaktayız. Kişiye kusur 

isnad edilebilmesi için, kişiden davranış normlarına uygun hareket edebilmesinin 

beklenebilmesi gerektiğini vurgulayan yazar, kişiden böyle norma uygun davranması 

beklenemiyorsa, kişinin kusurlu addedilemeyeceğini ifade etmektedir26. Yine Özgenç, 

zorunluluk durumunda bir değerler karşılaştırılmasının yapılması gerektiğini, bu 

karşılaştırma sonucunda tercih edilen değerin feda edilen değere nazaran daha 

üstün bir değer olması veya en azından eşit düzeyde değerler olması hâlinde, birinci 

değerin korunması hususunda failin iradesinin etkilenmiş olduğunun kabul edilmesi 

gerektiğini, bu karşılaştırmanın da normatif bir değerlendirmeyi gerekli kıldığını 

belirtmektedir27. 

2. Ayırma Teorisi 

Ayırma teorisine göre, ceza hukuku anlamında zorunluluk durumunun tek bir 

görünüm şekli sözkonusu değildir. Zorunluluk durumu bu bağlamda iki biçimde 

ortaya çıkmaktadır. Zorunluluk durumu bazı somut olaylarda hukuka uygunluk 

nedeni şeklinde, başka olaylarda ise bir mazeret nedeni şeklinde bir görünüme 

bürünmektedir. Örneğin bir dağcının ağır dağ koşullarından korunmak için boş bir 

kulübeye girmek suretiyle mesken masuniyetini ihlâl etmesi olayı ile bir gemi kazası 

sonucunda bir kazazedenin taşıma kapasitesi iki kişiyi su üstünde tutmaya yeterli 

olmayan kurtarma botundan diğer kazazedeyi suya itmesi olayı arasında bir farklılık 

bulunmaktadır. Gerçi her iki olayda da zorunluluk durumunun koşulları mevcuttur, 

ancak adalet duyguları her iki olayı aynı değerlendirmeye tâbi tutmaya ket 

vurmaktadır. Birinci olayda fiil hukuk düzeni tarafından tasvip edilmesine karşın, 

ikinci olayda fiil aynı tasvibi görmemektedir. Bu yüzden ikinci olayda, hukuk 

                                                                                                                                          
“TCK Genel Hükümler, Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Sebepler”, TBB Dergisi 2006, sy: 64, 
sh: 344-345.   
26 ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), sh: 377; ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku, 
Genel Hükümler, sh: 347-348.  
27 ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), sh: 380; ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku, 
Genel Hükümler, sh: 350-351. Aynı yönde bkz. SÖZÜER, “Türk Ceza Kanunu’nda Öngörülen Mazeret 
Sebeplerine İlişkin Soru ve Cevaplar”, sh: 232.   
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düzeninin insanın zafiyetlerini dikkate alarak failin kişisel kınanabilirliğinden 

vazgeçmesi suretiyle, faile yalnızca bir müsamaha gösterilebilecektir. Böylece 

buradan, ceza hukukunda zorunluluk durumunu hem haksızlık hem de kusur sorunu 

olarak gören ayırma teorisi ortaya çıkmaktadır28.       

Ayırma teorisinden yana olan Schmidt, hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumunda, fiilin, daha düşük önemdeki bir yararın feda edilerek daha 

fazla önemli bir yararın kurtarılması suretiyle haklı ve kabul edilen amaca ulaşmak 

bakımından uygun araç olarak görüleceğini ifade etmiştir. Yazar mazeret nedeni 

olarak zorunluluk durumunda ise, failden bazı somut olaylarda diğer herhangi bir 

vatandaş gibi hukuka aykırı bir fiil yerine hukuka uygun bir fiil gerçekleştirmesinin 

daha az oranda beklenebileceğini belirtmiştir. Schmidt, bu teorinin objektif hukuka 

aykırılık ve kusur ayrımına dayandığını da vurgulamıştır29.      

Bugün hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu ile mazeret nedeni 

olarak zorunluluk durumu şeklinde bir sınıflandırmaya yol açan ayırma teorisi, hukuk 

düzeninin zorunluluk durumunda işlenen fiili bütün önemli bakış açılarını gözönünde 

tutup uygun sayarak tasvip edip etmediği ya da yalnızca affedilebilir sayarak 

müsamaha gösterip göstermediği sorusunu sormaktadır. Bu kritere göre, zorunluluk 

durumuna ilişkin olaylar hukuka uygunluk nedeni olarak ya da mazeret nedeni 

olarak ayrışabilmektedir30. Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu ağır 

basan yararlar ilkesine dayanmaktadır. Burada değerler ve yararlar karşılaştırması 

temelinde kurtarma fiili, daha az önemdeki hukuksal bir yararı ihlâl edilen üçüncü 

kişinin toplumsal dayanışma yükümlülüğü altında bulunması nedeniyle hukuka 

uygun hâle gelmektedir. Buna karşın mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda 

eşdeğerdeki yararların çatışması ve uyulması zorunlu yasak devam etmesine karşın 

failden norma uygun bir davranışta bulunmasının beklenmediği somut olaylar 

sözkonusu olmaktadır. Hukuk düzeni burada, fiil hukuken tasvip edilmemesine 

karşın, kusur yargısında bulunmaktan vazgeçerek faile bir müsamaha 

göstermektedir31.      

                                                 
28 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 7-8.     
29 v. LISZT, Franz/SCHMIDT, Eberhard: Lehrbuch des deutschen Strafrechts, Band I, 26. Auflage, 
Berlin-Leipzig 1932, sh: 201-202.  
30 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 33 I 1.  
31  WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 292; MAYER, Hellmuth: Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1967, sh: 93. 
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3. Tehdide Dayalı Zorunluluk Durumunun Hukuksal Niteliği 
ve Sınıflandırmadaki Yeri  

Tehdide dayalı zorunluluk durumu TCK’nun 28. maddesinde düzenlenmiştir. 

“Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit” başlığını taşıyan bu madde şu şekildedir; 

“Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak ve ağır 

bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi hâllerde 

cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kişi suçun faili sayılır”.  

Tehdide dayalı zorunluluk durumu doktrinde kısaca, bir kişinin başka bir 

kimseyi zarar verme tehdidiyle bir suç işlemeye zorlaması olarak tanımlanmaktadır. 

Bununla birlikte, bu genel tanım farklı durumları içermektedir. Örneğin ölüm veya 

başka bir tehditle cebre maruz kalan kişi, bir hırsızlık suçuna iştirak etmeye ya da 

birinin evinin camının kırılmasına zorlanmış olabilir32. Başka bir deyişle, tehdide 

dayalı zorunluluk durumu, bir tehdit dolayısıyla ortaya çıkan ve halen mevcut olan 

bir tehlikeyle karşı karşıya kalan kişinin bu tehlikeyi savuşturmak için üçüncü bir 

kişinin hukuksal değerlerine zarar vermek zorunda kalmasıdır. Böylece tehdit eden 

zararın gerçekleşmesi yalnızca üçüncü kişinin hukuksal değerine arka plândaki 

kişinin emrettiği gibi zarar verilmesi suretiyle savuşturulabilmektedir. Örneğin küçük 

bir kızı kaçıranların, kızın babasını bir bankayı soymaması hâlinde kızı öldürmekle 

tehdit etmelerinde bu durum sözkonusu olur33. Yine örnek olarak Almanya’da bir 

politikacı ve işverenler birliğinin eski başkanı gibi kamu yaşamının ünlü simalarını, 

teröristlerin kamu mercilerini tutukluları serbest bırakmaya zorlamak için kaçırmaları 

zikredilebilir34. Tehdide dayalı zorunluluk durumunda tehdit suçunun mağduru aynı 

zamanda icbar edilmiş olduğu suçun da faili olmaktadır35.  

Bir kişinin bir suça mecbur kılındığı durumlar birçok açıdan farklılık 

gösterebilmektedir. Öncelikle tehdit altında bulunan kişi çok farklı baskı durumlarına 

maruz kalmış olabilir. Tehdide maruz kalan kişinin bizzat kendisi ya da başka bir kişi, 

örneğin bir yakını tehdit edilen zararın mağduru olabilir. Tehdide maruz kalan kişinin 

                                                 
32 KELKER, Brigitte: Der Nötigungsnotstand, Berlin 1993, sh: 29-30.  
33 BAUMANN, Jürgen/WEBER, Ulrich/MITSCH, Wolfgang: Strafrecht, Allgemeiner Teil, 11. Auflage, 
Bielefeld 2003, § 17, No: 80; MEYER, Frank: “Die Problematik des Nötigungsnotstands auf der 
Grundlage eines Solidaritätsprinzips”, GA 2004, sh: 356.  
34 Bkz. KREY, Volker: “Der Fall Peter Lorenz – Probleme des rechtfertigenden Notstandes bei der 
Auslösung von Geiseln”, ZRP 1975, sh: 97 vd.  
35 WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 443.  
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tehdit edildiği zarar da çeşitli şekillerde olabilir. Ayrıca tehdit altında bulunan kişi çok 

farklı suçları işlemeye mecbur kılınmış olabilir. Örneğin tehdide maruz kalan kişi 

işlediği suçla bir kişinin hukuksal değerlerine (örneğin hırsızlık), toplumun hukuksal 

değerlerine (örneğin yalan tanıklık veya evrakta sahtekârlık) ya da devletin hukuksal 

değerlerine müdahale etmiş olabilir. Tehdide maruz kalan kişi üçüncü bir kişinin 

haklarına müdahale ettiği takdirde, bu üçüncü kişinin malvarlığının ya da yaşam, 

vücut bütünlüğü veya özgürlük gibi bireysel hukuksal değerlerinin ihlâl edilmesine 

bağlı olarak da bir ayrım yapılabilir36. 

Hukuka aykırılık ve kusur kavramlarının arasında bir ayrımın yapılmasından 

beri tehdide dayalı zorunluluk durumunun hukuksal niteliği tartışma konusu olmuştur. 

Özellikle tehdit altında gerçekleştirilen zorunluluk durumu fiillerinin en azından 

mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu teşkil ettikleri kesin olmakla birlikte, bu 

fiiller bakımından da bir hukuka uygunluğun ilke olarak mümkün olup olamayacağı 

tartışmanın önemli bir boyutunu teşkil etmektedir. 

Tekçi teorilerin taraftarları tehdide dayalı zorunluluk durumunu savundukları 

ilkeye göre bir hukuka uygunluk nedeni ya da bir mazeret nedeni olarak ele 

almaktaydılar. Buna karşın bazı yazarlar, tehdide dayalı zorunluluk durumunu 

cezayı ortadan kaldıran bir neden olarak görmekteydiler. Bu görüşteki yazarlar, 

daha önemli hukuksal bir değerin feda edilerek daha az önemdeki hukuksal bir 

değerin korunabileceğini ileri sürmekteydiler. Tehdide dayalı zorunluluk durumunun 

sistematik yeri hakkındaki tartışmanın akışı içerisinde, cezayı ortadan kaldıran bir 

neden olduğu yönündeki görüşün terk edilmesiyle birlikte, bu zorunluluk durumu bir 

mazeret nedeni olarak ele alınmıştı. Buna göre, daha az önemdeki hukuksal bir 

değerin korunması için daha önemli hukuksal bir değerin ihlâl edilmesi hâlinde de 

tehdide dayalı zorunluluk durumu mevcuttur ve hiçbir şekilde bir hukuka uygunluk 

nedeni olarak görülemez. Çünkü tehdide dayalı zorunluluk durumu, kişiden, kendini 

koruma güdüsü dikkate alındığında norma uygun bir davranışta bulunmasının 

beklenemediği ve serbest iradesinin ihlâl edilmesine neden olan bir durum olarak 

kabul görmekteydi. Bir hukuka uygunluk nedeni olmamasından dolayı objektif olarak 

hukuka aykırı olan fiil, faile yönelen ağır baskı yüzünden yükümlülüğe aykırı 

olmadığından kusur kınamasını gerekçelendiremezdi. Tehdide dayalı zorunluluk 

durumunun bir hukuka uygunluk ya da mazeret nedenini ifade edip etmediği 
                                                 
36  KELKER, Der Nötigungsnotstand, sh: 30-31; FILGUT, Esther: Der Nötigungsnotstand als 
Rechtfertigungsgrund, Berlin 2003, sh: 3.     
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yönündeki tartışma, ayırma teorisinin doktrinde ağırlık kazanmasıyla bile sona 

ermemiştir. Bu dönemde tehdide dayalı zorunluluk durumunun bir hukuka uygunluk 

nedenini barındırmadığı, sadece mazeret nedeni olabileceği görüşüne karşın, bazı 

yazarlar, tehdit hâllerinin bir kısmını hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumu altında kabul etmekteydiler. Buna göre, tehdit altında gerçekleştirilen fiil 

tehdit edilen değerden daha az önemdeki bir değeri ihlâl etmişse tehdide dayalı 

zorunluluk durumu bir hukuka uygunluk nedenini ifade eder37.    

Tehdide dayalı zorunluluk durumunda hakları ihlâl edilen kişi her zaman 

olayla ilgisi olmayan masum üçüncü kişidir. Bu nedenle tehdide maruz kalan kişi 

savunma zorunluluğu durumunda değil, saldırı zorunluluğu durumunda hareket 

etmektedir. Bu saldırı zorunluluğu durumları bakımından, yaşamın karşılaştırmaya 

dâhil edilemeyen mutlak bir hukuksal değeri ifade etmesinden dolayı yaşamla 

yaşamın karşı karşıya geldiği olaylarda bir hukuka uygunluğun ortadan kalkacağı 

tartışmasızdır. Bu yüzden, ölümle tehdit edilen bir kimse başkasını öldürürse, 

mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu dikkate alınacaktır38. 

Tehdide dayalı zorunluluk durumunda çatışan hukuksal değerler eşit 

olabileceği gibi, hukuksal değerlerden biri başka bir hukuksal değerden önemli 

ölçüde üstün de olabilir. İşte tehdide maruz kalmış olan bir kişi, tehdit uygulayan 

kişinin hukuksal değerlere vermekle tehdit ettiği zararla karşılaştırıldığında nispeten 

önemsiz olan tipe uygun bir müdahaleye icbar edildiğinde bir hukuka uygunluk 

durumunun mevcut olup olmadığı tartışmalı bir noktadır. Önemli ölçüde üstün olan 

hukuksal bir değerin kurtarılmasına yarayan bir fiile kişi, arka plânda bulunan biri 

tarafından hukuka aykırı olarak icbar edilmişse, bu fiilin hukuka uygun olup olmadığı 

esaslı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda doktrinde çeşitli fikirler 

ortaya atılmıştır. Bazı yazarlar böyle durumlarda hukuka uygunluğu kabul ederken, 

bazı yazarlar da böyle bir hukuka uygunluğu kural olarak reddetmektedirler.  

Tehdide dayalı zorunluluk durumunda gerçekleştirilen fiillerin bir hukuka 

uygunluk nedeni teşkil edemeyeceğini savunan yazarlar, hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumuna ilişkin normların uygulanmasının, kurtarma fiiliyle önemli 

ölçüde ağır basan bir yararın korunması gerektiğinde sözkonusu olduğunu 

belirtmektedirler. Bu görüşteki yazarlara göre, bir zorunluluk durumunun kabul 

                                                 
37 Bu konuda bkz. KELKER, Der Nötigungsnotstand, sh: 20-24.   
38 KELKER, Der Nötigungsnotstand, sh: 31.  
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edilmesi ilgili olay daima geniş kapsamlı bir incelemeyi gerektirdiği için, karşılaştırma 

sırf değerler çatışmasının incelenmesiyle sınırlı tutulamayacaktır. Aksine böyle bir 

karşılaştırma arka plândaki bir kişi tarafından kendi amaçları için tehdide maruz 

kalan kişinin kullanıldığını gözönünde bulundurmalıdır. Ayrıca tehdide maruz kalan 

kişi icbar edilmiş olduğu fiili gerçekleştirdiğinde, bu fiil haksızlık karakterini 

koruyacağından masum üçüncü kişi meşru savunma hakkına sahip olacak ve 

böylece yalnızca tehdit altındaki hukuksal değerini değil, aynı zamanda arka 

plândaki kişi tarafından meydan okunulan hukuk düzenini de korumuş olacaktır39. 

Tehdide dayalı zorunluluk durumunda bir hukuka uygunluk nedeninin ilke olarak bu 

şekilde reddedilmesi, cebre maruz kalan kişinin arka plânda bulunan kişinin bir aracı 

olmaya indirgenmesi ve bu kişinin hukuka aykırı amaçlarına yönderilmesiyle izah 

edilmektedir. Lenckner bu argümanı şu şekilde belirlemişti; “Fail icbar edilmiş olduğu 

ve bu yüzden de kusursuz olarak haksızlık tarafına adım attığı için, hukuk düzeni 

kendi yürürlük yetkisinin esaslı bir koşulundan vazgeçmek istemediğinde bunu 

tasvip edemediğinden, tehdide dayalı zorunluluk durumunda işlenen bir fiil hukuka 

uygun olamaz”40. Böylece Lenckner ve onu takip eden yazarlar, hukuk düzeninin 

korunmasının hukuka uygunluğu ortadan kaldırdığını iddia etmektedirler. Bu 

yaklaşıma göre, tehdide dayalı zorunluluk durumlarının hukuka uygunluğunun kabul 

edilmesi hâlinde, hukuk düzeninin geçerlilik gücüne olan itimat derinden sarsılacak41 

veya hukuk düzeni kendi içerisinde bir tutarsızlığı ortaya çıkaracaktır42. Buna göre, 

bir hareket yalnızca, haksızlığa karşı durduğunda ve ayrıca kaçınılmaz olarak 

yararları ihlâl ettiğinde, hukuka uygun olabilir. Haksızlığa boyun eğdiğinde ve 

                                                 
39 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 96, 117; SCHÖNKE, Adolf/SCHRÖDER, Horst: 
Strafgesetzbuch Kommentar, 26. Auflage, München 2001, (LENCKNER, Theodor/PERRON, Walter), 
§ 34, No: 41b [Bununla birlikte Lenckner/Perron kamuya yönelik çok ağır zararların savuşturulmasının 
sözkonusu olduğu ekstrem olaylarda (örneğin, atom bombası atılacağına ilişkin şantaj) ya da yetkili 
siyasî makamların rehinelerin tehdit altındaki yaşamlarını korumak için teröristlerin isteği üzerine bazı 
tutukluların serbest bırakılması emrini vermelerinde hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 
durumunun uygulanabileceğini kabul etmektedirler]; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, 
Allgemeiner Teil, § 44 II 3; KÜHL, Kristian: Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. Auflage, München 2002, § 
8, No: 132; WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 443; HAFT, Fritjof: Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 9. Auflage, München 2004, sh: 104; SCHLÜCHTER, Ellen: Strafrecht, Allgemeiner 
Teil in aller Kürze, Nürnberg 1997, sh: 50; KELKER, Der Nötigungsnotstand, sh: 148 vd.,175; LANGE, 
Richard: “Terrorismus kein Notstandsfall?”, NJW 1978, sh: 785; MEYER, “Die Problematik des 
Nötigungsnotstands auf der Grundlage eines Solidaritätsprinzips”, sh: 369.     
40 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 117. 
41  SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 41b; 
WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 443.   
42 HAFT, Strafrecht, Allgemeiner Teil, sh: 104. 
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böylece bizatihi haksızlığa dönüştüğünde asla hukuka uygun olamaz43. Türk ceza 

hukuku doktrininde de cebir veya tehdit etkisinde işlenen suçlarda yalnızca kusurun 

ortadan kalkabileceği kabul edilmektedir44.   

Arka plânda bulunan bir kişinin mecbur kıldığı bir fiilin kural olarak hukuka 

uygun olamayacağı düşüncesine karşı, doktrinin önemli bir kısmı böyle bir durumda 

esas itibariyle bir hukuka uygunluk olanağını kabul etmektedir. Bu görüşten yana bir 

tavır alan yazarlar, hukuka uygunluğun koşulu olan, kurtarılan hukuksal bir değerin 

ihlâl edilen hukuksal bir değerden önemli ölçüde üstün olması kuralından hareket 

etmektedirler. Daha düşük önemdeki bir değerin feda edilerek ağır basan hukuksal 

değerin korunması kuralı tehlikenin kaynağının türünden bağımsız olarak geçerlidir. 

Faili kimin veya neyin fiili işlemeye zorlamış olduğu şeklinde tehlikenin kaynağına 

göre bir ayrım yapılmamalıdır. Ağır bir tehlike ya da ağır bir değer kaybıyla tehdit 

edilen kişinin bireysel korunma ihtiyacı, tehlikenin bir tabiat olayından ya da hukuka 

aykırı hareket eden bir insandan kaynaklanmasından bağımsızdır. Buna göre, icbar 

edilmiş bir fiil de, önemli ölçüde ağır basan hukuksal bir değerin korunması için 

gerçekleştirildiği takdirde, hukuka uygun olmalıdır. Böylece, hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumunun dayandığı esas olan toplumsal dayanışma 

yükümlülüğü tehdide başvuran arka plândaki kişinin tehdit ettiği ağır bir tehlikeye 

maruz kalan kişi lehine de sözkonusu olabilir. Kurtarma fiilinin mağdurunun dolaylı 

failin tehdidinden araç kişiyi kurtarmak için hukuksal bir değerini feda etmek 

şeklindeki dayanışma yükümlülüğü genel yardım yükümlülüğünden (ACK § 323c, 

TCK md. 98) ya da bir garantörlükten ileri gelebilir. Tehdide dayalı zorunluluk 

durumunun bir hukuka uygunluk da oluşturabileceğini savunan yazarlar, tehdide 

maruz kalan kişinin haksızlık tarafına adım atması formülüne karşı çıkarak, dolaylı 
                                                 
43 LANGE, “Terrorismus kein Notstandsfall?”, sh: 785.  
44 DÖNMEZER/ERMAN, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c: II, No: 1036, 1037-1038; ÖNDER, Ceza 
Hukuku Dersleri, sh: 342-343; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, 
İçel – Suç Teorisi, sh: 278-281; TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 91-92; ERMAN, Askerî 
Ceza Hukuku, No: 134-135; BAYRAKTAR, Suç İşlemeye Tahrik Cürmü, sh: 31-32; SOKULLU-
AKINCI, Füsun: “Ceza Hukukunda Kusurluluk”, Ceza Hukuku Günleri, 70. Yılında Türk Ceza Kanunu 
– Genel Hükümler – (26-27 Mart 1997 – İstanbul), İstanbul 1998, sh: 103; ÖZGENÇ, Suça İştirakin 
Hukuki Esası ve Faillik, sh: 227; ŞEN, Türk Ceza Hukuku, sh: 374-377. Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 28. 
maddesinin benimsenmesinden sonra da, fiilin cebir veya tehdit etkisinde işlenmesi yine yalnızca 
kusurun ortadan kalktığı bir hâl olarak ele alınmaktadır (Bkz. DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, sh: 368-369; ÖZTÜRK/ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 
No: 304-306; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh: 430-431; SOYASLAN, Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, sh: 439-442; ERSOY, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 110-111; HAKERİ, 
Ceza Hukuku, Temel Bilgiler, sh: 181-182; ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), 
sh: 404 vd.; ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi, c:I, sh: 378 vd.); SÖZÜER, “Türk Ceza Kanunu’nda Öngörülen 
Mazeret Sebeplerine İlişkin Soru ve Cevaplar”, sh: 232-233; SÖZÜER, Adem: “Reform of the turkish 
criminal law”, HPD 2006, sy: 6, sh: 215; ŞEN, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, c: I, sh: 77 vd.       
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failin fiil ve haksızlığının araç kişiye isnad edilemeyeceğini, arka plândaki kişinin 

araç kişiden ayrı tutularak bir incelemenin yapılması gerektiğini vurgulamaktadırlar. 

Yine tehdide dayalı zorunluluk durumu hukuka uygunluk nedeni olarak da anlaşıldığı 

takdirde “kaçınılmazlık” koşulu burada önem kazanır ve böylece tehdide maruz 

kalan kişinin dolaylı faile karşı meşru savunma ya da savunma zorunluluğu durumu 

olanağı mevcut olduğu takdirde, masum üçüncü kişinin hukuksal değerlerine 

müdahale edilmek suretiyle çatışmanın çözülmesinin hukuka uygunluğu ortadan 

kalkar; çünkü tehlikenin başka türlü savuşturulma olanağı vardır45.  

Tehdide dayalı zorunluluk durumu dolaylı failliğin tipik alt olaylarından biridir46. 

Nitekim bu durum TCK md. 28/f.1c.2’de açıkça belirtilmiştir. Tehdide dayalı 

zorunluluk durumunda arka plândaki kişi hukuka aykırı olarak hareket ettiği için, 

tehdide maruz kalan kişiye bir hukuka uygunluk olanağının tanınması şüpheli 

görülebilir47. Bağlılık kuralından hareket eden bir fikir, dolaylı failin yalnızca hukuka 

aykırı bir fiile iştirak edebileceğini, başka bir ifadeyle araç kişinin hukuka uygun 

fiilinin bir suçun işlenmesi bakımından başkasına yarayamayacağını belirtmektedir. 

Fiili bir bütün olarak ele alan bu yaklaşıma göre, objektif hukuka aykırılık temelinde 

kişisel bir hukuka uygunluk nedeni mevcut olamaz48. Ancak bugünkü anlayış, dolaylı 

faillikte arka plânda bulunan kişinin fiilinin bağımsız olarak değerlendirilmesini ve 

araç olarak kullanılan kişinin ise dolaylı faillik teorisinin temel direklerinden birini 

teşkil ettiğini kabul etmektedir. Buna göre, öncelikle araç kişi tarafından 

gerçekleştirilen haksızlık arka plândaki kişinin haksızlığından ilke olarak bağımsız 

                                                 
45 JAKOBS, Günther: Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Auflage, Berlin-New York 1991, 13/14; SK-StGB 
(GÜNTHER), § 34, No: 49; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 81 ve 
§ 23, No: 20; SEELMANN, Kurt: Das Verhältnis von §34 StGB zu anderen Rechtfertigungsgründen, 
Heidelberg-Hamburg 1978, sh: 50; SCHMIDHÄUSER, Eberhard: Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. 
Auflage, Tübingen 1984, 6/37 ve 8/17; STRATENWERTH, Günter/KUHLEN, Lothar: Strafrecht, 
Allgemeiner Teil I, Die Straftat, 5. Auflage, Köln-Berlin-München 2004, § 9, No: 103; KINDHÄUSER, 
Urs: Strafrecht, Allgemeiner Teil, Baden-Baden 2005, § 17, No: 34; BERNSMANN, Klaus: 
Entschuldigung durch Notstand, Köln-Berlin-Bonn-München 1989, sh: 147-148; KÜPER, Wilfried: Darf 
sich der Staat erpressen lassen? Zur Problematik des rechtfertigenden Nötigungsnotstandes, 
Heidelberg 1986, sh: 47 vd.; PAWLIK, Der rechtfertigende Notstand, sh: 303; FILGUT, Der 
Nötigungsnotstand als Rechtfertigungsgrund, sh: 20, 21-22, 102.     
46 ÖZGENÇ, Suça İştirakin Hukuki Esası ve Faillik, sh: 227-228; ÖZGENÇ, İzzet: “Türk Ceza Kanunu 
Tasarısındaki Suça İştirake İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, YD 1999, c: 25, sy: 1-2, sh: 73, 74-
76; MAHMUTOĞLU, Fatih S.: “Kusurluluk Prensibi Açısından Azmettirenin Ceza Sorumluluğu”, 
İÜHFM 2005, c: LXIII, sy: 1-2, sh: 69, 70; HAKERİ, Hakan: “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda İştirak”, CHD 
2006, sy: 1, sh: 96.  
47  Bkz. KÜPER, Darf sich der Staat erpressen lassen? Zur Problematik des rechtfertigenden 
Nötigungsnotstandes, sh: 63-64, dn.: 124.    
48 Mezger’in bu yöndeki görüşleri için bkz. KELKER, Der Nötigungsnotstand, sh: 120; ÖZGENÇ, Suça 
İştirakin Hukuki Esası ve Faillik, sh: 210.     
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ele alınmalıdır. Araç kişinin haksız olarak hareket edip etmediği sorunu, sadece bu 

kişinin arka plânda bulunan kişi tarafından içine sokulduğu duruma göre ve bu 

durumdayken gerçekleştirdiği davranışa göre değerlendirilmelidir. Araç kişinin fiilinin 

hukuka uygun olması, onu bu fiili işlemeye yönlendiren kişinin fiilinin de hukuka 

uygun olmasını gerekli kılmaz. Bağlılık kuralı burada uygulama alanı bulamaz49. 

Buna göre, tehdide dayalı zorunluluk durumunda hukuka uygunluk olanağını 

reddeden yazarların ileri sürdüğü, tehdide maruz kalan kişinin arka plânda bulunan 

kişinin hukuka aykırı amaçları için kullanılabileceği ve böylece istemeyerek de olsa 

haksızlık tarafına adım atacağı gerekçesi dolaylı faillik teorisine dayanılarak 

çürütülememektedir. Dolaylı faillikte araç olarak kullanılan kişi, objektif olarak tipikliği 

gerçekleştirmeden ya da kastsız ya da hukuka uygun veyahut da kusursuz olarak 

hareket etmiş olabilir. Böylece araç olarak kullanılan kişi bir hukuka uygunluk 

nedeninin koşullarını taşıdığı takdirde, hukuka uygun olarak hareket etmiş olabilir50. 

Nitekim bu yaklaşım, TCK md. 267/4’de yansımasını bulmaktadır. Tehdide dayalı 

zorunluluk durumu dolaylı faillik teorisi bakımından ele alındığında, araç kişinin 

hukuka uygun ya da kusursuz olarak hareket edip etmediği dolaylı failliğin 

mevcudiyeti bakımından farklılık yaratmaz. Tehdide maruz kalan kişinin hukuka 

uygun olarak hareket eden bir araç kişi olup olmadığı dolaylı faillik teorisinden 

anlaşılamaz. Çünkü hukuka uygun hareket eden araç kişinin fiili bakımından dolaylı 

faillik, tehdide dayalı zorunluluk durumu bakımından da tamamen olanaklıdır. Buna 

göre, tehdide dayalı zorunluluk durumunda bulunan failin hukuka uygunluktan 

yararlanabileceği ya da yararlanamayacağı sorunu dolaylı faillik teorisine 

dayanılarak çözüme kavuşturulamaz. Böylece araç kişinin ve arka plânda bulunan 

kişinin fiillerinin birbirinden ayrı ayrı değerlendirilmesi ilkesi tehdide maruz kalan 

kişinin hukuka uygunluğu bakımından gerekçe olarak ileri sürülemeyecektir51.                        

Tehdide dayalı zorunluluk durumunun aynı zamanda bir hukuka uygunluk 

niteliği taşıyıp taşımadığı konusunda uzlaştırıcı görüşler de ortaya atılmıştır.  

                                                 
49 ÖZGENÇ, Suça İştirakin Hukuki Esası ve Faillik, sh: 210-211.  
50 ERDEM, Mustafa Ruhan: “Yeni TCK’da Faillik ve Suç Ortaklığı”, HPD 2005, sy: 5, sh: 208-209; 
ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖZBEK, Veli Özer: “1997 Türk Ceza Kanunu Tasarısının Suça İştirak 
Açısından Değerlendirilmesi”, Ceza Hukuku Reformu, İstanbul 2001, sh: 387-388; MAHMUTOĞLU, 
“Kusurluluk Prensibi Açısından Azmettirenin Ceza Sorumluluğu”, sh: 68-76; HAKERİ, “Yeni Türk Ceza 
Kanunu’nda İştirak”, sh: 93-96.  
51 KELKER, Der Nötigungsnotstand, sh: 121-123. 
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Tehdide dayalı zorunluluk durumunda bir hukuka uygunluk olanağını kabul 

eden yazarlar arasında sayılabilecek olan Hirsch, yine de bu olanağı önemli ölçüde 

sınırlamak istemektedir. Hirsch tarafından savunulan hukuka uygunluğun 

sınırlandırılması, yalnızca yüksek önemdeki bireysel hukuksal değerler (yaşam, 

vücut bütünlüğü ve özgürlük) bakımından bir tehlikenin mevcut olduğu tehdit 

durumlarında hukuka uygunluk etkisinin tanınmasından ibarettir. Örneğin malvarlığı 

açısından tehlikelerin savuşturulması hukuka uygun olmaz 52 . Yazara göre, en 

yüksek derecedeki hukuksal değerlerin korunmasındaki genel yarar ve hukukun 

genel ilkeleri, kurtarılan değerin farklı büyüklükteki korunmaya lâyıklığına karşın, 

üstün yararın yadsınması gerekliliği sonucunu doğurabilir. Bununla birlikte yazar, 

hukukun düzen ve barış işlevindeki genel yararın, yararların karşılaştırılması ve 

uygunluk kuralı çerçevesinde bir hukuka uygunluğun yadsınmasına götüreceği 

düşüncesine de karşı çıkmaktadır. Bir hukuka uygunluk olanağının bu şekilde ilke 

olarak reddedilmesini yazar, karşılaştırmanın sonucunun önceden yapılması olarak 

görmektedir. Yazar her somut olayda, tehdide maruz kalan kişi tarafından korunan 

yararın hukuk düzeninin korunmasının arkasına çekilip çekilmediğinin saptanması 

gerektiğini belirtmektedir53. Ancak yazar, niçin yalnızca yaşam, vücut bütünlüğü ve 

özgürlüğe yönelmiş bir tehlike hâlinde tehdide dayalı zorunluluk durumunun bir 

hukuka uygunluğa vücut verebileceği konusunda tatmin edici bir gerekçe 

sunamamaktadır. 

Krey de tehdide dayalı zorunluluk durumlarında ilke olarak bir hukuka 

uygunluğun kabul edilebileceğini belirtmekle beraber, yaklaşımı bazı açılardan sınırlı 

kalmaktadır. Yazara göre, önemli hukuksal değerler bakımından bir tehlikenin 

savuşturulması sözkonusu olduğu takdirde, tehdide dayalı zorunluluk durumunda bir 

hukuka uygunluk kabul edilebilir. İkincisi, tehdide dayalı zorunluluk durumu 

nedeniyle bir hukuka uygunluk kamuya karşı işlenen hafif suçlarda da düşünülebilir. 

Çünkü böyle bir durumda da tehdide maruz kalan kişi toplumsal bir dayanışmada 

bulunulmasını isteyebilir. Örneğin, alkollü bir taksi şoförü, bir suçlu tarafından ölümle 

tehdit edilerek aracı sürmeye mecbur kaldığında, şoförün kamudan dayanışmada 

bulunmasını istemesinden dolayı fiilinin hukuka uygunluğu hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumu gereğince değerlendirilecektir. Krey böyle bir hukuka 

uygunluğu bireylerin maddî hukuksal değerlerine (malvarlığına) yönelik hafif 
                                                 
52 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 69a.  
53 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 69.  
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müdahaleler bakımından da kabul etmektedir. Buna karşın yazar, üçüncü kişilerin 

maddî değerlerine ve önemli kişisel hukuksal değerlerine yönelik ağır fiiller 

bakımından hukuka uygunluğu reddetmektedir 54 . Böylece yazar, tehdide dayalı 

zorunluluk durumunda hukuka uygunluğu hem tehdide maruz kalan kişinin tehdit 

edilen hukuksal değerleri hem de kurtarma fiilinin yöneldiği üçüncü kişinin hukuksal 

değerleri bakımından sınırlamaktadır.      

Roxin de, ACK § 35’de düzenlenen mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumundaki tehdit araçları ile tehdide maruz kalan kişinin nispeten hafif hukuksal 

değer ihlâline, örneğin bir eşyaya el konmasına veya konut dokunulmazlığını ihlâle 

mecbur kılındığında, bir hukuka uygunluğun mevcudiyetini kabul etmektedir. Yazara 

göre, böyle bir durumda hukuksal değerin sahibi dayanışma yükümlülüğü 

nedenlerinden dolayı ufak zararlara katlanmalıdır. Kanunun hafif suçluluğun üzerine 

başka nedenlerden dolayı da gitmekten vazgeçtiğini belirten yazar, ayrıca tehdide 

başvuran arka plândaki kişinin cezalandırılabilirliğinin tam olarak mevcut kaldığını, 

böylece de kusursuz hareket eden araç kişinin meşru savunma riskinin 

hafifletilmesinin sözkonusu olacağına vurgu yapmaktadır. Daha ağır hak ihlâllerinde 

tehdide maruz kalan kişinin hukuka uygunluk içerisinde bulunmasının sözkonusu 

olamayacağını ve dolaylı faillik çerçevesinde yapılan saldırının mağdurunun meşru 

savunmaya başvurma hakkına sahip olması gerektiğini ifade eden Roxin, bir 

kimsenin ölüm tehdidi nedeniyle zarar boyutları açısından yaşam kaybının gerisinde 

kalan önemli bir fiile icbar edilmesi hâlinde, tehdide maruz kalan failin hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu gereğince bir hukuka uygunluğunun 

hukuk düzeninin yürürlülüğü uğruna gerçekleşmeyeceğinin altını çizmektedir. Ağır 

hukuksal değer ihlâllerinde hukuk düzeninin korunmasına büyük önem atfedildiği 

için, tehdide maruz kalan kişinin yararı, her ne kadar onun tarafından korunan 

hukuksal değer soyut olarak daha önemli olsa bile, önemli ölçüde ağır 

basmamaktadır55. Bu yüzden yazar, birinin ölüm tehdidiyle yalan tanıklığa veya 

soyguna sevkedilmesi hâlinde, diğer koşulların da yerine gelmesi durumunda, 

mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun mevcut olduğunu ileri sürmektedir. 

Böylece bireysel hukuksal değerleri ihlâl edilen mağdurun (soygunda olduğu gibi) 

                                                 
54 KREY, Volker: Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 2. Auflage, Stuttgart 2004, § 13, No: 
570.   
55 ROXIN, Claus: “Die notstandsähnliche Lage – ein Strafunrechtsausschließungsgrund?”, Festschrift 
für Dietrich OEHLER, Köln-Berlin-Bonn-München 1985, sh: 188-189; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil I, § 16, No: 68.   
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tehdide maruz kalmış saldırgan karşısında meşru savunma olanağı mevcut 

kalacaktır56.  

Neumann da, tehdide dayalı zorunluluk durumlarında bir hukuka uygunluk 

olanağının sınırlandırılması bakımından hem korunan hukuksal değerin niteliğine 

hem de kurtarma fiiliyle ihlâl edilen hukuksal değerin niteliğine bakılması gerektiğini 

ifade etmektedir. Neumann’a göre, üçüncü bir kişinin yaşam hakkının ihlâli, 

özgürlüğünün ya da vücut bütünlüğünün tamamiyle önemsiz olmayan ihlâlleri 

hâlinde, korunan yarar önemli ölçüde üstün olsa bile, icbar edilen müdahalenin 

hukuka uygunluğu sözkonusu olmaz. Yazar aynı şekilde, hukuka aykırılığı ortadan 

kaldıran tehdide dayalı zorunluluk durumunun uygulama alanını kişinin yüksek 

önemdeki kişisel hukuksal değerlerinin tehdide maruz kaldığı olaylarla sınırlamak 

istemektedir. Tehdide maruz kalan kişinin toplumsal hukuksal değerlere müdahale 

ettiği durumlar bakımından yazar, bir hukuka uygunluğu ilke olarak mümkün 

görmemektedir57.    

4. Görüşümüz  

Türk Ceza Kanunu hukuka uygunluk nedenleri ve kusurluluğu ortadan 

kaldıran nedenler veya mazeret nedenleri şeklinde bir başlık kullanmamış, aksine 

birinci kitabının ceza sorumluluğunun esasları başlıklı ikinci kısmının ikinci 

bölümünün başlığını, ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler olarak 

belirlemiştir. Böylece çeşitli kavramların hukuksal niteliği açısından doktrinde ileri 

sürülen görüşler açısından bağlayıcı olunmaması amacı güdülmüştür 58 . Her ne 

kadar dar anlamda ceza sorumluluğu terimi, kusur ve cezalandırmanın önleme 

gerekliliklerinin bulunmadığı mazeret nedenlerinin mevcut olmamasını kapsamına 

almakta ise de, TCK’daki ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler olarak 

gösterilen hâllerin hukuka uygunluk nedenlerini (örneğin meşru savunma) de 

kapsaması karşısında, buradaki ceza sorumluluğu teriminin geniş anlamda 

kullanıldığı sonucuna varmak gerekir. 

TCK md. 25/2’de düzenlenen zorunluluk durumunun bir hukuka uygunluk 

nedenini mi, yoksa bir mazeret nedenini mi teşkil ettiği tartışmasının TCK’nun 
                                                 
56 ROXIN, “Die notstandsähnliche Lage – ein Strafunrechtsausschließungsgrund?”, sh: 189, dn: 23; 
ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 67, 69.  
57  NEUMANN, Ulfrid: “Der strafrechtliche Nötigungsnotstand – Rechtfertigungs- oder 
Entschuldigungsgrund?”, JA 1988, sh: 335; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 55.  
58 ÖZGENÇ, İzzet: “Ana Hatlarıyla TCK Tasarısı”, HPD 2004, sy: 2, sh: 104.  
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sistematiğine bakılarak çözüme kavuşturulması mümkün gözükmemektedir. Ancak 

25. maddenin gerekçesinde, “maddenin ikinci fıkrasında, kusurluluğu ortadan 

kaldıran bir neden olarak zorunluluk (zaruret, ıztırar) hâli düzenlenmiştir” şeklinde bir 

ifade yer almaktadır. Belirtmek gerekir ki, gerekçe kanun metnine dâhil değildir. 

Sadece bir yorum aracını teşkil etmektedir. Bu nedenle kanunun gerekçesi, 

zorunluluk durumunun kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden veya bir mazeret 

nedeni olarak ele alınması için yeterli değildir59. CMK md. 223/3b’deki “yüklenen 

suçun … zorunluluk hâli … etkisiyle işlenmesi … hâllerinde, kusurun bulunmaması 

dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir” şeklindeki düzenleme, 

zorunluluk durumunun sadece mazeret nedeni teşkil edeceği izlenimini verse de, 

aşağıda belirteceğimiz gerekçelerle, bu düzenlemenin de aşılabileceği 

kanaatindeyiz. 

Kanatimizce zorunluluk durumu bakımından ayırma teorisi benimsenmelidir. 

Böylece zorunluluk durumunun hem hukuka uygunluk nedeni teşkil ettiği hem de 

mazeret nedeni teşkil ettiği yönündeki görüş kabul edilmelidir60. Buna göre, failin 

korumaya çalıştığı tehlikeyle karşı karşıya bulunan hukuksal yarar, kurtarma fiiliyle 

ihlâl edilen masum üçüncü kişiye ait hukuksal yarardan önemli ölçüde daha üstünse, 

hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun mevcudiyeti kabul edilmelidir. 

Korunmak istenilen hukuksal yarar kurtarma fiiliyle zarar verilen hukuksal yarardan 

önemli ölçüde üstün değilse veya her iki yarar da eşitse, bu durumda zorunluluk 

durumunun bir mazeret nedeni teşkil ettiği kabul edilmelidir. Zorunluluk durumunun 

TCK md. 25/2’deki düzenleniş biçimi de bu görüşümüze ters düşmemektedir. Çünkü 

TCK md. 25/2, tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı 

bulunması koşulunu aramaktadır. Konu (tehlikeyle karşı karşıya bulunan hukuksal 

yarar) ile kullanılan vasıta (kurtarma fiiliyle zarar verilen hukuksal yarar) arasında 

orantı bulunması hâlinde zorunluluk durumu kabul edilecektir. Buradaki orantılılık 

terimi, hem korunan hukuksal yararın feda edilen yarardan önemli ölçüde üstün 

olmasını hem de her iki yararın eşit olmasını kapsamına alacak şekilde 

yorumlanmalıdır. Başka bir deyişle, TCK md. 25/2 sadece, zarar verilen hukuksal 

yararın tehlikeden kurtarılmaya çalışılan hukuksal yarardan daha ağır basması 

hâlinde uygulama alanı bulmamaktadır. Bunun dışında kalan eşitlik ve önemli 

ölçüde üstün olma hâllerinde TCK md. 25/2’deki orantılılık koşulu yerine getirilmiş 
                                                 
59 Aynı yönde bkz. ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi, c:I, sh: 355.   
60 Aynı yönde bkz. ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi, c:I, sh: 356.  
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olacaktır. Böylece orantılılık koşulunun tabanını korunan ve feda edilen yararların 

eşitliği oluşturmaktadır.  

Ayırma teorisini benimsemek suretiyle, zorunluluk durumunun hukuka 

uygunluk nedeni ve mazeret nedeni olarak ikiye ayrılabileceği yönündeki 

görüşümüzü CMK md. 223 ile de bağdaştırmamız mümkündür. Kanaatimizce somut 

olayda hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu sözkonusu olduğu 

takdirde, CMK md. 223/2d gereğince beraat kararı verilmesi gerekir. Bu 

düzenlemeye göre, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir 

hukuka uygunluk nedeninin bulunması hâlinde beraat kararı verilmelidir. Hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun bu kapsamda değerlendirilebileceği 

konusunda bir şüphe yoktur. Somut olayda zorunluluk durumu mazeret nedeni 

olarak ortaya çıktığı takdirde, CMK md. 223/3b gereğince, sanık hakkında 

kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmelidir.  

Yeni TCK’da zorunluluk durumuna ilişkin olarak özel hükümlerde üç 

düzenleme bulunmaktadır. Bunlar TCK md. 92, 147 ve 303/4’dür. TCK md. 303/4, 

savaş zamanında düşman devlet toprağında bulunan Türk vatandaşının bu devlet 

ordusunda hizmete alınmak mecburiyetinde kalması hâlinde hakkında cezaya 

hükmolunmayacağını belirtmektedir. Bu düzenlemede mecburiyet terimiyle ifade 

edilen zorunluluk durumu bir hukuka uygunluk nedenidir. Düşman devlet toprağında 

savaş zamanında bulunan ve düşman ordusuna girmediği takdirde kendisi veya 

ailesi bakımından yaşamına, vücut bütünlüğüne veya özgürlüğüne yönelik ağır zarar 

tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türk vatandaşının korumaya çalıştığı hukuksal yarar 

Türk devletinin güvenliğine göre önemli ölçüde daha ağır basmaktadır. TCK md. 92 

ve 147’de yer alan zorunluluk durumlarının ise hangi kapsamda değerlendirilmesi 

gerektiğine bir yanıt bulmak oldukça güçtür61. Özgenç, yeni TCK’na ilişkin olarak 

TBMM Adalet Alt Komisyonu’ndaki çalışmalar sırasında, Kanun’un birinci kitabının 

ikinci kısmı altında “hukuka uygunluk nedenleri” ve “kusurluluğu etkileyen nedenler” 

olarak iki ayrı bölüme yer verilmesini ve şu anda mevcut olan ikinci bölmü altındaki 

maddelerin buna göre yeniden tasnif ve formüle edilmesini önerdiklerini, ancak 

olumlu sonuç elde edemediklerini belirtmektedir. Özgenç’in ifade ettiğine göre, 

düşünceleri gerçekleşseydi, zorunluluk durumunu sadece kusurluluğu ortadan 

                                                 
61  TCK md. 92’deki zorunluluk durumunun hem cezasızlık nedeni hem de cezada indirim nedeni 
şeklinde düzenlendiği biçimindeki ilginç yaklaşımı (ÖZEN, Mustafa: “5237 Sayılı Ceza Kanunu’na 
İlişkin Eleştiriler”, TBB Dergisi 2006, sy: 65, sh: 206) ciddiye almamaktayız.  
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kaldıran bir neden olarak değil, daha genel bir şekilde, kusurluluğu etkileyen bir 

neden olarak düzenlenecekti. Özgenç, bu girişimleri başarılı olamadığı için, özel 

hükümlerde çeşitli suç tanımları bağlamında ayrıca zorunluluk durumuna ilişkin 

hükümlere yer verilmesi gereğinin ortaya çıktığının altını çizmektedir62. Kanatimizce 

TCK md. 92’deki zorunluluk durumu kusuru ortadan kaldıran veya etkileyen bir 

neden teşkil etmektedir63. Çünkü organ veya dokularını satan kişinin karşı karşıya 

bulunduğu tehlike de, organ veya dokularını satmaya yol açacak ağırlıkta bir tehlike 

olmalıdır. Böyle bir tehlike, kendisinin veya bir yakınının yaşamının veya vücut 

bütünlüğünün tehlike altında olması anlamına gelir. Böylece hâkim, organ veya 

dokularını satan kişinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşulları dikkate 

alarak kusurun tamamen ortadan kalktığı kanaatine ulaştığı takdirde, onu mazur 

görecek ve cezaya hükmetmeyecektir. Buna karşın, failin kusurunun ortadan 

kalkmadığına, ancak etkilendiğine kanaat getirirse, cezasında indirim yaparak 

mahkûmiyet kararı verecektir. TCK md. 147’de düzenlenen zorunluluk durumunun 

ise, hem hukuka uygunluk nedeni olarak hem kusuru ortadan kaldıran veya 

etkileyen bir neden olarak ele alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu düzenleme 

mala yönelik ihtiyacın ağır ve acil olması gerekliliğini aramıştır. Bununla anlatılmak 

istenen, karşılanmadığı takdirde kişinin hukuken korunan herhangi bir yararının 

tehlike ile karşı karşıya kalacak olmasıdır 64 . Eğer failin tehlikeyle karşı karşıya 

kalacak yararı hırsızlık konusu maldan daha önemli ise (örneğin yaşam, vücut 

bütünlüğü, daha değerli bir malvarlığı), bu durumda bir hukuka uygunluk nedeni 

sözkonusudur. Hukuka uygunluk nedeninin sözkonusu olduğu durumlarda, ceza 

indirimine gidilerek asla mahkûmiyet kararı verilemez. Failin tehlikeyle karşı karşıya 

kalan hukuksal değeri hırsızlık konusu mal ile eşit önemde ise, başka bir ifadeyle 

hırsızlık konusu malvarlığı ile failin tehlike altındaki malvarlığı eşit ise, bu durumda 

kusuru ortadan kaldıran veya etkileyen zorunluluk durumu sözkonusu olacaktır. 

Hâkim olayın özelliğine göre, kusurun ortadan kalktığı kanaatine ulaşırsa ceza 

vermeyecek, kusurun etkilendiğine kanaat getirirse cezayı indirerek mahkûmiyet 

kararı verecektir. Bu nedenle hırsızlık suçları bakımından TCK md. 25/2’nin 

uygulama alanı bulabilmesi mümkün değildir.                                     
                                                 
62 ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), sh: 378-379; ÖZGENÇ, Türk Ceza 
Hukuku, Genel Hükümler, sh: 349.  
63 Aynı yönde bkz. ERMAN, Barış: “Türk Ceza Kanunu’nda Tıbbi Müdahalelere İlişkin Hükümler”, 
Güncel Hukuk 2006/03, sh: 27.   
64 TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖNOK, Murat: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre 
Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2006, sh: 395.   
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Türk ceza hukuku doktrini cebir, şiddet, korkutma ya da tehdit etkisinde 

gerçekleştirilen fiiller bakımından olduğu gibi mücbir sebepten dolayı işlenen fiiller 

bakımından da, hukuka uygunluk olanağını değil, sadece kusurun ortadan 

kalkmasını kabul etmektedir.  

Mücbir sebep kavramını kusuru ortadan kaldıran bir neden ya da bir mazeret 

nedeni olarak ele alan Türk ceza hukuku doktrini, mücbir sebep kavramını ise, failin 

neticeyi öngörmüş olsun ya da olmasın iradesine aykırı bir şekilde hareket etmeye 

zorlandığının farkında olması ve karşı koyamadığı sebep dolayısıyla başka türlü 

hareket etmek imkânının bulunmamasını bilmesi olarak açıklamaktadır. Bu 

yaklaşıma göre, mücbir sebep zorunluluk durumundan farklı bir kavramdır. 

Zorunluluk durumunda kişinin kendini feda ederek üçüncü bir kişiye zarar 

vermemesi mümkündür. Oysa ki mücbir sebepte kişinin belirli bir durum nedeniyle 

zarara katlanmak da dâhil olmak üzere başka türlü hareket etme seçeneği yoktur. 

Bu durum kişiyi belirli bir harekette bulunmaya zorlamaktadır65.  

Ceza hukuku bakımından önem taşıyan hareketler yalnızca failin kişiliğinin 

ifadesi olan davranışlardır. Zihnî bir faaliyet merkezi olarak insana bağlanamayan 

davranışlar insan tarafından hükmedilemedikleri için ceza hukukunda hareket 

değerini taşımazlar66. Bu yüzden karşıkonulamaz bir baskı (vis absoluta) dolayısıyla 

mekanik bir şekilde yapılan vücut tepkileri ceza hukuku bakımından hareket kabul 

edilerek değerlendirmeye tabi tutulmazlar. Örneğin kişinin eline çekiç sıkıştırılarak 

zorla bir cama vurularak camın kırılması durumunda, bu kişinin ceza hukuku 

açısından bir hareketi mevcut değildir. Aynı şekilde güçlü bir fırtınanın etkisiyle 

yüksek bir yerden birinin üzerine düşüp onu yaralayan kimsenin de iradî bir hareketi 

sözkonusu değildir. Bu nedenle, kanaatimizce mücbir sebep olarak adlandırılan 

durumlar kişinin irade dışı bir harekette bulunmalarına neden olurlarsa, ceza hukuku 

bakımından önem taşıyan hareketten artık bahsedilemeyecektir. Bu yüzden böyle 

durumları mazeret nedeni olarak ele almak doğru değildir. Aynı şekilde kişi karşı 

koyamadığı veya kurtulamadığı maddî (fiziksel) bir cebir altında hareket etmişse, 

                                                 
65 DÖNMEZER/ERMAN, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c: II, No: 1032, 1033; DEMİRBAŞ, Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, sh: 368; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh: 430-431 
(Yazarlar mücbir sebep terimi yerine zorlayıcı neden terimini kullanmaktadırlar); TOROSLU, Ceza 
Hukukunda Zaruret Hali, sh: 90; SOYASLAN, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 438-439; ERSOY, 
Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 111; HAKERİ, Ceza Hukuku, Temel Bilgiler, sh: 179-180; ŞEN, 
Türk Ceza Hukuku, sh: 372-373.  
66 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 8, No: 44; KINDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 5, 
No: 8; ÖNDER, Ceza Hukuku Dersleri, sh: 159-160.   
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kendisi ile hareketi arasında iradî bir bağlantı bulunmadığı, dış dünyada kişiliğini 

yansıtan bir hareket ortaya koymadığı için ceza hukuku bakımından 

değerlendirilebilen bir hareket mevcut değildir67. Bu nedenle TCK md. 28’nin, “karşı 

koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet sonucu suç işleyen kimseye 

ceza verilmez” düzenlemesini isabetli bulmamaktayız. Çünkü doktrinde bu 

maddenin, bir mazeret nedenini düzenlediği belirtilmekte, dolayısıyla da cebir ve 

şiddet etkisinde fiili gerçekleştiren kişinin kusurunun ortadan kalktığı sonucuna 

varılmaktadır. Ancak kaanatimizce burada kusurdan daha önceki bir aşama olan 

hareketin yokluğu sözkonusudur. Üstelik TCK md. 28 “ceza verilmez” ifadesini 

kullanmakta, dolayısıyla da kusurun ortadan kalkması yönünde bir tercih beyan 

etmemektedir. Bu nedenle madde metni, karşı konulamayan veya kurtulunamayan 

cebir ve şiddet etkisinde yapılan bir davranışın ceza hukuku anlamında hareket 

sayılmayarak, faile ceza verilmeyeceği şeklindeki bir yoruma engel değildir. Ancak 

böyle bir yorum da, suçun cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi hâlinde failin 

kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı 

verileceğini belirten CMK md. 223/3 ile bağdaşabilir gözükmüyor.         

Türk ceza hukuku doktrininde cebir veya tehdit etkisiyle işlenen suçlarda bir 

mazeret nedeninin (kusuru ortadan kaldıran bir nedenin) sözkonusu olduğunu ifade 

eden yazarlar, bununla birlikte, özellikle korkutma ve tehdit sonucunda işlenen fiiller 

bakımından zorunluluk durumunun kriterlerine başvurmaktadırlar. Buna göre, 

korkutmanın veya tehdidin mazeret nedeni teşkil edebilmesi için kaçınılan zararla 

ihlâl edilen hak arasında eşitlik bulunmalıdır. Pek hafif bir zarardan kendini korumak 

için ağır bir suç işleyen kişi, korkutma veya tehdit altında kaldığını iddia edebilirse de, 

bu durum sorumluluğu kaldırıcı bir etki yapmaz, sadece takdirî hafifletici sebep 

sayılabilir. Bu görüşteki yazarlar ayrıca, kaçınılmak istenen zararın ağır ve 

muhakkak olması, korkutma veya tehditte bulunan kimsenin emirlerine boyun 

eğmeden bundan kurtulamaması ve korkutma ve tehdidin meydana gelmesine 

bilerek neden olunmaması gibi zorunluluk durumuna ilişkin koşulların varlığını 

                                                 
67 Ancak Toroslu’ya göre, maddî cebirde fail cebir kullanan kişinin bir aleti hâline gelir ve failin kişiliği 
yoktur (agitur non agit); zorunluluk durumunun aksine, maddî cebir hâlinde failin iradesinin 
mevcudiyetinden bahsedilemez ve sonuç olarak kusurluluğa tesir eden bir hâl sözkonusudur 
(TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 91).   
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aramaktadırlar 68 . Böylece tehdide dayalı zorunluluk durumunun genel anlamda 

zorunluluk durumunun bir alt olayı olduğunu üstü kapalı olarak itiraf etmektedirler.  

Kanaatimizce korkutma veya tehdide dayalı zorunluluk durumu, zorunluluk 

durumunun bir alt olayıdır69 ve sadece bir mazeret nedeni değildir. Tehdide dayalı 

zorunluluk durumu yararlar karşılaştırması yapılarak, somut olaya göre hukuka 

uygunluk nedeni ya da mazeret nedeni olarak ele alınabilir. Böylece tehlikenin 

kaynağına göre zorunluluk durumları bakımından ayrım yapılamaz. Tehlike bir tabiat 

olayından kaynaklanabileceği gibi, bir insanın hukuka aykırı bir davranışından da 

ileri gelebilir. Buna göre, bir insanın başka birini tehdit ederek bu kişinin hukuksal 

değeri bakımından ağır bir tehlikeye neden olmasından dolayı, tehdide maruz kalan 

bu kişi üçüncü kişiye ait daha hafif bir hukuksal değere müdahale ettiğinde fiili 

hukuka uygun olacaktır. Başka bir ifadeyle, tehdide maruz kalan kişinin kaçınmaya 

çalıştığı zarar kurtarma fiiliyle ihlâl ettiği hukuksal değerden önemli ölçüde üstün ise, 

bu kurtarma fiili hukuka uygundur. Böyle bir durumda üçüncü kişilerin toplumsal 

dayanışma yükümlülükleri sırf insandan kaynaklanan bir tehdit yüzünden ortadan 

kalkmaz. Buna karşın, tehdide maruz kalan kişinin korunmaya çalıştığı zarar ihlâl 

ettiği hukuksal değerden önemli ölçüde üstün değilse ya da bu zarar ile hukuksal 

değer arasında bir eşitlik sözkonusu ise, bu takdirde mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumu mevcuttur. Bu yaklaşımımız tehdit sonucunda suç işleyen kişiye 

ceza verilmeyeceğini öngören TCK md. 28’e de aykırı düşmemektedir. Çünkü bu 

düzenleme, tehdit sonucu işlenen fiiller bakımından bir hukuka uygunluğun ya da 

mazeret nedeninin mevcut olduğu konusunda açık bir tavır almamaktadır. 

                                                 
68 DÖNMEZER/ERMAN, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c: II, No: 1038; DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku 
Genel Hükümler, sh: 369; ÖZTÜRK/ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 
No: 306 (Bununla birlikte yazarlar, işlenecek suç ile korunacak yarar arasında makul bir oranın 
bulunmasını aramaktadırlar); CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh: 431 
(Yazarlar tehdidin konusu ile işlenen suç arasında bir orantının bulunmasını aramaktadırlar); 
TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 91; SOYASLAN, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 
440-442; HAKERİ, Ceza Hukuku, Temel Bilgiler, sh: 182; ŞEN, Türk Ceza Hukuku, sh: 375-376 
(Ancak yazar, kaçınılan zararla ihlâl edilen hukukî yarar arasında bir eşitlik bulunmasından değil, 
denge olmasından bahsetmektedir); ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi, c:I, sh: 379; GÜLŞEN, Recep: “TCK 
Tasarısı’nda Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerden Cebir, Şiddet, Korkutma, Tehdit”, HPD 2004, 
sy: 2, sh: 175-176. Özgenç, cebir veya tehdidin yöneldiği hukuksal değerin, cebir veya tehdit etkisiyle 
işlenen suçla ihlâl edilen hukuksal değere nazaran daha ağır ve önemli olması veya en azından 
bunların eşdeğerde olması gerektiğini belirtmektedir (ÖZGENÇ, “Türk Ceza Kanunu Tasarısındaki 
Suça İştirake İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, sh: 75). Sözüer de, cebir veya tehdidin yöneldiği 
hukuksal değerle, bu cebir veya tehdit etkisinde işlenen suça ilişkin hukuksal değer arasında oranlılık, 
denge olması gerektiğini, bunun için değerler arasında yapılacak karşılaştırmada, şayet cebir veya 
tehdide maruz kalan değerin, işlenen suçla korunan hukuksal değerden üstün veya aynı düzeyde 
olması durumunda, mazeret nedeninin varlığının kabul edilmesi gerektiği ifade etmektedir (SÖZÜER, 
“Türk Ceza Kanunu’nda Öngörülen Mazeret Sebeplerine İlişkin Soru ve Cevaplar”, sh: 233).   
69 Benzer yönde bkz. ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi, c:I, sh: 379.  
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Dolayısıyla yararlar karşılaştırması yapılarak somut olaya göre her iki hâlin de 

sözkonusu olabileceği kabul edilebilir. Bu yaklaşımımız aynı şekilde, suçun tehdit 

etkisiyle işlenmesi hâlinde failin kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza 

verilmesine yer olmadığı kararı verileceğini belirten CMK md. 223/3 ile de 

bağdaştırılabilir. Çünkü tehdide maruz kalan kişinin koruduğu yararın önemli ölçüde 

üstün olması hâlinde, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu sözkonusu 

olacak ve bu takdirde bir hukuka uygunluk nedeni mevcut olduğu için CMK md. 

223/2d) gereğince beraat kararı verilecektir. Buna karşın, tehdide maruz kalan 

kişinin koruduğu yarar önemli ölçüde üstün değilse ya da ihlâl ettiği yararla eşitse, 

bu takdirde mesele yoktur, CMK md. 223/3 gereğince kusurun bulunmaması 

nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilecektir. 

Kısacası TCK md. 28 birçok karmaşıklığa yol açabilecek nitelikte bir 

düzenleme getirmektedir. Bu yüzden böyle bir düzenlemeye Ceza Kanunu’nda yer 

verilmesi gereksiz olmuştur70. Başka hukuksal kurumlar aracılığıyla çözülebilecek 

sorunların bağımsız bir hükümle çözülmeye çalışılması sorunları daha da artıracak 

gibi görünüyor.                          

II. ZORUNLULUK DURUMUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 

A. Eski Hint Hukuku 

Hint-Avrupa medeniyetinin bilinen en eski hukuk yapıtlarından birini teşkil 

eden Manu Kanunları tam anlamıyla bir kod değildi. Çünkü Manu Kanunları insanın 

daha çok medenî ve dinî yaşantısıyla ilgili kurallar içermekteydiler. 

Manu Kanunları’ndan zorunluluk durumu hem ahlâkî hem de cezaî bir 

muafiyetin gerçek bir temeli olarak ortaya çıkmaktadır. Zorunluluk durumu Manu 

Kanunları’nda kanunî ve ahlâkî normlar alanında çok katı bir istisnayı teşkil 

etmekteydi. Manu Kanunları’ndan zorunluluk durumuna ilişkin bazı kurallara 

değinmek mümkündür.  

Bir din adamı olmak isteyen kişi din adamı sınıfından bir eğitmen nezdinde 

eğitimini sürdürmek zorundaydı. Ancak zorunluluk durumunda din eğitimi Brahman 

sınıfından olmayan bir eğitmen tarafından da verilebilmekte ve öğrenci eğitim süresi 

boyunca bu kişiye saygı göstermek zorundaydı (Manu Kanunları II, 241).  

                                                 
70 ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), sh: 404.  
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Manu Kanunları’nın hâkimlerin görevini ve özel hukuk ve suça ilişkin kuralları 

ele alan sekizinci kitabında, yol kesme ve hırsızlık suçlarından dolayı yüksek cezalar 

öngörülmüştü. Seyahate çıkmış bir kişi, erzakı çok az ise, başka bir kişinin 

tarlasından iki şeker kamışı veya iki küçük kök aldığı takdirde para cezası ödemek 

zorunda değildi (Manu Kanunları VIII, 341).  

Eski Hint’te kraliyet yollarının temiz tutulması acil zorunluluklar hariç olmak 

üzere mecburiydi: “Kraliyet yolu üzerine acil bir zorunluluk olmaksızın çöplerini atan 

kişi para cezası ödemek ve kirlettiği yeri derhal temizlemek zorundaydı” (Manu 

Kanunları IX, 282). 

Kast sisteminin mutlak sınıf ayrımına ve kölelik gibi düşünülebilecek bazı 

faaliyetlerde bulunmanın yasaklanmasına karşın, askerî sınıftan bir kişi felaket 

hâlinde yaşamını sürdürmek için bu nitelikteki farklı yollara başvurabilirdi (Manu 

Kanunları X, 95). Brahmanlar felaket durumunda bulundukları takdirde hiçbir kusur 

işlemezler. Çünkü onlar su ve ateş kadar saftırlar (Manu Kanunları X, 103). Oldukça 

genel ve geniş bir şekilde formüle edilmiş olan bu kural benzer gerekçelerle başka 

insanlara da yaygınlaştırılmıştı. Açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya bulunup da 

herhangi bir kimseden yiyecek çalan kişi günahla kirlenmiş olmaz (Manu Kanunları 

X, 104). Günahların bağışlanmasının tartışmasız niteliğini güçlendirmek için Manu 

Kanunları, yenmesi yasak olan gerek inek gerek köpek etinin yenebileceği çeşitli 

zorunluluk durumlarını belirtmekteydi (Manu Kanunları X, 105, 106, 107 ve 108). 

Zorunluluk durumunda yiyecek bulunması sözkonusu olamadığı zaman hırsızlık bir 

yükümlülük bile olabilmekteydi: “Altı yemek vaktini veya üç günü hiçbir şey 

yemeksizin geçiren bir Brahman yedinci yemek vaktinde, yani dördüncü günün 

sabahı, ertesi günü düşünmeden gün boyunca kendisine yetecek bir yiyeceği 

erdemden yoksun bir kimseden çalmak zorundadır” (Manu Kanunları XI, 16). Din 

adamlarına tanınan bu imtiyaz o andaki ihtiyacın karşılanmasıyla (ertesi günü 

düşünmeksizin) sınırlandırılmıştır. Manu Kanunları Tanrı’ya sunulacak kurbanlar için 

gerekli yiyecekler bakımından da zorunluluk durumunu kabul etmekteydi. “Adil bir 

kral Tanrı’ya sunulacak bir kurban için zorunlu olan bir yiyeceği çalan veya zor 

kullanarak alan bir kimseyi asla cezalandırmaz” (Manu Kanunları XI, 21).   

Acil zorunluluk durumları kamu ilişkilerinde de bütün sonuçlarıyla birlikte 

uygulanmaktaydı. Toprak ürünlerinin yalnızca altıda birini, bazı durumlarda dokuzda 

birini ayırıp alabilen kral, acil bir zorunluluk durumunda ürünün dörtte birini 

alabilmekteydi (Manu Kanunları X, 118).   
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Dördüncü sınıfa mensup insanlar özel yükümlülüklerini acil bir zorunluluk 

durumu olmaksızın yerine getirmedikleri takdirde en ağır fiziksel cezaya 

çarptırıldıkları gibi, hasmının yanında köle durumuna da düşürülebilmekteydiler 

(Manu Kanunları XII, 70). 

Eski Hint’te suçun oluşumu bakımından ceza ve kusurluluk unsuru üzerinde 

belirleyici olan fiil olarak kabul edilen zorunluluk durumu, kanunî ve dinî çeşitli 

emredici kuralların bir sonucuydu71.     

B. İbrani Hukuku 

İbrani kanunları titiz bir şekilde incelendiğinde, dinsel nitelikteki düzenlemeler 

sözkonusu olsa bile, zorunluluk durumunun sorumluluktan bağışık tutulmayı 

gerektiren bir neden olarak kabul edilmiş olduğu görülmektedir.  

Bir anekdota göre, buğday tarlasından Cumartesi günü geçen ve açıkmış 

olan İsa ve havarileri başakları söküp yemeye başlarlar. Erdemli geçinen kişiler 

onları görüp, “işte Cumartesi günü yapılması yasak olan şeyi yapan havarilerin” 

diyerek İsa’ya sataşırlar. İsa, ihtiyacı nedeniyle mecbur kalarak kutsal ekmekleri 

yiyen Davut Peygamber örneğini vererek onları yanıtlar. Böylece İbrani hukukunda 

zorunluluk durumu mevcut bulunmaktaydı ve kuralların ihlâline olanak 

sağlamaktaydı. Burada Davut Peygambere başvurulması göstermektedir ki, dine 

karşı suçlarda ve özellikle günah bakımından da genel bir cezasızlık nedeninin 

doktriner temeli bulunmaktaydı.  

Zorunluluk durumunun sorumluluğu ortadan kaldırma etkisi yiyecek hırsızlığı 

bakımından Süleyman Peygamberin Özdeyişleri’nde de mevcuttu; “acıktığında 

yalnızca karnını doyurmak için hırsızlık yapan kişi rezil bir hırsız olarak muamele 

görmez” (Özdeyişler, Fasıl VI, Fıkra 30).  

Tevrat’ın beşinci kitabını oluşturan Tensiye, zorunluluk durumunda işlenen 

fiilde tam bir cezasızlık hâlinin olduğunu kabul etmektedir. Buna göre; “komşunun 

üzüm bağına girdiğinde, iştahın kadar ve doyuncaya kadar üzüm yiyebilirsin, fakat 

küpüne asla üzüm koyamazsın”; “komşunun buğday tarlasına girdiğinde başakları 

elinle koparabilirsin, fakat komşunun buğday tarlasına asla orakla giremezsin” (Fasıl 

XXIV, Fıkra 21). Bu ifadeler yalnızca zorunluluk durumunda cezasızlık kuralını 

doğrulamamakta, aynı zamanda zorunluluk durumunun sınırlarını da göstermektedir. 

                                                 
71 FORIERS, Paul: De l’état de nécessité en droit pénal, Bruxelles-Paris 1951, sh: 49-51. 
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Üzümleri ve buğdayı, ihtiyaçlarını karşılama ile sınırlı olarak alma hakkı tanınarak 

zorunluluk durumu istisnaî karakteri de vurgulanmak suretiyle kurumsallaştırılmıştır. 

Bununla birlikte, bu zorunluluk durumu kaynağını karşılıklı güven duygusunda bulan 

yardımseverlik fikrine dayanmaktaydı.   

İbrani hukukunda temel normların zorunluluk durumunda bulunan fail 

tarafından ihlâl edilebilmesi kabul edilmişti. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de 

Lut’un kızlarının hikâyesidir. İbrani hukukunda ensest çok ağır bir şekilde 

cezalandırılmaktaydı. Bununla birlikte Tevrat’ın ilk bölümü oluşturan Oluş (Tekvin) 

kitabında Lut’un kızlarının hikâyesi zorunluluk durumunu oluşturmaya müsaittir. 

Sodom ve Gomora şehirlerinin yıkılmasının ardından Lut’un karısı tuza dönüşmüş, 

Lut da iki kızıyla birlikte dağa çıkmış ve bir mağarada yaşamaya başlamışlardı (Fasıl 

XIX, Fıkra 30). Kitaba göre; abla kardeşine “babamız yaşlı ve bu dünyada bizimle 

birlikte olacak kimse yok, gidelim babamıza şarap verelim, babamızın soyunu 

devam ettirebilmemiz için onunla yatalım” der. Babalarına o gece şarap içirirler, 

büyük kız gidip babasıyla yatar, baba onun ne yattığını ne de kalkıp gittiğini fark 

eder. Ertesi gece de yine babalarına şarap verirler, bu sefer küçük kız babasıyla 

yatar, baba onun da yattığını ve kalktığını fark etmez. Böylece Lut’un iki kızı 

babalarından hamile kalırlar. Büyük kızı bir erkek çocuk doğurur ve adını Moab 

(Moabit kavminin atası) koyar, küçük kız da bir erkek çocuğu doğurur ve adını Ben-

Hammi (Hammon kavminin atası) koyar (Fasıl XIX, Ayet 31-37). Bu hikâyede 

zorunluluk durumunun bütün koşullarının mevcut olduğu ifade edilmektedir. 

Öncelikle bir tehlike mevcuttu: Lut’un soyunun kaybolması (ayrıca Yahudi bir kadının 

anne olmaması utanç verici bir durumdu). Tehlikeden kurtulmanın tek aracı 

babalarıyla yatmaktı. Çünkü dünyada onlarla birlikte olabilecek kimse yoktu. Bilinçli 

ve özgür bir irade de vardı, zira Lut’un kızları tarafından bir komplo hazırlanmıştı. 

Nihayet esasında suç teşkil eden ağır bir fiil vardı: ensest72.       

C. Eski Yunan Hukuku 

Eski Yunan Hukuku zorunluluk durumunu kabul etmekteydi. Zorunluluk 

durumuna ilişkin tartışmalar yapılmış ve bir çok çözüm kuralı ortaya atılmıştı. Ancak 

çok parçalı bir yapıya sahip olan eski Yunan hukuk yazıtlarında zorunluluk 

durumuna ilişkin bir düzenlemeye rastlanmamıştır. Yine de Lycurgue kanunları 

                                                 
72 FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 51-58. 
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başkasının kölelerinin, hayvanlarının ve erzakının zorunluluk durumunda 

kullanılmasını kabul etmiştir.  

Bir Solon kanununa göre, kuraklıkla mücadele etmek amacıyla arazi sahipleri 

suya dört staddan (her stad 180 metre idi) daha az mesafede ise, mevcut kuyularına 

su taşıyabileceklerdi. Bu mesafeden daha uzakta iseler arazilerinde kuyu açmak 

zorundaydılar. Kireç tabakasına kadar kazdıktan sonra su bulamamışlarsa, en yakın 

kuyudan günde iki defa su çekme hakları vardı. Doktrinde bu durumun zorunluluk 

durumunun bir yansıması olduğu belirtilmektedir.  

Ayrıca o dönemde on binlerce askerden oluşan birliğin geri çekilmesi 

esnasında yaptıkları yağma fiilleri, zorunluluk durumu gerekçe gösterilerek hukuka 

uygun hâle getirilmek istenmişti73.              

D. Roma Hukuku 

Roma hukukunda zorunluluk durumuna ilişkin olarak açıkça ele alınmış 

genel bir kural bulunmamaktaydı. Zorunluluk durumuna yalnızca bazı davaların 

kararlarına ilişkin olarak Digesta metinlerinde rastlamak mümkündür. 

Cannes savaşlarından sonra Fransızlar, ele geçirdikleri Romalı süvarilerin 

belirli bir miktar fidye ödenmesi hâlinde serbest bırakılabilecekleri önerisini ortaya 

atmıştı. Ancak bunun Roma’da Senato tarafından oylanması gerekmekteydi. Zira 

esirler için fidye ödenmesi geleneklere aykırıydı. Oysa burada zorunluluk durumu 

nedeniyle geleneklere uyulmaması gerektiği belirtilmişti. Senato ise, teslim olmanın 

tehlikeden kaçmak için tek yol olmadığını, cepheden kaçmak veya cesaretten 

yoksun bir şekilde teslim olmak yerine savaşabilecekleri üzerinde ısrar etmiş ve 

sonuçta geleneklere bağlı kalmıştı74.  

Roma hukukunda kişi kendi selametini sağlamak için üçüncü bir kişinin 

haklarını ihlâl ettiği takdirde cezalandırılmamaktaydı. Buna göre, ölüm tehlikesiyle 

karşı karşıya bulunan kişiyi kurtarmak için başka birine zarar verilmesi mazur 

görülebilmekteydi (ad legem corneliam de sicariis, IX, XVI). Ulpianus’a göre, önemli 

bir kınamayla karşı karşıya kalan bir kişi mahkûmiyetten kurtulmak için hasmına 

zarar verirse mazur görülmelidir (Digesta, XLVIII, 21) 75 . Zorunluluk durumunda 

                                                 
73 FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 58. 
74 FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 60-61. 
75 DE HOON, H.: De l’état de nécessité en droit pénal et civil, Bruxelles 1911, sh: 14. 
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yaşamın, onurun ihlâl edilmesi veya mallara zarar verilmesi cezalandırılmaz. Yangın 

çok güçlü ise, mal sahibinin felaketin yayılmasını durdurmak ve kendi malını 

korumak için komşusunun taşınmazını yıkması hukuka uygun idi (Digesta, XLVII, 9). 

Tehdit gerçekleşmemiş olsa bile, haklı bir korkunun bütün kusuru ortadan kaldırdığı 

kabul edilmekteydi (Digesta, XLIII, 24). 

Birçok geminin karışmış halatlarını çözmenin başka bir yolu yok ise ve 

bunları kesmek zorunlu ise, fail kusuruyla böyle bir duruma yol açmamışsa 

mağdurun dava hakkı yoktu (Digesta, IX, 2). 

Kamu yolu tıkalı veya sular altında kalmış ise, kıyıda mülkü bulunan kişi 

arazisi üzerinde bir geçit sağlanmasına katlanmak zorundaydı (Digesta, VIII, 6)76. 

Başka bir kişiye ait hayvanların ölümüne veya mallarının bozulması veya 

tahrip olmasına ihmaliyle neden olan kişinin ceza sorumluluğu mevcuttu. Ancak 

zorunluluk durumu bu ceza sorumluluğunu ortadan kaldırabilmekteydi (Digesta, III, 

5)77.  

Roma hukukundaki bu çözümler de göstermektedir ki, Roma’da zorunluluk 

durumu genel bir kural olarak değil, ampirik bir şekilde ele alınmıştı. Uygulamanın 

bütününe bakıldığında, yaşam, mülkiyet, özgürlük ve şeref gibi bütün hukuksal 

değerler aynı şekilde korunmaktaydı. Hukuksal yararların çatışması hâlinde 

cezalandırılmama, korunan hukuksal yarar feda edilen hukuksal yarardan daha 

önemli veya onunla eşit ise kabul edilmekteydi. Yaşamın korunması sözkonusu 

olduğunda işlenen bütün suçlar mazur görülmekteydi. Korunan hukuksal değer 

mülkiyet olduğunda, zorunluluk durumu yalnızca, failin bu duruma kusuruyla yol 

açmaması koşuluyla kabul edilmekteydi78.  

Roma hukukunda zorunluluk durumunun faile yüklenememesinin hukuksal 

esası ya zorunluluk durumunun bir haktan türediği, bir hakkını kullanan kişi 

bakımından da haksızlığın (in juria) bulunmadığı, dolayısıyla fiilin hukuka aykırı 

olmamasına ya da suç kastının bulunmamasına dayandırılmaktaydı. Belirtilen 

metinlerden, tehlikenin ağır, pek yakın olması ve olayda başka bir çözüm tarzının 

düşünülememesi hâlinde fiilin meşru sayılması gerektiği sonucuna 

                                                 
76 FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 68-71. 
77 OKANDAN, Recai G.: Umumî Hukuk Tarihi Dersleri, İstanbul 1952, sh: 489. 
78 MARCHAND, G. Félix: De l’état de nécessité en droit pénal, Paris 1902, sh: 103-104. 
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varılabilmektedir79. Korunan hukuksal değer kamusal bir değer olduğunda da hem 

ceza hem de özel hukuk sorumluluğunu ortadan kaldıran zorunluluk durumunun 

varlığı kabul edilmekteydi. Yolcuların veya devlet belgelerinin korunması amacıyla 

malların denize atılmasında mal sahipleri kamu yararı için zorunluluk durumunda 

işlenen kurtarma fiiline katlanmak zorundaydılar. Aynı şekilde korunan hukuksal 

değer özel olduğunda da sorumluluk tüm sonuçlarıyla ortadan kalkmaktaydı. Amaç 

yaşamın, özgürlüğün, mülkiyetin ve şerefin korunması olduğu için, bu durum da 

adalet fikrine uygun düşmekteydi. Zira Roma hukukunda sorumluluğun kriteri kast 

olduğu için, zorunluluk durumunda zararlı bir fiili gerçekleştirme kastı failde eksik 

görülmekteydi80.  

E. Cermen Hukuku 

Hristiyanlık öncesi dönemde Cermenler bir ulus ve devlet oluşturmamakta, 

sadece bir ırktan ibaretdiler. Ortak bir dile ve kurumlara sahip Hint-Avrupa kökenli, 

bağımsız ve gönüllü olarak savaşan insan topluluklarıydılar. Bu kabileler tam 

anlamıyla bir kanun tanımamaktaydılar. Halkın zımnî rızasından doğan ve yazılı 

olmayan geleneklerin etkisi altında yaşamaktaydılar. Ancak V. yüzyılda Burgond, 

Wizigot ve Frank Krallıkları yazılı kurumlar oluşturmuşlardı: lex barbara 

Buraundionum (Gombette Kanunu), barbar Wizigotların Kanunu.  

Zorunluluk durumunda topluluk ve dayanışma ilkesi varlığını Cermen 

hukukunda sürdürmekteydi. Bu ilke insanlar arasındaki zorunlu yardımlaşma ve 

karşılıklı anlaşma ödevi fikrine dayanmaktaydı. Yine zorunluluk durumunda suç 

kastının yokluğu düşüncesi egemendi.  

Cermen hukuku zorunluluk durumunun hukuksal esasını karşılıklı zorunlu 

yardımlaşma fikri zemini üzerine oturtmaktaydı. Bu da “zorunluluk kanun tanımaz 

(Not hat kein Gebot)” şeklinde formüle edilmişti. Bu dönemde bireyden çok sosyal 

birimler baz alındığından, Cermen hukuku da grup dayanışması fikrinden 

etkilenmişti. Bu fikrin zorunluluk durumu anlayışına etkisi de büyük olmuştur.  

Burgond (Gombette) Kanunu vahşi hayvanların yakalanması için hazırlanan 

bir kapanın insanlar ve çevre için neden olduğu zararın mahkûmiyeti 

                                                 
79 FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 71-72. 
80 MARCHAND, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 104. 
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sonuçlamayacağını hüküm altına almıştı. Zira burada zorunluluk durumu mevcuttu81. 

Aynı kanun, ihtiyaç hâlinde başkasına ait şeylerden de yararlanılabilmesi olanağını 

tanımaktaydı (Gombette Kanunu, 28,1).  

Aynı şekilde Bavyera Kanunu farklı hipotezlerde zorunluluk durumunu ele 

almıştı. Bir arı oğulunun sahibi oğulu komşusunun bahçesinde veya kovanında 

gördüğünde, malını geri alma amacıyla komşusunun mülküne girebilmekteydi. Fakat 

bunu yapmadan önce bahçenin veya kovanın sahibine haber vermek zorundaydı. 

Bununla birlikte, arı oğulunun sahibi bu fiili bahçenin veya kovanın malikine haber 

vermeden gerçekleştirirse, haksız olarak almadığını altı yeminli şahitle birlikte yemin 

etmediği sürece bahçenin veya kovanın malikinin talepte bulunma hakkı mevcuttu 

(Bavyera Kanunu, Fasıl 21, Bölüm 10). Burada malını geri alma zorunluluk 

durumunun verdiği bir hak, başkasının mülkiyetini ihlâl edecek olsa bile, kabul 

edilmişti. Ancak bunun çok dar ve katı sınırları da çizilmişti.  

Yine Wizigotlar kanununda öngörülen çeşitli zorunluluk durumları 

bulunmaktaydı. Buna göre, bir yol kapanır veya tıkanırsa, yol boyunca uzanan 

mülkün kenarında hiçbir şey ödenmeden yeni bir yol açılabilmekteydi (Wizigotlar 

Kanunu, Kitap 8, Bap 4, 24)82. 

Cermen kabilelerinin kanunlarında hekimin bazı özel faaliyetleri ile ilgili açık 

kurallar bulunmaktaydı. Bu kurallardan biri de, “hekimin, yanında kocası veya 

ebeveynleri bulunmayan kadının kanını alamayacağı” idi. Bu kuralın ihlâli hâlinde 

hekim, koca veya ebeveynlere on altın ödemekle yükümlüydü. Ancak kadından bu 

şekilde kan alan hekim, bunun zorunlu görmüşse veya kadını bir hastalıktan 

kurtarmak için yapmışsa, bu cezayı ödememekteydi. Böylece hekim yalnızca 

zorunluluğun gerektirdiği durumlarda bu kurala aykırı hareket edebilmekteydi83.  

Cermen hukukunda zorunluluk durumunun gelişimi 1507 tarihli Bamberg 

Ceza Kanunu ve 1532 tarihli Carolina (Charles-Quint Ceza Kanunu) ile de devam 

etmiştir. Özellikle Carolina’nın bazı suç tiplerine ilişkin maddelerinde zorunluluk 

durumu açıkça kabul edilmişti. Kıtlık durumunda hırsızlığa ilişkin 166. maddesi şu 

şekildeydi: “Kendisinin, eşinin veya çocuğunun dayanamadığı tam bir açlığın 

                                                 
81 Hüküm şu şekildeydi: “Vahşi hayvanları yakalamak için ekili olmayan bir yerde kurulan bir kapan 
veya tuzak bir insan veya ev hayvanı için bir zarara yol açarsa tuzağı kuran kişi hiç birşey ödemez” 
(Gombette Kanunu, 72).  
82 FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 77-81. 
83 BAYRAKTAR, Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezaî Sorumluluğu, sh: 48.  
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etkisinde bulunan kişi herhangi bir yiyeceği çalmak zorunda kalmış ve bu hırsızlık 

önemli bir boyutta ve aşikar ise, hâkimler söylenenleri yeniden müzakere 

edeceklerdir. Hırsız, cezalandırılmadan serbest kalmasına rağmen, dava konusu 

fiilden dolayı şikayetçiye karşı herhangi bir başvuru hakkına sahip değildir”. Böylece 

bu metin karar verilecek olan aşikar ve önemli hırsızlık ile sessizce geçilecek aşikar 

olmayan ve önemsiz hırsızlık arasında ayrım yapmaktadır. Birinci durumda hâkimler 

hırsızlığın gerçek bir zorunluluk durumunda işlenip işlenmediğini daima müzakere 

etmek zorundaydılar. Carolina’nın 175. maddesi de şu şekildeydi; “Kutsal şeylere 

yönelik ve kutsal mekanlarda işlenen hırsızlıklarda, kutsal olmayan şeylerin 

çalınmasında da olduğu gibi, açlıktan ileri gelen zorunluluk durumu gözönünde 

bulundurulur”. Böylece zorunluluk durumunun suçu ortadan kaldırıcı etkisi bütün 

hırsızlık türlerine uygulanabilmekteydi. Carolina’nın 145. maddesi ilginç bir hüküm 

taşımaktaydı; “Zorunlu bir savunma durumunda bulunan ve bunun haklılığını 

ispatlamış bulunan kişi, saldırganı yaralamayı düşünmesine rağmen, iradesine 

aykırı olarak kılıç vurarak veya saplayarak ya da taş veya ateş kullanarak masum bir 

kişiyi yaralar ve öldürürse cezadan mazur olacaktır”. Bu madde meşru savunma 

dolayısıyla masum üçüncü bir kişinin ölümü veya yaralanması hâlinde failin 

cezalandırılamayacağını belirtmekteydi. Bu düzenleme meşru savunmayı, masum 

üçüncü bir kişi bakımından da uygulanmasına olanak vererek genişletmekteydi. Bu 

genişletme şüphesiz fiilin zorunluluk durumunu içererek yapılmıştı84.   

F. Eski Fransız Örf-Âdet Hukuku 

Eski Fransız örf-âdet hukukunda zorunluluk durumunun genel özellikleri 

açıkça dile getirilmemişti. Hiçbir örf-âdet hukuku metninde veya kanunnamelerde 

zorunluluk durumu açık bir şekilde zikredilmemişti85.  

Saint Louis kurumları 86  da bu konuda sessiz kalmışlardı. Ancak açıkça 

zikretmemekle birlikte, yeminli zaruret durumunda zorunluluk durumu kabul 

edilmekteydi 87 . Fakat Beauvaisis (Paris’in kuzeyindeki bölge) gelenekleri 88  bu 

kuruma önemli bir yer vermişti.    

                                                 
84 MARCHAND, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 105-106. 
85 MARCHAND, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 121. 
86 Saint Louis kurumlarının 1272 yılına doğru yazıldığı tahmin edilmektedir.  
87 Yeminli zaruret veya yeminli yoksulluk, başka türlü devredilemeyen bir malvarlığının veya terekenin, 
yeminle ispatlanan zorunluluk durumunda, kullanılmasına olanak sağlayan bir kurumdu.  
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Beauvaisis geleneklerinde hem özel hukuka göre, hem de feodal kamu 

hukukuna göre, efendi ile tebaa arasındaki hukuksal ilişkileri zorunluluk durumu 

kuralıyla yorumlayan noktalar bulmak mümkündü. Bu önemli gelişme, kavramın 

genelleştirilmesinin ve XIII. yüzyıl Fransız sosyal yapısındaki etkisinin ilk belirtileriydi. 

Beaumanoir, zorunluluk durumunu çok büyük bir kayıp veya zarar olmaksızın 

katlanılması mümkün olmayan durum olarak tarif etmişti.  

Beauvaisis geleneklerinde zorunluluk durumu yalnızca hukuka uygunluk 

nedeni olarak değil, aynı zamanda da yasal bir korumaya sahip, gerçek bir imtiyazı 

ifade eden bir kurum olarak hukuk kuralı şeklinde kabul görmekteydi.  

Öte yandan Beauvaisis gelenekleri birçok özel olayda zorunluluk durumunu 

uygulamış bulunmaktaydı. İki zarar karşısında daha az zarara yol açacak olan 

davranışın tercih edilmesi gerekliliği uyuşmazlıkların çözümünde temel kuraldı. 

Hırsızlık suçu muhtaç durumda bulunan, ancak mallarını savurgan bir şekilde 

kullanarak kendilerini muhtaç hâle sokmamış olmak koşuluyla, çocuklar tarafından 

işlendiğinde mazur görülmekteydi.  

Kral ve baronlar kıtlık döneminde besin maddelerinin serbest dolaşımını ve 

istifçiliği engelleyebilmekteydiler. Kamusal zorunluluk durumu nedeniyle bunlara el 

koyma hakları da vardı. Ancak bu hak, ihtiyacı karşılama sınırını aşmaksızın 

yalnızca zorunlu olan şeylerin yapılabileceği şeklinde bir sınıra sahipti.  

Yine eski Fransa’da deniz hukukunda zorunluluk durumunun uygulanmasına 

ilişkin birçok örnek bulmak mümkündü89.   

G. Kilise Hukuku 

Kilise, Cermen hukukundaki “zorunluluk kanun tanımaz” kuralını medenî 

hayata geçirmiş ve ceza hukuku alanında da geniş bir şekilde uygulamıştı90.  

İlk ceza kanunlarını (ancak disipliner nitelikteki ceza kanunlarını) oluşturan 

ve kefaret anlayışını benimseyen düşünürler (kefaretçiler) zorunluluk durumuna bir 

süre karşı çıktıktan sonra, bunu zina suçları hariç olmak üzere, benimsemişlerdi. 

Örneğin, yasak et yemekten dolayı verilmiş olan kırk gün oruç tutma cezası, 

                                                                                                                                          
88  Beauvaisis gelenekleri 1283 civarında yazıya dökülmüştü. Philippe de Beaumanoir tarafından 
biraraya getirilmiş olan bu yapıt Fransız orta çağının gerçek bir hukuksal eserini ifade etmektedir.  
89 FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 84-90. 
90 MORIAUD, Paul: De la justification du délit par l’état de nécessité, Genève-Paris 1889, sh: 88. 
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zorunluluk durumu bulunduğu zaman ortadan kaldırılmıştı. Tanrı’ya küfür, dinden 

dönme, hatta mezhep sapkınlığı gibi suçlar (ya da günahlar) zorunluluk durumu 

varsa mazur görülmekteydi. Yine mülkiyet ihlâlleri de aynı mazeretten 

yararlanabilmekteydi. Tüm tartışmalara karşın zorunluluk durumu varlığını 

sürdürmüş ve uygulama alanını genişletmişti. XIV. yüzyılda “Penitentiale 

Civitatense”, haksız bir saldırı nedeniyle masum üçüncü bir kişinin öldürülmesinin 

cezalandırılmayacağını belirtmişti.  

Zorunluluk durumu bu dönemde, disipliner hükümler karakterine sahip olan 

dinsel topluluklar statülerince bir araya getirilmiş çok geniş bir kavram olarak ortaya 

çıkmaktaydı. Dinsel, medenî ve hukuksal kişilik tanınan Bruges Rahibeleri Topluluğu 

(yaklaşık 1290 yılı) dinsel bazı yükümlülüklerin şeklî ihlâllerini haklı çıkarmak için 

kamusal veya özel zorunluluk durumuna başvurmaktaydı.  

1499-1502 yıllarında kesin şeklini alan Corpus juris canonici kefaretçilerin 

çeşitli fikirlerinin özeti şeklindeydi ve zorunluluk durumunu da kabul etmekteydi. 

Buna göre hırsızlık, özellikle de yiyecek hırsızlığı, yalan yemin, oruç bozma, aforoz 

edilmiş biriyle ilişkilerini sürdürme, kilisede eşyalarını depolama, hatta adam 

öldürme zorunluluk durumunda meşru sayılmaktaydı. Pazar günündeki dinlenmeye 

zorunluluk durumunda riayet edilmemesine de, zorunluluk durumu dinlenme 

tanımaz şeklinde formüle edilerek bağışıklık tanınmıştı91.  

Glossatörlerle birlikte zorunluluk durumunun doktriner ve tarihsel esaslarının 

araştırılması çabası hız kazanmıştı. Glossatörler zorunluluk durumunu ayrı bir 

kavram olarak diğer hukuka uygunluk nedenlerinden ayırmışlardı. Araştırmalarını 

üçüncü kişilerin haklarının ihlâlini haklı çıkaran ahlâki unsurlarda yoğunlaştırsalar da, 

temel ilkeleri hatırlatmayı hiçbir zaman ihmal etmemişlerdi. Glossatörler ilkeler 

bazında hareket etmek suretiyle daha sonraki doktrine geniş bir çalışma alanı sunan 

bir yol takip etmişlerdi.  

Glossatörler, dinin bazı temel kurallarının üstünlüğü ve maddî yararlar 

sözkonusu olduğunda, Hristiyan yardımseverlik ve insan topluluğu fikirlerine 

dayanmaktaydılar. Hristiyan toplumculuk fikri, zorunluluk durumunun da temel 

esasını oluşturmaktaydı. Glossatörler’e göre, bütün insanlara müştereken verilmiş 

olan dünyada hiç kimse ortak varlıktan çaldığı mallarda doğal ihtiyacını aşan kısım 

için malik olduğunu ileri süremezdi.   
                                                 
91 SEBOTT, Reinhold: Das kirchliche Strafrecht, Frankfurt am Main 1992, sh: 56, 62 ve 115. 
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Covarruvias (1512-1577)’a göre, ağır bir zorunluluk durumunda yoksulluktan 

dolayı başkasının malı, hırsızlıktan sorumlu olunmaksızın alınabilirdi; bu tür 

durumlarda bütün mallar ortaktı; tabiat bu dünyanın mallarını insanların ihtiyacına 

sunmaktaydı. Düşünüre göre, tabiî hukukun kurumsallaşmasından beri yapılan 

paylaşım, ağır bir zorunluluk durumunda bulunan kişilere cismanî mallardan yardım 

almasını buyuran doğal sebep emirlerine aykırı olmayacaktır.     

Glossatörler ahlâkî unsur açısından zorunluluk durumunu ele almış olsalar 

bile, zorunluluk durumunun yoğunluğu konusunda ayrıma gitmişler ve derecelerine 

göre etkilerini belirtmişlerdi. Bu ayrıma göre, yaşam sözkonusu olduğunda ağır 

zorunluluk durumu, tehlike bir uzva, özgürlüğe, şerefe, sağlığa yönelik olduğunda 

yarı ağır zorunluluk durumu ve kişinin işi, malvarlığı, toplumsal sınıfı tehlikede 

olduğunda ise, daha az ağırlıktaki zorunluluk durumu mevcut bulunmaktaydı. Bütün 

zorunluluk durumlarında sorumluluğun ortadan kalktığını kabul etmekteydiler. Ancak 

zorunluluk durumunda gerçekleştirilen fiil ağır zararlara yol açmışsa fail olanakları 

ölçüsünde zararı ödemekle sorumluydu. Diğer durumlarda ceza ve özel hukuk 

sorumluluğu bulunmamaktaydı92.    

H. XVI – XVIII. Yüzyıl 

1. İradenin Yokluğuna Dayalı Zorunluluk Teorisi    

André Tiraqueau (1480-1558), zorunluluk durumunda gerçekleştirilen fiilde 

suç irade ve kastının niteliğini araştırmıştı. Düşünür, fiziksel cebiri ifade eden mutlak 

zorunluluk durumu hariç olmak üzere, zorunluluk durumunda tam bir cezasızlık 

durumunun tanınmasında tereddüt etmekteydi. Düşünür, fiziksel cebrin karşısına, 

tamamen cezadan bağışık tutulmasını değil, daha hafif bir ceza verilmesini gerekli 

kılan koşullu cebri yerleştirmektedir. Yine Julius Clarus (1525-1575), Jacques 

Menochius (1532-1607), Prosper Farinacius (1554-1613) ve İspanyol Antonio Perez 

(1583-1672) gibi önemli ölçüde dayanışma fikrinden etkilenmiş yazarlar zorunluluk 

durumunu mücbir sebep ve manevî cebire benzetmişler ve özellikle hırsızlık 

suçunda zorunluluk durumunun kusuru ortadan bir neden olduğunu ileri sürmüşlerdi.  

Domat’ın (Ö. 1695) fikirleri Tiraqueau’nun tezinde vardığı sonuca ve uzun 

zamandır süregelen örf-âdet hukukuna ve uygulamaya bir tepkiyi ifade etmekteydi. 

Domat, iradeye sahip insan özgürlüğünün derecelerini bireye göre değil, ihlâl edilen 

                                                 
92 FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 91-99. 
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kurala göre hiyerarşiye tâbi tutmaktaydı. Dine veya ahlâka karşı suç sözkonusu 

olduğunda fiziksel veya manevî cebrin, özellikle de zorunluluk durumunun suçu 

ortadan kaldıran etkisini yadsımaktaydı. 

Domat manevî cebrin ve zorunluluk durumunun ceza hukuku ve özel hukuk 

alanlarındaki etkilerini ayrı ayrı incelemişti. İradenin yokluğu, sözleşmeler için gerekli 

serbestlik ile insan fiillerini iyi veya kötü kılmaya yeterli olan serbestlik arasında 

mevcut bulunan temel farkı göstermektedir. Düşünüre göre, iyi veya kötü bir şey 

yapmak, bir suç veya haksızlık işlemek iradesi sözkonusu olduğunda, cebir iradeyi 

zayıflatabilir, ancak bu iradeyi tamamen ortadan kaldıramaz. Bir güce boyun eğen, 

başka nitelikteki bir zarardan kaçınmak için yükümlülüğünü iradî olarak terk etmeyi 

seçen kişi bunun sonucunda suç işlemektedir. Bu güç, bilerek bir zarara yol 

açılmasına engel olmamaktadır.  

Bununla birlikte sözleşmelerde, sözleşen taraflardan biri sözleşmeye rıza 

göstermeye zorlandığı takdirde, serbestliği, kendisini bağlayabilen ve sözleşmeyi 

geçerli kılabilen rızayı göstermek için gerekli kullanımı ona bırakmamaktadır.  

Zorunluluk durumunda işlenen fiilden dolayı özel hukuk sorumluluğu 

bakımından ise, Domat’a göre, burada insanlığın temel yararları sözkonusu 

olmadığı için kişi tehlikeye katlanmak zorundaydı. 

Jousse (1704-1781), Muyart de Vouglans (1713-1791) ve Rousseaud de 

Lacombe (Ö. 1749) gibi yazarlar zorunluluk durumunu yine iradeyi esas alarak 

incelemişlerdi. 

Hollandalı hukukçu Mattheus’a (1601-1654) göre, zorunluluk durumunda 

işlenen fiil suçun isnad edilmesini engellememekte, yalnızca cezayı ortadan 

kaldırmaktadır. Failin içinde bulunduğu güç durumu gözönünde bulunduran yazar, 

suç ile yaptırım arasında ayrıma gitmişti.  

Bu öğretiye fiili değil, yaptırımı ve etkinliğini dikkate alan Kant’da da 

rastlamak mümkündür. Faili esas alan Kant’a göre; “Kanunda öngörülen ceza, 

başkasının hakkını ihlâl eden kişi bakımından yaşamının sona erdirilmesinden daha 

ağır olamayacaktır. Böyle bir ceza kanununun hiçbir bastırıcı gücü olamaz. Zira 

henüz belirli olmayan tehdit, belirli bir zarar korkusunu aşamaz. Sonuçta ihlâlle 

koruma fiili, masum olarak değil, fakat yalnızca cezalandırılamaz olarak 

değerlendirilmelidir. Zorunluluk hakkının özdeyişi, zorunluluk durumunun kanunu 



 58

yoktur şeklindedir. Bununla birlikte, yasal adaletsizliği sonuçlayan zorunluluk 

olamaz”93.  

2. Zorunluluk Durumunun Esasını Tabiî Hukukta, İlkel 
Toplumda ve Dayanışma İlkesinde Gören Teori  

Zorunluluk durumunun kanuna bir istisna teşkil etmesi anlayışı gerek bireyin 

acil durumda ihtiyacını karşılamak için başkasına ait bir şeyi alabileceği şeklindeki 

doğal hakka sahip olduğu ilkel toplumda gerekse kanun koyucunun iradesinde 

kaynağını bulabilmekteydi. Bu görüşe göre, kanun koyucu makul olmayan bir şeyi 

istemez. Zira kanuna aşırı bağlılık makul değildir. Zorunluluk durumları zımnen 

mazur görülmelidir.  

Grotius, Savaş ve Barış Hukuku adlı eserinde, kişinin görünüşte hukuka 

aykırı olan bazı fiilleri ağır zorunluluk durumunda işlemesi hâlinde, bunların suç 

teşkil etmeyeceğini belirtmekteydi. Grotius’a göre, insanın zayıflığının bir olanağı 

olan zorunluluk durumu tüm kanunlardan üstündür ve zor etkisinde işlenen bütün 

fiilleri haklı kılar. Yazara göre, kanunlar arasında ağır zorunluluk durumunda zımnî 

istisnayı içeren bazı ilahî kanunlar da bulunmaktadır. Yazar, ilkel toplumdaki gibi acil 

bir ihtiyaç hâlinde üçüncü kişinin, malının alınmasına katlanmak zorunda olduğunu 

ifade etmekteydi. Ancak bu durum failin ihtiyacı olanı almasıyla sınırlıydı. Her ikisinin 

de ihtiyacı eşdeğer düzeyde olduğunda malik faile karşı meşru savunma hakkına 

sahipti. Grotius dayanışma fikrini kabul etmekle birlikte tazminat (giderim) 

yükümlülüğünün tamamen ortadan kalkmayacağını, zira failin hakkını mal 

sahiplerine karşı değil, topluma karşı kullandığını belirtmekteydi. Sonuç olarak yazar, 

zorunluluk durumuna dayalı hukuka uygunluğun başta ceza hukukunda olmak üzere 

bütün hukuk dallarında uygulanabileceğini ileri sürmekteydi94.  

Grotius’un fikirleri Samuel Pufendorf (1632-1694) tarafından Tabiat ve 

Devletler Hukuku adlı eserinde eleştirilmişti. Pufendorf her kavram için genel bir teori 

kurmuş, bunların esasını ve hukuksal sonuçlarını incelemiş, bunun sonucu olarak da 

zorunluluk durumunu meşru savunmadan ayrı bir kavram olarak ele almıştı. 

Zorunluluk durumuna ayırdığı bölümün “zorunluluk durumu hakkı ve ilkeleri” başlığı 

da bunu göstermektedir. Yazara göre, zorunluluk durumu tam anlamıyla bir haktı. 

                                                 
93 Bkz. FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 101-107. 
94 Bkz. FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 107-110. 
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Hiçbir durumda ihlâl edilemeyen dinsel bazı buyruklar saklı kalmak şartıyla bütün 

kanunlar zorunluluk durumunun sonuçlarına tâbiydiler. 

Pufendorf zorunluluk durumlarını üçe ayırarak sınıflandırmaya çalışmıştı. 

Birincisinde mutlak diğer ikisinde de göreceli zorunluluk durumu vardı. İhlâl edilen 

kuraldan daha önemli bir hukuk kuralına uyulması duygusuyla zorunluluk 

durumunda fiil gerçekleştirilmişse birincisi sözkonusu olur. Burada tam bir haklar 

çatışması mevcuttu. İkincisi, korunmayı ihlâl edecek nitelikte olan olaylardan doğan 

zorunluluk durumuydu. Üçüncüsü ise, yalnızca bazı kolaylıkları elde etmek için 

yapılan, başka bir deyişle önemli bir yararı olmayan basit bir tatmin şeklinde 

gerçekleştirilen zorunluluk durumudur. Pufendorf’a göre, ilk ikisi fiili meşru kılacak 

nitelikteki zorunluluk durumlarıdır. Böylece ortaya çıkan temel sorunu, kendi 

kusuruyla meydana gelmesine katkıda bulunmadığı failin, böyle bir duruma mecbur 

kılındığı ve tehdit edildiği tehlikeden kendisini başka türlü güvence altına alamadığı 

takdirde, kanunların yasakladığı fiilleri bazen yapabilip yapamaması ya da 

kanunların emrettiği fiilleri yapmaktan kendini yükümlü görüp görmemesi şeklinde 

değerlendirmekteydi.    

Pufendorf zorunluluk durumunun esasını, kanun koyucunun olumlu 

yorumlanan iradesine ve kanunda yer almamakla birlikte makul olarak farz edilen 

insan doğasının zorlanmasının gözönünde bulundurulmasına dayandırmaktaydı.  

Pufendorf yaşamı korumak için zorunluluk durumunda işlenen fiilin vücut 

bütünlüğünü veya malvarlığını zarara uğratabileceğini kabul ettikten sonra, 

malvarlığının korunması için başkasının malvarlığına zarar verilebileceğini de kabul 

etmekteydi. Ancak bunu, hâlihazırdaki malın değerinin başkasının malının feda 

edilmesini haklı çıkaracak oranda olması koşuluyla benimsemişti. Bununla birlikte, 

zorunluluk durumu mağdurlarının failden tazminat isteyebileceklerini ileri sürmüştü95.   

İsviçreli hukuk tarihi profesörü Jean Barbeyrac (1674-1744) zorunluluk 

durumunun hangi koşullarda mevcut olduğu sorununa yanıt bulmaya çalışmıştı. 

Barbeyrac’a göre, kişinin kaçınmak istediği zarardan daha büyük veya buna eşit bir 

zarara neden olmadan önemli bir tehlikeden kaçınmanın güvenilir bir aracı olan 

zorunluluk durumu istisnaî olayına kanun katlanmak zorundadır. Yazar güvenilir 

                                                 
95 Bkz. FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 110-112.  
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araç kavramıyla tehditte bulunan tehlikeden uzaklaşılması için doğal ve zorunlu bir 

bağlantıyı ifade etmekteydi96.  

Locke, Sivil Yönetim adlı eserinde, yaşamın korunması için mutlak olarak 

zorunlu olmadıkça hiç kimsenin özel mülkiyetinin ihlâl edilemeyeceğini belirtmişti97.  

Yine Emer de Vattel (1714-1767) ilkel toplum anlayışına dayandırdığı 

zorunluluk durumunu bir hak olarak görmekteydi. Yazara göre, şüphesiz zorunluluk 

durumu anarşi hakkını vermeyen istisnaî bir kurumdur. Zorunluluk durumu 

gerçekten kaçınılmaz olmalı, işlenen fiil bu kaçınılmazlığın karşılanması için tek araç 

olmalıydı. Bu koşullardan biri eksik olduğunda zorunluluk durumu hakkı mevcut 

olmayacaktı. Yine zorunluluk durumu aşırı bir boyutta olmalıydı. Yazar ayrıca 

zorunluluk durumunun özel hukuk ilişkilerinin yanısıra, devletler hukukunda da 

geçerli olduğunu eklemiştir. Yazar korunan yarar ile feda edilen yararın eşitliği 

hâlinde de zorunluluk durumunu kabul etmekteydi98.                                                       

I. XIX. Yüzyıl ve Sonrası 

1810 tarihli Fransız Ceza Kanunu 64. maddesinde, benzer şekilde 1867 

tarihli Belçika Ceza Kanunu da 71. maddesinde sadece zorlayıcı kuvvet kavramını 

düzenlemişler, ancak genel olarak zorunluluk durumuna hiç yer vermemişlerdi. 

Zorunluluk durumunun pozitif hukukun açıkça düzenlememesi, kavramın gelişimini 

geciktirmesine rağmen hukuksal niteliğine ilişkin tartışmaların yapılmasına engel 

olamamıştır. Bu nedenle XIX. yüzyılda zorunluluk durumunun hukuksal niteliğine 

ilişkin çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. 

1. Zorunluluk Durumunu Reddeden veya Sınırlı Olarak Kabul 
Eden Teoriler 

Fransız doktrininde Chauveau ve Hélie zorunluluk durumu kavramını tehlikeli 

ve ahlâk dışı buldukları için hukuksal bir kurum olarak kabul etmemekteydiler. 

Hukukun temel ilkelerinin yalnızca kanun metinlerinde yer almadığını ihmal ederek, 

kanuna sıkı sıkıya bağlı kalan bu yazarlara göre; “Zorunluluk durumu kavramı bizi 

tehlikeli sonuçlara götürür. Kuşkusuz açlık ve sefalet suçların hafifletici nedenleridir. 

Sanığın suçu zorunluluk durumunun etkisiyle işlediği savı ileri sürülememelidir. Suç 
                                                 
96 Bkz. FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 112-113.  
97 Bkz. FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 115.  
98 Bkz. FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 115-119. 
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gerekli bir ihtiyacın karşılanması amacıyla işlenmişse, cezada indirime gidilmesi 

daha meşru bir neden olacaktır. Fakat böyle bir durumda failin tamamen hukuka 

uygunluk içerisinde bulunduğunu ileri sürmek tehlikeli olmaktan öte ahlâk dışıdır. 

Çünkü bu durumda ahlâka dayalı adalet kurallarının sınırlara ve istisnalara sahip 

olduğu kabul edilmiş olacak, bütün sanıkların ileri süreceği ve genellikle de buna 

itiraz etme olanağının bulunmadığı bir mazeret nedeni kabul edilecektir. Zaten 64. 

maddenin de, ne açlık ne de sefalet durumunda bir suçu hukuka uygun kılan karşı 

konulamaz bir nedeni kabul etmediği açıktır. Ortaya koyduğumuz gibi, mücbir sebep 

faile yabancı bir etkiden, dış bir fiilden kaynaklanmalıdır. Bu ilke bu türdeki bütün 

mazeretlerin reddedilmesine yarayacak ve bunlar hafifletici nedenler sınıfına dahil 

olacaklardır”99.  

Yine Fransız doktrininde Achille Morin, fikirlerini aynı çerçevede geliştirmiş, 

ancak bir istisnayı da kabul etmiştir. Yazara göre, “zorunluluk durumu öyle zorlayıcı 

bir durumdur ki, bu hâlde mücbir sebep veya suç iradesinin yokluğu hâli 

mevcuttur”100.  

Belçika doktrininde De Hoon, zorunluluk durumunun özel bir metinde 

öngörülmediği sürece bir hukuka uygunluk nedeni oluşturmayacağını ifade etmiştir. 

Buna göre, suçu ortadan kaldıran nedenler yalnızca kanundan doğabilir, kanunda 

şeklî olarak gösterilenlerden başka bir neden yorum yoluyla kabul edilemez. 

Kanunda bir fiil suç olarak nitelendirilmişse hâkimlerin görevleri yasal hükümlere 

uymak ve onları uygulamaktır. Yazara göre, “zorunluluk durumunda bile, bunu 

hukuka uygun kılan bir metin yoksa, hâkim suç için öngörülen cezayı karara 

bağlamaktan kendini bağışık tutamaz”101.                  

2. Manevî Cebire Dayalı Sübjektif Teoriler 

André Tiraqueau’nun zorunluluk durumu ile manevî cebri özdeşleştirmesinin 

ardından Jousse, Muyart de Vouglans ve Rousseaud de Lacombe bu sübjektif 

teorinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuşlardı. XVI. yüzyıldan itibaren bazı Alman 

yazarlar tarafından genel hatlarıyla ele alınan bu teori, XVIII. yüzyılda başta 

                                                 
99 Aktaran FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 124-125. 
100 Aktaran FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 125-126. 
101 DE HOON, De l’état de nécessité en droit pénal et civil, sh: 8. 
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Filangieri olmak üzere İtalyan yazarlarca savunulmuştu. Fransa’da Rossi tarafından 

geliştirilen bu teori XIX. yüzyılın ilk üç çeyreği boyunca yayılmaya devam etmişti102.   

XIX. yüzyılda Belçika ceza hukuku doktrininde düşünceleri etkili olmuş bir 

hukukçu olan Haus, bu teoriye dayalı olarak zorunluluk durumuyla ilgili olarak 

şunları belirtmekteydi; “Karşı konulamaz bir kuvvetle irade üzerine etki eden cebire, 

kişiyi yalnızca üçüncü bir kişiye veya onun malvarlığına zarar vererek kurtulabileceği 

mevcut veya pek yakın bir tehlikeye sokmuş olan bir doğa olayı neden olmuş olabilir. 

Tutundukları tahta parçası yalnızca bir kişiyi taşıyabileceği için arkadaşını denize 

iten kazazede ile kıtlık zamanında kendisinin veya ailesinin yaşamını korumak için 

başkasından karşılıksız olarak bir şey çalan kişi hiçbir suçtan sorumlu tutulamaz. 

Böylece aşırı sefalet ve açlık, failin başvurabileceği başka bir aracın olmadığı 

istisnaî durumda hırsızlık, özellikle de yiyecek hırsızlığı haklı bir nedeni teşkil 

eder”103. Yazar şu şekilde ifadelerine devam etmektedir; “Önemli, belirli ve pek yakın 

bir cebir sözkonusu olduğunda, koşulların ağırlığı beşerî adalet bakımından kusuru 

ortadan kaldırsa da, ahlâkî isnad edilebilirliğe tesir edemez. Her şeyden önce, 

ağırlığı ve gerçekliği ne olursa olsun, bizi tehdit eden zarara tamamen yabancı olan 

üçüncü bir kişiye zarar verme hakkımızın bulunmadığı açıktır. Ardından manevî 

cebir bizi irademizden tamamen mahrum kılmaz. Mevcut veya pek yakın bir tehlikeyi 

savuşturmak için bir suç işlemekten yana olmuş olan kişi iki zarar arasında 

kendisinin en az korktuğu zararı tercih etmiş demektir. Böylece iradesi serbest 

olmamasına karşın iradî davranmıştır. Bu durumda fiil, yalnızca hukuka aykırı 

değildir, aynı zamanda ahlâken de faile isnad edilebilir. Zira ahlâk insana yaşamını 

bir yükümlülük için feda etmesini emretmektedir. Ancak toplumsal adalet insan 

doğasının barındırdığı bütün güç ve cesareti isteyen bu erdem çabasını talep 

edemez. Kanun koyucu suçları önlemek için cezaları belirlerken, erdemleri 

nedeniyle yalnızca bir suç işlemek pahasına kaçınabilecekleri ölümü hiçe sayan az 

sayıdaki belirli kişileri değil, insanları genel olarak oldukları gibi dikkate almalıdır. 

Oysa ki, yalnızca bir suçla bertaraf edilebilecek, mevcut veya pek yakın ve belirli bir 

zarar korkusu çoğu bireyin iradesini önemli ölçüde etkiler ve onları karşı konulamaz 

bir cebre sürükler. Böylece ceza yaptırımı olağan insanı selametinin tek aracı olarak 

suç işlemesini engelleyemez. Bu nedenle toplum artık cezalandırma hakkına sahip 

                                                 
102 FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 138-139. 
103 HAUS, Jacques Joseph: Principes généraux du droit pénal belge, Tome 1, 3e éd., Paris 1879, sh: 
529.  
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değildir. Çünkü toplumsal ceza, sağlamak istediği etkiyi oluşturmakta yetersiz kaldığı 

takdirde, meşruluğunu yitirir” 104 . Böylece Haus, manevî cebrin genişletmiş, 

zorunluluk durumunu manevî cebir, cezanın faydasızlığı ve insanın zayıflığı zemini 

üzerine oturtmaya çalışmıştır. Haus konuya ilişkin olarak da çeşitli örnekler 

vermektedir; “Hekimler tarafından hastaların korunması zorunluluğuyla yapılan 

müdahalelerden doğan bedensel hasarlar tamamen hukuka uygundur. Kanun 

normal doğum yapması olanaksız olan bir kadının yaşamını korumak için çocuğunu 

düşürten hekimi cezalandıramaz. Savaş askerî otoritenin ülkenin savunması için 

zorunlu gördüğü tahribatları ve zarar vermeleri haklı kılar. Açık bir tehlike 

durumunda, yangını durdurmak için komşu evlerin tahrip edilmesi; geminin selameti 

için yükünün tamamının veya bir kısmının denize atılması olanaklıdır”105. 

Fransız doktrininde Ortolan, zorunluluk durumunu reddetmemiş, tamamen 

istisnaî bir kurum olarak kabul etmişti. Ortolan’a göre, fail yalnızca, manevî cebire 

benzeyen bir zorunluluk durumunda mazur görülebilirdi. “Çünkü özgür hareket 

etmenin gerçekten baskı altında tutulduğu sınırlı bir alternatif içerisine 

düşülmektedir”. İradeyi baskı altında tutan karşı konulamaz alternatifi oluşturmak 

için koşullar istenilerek meydana getirilmişse, cebir yoktur106.  

Bu teorinin XX. yüzyıldaki temsilcisi ise, Belçikalı hukukçu Constant olmuştur. 

Yazara göre; “zorunluluk durumu genel bir hukuka uygunluk nedeni olarak Belçika 

Ceza Kanunu’nun genel hükümlerinde açıkça öngörülmemiştir. Zorunluluk durumu, 

manevî cebrin âdeta alt bir derecesidir. Zorunluluk durumu, görünüşte hareket 

serbestisine sahip olan, kanunun koruduğu bir yararı kurtarmak için kanun 

tarafından aynı şekilde korunan başka bir yararı feda etmek ve böylece bir suç 

işlemek zorunda kalan bir kişinin durumudur”107.   

3. Cezalandırmada Sosyal Yararın Yokluğu Teorisi 

Sosyal yararın yokluğu teorisi özellikle Kant’ın fikirlerinin yeniden ele 

alınması neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu teoriye göre, cezanın esası sosyal yarardır. 

Toplum yalnızca cezalandırılmalarında yarar olan fiilleri cezalandırma hakkına 

                                                 
104 HAUS, Principes généraux du droit pénal belge, Tome 1, sh: 533-534.  
105 HAUS, Principes généraux du droit pénal belge, Tome 1, sh: 467-468. 
106 Aktaran FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 142-143. 
107 CONSTANT, Jean: Précis de droit pénal, Principes généraux du droit pénal positif belge, Liège 
1975, sh: 330, 333.  
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sahiptir ve cezalar toplumun maruz kaldığı tehlikeyle orantılı olmak zorundadır. 

Cezanın yararlılığıyla caydırma, önleme ve ıslah şeklinde üçlü bir amaç anlaşılır.                   

Bu teoriye göre, zorunluluk durumunda işlenen tipik fiil cezalandırılamaz. 

Çünkü bu durumda ceza ibret verici ve caydırıcı karakterine sahip olmayacağından 

hiçbir fonksiyon görmez ve suçlunun ıslahını sonuçlamaz108. 

Aynı görüşleri paylaşan Garçon şunları ifade etmekteydi; “Toplumun 

cezalandırmada yararı bulunmadığı takdirde suç cezalandırılmamalıdır. Çatışan 

yararlar açıkça eşit olmadığında, bu yarar eksikliği açıkça görülmektedir. Cezanın 

faydasızlığı başka bir açıdan da ortaya çıkmaktadır. Zorunluluk durumu nedeniyle 

bir suç işlemiş olan kişi tehlikeli bir suçlu olarak değerlendirilemez”. Yazara göre, 

“çatışan yararlar eşit olduğunda, artık sosyal bakımdan meşru bir durum sözkonusu 

olmayacağından ceza varlığını sürdürecektir”109.  

İtalyan doktrininde Antolisei de, zorunluluk durumunda işlenen fiilin 

cezalandırılmamasının esasını sosyal yararın bulunmamasında aramakta, feda 

edilen yararın korunan yarardan daha az olması hâlinde bunun açıkça ortaya 

çıktığını, hattâ bu iki yarar eşit olduğunda da sosyal zarar olmadığı için fiilin 

cezalandırılamayacağını, zira böyle bir durumda mağdurun herhangi biri olmasından 

doğacak zararın aynı olacağını ifade etmiştir110.   

4. Yükümlülüklerin, Hakların ya da Yararların Çatışması 
Teorisi 

Hegel, insan yaşamının tehlikede olması hâlinde kanunun cezalandırma 

hakkının artık bulunmadığını belirtmiştir. Düşünüre göre; “Yaşam, kendi basitliği 

içerisinde iradenin özel yararlarının toplamından ibarettir. Yaşama yönelik her türlü 

ihlâl, varlığın ölçüsüz bir zedelenmesidir ve hakların tamamen kaybını sonuçlar. 

Bireye yaşamını tehlikeden kurtarma olanağını vermemek onun bütün haklarını tek 

hamlede yadsımak anlamına gelir. Bu nedenle, önemli bir tehlike veya mülkiyetle 

çatışma hâlinde yaşam gerçek bir zorunluluk durumu hakkından yararlanır. Aksine, 

mülkiyete yönelen ihlâl yalnızca, özgürlüğün yalıtılmış ve sınırlı bir oluşumunun 

                                                 
108 FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 144. 
109 Aktaran FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 145. 
110 Aktaran TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 33. 



 65

zarar görmesidir ve aynı zamanda bizzat hakkın ve zarar görenin hukuksal 

ehliyetinin tanınmasına engel olmaz”111. 

Berner’e göre, hakların çatışması durumunda iki hak birbirine eşit olabileceği 

gibi, bunlar arasında fark edilebilir derecede bir eşitsizlik de bulunabilir. Birinci 

durumda, bir hakkı ona eşit değerde bir hak için feda etmeyi haklı kılan bir nedenin 

mevcut olmayışına dayanılarak fail, hukuka aykırı fiili için sadece bir mazeret 

nedeninden yararlanabilir. Buna karşın, ikinci durumda failin cezalandırılmaması, 

daha düşük değerdeki bir hakkın daha üstün bir hak için feda edilmesi makûl 

olduğundan, hakkın teyidi olarak kabul edilmelidir112.  

Stammler’e göre; “Güç hukuku yaratır. Aynı değerdeki iki yarar sosyal 

düzenin çözemeyeceği bir çatışma hâline girmişlerse, çatışmanın gerçek sonucuna 

göre, başka bir deyişle, böyle bir durumda teorik olarak eşit yararlardan hangisinin 

korunmasının toplum için daha değerli olduğu ve kanun tarafından tasvip edilmesi 

gerektiğini gösterecek olan güce göre karar verilmelidir. Bertaraf edilmiş yarar 

hukukun tasvibiyle birlikte artık koruma görmez. Çünkü daha zayıf olduğu ve sonuç 

olarak da hukuk bakımından daha az değerli olduğu ortaya çıkmıştır”113. 

Fransız doktrininde Moriaud cezanın caydırıcı etkisi sorunundan tamamen 

bağımsız olarak, zorunluluk durumu problemini yararların çatışmasının objektif 

hukuksal değerlendirilmesi noktasına getirmiştir. Yazar kanun ile hukuku 

karşılaştırmış, sosyal yarar ile kanunun çatışmasının gerçeklikten çok görünüşte 

olduğunu, kanunun genel yarar tarafından kabul ettirilmiş olduğunu ve bir kişiyi 

başkasının zararına olarak korumadığını belirtmiştir. Hukuk herkese yardım ve 

koruma sağlayamaz. Kanuna uyulması, kanunun ihlâli hâlinde doğacak olan 

zarardan daha önemli bir zarara yol açacaksa, bu durumda kanun feda edilmek 

zorundadır. Zira kanun koyucunun tek yol göstericisi sosyal ve beşerî yarardır. 

Yararlar eşit değilse çözüm kolaydır, fakat yararlar eşitse devletin egoizmine saygı 

göstermekten başka çare yoktur114. 

Yine Fransız doktrininde Fréjaville, zorunluluk durumunun teorik temelini 

yararlar çatışmasında değil, yükümlülüklerin çatışmasında görmektedir. Yazara 

                                                 
111 Aktaran FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 148-149. 
112 Aktaran TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 35.  
113 Aktaran FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 149, dn: 3.   
114 MORIAUD, De la justification du délit par l’état de nécessité, sh: 251 vd.    
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göre; zorunluluk durumunda “bir cezanın uygulanması haksız, yararsız ve hattâ 

genellikle de zararlıdır. Haksızdır, çünkü aynı koşullarda bir suç işleyen kişi zorunlu 

olarak ahlâksızlığını ortaya koymamaktadır. Yarasızdır, çünkü ceza tehdidi meşru ve 

bastırıcı zorunluluk durumunun etkisiyle hareket eden kişi karşısında sonuçsuz 

kalacaktır. Zararlıdır, çünkü gerçekten de zorunluluk durumu bir yükümlülüklerin 

çatışmasını gerekli kılar. Yerine getirilen yükümlülük, ihlâl edilen yükümlülükten 

genellikle daha ağır ve daha fazla bastırıcıdır. Toplumun yararı bu değerler 

hiyerarşisinin kesinlikle bozulmamasıdır”. Bazı yasal ve ahlâkî yükümlülükler 

arasındaki mutlak çatışmada, bunlara eş zamanlı olarak uygun hareket etmek 

olanaksız olduğundan, fail aynı anda karşı karşıya gelen yükümlülükleri hiyerarşiye 

tâbi tutarak, bazılarını diğerlerinin yararına feda edecek ve aynı zamanda bu 

yükümlülüklerin içerisinde barındırdıkları kendine veya başkasına ait yararları da 

hiyerarşiye tâbi tutacaktır115.    

Donnedieu de Vabres’a göre ise, zorunluluk durumunda “cezalandırılmama 

haklı kılınabilir ve nedeni açıklanabilir; çünkü bu durumda cezalandırmak için hiçbir 

neden yoktur. Fiil hiçbir ahlâk bozukluğu ortaya koymadığı için ıslah, hattâ 

caydırıcılık yararlı olmaz. Zira kuşkusuz suçun işlenmesini belirleyen istisnaî koşullar 

ceza tehdidini sonuçsuz kılacaktır. Zorunluluk durumunda işlenen suç hiçbir 

zamanda anti-sosyal bir fiil olarak değerlendirilemez. Bu suç, korunan yarar feda 

edilen yarardan üstünse sosyal bakımdan yararlıdır, eşit değere sahiplerse sosyal 

bakımdan önemsizdir”116. Böylece yazar, cezalandırmada sosyal yararın yokluğu 

teorisiyle yararların çatışması teorisini birleştirmiştir. 

Nitekim Belçika doktrininde de Prins, hakların veya yararların çatışmasından 

doğan objektif zorunluluk durumu teorisine taraftar olmuştur117.  

İtalya’da da Bettiol, zorunluluk durumunun, elindeki mevcut araçlarla bir 

zararı önlemek veya durdurmak olanağına sahip olmayan kanun koyucunun, bu 

zararın yapılmasını hoş karşılamaya mecbur olduğu durumlardan birini teşkil ettiğini 

ifade etmektedir. Yazara göre, zorunluluk durumunda bir yararlar çatışmasının 

gerçekleştiği ve bu nedenle sosyal bakımdan daha az değer taşıyan yararın feda 

                                                 
115 Aktaran FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 150-151. 
116 DONNEDIEU DE VABRES, Henri: Traité de droit criminel et de législation pénale comparée, 3e éd., 
Paris 1947, sh: 223-224.  
117 PRINS, Adolphe: Science pénale et droit positif, Bruxelles-Paris 1899, sh: 258.   
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edilmesinin çatışma hâlindeki bütün yararların feda edilmesine tercih edildiği bir 

durum sözkonusudur118.     

J. İslâm Hukuku 

İslâm hukukunda da zorunluluk durumu sorunu ele alınmış, benimsediği 

çözüm de diğer hukuk sistemlerinden çok farklı olmamıştır. Eski İslâm hukukçuları 

(icmanın temelini oluşturan fakihler) zorunluluk durumu sorununu cebir, özellikle de 

manevî cebir açısından incelemişlerdi.  

Hz. Muhammet, “halkım cebir etkisinde gerçekleştirilen hata, ihmal ve 

fiillerden bağışıktır” ifadesini kullanmıştır. Ancak cebir etkisinde gerçekleştirilen fiilin 

mazur görülebilmesi için bazı koşulları içermesi gerekmekteydi. Birincisi, kişiyi tehdit 

eden bir tehlikenin mevcut bulunmasıydı. Bütün fakihler bu konuda hemfikirlerdi. 

Hatta malı tehdit eden bir tehlikenin mevcudiyetini kabul eden bazı fakihler de 

bulunmaktaydı. İkincisi, tehlike farazî değil, gerçek olmalıdır. Cebir etkisinde 

gerçekleştirilen fiil normal koşullarda bir hukuka aykırılık teşkil etmelidir. Bu koşullar 

yerine getirilmişse, cebir sonucunda işlenen fiilden dolayı fail sorumlu 

tutulamayacaktı. Böylece İslâm hukuku zorunluluk durumunu manevî cebir 

açısından çözüme kavuşturmuştu. Dolayısıyla icmada benzer olaylar bulunmadığı 

gerekçesiyle zorunluluk durumundan kaynaklanan cebrin cezasızlığa yol 

açmayacağı fikri reddedilmektedir119. 

Yine bir Sünnet’te “zorunluluklar memnu olan şeyleri mubah kılar” şeklinde 

bir ifadeye rastlamak mümkündür120. İslâm hukukuna göre kıtlık zamanında yapılan 

hırsızlık ta’zir cezasının gerektirse de, haddi gerektirmez. Çünkü zorunluluk 

durumunda başkasının malından, sonradan tazmin etmek koşuluyla, ihtiyaç miktarı 

                                                 
118 Aktaran TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 38. 
119 HAZAN, Edouard Tawfik: L’état de nécessité en droit pénal interétatique et international, Paris 
1949, sh: 6-7.  
120  HAZAN, L’état de nécessité en droit pénal interétatique et international, sh: 7; Mubah işlenip 
işlenmemesi Şeriat bakımından müsavir olan fiildir. Böylece memnu ve haram olan fiiller zorunluluk 
durumunda mubah sayıldığından failler de sorumlu tutulamamaktaydı. Ancak İslam hukuku (fıkıh) 
uygulamasına göre, adam öldürme veya bir organın kesilmesi zorunluluk durumunda bile mubah 
olamazdı. Fiil bu durumda da memnu ve haramdı. Bir âmiri mücbirin tehdidi üzerine bir kimse başka bir 
kişiyi öldürmüşse, zorunluluk durumunun koşulları oluşmuş olsa bile, bu zorunluluk durumu memnu 
olan adam öldürmeyi mubah kılamazdı. Ancak kısas tehdit nedeniyle failden düşmekte ve âmiri mücbir 
üzerine izafe edilmekteydi. Adam öldürme ve organ kesilmesi gibi yasaklar dışında kalan hâllerde 
zorunluluk durumu mümkündü (Bkz. TANER, Ceza Hukuku, Umumî Kısım, sh: 424, dn: 1).   
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kadar bir şey alınması mubah hükmündedir121. İslâm hukukunda çocuk düşürme 

zorunluluk durumuna dayanmadığı sürece bir suç teşkil etmekteydi. Henüz âzası 

belirmemiş bir cenîn annesinin yaşamını etkileyecek bir sağlık nedeninden dolayı 

tıbbî bir inceleme sonucunda düşürülebilmekte ve böylece de bu durum bir suç teşkil 

etmemekteydi. Yine bir kadın, çocuğuna süt vermekte iken hamile kalmasından 

dolayı sütü kesilmişse ve ailenin sütanne için maddî durumları uygun değilse, süt 

içmekte olan çocuğun telef olmasından korkulduğunda cenin yüz yirmi günlükten 

fazla değilse düşürülebilmekteydi. Başka bir örneğe göre, bir kadın hasta olan 

vücudunu iyileştirmek için ilâç içer veya her nasılsa karnına vurup da bunun etkisiyle 

çocuk düşerse bundan dolayı kendisine ceza verilmezdi122.  

Zorunluluk durumu zina suçu bakımından da kabul edilebilmekteydi. Aç veya 

susuz kalıp da zinaya razı olmadıkça ihtiyaçları karşılanmayan kadın içinde 

bulunduğu bu tehlikeden kurtulmak için fiili icra ettiğinde cezalandırılmamaktaydı. Hz. 

Ömer devrinde gerçekleşen bir olaya göre, susuz kalan bir kadına su istediği kişi 

kendisiyle beraber olması karşılığında su vereceğini söylemiş, kadın da zorunluluk 

durumunun etkisiyle ile kendini teslim etmiştir. Hz. Ömer bu kadına ceza 

vermemiştir123.         

Sonuç olarak, İslâm hukukunun zorunluluk durumunu Roma hukuku ve Kilise 

hukukuyla yaklaşık olarak aynı esaslar çerçevesinde çözdüğünü söylemek 

mümkündür.    

K. Osmanlı Hukuku 

1840 tarihli Ceza Kanunname-i Hümâyûn’da ve 1851 tarihli Kanun-u 

Cedîd’de zorunluluk durumuna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktaydı. Büyük 

ölçüde 1810 tarihli Fransız Ceza Kanunu’na dayanan 1858 tarihli Ceza 

Kanunnamesi 124  ise, 42. maddesinde zorunluluk durumundan sözetmekteydi. 

Madde şu şekildeydi; 

                                                 
121 BİLMEN, Ömer Nasuhî: Hukukı İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, c: III, İstanbul 1951, sh: 
293. 
122 Örnekler için bkz. BİLMEN, Hukukı İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, c: III, sh: 156-157; 
AVCI, Mustafa: Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar, İstanul 2004, sh: 153-154.  
123 AVCI, Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar, sh: 174.  
124 Tanzimat dönemindeki Osmanlı Ceza Hukuku’nun gelişimine ilişkin olarak bkz. ÜÇOK, Coşkun/ 
MUMCU, Ahmet/BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 8. Bası, Ankara 1996, sh: 281-283.  
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“Bir kimse bir cürmü asla rızası olmayarak mecbûren işlemiş olduğu sabit 

olur ise kezalik mücâzât-ı kanûniyeden mâfüv tutulur. Ancak bu babda muteber olan 

mecburiyet-i cürmün derecâtına göre ol kimseyi şiar-ı töhmetten bütün bütün 

beriüzzimme gösterecek bir keyfiyet ve kendisinin mukavemet edemeyeceği bir 

zarûret olmak lâzım gelip, ebeveynin evlada ve efendinin hizmetkara emri gibi tazim 

ve ihtiramdan neşet eden haller mecburiyet addolunmaz”125. 

Taner, bu hükümdeki “asla rızası olmayarak” ibaresi nedeniyle sübjektif 

esasın gözönünde tutulmasından dolayı düzenlemenin daha ziyade ikrah ve manevî 

cebir kavramlarına ilişkin olduğunu belirtmiştir126. 

Yine aynı kanunun özel kısmındaki 184 ve 185. maddeleri âmiri mücbirin 

emriyle işlenen katil, cerh ve darp fiillerinden dolayı âmirin cezalandırılacağını 

belirtmişti127.      

1879 tarihli Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye)’de ise zorunluluk durumuna 

ilişkin birçok düzenlemeye rastlamak mümkündür. Bu hükümler şöyleydi: Zaruretler 

memnu‘ olan şeyleri mubah kılar (md. 21); Zaruretler kendi mikdarlarınca takdir 

olunur (md. 22); Bir özür için câiz olan şey ol özrün zevâliyle bâtıl olur (md. 23); 

Zarar-ı eşed zarar-ı ehaf ile izâle olunur (md. 27); Hâcet umumî olsun hususî olsun 

zaruret menzilesine tenzil olunur (md. 32); Iztırar gayrin hakkını ibtâl etmez (md. 

33)128.       

L. Cumhuriyet Sonrası Türk Hukuku 

                                                 
125  Bu hüküm için bkz. GÖKCEN, Ahmet: Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Kanunları ve Bu 
Kanunlardaki Ceza Müeyyideleri, İstanbul 1989, sh: 123. 
126 TANER, Ceza Hukuku, Umumî Kısım, sh: 424, dn: 2. 
127 Bu maddeler şu şekildeydi; 

Md. 184: Bir kimse âmir-i mücbirin emri ile bir şahsı katl etse katl cezası âmiri hakkında icra olunur. 
Amir-i mücbir memuru emrine muhalefet ettiği takdirde itlafına muktedir olan kimse demektir. Bundan 
maada sûretlerde memur olan kimse mazur olamayıp katl cezası anın hakkında icra kılınır. Bu misilû 
âmir-i gayri mücbir hakkında dahi muvakkaten kürek cezası hüküm olunur.  

Md. 185: Bir kimse âmir-i mücbirin emri ile bir şahsı cerh ya darb eder ise yara ve beresinin derecesine 
göre bâlâda mezkûr olan cerh ve darb cezaları âmiri hakkında icra olunur ve eğer âmir-i gayri mücbir 
ise bu cezalar fâili hakkında icra olunup bu misillû amir-i gayri mücbir olanlar dahi bir haftadan bir 
seneye kadar hapis olunur fakat kat’ ya tadil-i uzuv ile emreden kimse her halde muvakkaten kürek 
cezasına müstehak olur (Bu düzenlemeler için bkz. GÖKCEN, Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza 
Kanunları ve Bu Kanunlardaki Ceza Müeyyideleri, sh: 149).  
128 Bu metinler için bkz. BERKİ, Ali Himmet: Mecelle (Mecelle-i Ahkâmı Adliyye), Ankara 1959, sh: 10-
11.  
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1 Mart 1926 tarihinde kabul edilip 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle 

birlikte tarihteki yerini almıştır. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 49. maddesinin 1. 

fıkrasının 3. bendi zorunluluk durumuna ilişkindi. Bu düzenleme şu şekildeydi;  

“Gerek nefsini ve gerek başkasını vukuuna bilerek mahal vermediği ve başka 

türlü tahaffuz imkânı da olmadığı ağır ve muhakkak bir tehlikeden muhafaza etmek 

zaruretinin bâis olduğu mecburiyetle işlenilen fiillerden dolayı faile ceza verilemez”.  

26 Eylül 2004’de kabul edilerek 1 Haziran 2005’de yürürlüğe giren 5237 

sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu genel hükümlerindeki 25. maddesinin 2. fıkrasında 

“zorunluluk hâli”ne yer vermiştir. Bu düzenleme şu şekildedir; 

“Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden 

olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir 

tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı 

ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden 

dolayı faile ceza verilmez”.                

Yeni Ceza Kanunu ayrıca özel hükümlerinde de zorunluluk durumu ile ilgili 

bazı düzenlemeler içermektedir. 91. maddede organ ve doku satılması fiili bir suç 

olarak düzenlenmiştir. 92. madde ise, bu fiile ilişkin zorunluluk durumunu 

düzenlemektedir. Bu maddeye göre; “Organ veya dokularını satan kişinin içinde 

bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, hakkında 

verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir”.  147. 

madde ise hırsızlık suçlarında zorunluluk durumuna ilişkindir. Buna göre; “Hırsızlık 

suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi hâlinde, olayın özelliğine 

göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir”. 

Madde 303’de düzenlenen düşmanla işbirliği yapmak suçu bakımından “savaş 

zamanında düşman devlet toprağında bulunup da bu devlet ordusunda hizmete 

alınmak mecburiyetinde kalan vatandaş hakkında, bu nedenle cezaya 

hükmolunmaz” ibaresi ile zorunluluk durumu özel olarak ele alınmıştır (TCK md. 

303/4).     

Hukuka uygunluk nedenlerinin bütün hukuk dallarında geçerli bir kavram 

olduğunu düşündüğümüz için 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun zorunluluk durumunda 

işlenen fiilden özel hukuk sorumluluğunu düzenleyen 52. maddesinin 2. fıkrasını 

burada belirtmekte yarar görüyoruz. Bu hükme göre; “Kendisini veya diğerini 
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zarardan yahut derhal vukubulacak bir tehlikeden vikaye için başkasının mallarına 

halel iras eden kimsenin borçlu olduğu tazminat miktarını hâkim, hakkaniyete 

tevfikan tâyin eder”. Medenî Kanun’un 753. maddesi (Eski MK md. 677) zorunluluk 

durumunda başkasının arazisine girme hakkını kabul etmektedir. Madde şu 

şekildedir; “Bir kimse kendisini veya başkasını tehdit eden bir zararı veya o anda 

mevcut bir tehlikeyi ancak başkasının taşınmazına müdahale ile önleyebilecek ve bu 

zarar ya da tehlike taşınmaza müdahaleden doğacak zarardan önemli ölçüde büyük 

ise, malik buna katlanmak zorundadır” (f.1). “Malik, bu yüzden uğradığı zarar için 

hakkaniyete uygun bir denkleştirme bedeli isteyebilir” (f. 2).                              

III. ULUSLARARASI, ULUSALÜSTÜ VE KARŞILAŞTIRMALI 
CEZA HUKUKUNDA ZORUNLULUK DURUMU 

A. Uluslararası Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu 

Zorunluluk durumunun masum kişileri öldürmüş bulunan, insanlığa karşı 

suçlardan veya savaş suçlarından sanık olan bir askerin sorumluluğunu tamamen 

ortadan kaldırıp kaldırmayacağı uluslararası ceza hukuku çerçevesinde de ortaya 

çıkan bir sorundur. Zira bu sanıkların büyük çoğunluğu savaş sonrası uluslararası 

askerî mahkemeler önünde, üstlerinin hukuka aykırı emirlerini yerine getirmeseydiler, 

kendisinin veya yakınlarının hayatının doğrudan tehlikeye maruz kalacağını ileri 

sürmüşlerdi. Kısacası hiyerarşik emre eşlik eden bir zorunluluk durumuna 

başvurmaktaydılar129. 

Krupp ve diğerleri davasında, Almanya’nın siyasal, ekonomik ve malî 

yaşamında üst düzey makamlarda yer almış on iki sanık; a) 1938-1941 yılları 

arasında savaşı plânlamaya ve hazırlamaya, b) işgal edilen ülkelerde özel ve 

kamusal nitelikteki malları yağmalamaya ve sömürmeye, c) işgal edilen ülkenin sivil 

halkının büyük bir çoğunluğunu bu ülkenin içindeki veya dışındaki toplama 

kamplarına göndermeye ve bunun yanısıra bu halkın köleleştirilmesine ve işkence 

görmesine, d) orduda ve düşmana karşı operasyonlarda savaş esirlerinin 

kullanılmasına, bu esirlerin insanlık dışı muameleye tâbi tutulmasına ve 

öldürülmesine iştirak etmekle itham edilmişlerdi. Nürnberg’deki Birleşmiş Milletler 

Askerî Mahkemesi önüne çıkartılan sanıklar, belirtilen hukuka aykırı faaliyetleri 

yapmamış olsalardı, “Reich” hükümetinin baskıcı otoriteleri tarafından ölümcül 

                                                 
129 WERLE, Gerhard: Völkerstrafrecht, Tübingen 2003, sh: 128-129. 
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sonuçlara maruz bırakılacaklarını beyan etmişlerdi. Mahkeme 30 Haziran 1948 

tarihli kararında, sanıkların Alman otoritelerinin belirgin bir baskısı altında hareket 

etmediklerini ve insanlık dışı muamelelerin üstlerinin tehdidinden kaçınmak için tek 

fiili teşkil etmediğini ortaya koymuştur. Mahkeme, astın iradesinin hukuka aykırı emri 

veren üstün iradesiyle örtüştüğü takdirde zorunluluk durumunun mevcut olmadığı 

sonucuna ulaşmıştır. Askerî mahkeme, hukuka aykırı fiillerin ciddî, telafi edilemez ve 

kaçınılan zararla orantılı bir zararı engellemek için mutlaka zorunlu olması 

gerektiğini belirtmiştir. Davada sanıkların kaçınmak istedikleri zararın ne olduğu ve 

zararın ortaya çıkmasını engellemek için kullandıkları araçların ne olduğu sorusuna 

hâkimler, hukuka aykırı emirler yerine getirilmese idi, Krupp ve diğer sanıklar üst 

düzey görevliler olarak yalnızca makamlarını kaybedeceklerdi şeklinde yanıt 

vermişlerdi130.  

Nürnberg BM Askerî Mahkemesi’nde ele alınan büyük sanayicilerin 

yargılandığı IG-Farben davasına, savaş esirlerinin ekonomik sömürüsü, zorla 

çalıştırılması ve köleleştirilmesi konu olmuştu. Mahkeme’ye göre; “Zorunluluk 

durumunun kusuru ortadan kaldırması, bunu ileri süren kişi, bu tür emirlerin 

varlığından ya da yerine getirilmesinden dolayı bizatihi sorumlu ise veya iştiraki bu 

emirlerde talep edilen ölçüyü aşıyorsa veyahut da bunu bizzat kendi gayretiyle 

yapmışsa, çürütülebilir”131.  

Wilhelmstraßen davasında, Nazi rejiminde çok üst düzeyde görevlerde 

bulunan 21 sanık, savaş esirlerine kötü muamelede bulunma ve öldürülmeleri 

suçlamasıyla yargılanmışlardı. Nürnberg BM Askerî Mahkemesi, bu olayda sanıklar 

bakımından ciddî bir tehlikenin mevcudiyetini şüpheli görmüştür; “Sanıkların bu 

görevin yapılmasından kaçınmaları hâlinde, makamlarını koruyamayacakları bir 

gerçektir. Ancak suça iştirakin sürdürülmesinden kaçınmak için kendileri bakımından 

başka yollar açık bulunmaktadır”132.       

Yine Nürnberg’teki BM Askerî Mahkemesi 22 Aralık 1947 tarihli Flick ve 

diğerleri davasında ise, bazı sanıkların, “Reich” rejiminin gizli polisi ve baskı 

organlarıyla sanıklar için ciddî bir tehlike oluşturduğunu yeterli derecede 
                                                 
130 KALAMATIANOU, Phèdre: “L’état de nécessité sous l’angle du droit pénal comparé et de la justice 
pénale internationale”, RIDC 2004, sh: 455. 
131 NILL-THEOBALD, Christiane: “Defences” bei Kriegsverbrechen am Beispiel Deutschlands und der 
USA, Freiburg im Breisgau 1998, sh: 180, 184-185. 
132 NILL-THEOBALD, “Defences” bei Kriegsverbrechen am Beispiel Deutschlands und der USA, sh: 
181, 186-187. 
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ispatlamalarından dolayı beraatlarına karar vermişti 133 . Büyük bir çelik fabrikası 

sahibi ve sanayici olan Flick ve beş çalışma arkadaşının yargılandığı bu davada, 

itham gerekçelerinden biri, toplama kampında bulunanların ve savaş esirlerinin 

Flick’e ait fabrika ve maden ocaklarına insanlık dışı koşullar altında sürülmesiydi. 

İkincisi ise, sanıkların 1936-1939 savaş öncesi dönemde Yahudiler’e ait sanayi 

bölgelerinin ve maden ocaklarının kamulaştırılması karşılığında Yahudiler’in 

izlenmesine iştirak etmiş olmalarıydı. Sanıklar savunmalarında, bütün sanayicilerin 

üçüncü imparatorluk döneminde Nazi diktatörlüğünden korkarak yaşadıklarını ve 

yabancı işçilerin ve savaş esirlerinin çalıştırılması hakkındaki programın 

gerçekleştirilmesiyle ilgili katı kanundan dolayı zorla işçi çalıştırmak mecburiyetinde 

kaldıklarını ileri sürmüşlerdi. Mahkemeye göre; “Zorunluluk durumu, itham edilen 

fiilin bir hakkın ağır ve telâfi edilemez biçimde zarara uğramasını önlemek için 

gerçekleştirildiği, ayrıca fiilin gerçekleştirilmesinden kaçınmaya başka yeterli 

olanağın bulunmadığı ve tehlikenin savuşturulmasının hakkı tehdit eden zararla 

karşılaştırıldığında orantısız olmadığı ispat edildiği takdirde, bir savunma nedeni 

olarak ileri sürülebilir… Bizim düşüncemize göre, mevcut olayda deliller, kelimenin 

gerçek anlamında açık ve halen mevcut bir tehlikenin bulunduğunu açıkça ortaya 

koymaktadır… Reich birçok görevli ve Gestaposu sayesinde, heran sabotaj veya 

hükümetin karar almasını ya da kanun çıkarılmasını engelleme olarak 

yorumlanabilecek birşey yapan herkese karşı dehşet verici cezalara derhal 

hükmedebilmeye hazır durumdaydı”134. 

Yine Nürnberg Mahkemesi’nin OKW, Rehine ve Harekât grupları davasına 

konu olan olaylarda daha çok amirin emriyle iç içe geçmiş olan tehdide dayalı 

zorunluluk durumu sözkonusuydu. OKW davasına, işgal edilen ülkelerde bütün 

siyasal üst düzey görevlilerin öldürülmesi emri konu teşkil etmekteydi. Nürnberg 

Mahkemesi, Gestapo’dan kaynaklanan tehlike durumunun mevcudiyetini kabul 

etmemiştir. Mahkeme tehlikenin somut ve pek yakın olması gerektiğini aramıştır; 

“Açıkça suç niteliği taşıyan emirler alan sanıklar, zor bir durumda bulunmaktadırlar. 

Ancak kendilerini bir defa bile kesinlikle tehdit etmeyen zarar ve cezalardan 

korkmalarından dolayı bu emirleri itaat ederek yerine getirmeleri şeklindeki maddî 

vakıa, kusuru ortadan kaldıran bir neden olarak kabul edilemez. Tehdidin veya halen 
                                                 
133 KALAMATIANOU, “L’état de nécessité sous l’angle du droit pénal comparé et de la justice pénale 
internationale”, sh: 455-456.  
134 NILL-THEOBALD, “Defences” bei Kriegsverbrechen am Beispiel Deutschlands und der USA, sh: 
180, 182-184. 
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mevcut bir tehlikeden dolayı bir zorunluluk durumunun ileri sürülebilmesi için, makul 

bir insanın vücut bütünlüğünü veya yaşamını tehdit eden pek yakın bir tehlikeden 

korkmasından dolayı, hukuka uygun davranmaları ve haksızlığa yol açmaları 

konusunda artık serbest tercihlerinin olmadığı koşulların mevcudiyetinin 

ispatlanması gerekir”135.  

Rehine davasında ise, öldürülen her Alman askerine karşılık olarak yüz 

sivilin öldürülmesinin istendiği bir emirden dolayı, binlerce Yugoslav ve Yunanlı’nın 

öldürülmesi ele alınmıştı. Nürnberg Mahkemesi bu kararında, pratik nedenlerden 

dolayı zorunluluk durumuna başvurulmasını genel olarak reddetmiştir. Gerçi 

Mahkeme, askerî bir komutanın bir taraftan emri yerine getirmediği zaman hükümeti 

tarafından verilecek cezayla karşı karşıya kalacağı, diğer taraftan emri yerine 

getirdiği takdirde devletler hukukuna göre cezalandırılmaktan korkması gerektiği güç 

durumu kabul etmiştir; “Özellikle bir diktatörün ordusunda görev yapan bir subay 

bakımından, yaptığı tercihten dolayı ortaya çıkacak ağır sonuçları kabul ediyoruz. 

Ancak hukuk kuralına uyulması mecburidir. Çünkü aksi takdirde, diğer tarafta yer 

alan ordu, amirler tarafından emredilen suç niteliğindeki sınır aşımları karşısında 

çoğu durumda hiçbir koruma görmezdi”136.  

Harekât grupları kararına konu olan olayda, Sovyetler Birliği’nin işgali 

sırasında harekât grupları (özellikle SS birlikleri) Hitler’in emri üzerine bölgede 

yaşayan Yahudileri öldürmüşlerdi. Nürnberg Mahkemesi, kararında zorunluluk 

durumuna dayanılmasını ilke olarak kabul etmekle birlikte, somut olayda bu 

savunma nedenini reddetmiştir; “Kusursuz bir insanı, yalnızca tasvip etmediği bir 

suçu işlemekten kaçınmak için, yaşamını tehlikeye atmaya veya ağır zararlara 

katlanmaya mecbur kılan bir kanun yoktur. Bununla birlikte, tehlike gerçek, 

kaçınılamaz ve tehdit edici nitelikte olmalıdır. Şakağına dolu bir silâh dayanan ve 

başkasını öldürmeye mecbur edilen bir kimseyi mahkeme cezalandıramaz. 

Tehlikenin cezayı kaldırma etkisi doğurabilmesi için bu derecede tehdit edici nitelikte 

olması gerekir”137.  

                                                 
135 NILL-THEOBALD, “Defences” bei Kriegsverbrechen am Beispiel Deutschlands und der USA, sh: 
248.  
136 NILL-THEOBALD, “Defences” bei Kriegsverbrechen am Beispiel Deutschlands und der USA, sh: 
248-249. 
137 NILL-THEOBALD, “Defences” bei Kriegsverbrechen am Beispiel Deutschlands und der USA, sh: 
249-250. 
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Nürnberg Mahkemesi’nin kararlarından, zorunluluk durumunun savunma 

nedeni olarak dikkate alındığı sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, 

belirtilen kararlara dayanarak zorunluluk durumunun sistematik ve yapısal 

koşullarının bir listesini yapmak güç görünüyor. Çünkü Nürnberg kararları yeknesak 

bir uygulamaya dayanmamaktadır. Bu yargılamalarda zorunluluk durumuna 

dayanılması bazen kabul edilmiş bazen de reddedilmiştir. Bu bağlamda zorunluluk 

durumunun hukuka uygunluk veya mazeret niteliği kısmen tartışılmıştır. Zira bu katı 

ayrımın common law’a ve böylece de yargılamayı yapan yargıçlara yabancı olduğu 

aşikârdı138.              

Zorunluluk durumuna dayalı savunma aracı Erdemoviç davası vesilesiyle 

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde yeniden gündeme gelmişti. 

Mahkeme 29 Kasım 1996 tarihli kararında, askerî üstün emrine eşlik eden fiziksel ve 

manevî cebir ve zorunluluk durumu bakımından statüde düzenleme bulunmadığını, 

ancak Genel Sekreter’in raporunun bunları bir hafifletici nedene benzetmiş gibi 

gözüken 57. paragrafına başvurulabileceğini belirtmiştir. İstinaf dairesinin 7 Ekim 

1997 tarihli kararında hâkimlerin çoğunluğu, zorunluluk durumunun masum 

insanların öldürülmesini içeren insanlığa karşı suçlardan ve savaş suçlarından 

dolayı kovuşturulan bir asker bakımından sorumluluğu tamamen ortadan kaldıran 

savunma araçlarını asla teşkil edemeyeceği sonucuna ulaşmıştır. İstinaf dairesi, 

özellikle insanlığa karşı bir suç sözkonusu olduğunda, sanığın yaşamı ile mağdurun 

yaşamı arasında tam bir eşitliğin bulunmadığını, zira insanlığa karşı suçlarla ilgili 

kuralların yalnızca doğrudan doğruya mağdura karşı değil, aynı zamanda bütün 

insanlığa karşı da bir davranışla ilgili olduğunu gözönünde bulundurmuştur 139 . 

Hâkimlere göre, uluslararası hukukta büyük ölçüde masum insanların katliamını 

içeren davalarda zorunluluk durumu argümanları kabul edilemez. Bu yüzden 

hâkimlerin çoğunluğu, zorunluluk durumunun yalnızca hafifletici neden olarak 

benimsenebileceğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte azınlıkta kalan hâkimler farklı bir 

tutum benimsemişlerdi. Buna göre, madem ki ceza hukukunda bazı katı kriterlere 

uyulması gerekir, uluslararası ceza hukukunda da zorunluluk durumuna sorumluluğu 

ortadan kaldırabilen savunma araçları olarak başvurulabilmelidir. Bu fikre göre, 

hukuk bir kişiden, aynı koşullarla karşı karşıya bulunan, ortalama, normal bir kişiden 
                                                 
138 NILL-THEOBALD, “Defences” bei Kriegsverbrechen am Beispiel Deutschlands und der USA, sh: 
187.  
139 DELMAS-MARTY, Mireille: “Küreselleşme Etiği Olarak Ceza Hukuku”, (Çev.: Zeynel T. KANGAL), 
YÜHFD 2005, c: II, sy: 2, sh: 8.  
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umulabilecek şeylerden fazlasını bekleyemez. Yalnızca kahramanlık karakterine 

sahip olan kişiler başkasının yaşamını kurtarmak için kendi yaşamlarını bilerek feda 

ederler. Uluslararası ceza hukuku zorunluluk durumunun adam öldürme suçu için 

hiçbir durumda bir savunma aracı teşkil edemeyeceğini öngörürse, zorunluluk 

durumunda bir başkasını öldüren kişinin normal birey için kabul edilmiş bulunan bir 

normdan üstün bir norma uymasını istemiş olacaktır 140 . Erdemoviç kararında 

azınlıkta kalan görüş, insan yaşamının ortadan kaldırıldığı tehdide dayalı zorunluluk 

durumunun somut koşullarını ortaya koymaktaydı. Buna göre, tehdide dayalı 

zorunluluk durumunun bulunması için aşağıdaki koşulların mevcut olması gereklidir; 

– Zorunluluk durumu failinin yaşamı ve vücut bütünlüğüne ciddî boyutta zarar 

verilmesine yönelen doğrudan doğruya bir tehdidin varlığı; 

– Bu tehditten doğan tehlikenin başka türlü savuşturulma olanağının 

bulunmaması; 

– Olası hukuksal yarar ihlâlinin (korunan yarar) karşısında zorunluluk 

durumunda işlenen fiilin (ihlâl edilen yararın) orantısız olmaması; 

– Zorunluluk durumuna fail tarafından bilerek yol açılmaması141.   

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin statüsünün yazımında hem Anglo-

Amerikan savunma nedenleri kavramı karşısında, hem de kıta Avrupası hukuka 

uygunluk ve mazeret nedenleri kavramları karşısında tarafsızlığı ifade etmek için 31. 

maddenin başlığında “ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenler” kavramı 

kullanılmıştır142. Bununla birlikte, Statü özellikle 31. maddesinde, hukuka uygunluk 

ve mazeret nedenleri arasında açık bir ayrım yapmaksızın sorumluluğu ya da 

cezalandırmayı ortadan kaldıran nedenler anlamında “maddî hukuka ilişkin savunma 

nedenlerini” düzenlemek suretiyle esas itibariyle common law’ı izlemiştir 143 . 17 

Temmuz 1998’de Roma’da benimsenen Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nün 

31. maddesinin (1). fıkrasının d) bendi, ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran bir 

                                                 
140 KALAMATIANOU, “L’état de nécessité sous l’angle du droit pénal comparé et de la justice pénale 
internationale”, sh: 456-457. 
141 AMBOS, Kai: Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts, Ansätze einer Dogmatisierung, Berlin 
2002, sh: 867. 
142 ESER, Albin: “Auf dem Weg zu einem internationalen Strafgerichtshof: Entstehung und Grundzüge 
des Rom-Statuts”, Sonderdruck aus «Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins» Band 139-2003-Heft 
1, sh: 33-34.  
143 AMBOS, Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts, sh: 868. 
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neden olarak tehdide dayalı zorunluluk durumunu düzenlemektedir144. Bu hüküm şu 

şekildedir; 

“Mahkemenin yetki alanına giren bir suçu oluşturduğu ileri sürülen davranış, 

doğrudan doğruya ölüm ya da kişinin kendisinin veya üçüncü bir kişinin fiziksel 

bütünlüğüne yönelik ağır, sürekli veya doğrudan doğruya bir ihlâl tehdidinden 

kaynaklanan bir baskı altında gerçekleştirilmişse ve kişi bu tehdidi savuşturmak için, 

kaçınmaya çalıştığı zarardan daha büyük bir zarara yol açma kastına sahip 

olmaması koşuluyla, zorunlu ve makul şekilde hareket etmişse cezaen sorumlu 

değildir. Bu tehdit: 

i) Ya üçüncü kişiler tarafından yapılmış olabilir; 

ii) Ya da kişinin iradesine bağlı olmayan diğer koşullardan meydana gelmiş 

olabilir”. 

Uluslararası ceza hukukunda, özellikle resmî kodifikasyon çalışmalarında, 

hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu ile tehdide dayalı zorunluluk 

arasındaki ayrımdan vazgeçilmesi yönünde bir eğilim gözlenmektedir. Yine 

Nürnberg Mahkemesi uygulamasında da, hâkimlerin common law arka plânlarından 

dolayı, sık sık zorunluluk durumu (necessity) kavramı kullanılmasına karşın, 

gerçekte söylenmek istenilen tehdide dayalı zorunluluk durumuydu 145 . Bununla 

birlikte, md. 31 (1) d) her iki zorunluluk durumu türünün unsurlarını içermektedir146. 

Bir tehlikenin mevcudiyeti hem hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumunun hem de tehdide dayalı zorunluluk durumunun koşuludur. Buna karşın, 

bir tehlikenin mevcudiyeti sonucunda kaçınılmaz ve makul (uygun) şekilde 

gerçekleştirilen fiil, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun bir 

koşuludur. Bu koşul md. 31 (1) d)’de, daha büyük zarara neden olma kastı 

zorunluluk durumunun olumsuz koşulu olarak öngörülmek suretiyle 

sübjektifleştirilmiştir147.  

                                                 
144 Doktrinde bazı yazarlar Roma Statüsü md. 31 (1) d)’de yer alan zorunluluk durumunu hukuka 
uygunluk nedenleri başlığı altında incelemektedirler (bkz. SÖZÜER, Adem/ERMAN, R. Barış: 
“Uluslararası Ceza Mahkemesi”, Adalet Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, sh: 264, 265).   
145 AMBOS, Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts, sh: 837-838. 
146 WERLE, Völkerstrafrecht, sh: 128; ÖNOK, Murat: Tarihî Perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı, 
Ankara 2003, sh: 277.  
147 AMBOS, Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts, sh: 838-839. 
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Md. 31 (1) d) korunan hukuksal değerleri oldukça sınırlamıştır. Bu 

düzenleme yalnızca yaşamı ve fiziksel bütünlüğün ağır bir şekilde ihlâlini koruma 

kapsamına almaktadır. Bu madde anlamında tehlike, belirli koşullardan dolayı olası 

bir zarar başlangıcının bulunduğu objektif bir durum olarak anlaşılmalıdır. Somut 

olarak psişik zorunluluk durumu vücut bütünlüğünü ve yaşamı tehdit eden fiziksel 

sonuçlarla birlikte anlaşılmalıdır. Örneğin Erdemoviç davasında azınlık görüşü, 

tehdide dayalı zorunluluk durumu bakımından yaşamı veya vücut bütünlüğünü ağır 

ve onarılamaz şekilde ihlâl eden doğrudan doğruya bir tehlikeyi aramıştı. Böylece 

tehlike doğrudan doğruya tehdit etme niteliğini taşımalıdır. Bu tehdit de, doğrudan 

zorunluluk durumunun failine veya üçüncü bir kişiye yönelmiş olmalıdır. Md. 31 (1) 

d) tehlike karşısında işlenen fiilin zorunlu (kaçınılmaz) ve makul (uygun) olmasını 

istemektedir. Maddede tehlike bakımından fiilin orantılılığı açıkça aranmamaktadır. 

Bununla birlikte, fark yalnızca kavramsal plânda bulunmaktadır. Çünkü maddede 

geçen makul (raisonnable; reasonable) sıfatı uygun ve orantılı fiili kapsamına alan 

temel kavram olarak anlaşılabilir. Bu suretle, tehlikeyi savuşturmak için başvurulan 

araç uygun ve zorunlu olmalı ve yol açılan zarar özellikle tehlikenin savuşturulması 

için mutlak zorunluluğu sınırlamalıdır. Md. 31 (1) d) sübjektif koşul olarak da, fiilin 

daha büyük zarara yol açma kastı olmaksızın tehlikeyi uzaklaştırmaya yönelmesini 

aramaktadır. Buna göre, fail bir tehlikeyi uzaklaştırmak için hareket etmek zorunda 

kalmışsa, her durumda zorunluluk durumu içerisinde hareket ettiğini bilmektedir. 

Failin tehlikeye bizzat yol açması hâlinde, karşı konulamaz tehdide rağmen, 

cezalandırmanın ortadan kaldırılması sözkonusu olmamaktadır. Bu sınırlama md. 31 

(1) d) ii)’deki ifadeden dolaylı olarak çıkartılabilmektedir. Bu durum uluslararası ceza 

hukukuna ilişkin emsal kararlarla da desteklenebilir. Eichmann davasında Kudüs 

Bölge Mahkemesi ve İsrail Yüksek Mahkemesi, sanığın itham edildiği suçları kişisel 

ihtiras ve işgüzarlığı ile işlemesinden dolayı tehdide dayalı zorunluluk durumunu 

reddetmişti. Tehdide dayalı zorunluluk durumunun koşullarının sıralandığı 

Erdemoviç kararına göre de, tehdit durumuna baskı altında kalan kişi tarafından 

bilerek neden olunmamalıdır. Gerçekten de statünün İngilizce metnine göre, md. 31 

(1) d) ii)’de tehlikenin failin kontrolü dışında (beyond … control) bulunan koşullara 

dayanması gereklidir. Fransızca metnine göre ise, failin iradesine bağlı olmayan 

(indépendantes de sa volonté) koşullar sözkonusu olmaktadır. Böylece zorunluluk 

durumuna kusurlu olarak neden olunmaması aranmaktadır148.  

                                                 
148 AMBOS, Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts, sh: 849-859. 
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Erdemoviç kararı, baskı altında bırakılan bir kişi tarafından silâhlı bir 

çatışmada masum sivillerin öldürülmesi amacıyla yaşam tehlikesinden kaynaklanan 

tipik bir tehdit durumunu tasvir etmekteydi. Bu durum baskı altında bulunan kişinin 

(gerektiğinde ailesinin de dâhil olmak üzere) yaşamı ile sivil mağdurların yaşamı 

arasındaki, uygun bir çözümün sadece hukuka uygunluk ile mazeret nedeni 

arasındaki bir farklılık temelinde sağlanabildiği, bir yararlar çatışmasına yol 

açmaktadır. Böyle durumlarda tehdide dayalı bir zorunluluk durumunun kabul 

edilmesi, normal bir insandan, öldürülme tehlikesine bizzat maruz kaldığında, 

öldürme emrini reddetmesinin beklenememesi önkoşuluna bağlıdır. Bu önkoşul, bir 

hukuk düzeni olarak ceza hukukunun insanî zafiyetleri tanıyan ve ceza 

yaptırımlarıyla kahramanlığa sevketmeyi reddeden insancıl ve aynı zamanda 

gerçekçi anlayışına uygun düşmektedir. Kendi yaşamını kurtarmak için başkasının 

yaşamının ortadan kaldırılması hâlinde, fiil haksızlık niteliğini korumakla birlikte, 

tehdide dayalı zorunluluk durumu çerçevesinde mazur kılınabilir, zira devlet 

cezalandırmada ahlakî bir kahramanlığı talep edemez. Erdemoviç kararında 

çoğunluk görüşü tehdide dayalı zorunluluk durumuna dayanmayı reddetmiş, ancak 

Roma Statüsü bu kararı kabul etmemişti. Gerçi Erdemoviç kararında tehdide dayalı 

zorunluluk durumu genel bir ceza indirim nedeni olarak kabul edilmişti, ancak cezayı 

tamamen ortadan kaldıran bir neden olarak görülmemekteydi. Bugüne kadarki 

uluslararası ceza hukuku uygulaması incelendiğinde, savaş suçlarında tehdide 

dayalı zorunluluk durumunun reddinin hukuksal nedenlerden ziyade, fiilî nedenlere 

ilişkin olduğu saptanabilir. Başka bir ifadeyle, tehdide dayalı zorunluluk durumu 

savunma nedenine dayanılması kural olarak hukuksal bakımdan caiz olmamaktan 

değil, sanığın özellikle tehdit durumunun türü ve yoğunluğu bakımından eksik fiilî 

gerekçelerinden dolayı başarısızlığa uğramaktadır149.   

Uluslararası suçlarda tehdide dayalı zorunluluk durumu bir mazeret nedeni 

olarak kabul edilmektedir. Çünkü ağır uluslararası suçların işlenmesinin değerler ya 

da yararlar karşılaştırılması yoluyla hukuka uygun hâle getirilemeyeceği kabul 

görmektedir. Aksine sadece failin insanî zafiyetinden dolayı merhamet ve anlayış 

temeline dayalı olarak normatif davranışa karşı koyamamaktan dolayı kusur 

kınaması ortadan kalkmaktadır. Tehdide dayalı zorunluluk durumunun bir mazeret 

nedeni olarak nitelendirilmesi savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım 

karşısında kısmen ortaya konulan çekincelerde de doğrulanmaktadır. Hukuka 
                                                 
149 AMBOS, Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts, sh: 859-860, 863. 
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uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu, uluslararası bir suçun işlenmesiyle ihlâl 

edilen yarardan korunan yararın üstün olmasını öngörmesine karşılık, tehdide dayalı 

zorunluluk durumu böyle bir karşılaştırmayı gerekli kılmamaktadır. Bilakis tehdide 

dayalı zorunluluk durumunun bir mazeret nedeni olarak tanınmasıyla birlikte, 

işlenilen kurtarma fiili kesinlikle hukuk düzeni tarafından onaylanmamakta, yalnızca 

fail somut olayda kişisel kusur yargısından dolayı cezalandırılmamaktadır150.                                     

B. Ulusalüstü Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu 

Avrupa Birliği bünyesinde topluluk ceza hukukunun sınırlı fonksiyonundan ve 

ulusal ceza hukuku sistemlerinin ön plâna çıkmasından dolayı Avrupa Toplulukları 

Adalet Mahkemesi (ATAM) uygulamasında ceza hukukuna ilişkin kararlar oldukça 

kısıtlıydı. Bununla birlikte son yıllarda ceza hukuku Avrupa Birliği düzeyinde artan 

ölçüde tamamlayıcı bir zorlama ve koruma aracı olarak devreye sokulmaktadır151. 

Bugüne kadar Avrupa Topluluğu’nda ceza hukukunun uyumlulaştırılması daha 

ziyade özel hükümlere ilişkindi. Ceza hukukunun Avrupa ulusalüstü hukukundaki 

gelişimi ceza hukukunun genel hükümlerine ilişkin kuralların da ortaya konması 

sorununu gündeme getirmiştir. Üye devletler ceza hukukunda geçerliliği genel olarak 

tanınmakla birlikte, farklı şekillerde biçimlendirilmiş hukuka uygunluk nedenlerinin ve 

mazeret nedenlerinin kurala bağlanması da ulusalüstü ceza hukukunun genel 

kısmının gerçekleştirilmesinde hiç tartışmasız önemli noktalardan biridir152. 

ATAM zorunluluk durumunu topluluk hukukunun genel bir ilkesi olarak 

tanımış ve zorunluluk durumunda failden hukuka uygun bir davranışın 

beklenemeyeceğini belirtmiştir. ATAM’ın uygulamasına göre, zorunluluk durumu 

ciddî bir tehlike tarafından yol açılan doğrudan doğruya tehdidi ve bu tehdidin 

objektif hukuka aykırı davranışın yapılmasından başka bir savuşturma olanağının 

bulunmamasını gerektirir153. Bunun dışında baskı altında bulunan kişi davranışıyla 

                                                 
150 AMBOS, Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts, sh: 865-867. 
151 Avrupa Birliği ceza hukuku için bkz. HECKER, Bernd: Europäisches Strafrecht, Berlin-Heidelberg 
2005, sh: 229 vd.; PRADEL, Jean/CORSTENS, Geert: Droit pénal européen, 2e éd., Paris 2002, sh: 
21-25, 481 vd.; ERDEM, Mustafa Ruhan: Avrupa Birliği Hukuku’nun Üye Devletlerin Ceza ve Ceza 
Muhakemesi Hukukuna Etkileri, Ankara 2004, sh: 34 vd.; KOCASAKAL, Ümit: Avrupa Birliği Ceza 
Hukukunun Esasları, İstanbul 2004, sh: 51 vd.   
152 DANNECKER, Gerhard: “Der Allgemeine Teil eines europäischen Strafrechts als Herausforderung 
für die Strafrechtswissenschaft”, Festschrift für Hans Joachim Hirsch, Berlin-New York 1999, sh: 141-
142.  
153 ATAM’ın 18 Mart 1980 tarihli Valsabbia I kararı, Recueil 1980, 907, 1023 Tz. 143.   
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tehlike durumunun ortaya çıkmasına neden olmamalıdır154. Zorunluluk durumunun 

gerçekten dikkate alınması için bir hukuk süjesinin varlığının tehlike altında 

bulunması gerekir155 . Zorunluluk durumunda zararların eşit olması hâlinde nasıl 

hareket edilmesi gerektiği konusu ise ATAM tarafından açıklığa kavuşturulmamıştır. 

Yine ATAM zorunluluk durumunda bir hukuka uygunluk nedeninin mi yoksa bir 

mazeret nedeni mi sözkonusu olduğu sorununu ise açık bırakmıştır156.           

Avrupa hukuk alanı çerçevesinde Avrupa Birliği’nin malî çıkarlarının ceza 

hukuku aracılığıyla korunması konusunda temel ilkeleri ortaya koyan bir tasarı olan 

Corpus Juris’te zorunluluk durumunun herhangi bir şekline yer verilmemiştir 157 . 

Corpus Juris’i tamamlamak amacıyla kaleme alınan ve doktriner bir çalışma 

niteliğindeki Ekonomik Suçlar Hakkındaki Avrupa Ceza Kanunu (Euro-Suçlar) 

Tasarısı’nın158 9 ve 10. maddeleri zorunluluk durumlarıyla ilgilidir. Alman hukukçu 

Prof. Dannacker tarafından kaleme alınan bu maddeler, hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumu ile mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu arasında 

ayrım yapan Alman düşüncesini benimsemiştir.  

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunu düzenleyen 9. madde 

şu şekildedir: 

“Yaşam, vücut bütünlüğü, özgürlük, mülkiyet veya başka hukuksal bir değer 

bakımından halen mevcut bir tehlikeyi savuşturmak için zorunlu olan bir fiili 

gerçekleştiren kimse, bütün koşullar karşılaştırıldığında onun tarafından korunan 

yarar ihlâl edilen yarardan üstün olduğu ve fiil tehlikeyi savuşturmak için uygun bir 

araç olduğu takdirde, hukuka aykırı olarak hareket etmemiştir”. 

                                                 
154 ATAM’ın 18 Mart 1980 tarihli Valsabbia I kararı, Recueil 1980, 907, 1035, 1069; ATAM’ın 11 Mayıs 
1983 tarihli Klöckner I kararı, Recueil 1983, 1507, 1531.  
155 ATAM’ın 18 Mart 1980 tarihli Valsabbia I kararı, Recueil 1980, 907, 1070; ATAM’ın 11 Aralık 1980 
tarihli Ferriere Lucchini kararı, Recueil 1980, 3753, 3764.  
156 DANNECKER, “Der Allgemeine Teil eines europäischen Strafrechts als Herausforderung für die 
Strafrechtswissenschaft”, sh: 159-160.  
157 Bu konuda bkz. DELMAS-MARTY, Mireille/VERVAELE, John A.E.: La mise en œuvre du Corpus 
Juris dans les Etats Membres, Oxford 2000, sh: 194-196; KESKİN, Serap/ZAFER, 
Hamide/KOCASAKAL, Ümit: Avrupa Birliğinin Mali Çıkarlarının Korunmasına İlişkin Ceza Hukuku 
Kuralları (Corpus Juris), Ankara 2001, sh: 64-66, 98-102.   
158 Bu tasarının genel özelliklerine ilişkin olarak bkz. PRADEL, Jean: “Ekonomik Suçlar Hakkındaki 
Avrupa Ceza Kanunu (Euro-Suçlar) Tasarının Genel Sunumu” (Çev.: Zeynel T. KANGAL) 
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Gülören TEKİNALP’e Armağan, Yıl: 23, sy: 1-
2, İstanbul 2003, sh: 927 vd. 
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Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunu düzenleyen 10. madde ise 

şöyledir: 

“Yaşam, vücut bütünlüğü veya özgürlük bakımından halen mevcut ve başka 

türlü savuşturulamayan bir tehlike içerisinde bulunduğu esnada, tehlikeyi 

kendisinden veya kendisiyle yakınlığı bulunan bir kişiden uzaklaştırmak için hukuka 

aykırı bir fiil gerçekleştiren kimse, bu fiilden dolayı meydana gelen zarar kaçınılması 

gerekli zararla karşılaştırıldığında orantısız değilse ve failden norma uygun bir 

davranışta bulunması beklenemiyorsa, kusursuz hareket etmiştir. Fail, hukuk 

düzenine göre yetkili veya yükümlü olmadığı hâlde, tehlikeye bilerek boyun eğmişse 

kusursuz bir hareket mevcut değildir”159.     

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu, hukuksal bir değeri pek 

yakın şekilde tehdit eden ve hukuka uygun bir davranışla kurtulmanın olanaksız 

olduğu bir tehlikenin varlığını 160 ; tehlikenin failin kusurundan kaynaklanmaması 

gerektiğini161; nihayet korunan yararın feda edilen yarardan büyük ölçüde üstün 

olması gerektiğini arayan Avrupa Toplulukları Adalet Mahkemesi (ATAM) tarafından 

çok iyi bir biçimde tanımlanmıştır. Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumuna 

gelince, bu durum neden olunan zararın kaçınılan zararla karşılaştırıldığında 

orantısız görünmemesini ya da çatışan iki yararın önemli ölçüde eşit olmasını, failin 

hukuken yükümlü olmamasına karşın tehlikeye bilerek boyun eğmesi hâlinde 

kusurlu olarak kabul edilmesini gerektirmektedir. Açıkçası, korunan yarar feda edilen 

yarardan daha düşük önemde ise, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu mevcut 

değildir162.   

C. Karşılaştırmalı Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu 

1. Federal Almanya 

                                                 
159 Madde metinleri için bkz. CODE PÉNAL EUROPÉEN, RPDP 2003, sh: 292; EUROPA-DELIKTE, 
Wirtschaftsstrafrecht in der Europäischen Union, Rechtsdogmatik-Rechtsvergleich-Rechtspolitik, 
Freiburg-Symposium, Köln-Berlin-Bonn-München 2002, sh: 457-458.  
160 ATAM, Recueil 1980, 907, 1023, Valsabbia I.  
161 Id.; add. ATAM, Recueil 1983, 1507, 1531, Klöckner I.  
162  PRADEL, “Ekonomik Suçlar Hakkındaki Avrupa Ceza Kanunu (Euro-Suçlar) Tasarının Genel 
Sunumu”, sh: 933-934. Ayrıca bkz. DANNECKER, Gerhard: “Rechtfertigungs- und 
Entschuldigungsgründe in einem europäischen Allgemeinen Teil”, Wirtschaftsstrafrecht in der 
Europäischen Union, Rechtsdogmatik-Rechtsvergleich-Rechtspolitik, Freiburg-Symposium, Köln-
Berlin-Bonn-München 2002, sh: 158-163, 166-168. 
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1871 tarihli Alman Ceza Kanunu § 52 ve § 54’de mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumuna ilişkin oldukça dar bir düzenleme içermekteydi163. Tehdide 

dayalı zorunluluk durumunu düzenleyen § 52 şu şekildeydi; 

“(1) Fail, kendisinin veya bir aile mensubunun vücut bütünlüğü veya yaşamı 

bakımından halen mevcut ve başka türlü savuşturulamayan bir tehlikeye yol açan 

karşı konulamaz cebir veya bir tehdit dolayısıyla fiili işlemeye zorlanmışsa, 

cezalandırılabilir bir fiil mevcut değildir. 

(2) Bu kanun anlamında aile mensubundan usul ve fürû kan ve sıhrî hısımlar, 

evlat edinen ebeveynler ve evlat edinilen çocuklar, eşler ve bunların kardeşleri, 

kardeşler ve bunların eşleri ve nişanlılar anlaşılır”.      

Zorunluluk durumuna ilişkin § 54 ise şu şekilde kaleme alınmıştı; 

“Fiil, meşru savunma durumu dışında, failin veya bir aile mensubunun vücut 

bütünlüğü veya yaşamı bakımından halen mevcut bir tehlikeden kurtulmak için 

kusurla neden olunmayan ve başka türlü ortadan kaldırılamayan zorunluluk durumu 

çerçevesinde işlenmişse, cezalandırılabilir bir fiil mevcut değildir”.    

§ 52’de düzenlenen tehdide dayalı zorunluluk durumunun, § 54’de 

düzenlenen mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun yalnızca özel bir görünüm 

şeklini teşkil ettiği doktrinde ifade edilmekteydi164.      

Ceza Kanunu’ndaki bu düzenlemelere, 1 Ocak 1900’de Alman Medenî 

Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, zorunluluk durumuna ilişkin iki hüküm daha 

eklenmiştir. Medenî Kanun’un bugün de yürürlükte bulunan 228. paragrafı 

malvarlığının savunulmasına, başka bir deyişle savunma zorunluluğu durumuna 

ilişkindir. Bu madde şu şekildedir; 

“Üçüncü bir kişiye ait bir maldan kaynaklanan bir tehlikeyi kendisinden veya 

bir başkasından uzaklaştırmak için, bu mala zarar veren veya bu malı tahrip eden 

kimse, tehlikenin savuşturulması için bu zarar verme veya tahrip zorunlu ise ve 

ortaya çıkan zarar tehlike ile orantısız değilse, hukuka aykırı hareket etmemiştir. 

Böyle bir fiili gerçekleştiren kişi, tehlikeye kusuruyla neden olmuşsa, zararı tazmin 

etmekle yükümlüdür”.  

                                                 
163 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 4; SK-StGB (GÜNTHER), § 34, No: 4.  
164 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 9-10.     
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Medenî Kanun’un 904. paragrafı ise saldırı zorunluluğu durumuna ilişkin bir 

düzenleme içermektedir. Bugün de yürürlükte bulunan bu madde şu şekildedir; 

“Bir malın maliki, malını üçüncü bir kişinin ihlâl etmesini, ihlâl halen mevcut 

bir tehlikenin savuşturulması için zorunlu ise ve gerçekleşmesinden korkulan zarar 

malik bakımından ihlâlden dolayı ortaya çıkan zarar karşısında büyük ölçüde 

orantısız ise, menetme hakkına sahip değildir. Malik kendisi bakımından ortaya 

çıkmış olan zararın tazminini talep edebilir”.     

1930’lu yıllara kadarki bilimsel çalışmalar, birlik teorisinin savunduğu gibi, 

zorunluluk durumuna ilişkin hükümlerin tamamının hukuka uygunluk nedenleri ya da 

mazeret nedenleri olarak tasvir edilemeyeceğini, aksine ayırma teorisinin 

savunulmasıyla birlikte zorunluluk durumlarının kısmen hukuka uygunluk nedenleri 

kısmen de mazeret nedenleri olarak değerlendirilmeleri gerektiğini ortaya koymuştur. 

Böylece Medenî Kanun § 228 ve § 904’deki zorunluluk durumları hukuka uygunluk 

nedenleri olarak, Ceza Kanunu § 52 ve § 54’deki zorunluluk durumları ise, mazeret 

nedenleri olarak kabul edilmekteydi165.      

Yalnızca Medenî Kanun’un 228 ve 904. paragraflarının hukuka uygunluk 

nedenleri olarak düzenlemeler içermesi dikkate alındığında, hukuka uygunluk 

nedeni olarak zorunluluk durumuna ilişkin düzenlemelerin son derece yetersiz 

olduğu ortaya çıkmaktaydı. Bu hükümler yalnızca, malvarlığından doğan tehlikelerin 

savuşturulması (MK. § 228) ve herhangi bir tehlikeyi savuşturmak amacıyla üçüncü 

bir kişinin malvarlığında yol açılan zorunlu sonuçlar (MK. § 904) konusunda 

düzenleme getirmekteydiler. Ancak zorunluluk durumlarında malvarlığından başka 

hukuksal değerlerin ihlâline olanak tanıyan bir düzenleme içermemekteydiler. 

Örneğin, bir trafik kazasında kazaya uğrayan kişinin yaşamının kurtarılması için hızlı 

bir şekilde hastaneye götürülmesi ve böylece cadde trafiğine ilişkin düzenlemelerin 

ihlâli zorunlu olduğunda, yaşamı kurtarmak için trafik güvenliğinin ihlâl edilmesine 

olanak sağlayan bir norm bulunmamaktaydı. Yine hamile bir kadının yaşamını 

kurtarmak amacıyla karnındaki bebeğinin alınması zorunlu olduğunda, hamile kadın 

Ceza Kanunu § 54 gereğince mazeret nedeni olarak zorunluluk durumundan 

yararlanabilmekteydi. Ancak hekim bakımından bir aklanma nedeni eksik 

                                                 
165 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 1.  
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olduğundan, hareketi genel hukuk anlayışına göre hukuka uygun olarak mütalaa 

edilmesine karşın, kanunun lafzına göre cezalandırılması gerekmekteydi166. 

Bu durum dolayısıyla kanun üstü (kanunda yazılı olmayan) hukuka uygunluk 

nedeni olarak zorunluluk durumu kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram, birbirine 

karşıt yararların kaçınılmaz bir çatışması durumunda, failin daha önemli yararları 

daha az önemdeki yararlara tercih etmesi ve böylece sonuçta sosyal bakımdan 

yararlı bir şey yapması hâlinde hukuka uygun hareket ettiği şeklindeki bütün hukuka 

uygunluk nedenlerinin dayandığı ilkeden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Medenî 

Kanun’un 228 ve 904. paragraflarının hukuka uygunluk niteliği de bu çatışma 

teorisine dayanılarak açıklanabilmekte ve kanunda yazılı hukuka uygunluk 

nedenlerine dayandırılabilen yararların karşılaştırılması (tartımı) ilkesinden, kanunun 

sessiz kaldığı noktada, kanun üstü bir hukuka uygunluk nedeni türetilmesi metod 

olarak doğru bir düşünce olarak kabul edilmekteydi. Kanun üstü zorunluluk durumu 

temel düşüncesi özellikle birbirine karşıt iki teori çerçevesinde savunulmuştur. 

Özellikle von Liszt ve Schmidt tarafından savunulan amaç teorisine göre, “hukuken 

korunan yararların, devlet tarafından tanınan bir amaca ulaşmak için uygun bir 

araçla ihlâl edilmeleri hukuka aykırı olmaz” ilkesi geçerliydi. Değerlerin 

karşılaştırılması teorisi ise, “daha az önemdeki hukuksal bir değeri ihlâl eden veya 

tehlikeye atan kişi, yalnızca bu şekilde daha yüksek önemdeki hukuksal bir değeri 

kurtarabiliyorsa hukuka aykırı hareket etmiş olmaz” ilkesine dayanmaktaydı167.  

Teorideki bu gelişmeyi Alman İmparatorluk Mahkemesi’nin 11 Mart 1927 

tarihli önemli bir kararı izlemişti. Gebeliğin tıbben sona erdirilmesiyle ilgili olan bu 

olayda, intihar etme tehlikesi içindeki hamile bir kadına, intihar tehlikesini önlemek 

için kürtaj yapan hekimlerle ilgili olarak açılan bir dava sözkonusuydu. Olayda bir 

kadın hamile kaldıktan sonra güçlü intihar riski taşıyan bir depresyon içerisinde 

bulunmaktaydı. Kadının jinekologu bir psikiyatrın görüşünü aldıktan sonra, kadının 

her türlü intihar teşebbüsünü önlemek amacıyla hamileliğine son verir. İki hekim 

hakkında (psikiyatr da fiile iştirak ettiği gerekçesiyle) yerel mahkemede dava açılır. 

Yerel mahkemenin beraat kararı vermesi üzerine savcılık yüksek eyalet 

mahkemesine başvurur. Mannheim Yüksek Eyalet Mahkemesi de, kanun tarafından 

korunan bir değerin ihlâlinin, hukuk düzeni tarafından benimsenmiş amaçlardan 

                                                 
166 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 2.  
167 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 3.    
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birinin korunması, burada sağlığın korunması için uygun bir araç olarak ortaya 

çıkması hâlinde hukuka aykırı olmayacağı gerekçesiyle iki sanığı beraat ettirmiştir. 

Ancak savcılık temyize başvurmuştur. İmparatorluk Mahkemesi ise kararında, 

hukuka uygunluk nedenlerini mazeret nedenlerinden ilk defa açıkça ayırmış, böylece 

zorunluluk durumunda ayırma teorisini benimseyerek yazılı hukukun içermediği 

hukuka uygunluk nedeni olarak bir zorunluluk durumunu kabul etmiş ve bu yeni 

hukuka uygunluk nedenini de “değerlerin ve yükümlüklerin karşılaştırılması” 

teorisiyle gerekçelendirmiştir. Mahkeme, amaç teorisini uygulamada sakıncalı 

sonuçlara yol açabileceği gerekçesiyle reddetmiştir. Buna karşın, mahkemeye göre, 

“hukuksal değerlerin çatışması durumu bakımından, başka türlü bir dengeleme 

mümkün değilse, iki hukuksal değerden birinin ortadan kalkması veya zarar görmesi 

suretiyle daha az önemde olan değerin daha fazla önemdeki değer karşısında geri 

çekilmesi gerektiği, böylece daha az önemdeki değerin ihlâlinin hukuka aykırı 

olmayacağı kabul edilmelidir”. Aynı şekilde, mahkemeye göre, “yükümlülüklerin 

çatışması (yükümlülük zorunluluk durumu) hâlinde de, daha yüksek önemdeki 

yükümlülüğün daha az önemdeki yükümlülüğün feda edilmesi suretiyle yerine 

getirilebileceği ve daha az önemdeki bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinin 

hukuka aykırı olmadığı kabul edilmelidir”168. Genel olarak hukuka uygunluk nedenleri 

için kabul edilen “kanun tarafından korunan iki değerin karşılaştırılması” ilkesine 

dayanan kararda hukuka aykırılık maddî ve objektif anlayış çerçevesinde ele 

alınmıştı169.  

Alman İmparatorluk Mahkemesi, Ruhr bölgesinin ekonomik olarak çökmesini 

engellemek gerektiğinde, bu bölgeye gümrüksüz mal ithalatının hukuka uygun olup 

olamayacağı sorununa ilişkin olarak verdiği 21 Şubat 1928 tarihli kararda ilk defa 

“kanun üstü zorunluluk durumu” ifadesini kullanmıştı 170 . Yine mahkeme çocuk 

düşürmeyle ilgili 20 Nisan 1928 tarihli başka bir kararında kanun üstü zorunluluk 

                                                 
168 RGSt 61, sh: 242-258.  
169 Karar için ayrıca bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 4; BERGMANN, Alfred: “Die 
Grundstruktur des rechtfertigenden Notstandes (§ 34 StGB)”, JuS 1989, sh: 109; GROPP, “Alman 
Bakışına Göre Türk Ceza Kanunu 1989 Öntasarısında Hukuka Uygunluk Sebebleri”, sh: 218; SK-StGB 
(GÜNTHER), § 34, No: 6.  
170 RGSt 62, sh: 35-48.  
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kavramını tekrarladıktan sonra, bugün genellikle reddedilen, “kontrol 

yükümlülüğü”nü hukuka uygunluk koşulu olarak eklemiştir171. 

Mahkemeler 1975 yılına kadar bu temel kararlara dayalı olarak hükümler 

vermişlerdi. Şüphesiz soyut bir değerler karşılaştırması ile yetinilmesi esas itibariyle 

katı ve koşulsuz yapılması mümkün olan bir değerlendirmeyi ortaya çıkarmaktaydı. 

Medenî Kanun’un 228 ve 904. paragrafında düzenlenen durumlar, kanun koyucunun 

burada ele alınan çatışmaları yalnızca hukuksal değerlerin şematik bir 

karşılaştırması suretiyle çözmediği, aynı zamanda karşılaştırmada katî surette 

başka faktörleri de gözönünde bulundurduğu şeklinde açıklanabilmekteydi. Buna 

göre, MK § 228’de, zorunluluk durumu mağdurundan kaynaklanan bir tehlike 

durumu sözkonusudur. MK § 904’de ise, üçüncü bir kişinin bağımsız alanının ihlâl 

edildiği bir durum sözkonusudur. Böylece karşılaştırmada önem taşıyan bütün 

noktaların geniş ölçüde dikkate alınmasının olanaklı kılınması gerektiği doktrinde 

vurgulanmaktaydı172.  

Bununla birlikte, yeni genel hükümlerin hazırlanması sırasında ilk önce 

tamamen değerler karşılaştırması teorisi dikkate alınmıştı. Adalet Bakanlığı’nın 1958 

                                                 
171 RGSt 62, sh: 137-140. Yine İmparatorluk Mahkemesi’nin 8 Mayıs 1929 tarihli kararına konu olan 
olayda, gizli İmparatorluk ordusunun bir mensubu, muhbir olmasından şüphelenilen bir assubayın 
öldürülmesini kolaylaştırmıştı. Sanığın argümanlarından biri de kanun üstü zorunluluk durumuydu. Zira 
sanık yabancı kaynaklı bir tehlikeden ülkesini korumak için yurtsever bir kişi olarak fiili gerçekleştirdiğini 
ileri sürmüştü. Sanığa göre, kanun üstü zorunluluk durumu görünümü altında gözönünde 
bulundurulacak aciliyet hâlinde adam öldürme hukuka uygun olmalıdır. Ancak İmparatorluk Mahkemesi 
sanığın bu savunmasını reddederek fiilin hukuka aykırılık niteliğini koruduğunu belirtmiştir (RGSt 63, 
sh: 215-227). Yine İmparatorluk Mahkemesi’nin 3 Nisan 1930 tarihli kararına konu olan olayda, eski bir 
subay gizli İmparatorluk ordusu tarafından silâh altına alınır. Bu kişi görevinin gereği olarak yabancı bir 
kuvvete casusluk yapmakla suçlanan askerlerden birini yakalar ve bir hücreye koyar. Daha sonra 
amirinin ısrarı üzerine bu kişiyi yakındaki bir ormanda öldürür. Sanığın argümanlarından biri de kanun 
üstü zorunluluk durumuydu. Mahkeme, meşru savunma hâlleri dışında bir birey tarafından devletin 
yararlarının savunulması ilkesinin kabul edilebilirliği konusunda çekincelerini dile getirmişti. 
Mahkemeye göre, somut olayda fiiller hukuka uygun görülemez, çünkü sanık gerektiğinde daha yüksek 
önemdeki bir değer için daha az önemdeki değeri feda etmek suretiyle tek bir çözüm bulmaya elverişli 
korunan değerlerin olası bir çatışmasını gözönünde bulundurmamıştır. Sanık bu değerleri hiçbir şekilde 
karşılaştırmamıştır ve sonuçta adam öldürmenin saldırıyı savuşturmanın uygun tek aracı olup olmadığı 
araştırmasını yapmamıştır (RGSt 64, sh: 101-104). Federal Yüksek Mahkeme’nin 12 Ekim 1965 tarihli 
kararına konu olan olayda, Güney Tirol bölgesinde altmışlı yıllardaki özerklik kargaşalıkları sırasında 
bombalı saldırılar gerçekleştirmek amacıyla bir çeteye mensup olan Avusturyalı ve Alman teröristler 
savunmalarında bir halkın kendi kaderini tayin etme hakkına dayanarak kanun üstü zorunluluk durumu 
hukuka uygunluk nedenini ileri sürmüşlerdi. Bu kişiler İtalyan hükümetine karşı fiil hazırlıklarına 
katılmışlar ve daha sonra Alman topraklarına kaçmışlardı. Federal Yüksek Mahkeme, İtalya’nın Tirol 
bölgesindeki Alman azınlığın durumunun bu azınlığı tehdit eden tehlikenin ortadan kaldırılması için olsa 
bile bombalı suikast gibi şiddet araçlarının kullanılmasını hiçbir şekilde haklı kılmayacağına karar 
vermiştir. Mahkeme’ye göre, kanun üstü zorunluluk durumunun uygulama alanı bulabilmesi için 
kullanılan araçların tehlikeyi savuşturmak bakımından uygun tek araç olması gerekir. Mahkeme ayrıca, 
yalnızca hukuka aykırı araçlar kullanan devletlere karşı uygulama alanı bulan direnme hakkına ilişkin 
savunmayı da reddetmişti (NJW 1966, sh: 310-313).             
172 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 6; SK-StGB (GÜNTHER), § 34, No: 6.   



 88

tarihli birinci tasarısında zorunluluk durumuna ilişkin düzenleme şöyleydi; 

“Zorunluluk durumunda hareket eden kişi, koruduğu hukuksal değer, fiille ihlâl edilen 

hukuksal değerden daha yüksek önemde ise, bir haksızlık gerçekleştirmemiştir”. 

Ancak tasarının müzakereleri sırasında, hukuksal değerlerin karşılaştırması ile 

yetinilemeyeceği, somut olayın bütün koşullarının gözönünde bulundurulması 

gerektiği düşüncesi ağırlık kazanmıştı. 1962 tasarısında ise, hukuksal değerlerin 

karşılaştırılması yerine, yararların karşılaştırılması ilkesi kabul edildi. Böylece 

çatışan hukuksal değerlerin önemi hukuksal yararların karşılaştırlmasında 

gözönünde bulundurulması gereken belirleyici bir etken olarak kabul edilmiştir. 

Ayrıca yararların gözönünde bulundurulması sayesinde önceden esasen değişikliğe 

uğramış olan değerlerin karşılaştırılması teorisi, 34. paragrafın ikinci fıkrasına 

uygunluk koşulunun eklenmesiyle birlikte, amaç teorisiyle birleştirilmiş oldu. 1962 

tasarısının gerekçesine göre; “Hukuka uygunluk iki değerlendirmeye bağlı olmalıdır. 

Doktrinin kanun üstü zorunluluk durumu için geliştirmiş olduğu düşünceler bu 

değerlendirmelere yansımıştır. Birbirleriyle çatışan iki yarar ve hukuksal değer 

arasındaki doğru bir karşılaştırmada fail tarafından korunan yarar failin ihlâl ettiği 

yarardan esasen daha üstün olmalıdır (Değerlerin karşılaştırılması teorisi). Sosyal 

etik bütünsel bir değerlendirmede zorunluluk durumunda işlenen fiil, haklı amaca 

ulaşmak için uygun aracın uygulanması olarak belirmektedir (Amaç teorisi)”173.     

Nitekim Alman Ceza Kanunu’nda 1975’de yapılan değişiklerle hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu ile mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumu arasında bir ayrım yapılmıştır. Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumunu düzenleyen Ceza Kanunu § 34 şu şekildedir;   

“Yaşam, vücut bütünlüğü, özgürlük, şeref, mülkiyet veya başka bir hukuksal 

değer bakımından halen mevcut ve başka türlü savuşturulamayan bir tehlike 

içerisinde bulunduğu esnada, tehlikeyi kendisinden veya bir başkasından 

uzaklaştırmak için bir fiil gerçekleştiren kimse, çatışan yararlar, özellikle ilgili 

hukuksal değerler ve bunları tehdit eden tehlikelerin derecesi karşılaştırıldığında, 

korunan yarar zarar verilen yarardan önemli ölçüde ağır basıyorsa, hukuka aykırı 

hareket etmiş olmaz. Bununla birlikte, bu hüküm yalnızca, fiil tehlikeyi uzaklaştırmak 

için uygun bir araç olduğu sürece uygulanır”.   

                                                 
173 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 7.  
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Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunu düzenleyen Ceza Kanunu § 35 

ise şu şekilde kaleme alınmıştır;  

“(1) Yaşam, vücut bütünlüğü veya özgürlük bakımından halen mevcut ve 

başka türlü savuşturulamayan bir tehlike içerisinde bulunduğu esnada, tehlikeyi 

kendisinden, bir aile mensubundan veya kendisiyle yakınlığı bulunan başka bir 

kişiden uzaklaştırmak için hukuka aykırı bir fiil gerçekleştiren kimse, kusursuz 

hareket etmiştir. Failden olaydaki koşullara göre, özellikle tehlikeye bizzat neden 

olması veya özel bir hukuksal ilişki içerisinde bulunması dolayısıyla, tehlikeye 

katlanması beklenebiliyorsa, bu hüküm uygulanmaz; bununla birlikte, failin, özel bir 

hukuksal ilişki gözönünde bulundurulduğunda, tehlikeye katlanmak mecburiyeti 

yoksa, ceza § 49/1’e göre indirilebilir. 

(2) Fail fiili gerçekleştirdiği esnada, kendisini 1. fıkraya göre mazur 

kılabilecek koşulların mevcudiyetini yanılarak varsaymışsa, yalnızca, bu hatadan 

kaçınmasının mümkün olduğu hâllerde cezalandırılır. Ceza § 49/1’e göre indirilir”.  

Kanun üstü zorunluluk durumu kavramının oluşmasına vesile olan gebeliğin 

tıbben sona erdirilmesinin hukuka uygunluk koşulları, bugün, Ceza Kanunu’nun özel 

kısmında düzenlenmiştir. Ceza Kanunu’nun 218a paragrafında belirtilmiş bulunan ve 

gebeliğin sona erdirilmesini düzenleyen bütün hâller, doktrinde, hukuka uygunluk 

nedeni olan zorunluluk durumunun kanunda düzenlenmiş özel bir şekli olarak 

değerlendirilmektedir174. Bununla birlikte, § 218a bakımından gerekli koşullar, ihlâlin 

ivediliği yüzünden yerine getirilemediği çok seyrek istisnaî durumlarda, gebeliğin 

tıbben sona erdirilmesi § 34’e göre hukuka uygun olabilmektedir. Ceza Kanunu’nun 

yeniden kaleme alınmasında yükümlülüklerin çatışması sorunu ise, uygulamanın 

kararına bırakılmış durumdadır. Sonuç olarak bu konu, hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk çerçevesinde ele alınmaktadır175. 

Yine idarî ceza hukuku alanındaki ihlâlleri yaptırım altına almak amacıyla 

çıkarılmış olan Düzene Aykırılıklar Hakkında Kanun (Gesetz über 

                                                 
174 JESCHECK, Hans Heinrich: Almanya Federal Cumhuriyeti Ceza Hukukuna Giriş, (Çev.: Feridun 
YENİSEY; Türk Ceza Hukukuna ilişkin açıklamalar: Kayıhan İÇEL, Köksal BAYRAKTAR), İstanbul 
1989, sh: 26; JESCHECK, Hans Heinrich: “Beklenenler Bakımından Yeni Alman Ceza Hukuku”, 
(Çev.: Ayhan ÖNDER), İÜHFM 1982, c: XLV – XLVII, Atatürk’e Armağan Sayısı, sh: 161-163.   
175 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 8.  
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Ordnungswidrigkeiten) 16. paragrafında, Ceza Kanunu § 34 ile aynı şekilde hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunu düzenlemektedir176.                                                      

2. Fransa 

1791 ve 1810 tarihli Fransız Ceza Kanunları hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumuna ilişkin genel bir düzenleme içermemekteydiler. Ancak 1810 

tarihli Ceza Kanunu’nun kabahatlerle ilgili iki maddesinde zorunluluk durumu 

hakkında ifadeler yer almaktaydı. Gerçekten Kanun’un R. 38. maddesinin 11. bendi, 

kamu yollarının zorunluluk olmaksızın çeşitli malzemelerle kapatılmasından; R. 40. 

maddesinin 9. bendi de zorunluluk olmaksızın ev hayvanlarının öldürülmesinden 

bahsetmekteydi. Bu düzenlemelerde zorunluluk durumunun bulunmamasının suçun 

kurucu unsurlarından biri olduğu açıktı. Kanun koyucu zorunluluk durumunun 

objektif ya da sübjektif bir ceza sorumsuzluğu nedeni oluşturduğunu öngören, bütün 

suç tipleri için geçerli açık ve mutlak bir kural getirmemişti. Bununla birlikte 1810 

tarihli Ceza Kanunu karşı konulamayan cebri bir mazeret nedeni olarak 

öngörmekteydi. Bu Ceza Kanunu’nun 64. maddesi şu şekildeydi;  

“Sanık fiilin işlenmesi esnasında … karşı koyamayacağı bir kuvvet tarafından 

zorlanmış ise cürüm veya cünha mevcut değildir”.      

Öte yandan istinaf mahkemeleri ve Yargıtay bir yüzyıldan fazla bir zaman 

dilimi boyunca kararlarında zorunluluk durumunu hukuka uygunluk nedeni olarak 

kabul etmemişlerdi. Bunun nedeni ise, hâkimlerin bu konuda sessiz kalan kanuna 

sıkı sıkıya bağlı kalmaları ve zorunluluk durumunu tehlikeli ve ahlâk dışı olarak 

görmeleriydi. Bununla birlikte, zorunluluk durumunun tamamen unutulmuş olduğunu 

söylemek doğru değildir. Gerçekten zorunluluk durumu diğer kurumlar altında 

gizlenmekteydi. Birincisi, hukuka uygunluk açık olduğunda savcıların kovuşturma 

yapmaktan kaçınmalarıydı. Böylece zorunluluk durumu takipsizlik kararının örtüsü 

altına saklanmaktaydı177. İkincisi, hâkimler zorunluluk durumunun sözkonusu olduğu 

hâllerde başka teknikler kullanarak ve böylece de bir kavram karmaşasına neden 

                                                 
176 Düzene Aykırılıklar Hakkında Kanun § 16 şu şekildedir; “Yaşam, vücut bütünlüğü, özgürlük, şeref, 
mülkiyet veya başka bir hukuksal değer bakımından halen mevcut ve başka türlü savuşturulamayan bir 
tehlike içerisinde bulunduğu esnada, tehlikeyi kendisinden veya bir başkasından uzaklaştırmak için bir 
hareketi gerçekleştiren kimse, çatışan yararlar, özellikle ilgili hukuksal değerler ve bunları tehdit eden 
tehlikelerin derecesi karşılaştırıldığında, korunan yarar zarar verilen yarardan önemli ölçüde ağır 
basıyorsa, hukuka aykırı hareket etmiş olmaz. Bununla birlikte, bu hüküm yalnızca, hareket tehlikeyi 
uzaklaştırmak için uygun bir araç olduğu sürece uygulanır”.   
177 PRADEL, Jean: Manuel de droit pénal général, 14e éd., Paris 2002, No: 341.  
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olmak suretiyle sanıkları beraat ettirmekteydiler. Zorunluluk durumunda işlenen fiilin 

cezasız kalması birçok kez (Eski) Ceza Kanunu’nun 64. maddesindeki cebir 

kavramına dayandırılmıştı178. Paris Asliye Ceza Mahkemesi 5 Ocak 1945 tarihli 

kararında, savaş sırasında Almanya’daki toplama kamplarına gönderilmekten 

kurtulmak için sahte kimlik kullanan Yahudilerin “karşı konulamaz manevî bir cebir 

altında bulundukları”na ve dolayısıyla irade yeteneklerinin kaybetmiş oldukları 

sonucuna ulaşmıştı179 . Bazı hâkimler ise, zorunluluk durumunun mevcut olduğu 

hâllerde failin kastının bulunmamasına dayanarak beraat kararı vermekteydiler180. 

Fransız doktrininde Chevallier, bu tür hâllerin zorunluluk durumunun yalnızca kasten 

işlenebilen suçlarda kabul edilmesini sonuçlayacağını, ayrıca kast ve saik 

kavramları arasında karmaşıklığa yol açılarak kast teorisinin tamamen yanlış 

yorumlandığını ifade etmekteydi. Yazar, zorunluluk durumunda işlenen fiilin failinin 

kanunu ihlâl etme bilincine tamamen sahip olduğunu, bunun yanısıra Fransız ceza 

hukukunda suçun oluşumu bakımından saik kural olarak dikkate alınmadığı için 

failin saikinin kınanabilir olup olmamasının da bir önem taşımadığını 

belirtmekteydi181.  

Doktrinde, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin bir sonucu olan dar yorum 

kuralının hukuka uygunluk nedenleri konusunda uygulanmayacağı fikrine 

dayanılarak, zorunluluk durumunda ceza kanununu ihlâl eden kişinin bir suç 

işlemeyeceğinin genel kural olarak kabul edilmesi gerektiği ileri sürülmekteydi. Zira 

kanun koyucu, yalnızca (Eski) Ceza Kanunu’nun 65. maddesinde yer alan mazeret 

nedenlerinin failin lehine olarak hâkim tarafından genişletilmesini yasaklamaktaydı182. 

                                                 
178 Yargıtay Ceza Dairesi’nin 14 Ağustos 1852; 2 Aralık 1871 ve 16 Mayıs 1934 tarihli kararları. 
Château-Thierry Asliye Ceza Mahkemesi 4 Mart 1898 tarihli kararında, çocuğunu beslemek için bir 
ekmek çalan bir kadını zorlayıcı kuvvet kavramına dayanarak beraat ettirmişti.  
179 Karar için bkz. CHEVALLIER, Jean-Yves: “L’état de nécessité”, Mélanges en l’honneur du doyen 
Pierre Bouzat, Paris 1980, sh: 123. 
180  Château-Thierry Asliye Ceza Mahkemesi’nin 4 Mart 1898 tarihli kararı üzerine Amiens İstinaf 
Mahkemesi’nin 22 Nisan 1898 tarihli kararı; Cherbourg Asliye Ceza Mahkemesi 6 Şubat 1945 tarihli 
kararında bir hükümlünün firar etmesi olayında faili suç kastının yokluğuna dayanarak beraat ettirmişti. 
Karara konu olayda, mahkûmların kamu yararına çalıştırılması hakkındaki 4 Haziran 1941 tarihli kanun 
gereğince bir şantiyeye gönderilen bir hükümlü, müttefiklerin çıkarma yaptıkları gün Almanya’ya 
gönderileceği endişesiyle firar etmişti. Mahkeme olayda suç kastına rastlanmadığına karar vermişti. 
Oysa olayda firar eden hükümlüde ceza kanunu tarafından yasaklanmış bir fiili işleme kastı tamamen 
mevcut idi, ancak fail haksız ve ağır bir zarardan korunmak için firar etme zorunluluğu içerisinde 
bulunmaktaydı (CHEVALLIER, “L’état de nécessité”, sh: 124).       
181 CHEVALLIER, “L’état de nécessité”, sh: 124. 
182 1810 tarihli Ceza Kanunu’nun 65. maddesi şu şekildeydi; “Kanunun fiili mazur gördüğü veya fiile 
daha az bir ceza uygulanması olanağını verdiği durum ve koşullar dışında hiçbir cürüm veya cünha 
mazur görülemez ve cezası hafifletilemez”.  
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Ceza normlarının dar yorumlanması failin lehine olan hukuka uygunluk nedenleri 

açısından bir rol oynamamalıydı183.   

Doktrindeki tüm cesaret verici çalışmalara karşın, uygulama zorunluluk 

durumunun hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmesi konusundaki çekingen 

tavrını sürdürmüş ve rasgele hareket etmiştir184. Zorunluluk durumunu bir hukuka 

uygunluk nedeni olarak açıkça kabul eden ilk karar, Colmar Asliye Ceza 

Mahkemesi’nin 27 Nisan 1956 tarihli kararı olmuştur. Bu davada, ailesinin yaşamını 

uygun koşullarda sürdürmesini sağlamak için izinsiz bir yapı inşa eden bir sanığın 

yargılanması sözkonusuydu. Mahkeme zorunluluk durumuna dayanarak fiilin suç 

teşkil etmediğine karar vermiştir185. Kısa bir süre sonra esas mahkemeleri tarafından 

başka kararlar verilmeye başlanmıştır. Colmar İstinaf Mahkemesi 6 Aralık 1957 

tarihli kararında zorunluluk durumunu, “üstün bir yararı korumak için ceza kanunu 

tarafından yasaklanmış bir fiili gerçekleştirmekten başka çaresi olmayan bir kişinin 

içinde bulunduğu durum” olarak tanımlamıştır 186 . En sonunda da Yargıtay 28 

Haziran 1958 tarihli kararıyla zorunluluk durumunu kabul etmiştir. Karara konu 

olayda, sanık arabasını saatte yaklaşık 80 km hızla kullanmakta iken ön sağ kapı 

bilinmeyen bir nedenden dolayı açılmış, karısının ve çocuğunun yola düşmelerini 

engellemek için sağ eliyle onları tutmaya çalışırken sol eliyle de onların ezilmemesi 

                                                 
183 Bu görüşler için bkz. CHEVALLIER, “L’état de nécessité”, sh: 125-126.  
184 Yargıtay 9 Haziran 1836 tarihli kararında, doğum yaptırtma yöntemlerini bilmeyerek eşini doğum 
yaptırtan kocanın fiilinin, acil ve mutlak zorunluluk durumu ile haklı gösterilebildiği takdirde, hekimliğin 
hukuka aykırı yerine getirilmesi suçunu oluşturmadığı sonucuna ulaşmıştır. Yine Yargıtay 27 Ocak 
1933 tarihli kararında, mağdurun ölümüne yol açan bir trafik kazasına ilişkin davada otomobili kullanan 
kişinin tam sorumluluğuna gitmemek için mağdurun “kendisinin tüm kusurunu ortadan kaldıran 
zorunluluk durumu sonucunda bir fiili” gerçekleştirdiğini belirtmiştir. 12 Mayıs 1955 tarihli kararında ise 
Yargıtay, meşru ve doğrudan bir zorunluluk durumu olmaksızın başkasına ait iki köpeği öldüren kişinin 
mahkûm edilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Yargıtay, tuvalete ve gaz ve elektrik sayacına girişi 
engellemek için ev sahibi tarafından konulmuş kazıklardan yapılan duvarı yıkan kiracıyı beraat ettirmek 
için, 4 Ocak 1956 tarihli kararında yine “kendisinin tüm kusurunu ortadan kaldıran zorunluluk durumu 
sonucunda işlenmiş bir fiil” formülünü ortaya atmıştır (Kararlar için bkz. CHEVALLIER, “L’état de 
nécessité”, sh: 127, dn: 31).         
185 PRADEL, Manuel de droit pénal général, No: 342.  
186 Bu karara konu olan olayda, tamamen cinsel doyuma dayanan şehvetli bir yaşama 16 yaşındaki 
kızını ortak eden bir anne sözkonusuydu. Bir akşam anne iki adamı kızının da bulunduğu eve getirir. 
İstemeden bu sahneye tanık olan baba karısının evine zorla girer ve bu iki adamı dışarı atar. 
Strasbourg Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın konuta girişinin daha önce verilmiş ayrılık kararı nedeniyle 
yasaklanmış olduğuna dayanarak konut dokunulmazlığını ihlâl suçundan sanığı mahkûm etmiştir. 
Karar hakkında sanık ve savcı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine Colmar İstinaf 
Mahkemesi, “zorunluluk durumunun kabul edilmesinin hukukun esaslarından biri olduğunu, 
başlangıçtaki yasalcılıktan kendini kurtarmış gelişmiş hukuk medeniyetlerinin ya kanununda ya da 
doktrin ve uygulamasında zorunluluk durumunu benimsedikleri”ni ifade etmiştir. Mahkemeye göre, 
“toplumda ve sanığın karısında yol açılan zarar, kızını baştan çıkarmaya elverişli davranışlardan 
doğabilecek sonuçlardan daha azdır” (Karar için bkz. PRADEL, Jean/VARINARD, André: Les grands 
arrêts du droit pénal général, 4e éd., Paris 2003, sh: 297-298).  
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için direksiyonu çevirmiş, ancak hareket hâlindeki başka bir araca çarparak üç 

kişinin ağır yaralanmasına neden olmuştu. Rennes İstinaf Mahkemesi 7 Mayıs 1957 

tarihli kararında, taksirle müessir fiil suçundan yargılanan sanığı kovuşturma konusu 

kazadan daha ağır bir kazadan kaçındığı gerekçesiyle beraat ettirmişti. Böylece 

İstinaf Mahkemesi bir taraftan tehlikenin mevcudiyeti, diğer taraftan korunan yararın 

feda edilen yarardan üstün olması kriterlerini kullanarak zorunluluk durumunun fiili 

hukuka uygun hâle getirdiğini kabul etmekteydi. Ancak Yargıtay bu kararı 

gerekçelerin yetersizliğinden dolayı bozmuştu. Yargıtay’ın bozma gerekçesi üç 

nedene dayanmaktaydı. Birincisi, sanık tarafından gerçekleştirilen manevranın, 

sanığın gerçekleşmesinden korktuğu kazadan kaçınmaya olanak sağlayan tek araç 

olup olmadığının ortaya konulması gerekliliğiydi. İkincisi, karısı ve çocuğu için riskin, 

varsayımsal olduğu ölçüde kaçınılan tehlikenin yol açılan tehlikeden daha ağır olup 

olmadığının tam olarak açıklığa kavuşturulamamasıdır. Üçüncüsü, sanığın, 

kapısının kendiliğinden veya karısı veya çocuğunun yanlış bir hareketi sonucu 

açılabileceğini bildiği bir arabaya onların oturmasına izin vererek iddia edilen 

zorunluluk durumuna bizzat yol açıp açmadığının da tespit edilmesi gerekliliğidir187. 

Yargıtay 27 Aralık 1961 tarihli kararında, arı yetiştiricisi komşusunun kendi reçineli 

ağaçlarına konan arılarını öldüren sanığın kendisinin ve işçilerinin mağdur olduğu arı 

sokmalarına dayalı gerçek ve mevcut bir tehlikeden korunma yükümlülüğü içinde 

bulunduğu iddiasına ilişkin olarak, olayda “tehlikenin pek yakın olmadığını ve basit 

korkunun suçu hukuka uygun hâle getirmeyeceğini” belirtmiştir188. Yine 21 Kasım 

1974 tarihli kararında Yargıtay, öğrencileri tarafından dövülen iki kişiye yardım 

etmeyi, öğrencilerinin gözünde itibarını yitireceği gerekçesiyle reddeden bir 

eğitimciyle ilgili davada, sanığın müdahalesinin kendisi için bir risk taşımayacağını 

ve mağdurun ihlâl edilen yararının, eğitimcinin mesleğinin etkinliğini muhtemelen 

tehlikeye sokabileceği ve böylece de varsayımsal bir yararı feda edebileceği 

korkusundan üstün olması gerektiğini vurgulamıştır189.                   

Bu gelişim çizgisi karşısında yeni bir ceza kanunu yapımında zorunluluk 

durumunun genel bir hüküm olarak düzenlenmesi kaçınılmaz olmuştu. 1978 tarihli 

                                                 
187 Karar için bkz. PRADEL/VARINARD, Les grands arrêts du droit pénal général, sh: 298-299, 305-
307. 
188  Bununla birlikte, kararda zorunluluk durumunun yokluğunun sanığın tehlikeyi savuşturmak için 
başka araçlar kullanabilecek hâlde olmasına dayandırılması gerektiği belirtilmiştir (Karar ve eleştirisi 
için bkz. PRADEL/VARINARD, Les grands arrêts du droit pénal général, sh: 301-302).   
189 CHEVALLIER, “L’état de nécessité”, sh: 129. 
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Ceza Kanunu Öntasarısı; “Bir kişi veya mal için ağır ve pek yakın bir tehlikeyi 

savuşturmak zorunluluğuyla yönelinen bir fiili orantılı bir tepkiyle gerçekleştiren kişi 

cezalandırılamaz” şeklindeki 43. maddesiyle zorunluluk durumunu açıkça 

barındırmaktaydı190. Yeni Ceza Kanunu’nun redaktörleri de zorunluluk durumunu 

benimsemişlerdi. 1986 tarihli Ceza Kanunu Tasarısı’nda şöyle bir hüküm yer 

almaktaydı; “Bir kişiyi veya bir malı tehdit eden mevcut veya pek yakın bir tehlike 

karşısında, bu kişi veya malı korumak için zorunlu bir fiili gerçekleştiren kişi, 

kullanılan araçlar veya ulaşılan sonuç ile tehdidin ağırlığı arasında orantısızlığın 

varolduğu durumlar hariç olmak üzere cezalandırılamaz”. Senato bu düzenlemeyi 

daha açık bir hâle getirmek için metne, “kendisini (kişiyi) veya malını ya da üçüncü 

bir kişiyi veya malını tehdit eden … bir tehlike” ifadesini dahil etmek istemişti. 

Neticede kanun koyucu Senato’nun görüşüne katılarak Ceza Kanunu’nun zorunluluk 

durumuna ilişkin düzenlemesini biçimlendirmişti191. Sonuç olarak 1994 tarihli Yeni 

Ceza Kanunu’nun 122-7. maddesi şu şekildedir: 

“Kendisini, üçüncü bir kişiyi ya da bir malı tehdit eden mevcut veya pek yakın 

bir tehlike karşısında, kişi veya malı korumak için zorunlu bir fiili gerçekleştiren kişi, 

kullanılan araçlar ile tehdidin ağırlığı arasında orantısızlığın varolduğu durumlar 

hariç olmak üzere, cezaen sorumlu değildir”.  

Bu hüküm, failin kusurlu olarak tehlikeye neden olduğu takdirde başvurduğu 

kurtarma fiilinin hukuka uygun olup olmayacağı konusunda açık bir düzenleme 

getirmemiştir. Bu durum doktrinde tartışmalara yol açmıştır 192 . Ancak Fransız 

Yargıtayı 22 Eylül 1999 tarihli kararında, failin kurtarma fiilini işlemek zorunda 

kalacağı bir duruma kendisini bilerek sokması hâlinde zorunluluk hükümlerinden 

yararlanamayacağı sonucuna ulaşmıştır193.  

Fransız hukukunda mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu Ceza 

Kanunu’nda açıkça dile getirilmediği gibi, doktrinde de tartışma konusu 

yapılmamaktadır. Gerçekten de Fransız Ceza Kanunu md. 122-7’de korunan yararın 

                                                 
190 CHEVALLIER, “L’état de nécessité”, sh: 118, dn: 2. 
191 PRADEL, Jean: Le nouveau Code Pénal (Partie générale), 2e éd., Paris 1995, sh: 86.  
192 Çeşitli görüşler için bkz. PRADEL, Manuel de droit pénal général, No: 348; MERLE, Roger/VITU, 
André: Traité de droit criminel, Tome I, 7e éd., Paris 1997, sh: 593; DESPORTES, Frédéric/LE 
GUNEHEC, Francis: Droit pénal général, 12e éd., Paris 2005, No: 747; STEFANI, 
Gaston/LEVASSEUR, Georges/BOULOC, Bernard: Droit pénal général, 19e éd., Paris 2005, No: 405. 
193 Karar için bkz. MAYAUD, Yves: Code pénal, 102e éd., Paris 2005, sh: 132; PRADEL/VARINARD, 
Les grands arrêts du droit pénal général, sh: 310. 
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feda edilen yarardan üstün olması durumu ile çatışan yararların eşdeğerde olması 

durumu arasında bir ayrım yapmamaktadır. Bununla birlikte, madde 122-7’deki 

“kullanılan araçlar ile tehdidin ağırlığı arasında orantısızlığın varolduğu durumlar 

hariç olmak üzere” şeklindeki hukuksal yararların karşılaştırılmasını öngören ifadeye 

dayanılarak, varlığı açıkça belli olan hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumunun yanısıra, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun da kabul edildiği 

sonucuna varılabileceği belirtilmektedir194. Fransız doktrinindeki hâkim fikre göre, 

zorunluluk durumu yalnızca, korunan yarar feda edilen yarardan daha üstün bir 

öneme sahip olduğunda ya da bu yararların değeri birbirine eşit olduğu takdirde 

uygulama alanı bulabilecektir195 . Zorunluluk durumunda cezalandırmanın, sosyal 

bakımdan yararlı veya sosyal bakımdan önemsiz bir suçun varlığı karşısında esasını 

yitirdiğini ileri süren Merle ve Vitu, çatışan iki yararın eşit olması durumunda, sosyal 

zararın özdeş olmasından dolayı cezalandırmanın etkisiz kalacağının altını 

çizmektedirler196. Bu görüşe paralel olarak Pradel de, iki yararın önemli ölçüde eşit 

olması durumunda fiilin topluma ilgisiz olduğunu ve ona zarar vermediğini, madde 

122-7 bakımından da orantısızlığın bulunmadığını ifade etmektedir197. Ancak bu 

sonucun yalnızca, eşit önemdeki yararların her ikisinin de tehlike içerisinde 

bulunması durumunda kabul edilmesi gerektiği, yararlardan birinin feda edilmesi 

tercihinin de zorunluluk durumunda bulunan kişiye düşeceği belirtilmektedir 198 . 

Çatışan iki yarardan hiçbiri kişiye ait değilse, bu kişinin çoğu zaman zorunluluk 

durumundan ziyade “yükümlülüklerin çatışması” karşısında bulunduğu doktrinde 

ifade edilmektedir. Gerçekten Fransız Ceza Kanunu’nun 223-6. maddesinin 2. 

fıkrası, herkese kendisi veya üçüncü kişiler için risk taşımadığı takdirde, tehlikede 

                                                 
194 JUNG, Heike: Das französische Strafgesetzbuch, Freiburg im Breisgau 1999, sh: 4.  
195 MERLE/VITU, Traité de droit criminel, sh: 593-594; PRADEL, Manuel de droit pénal général, No: 
350; DESPORTES/LE GUNEHEC, Droit pénal général, No: 743, 749; 
STEFANI/LEVASSEUR/BOULOC, Droit pénal général, No: 403, 406; RENOUT, Harald: Droit pénal 
général, 9e éd., Orléans 2004, sh: 240-241; CONTE, Philippe/MAISTRE DU CHAMBON, Patrick: 
Droit pénal général, 7e éd., Paris 2004, sh: 158; KOLB, Patrick/LETURMY, Laurence: L’essentiel du 
droit pénal général, Paris 2001, sh: 49; GARÉ, Thierry/GINESTET, Catherine: Droit pénal – 
Procédure pénal, 3e éd., Paris 2004, sh: 93; SALVAGE, Philippe: Droit pénal général, 2e éd., 
Grenoble 1993, sh: 67; LOMBOIS, Claude: Droit pénal général, Paris 1994, sh: 102; DEBOVE, 
Frédéric/FALLETTI, François: Précis de droit pénal et de procédure pénal, Paris 2001, sh: 125-126; 
Aksi görüş için bkz. LEROY, Jacques: Droit pénal général, Paris 2003, sh: 189; PAULIN, Christophe: 
Droit pénal général, 2e éd., Paris 2000, sh: 72; PIN, Xavier: Droit pénal général, Paris 2005, No: 217, 
219; RASSAT, Michèle-Laure: Droit pénal général, 2e éd., Paris 1999, No: 293.  
196 MERLE/VITU, Traité de droit criminel, sh: 593-594. 
197 PRADEL, Manuel de droit pénal général, No: 350. 
198 KALAMATIANOU, “L’état de nécessité sous l’angle du droit pénal comparé et de la justice pénale 
internationale”, sh: 453. 
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bulunan kişiye yardım etme yükümlülüğünü getirmektedir. Başkasının yaşamını 

korumak kanundaki koşullar çerçevesinde yasal bir yükümlülük teşkil ettiği için, bir 

insan yaşamını yalnızca bir başkasının yaşamını feda ederek koruyabilen kişinin, 

yükümlülüklerin çatışması kavramıyla karşı karşıya bulunduğu vurgulanmaktadır199.  

Ceza Kanunu md. 122-2 cebir etkisinde işlenen fiilden dolayı failin sorumlu 

tutulmayacağını düzenlemektedir. Buna göre;  

“Karşı koyamadığı bir kuvvet veya cebir etkisiyle hareket eden kişi cezaen 

sorumlu değildir”.  

Bu düzenleme tehdide dayalı zorunluluk durumunun tipik bir örneğini teşkil 

etmektedir. Ancak bu düzenleme Fransız doktrininde yalnızca bir mazeret nedeni 

(sübjektif sorumsuzluk nedeni) olarak ele alınmaktadır200. Maddedeki kuvvet (force) 

ifadesinin fiziksel cebir, cebir (contrainte) ifadesinin ise yalnızca manevî cebir 

şeklinde anlaşılması gerektiği ifade edilmektedir201.                                       

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda işlenen tipik fiilin olası 

özel hukuk sonuçları hakkında Ceza Kanunu ve de Medenî Kanun bir tavır 

almamışlardır. Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda yapılan fiil suç 

teşkil etmediğine göre, failin de mağdura tazminat ödemekle sorumlu olmayacağı 

sonucu çıkartılabilir. Bununla birlikte, fiilin mağdurunun hiçbir kusuru 

bulunmamaktadır 202 . Bu nedenle Yargıtay Ceza Dairesi 27 Aralık 1884 tarihli 

kararında, zorunluluk durumunda işlenen fiilin failinin mağdura tazminat ödemekle 

sorumlu olduğu çözümüne ulaşmıştır. Bu çözümün esası sebepsiz zenginleşme 

veya vekâletsiz iş görme teorilerine dayandırılmaktadır 203 . Yine de zorunluluk 

durumunda işlenen fiilin failinin özel hukuk sorumluluğu kural olarak kabul 

edilmemektedir204.                      

3. İtalya 
                                                 
199 KALAMATIANOU, “L’état de nécessité sous l’angle du droit pénal comparé et de la justice pénale 
internationale”, sh: 453, dn.: 9. 
200  DESPORTES/LE GUNEHEC, Droit pénal général, No: 661; STEFANI/LEVASSEUR/BOULOC, 
Droit pénal général, No: 428; PRADEL, Manuel de droit pénal général, No: 483; RENOUT, Droit pénal 
général, sh: 213.   
201 DESPORTES/LE GUNEHEC, Droit pénal général, No: 661. 
202 STEFANI/LEVASSEUR/BOULOC, Droit pénal général, No: 408. 
203  PRADEL, Manuel de droit pénal général, No: 351; DESPORTES/LE GUNEHEC, Droit pénal 
général, No: 750.  
204 Yargıtay Ceza Dairesi’nin 16 Temmuz 1986 tarihli kararı.  
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1930 tarihli İtalyan Ceza Kanunu’nda zorunluluk durumuna ilişkin iki 

düzenleme bulunmaktadır. Ceza Kanunu’nun 54. maddesi hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumunu düzenlerken, 46. madde ise fiziksel cebre dayalı 

zorunluluk durumlarında uygulama alanı bulmaktadır. Ceza Kanunu’nun 54. 

maddesi şu şekilde kaleme alınmıştır: 

“Kendisinin iradî olarak neden olmadığı, başka şekilde de önleyemediği, 

kişiye karşı ağır bir zarar verebilecek halen mevcut bir tehlikeden kendisini veya 

başkalarını kurtarmak zorunluluğu nedeniyle fiili işleyen kişi, fiil tehlikeyle orantılı 

olduğu müddetçe cezalandırılamaz.  

Tehlikeye katlanmaya ilişkin özel bir yükümlülüğü olana karşı bu hüküm 

uygulanmaz.  

Bu maddenin birinci fıkrasındaki hüküm, başkasının tehdidiyle oluşan 

zorunluluk durumunda da uygulanır, ancak bu hâlde tehdit edilen kişinin işlediği 

fiilden onu işlemeye zorlayan kişi sorumlu olur”205.  

Ceza Kanunu’nun fiziksel cebre dayalı zorunluluk durumuna ilişkin 46. 

maddesi ise şu şekilde kaleme alınmıştır; 

“Fail karşı koyamadığı veya kaçınamadığı fiziksel cebirle bir başkası 

tarafından mecbur kılındığı için bir fiili gerçekleştirmişse cezalandırılamaz. 

Bu durumda cebir altında bulunan kişi tarafından işlenen fiilden cebrî 

hareketin faili sorumludur”206. 

İtalyan Medenî Kanunu’nun zorunluluk durumuna ilişkin 2045. maddesi ise 

şu şekildedir; 

“Zorunluluk durumundan dolayı kişiye yönelik halen mevcut ağır bir zarar 

tehlikesinden kendisini veya bir başkasını kurtarmak mecburiyetinde kalan kişi zarar 

verici bir fiil gerçekleştirdiğinde, tehlikeye bilerek neden olmamışsa ve tehlike başka 

türlü savuşturulamıyorsa, zarar görenin, hakkaniyete uygun bir karşılaştırma 

değerlendirmesinin mahkemeye bırakıldığı bir tazminata hakkı vardır”207.        

                                                 
205 Bkz. RIZ, Roland/BOSCH, Johanna: Italienisches Strafgesetzbuch, Bozen 1995, sh: 63.  
206 Bkz. RIZ/BOSCH, Italienisches Strafgesetzbuch, sh: 59.  
207 Madde metni ve İtalyan hukukunda zorunluluk durumunun özel hukuka ilişkin sonuçları için bkz. 
DIURNI, Amalia: Notstand und Nothilfe – eine dogmatische Untersuchung auf der Grundlage des 
deutschen und italienischen Zivilrechts –, Bielefeld 1998, sh: 4 ve 156 vd.   
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Ceza Kanunu md. 46 vücuda doğrudan doğruya yönelik fiziksel cebir 

hâllerinde (vis absoluta ve vis compulsiva) uygulama alanı bulurken, bir hukuka 

uygunluk nedeni olarak anlaşılan 54. maddedeki zorunluluk durumu ise, mevcut bir 

tehlikenin ve tehdidin doğurduğu ruhsal cebir hâllerini kapsamaktadır. Md. 54’ün 

uygulanabilmesi için kişiye yönelik ağır bir zarar tehlikesinin mevcut bulunması 

şarttır. Bu tehlike yalnızca vücut bütünlüğü ve yaşam bakımından sözkonusu 

olmayıp, özgürlük, şeref ve özel hayatın gizli alanı gibi kişiye ait diğer temel 

hukuksal değerlere de yönelmiş olabilir208.     

İtalyan doktrininde zorunluluk durumunun hukuksal niteliğine ilişkin olarak da, 

bunun daha çok, bir mazeret nedeni olduğu ileri sürülmüştür. Zorunluluk durumunda 

kusurun kalkmasının temeli ise, bu durumda failden başka türlü bir hareketin 

beklenememesidir. Bu fikre göre, kanun koyucu orta düzeydeki bir insandan, 

başkasının hak ve yararını kurtarmak için kendi hayatını veya kişiliğine sıkı sıkıya 

bağlı hak ve yararını feda etmesinin istenemeyeceğini dikkate almıştır. Bu düşünce 

biçimi failin cezalandırılmamasını haklı gösterebilirse de, bütün hukuk düzenince fiili 

meşru kılmadığı gibi, bu fiili tamamen önemsiz bir hâle de getirmemektedir. Nitekim 

Medenî Kanunu’nun meşru savunma hâlinde işlenen fiile hiçbir hukuksal netice 

bağlamamasına karşın, zorunluluk durumunda işlenen fiilden zarar gören kişi lehine 

“hakkaniyete uygun bir tazminatın” doğabileceğini kabul etmesi bunu 

doğrulamaktadır. Yine bu fikre göre, zorunluluk durumunun kusuru ortadan 

kaldırdığını ileri sürülmesi, zorunluluk durumunda işlenen fiilde iradenin olmadığı 

anlamına gelmemekte, yalnızca “suç işleme iradesinin” veya kusurun esasını teşkil 

eden “kınanılacak” bir davranışın olmadığını ifade etmektedir209. 

Bununla birlikte doktrinde, İtalyan sisteminde zorunluluk durumunun hukuka 

uygunluk nedeni şeklinde yalnızca bir versiyonunun bulunduğu da ileri sürülmektedir. 

Bu fikre göre, zorunluluk esasen yararların ve hukuksal değerlerin objektif olarak 

karşılaştırılmasına, bu karşılaştırma fiil ve tehlike arasındaki “geniş kapsamlı” 

orantılılık kriterine göre ve bu nedenle de esnek bir ölçüyle yapılsa bile, 

dayanmaktadır. Bu yüzden hukuka uygunluk nedeni olarak ele alınmalıdır. Ayrıca 54. 

maddede geçen “kendisini veya başkalarını kurtarmak zorunluluğu” ifadesi 

                                                 
208 JESCHECK, Hans-Heinrich: “Türk Ceza Kanununun Ön Tasarısında Yer Alan Kusur İlkesinin 
Mukayeseli Hukuk Açısından İncelenmesi”, İÜHFM 1991-1994, c: LIV, sy: 1-4, sh: 27.  
209 PISAPIA, Gian Domenico: İtalyan Ceza Hukuku Müesseseleri, (Çev.: Atıf AKGÜÇ), Ankara 1971, 
sh: 154-155. 
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dolayısıyla, zorunluluk durumunda kişinin kendini kurtarmasının yanısıra, aynı 

şekilde faille akrabalık veya yakınlık ilişkisi olmayan üçüncü kişilerin bile 

kurtarılmasının öngörülmesi gözönünde bulundurulduğunda, bu hüküm, failin, içinde 

bulunduğu bir zorunluluk durumuna psişik tepkilerini ya da normal motivasyon 

sürecinden gerçek veya olası bir sapmayı dikkate almaktan adeta kaçınmakta, 

bunun yerine yalnızca yararların objektif olarak karşılaştırılmasına dayanmaktadır210.       

1992 yılında Pagliaro Komisyonu tarafından hazırlanan yetki kanunu taslağı, 

doktrinin bir kısmı tarafından kabul edilen eğilimi takip ederek, suçu ortadan kaldıran 

nedenler kategorisini (objektif) hukuka uygunluk nedenleri (md. 16) ve kusurluluğu 

ortadan kaldıran sübjektif nedenler (md. 17) olarak iki alt kategoriye ayırmak 

gerektiğini ileri sürmüştür. 1 Ocak 1998 tarihli kararname ile Adalet Bakanlığı 

tarafından kurulan Bakanlık Komisyonu’nun hazırladığı ve 15 Temmuz 1999 

tarihinde tamamladığı Ceza Kanunu Reform Tasarısı çalışmaları sırasında bu ayrım 

tartışılmıştı. Bu ayrım komisyon üyelerinin bir kısmı tarafından zorunluluk durumuna 

ilişkin olarak uygulamada sorunların doğmasına neden olabileceği ve yürürlükteki 

kanunun bütünsel yapısını korumak gerektiği düşüncesiyle eleştirilmiştir. Komisyona 

göre, yeni kanunun oluşturulmasında bu ayrım tercih edilecekse, hukuka uygunluk 

nedeni olarak anlaşılan zorunluluk durumu, korunan yararın feda edilen yarara göre 

üstün olmasını ilke olarak ileri süren Pagliaro önerisinin aşırı sertliğinden kaçınarak 

karşıt yararların eşitliğini dikkate alan oran kavramına bağlanmak gerekir211.       

4. İngiltere 

İngiliz hukukunda fail bir suç tipinin objektif unsurunu (actus reus) ve sübjektif 

unsurunu (mens rea) gerçekleştirdiğinde, savunma nedenlerine (defence) 

dayanarak suçsuzluğunu ispat edebilir. Savunma nedenleri kavramı geniş anlamda 

yalnızca hukuka uygunluk nedenlerini ve kusuru ortadan kaldıran nedenleri 

kapsamına almamaktadır. Ceza hukuku uygulamasına göre, failin mahkûmiyetine 

engel olabilen bütün maddî ceza hukuku durumları bu kavrama dâhildir. Örneğin, 

failin suçun işlendiği zamanda olay yerinde bulunmaması, mağdurun kaza sonucu 

ölmesi gibi nedenler de savunma nedenleri arasında yer almaktadır. Savunma 

                                                 
210 ROMANO, Mario: “Rechtfertigung und Entschuldigung bei Befreiung aus besonderen Notlagen im 
italienischen Strafrecht”, in ESER, Albin/PERRON, Walter: Rechtfertigung und Entschuldigung III, 
Freiburg im Breisgau 1991, sh: 121.   
211 İTALYAN CEZA KANUNU TASARISI, (Çev.: Vesile Sonay EVİK), İÜHFM 2000, c: LVIII, sy: 1-2, 
sh: 295-296, 298-299. 



 100

nedenlerini dar anlamda ele alan düşünceye göre ise, fail suçun objektif ve sübjektif 

unsurlarını gerçekleştirdikten sonra, bir savunma nedeni mevcutsa 

cezalandırılabilirlik ortadan kalkar. Olay yerinde bulunmama ve kaza suçun objektif 

ve sübjektif unsurlarına ilişkin hususlardır. Dar anlamda savunma nedenlerinin tipik 

örneği meşru savunma ve zorunluluk durumudur212.  

İngiliz ceza hukukunda tamamı common law tarafından kurala bağlanmış üç 

tür zorunluluk durumu mevcuttur. Bunlar tehdide dayalı zorunluluk durumu (duress 

by threats), hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu (necessity) ve 

tehdide dayalı zorunluluk durumunun sınırlamasını ifade eden, koşullar sonucu 

ortaya çıkan zorunluluk durumudur (duress of circumstances).  

Tehdide dayalı zorunluluk durumunda (duress by threats), fail arka plândaki 

bir başka kişi tarafından suç işlemeye icbar edildiğinde bu savunma nedenine 

dayanabilmektedir. Bunun yanısıra common law arka plândaki kişinin ölümle ya da 

ciddî boyutta müessir fiil tehdidiyle zorlamasını öngörmektedir. Üçüncü bir kişinin 

tehdidi yeterlidir, bu üçüncü kişi ile fail arasında herhangi bir kişisel ilişkinin 

bulunması zorunlu değildir. Yararlar karşılaştırması açıkça tehdit altındaki kişinin 

lehine sonuçlanmıyorsa, bu kişinin başkasının hukuksal değerlerini tehdidi bu 

savunma nedeninden yararlanması için yeterli değildir. Tehdide dayalı zorunluluk 

durumunun karakteristik özelliği, failin tehdit sonucunda suçu arka plânda bulunan 

kişi adına işlemesidir. Bu durumda arka plânda bulunan kişi dolaylı fail olarak 

cezalandırılabilecektir. İngiliz ceza hukukunda dolaylı faillik kusursuz fail ilkesi 

(doctrine of innocent agency) adı altında kabul edilmektedir213.  

Tehdide dayalı zorunluluk durumunun en önemli koşulu, failin yaşamına veya 

beden bütünlüğüne yönelik mevcut bir tehdide maruz kalmasıdır. Ayrıca eklemek 

gerekir ki, failden tehdide katlanması beklenememelidir. Uygulama bu beklenebilirlik 

denetimini objektif-sübjektif bir kontrol ölçütüyle (reasonable man test) yapmaktadır. 

Beklenebilirlik kontrolü çerçevesinde ortalama bir karaktere sahip objektif üçüncü bir 

kişinin, tehdit altında bulunan failin durumuna katlanıp katlanamayacağı sorusu 

                                                 
212 WATZEK, Jens: Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, Freiburg im Breisgau 
1997, sh: 58-60. Belirtmek gerekir ki, savunma nedenleri kural olarak bütün suç tipleri bakımından 
uygulama alanı bulur. Bununla birlikte, genel savunma nedenlerinin strict liability suçlarında (kusursuz 
sorumluluğu arayan suçlarda) uygulanabilirliği tartışmalıdır. Ancak 1933 tarihli Larsonneur kararında 
İstinaf Mahkemesi savunma nedenlerinin bu suçlarda da uygulanabileceğine karar vermiştir (WATZEK, 
Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, sh: 62-64).    
213 WATZEK, Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, sh: 134-135 ve dn: 177.  
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sorulmaktadır214. Sübjektif denetim ise, objektif üçüncü kişiye failin yaş, cinsiyet gibi 

kişisel özellikleri eklenmek suretiyle yapılır. Bu değerlendirmede, failin kişisel 

direnme gücüne bağlı bulunan bütün karakter özellikleri gözönünde 

bulundurulmamaktadır215. 

Fail bakımından arka plândaki kişinin tehdidinden kaçmak veya polise haber 

vermek gibi başka türlü kurtulma olanağı varsa tehdide dayalı zorunluluk durumu 

mevcut değildir216. Yine fail, üyelerinin suç işlemede şiddet uyguladıklarını ve bu 

yüzden sürekli suç işlemekten vazgeçmek istediği zaman çete üyeleri tarafından 

şiddete dayalı tehdide maruz kalabileceğini gözönünde bulundurması gerektiğini 

bilmesine karşın, bir suç örgütüne katılmışsa tehdide dayalı zorunluluk durumu 

savunma nedenine dayanamayacaktır 217 . Böylece zorunluluk durumuna kusurlu 

olarak yol açılan her durumda fail bu savunma nedeninden mahrum kalmamaktadır. 

Tehdide dayalı zorunluluk durumunun ortadan kalkması iki koşula bağlıdır. Birincisi, 

işlenmeleri için suç örgütünün oluşturulduğu suçların türleridir. İkincisi ise, örgütün 

her bir üyesinin şiddete hazırlıklı olduğunu failin bilmesidir218.  

Lordlar Kamarası’nın 1987 tarihli Howe ve Bannister kararını burada 

belirtmek gerekir. Dava konusu olayda adam öldürmekten, adam öldürmeye yardım 

                                                 
214 1982 tarihli R. v. Graham kararı ve Lordlar Kamarası’nın 1987 tarihli Howe kararı.  
215 WATZEK, Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, sh: 138-140. Kişilik 
değişiklikleri kural olarak dikkate alınmamaktadır. Ancak İstinaf Mahkemesi 1993 yılındaki Emery 
kararında failin hastalığa bağlı olarak kişilik değişimine maruz kaldığını belirterek bu değişikliğin 
değerlendirme kapsamında bulundurulması gerektiğini belirtmiştir. Olayda ilk derece mahkemesi 
tarafından sanık, çocuğuna kötü muameleden dolayı mahkûm edilmişti. Sanığın on bir aylık çocuğu 
olan fiilin mağduru haftalarca diğer sanık babası tarafından fiziksel zarar verilmesi sonucunda iç 
kanamadan dolayı ölmüştü. Sanık (anne), baba tarafından yapılan kötü muameleyi engellememekten 
dolayı ihmâlden mahkûm edilmişti. Anne tehdide dayalı zorunluluk durumuna dayanmıştı, çünkü diğer 
sanık tarafından uzun bir zaman sürekli dövüldüğünü, böylece de ondan korkmasından dolayı 
çocuğunun kötü muameleye maruz kalmasını engellemek için hareketsiz kaldığını belirtmişti. Bunun 
yanısıra, diğer sanığın sürekli şiddet uygulaması nedeniyle yetilerini kaybettiğini ve ona bağımlı olarak 
hareket ettiğini ileri sürmüştü. Bunun üzerine ilk derece mahkemesi yargıcı, sanık için tıbbî bir bilirkişi 
incelemesine karar verir. Bilirkişi raporu sanığın zorba biriyle ortak bir yaşam sürmesi nedeniyle 
travmatik stres sendromu (post traumatic stress disorder ya da battered woman syndrome)’ndan zarar 
gördüğünü ortaya koymuş, partneri karşısında kendini savunma yetisinin eksik olduğunu ve dış 
dünyadan yardım isteme yetisinin bulunmadığını belirtmişti. Bu yüzden jüri üyeleri, sanıkta diğer 
sanıkla birlikte yaşamaktan dolayı oluşan hastalığa bağlı kişilik değişimini beklenebilirlik kontrolü 
çerçevesinde gözönünde bulundurmak zorunda kalmıştı. İstinaf Mahkemesi de bu kararı onamıştır. 
İstinaf Mahkemesi 1994 yılında Hegarty kararında Emery kararının istisnaî niteliğini vurgulamış, 
beklenebilirlik denetimi çerçevesinde sanığın normal olmayan kişiliğinin kural olarak dikkate 
alınmayacağını açıkça ortaya koymuştur (WATZEK, Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen 
Strafrecht, sh: 140-141).             
216 Lordlar Kamarası’nın 1987 tarihli R. v. Howe kararı.  
217 Yüksek Adalet Mahkemesi’nin 1987 tarihli R. v. Sharp kararı.  
218 WATZEK, Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, sh: 142-143. 
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etmekten ve başka adam öldürme suçları konusunda anlaşmaktan (conspiracy to 

murder) dolayı sanık olan Howe ve Bannister, 17 yaşındaki mağduru aslî fail 

tarafından öldürülmeden önce zor kullanarak tutmak suretiyle birinci adam öldürme 

suçuna yardım etmişlerdi. İkinci adam öldürme suçunu ise aslî fail olarak 

gerçekleştirmişlerdi. 19 yaşındaki bir işçi olan mağdur, sanıklar tarafından ayakkabı 

bağıyla boğulmuştu. Bu iki sanık Murray adlı kişi tarafından fiilleri işlemeye 

zorlandıklarını belirterek, tehdide dayalı zorunluluk durumunda bulunduklarını ileri 

sürmüşlerdi. Birinci adam öldürme suçu işlenmeden önce Murray, Bannister’ı 

mağduru zorla tutmadığı takdirde, dövmekle tehdit etmiş, sanıklar yalnızca zorba 

Murray’dan korktukları için bütün suçları işlediklerini belirtmişlerdi. Böylece adam 

öldürme suçlarında tehdide dayalı zorunluluk durumunun uygulanıp 

uygulanamayacağı sorunu ortaya çıkmıştı219. 

Lordlar Kamarası, failin, yaşamının tehdit edilmesine karşın, ceza hukukunda 

isnadiyetin temeli olan kendi bilinçli kararını verme durumunda olduğunu ifade 

ederek, mens rea ile tehdide dayalı zorunluluk durumunun uyumlaştırılmasını 

gerekçelendirmeye çalışmıştır. Lordlar Kamarası’na göre, bir suç işleme baskısı 

altında bulunan fail gerçi kasten bir haksızlık gerçekleştirmiştir, ancak zorunluluk 

durumundan dolayı sorumluluğu açıkça azalmaktadır. Bu kararda tehdide dayalı 

zorunluluk durumunun bir mazeret nedeni olarak ele alındığından şüphe yoktur. 

Kararda Lordlar Kamarası tehdide dayalı zorunluluk durumunun mevcudiyetine 

karşın fiili haksızlık olarak değerlendirdiği için, failin ruhsal olarak zorlanmasından 

dolayı bir mazeret nedeni sözkonusu olmaktadır. Lordlar Kamarası kararında 

tehdide dayalı zorunluluk durumunu insanî yetersizliklerin kabulü (concession to 

human frailty) olarak ve dolayısıyla bir mazeret nedeni olarak ele almasına karşılık, 

yine de bu görüşünü tutarlı bir şekilde izlememiştir. Böylece Lordlar Kamarası, failin 

insanî zayıflıklarına ilişkin olarak tehdide dayalı zorunluluk durumundan dolayı 

mazur görülmesi gerektiğini, bununla birlikte yapılan yararlar karşılaştırılmasında 

failin daha önemli bir hukuksal yararın kurtarılması için hareket etmesi gerektiğini 

aramaktadır. Lordlar Kamarası bu kararda, hukuka uygunluk ile mazeret nedeni 

düşüncesi arasında bir karışıklığa düşmüş ve tehdide dayalı zorunluluk durumunun 

artık hukuka uygunluk nedeni veya bir mazeret nedeni olarak açıkça 

sınıflandırılamaması sonucunu yaratmıştır. Fail daha fazla önemdeki hukuksal bir 

yararı kurtarmak için daha az önemdeki hukuksal bir yararı ihlâl etmişse, hukuk 
                                                 
219 WATZEK, Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, sh: 144. 
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düzeni tarafından uygun görülen bir duruma yol açmış demektir. Böyle bir durumda 

failin fiili hukuka uygundur, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu yoktur. Kural 

olarak psişik bir zorlanmaya maruz kalan fail, daha az önemdeki hukuksal yarara 

zarar verme ya da daha yüksek önemdekini feda etme seçeneği karşısında 

bulunmaktadır. Burada failin fiilinin mazur görülmesinden önce, hukuka uygun 

görülmesinin mantıksal üstünlüğü ortaya çıkmaktadır. Failin daha fazla önemdeki 

hukuksal yararı kurtarmak suretiyle hukuk düzeni tarafından istenilen bir duruma yol 

açtığı ve hukuka uygun hareket ettiği esnada, failin fiilinin mazur görülüp 

görülemeyeceği sorusu bu aşamada sorulamaz. Lordlar Kamarası denetim ölçütü 

çerçevesinde hukuka uygunluk ile mazeret nedenleri kriterlerini birbirine karıştırmak 

suretiyle hukuka uygunluğun mazeret nedenlerinden mantıksal olarak önce 

gelmesine dikkat etmemiştir220.  

Lordlar Kamarası bu olayda, failin kendi yaşamını kurtarmak için üçüncü bir 

kişiyi öldürmesi hâlinde tehdide dayalı zorunluluk durumunun uygulanmasının 

mümkün olmayacağına karar vermiştir. İngiliz hukuk düzeni üçüncü bir kişinin 

kasten öldürülmesini hiçbir koşulda uygun görmemektedir. Howe kararında Lordlar 

Kamarası, adam öldürme suçlarında tehdide dayalı zorunluluk durumunun 

uygulanabilirliğini reddeden tutumunu gerekçelendirmek için, anayasal değerdeki bir 

argümana dahi değinmiştir. Lordlar Kamarası’na göre, adam öldürme suçlarında 

tehdide dayalı zorunluluk durumunun uygulanabilirliği bizzat mahkemeler tarafından 

değil, yalnızca kanun koyucu tarafından kabul edilebilir221. 

Lordlar Kamarası Howe kararında, Yüksek Adalet Mahkemesi’nin 1884 tarihli 

Dudley and Stephens ya da öbür adıyla Mignonette kararına emsal karar olarak 

dayanmıştır 222 . Bu dönemde İngiliz ceza hukukunda zorunluluk durumunun 

                                                 
220 Eleştiriler için bkz. WATZEK, Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, sh: 146-
149.  
221  WATZEK, Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, sh: 163; MUNDAY, 
Roderick: “İngiliz Hukukunda ve Common Law Ülkelerinde Kanunilik İlkesi”, (Çev.: Zeynel T. 
KANGAL), İÜHFM 2003, c: LXI, sy: 1-2, sh: 454-455. 
222 Adam öldürme suçundan sanık olan denizciler Dudley ve Stephens, Mignonette adlı yatlarıyla bir 
deniz kazasına maruz kalmışlardı. Kazadan sonra diğer denizci Brooks ve 17 yaşındaki kamarot (miço) 
Parker ile birlikte bir kurtarma botunun içerisinde açık denizde yol alırlar. Kazazedelerin yanlarında iki 
kutu havuç bir yana bırakılırsa, herhangi bir besin maddesi ve içme suları yoktu. Kazadan sonraki 
dördüncü günde, kısa bir süre kendilerini besleyebilecek küçük bir kaplumbağa yakalamayı başarırlar. 
Kazazedeler uzun zaman aç ve susuz kaldıktan sonra, Dudley diğer iki genç adama, kurayla eti ve 
kanıyla diğer kazazedeleri besleyebilmesi için bir mağdur seçme önerisinde bulunur. Bu öneri Brooks 
tarafından reddedilir. Kazadan sonra yirminci günde de kurtarma yardımı olmayınca iki sanık açlıktan 
ölmekten kendilerini kurtarmak için kamarotu öldürürler. Kamarot açlıktan ve tuzlu sudan dolayı çok 
zayıf düştüğü için buna direnememiştir. Sanıklar, fiilden birkaç gün sonra yakından geçen bir gemi 
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gerçekten genel bir savunma nedeni olarak tanınıp tanınmadığı şüpheli olmasına 

karşın, Yüksek Adalet Mahkemesi bu sorunu ilkesel bazda tartışmamıştır. Buna 

karşın mahkeme yalnızca, zorunluluk durumunun adam öldürme suçunu hukuka 

uygun ya da mazur kılıp kılamayacağını ele almıştır. Bunun yanısıra mahkemenin 

zorunluluk durumunu hukuka uygunluk nedeni mi yoksa mazeret nedeni mi olarak 

ele aldığı hususunda açıklık bulunmamaktadır. Gerçekten de mahkeme kararında 

şu şekilde bir ifadeye yer vermişti; “Adam öldürme fiili hukuken izin verilmiş, tanınan 

mazeretlerden biri ile hukuka uygun hâle gelmedikçe, saldırgan durumda olmayan 

ve karşı koymayan bu çocuğun kasten öldürülmesinin adam öldürme suçunu açıkça 

oluşturduğu kabul edilmektedir”. Böylece hukuka uygunluk ve mazeret nedenleri 

kavramları burada eş anlamlı olarak ele alınmış ve birbirine karıştırılmıştı. 

Mahkemenin kararının daha sonraki kısımlarındaki ifadeler, burada yalnızca 

terminolojik bir yanlışlığın sözkonusu olmadığını göstermektedir. Mahkeme bir 

taraftan sanıkların açlıktan ölme karşısında neredeyse karşı konulamaz bir kuvvete 

maruz kaldıklarını kabul etmekte, böylece sanıkların maruz görülebilmesi 

düşüncesine ulaşmaktadır. Bununla birlikte mahkeme diğer taraftan, sanıkların 

kamarotu öldürmesiyle daha yüksek önemdeki hukuksal bir yararı kurtarmak için 

hareket edip etmediklerini incelemektedir. Bu inceleme sanıkların fiillerinin hukuka 

uygun olup olmadığı denetimini amaçlamaktadır. Sonuç olarak mahkeme, insan 

yaşamının başka bir değerle telafi edilemeyeceğini belirterek, adam öldürme 

suçunda zorunluluk durumunu uygulamamıştır. Mahkeme bu kararında, faillerin 

kural olarak cezasız kalmaları gerektiği düşüncesine ulaşılabileceğini, çünkü 

neredeyse karşı konulamaz psişik bir zorlayıcı kuvvete maruz kaldıklarını belirtmişti. 

Ancak failler hukuk düzeni tarafından onaylanmayan bir neticeye yol açmışlardı. Zira 

insan yaşamı başka bir değerle telafi edilemez. Bununla birlikte, sanıklar adam 

öldürme suçundan mahkûm olduktan bir süre sonra cezaları affedilmişti223.      

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu ise, bugüne kadar İngiliz 

hukukunda çok az ve sınırlı olaylarda kabul edilmiş ve genelleştirilmemiştir. Bu 

zorunluluk durumu türü, mahkemelerin, failin daha yüksek önemdeki hukuksal bir 

yararı kurtarmak için hareket etmesinden dolayı bir hukuksal yarar ihlâlini, üstü 

kapalı olsa bile, hukuka uygun olarak gördüğü seyrek olaylarda ortaya çıkmaktadır. 
                                                                                                                                          
tarafından bulunup kurtarılana kadar mağdurun eti ve kanıyla beslenirler. Sanıklar daha sonra adam 
öldürme suçundan dolayı yargılandıkları davada zorunluluk durumuna dayanmışlardı (Bkz. WATZEK, 
Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, sh: 169).       
223 WATZEK, Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, sh: 170-174. 
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Tehdide dayalı zorunluluk durumundan farklı olan hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumu bakımından, tehdit edilen hukuksal yarar için tehlikeye üçüncü bir 

kişi tarafından değil, aksine doğa felaketleri ya da kazalar gibi koşullar tarafından yol 

açılması belirleyicidir. Bunun dışında, tehdide dayalı zorunluluk durumunda tehdit 

edilen hukuksal yararın ihlâl edilen hukuksal yarardan ağır basması gerekli değildir. 

Başka bir deyişle, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda faile 

tehdide dayalı zorunluluk durumundaki gibi psişik istisnaî bir hâlde müsamaha 

gösterilmemektedir. Bilakis hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu, failin 

daha yüksek önemdeki hukuksal bir yararı kurtarmak için hareket etmesini 

aramaktadır224. 

İngiliz hukuk uygulamasının hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

karşısındaki reddedici tutumundan kaynaklanan bütün sorunlar, İstinaf 

Mahkemesi’nin 1971 tarihli Buckoke v. Greater London Council kararında açığa 

çıkmaktadır. Bu karar İstinaf Mahkemesi’nin hukuk dairesi tarafından verilmiş 

olmasına karşın, kararın özünde, bir itfaiyecinin acil bir durumda insan yaşamını 

kurtarmak için trafik ışığına dikkat etmemesi ve kırmızı ışıkta cadde kavşağından 

geçmesi hâlinde, zorunluluk durumunu ileri sürüp süremeyeceği temel ceza hukuku 

sorunu olarak yer almaktadır. Kararın verildiği dönemde, itfaiye araçlarını acil 

durumlarda trafik ışığına uyma mecburiyetinden muaf tutan kanunî bir düzenleme 

henüz mevcut değildi. Bu nedenle mahkeme, trafik ışığına riayet edilmemesi 

durumunda bir cezayı öngören cadde trafiğine ilişkin düzenlemelere bir aykırılık 

hâlinde zorunluluk durumunun bir savunma nedeni olarak dikkate alınıp 

alınamayacağı hususunu incelemiştir. Mahkeme, kararında, insan yaşamını 

kurtarmak için cadde trafiğine ilişkin hükümleri diğer trafiğe katılanları tehlikeye 

sokmaksızın ihlâl eden itfaiyecinin fiilini tasvip edilebilir bulmasına karşın, yine de 

zorunluluk durumunu açık gerekçe göstermeksizin reddetmiş ve cadde trafiğine 

ilişkin düzenlemelere göre bir cezalandırılabilirliği kabul etmişti. Bu karar doktrinde 

eleştirilmişti. Zira böyle bir durumda itfaiyecinin kavşakta yeşil ışığın yanmasını 

beklediği için alevler içindeki mağdurları kurtarmaması, ihmâl suretiyle kasten veya 

taksirle adam öldürme suçundan dolayı bir cezalandırılabilirliği gündeme getirebilir. 

Mahkeme eğer burada zorunluluk durumunu kabul etseydi, cadde trafiğine ilişkin 

                                                 
224 WATZEK, Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, sh: 135-136, 178.  
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hükümlerin ihlâli hukuka uygun hâle gelecekti. Çünkü fail burada daha yüksek 

önemdeki hukuksal bir yararı kurtarmak için hareket etmişti225.   

Kısacası hukuk uygulaması hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumunun koşullarını henüz genel olarak kapsamlı bir şekilde ele almamış ve de 

yararlar karşılaştırması için hiçbir kriter geliştirmemiştir. Bununla birlikte, İngiliz ceza 

hukukunda birkaç olayda hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu 

savunma nedeni olarak değerlendirilmiştir. Mahkemelerin hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumunu uyguladıkları iki karar zikredilebilir. Birincisi, 1939 tarihli 

Bourne kararıdır. Bu kararda mahkeme, gebe kadının hamileliğini sürdürmesi 

durumunda ağır ruhî ve fiziksel zararlara maruz kalması şeklinde bir tehlike mevcut 

olduğu takdirde, gebeliğin sona erdirilmesini zorunluluk durumu savunma nedeni 

olarak kabul etmiştir. Bu kararın gerekçesinde zorunluluk durumu teknik bir dille yer 

bulmasa bile, doktrinde hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun 

tanındığı emsal karar olarak gösterilmektedir. Bourne kararına konu olan olayda 14 

yaşındaki bir kız çocuğu uğradığı tecavüz nedeniyle hamile kalmıştı. Tıbbî bilirkişi 

raporu, sanık hekimin cenini almadığı takdirde, gebe kadının ağır ruhî ve fiziksel 

zarara maruz kalacağı sonucuna ulaşmıştı. Hamileliğe son verme fiili o zaman 

yürürlükte bulunan Offences against the Person Act 1861 s. 58’e göre suç idi. 

Bourne kararında hukuka aykırılığın tespitinde bir hukuksal yararlar karşılaştırması 

yapılmıştı. Annenin sağlığı ve henüz başlamamış bir yaşam şeklindeki hukuksal 

yararlar birbirleriyle karşılaştırılmıştı. Bununla birlikte, bu karar için karakteristik olan 

nokta, mahkemenin yararlar karşılaştırılmasında common law’un genel ilkelerine, 

böylece zorunluluk durumuna değil, başka bir düzenlemede yer alan (Infant Life-

Preservation-Act s.1). bir hukuka uygunluk nedeninin kıyasen uygulanmasına 

dayanmasıydı. Bu yüzden mahkeme, zorunluluk durumunun İngiliz ceza hukukunda 

gerçekten bir savunma nedeni olarak tanınıp tanınmadığı sorununa eğilmemişti. 

Böylece, kanun koyucunun ilgili hukuksal yararlar bakımından derece ilişkisi için 

sunduğu bir dayanak noktası mevcut olduğu takdirde, bir yararlar karşılaştırmasının 

yapılabileceği sonucuna varılmıştır226.   

                                                 
225 WATZEK, Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, sh: 179-182. 
226  WATZEK, Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, sh: 186-188. Bugün 
Abortion Act 1967 s. 1 ve Human Fertilisation and Embryology Act 1990 s. 37’de, annenin ruh ve 
beden sağlığı için bir tehlike hâlinde hamileliğin sona erdirilmesine izin verilmektedir (WATZEK, 
Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, sh: 188).  
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İkinci karar ise, Lordlar Kamarası’nın bir zihinsel engellinin zorunluluk 

durumuna dayandırılarak kısırlaştırılmasına ilişkin 1989 tarihli F.v. West Berkshire 

Health Authority and another kararıdır. Bu kararda zorunluluk durumuna 

dayanılması bir mecburiyetin gereğiydi, zira zihinsel engellinin kısırlaştırmaya rıza 

göstermesi mümkün değildi. İngiliz ceza hukukunda, hastanın fiziksel bütünlüğüne 

tıbbî bir müdahalenin müessir fiil suçunu oluşturduğu ilke olarak kabul edilmektedir. 

Hastanın önceden tedaviye geçerli bir rızası varsa hekim tarafından yapılan tıbbî 

müdahale hukuka uygun olmaktadır. Karara konu olayda, zihinsel engelli birinin 

yakınları onun kısırlaştırılmasını istiyorlardı. Çünkü ilgili bakımından bir hamilelik 

tıbbî açıdan çok ağır psişik zararlara neden olabilirdi. Hastane yöneticisi, 

kısırlaştırma uygulamasını, ilgilinin buna rıza gösterebilecek durumda olmadığı 

gerekçesiyle reddetmişti. Özel hukuka ilişkin davada annesi tarafından temsil edilen 

ilgili, mahkemeden, kısırlaştırılmasının geçerli bir rıza olmaksızın hukuka uygun 

olacağına ilişkin tespitte bulunmasını talep etmişti. Lordlar Kamarası bu kararda, 

İngiliz hukukunda rızaya ehil olmayan hastaların tıbbî tedavilerini kurala bağlayan 

emsal bir kararın henüz mevcut olmadığını belirtmişti. Bu durumun yalnızca zihinsel 

bir engelden dolayı rıza yeteneği olmayan hastalar bakımından değil, bir kazadan 

sonra hastaneye bilinçsiz olarak getirilen ve acilen tıbbî tedavi altına alınması 

gereken acil hastalar bakımından da geçerli olduğunu belirlemişti. İngiliz ceza 

hukukunda varsayılan rıza genel bir savunma nedeni olarak tanınmadığı için (kanun 

koyucu varsayılan rızayı yalnızca hırsızlık veya mala zarar verme gibi bazı suçlarda 

savunma nedeni olarak öngörmektedir), acil bir tıbbî müdahalede bilinci yerinde 

olmayan hastaların rızalarının nasıl alınabileceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu 

yüzden Lordlar Kamarası, hastanın rızasının alınamadığı bir durumda hekimin tıbbî 

bakımdan gerekli bir müdahaleyi yapmak mecburiyetinde olması hâlinde, zorunluluk 

durumunu hekim bakımından savunma nedeni olarak kabul etmek zorunda kalmıştı. 

Buna göre, hastanın rızasının alınamadığı durumlarda tıbbî bir kurtarma müdahalesi, 

hastanın yararı için yapıldığı takdirde, hukuka uygun olacaktır. Bununla birlikte 

Lordlar Kamarası, bilinci yerinde olmayan hastalar bakımından hekimin hastanın 

varsayılan aykırı iradesine saygı göstermek zorunda olduğunu da belirtmiştir227.  

Ele alınan bu kararlar da göstermektedir ki, bugüne kadar İngiliz hukuk 

uygulamasında zorunluluk durumunun kriterleri açıkça şekillendirilememiştir. 

Uygulamanın zorunluluk durumu karşısındaki çekingen tavrı, mahkemeleri sınırlı 
                                                 
227 WATZEK, Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, sh: 188-189. 
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olaylarda zorunluluk durumunun mevcudiyetini kast ve nedensellik bağlantısı gibi 

cezalandırılabilirliğin diğer genel koşullarının denetimi çerçevesinde dikkate almaya 

itmiştir. Böyle durumlarda mahkemeler failin beraatına ulaşmak istedikleri için kast 

veya nedensellik bağlantısının geleneksel ilkelerini zorlamışlardır. Zira zorunluluk 

durumunun tanınması yolunu açmak istemiyorlardı.  

Bu duruma ilk örnek karar King’s Bench Division’un 1947 tarihli Steane 

kararıdır. Bu olayda, İkinci Dünya Savaşı esnasında, bir İngiliz vatandaşı olan sanık, 

eşi ve iki oğluyla birlikte Almanya’da yaşamaktaydı. Savaşın başlamasının hemen 

ardından Nazi rejimi tarafından tutuklanan sanık bir toplama kampında hapsedilmişti. 

Ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılmasının ardından sanık, 

dönemin propaganda bakanı Goebbels’in huzuruna çıkarılmış ve Goebbels kendisini 

radyo yayını üzerinden yayılması gerekli olan propaganda metnini radyodan 

İngilizce olarak okumaya zorlamak istemişti. Sanığın ilk önce bunu reddetmesi 

üzerine Goebbels’in adamları tarafından yoğun baskı altına alınmıştı. Sanık, 

propaganda metnini radyodan okumayı reddetmeye devam etmesi hâlinde ailesinin 

bir toplama kampında hapsedileceği tehdidine maruz kalır. Bunun üzerine sanık, 

tehditlere daha fazla dayanamaz ve ilgili propaganda metnini Alman radyosundan 

okur. Savaşın bitmesinden sonra Steane hakkında düşmanı kasten desteklemek 

suçundan dolayı İngiltere’de dava açılır. Olayda tehdide dayalı zorunluluk 

durumunun (duress by threats) koşulları bulunmasına karşın, mahkeme, buna 

dayanmamış, aksine sanığın propaganda metnini okumak suretiyle düşmanı 

desteklemek istemediği düşüncesini savunmuştur. Bu yüzden bu suç için gerekli 

olan kast unsurunun (intent to assist the enemy) failde mevcut olmadığı sonucuna 

varmıştır228. 

Lordlar Kamarası’nın 1986 tarihli Gillick kararında, bir hekimin, acil bir 

zorunluluk durumunda 16 yaşından küçük bir kız çocuğunun gebeliğini önlemek 

amacıyla, bu kız çocuğuna ailesinin izni olmaksızın doğum kontrol hapı yazıp 

yazamayacağı temel sorunu oluşturmaktadır. Sağlık ve sosyal güvenlik bakanlığı 

yerel sağlık merkezlerine gönderdiği genelgesinde bu soruya cevaz vermekteydi. 

Hepsi 16 yaşından küçük beş kız annesi davacı, özel hukuk davasında genelgenin 

hukuka aykırılığının ve ebeveynlerinin haklarını ihlâl ettiğinin tespit edilmesini 

istiyordu. Kararın ceza hukuku boyutları da bulunmaktaydı. Sexual Offences Act 

                                                 
228 WATZEK, Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, sh: 196-199. 
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1956 s.6’ya göre, bir erkeğin 16 yaşından küçük bir kızla cinsel ilişkiye girmesi 

suçtur. Bir hekim 16 yaşında küçük bir kıza doğum kontrol hapı yazdığı takdirde, bu 

fiile yardım etmekten dolayı cezalandırılabilir. Hekimin ceza sorumluluğu 

bakımından, aslî failin doğum kontrol hapı olmaksızın da kız çocuğuyla cinsel ilişkiye 

girebilmesi hiçbir rol oynamaz. Zira İngiliz ceza hukukunda yardım etmenin 

cezalandırılabilmesi için yardımda bulunanın yalnızca fiilin işlenmesini teşvik etmesi 

yeterlidir. Buna karşın, yardım fiilinin temel fiilin conditio sine qua non’u olması 

gerekmez. Olayda sözkonusu olan genelge her durumda hukuka aykırı olsaydı, 

hekimler sağlık bakanlığı tarafından tavsiye edilen bir davranış yüzünden suç 

işlemiş olacaklardı. Lordlar Kamarası bu olayda hekimin cezasızlığı için çareyi dar 

bir kast kavramına dayanmakta bulmuştur. Böylece Lordlar Kamarası, hekimin 

cezalandırılabilirliğinin yalnızca onun hangi kastla hareket ettiğine bağlı olarak 

açıklamıştır. Yalnızca iddia makamı, hekimin, doğum kontrol hapının yazılmasıyla 

hastasının aslî faille gelecekteki cinsel ilişkisini teşvik etme kastını 

ispatlayabildiğinde, hekim fiile yardım etmekten dolayı cezalandırılabilir. Bununla 

birlikte, hekim tıbbî bilgisine göre doğum kontrol hapının yazılmasının hastasının 

beden ve ruh sağlığının gelişimi açısından zorunlu olduğu kanaatine ulaştığı 

takdirde fiile iştirak etmiş olmaz. Bu nedenle Lordlar Kamarası bakanlık genelgesinin 

hukuka uygunluğunu kabul ederek davayı reddetmiştir. Esasında Gillick kararında 

yararlar karşılaştırılmasına dayanılmıştır. Doğum kontrol hapının yazılması suretiyle 

cinsel ilişkinin teşvik edilmesi, doğum kontrol hapı olmaksızın da cinsel ilişkinin 

gerçekleştirilmesi tehlikesi mevcut olduğunda, 16 yaşından küçük bir kızın kişisel 

gelişimi için gebeliğin yol açabileceği sonuçlarla karşılaştırıldığında daha az bir 

zarara neden olmaktadır. Lordlar Kamarası bu tür yararlar karşılaştırmasını, hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunu eksik tanıması nedeniyle açıkça 

yapmak istemediği için, yardım eden kişinin kastının yokluğuna dayalı şüpheli bir 

çözümde ısrar etmiştir. Böylece Gillick kararı kast kavramı çerçevesinde yararlar 

karşılaştırması ilkesinin dolaylı olarak dikkate alındığı tipik bir örnektir229.  

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun üstü kapalı bir şekilde 

kabul edildiği bir başka karar da, 1957 tarihli Adams kararıdır. Bu kararda, bir 

hastanın rahatsızlığının tedavisi çerçevesinde hekimin hastanın yaşamının 

kısalmasına neden olması sözkonusu olmuştu. Mahkeme öncelikle, fiilin, mağdurun 

yaşamını yalnızca nispeten bir zaman aralığı bakımından kısaltması hâlinde 
                                                 
229 WATZEK, Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, sh: 199-201. 
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nedensel olduğu ilkesine dayanmıştı. Öte yandan mahkeme, hastanın sağlık 

problemi başka türlü giderilemediği takdirde, hekimlerin ağrıyı dindirmek için 

istenilmeyen, yaşamı kısaltıcı yan sonuçlara sahip ilaçlar vermesini zorunluluk 

olarak kabul etmiştir. Mahkeme, hekimin, tıbbî bilgisine göre, bu tür ilaçlar vermenin 

tedavi için zorunlu olduğu ve hastanın yaşamını önemli ölçüde kısaltmayacağı 

kanısına ulaşması hâlinde, fiilinin nedensellik bağlantısını yadsımıştır. Nedensellik 

bağlantısının mevcudiyetinin reddedilmesinin arka plânında ilgili yararların (bir 

tarafta ağrının kesilmesi, diğer tarafta yaşamın kısalması) birbiriyle 

karşılaştırılmasının sözkonusu olduğu yararlar tartımı bulunmaktadır. Mahkeme 

önemli bir sağlık sorununun başka türlü giderilememesi hâlinde, daha önemsiz olan 

yaşamın kısalmasına katlanılabileceği sonucuna ulaşmıştır. Mahkeme hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunu savunma nedeni olarak açıkça kabul 

etmemek için bu karşılaştırmayı nedensellik bağlantısı çerçevesinde yapmıştır230. 

İngiliz ceza hukukunda genel bir hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumu savunma nedeninin eksik tanınmasının arka plânında hukuk uygulaması 

tarafından koşullar sonucu ortaya çıkan zorunluluk durumunun (duress of 

circumstances) geliştirilmesi de görülebilir. Uygulama burada da failin veya üçüncü 

kişinin yaşamı ya da vücut bütünlüğü bakımından bir tehlikenin varlığını aramaktadır. 

Koşullar sonucu ortaya çıkan zorunluluk durumu hakkında bugüne kadar verilen 

kararlarda tehlike üçüncü bir kişiden kaynaklanmaktadır. Tehdide dayalı zorunluluk 

durumundan farklı olarak, burada arka plânda bulunan kişi faili belirli bir suçun 

işlenmesi için araç olarak kullanmak istememektedir. Koşullar sonucu ortaya çıkan 

zorunluluk durumunda tipik fiilin işlenmesi yalnızca, failin arka plânda bulunan kişinin 

tehdidinden kaçınmaya çalışmasından ortaya çıkmaktadır. Örneğin fail arka 

plândaki kişiden kaçarken cadde trafiğinde caiz olan hız sınırını aşarsa, koşullar 

sonucu ortaya çıkan zorunluluk durumu sözkonusu olur (1988 tarihli R. v. Conway 

kararı). İstinaf Mahkemesi 1994 tarihli R. v. Cole kararında bu iki zorunluluk durumu 

türünün farkını açıkça belirtmiştir. Olayda sanık, vadesinde geri ödeyemediği birden 

fazla ödünç para almış, ödünç veren kişiler sanığı paralarını geri ödemesi 

konusunda ağır baskı altında tutmuşlardı. Parayı tedarik etmediği takdirde, onu 

beysbol sopasıyla dövmekle tehdit etmişlerdi. Daha sonraki tehditleri sanığın kız 

arkadaşına ve çocuğuna yönelmişti. Sanık parayı temin etmek açısından başka bir 

olanak göremediği için, yapı tasarruf sandığını iki defa soymuştu. Sanık 
                                                 
230 WATZEK, Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, sh: 201-202. 
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savunmasında zorunluluk durumuna dayanmıştı. İstinaf Mahkemesi somut olay 

bakımından her iki zorunluluk durumunun da mevcut olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Zira failin hukuksal yararlarının tehdidi ile işlenen fiil arasında ilgili özel ilişki eksikti. 

Tehdide dayalı zorunluluk durumunda arka plândaki kişi, faili fiile daha ayrıntılı 

olarak sevk etmektedir. Fail bu fiili adeta yükümlülüğü çerçevesinde 

gerçekleştirmektedir. Somut olayda ödünç para veren kişiler faili, “ya X yapı tasarruf 

sandığını soyarsın ya da seni bu beysbol sopasıyla döveriz” şeklinde tehdit etselerdi 

tehdide dayalı zorunluluk durumu sözkonusu olurdu. Oysa ki, sanığı parayı nasıl 

temin etmesi konusunda kendi kararına bıraktıkları için, tehdide dayalı zorunluluk 

durumu sözkonusu olmaz. Koşullar sonucu ortaya çıkan zorunluluk durumu 

bakımından İstinaf Mahkemesi, işlenilen fiilin failin hukuksal yararlarının tehdidine bir 

tepki olmasını aramaktadır. Zorunluluk durumunun bu türü, tehdit ile işlenen fiil 

arasında zaman bakımından özel dar bir yakınlığı gerektirmektedir. İstinaf 

Mahkemesi somut olayda bunu tespit edemediği için zorunluluk durumunun bu 

türünün mevcut olmadığına karar vermiştir. İki zorunluluk durumu türü arasındaki 

başka bir farklılık da, koşullar sonucu ortaya çıkan zorunluluk durumu bakımından 

üçüncü bir kişinin tehdidinden başka tehlike kaynaklarının da sözkonusu 

olabilmesidir. Bu bakımdan koşullar sonucu ortaya çıkan zorunluluk durumu ve 

hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu arasında bir paralellik vardır. 

Çünkü hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu, kazalar veya doğa 

felaketleri gibi akla gelebilecek bütün doğal tehlike kaynaklarını içine 

alabilmektedir231.                                                                                                                     

5. Amerika Birleşik Devletleri 

Amerika Birleşik Devletleri hukuk sisteminde zorunluluk durumu, tehdide 

dayalı zorunluluk durumu (coercion ya da duress) ve hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumu şeklinde ortaya çıkmaktadır232.  

                                                 
231 WATZEK, Rechtfertigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, sh: 136-138. 1986 tarihli 
Willer kararında sanık kendisini tehdit eden zorba gençlerden oluşan bir çeteden kurtulmak istediği için 
otomobili ile yaya kaldırımının üzerinden gitmişti. Sanık yaya kaldırımından gitmesi dolayısıyla kurallara 
aykırı araç kullanma suçunu işlemişti. Mahkeme burada koşullar sonucu ortaya çıkan zorunluluk 
durumunun şartlarının oluştuğuna karar vermiştir (WATZEK, Rechtfertigung und Entschuldigung im 
englischen Strafrecht, sh: 137, dn: 189).    
232 CEDRAS, Jean: Le droit pénal américain, Paris 1997, sh: 55, 57; HAY, Peter: US-Amerikanisches 
Recht, 2. Auflage, München 2002, sh: 275-277; SCHMID, Niklaus: Strafverfahren und Strafrecht in 
den Vereinigten Staaten, 2. Auflage, Heidelberg 1993, sh: 219-220 ve 226-227.    
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Tehdide dayalı zorunluluk durumu (coercion ya da duress) bugün Amerikan 

Federal Mahkemesi uygulamasında ve çoğu eyalette ilke olarak kabul edilmektedir. 

Bu zorunluluk durumu türünün esası, hem yasal metinlerde hem de örf-adet hukuku 

tarafından tanınmışlıkta bulur. Model Ceza Kanunu (Model Penal Code) bir yana 

bırakılacak olursa, tehdide dayalı zorunluluk durumuna ilişkin bugüne kadar 39 

değişik kanunlaştırma mevcuttur. Özel bir yasal düzenleme bulunmadığında, 

common law ilkeleri ya zımnî olarak ya da özel bir kınama yargısı sayesinde 

uygulama alanı bulmaktadır.   

Common law çerçevesinde tehdide dayalı zorunluluk durumunun açık, 

kapsayıcı ve kabul edilebilir bir şekilde tanımlanması sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Mahkemeler kararlarında açıkça belirli bir kuralın uygulanabilirliğini öngörmelerine 

karşın, kararların çoğunda yalnızca somut olaydaki önemli noktaları ayrıntılı olarak 

ele almaktadırlar. Bu yüzden kapsayıcı bir tanım verme işlevi örf-adet hukukunu 

inceleyen doktrine düşmektedir. Buna göre tehdide dayalı zorunluluk durumu, bir 

kimsenin başka bir kişiyi bir fiili gerçekleştirmesi için zaman bakımından yakın bir 

şekilde hukuka aykırı olarak tehdit etmesi sonucunda, tehdit edilen kişinin kural 

olarak cezalandırılabilir bir fiili işlemesi durumudur233. Bu tanım gereğince, tehdide 

dayalı zorunluluk durumunun konusu olan hukuksal değerler ciddî bir ihlâlle karşı 

karşıya bulunan yaşam ve fiziksel bütünlüktür. Böylece yalnızca malvarlığı değerleri 

ve hafif ihlâller değil, aynı zamanda özgürlük de kapsam dışında kalmaktadır234.   

Tehdide dayalı zorunluluk durumunun bu tanımı tehdidin kaynakları 

bakımından açık bir belirlilik sunmamaktadır. Tehdit (threat) kavramı da kesin bir 

sonuca ulaşmaya imkân vermemektedir. Çünkü bu kavram genel anlamıyla, hem 

insan davranışından hem de diğer koşullardan, özellikle doğa güçlerinden 

kaynaklanan bir tehdidi içerebilmektedir. Amerikan anlayışına göre, vis absoluta 

(mutlak güç) tarafından yol açılan fiil faile ceza hukuku fiili olarak yüklenemez235.  

Tehdide dayalı zorunluluk durumunun uygulanması için gerekli olan tehdidin 

yoğunluğu bakımından “yakın bir ölüm veya bedensel yaralama tehdidi yoluyla (by a 

                                                 
233 WEIK, Beate: Objektive und subjektive Verbrechenselemente im US-amerikanischen Strafrecht, 
Freiburg im Breisgau 2004, sh: 359. 
234  ETZEL, Jochen: Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, Freiburg im 
Breisgau 1993, sh: 96-98.  
235 ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 98-99.  
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threat of imminent death or serious bodily injury)” formülünde tehdit eden tehlikenin 

ölçüsü ve doğrudan doğruyalığı arasında ayrım yapılabilir; 

– Tehdit eden tehlikenin ölçüsü tehdide dayalı zorunluluk durumuna konu 

olan hukuksal değerler sayesinde ortaya çıkmaktadır: Yaşam ve fiziksel bütünlük 

bunun için bir kriter oluşturmaktadır. 

– Tehdit eden tehlikenin doğrudan doğruya gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu 

tehlikenin en azından zaman bakımından yakın olması gerektiği anlamına 

gelmektedir.  

Bununla birlikte, bir tehdidin somut değerlendirilmesinde zorunluluk durumu 

failinin bireysel güç ve zayıflıklarının da gözönünde bulundurulup 

bulundurulamayacağı sorununa, uygulama genel olarak olumsuz cevap 

vermektedir 236 . Başka bir deyişle, uygulama, failin psişik özelliklerini ilke olarak 

dikkate almayarak tehdide dayalı zorunluluk durumu savunma nedeninin dar bir 

yorumuna yönelmektedir. Örneğin 1979 tarihli State v. Starks kararında Arizona 

                                                 
236 ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 99-100. Bu bağlamda 
1994 tarihli United States v. Willis kararına konu olan olay şu şekilde gelişmişti; Kimliğini gizleyerek 
faaliyette bulunan polis memuru Debbie Bond, Kathy Willis’ten kendisine Marihuana temin etmesini 
istemiş ve bir lokantanın yakınında satışın gerçekleştirilmesi için anlaşmışlardı. Buluşma yerine Kathy 
Willis hayat arkadaşıyla birlikte gelir. Willis, Bond’a 125 gram Marihuana satar ve talep ettiği takdirde 
bir defa daha satabileceğini söyler. İki gün sonra Willis telefonda Bond’a geldiğini söyler ve satış için 
buluşmak için anlaşırlar. Willis’e polis tarafından silâhlı ve tehlikeli olarak bilinen Perez de eşlik 
etmektedir. Bu yüzden polis buluşmanın yapılmamasına karar verir. Willis ve Perez bir lokantada 
Bond’u boş yere bekledikten sonra, Perez dolu olan ateşli silâhını Willis’in el çantasına koyar. İkisi 
otomobillerine yaklaştıklarında polis tarafından gözaltına alınırlar. Hemen ardından otomobillerinin 
aranması sonucunda yaklaşık iki kilo marihuana bulunur. Willis silâhı kullanma yönünde bir hazırlığının 
olmadığını, kendilerini gözaltına alan polis memurlarının da bunu özellikle işaret ettiklerini belirtmişti. 
Willis hakkında uyuşturucu maddeler hakkındaki kanunu ihlâl etmesinin yanısıra, üzerinde ateşli silâh 
taşımaktan dolayı da dava açılır (18 U.S.C. § 924(c)(1)). Yargılama sırasında sanık tehdide dayalı 
zorunluluk durumunda fiili gerçekleştirdiğini ileri sürer. Sanık, Perez’in daha önceki kötü muameleleri ve 
buna dayalı dayak korkusu nedeniyle onun silâhı kendisine vermesine karşı kendini savunabilecek 
durumda olmadığını belirtmişti. Mahkeme Willis’in Perez’den ölüm korkusuna ilişkin birçok tanık 
dinlemişti. Mahkeme ayrıca, Willis’e yönelik annesinin, birçok üvey babasının, iki kocasının ve Perez’in 
kötü muameleleri hakkında bir klinik psikologunun da ifadelerine başvurmuştu. Psikolog, Willis’in 
korkak ve depresif bir kişi olduğu ve şiddete maruz kalmış kadın sendromunun (battered woman 
syndrome) tipik belirtilerini gösterdiği sonucuna ulaşmıştı. Jüri tehdide dayalı zorunluluk durumu 
hakkında bilgilendirilmesine karşın, sanığı suçlu bulmuştu. İstinaf Mahkemesi, psikologun, şiddete 
maruz kalmış kadın sendromunun tehdide dayalı zorunluluk durumu üzerindeki etkisine ilişkin ifadesini 
dikkate almayan yerel mahkemenin kararını onamıştır. İstinaf Mahkemesi’ne göre, tehdide dayalı 
zorunluluk durumu, bir tehdidin makul (ortalama) bir kişi üzerindeki etkilerine ilişkindir ve böylece 
objektif olarak formüle edilmesi gerekir. Willis’in şiddete maruz kalmış kadın sendromuna bağımlı olup 
olmaması sübjektif bir durumdur ve onun durumundaki makul bir insanın tehdide boyun eğip 
eğmeyeceği sorunu bakımından hiçbir şey ifade etmez. Oysa ki Willis, ortalama bir kişiden farklı olarak 
bir tehdide karşı koymadığını gerekçelendirmek için şiddete maruz kalmış kadın sendromunu ileri 
sürmektedir. Tehdide dayalı zorunluluk durumunda tehdidin yol açtığı manevî cebrin yeterli derecede 
önemli olması gerekir. Tehdit karşısındaki yüksek sübjektif dirençsizlik ve bundan doğan hafif karşı 
koyamazlık cezalandırılabilirlik sorunu bakımından önemli değildir. Özel bireysel koşullar yalnızca 
cezanın belirlenmesinde hafifletici nedenler olarak kabul edilebilir (Bkz. WEIK, Objektive und subjektive 
Verbrechenselemente im US-amerikanischen Strafrecht, sh: 360-362).                         
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İstinaf Mahkemesi, sanığın epilepsi hastalığının bulunduğunu ileri sürmesinde 

delillerin tehdide dayalı zorunluluk durumunun koşullarının ispatına olanak 

sağlamadığını, zira tehdide tepkinin makullüğünü belirlemek bakımından bu 

koşulların önemli olmadığını belirtmiştir. 1992 tarihli United States v. Johnson 

kararında Circuit İstinaf Mahkemesi, sanığın tehdit eden kişinin taleplerini yerine 

getirmediği takdirde öldürülme ya da ağır bir müessir fiile maruz kalma korkusunun 

kabul edilebilirliğinin değerlendirilmesi bakımından fiilin objektif koşullarının önem 

taşıdığını vurgulamıştır. Sanığın tehdit eden kişi hakkındaki bilgisi nedeniyle tehdidin 

gerçekleşmesi olasılığının yüksek olduğunu düşünmesi durumunda, korkunun makul 

kabul edilebileceğini belirten mahkeme, buna karşın, korku karşısındaki, tehdit eden 

kişi tarafından yol açılmayan bir zayıflık veya dirençsizliğin dikkate alınmayacağını 

ifade etmiştir. Çünkü tehdide dayalı zorunluluk durumunun kurallarına makul bir 

kişinin nitelikleri şekil vermektedir. Ancak mahkeme, sübjektif koşulların cezanın 

tespit edilmesi esnasında dikkate alınabileceğini de vurgulamıştır. Kansas İstinaf 

Mahkemesi’nin 1993 tarihli State v. Crawford kararına konu olan olayda, birçok defa 

müessir fiil, hırsızlık, gasp ve rehine alma suçlarını işleyen sanık tehdide dayalı 

zorunluluk durumu savunma nedenini ileri sürmüştü. Çünkü uyuşturucu parasından 

dolayı borçlu olduğu bir tanıdığı tarafından bu fiillere icbar edildiğini beyan 

etmekteydi. Mahkeme öncelikle, doğrudan doğruya yakın bir tehdidin eksik 

olduğunu, sanığın tehdidin etkisinden kendini kurtarma olanağına sahip olduğunu 

vurgulamıştı. Mahkeme, sanığın, kendisi ile tanıdığı arasındaki belirli bir dinamiğe 

götüren uyuşturucu bağımlılığı, depresyon ve kişilik rahatsızlıkları gibi psişik 

özelliklerinin dikkate alınmayacağını, zira tehdide dayalı zorunluluk durumunun 

korkunun makul olmasını (reasonnableness of the fear) gerekli kıldığını 

açıklamıştır237.                       

Bazı kararlarda mahkemeler, tehdidin mevcut olduğunu kabul etmekle birlikte, 

fiilin işlendiği esnada tehdide dayalı zorunluluk durumunun bulunmadığı sonucuna 

ulaşmışlardı. Bu tür kararlarda mahkemeler çoğu zaman, tehdidin ya yeterli 

derecede doğrudan doğruyalık özelliğine sahip olmadığı238 veya gerekli yoğunluğa 

                                                 
237 Kararlar için bkz. WEIK, Objektive und subjektive Verbrechenselemente im US-amerikanischen 
Strafrecht, sh: 362.   
238 1949 tarihli R.I. Recreation Center v. Aetna Casualty & Surety Co. kararında Federal Yüksek 
Mahkeme, tehdide dayalı zorunluluk durumunun uygulanmasını, fiilin gerçekleştirilmesinde failin 
kendisine yönelen bir silâh nedeniyle baskı altında hareket edip etmediğinin tespit edilmesi koşuluna 
bağlamıştı. 1978 tarihli United States v. Saettele kararında, sanık silâhlı kuyumcu soyguncuları 
tarafından kendisinin ve ailesinin tehdit edilmesinden dolayı fiile yataklık şeklindeki hareketinin mazur 
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ulaşmadığı 239  gerekçesiyle tehdide dayalı zorunluluk durumunun varlığını 

reddetmişlerdi. New Jersey İstinaf Mahkemesi 1977 tarihli State v. Toscano 

kararında, kendisine ve ailesine yönelik devam eden tehditler yüzünden baskı 

altında sahte bir sağlık raporu düzenleyen bir hekim hakkındaki mahkûmiyet 

hükmünü tehdide dayalı zorunluluk durumuna dayanarak bozmuştu240.         

Tehdide dayalı zorunluluk durumunun tanımında üçüncü kişi lehine kurtarma 

fiilinin kabul edilebilirliğine dair bir ifade mevcut değildir. Bununla birlikte, doktrinde 

ileri sürülen “tehdit yoluyla yapmaya zorlandığını...(that he was coerced to do by a 

threat)” formülü, bir tehdidin baskısı altında bir hak ihlâlinde yalnızca tehdit edilen 

kişinin bu zorunluluk durumu türüne dayanabileceğini, tehdide dayalı zorunluluk 

durumundan üçüncü bir kişinin yararlanmasının öngörülmediğini ortaya 

koymaktadır241.  

Zorunluluk durumunda kurtarma fiilinin gerçekleştirilmesi bakımından “fail fiile 

giriştiğinde…(when a defendant engages in conduct)” formülünün failin aktif bir 

davranışını ifade ettiği belirtilmektedir. Böylece tehdide dayalı zorunluluk durumunun 

mevcut tanımı en azından yalnızca doğrudan hak ihlâllerinde ihmalî bir hareketle 

değil, icraî bir hareketle ilgili olmaktadır242.  

                                                                                                                                          
göstermeye çalışmış, ancak Federal Yüksek Mahkeme yalnızca çok seyrek temas nedeniyle, bütün 
alternatifleri ortadan kaldıran yeterli derecede ve halen mevcut bir tehdidin bulunmadığını belirtmiştir. 
Yine Federal Yüksek Mahkeme 1982 tarihli United States v. Campbell kararında, daha önceki 
tehditlerin, sonraki bir zamanda banka soygunu bakımından tehdide dayalı zorunluluk durumuna 
dayanılmasına “ölüm tehdidi suç anında yakın ve mevcut olarak bulunmadığından dolayı” ve “sanıklar 
adalete teslim olmayı hiç denemediklerinden dolayı” müsaade etmeyeceğine hükmetmiştir. Yine 
Massachusetts İstinaf Mahkemesi de 1982 tarihli Commonwealth v. Melzer kararında aynı sonuca 
varmıştı (Kararlar için bkz. ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 
160, dn: 79).                
239 1962 tarihli State v. Ellis kararında Oregon İstinaf Mahkemesi, adam kaçırma olayında tehdide 
dayalı zorunluluk durumuna dayanılmasını kabul etmekle birlikte, ilk derece mahkemesinin fail 
hakkındaki mahkûmiyet kararını onamıştı, zira “failin ölüm korkusu makul değildi” (Karar için bkz. 
ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 160, dn: 80).     
240 ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 160-161. 
241  ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 98-100. 1974 tarihli 
Jackson v. State kararında İstinaf Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin, hükmü verdiği dönemde 
yürürlükte bulunan ilgili düzenlemeye göre üçüncü kişiye yönelik tehdidi yeterli görmediği kararını 
onamış, bu arada değişen kanunu gözönünde bulundurmuş, ancak neticede bir tehdidin 
ispatlanamaması yüzünden zorunluluk durumu savunmasını reddetmişti. Böylece bu karar, her olayda 
ilgili kanun metninin gözönünde bulundurulması gerektiğini ortaya koymuştur (Bkz. ETZEL, Notstand 
und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 161 ve dn: 85).           
242 ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 102.  
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Kurtarma fiilinin failinin tehdidin bilincinde olması ve tehdit dolayısıyla 

iradesine karşın hareket etmesi tehdide dayalı zorunluluk durumunun esasına uygun 

düşmektedir243.  

Geçmiş yıllarda sanıklar, suç ortakları ya da aslî failler tarafından yapılan 

doğrudan doğruya veya dolaylı bir tehditten dolayı harekete geçerek, bir dükkân244 

ya da benzin istasyonu245 soymak, bir soygunda kaçılacak otomobili kullanmak246, 

silâhlı bir soyguna iştirak etmek 247  ya da tek başına bir ev hırsızlığı 

gerçekleştirmek248 zorunda kaldıklarını ileri sürmüşlerdi.  

Tehdide dayalı zorunluluk durumu çeşitli eyalet kanunlarında da 

düzenlenmiştir. Florida Kanunu § 1.01 (775.01), Minnesota Ceza Kanunu § 609.20, 

Güney Dakota Kanunu § 22-5-1, New Jersey Kanunu bölüm 2C:2-9, New York 

Ceza Kanunu § 40.00, Alabama Kanunu § 13A-3-30, Wisconsin Kanunu § 939.45 

ve § 939.46 ve California Ceza Kanunu § 26 tehdide dayalı zorunluluk durumunu 

açıkça ele alan hükümler içermektedirler249. 

1962 hazırlanan Amerikan Model Ceza Kanunu (Model Penal Code) tasarısı 

da tehdide dayalı zorunluluk durumunu kabul etmektedir. Bu konuyu ele alan bölüm 

2.09 şu şekildedir; 

“(1) Fail, kanunu ihlâl ettiği ileri sürülen davranışa, kendisine veya üçüncü bir 

kişiye yönelmiş cebir veya onun yerindeki ortalama niteliklere sahip bir kişi 

tarafından da karşı konulamayacak hukuka aykırı bir tehdit dolayısıyla mecbur 

                                                 
243 ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 102.  
244 California İstinaf Mahkemesi’nin 1976 tarihli People v. Graham kararı.  
245 Florida Mahkemesi’nin 1967 tarihli Koontz v. State kararı. Bu kararda sanık, bir çete tarafından 
kendisine ve ailesine karşı kötü muamele ve tehditlerden dolayı soygunu gerçekleştirmek zorunda 
kaldığını ileri sürmüş ve bunu ispatlamıştı (Bkz. ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im 
amerikanischen Strafrecht, sh: 159, dn: 71 ve 75).      
246 Georgia Mahkemesi’nin 1977 tarihli Hill v. State kararı; Michigan Mahkemesi’nin People v. Merhige 
kararı. Merhige kararında müşterileri tarafından banka soygununa götürülmeye zorlanan bir taksi 
şoförü sanık sözkonusuydu (Bkz. ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, 
sh: 159, dn: 72 ve 77).        
247 Illinois İstinaf Mahkemesi’nin 1975 tarihli People v. Adcock kararı. Yine Illinois İstinaf Mahkemesi’nin 
People v. Creach kararı. Creach kararında Mahkeme, sanığın suç ortaklarından ayrılmaya çalıştığına, 
bununla birlikte suç ortakları tarafından fiil sona erene kadar yardım etmeye zorlandığına işaret etmişti 
(Bkz. ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 159, dn: 73 ve 76).    
248 Kentucky Mahkemesi’nin 1925 tarihli Nall v. Commonwealth kararı.  
249 Bu metinler için bkz. ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 111-
118. 
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edildiği şeklinde kendisini savunursa, bunu inandırıcı derecede ispat etmek 

zorundadır. 

(2) Fail, bu bölümde öngörülen savunma nedeninden, muhtemelen tehdide 

maruz kalacağı bir duruma dikkatsizce yönelmişse yararlanamaz. Fail taksirle böyle 

bir duruma yönelmişse, taksir failin işlediği ileri sürülen fiil bakımından kusur şekli 

olarak yeterli olduğu takdirde, aynı şekilde bu savunma nedeninden yararlanamaz. 

(3) Bir kadın, eşinin emri üzerine hareket ettiği, böylece bu bölüm anlamında 

bir savunma nedeni olarak kabul edilen tehdit altında bulunduğu şeklinde kendini 

savunamaz. (Eşinin yanında bir hareket gerçekleştiren kadının tehdit altında 

bulunduğu karinesi kabul edilmez).  

(4) Failin davranışı Bölüm 3.02’ye göre hukuka uygun ise, Bölüm 2.09, 

Bölüm 3.02’ye dayalı bir savunmayı ortadan kaldırmaz”250.          

İngiltere’de yakın zamana kadar yararlar karşılaştırmasına dayalı genel bir 

hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu savunmasının kabul edilmesi 

tartışmalı olmasına karşın, Amerikan ceza hukukunda hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumu (necessity ya da lesser evils) genel olarak örf-adet 

hukukunun bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, Amerikan 

hukukunda bu savunma nedeninin ayrıntılı ve yeknesak bir tanımı mevcut değildir251.    

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumuna maddî veya manevî 

bütün değerler, başka bir deyişle, toplum tarafından tanınan ve kanunda açıkça 

reddedilmeyen hukuken korunan bütün değerler konu olabilir252.  

Zorunluluk durumunun kaynağı bakımından doktrinde “fiziksel güçlerin 

baskısı (pressure of physical forces)”dan bahsedilmesine karşın, common law uzun 

zamandan beri, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumuna 

dayanılmasının “fiziksel doğa güçleri veya koşulların baskısı (physical forces of 

nature or the pressure of circumstances)” sayesinde bir tehdide yol açılmasını 

                                                 
250 Bkz. HONIG, Richard M.: Entwurf eines amerikanischen Musterstrafgesetzbuches, Berlin 1965, sh: 
31-32.  
251 ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 119.  
252 ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 120.  



 118

gerektirdiğini, bu hâlin zorunluluk durumunun nedeninin final insan hareketi 

olmasından ayrıldığını kabul etmektedir253.       

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu savunma nedenine 

dayanılması hukuken korunan ilgili değerlerin önemli ölçüde tehdit edilmesini 

(significant evil) gerektirir. Önemsiz bir hukuksal değerin ihlâli bu savunma nedenini 

haklı kılmamaktadır. Bu koşulun yanında, zorunluluk durumunun zaman bakımından 

bir özellik gösterip göstermediği sorunu açıkta kalmaktadır. Tehdide dayalı 

zorunluluk durumunda farklı olarak, bu hususta örf-adet hukuku çok net değildir, 

yalnızca kararlarda seyrek olarak “zararın geleneksel olarak, acil durum önlemine 

ilişkin fiille doğrudan bağlantılı olması gerekir (a harm traditionally must be imminent 

or the conduct an emergency measure)” saptamasına rastlanabilmektedir 254 . 

Mahkemeler hapishanelerden kaçma fiilleriyle ilgili olarak kaçış anı bakımından 

“doğrudan doğruya ve halen mevcut bir tehlike” koşulunu kabul etme konusunda 

çoğu zaman karar verememekteydiler. Missouri İstinaf Mahkemesi’nin 1971 tarihli 

State v. Green kararına konu olan olayda, bir tehdit aldıktan yaklaşık altı saat sonra 

hapishaneden kaçan bir sanık, tehdidin kaçış anından birkaç saat sonra yeniden 

gerçekleştirilmesiyle korkutulduğunu ileri sürmüştü. Mahkeme burada zorunluluk 

durumunun varlığını, “sanık yakın şekilde takip edilirken kaçtığı durumda, bu 

sözkonusu değildi” gerekçesiyle reddetmişti. Buna karşın kararın karşı oy yazısında 

devam eden tehlike kavramı kabul edilmiş ve “kaçışın amacı onu kurtarmak olduğu 

durumda, son andan önceki bir evrede gerçekleştirilmelidir” saptaması yapılmıştı. 

Michigan İstinaf Mahkemesi 1975 tarihli People v. Luther kararında, tehdidin halen 

mevcut olması sorununun ilgilinin tasavvurunda ele alınmasını ve bu denetimin de 

yalnızca makul kişi kriteriyle tamamlanmasını belirtmek suretiyle devam eden tehlike 

sorununu dikkate almıştır255.          

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu bakımından doktrinde, 

üçüncü kişi lehine gerçekleştirilen kurtarma fiilinin hukuka uygun olduğuna dair 

                                                 
253 Bu tarihsel sınırlama yakın bir dönemde de Federal Yüksek Mahkeme tarafından yeniden ortaya 
konmuştu. Federal Yüksek Mahkeme’nin 1980 tarihli U.S. v. Bailey kararına göre; “Tehdide dayalı 
zorunluluk durumu savunması, tehdidin nedeni üçüncü kişilerin fiiline dayandığında da geçerli olsa da, 
hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu savunması veya zararlardan birinin seçilmesi, 
geleneksel olarak, failin hakimiyeti dışındaki fiziksel koşulların, iki zarardan daha az olanının seçilmesi 
hâlini hukuka uygun hâle getirmesi durumunda sözkonusudur” (ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision 
im amerikanischen Strafrecht, sh: 121 ve dn: 58).  
254 ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 121-122. 
255 ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 149-150. 
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herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Bu zorunluluk durumu türünün amacı dikkate 

alındığında, tehdide dayalı zorunluluk durumundan farklı bir yorumu gerektirip 

gerektirmediği sorunu ortaya çıkmaktadır. Tehdide dayalı zorunluluk durumunda, fail 

kişisel olarak bir cebre maruz kalmaktadır. Hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumunda ise, kişisel özellikler dikkate alınmaksızın hukuksal yararların 

korunması sözkonusu olmaktadır. Amerikan Yüksek Mahkemesi 1984 tarihli United 

States v. Contento-Pachon kararında, zorunluluk durumunda gerçekleştirilen fiilin 

kamu yararına hizmet etmesi gerektiğini belirtmiştir. Vermont İstinaf Mahkemesi’nin 

1979 tarihli State v. Warshow kararına göre; “hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumuna dayanılması, tehdidin faile veya failin koruması altında 

bulunan bir kişiye yönelmesi durumunda, olanaklıdır”256.        

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu yararlar karşılaştırılması 

temeline dayanmaktadır. Amerikan doktrinde, korunan yararla ihlâl edilen yararın en 

azından eşit ya da orantılı olması gerekliliği aranmaktadır. Bu savunma nedeninin 

bazı suçlar, özellikle adam öldürme suçları bakımından uygulama alanı bulup 

bulmayacağı tartışmalıdır257.      

Amerikan doktrinine göre, bir yararı ihlâl eden fiilin işlenmesi korunan yararın 

kurtarılması için tek araç olmalıdır. Yararlar çatışması karşısında kanuna riayet 

etmek ile kanunu ihlâl etmek arasındaki tercih sonucu gerçekleştirilecek hareket 

icraî nitelikte olabileceği gibi, uygun bir şekilde davranma yükümlülüğü varsa ihmal 

şeklinde de olabilir. Yine fail, zorunluluk durumunda fiili bilinçli olarak 

gerçekleştirmelidir258.       

 Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu çeşitli eyalet 

kanunlarında da düzenlenmiştir. Pennsylvania Kanunu § 503, New York Ceza 

Kanunu § 35.05, Michigan Ceza Kanunu bölüm 605, Arkansas Kanunu § 41-504, 

Illinois Kanunu § 7-13, New Jersey Kanunu bölüm 2C:3-2 ve Wisconsin Kanunu § 

939.47 hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunu açıkça ele alan 

hükümler içermektedirler259.  

                                                 
256 ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 122 ve dn: 64. 
257 ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 123-125. 
258 ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 125-126. 
259 Bu metinler için bkz. ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 132-
142.  
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Amerikan Model Ceza Kanunu (Model Penal Code) tasarısı da Bölüm 

3.02’de hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunu ele almıştır. Bu 

düzenleme şu şekildedir; 

 “(1) Failin bir zararı veya kötülüğü kendisinden veya üçüncü bir kişiden 

uzaklaştırmak için zorunlu gördüğü davranış, 

(a) failin davranışıyla uzaklaştırmaya çalıştığı zarar veya kötülük, failin itham 

edildiği ihlâli soyut olarak belirleyen kanunun engellemeyi amaçladığı zarar veya 

kötülükten büyükse; ve  

(b) hakkında muhakeme yürütülen olay bakımından bu kanunda veya ihlâli 

soyut olarak belirleyen başka bir kanunda istisnalar veya savunma nedenleri 

öngörülmemişse; ve 

(c) kanun koyucunun ilgili hukuka uygunluk nedenini ortadan kaldırma amacı 

başka bir suretle açıkça ortaya çıkmıyorsa,  

hukuka uygundur. 

(2) Fail, başka hukuksal yararların kurtarılması için belirli hukuksal yararların 

ihlâl edilmesine karar vermek zorunda kaldığı duruma kendisi neden olmak suretiyle 

ya da davranışını zorunlu olarak görmek suretiyle dikkatsizce veya taksirle hareket 

ederse, kanun hükmüne göre dikkatsizliğin ya da taksirin kusur şekli olarak yeterli 

olduğu bir kanun ihlâlinden dolayı bir ceza kovuşturmasında bu bölümde tanınan 

hukuka uygunluk nedeninden yararlanamaz”260.      

Yetmişli yıllarda hapishanelerden kaçan hükümlü ve tutuklular tarafından 

zorunluluk durumuna dayanılması, bu hukuksal kurumun uygulama alanının 

genişlemesine neden olmuştur. Bu olayların çoğunda, tehdit ve uyarıların ardından 

hapishane içerisinde şiddet fiillerine ya da zorla homoseksüel ilişkiye maruz 

kalmaktan korkan tutuklu ya da hükümlüler sözkonusuydu. Bunun yanısıra, bazı 

olaylarda, tutuklu ya da hükümlülerin yetersiz veya reddedilen tıbbî yardımlardan 

dolayı sağlık veya yaşamları için endişelenmeleri nedeniyle kaçmaları 

sözkonusuydu. Bu olayların, yangın çıkan bir hapishaneden kaçan hükümlüler261 

klasik örneğiyle karşılaştırılabilir olduğu ilk bakışta söylenebilmesine karşın, 

mahkemeler olaylarda zorunluluk durumunun mevcudiyetinin değerlendirilmesinde 

                                                 
260 Bkz. HONIG, Entwurf eines amerikanischen Musterstrafgesetzbuches, sh: 35-36. 
261 California İstinaf Mahkemesi’nin 1929 tarihli People v. Whipple kararı.  
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ve kabul edilmesinde katı davranmışlardı. Bu tür olaylarda mahkemeler, 

hükümlülerin her zaman hapishane idaresinden veya mahkemelerden yardım 

isteyebilecekleri gerekçesiyle zorunluluk durumunun mevcut olmadığı düşüncesinde 

uzun bir dönem ısrar etmelerine karşın, daha sonra bu değerlendirmenin fiilî durumu 

yansıtmadığını kabul etmişlerdir. Yine de mahkemeler uzun süre, bu tür olayların 

çözümünü yararlar karşılaştırmasında aramış, hükümlünün yararı karşısında 

hapishane disiplininin ve kamu düzeninin önceliği sonucuna ulaştıklarından 

zorunluluk durumu savunmaları başarısızlığa uğramıştı. California İstinaf 

Mahkemesi’nin 1974 tarihli People v. Lovercamp kararı bu konuda bir dönüm 

noktası ve emsal karar oluşturmaktadır. Bu olayda mahkeme zorunluluk durumunu 

kabul etmişti. Mahkeme gerekçesinde, daha önceki uygulamada toplumun yararları 

ile hükümlünün yararları arasındaki karşılaştırmada ilgili hükümlünün içinde 

bulunduğu bireysel ikilemin dikkate alınmadığını saptamıştı. Bu gerekçeden, kararın 

daha ziyade tehdide dayalı zorunluluk durumunu (duress) temel aldığı sonucuna 

varılabilir. Ancak başka mahkemeler bu karardan farklı olarak kendi kriterlerini 

koymuşlardır. 1975 yılında Michigan İstinaf Mahkemesi People v. Luther kararında 

aşağıdaki koşulları belirtmişti; 

– Tehdit edici fiil, makul bir kişinin zihninde ölüm veya ciddî bedensel zarar 

korkusu yaratmaya elverişlidir; 

– Fiil gerçekten de sanığın zihninde böyle bir durum yaratmıştır; 

– Tehditten kaynaklanan korku, sanığın zihninde, isnad edilen fiilin 

gerçekleştiği anda geçerlidir; 

– Sanık, fiili tehdidin konusu olan zarardan kaçınmak amacıyla işlemiştir262.             

Amerikan hukukunda zorunluluk durumunun tartışıldığı konulardan biri de 

sivil itaatsizliktir. Sivil itaatsizlikte özellikle Vietnam Savaşı’na, nükleer santrallere, 

askerî kuruluşlara, askerî fabrikalara, kürtaj kliniklerine ya da ırk ayrımcılığına karşı 

olan vatandaşların ve örgütlerin binaları ablukaya alma ve konut dokunulmazlığını 

ihlâl gibi kural olarak kanuna aykırı protesto fiilleri sözkonusuydu. Göstericiler 

mahkeme önünde kendilerini, fiillerinin etkili olma bakımından tek araç olduğunu ve 

kendileri tarafından kamuoyu önünde açıkça kınanılan haksızlığın ve korkulan 

tehlikenin, ihlâl ettikleri kanunlardaki şeklî haksızlığı ortadan kaldırdığı gerekçesine 

                                                 
262 ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 145-149. 
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dayanarak zorunluluk durumuyla savunmuşlardı. Amerikan yüksek mahkemeleri 

geçmişte bu tür olaylarda aşağı yukarı istisnasız bir şekilde263 zorunluluk durumuna 

dayanmayı reddetmişlerdi. Bununla birlikte, birçok birinci derece mahkemesi, bu 

olaylarda zorunluluk durumu savunma nedenini en azından karar vermesi 

bakımından jürinin değerlendirmesine sunmuştu. Yine doktrinde de bazı görüşler, 

sivil itaatsizlik olaylarında zorunluluk durumunun kabul edilmesi gerektiği yönünde 

fikir beyan etmektedirler264. Mahkemeler özellikle nükleer santrallere karşı yapılan 

gösterilerde, tehlikenin belirli ve halen mevcut olma unsurlarının eksik olmasından 

dolayı zorunluluk durumuna dayanılmasını reddetmişlerdi. 1979 tarihli State v. 

Warshow davasında sanık, küçük radyoaktif ışınlardan ve radyoaktif atık yığınından 

ileri gelen tehlike nedeniyle fiili gerçekleştirdiğini beyan etmişti. Ancak Vermont 

mahkemesi, hem doğrudan doğruyalık niteliğinin gerçekleşmediği, hem de 

gelecekteki etkileri bakımından yeterli belirlilik sunan uzun vadeli bir zarar 

tehlikesinin bulunmadığı gerekçesiyle zorunluluk durumunu reddetmişti. New 

Hampshire mahkemesi 1978 yılındaki State v. Dorsey kararında, tehlikenin halen 

mevcut olma niteliğinin özel bir bilgisi olmayan ortalama bir kişi tarafından 

saptanabileceği kriterini belirtmiştir. Karara göre, yasal fiil alternatifleri ve kanun 

koyucu ve mahkemelerin emsal değerlendirmeleri, özellikle kürtaj kliniklerine yönelik 

protesto fiillerinde zorunluluk durumu savunma nedeninin başarısızlığa uğramasının 

nedenlerinden biridir. 1981 tarihli Cleveland v. Municipality of Anchorage kararında 

Alaska Mahkemesi, kürtajın hangi hâllerde mümkün olup olmadığını tespit eden 

yasal düzenlemenin, kürtaj karşıtları tarafından yapılan kanuna aykırı protesto 

fiillerinin (konut dokunulmazlığını ihlâl) hukuka uygun olduğu savunmasını ortadan 

kaldıracağının altını çizmişti. Yine atom santrallerinin kanun koyucunun kararıyla 

ruhsatlı olduğunun açıklanmasının, sözde atom enerjisi tehlikesine dayalı zorunluluk 

durumu savunmasına engel oluşturacağı belirtilmiştir265. 

                                                 
263 Yüksek Mahkemelerin kararları bakımından yalnızca iki istisna mevcuttur. Bunlar Pennsylvania 
İstinaf Mahkemesi’nin 1984 tarihli Commonwealth v. Berrigan ve yine 1984 tarihli Commonwealth v. 
Capitolo kararlarıdır. Ancak bu iki karar daha sonra Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi tarafından 
bozulmuştur (Bkz. ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 151-152, 
dn: 36).   
264 Bkz. ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 150-152, kararlar 
için bkz. sh: 152, dn: 37.  
265 New Hampshire Mahkemesi’nin 1978 tarihli State v. Dorsey kararı ve Vermont Mahkemesi’nin 1979 
tarihli State v. Warshow kararı (Bkz. ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen 
Strafrecht, sh: 150-155).   
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Uygulamada tıp alanında da zorunluluk durumuna ilişkin bazı olaylar ortaya 

çıkmıştır. 1978 tarihli United States v. Richardson kararına konu olan olayda, 

sanıklar ruhsatsız olarak ilaç ithal etmişler ve satmışlardı. Yerel mahkemede 

sanıklar umutsuz hastalara olası bir yardım götürmek istediklerini belirtmişlerdi. 

Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi ilacın elde edilmesi bakımından yasal 

alternatiflerin bulunmasını dikkate alarak tıbbî zorunluluk durumu savunmasını 

reddetmişti. Yüksek Mahkeme’nin 1957 tarihli United States v. Randall kararında, 

yasa dışı uyuşturucu madde bulundurmakla itham edilen sanık, uzun bir süreden 

beri ilerlemiş göz hipertansiyonu hastalığına müptela olduğunu, bütün koruyucu 

tedavi yöntemleri etkisini kaybettikten ve bir gözü kör olduktan sonra, sadece 

marihuana dumanını içine çekmenin kendisine iyi geldiğini ispatlaması üzerine 

beraat etmişti. 1974 tarihli City of Chicago v. Mayer kararına konu olan olayda, tıp 

fakültesi öğrencisi olan sanık bir gösteri yürüyüşü esnasında polis memurlarının bir 

yaralıyı gözaltına almalarına ve götürmelerine omurga zedelenmesinden 

endişelendiği için engel olmuştu. İstinaf Mahkemesi sanığın devlet otoritesine karşı 

gelmekten dolayı mahkûmiyetini zorunluluk durumuna dayanarak bozmuştu. Bu 

kararda mahkeme, zorunluluk durumu savunmasının incelenmesinde bireysel özellik 

ve bilginin de dikkate alınabileceğini vurgulamıştır. Yine Yüksek Mahkeme’nin 1973 

tarihli United States v. Moore kararında, eroin kullanmaktan sanık olan fail, tıbbî 

nedenlerden dolayı eroini kullandığını belirterek tehdide dayalı zorunluluk 

durumununu ileri sürmek istemişti. Savunmasında uzun ve yoğun uyuşturucu 

bağımlılığı çerçevesinde, tehdide dayalı zorunluluk durumunun irade serbestliğinin 

ortadan kalkmasıyla karşılaştırılabileceğini beyan etmişti. Mahkeme irade 

serbestisinin ortadan kalktığı her durumun mazeret nedeni olarak kabul 

edilemeyeceğini, aksine yalnızca “hem büyük hem de teyit edilebilir bir sakatlık” 

tespitinde bulunarak olayda zorunluluk durumunun bulunmadığına karar vermiştir. 

Bu karar en azından dolaylı olarak, zorunluluk durumunun kaynağının Amerikan 

uygulamasında da önemini yavaş yavaş yitirdiğine işaret etmektedir. Zira 

alışılagelmiş hukuka göre, bu durumda tehdide dayalı zorunluluk durumuna 

başvurulmasının, bir insan hareketiyle neden olunan tehdidin yokluğundan dolayı 

baştan kabul edilmemesi gerekirdi266.                                                                          

6. Kanada 

                                                 
266 ETZEL, Notstand und Pflichtenkollision im amerikanischen Strafrecht, sh: 155-158. 
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Kanada Ceza Kanunu’nda zorunluluk durumunu düzenleyen genel bir hüküm 

bulunmamaktadır. Ancak özel suç tiplerini düzenleyen bazı maddeler zorunluluk 

durumundan bahsetmektedirler. Örneğin Ceza Kanunu’nun 216. maddesi şu 

şekildedir: “Üçüncü bir kişinin yaşamını tehlikeye sokabilen cerrahî veya tıbbî bir 

tedaviyi bu kişiye uygulamaya ya da başka bir meşru müdahale gerçekleştirmeye 

kalkışan kimse, bunu yaptığında makul bir bilgiyi, beceriyi ve tedaviyi, zorunluluk 

durumu hariç olmak üzere, yasal olarak sağlamak zorundadır”. Yine Ceza 

Kanunu’nun 238. maddesi de şöyledir: (1) “Henüz insan sıfatını almamış bir 

çocuğun doğum sırasında ölümüne neden olan kişi suç niteliğindeki bu fiilden 

sorumludur ve ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılır. Şöyle ki, çocuk insan 

sıfatını kazanmışsa, bu kişi adam öldürme suçundan sorumlu olacaktır”. (2) “Bu 

madde, çocuğun annesinin yaşamını korumak için zorunlu olduğunu iyi niyetle 

düşündüğü araçlarla çocuğun ölümüne neden olan kişiye uygulanmaz”267.   

Kanada Yüksek Mahkemesi 1976 yılındaki Morgentaler c.R. kararında 

zorunluluk durumunu ele almıştır. Yabancı bir öğrencinin çocuğunu hukuka aykırı 

olarak almaktan (CK. md. 287) sanık hekim Morgentaler, savunmasında zorunluluk 

durumu teorisini ileri sürmüştür. Yerel mahkemenin yargıcı zorunluluk durumu 

savunması konusunda jüriye talimat vermiş, ancak istinaf mahkemesi bunu hatalı 

bulmuştur. Yüksek Mahkeme’de ise, davaya ilişkin düşünceler çeşitlilik 

göstermektedir. Yargıç Pigeon olayda zorunluluk durumunun bulunduğunu 

destekleyen hiçbir delil olmadığı gerekçesiyle istinaf mahkemesinin görüşüne 

katılmıştır. Bununla birlikte Yargıç Pigeon, genel olarak Kanada ceza hukukunda 

zorunluluk durumunun mevcudiyetini “acil bir zorunluluk durumu istisnaî hâllerde 

ceza kanununun ihlâlini haklı kılabilir” sözleriyle kabul etmektedir. Yargıç Dickson’a 

göre, “yakın ve açık bir tehlikenin yarattığı acil durumlarda kanuna itaat çok açık bir 

şekilde olanaksız olduğu takdirde itaatsizlik haklı kılınabilir”. Yine Yargıç Dickson’a 

göre, “kaçınılan zarar, bu zarardan kaçınmak için işlenen suçtan daha az zararlı ise, 

ya da zarardan kaçınmak bu suçu işlemeye varmaksızın mümkün ise, veyahut da 

zarardan kaçınmak için zorunluluk durumunda işlenen fiilden daha büyük bir zarara 

yol açılmışsa bu mazeret nedeni kabul edilemez”. Yargıç Laskin ise, “zorunluluk 

durumunun basit ekonomik nitelikteki koşulların değil, yaşam veya sağlık için bir 

tehlikenin sonucu olması gerektiğini, ancak bu ekonomik nitelikteki koşulların da 

                                                 
267  Madde metinleri için bkz. DUBOIS, Alain/SCHNEIDER, Philip: Code criminel annoté et lois 
connexes, Québec 1998, sh: 219, 302. 
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yaşam veya sağlık bakımından bir tehlike oluşumunda bir etkiye sahip 

olabileceklerini” belirtmiştir268.  

1980 yılındaki R.c. Morris davasında müessir fiil suçunda zorunluluk durumu 

gündeme gelmişti. Sanığın eşi olan mağdur sarhoş ve sinirli bir vaziyetteyken, 

sanığın kullandığı arabanın dışına atlamaya ve dahası direksiyonu kapmaya 

çalışmış, bunun üzerine kocası onu boynundan tutarak zaptetmişti. Yerel mahkeme 

sanığın böyle bir müdahalesinin zorunlu olduğuna dürüstçe ve makul olarak 

inandığını ve böyle bir durumda makul hareket ettiğini kabul etmiştir269.             

1981 yılında R.c. Salvador, Wannamaker, Campbell and Nunes davasında 

ABD’ne hint keneviri götüren bir gemi Kanada açıklarında teknik sorunlar yaşamış 

ve kötü havanın da etkisiyle Kanada karasularına girmek zorunda kalmıştı. 

Uyuşturucu maddelerin hukuka aykırı ithali suçlamasıyla açılan davada Yeni İskoçya 

İstinaf Mahkemesi Yargıcı Macdonald, olayda suçun işlenmesinden kaçınmak için 

Kanada sularına girmeden önce yükü denize boşaltmak gibi başka olanakların 

mevcut olduğunu, bu yüzden zorunluluk durumu savunmasının kabul 

edilemeyeceğine karar vermiştir270. 

Kanada Yüksek Mahkemesi zorunluluk durumunu 1984 yılında Perka 

kararında yeniden ele almıştır. Bu davada Yargıç Dickson zorunluluk durumu 

savunmasının bütünsel bir analizini yapmıştır. Morgentaler kararından beri 

mahkemelerin zorunluluk durumuna dayanan bir savunma aracının Kanada 

hukukunda mevcut olduğunu kabul etmelerine rağmen, bu kavramın kötü 

tanımlandığını ve sınırlarının da çizilmesinin çok güç olduğunu, zira zorunluluk 

durumuna dayalı savunma aracının farklı iki kavramı amaçladığını ifade eden yargıç, 

kanuna uyulmamasının, ya acil bir durumla maruz görülebileceğini ya da daha 

büyük bir yararın gerçekleşmesiyle haklı kılınabileceğini, bunlar arasında 

benzerlikler bulunmasına karşın, bu iki ilkenin gerçekte tamamen farklı olduğunu, 

somut olaylarda karşılaşılan güçlüklerin ve karışıklıkların bir kısmının bunlar 

arasında ayrım yapılmasının ihmal edilmesinden kaynaklandığını belirtmiştir. 

Gerçekten zorunluluk durumu bazı olaylarda hukuka uygunluk nedeni olarak, buna 

karşın bazı olaylarda ise mazeret nedeni olarak ortaya çıkabilmektedir. Yukarıda 
                                                 
268  Bu karar için bkz. CÔTÉ-HARPER, Gisèle/MANGANAS, Antoine D.: Droit pénal canadien, 
Québec 1984, sh: 504-505. 
269 Karar için bkz. CÔTÉ-HARPER/MANGANAS, Droit pénal canadien, sh: 507. 
270 Karar için bkz. CÔTÉ-HARPER/MANGANAS, Droit pénal canadien, sh: 507-508. 
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belirtilen birinci olasılığa ilişkin olaylarda kişi iki zarar arasında seçim yapmak 

zorundadır ve denge açıkça kanuna itaatsizlik lehine eğilirse, bu savunma aracı 

kanunu ihlâl eden kişinin aklanmasına olanak sağlayacaktır. Yargıca göre; “Hiçbir 

pozitif hukuk sistemi bir kişiye yüksek sosyal değerlerle çatışan kanunu ihlâl etme 

olanağını veren bir kuralı kabul edemez. Ceza Kanunu bir kişinin suç oluşturacak bir 

fiili işlemesini hukuka uygun kılındığı ayrık durumları göstermektedir. Bunun daha 

ötesine gitmek ve ortaya koydukları avantajlardan dolayı hukuka aykırılıkları açık 

olan fiillerin haklı kılınabileceğini savunmak ceza hukukuna uygunsuz bir öznellik 

unsurunun sokulması etkisini taşıyacaktır. Bu durum mahkemeleri kanun koyucunun 

iradesini geriye dönük olarak yeniden değerlendirmeye ve suç konusundaki 

yasaklamaların gerekçesi olan sosyal politikaların göreceli yerindeliğini 

değerlendirmeye götürecektir”. Bu yüzden zorunluluk durumu savunma nedeninin 

yalnızca bir mazeret nedeni aracılığıyla kabul edilebileceğini ileri süren yargıç, 

insanın zayıflığının gözönünde bulundurulması ve insancıl ve özgürlükçü bir ceza 

hukukunun insanın koruma veya başkalarını düşünme gibi normal içgüdülerinin 

karşı konulamaz bir şekilde kanuna itaatsizliği zorunlu kıldığı acil durumlarda kişileri 

kanuna sıkı bir şekilde uymaya zorlayamayacağını kabul etmek gerektiğini sözlerine 

eklemiştir. Yargıca göre, böyle bir durumda bulunan kişi fiziksel hareketlerinin 

denetimine sahip olamama anlamında değil, makul başka bir seçeneği olmaması 

anlamında iradî hareket etmemektedir. Bu düşünce çerçevesinde Yargıç Dickson, 

kanunun irade dışı fiilleri cezalandıramayacağı ilkesinden doğan zorunluluk durumu 

savunma nedenini kabul etmekte, böylece de ceza sorumluluğu konusundaki olağan 

kurallarla bütünleştirmektedir. Ayrıca yargıç, hiçbir ceza adaleti sisteminin, fiilin 

failine daha az bir zarardan kaçınma olanağı vermek için daha fazla bir zararın 

verilmesini mazur göremeyeceğini, neden olunan zararın kaçılmaya çalışılan 

zarardan az olması gerektiğini belirterek orantılılık ilkesini aramıştır. Dickson’a göre; 

“Kusur ile savunma aracı olarak zorunluluk durumuna başvurma olanağı arasındaki 

bağlantıyı ele almanın en iyi şekli, mazur görülmesi istenilen fiilin gerçekten irade 

dışı olup olmadığını araştırmaktır. Zorunluluk durumu makul üçüncü bir kişi 

tarafından açıkça öngörülebilirdi ise, fail fiillerinin suç işlemeyi gerektirecek acil bir 

duruma yol açabileceğini öngörmüş veya öngörmek zorundaydı ise, failin acil bir 

durumda olduğunu söylemek olanaksızdır. Bununla birlikte basit taksir, acil durumun 

varlığı ortaya konduğu takdirde zorunluluk durumuna başvurulmasını engellemez”. 

Bu kararda Kanada Yüksek Mahkemesi ispat yükü sorununa da eğilmiştir. Yargıç 
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Dickson’a göre; “Zorunluluk sanığın başvurduğu bir savunma aracı olarak 

belirlenmesine karşın, iradî fiilin varlığının ispatı her zaman kovuşturma makamına 

düşer. Kovuşturma makamı isnat edilen suçun unsurlarının her birini ispatlamak 

zorundadır. Bu unsurlardan biri de fiilin iradî olması niteliğidir. Sanık durumun acil 

olduğu, boyun eğmenin birinin yaşamını veya sağlığını tehlikeye koyabileceği ve 

fiilin makul analizine göre kanuna uygun hareket etmenin olanaksız olduğu 

şüphesini ortaya koyduğu takdirde kovuşturma makamı bu şüpheyi ortadan 

kaldırmaya çalışmak zorundadır. İspat yükü sanığa düşmez” 271 . Böylece bu 

kararında Kanada Yüksek Mahkemesi, zorunluluk durumunu hukuka uygunluk 

nedeni olarak değil, kusuru ortadan kaldıran bir mazeret nedeni olarak ele almıştır272. 

Kanada hukuk reformu komisyonu hazırlamış olduğu kanun taslağında 

zorunluluk durumuyla ilgili olarak şöyle bir öneride bulunmuştur: 

“12. Hukuka aykırı bir saldırı veya tehditler dışındaki koşullardan doğan 

zorunluluk durumu nedeniyle bir suç işleyen kişi, aşağıdaki koşullar çerçevesinde bu 

suç bakımından bir mazeret nedeninden yararlanır: 

a) Doğrudan fiziksel veya maddî bir zarara yol açılmasını engellemek için 

hareket etmiş ise,  

b) Bu zarar suçtan doğan zarardan açıkça daha ağır ise, 

c) Bu zarar daha ölçülü araçlarla etkili olarak engellenemiyorsa”273.                  

7. İsviçre 

1937 tarihli İsviçre Ceza Kanunu’nun zorunluluk durumunu düzenleyen 34. 

maddesi şu şekildedir: 

1. Bir fiil, fiilin failine ait bir değeri, özellikle yaşam, bedensel bütünlük, 

özgürlük, şeref, malvarlığı değerlerini pek yakın bir tehlikeden korumak için işlenmiş 

                                                 
271 CÔTÉ-HARPER/MANGANAS, Droit pénal canadien, sh: 509-513. 
272 GIROUX, Michel/O’SULLIVAN, Eugène: Droit pénal général, Québec 1997, sh: 101-105. 
273 CÔTÉ-HARPER/MANGANAS, Droit pénal canadien, sh: 515. Komisyon zorunluluk durumunun 
açıklamasını da şu şekilde yapmaktaydı: “Zorunluluk durumu kuralı gerçekten açıktır. İki görünüme 
sahiptir. Birincisi daha büyük bir zarardan kaçınmak ya da daha büyük bir iyilik yapmak için girişimden 
ibarettir. İkinci görünümü acil durumlarda kanuna uygun davranma güçlüğü ile ilgilidir. Bu iki 
görünümden farklı, fakat birbirine de yabancı olmayan iki ilke çıkmaktadır. Birincisi, bazı sınırlar 
çerçevesinde, kanun metninin ihlâline dayalı, bu ihlâl yapıldığı takdirde daha büyük bir zarardan 
kaçılabilecekse, yarar ilkesidir. İnsancıl nitelikte olan ikinci ilkeye göre, acil durumlarda, daima bazı 
sınırlar çerçevesinde, sanık için kanuna uygun davranmak çok güç olacaksa kanunu ihlâl mazur 
görülebilir” (CÔTÉ-HARPER/MANGANAS, Droit pénal canadien, sh: 501-502).      



 128

ve başka türlü kurtarma olanağı da yok ise, tehlike failin kusuruna isnad 

edilemiyorsa ve fiilin gerçekleştirildiği koşullarda tehdit edilen değerin feda edilmesi 

failden makul olarak beklenemiyorsa, bu fiil cezalandırılamayacaktır.  

Tehlike failin kusuruna isnad edilebiliyorsa veya fiilin gerçekleştirildiği 

koşullarda tehdit edilen değerin feda edilmesi makul olarak beklenebiliyorsa, hâkim 

cezayı serbestçe indirecektir (md. 66). 

2. Bir fiil, üçüncü bir kişiye ait bir değeri, özellikle yaşam, bedensel bütünlük, 

özgürlük, şeref, malvarlığı değerlerini pek yakın bir tehlikeden korumak için işlenmiş 

ve başka türlü kurtarma olanağı da yok ise, bu fiil cezalandırılamayacaktır. Fail, 

tehdit edilen değerin feda edilmesinin bu değere sahip olan kişiden makul olarak 

beklenebildiğini anlayabilmiş ise, hâkim cezayı serbestçe indirecektir (md. 66).   

1927 tarihli İsviçre Askerî Ceza Kanunu’nun 26. maddesi de şu şekildedir: 

1. Bir fiil, fiilin failine ait bir değeri, özellikle yaşam, bedensel bütünlük, 

özgürlük, şeref, malvarlığı değerlerini pek yakın bir tehlikeden korumak için işlenmiş 

ve başka türlü kurtarma olanağı da yok ise, tehlike failin kusuruna isnad 

edilemiyorsa ve fiilin gerçekleştirildiği koşullarda tehdit edilen değerin feda edilmesi 

failden makul olarak beklenemiyorsa, bu fiil cezalandırılamayacaktır.  

Tehlike failin kusuruna isnad edilebiliyorsa veya fiilin gerçekleştirildiği 

koşullarda tehdit edilen değerin feda edilmesi makul olarak beklenebiliyorsa, hâkim 

cezayı serbestçe indirecektir (md. 47). 

2. Bir fiil, üçüncü bir kişiye ait bir değeri, özellikle yaşam, bedensel bütünlük, 

özgürlük, şeref, malvarlığı değerlerini pek yakın bir tehlikeden korumak için işlenmiş 

ve başka türlü kurtarma olanağı da yok ise, bu fiil cezalandırılamayacaktır. Fail, 

tehdit edilen değerin feda edilmesinin bu değere sahip olan kişiden makul olarak 

beklenebildiğini anlayabilmiş ise, hâkim cezayı serbestçe indirecektir (md. 47). 

3. Askerî tehlike durumunda, özellikle isyan durumunda ya da düşman 

karşısında disiplini devam ettirmek veya itaati sağlamak için faal hizmetdeki bir amir 

veya üst tarafından işlenen fiil, gerekli itaati sağlamanın tek aracı ise, 

cezalandırılamayacaktır.     

İsviçre doktrininde Ceza Kanunu’nun 34. maddesinin, zorunluluk durumunda 

gerçekleştirilen tipik fiilin failinin cezalandırılamayacağını belirtmesi nedeniyle 

zorunluluk durumunun hukuksal niteliği tartışma konusu olmaktadır. Bir görüş 
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zorunluluk durumunun fiili hukuka uygun hâle getirdiğini, bu yüzden de bir hukuka 

uygunluk nedeni teşkil ettiğini belirtmektedir. Diğer görüş ise, kanun metnindeki 

cezalandırılamaz ifadesiyle bir hukuka uygunluk nedeninin düzenlenmek 

istenmediğini, böylece zorunluluk durumunun mazeret nedeni (veya kusuru ortadan 

kaldıran bir neden) teşkil ettiğini ileri sürmektedir 274 . Parlâmento müzakereleri 

sırasında da Alman dilini kullanan raportör “cezalandırılmama (Straflosigkeit)”, 

Fransız dilini kullanan raportör ise “hukuka uygun (conforme au droit)” fiil ifadesine 

başvurmuştur. Ancak ayrım konusunda hiçbir tartışma olmamıştır275.  

Bugün çağdaş İsviçre doktrininde ayırma teorisi benimsenerek, zorunluluk 

durumunun hukuksal niteliği çatışan yararların önemine göre ayrıma tâbi 

tutulmaktadır. Daha az önemdeki hukuksal yararı feda ederek daha önemli bir 

hukuksal yararın korunması sözkonusu ise, hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumundan, buna karşın eşit önemdeki hukuksal yararların çatışması 

mevcutsa mazeret nedeni olarak zorunluluk durumundan bahsedilmektedir 276 . 

Doktrinde Ceza Kanunu’nun 34. maddesinde düzenlenen zorunluluk durumunun 

hem hukuka uygunluk nedeni hem de mazeret nedeni olarak ele alınabileceği ileri 

sürülmektedir. Fiil zorunluluk durumu ile hukuka uygun hâle gelmediği takdirde, 

başka bir deyişle korunan hukuksal yarar feda edilen yarardan açıkça daha önemli 

değilse, zorunluluk durumunun mazeret nedeni teşkil edip etmeyeceği incelemesinin 

yapılabileceğini belirten bu fikre göre, bu husus, failin hukuka uygun davranmasının 

artık kendisinden beklenemeyeceği kaçınılması mümkün olmayan çatışma 

durumunda bulunması hâlinde kabul edilebilir. Md. 34/prg.2’de düzenlenen üçüncü 

kişi lehine zorunluluk durumunda da mazeret nedeninin sözkonusu olabileceği 

kusurun ortadan kalkabileceği, kanunun açıkça öngörmemesine rağmen, md. 

34/prg.1,f.2’nin, koşullarının oluşması şartıyla, burada da geçerli olacağı 

                                                 
274 Bu görüşler için bkz. GRAVEN, Philippe/STRÄULİ, Bernhard: L’infraction pénale punissable, 2e 
éd., Berne 1995, sh: 136. Ceza Kanunu’nun 1908 tarihli öntasarısının gerekçesinde de hukuka 
uygunluğun, failin en azından feda ettiği bir yarardan daha yüksek bir yararı koruması hâlinde mevcut 
olduğu açıklaması yer almaktaydı (GRAVEN/STRÄULİ, L’infraction pénale punissable, sh: 136-137).  
275 GRAVEN/STRÄULİ, L’infraction pénale punissable, sh: 137. 
276 RIKLIN, Franz: Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 2. Auflage, Zürich 2002, sh: 160; 
GRAVEN/STRÄULİ, L’infraction pénale punissable, sh: 137; KILLIAS, Martin: Précis de droit pénal 
général, Berne 1998, sh: 104; TRECHSEL, Stefan/NOLL, Peter: Schweizerisches Strafrecht, 
Allgemeiner Teil I, 5. Auflage, Zürich 1998, sh: 118, 163-164; POZO, José Hurtado: Droit pénal, Partie 
générale II, Zurich 2002, sh: 117-119, 185-187; FAVRE, Christian/PELLET, Marc/STOUDMANN, 
Patrick: Code pénal annoté, 2e éd., Lausanne 2004, Art. 34, No: 1.2; NIGGLI, Marcel 
Alexander/WIPRÄCHTIGER, Hans: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Basel 2003, sh: 422.  
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vurgulanmaktadır 277 . Nitekim İsviçre Federal Mahkemesi 8 Aralık 1995 tarihli 

kararında hukuksal yararların karşılaştırılmasına dayalı bu ayrımı kabul etmiştir278.       

1993 tarihli Ceza Kanunu Öntasarısı da zorunluluk durumunu hukuka 

uygunluk nedeni ve mazeret nedeni olarak ele almıştı. Hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumuna ilişkin 13. madde şöyleydi: 

“Her kim, bizzat kendisini veya başkasını doğrudan ve başka türlü bertaraf 

edilemeyen bir tehlikeden ceza yaptırımını gerektiren bir fiille kurtarır ve böylece 

daha üstün yararları korumuş olursa, hukuka uygun hareket etmiştir”279.  

Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu ise 16. maddede ele alınmıştı: 

(1) Kendisi veya yakını olan bir kişinin sağlığı veya yaşamı veya başka üstün 

yararları bakımından mevcut doğrudan doğruya ve başka türlü bertaraf edilemeyen 

bir tehlikeden cezalandırılabilen bir fiille kendisini ya da yakınını kurtaran kimse, 

tehlikeye katlanması ondan istenemeyecek idi ise, kusurlu hareket etmemektedir. 

(2) Tehlikeye katlanması failden istenebilecek idi ise, hakim cezayı indirir280. 

Nihayet İsviçre Parlâmentosu 13 Aralık 2002 tarihinde Ceza Kanunu için yeni 

bir genel hükümler kısmı kabul etmiştir. Ancak kanton düzeyinde bu kanuna 

uyumlulaştırma süreci henüz tamamlanamadığından, kanunun ne zaman yürürlüğe 

gireceği kesin olarak saptanmamıştır. Bununla birlikte, kanunun 2007 yılı içerisinde 

yürürlüğe gireceği tahmin edilmektedir 281 . Ceza Kanunu’nun yeni genel 

                                                 
277 TRECHSEL/NOLL, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, sh: 163-164. 
278 ATF 122 IV 1, sh: 4.  
279 ÜNVER/NUHOĞLU, İsviçre Ceza Kanunu Öntasarısı, sh: 5. Bu maddenin gerekçesi şöyleydi: 13. 
madde sadece hukuka uygunluk nedeni olan zorunluluk durumunda uygulanır. Öntasarıda, zorunluluk  
durumundaki cezasızlık, sadece zorunluluk durumunda bulunan kişinin kendi hiçbir kusuru olmaksızın 
tehlikenin meydana geldiği durum için kabul edilmiştir. Öntasarının 16. maddesinde “kusur” alt 
başlığıyla, sadece failin kusurunu kaldıran veya hafifleten mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu 
düzenlenmiştir (ÜNVER/NUHOĞLU, İsviçre Ceza Kanunu Öntasarısı, sh: 52).  
280 ÜNVER/NUHOĞLU, İsviçre Ceza Kanunu Öntasarısı, sh: 5. Bu maddenin gerekçesi de şöyleydi: 
Öntasarının 16. maddesinde, kusuru ortadan kaldıran veya hafifleten zorunluluk durumu düzenlenmiştir. 
Hukuka uygunluk nedeni olan zorunluluk durumunda failin birbiriyle çatışan iki yararı sözkonusudur. 
Buna karşılık mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda, fail, sadece bizzat kendini veya bir yakınını, 
sağlığı veya yaşamı veya başka üstün yararları bakımından doğrudan doğruya ve başka türlü bertaraf 
edilmeyen bir tehlikeden kurtarmaktadır. Failden tehlikeyi göğüslemesi beklenmiyorsa, kusurlu 
davranmamaktadır. Failden tehlikeyi göğüslemesi bekleniyorsa, hâkim azalmış kusur nedeniyle hafif bir 
cezaya hükmeder (ÜNVER/NUHOĞLU, İsviçre Ceza Kanunu Öntasarısı, sh: 53).    
281 Bu kanunun tarihçesi ve ortaya çıkış nedenleri için bkz. HEINE, Günter: “Die Totalrevision des 
schweizerischen allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, Entwicklung und Schwerpunkte im 
Vergleich”, Menschengerechtes Strafrecht, Festschrift für Albin ESER, München 2005, sh: 494 vd.   
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hükümlerinde zorunluluk durumunun iki biçimine de, farklı maddelerde düzenlenmek 

suretiyle, açıkça yer verilmiştir282.  

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunu düzenleyen 17. madde 

şu şekildedir; 

“Kendisine ya da başkasına ait hukuksal bir değeri pek yakın ve başka türlü 

savuşturulamayan bir tehlikeden kurtarmak için cezayı gerektiren bir fiil 

gerçekleştiren kimse, bu sayede daha üstün yararları korumuş olursa, hukuka uygun 

hareket etmiştir”.  

Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu ise, 18. maddede düzenlenmiştir; 

(1) Vücut bütünlüğü, yaşam, özgürlük, şeref, malvarlığı veya başka üstün 

değerler bakımından pek yakın ve başka türlü savuşturulamayan bir tehlikeden 

kendisini ya da başkasını kurtarmak için cezayı gerektiren bir fiil gerçekleştiren 

kimse, kendisinden tehlikeyle karşı karşıya kalan değeri feda etmesi 

beklenebiliyorsa, daha hafif bir cezayla cezalandırılır.  

(2) Failden tehlikeyle karşı karşıya kalan değeri feda etmesi beklenemiyorsa, 

kusursuz hareket etmiştir.      

Zorunluluk durumunda meydana getirilen fiilin yol açtığı zararlardan dolayı 

özel hukuk sorumluluğu da İsviçre hukukunda düzenlenmiştir. İsviçre Borçlar 

Kanunu md. 52/2’ye göre; “Kendisini veya bir başkasını bir zarardan veya pek yakın 

bir tehlikeden korumak için üçüncü bir kişinin malvarlığına zarar veren kişinin borçlu 

olduğu tazminatın miktarını hâkim, hakkaniyete uygun olarak belirler”. İsviçre 

Medenî Kanunu’nun 701. maddesi ise şu şekildedir: “Bir kimse kendisini veya 

başkasını pek yakın bir zarardan veya mevcut bir tehlikeden yalnızca üçüncü bir 

kişinin malvarlığına zarar vererek koruyabiliyorsa, ihlâlin, önlenmesi sözkonusu olan 

zarar veya tehlike ile karşılaştırılmasında öneminin az olması koşuluyla, bu üçüncü 

kişi bu ihlâle katlanmak zorundadır” (f.1). “Malik bir zarara maruz kalmış ise, 

hakkaniyete uygun bir tazminat isteyebilir” (f.2).        

8. Avusturya 

                                                 
282 Bu düzenlemeler için bkz. SEELMANN, Kurt: Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Auflage, Basel 2005, 
sh: 216-217.  
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1974 tarihli Avusturya Ceza Kanunu’nda yalnızca mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumu yer bulmuştur. Gerçekten Ceza Kanunu § 10 şu şekilde kaleme 

alınmıştır: 

“(1) Kendisini veya üçüncü bir kişiyi doğrudan doğruya tehdit eden ağır bir 

zararı savuşturmak için, cezayı gerektiren bir fiil gerçekleştiren kişi, fiilden beklenen 

zarar kişinin savuşturulmasını gerekli gördüğü zarardan önemli ölçüde orantısız 

olarak değerlendirilmiyorsa ve failin içinde bulunduğu durumda, hukuken korunan 

değerlerle ilişkili olan bir insandan başka türlü bir davranış beklenemiyorsa, 

mazeretlidir.  

(2) Fail, hukuk düzeni tarafından tanınmış bir neden olmaksızın kendini 

tehlikeye bilerek atmışsa, mazur görülmez. Fail, taksirine dayanan bir yanılgıyla 

fiilinin bir mazeret nedeninden yararlandırılacağı koşulların oluştuğunu sanmışsa ve 

taksirle işlenmiş fiil için bir ceza öngörülmüşse, taksirli hareketinden dolayı 

cezalandırılmalıdır”.    

Zorunluluk durumunun hukuka uygunluk nedeni olarak Ceza Kanunu’nda 

düzenlenmemesine rağmen, uygulama ve doktrin bu hukuka uygunluk nedenini, 

esasını hukuk düzeninin genel yapı prensibine ve hukuk teamülüne dayandırmak 

suretiyle kanun üstü zorunluluk durumu olarak kabul etmektedir. Doktrinde 

zorunluluk durumunun hukuksal niteliğinin esası, her insanın asgarî düzeyde 

katlanmak zorunda olduğu karşılıklı dayanışma yükümlülüğüyle açıklanmaktadır. 

Buna göre, belirli durumlarda, zarara uğrayan üçüncü kişi başkasına ait hukuksal 

yararların kurtarılması için kendisine ait hukuksal yararların feda edilmesinin 

hukuksal sonuçlarına katlanmak zorundadır. Bu dayanışma yükümlülüğü birey üstü 

anlamında yararların korunması ilkesine dayanmaktadır. Daha düşük bir yararın 

feda edilmesi pahasına daha önemli bir yararın kurtarılması caizdir. Zira bu suretle 

daha yüksek önemdeki yararlar bütünlüğü varlığını sürdürmektedir. Bu durum 

yararların karşılaştırılması ilkesini gerektirmektedir283. 

Doktrinde zorunluluk durumunun hukuka uygunluk nedeni olarak ortaya 

çıkabilmesi için şu koşulların oluşması gerektiği belirtilmektedir; herhangi bir 

hukuksal değeri doğrudan doğruya tehdit eden ağır bir olası zararın bulunması, 

zararın tipik fiilin gerçekleştirilmesinden başka bir araçla savuşturulamaması, tehdit 

                                                 
283 FUCHS, Helmut: Österreichisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 6. Auflage, Wien 2004, sh: 150-
151; LEWISCH, Peter: Casebook Strafrecht, 6. Auflage, Wien 2005, sh: 56.  
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eden olası zararın kurtarma fiilinin sonuçladığı ihlâlden açıkça daha yüksek olması, 

fiilin zararın savuşturulması için uygun olması ve failin kurtarma amacıyla zorunluluk 

durumunun objektif koşullarının bilgisi çerçevesinde hareket etmesi284.     

Zorunluluk durumunun hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilebilmesi için 

şüphesiz en önemli koşul, kurtarılan yararın kurtarma fiiliyle zarar gören yarardan 

daha önemli olması gerekliliğidir. Bu önemlilik açık ve şüphesiz olmalıdır. Karmaşık 

yararların karşılaştırılmasında olayın hukuksal ve somut bütün koşulları dikkate 

alınır. Başka bir deyişle, tehdit eden tehlikenin yakınlığı, türü, derecesi ve kapsamı, 

olası zararın gerçekleşme ihtimali, büyüklüğü ve telafisinin imkansızlığı, ihlâle bağlı 

sonuçların açık uzak etkileri, kurtarma fiilinin risklerinin yanısıra kurtarma şansının 

büyüklüğü değerlendirilir285.           

Zorunluluk durumunda hukuka uygunluk koşullarının ex-ante olarak 

değerlendirilmesi gerektiği, ex-ante bir değerlendirmenin de yararlar 

karşılaştırılmasında riskin ve kurtarma şansının gözönünde bulundurulması 

sonucuna götüreceği belirtilmektedir. Böylece yalnızca hukuksal değerlerin soyut 

önemlerinin değil, aynı zamanda da olası somut ihlâlin büyüklüğünün ve 

gerçekleşme ihtimalînin de gözönünde bulundurulması gerekliliğinin altı 

çizilmektedir286. Bunun sonucunda, kurtarma fiilinin üçüncü kişilere ait değerler için 

olası olumsuz sonuçlarına karşılık kurtarma neticesinin gerçekleşme ihtimali de 

tartılmalıdır. Yüksek önemdeki bir yarar için küçük bir riskle gerekçelendirilen, bunun 

yanısıra küçük bir yarar için büyük bir kurtarma şansı barındıran kurtarma fiili 

hukuka uygundur. Örneğin, kalabalık bir ortamda yere düşen takısını alabilmek için 

(az değerdeli malvarlığı için yüksek kurtarma şansı) yanındaki kişiyi iten kimsenin 

(düşük dereceli müessir fiil riski) fiili zorunluluk durumu sayesinde hukuka uygun 

olmaktadır287.     

                                                 
284 TRIFFTERER, Otto: Österreichisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Auflage, Wien 1994, sh: 228; 
LEWISCH, Casebook Strafrecht, sh: 56-57; MALECZKY, Oskar: Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 3. 
Auflage, Wien 2001, sh: 19-20, 21. 
285 KIENAPFEL, Diethelm/HÖPFEL, Frank: Grundriß des österreichischen Strafrechts, Allgemeiner 
Teil, 10. Auflage, Wien 2003, sh: 55-56; MALECZKY, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, sh: 20. 
286 TRIFFTERER, Österreichisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, sh: 230-233; LEWISCH, Casebook 
Strafrecht, sh: 56. Ancak bu yazarlar ex-ante değerlendirmenin objektif ya da sübjektif olarak mı 
yapılması sorununu yanıtsız bırakmaktadırlar. Buna karşın, Maleczky açıkça ex-ante objektif bir 
değerlendirmeden yana tavır almaktadır (MALECZKY, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, sh: 19).      
287 FUCHS, Österreichisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, sh: 152. 
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Ceza Kanunu §10’da kurala bağlanan mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumunda ise, yine bir yararlar çatışması durumu sözkonusudur. Ancak zorunluluk 

durumunun mazeret nedeni teşkil edebilmesi için kurtarılan yararın feda edilen 

yarardan daha üstün olmaması, aksine her iki yararın eşit ya da aralarında çok az 

bir farkın olması gerekir288. Böylece bu zorunluluk durumu türünün gerçekleşmesi 

için orantılılık ilkesinin bulunması şarttır. Fiilden doğan zarar fail tarafından 

savuşturulması gerekli görülen zarardan önemli ölçüde orantısız (daha ağır) ise, 

zorunluluk durumunda yapılan fiil mazur görülemez289. Madde metni, zorunluluk 

durumunu mazeret nedeni teşkil edebilmesi bakımından belirli hukuksal değerlerle 

sınırlamamıştır. Bu nedenle §10’a göre, malvarlığı değerlerinin kurtarılması fiili de, 

bu durumda psikolojik baskı fail üzerinde vücut bütünlüğünün ve yaşamın ihlâli 

tehlikesindekine oranla daha az olmasına karşın, mazur görülebilecektir290. Yine fail, 

hukuk düzeni tarafından tanınmış bir neden olmaksızın kendini tehlikeye bilerek 

atmışsa, mazur görülemeyecektir. Beklenebilirlik koşulu bakımından da normatif bir 

kriter ortaya konmaktadır. Failin içinde bulunduğu psikolojik durumda, aynı hukuksal 

konumda bulunan ortalama bir insandan başka türlü bir davranış beklenemiyorsa, 

yine failin kusurunun ortadan kalktığı sonucuna varılmaktadır 291 . Ancak özel bir 

hukuksal statüsü nedeniyle tehlikeye katlanmak yükümlülüğü altında bulunan kişiler 

zarara katlanmak zorundadırlar. Örneğin Askerî Ceza Kanunu § 4’de, tehlikeye karşı 

koyma askerî yükümlülüğü mevcut olduğunda, kişisel tehlikeden korkunun fiili mazur 

kılmayacağı belirtilmiştir292.     

9. Liechtenstein  

1987 tarihli Liechtenstein Ceza Kanunu yalnızca mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumunu düzenlemektedir. Avusturya Ceza Kanunu § 10’dan aynen 

alınan Ceza Kanunu § 10 şu şekildedir: 

“(1) Kendisini veya üçüncü bir kişiyi doğrudan doğruya tehdit eden ağır bir 

zararı savuşturmak için, cezayı gerektiren bir fiil gerçekleştiren kişi, fiilden beklenen 
                                                 
288 KIENAPFEL/HÖPFEL, Grundriß des österreichischen Strafrechts, Allgemeiner Teil, sh: 115-116; 
TRIFFTERER, Österreichisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, sh: 283.  
289  TRIFFTERER, Österreichisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, sh: 284; LEWISCH, Casebook 
Strafrecht, sh: 83 vd.  
290 FUCHS, Österreichisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, sh: 193. 
291 KIENAPFEL/HÖPFEL, Grundriß des österreichischen Strafrechts, Allgemeiner Teil, sh: 116-117; 
MALECZKY, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, sh: 31.  
292 FUCHS, Österreichisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, sh: 194-195. 
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zarar kişinin savuşturulmasını gerekli gördüğü zarardan önemli ölçüde orantısız 

olarak değerlendirilmiyorsa ve failin içinde bulunduğu durumda, hukuken korunan 

değerlerle ilişkili olan bir insandan başka türlü bir davranış beklenemiyorsa, 

mazeretlidir.  

(2) Fail, hukuk düzeni tarafından tanınmış bir neden olmaksızın kendini 

tehlikeye bilerek atmışsa, mazur görülmez. Fail, taksirine dayanan bir yanılgıyla 

fiilinin bir mazeret nedeninden yararlandırılacağı koşulların oluştuğunu sanmışsa ve 

taksirle işlenmiş fiil için bir ceza öngörülmüşse, taksirli hareketinden dolayı 

cezalandırılmalıdır”.       

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun Ceza Kanunu’nda 

açıkça düzenlenmemesinden dolayı hukuksal niteliği, hukuk düzeninin genel yapı 

prensibi kavramıyla açıklanmaya çalışılarak, varlığı kanun üstü zorunluluk durumu 

şeklinde kabul edilmektedir. Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda 

failin kurtarmak istediği tehdit altındaki hukuksal yararla kurtarma fiili sonucunda ihlâl 

edilen hukuksal yarar arasında bir yararlar karşılaştırması sözkonusudur. Kurtarılan 

hukuksal yarar kurtarma fiiliyle ihlâl edilen hukuksal yarardan daha yüksek ise, 

hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu mevcuttur. Ceza Kanunu § 10’da 

düzenlenen mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda, fiil hukuka aykırı 

olmasına rağmen fail kusurlu değildir. Çünkü fiili gerçekleştirdiği esnada fail, 

hukuksal değerlerinin ağır şekilde tehdit edilmesinden dolayı katlanamayacağı ve 

yalnızca üçüncü bir kişinin hukuksal yararlarını ihlâl ederek tipe uygun fiili 

gerçekleştirmek suretiyle kaçınabileceği bir tehdit altında bulunmaktadır. Fiil üçüncü 

bir kişinin hukuksal yararlarını ihlâl ettiği için hukuka aykırılık niteliğini korumaktadır. 

Ancak somut olayda failden başka türlü bir davranış beklenemediği için kınanabilirlik 

ve böylece de kusur unsuru mevcut değildir 293.  

10. Belçika 

Belçika hukukunda zorunluluk durumuna ilişkin olarak genel bir yasal 

düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte 1867 tarihli Ceza Kanunu’nda md. 

                                                 
293 BECK, Robert G.: Die Untreue nach dem liechtensteinischen Strafgesetzbuch, Zürich 1997, sh: 
184-186, 196-198.  
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541 ve 563/4 gibi bazı metinler, düzenledikleri suçların oluşmasının koşulu olarak 

zorunluluk durumunun yokluğunu aramaktadırlar294.  

Zorunluluk durumunun benimsenmesi bugün için doktrinde ve uygulamada 

artık tartışma konusu yapılmamaktadır. Ancak zorunluluk durumunun esası ve 

niteliği üzerinde odaklanmış bir tartışma halen güncelliğini korumaktadır.  

Zorunluluk durumunun Belçika hukukundaki hukuksal niteliği daha çok, bu 

kurumu zorlayıcı kuvvet veya mücbir sebep kavramlarına benzeten anlayış ile 

zorunluluk durumunu kendine özgü bağımsız bir kavram olarak gören anlayış 

arasındaki tartışma çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır. 

Yakın bir döneme kadar Belçika uygulaması, zorunluluk durumunun esasını 

Ceza Kanunu’nun 71. maddesinde düzenlenmiş olan zorlayıcı kuvvet kavramına 

benzetmek suretiyle açıklamaya çalışmıştır295. Belçika uygulamasına göre, “ağır ve 

mevcut bir tehlike karşısında bulunan sanık hukuken koruması gerekli olan yararları 

fiili gerçekleştirmekten başka türlü koruyamadığı takdirde, manevî cebir sanığın 

özgür iradesini ortadan kaldırır”296. 

Doktrinin büyük çoğunluğu ise, zorunluluk durumu ile zorlayıcı kuvvet 

arasındaki bu benzetmeyi eleştirmekte ve bu iki kurumun birbirinden ayrı ve 

bağımsız birer kavram olduklarını vurgulamaktadır 297 . Nitekim Yargıtay da bir 

kararında doktrinin bu görüşüne katılmıştır298.  

                                                 
294 TULKENS, Françoise/VAN DE KERCHOVE, Michel: Introduction au droit pénal, Bruxelles 2003, 
sh: 304.  
295 Belçika Ceza Kanunu’nun 71. maddesi şu şekildedir: “Sanık veya şüpheli fiilin işlenmesi esnasında 
akıl hastası durumunda bulunduğu takdirde ya da karşı koyamayacağı bir kuvvet tarafından zorlanmış 
ise suç mevcut değildir”. Belçika uygulamasının bu konudaki gelişimi için ayrıca bkz. FORIERS, De 
l’état de nécessité en droit pénal, sh: 241 vd. Brüksel Asliye Ceza Mahkemesi’nin 27 Eylül 1969 tarihli 
kararına göre; “Zorunluluk durumu kanunda bu sıfatla öngörülmediği için, uygulama onu zorlayıcı 
kuvvet yasal kavramına benzeterek ve Ceza Kanunu’nun 71. maddesindeki esası tanıyarak, ona fiili 
suç olmaktan çıkarma gücünü tanımıştır”. Karar için bkz. TULKENS/VAN DE KERCHOVE, 
Introduction au droit pénal, sh: 305, dn: 274.        
296 Belçika Yargıtayı’nın 7 Şubat 1949, 27 Aralık 1949, 20 Eylül 1954, 28 Şubat 1955, 10 Şubat 1960, 
23 Aralık 1968, 8 Ekim 1973, 17 Kasım 1975, 10 Mayıs 1977, 12 Aralık 1978, 21 Mart 1979, 12 Aralık 
1979, 29 Eylül 1982 tarihli kararları.   
297 FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, sh: 27-45; TULKENS/VAN DE KERCHOVE, 
Introduction au droit pénal, sh: 306, 358-360; HENNAU, Christiane/VERHAEGEN, Jacques/ 
SPIELMANN, Dean/BRUYNDONCKX, Annabelle: Droit pénal général, 3e éd., Bruxelles 2003, sh: 189 
vd., 303-309; MESSINNE, Jules: Droit pénal, Volume II, 4e éd., Bruxelles 1999, sh: 135-137.      
298  Yargıtay’ın 13 Mayıs 1987 tarihli kararı için bkz. HENNAU/VERHAEGEN/SPIELMANN/ 
BRUYNDONCKX, Droit pénal général, sh: 202.  
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Bugün zorunluluk durumu hukuksal esasını, zorlayıcı kuvveti düzenleyen ve 

zorunluluk durumuna kıyasen uygulanan Ceza Kanunu’nun 71. maddesinde değil, 

ceza hukukunun genel ilkelerinde bularak ayrı bir kurum olarak ele alınmaktadır. 

Failin iradesini ortadan kaldırdığı için bir mazeret nedeni oluşturan zorlayıcı 

kuvvetten farklı olarak zorunluluk durumu, çatışan iki yarar arasında makul bir seçim 

yapmaya olanak tanıyarak failin iradesini ortadan kaldırmayan bir hukuka uygunluk 

nedeni olarak kabul görmektedir299. Nitekim Adalet Bakanlığı tarafından Profesör 

Legros’a hazırlatılan 1985 tarihli Ceza Kanunu Öntasarısı zorunluluk durumunu bir 

hukuka uygunluk nedeni olarak açıkça kabul etmiştir300. 

Belçika Yargıtayı 13 Mayıs 1987 tarihli kararında, failin, kendini kusuruyla 

zorunluluk durumuna sokmasının kural olarak hukuka uygunluk nedenini ortadan 

kaldırmayacağını kabul etmiştir. Doktrinde de bu görüş bazı yazarlarca 

paylaşılmaktadır 301 . Bununla birlikte, Yargıtay daha sonraki kararlarında, failin 

savuşturmuş olduğu tehlikeyi fiiliyle bilerek oluşturmamasını gerekli görerek aksi 

görüşü benimsemiştir302.    

Belçika doktrininde hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu ile 

mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu arasında açık bir ayrım yapılmamaktadır. 

Bununla birlikte doktrinde, tipik fiil gerçekleştirilerek korunmaya çalışılan yararın feda 

edilen yarardan üstün olabileceği gibi, bu yarara eşit de olabileceği kabul 

edilmektedir 303 . Ancak “hiçbir cürüm veya cünha, kanunda belirlenmiş durumlar 

yoksa, mazur görülemez” şeklindeki Ceza Kanunu’nun 78. maddesi nedeniyle 

                                                 
299  TULKENS/VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, sh: 306. Brüksel Asliye Ceza 
Mahkemesi’nin 4 Eylül 1996 tarihli kararına göre; “Zorunluluk durumunu zorlayıcı kuvvetten ayırmak 
uygundur. Bu anlamda zorlayıcı kuvvet bir suçun varolması için gerekli olan manevî serbestiyi fiilin 
failine bırakmamaktadır. Buna karşın zorunluluk durumunda, fail bir alternatif içerisinde bulunur: ya bir 
zarara maruz kalacak ya da tipik fiili gerçekleştirerek bir zarara neden olacaktır” (Karar için bkz. 
TULKENS/VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, sh: 306, dn: 279). 
300  Zorunluluk durumunu düzenleyen Öntasarı’nın 71. maddesi şöyledir: “Zorunluluk durumu, faili, 
kanun tarafından benimsenmiş veya korunan bir değerden, zarardan veya haktan, hâkimin vereceği 
karara göre, daha üstün bir değeri, yararı veya hakkı korumak amacıyla ceza kanununa uygun 
davranma ile ceza kanununu ihlâl etme arasında seçim yapmaya iten bir durumdur” (LEGROS, 
Robert: Avant-projet de Code pénal, Bruxelles 1985, sh: 20).  
301  HENNAU/VERHAEGEN/SPIELMANN/BRUYNDONCKX, Droit pénal général, sh: 201-202; 
VANDERMEERSCH, Damien: Éléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles 2003, sh: 76.  
302 Yargıtay’ın 5 Nisan 1996, 24 Mart 1999, 28 Nisan 1999, 13 Kasım 2001, 11 Ocak 2002 tarihli 
kararları (Zikredenler TULKENS/VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, sh: 311, dn: 318).     
303  TULKENS/VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, sh: 307; VANDERMEERSCH, 
Éléments de droit pénal et de procédure pénale, sh: 74-75.  
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çatışan yararların eşitliği hâlinde zorunluluk durumunun kusuru ortadan kaldırdığı 

(mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu) görüşü ileri sürülemeyecektir.  

Belçika uygulamasında çatışan yararların karşılaştırılmasına ilişkin olarak 

çeşitli kararlar mevcuttur. Kısmî bir suç olmaktan çıkarma konusu olmadan önce, 

çocuk düşürme konusunda birçok kararda, korunması çocuk düşürmeyi haklı bir 

yarar olarak ortaya çıkartan “annenin yaşamı”304 ile korunması “ceninin yararı, yani 

yaşama şansı”nın korunmasına eşit olmayan “annenin ailevî, sosyal, ekonomik veya 

diğer yararları”305 arasında bir ayrım yapılmıştı.  

Karayolları trafik suçları konusunda da, uygulama aynı şekilde, bir hastanın 

evine acilen çağrılan ve somut olayda hız sınırını aşmış olan bir hekimin üçüncü 

kişiler için hiçbir tehlikeye yol açmadığı durum ile “günlük çalışmasının bozulması 

tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu” belirten radyolog tarafından işlenen aynı 

suçta acil bir durumun ileri sürülemeyeceği durum arasında ayrım yapmıştır. Birinci 

olayda zorunluluk durumu mevcut olmasına karşın306, ikinci olayda yoktu307.  

İş hukuku alanındaki bir çok kararda, pazarın kaybedilmesinin, ücret veya 

vergi yükünün artmasının ya da iş hacminin azaltılmasının, kraliyet kararıyla zorunlu 

kılınan bir toplu sözleşmede ele alınan çizelgede yer alan ücret narhına riayetsizliği 

haklı çıkarmayacağı 308  ve pazarı yitirme ve işin azaltılması kaygısının Pazar 

çalışmasına özel kanunda izin verilen durumlar dışında bir perakende satış 

mağazasında saat on ikiden sonra işçilerin çalıştırılmasını haklı kılmayacağı309 kabul 

edilmiştir. Bu bağlamda, “zorunluluk durumunu piyasa mülahazalarına bağlamanın, 

bu kavramın günün verilerine göre ve objektif denetim olmaksızın her işletmenin bir 

maslahata uygunluk politikasına benzeyen bir kavram olarak ele alınmasına 

uzanabileceği” fikri kabul edilmiştir310. Bununla birlikte, bir başka kararda, yabancı 

uyruklu işçilerin çalıştırılmasıyla ilgili 20 Temmuz 1967 tarihli ve 34 sayılı kraliyet 

                                                 
304 Liège Asliye Ceza Mahkemesi’nin 9 Ocak 1926 tarihli kararı.  
305 Brüksel İstinaf Mahkemesi’nin 30 Haziran 1983 tarihli kararı.  
306 Soignies Sulh Ceza Mahkemesi’nin 26 Ekim 1972 tarihli kararı.  
307 Charleroi Sulh Ceza Mahkemesi’nin 27 Eylül 1974 tarihli kararı.   
308 Arlon Asliye Ceza Mahkemesi’nin 10 Şubat 1985 tarihli kararı ve Liège İstinaf Mahkemesi’nin 23 
Ekim 1985 tarihli kararı.  
309 Charleroi Asliye Ceza Mahkemesi’nin 1 Haziran 1988 tarihli kararı ve Brüksel İstinaf Mahkemesi’nin 
4 Eylül 1996 tarihli kararı.  
310 Arlon Asliye Ceza Mahkemesi’nin 10 Ocak 1985 tarihli kararı ve Liège İstinaf Mahkemesi’nin 23 
Ekim 1985 tarihli kararı.   
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kanunnamesinin ihlâl edilmesini iş piyasasında mevsimlik işçilerin bulunmasının 

olanaksızlığı ve kurallara aykırı yabancı işçi çalıştırmanın işletmenin devamlılığını 

sağlamanın tek şeklini oluşturduğu gerekçesiyle haklı görmüştür311.  

Bir işletmede yöneticilerin hürriyetlerinin tahdit edildiği bir olayda yerel 

mahkeme, dört yüz kişilik personelin ve bunların ailelerinin yararının hürriyetleri 

tahdit edilen yöneticilerin yararına eşit, hatta bunun üstünde olduğuna karar vermiş, 

istinaf kanun yoluna gidilmesi üzerine de Liège İstinaf Mahkemesi 28 Haziran 1979 

tarihinde şöyle bir karar almıştır: “İşletmenin personelinin ve ailelerinin maddî ve 

manevî yararı tartışmasız değerlerden biri olmasına karşın, herkesin sahip olduğu 

temel haklardan biri olan özgürlük hakkıyla eşit görülemez, zira demokrasinin 

özelliklerinden biri olan bu hak gerek insan haklarının ve temel hürriyetlerin 

korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi’nde gerek Anayasamızda garanti altına 

alınmıştır”312.  

Çevrenin korunması konusunda bir kararda, kanun koyucunun ve idarî 

makamların öngöremediği ekonomik güçlüklerin mevcudiyetinin, ihlâl edilen çevre 

tüzüğünden daha fazla bir yarara sahip olan sosyo-ekonomik yararları tehlikeye 

atacağı belirtilmiştir 313 . Buna karşın birçok kararda, çevre konusundaki yasal 

düzenlemelerin ihlâlinin işletmenin devamlılığını sağlama kastıyla314, özel ekonomik 

bir yararın korunmasıyla315 veya ev çöplerinin boşaltılmasında halkın yararıyla316 

haklı gösterilemeyeceği vurgulanmıştır. Aynı şekilde Yargıtay da, 28 Nisan 1999 

tarihli kararında, bir yapının devamlılığının sağlanmasındaki yararın ülkenin ve ortak 

malvarlığının düzenlenmesindeki üst yararlara feda edilmesi gerektiğine karar 

vermiştir. 

Yargıtay 5 Nisan 1996 tarihli kararında, bilimsel araştırmanın finansmanının 

sağlanması ve araştırmacıların ücretlerinin ödenmesi kaygısının, içeriğine 

güvenilmesi gereken evraka bağlı olan krediden daha üst bir yarar olarak 

                                                 
311 Anvers Asliye Ceza Mahkemesi’nin 23 Eylül 1992 tarihli kararı.  
312 Karar için bkz. HENNAU/VERHAEGEN/SPIELMANN/BRUYNDONCKX, Droit pénal général, sh: 
195. 
313  Gand Asliye Ceza Mahkemesi’nin 26 Ekim 1993 tarihli kararı ve aynı şekilde Gand İstinaf 
Mahkemesi’nin 7 Ocak 2000 tarihli kararı.  
314 Gand İstinaf Mahkemesi’nin 26 Nisan 1993 tarihli kararı.  
315 Gand Asliye Ceza Mahkemesi’nin 27 Eylül 1993 tarihli kararı.  
316 Mons İstinaf Mahkemesi’nin 18 Ocak 1994 tarihli kararı.  
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düşünülemeyeceğine, bu yüzden de evrakta sahtekârlığı hukuka uygun hâle 

getiremeyeceğine karar vermiştir. 

Yine bir çiftçinin ekonomik nedenlerden dolayı kendi sürüsü üzerinde 

sezaryen uygulaması zorunluluk durumunun mevcut bulunmaması nedeniyle 

hukuka uygun olarak kabul edilmemiştir317.     

Bir Yehova şahidinin yalnızca askerlik hizmetini değil, aynı zamanda bunun 

yerine ikame edilen sivil hizmeti de yapmayı reddetmesi, “kişisel dinî inançların 

korunmasının askerlik hizmetini empoze eden kanunlara riayet edilmesinden ibaret 

olan yarardan daha önemli bir yararı teşkil etmemesi” nedeniyle hukuka uygun 

olarak görülmemiştir318.      

Doktrinde zorunluluk durumunun hem ceza sorumluluğunu hem de özel 

hukuk sorumluluğunu ortadan kaldırdığını, ancak üçüncü kişilerin uğramış oldukları 

zararlar bakımından özel hukuktaki dayanışma prensibinin uygulanarak zararın 

orantılı bir şekilde paylaştırılması gerektiği çözümü ortaya atılmıştır319.         

11. Lüksemburg 

1879 tarihli Lüksemburg Ceza Kanunu zorunluluk durumunu açıkça 

düzenlememektedir. Ancak Lüksemburg içtihadında zorunluluk durumunun bir 

hukuka uygunluk nedeni oluşturduğu kabul edilmektedir320. Örneğin Lüksemburg 

Yargıtayı 22 Şubat 1996 tarihli Mreches davasındaki kararında, zorunluluk durumu 

hukuka uygunluk nedenine başvurmaya engel oluşturmayan basit kusur ile bu 

hukuka uygunluk nedeninden yararlanmayı ortadan kaldıran böyle bir duruma 

bilerek girme iradesi arasında bir ayrım yapmıştır. Bu davada, ilgili düzenlemelere 

göre arabasıyla gelişini diske bildirmemekten ve park koşullarını ihlâl etmekten 

dolayı para cezasına mahkûm olan bir ilkokul öğretmeni Lüksemburg ilçe 

mahkemesi önünde zorunluluk durumuna başvurmuştu. Sanık gerekçesinde, suçun 

işlendiği saatlerde ilkokul öğrencilerine ders verdiğini ve teneffüsler sırasında okul 

tiyatrosu için provaların yapıldığını, bu yüzden çocukları gözetimsiz bırakmanın 

mutlak imkânsızlığı içinde olmasından dolayı arabası için uygun bir yer 

                                                 
317 Liège İstinaf Mahkemesi’nin 20 Kasım 1989 tarihli kararı.  
318 Askerî Mahkeme’nin 13 Mayıs 1981 ve 24 Eylül 1981 tarihli kararları.  
319 MESSINNE, Droit pénal, sh: 137.      
320  SPIELMANN, Dean/SPIELMANN, Alphonse: Droit pénal général luxembourgeois, 2e éd., 
Bruxelles 2002, sh: 291. 
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araştırmasının olanaksız olduğunu belirtmiş ve sonuç olarak kurallara uymak için 

öğrencileri terk etmek ya da öğrencilerin gözetimini sağlamak için suça konu 

otomobili terk etmek şeklindeki iki seçim karşısında öğrencilerin sürekli gözetiminin 

bir zorunluluk durumunu oluşturduğunu ileri sürmüştür. İlk derece mahkemesi 

hâkimleri, zarardan kaçmak için, özellikle kamusal taşıma aracına binmek gibi başka 

araçlar mevcut olduğu takdirde zorunluluk durumunun bulunmadığı gerekçesiyle bu 

hukuka uygunluk nedenini kabul etmemişlerdi. Kararın temyizi üzerine Yargıtay şu 

şekilde bir karar vermişti: “Failin zorunluluk durumunu sonuçlayan olayı bizzat 

oluşturduğu kusurunun mevcudiyeti, bu hukuka uygunluk nedeninden 

yararlanabilmesini kural olarak engellemez. Bununla birlikte davada olduğu gibi fail 

sözde zorunluluk durumunu oluşturduğunu öngörebildiği bir  hâle kendini bilerek 

soktuğu takdirde zorunluluk durumu yoktur”321.    

Lüksemburg doktrin ve uygulaması zorunluluk durumunu açıkça hukuka 

uygunluk nedeni ve mazeret nedeni olarak ikiye ayırmamaktadır. Doktrinde 

Spielmann ve Spielmann hukuka uygunluk nedenleri başlığı altında inceledikleri 

zorunluluk durumunu, “suçun feda ettiği yarara eşit veya bunun üstünde bir yararı 

korumak için ölçülü biçimde bu suçu işlemekten başka çaresi olmayan kişinin içinde 

bulunduğu durum” olarak tanımladıktan sonra 322 , orantılılık ilkesine ilişkin 

açıklamalarında çatışan yararların karşılaştırılmaları gerekliliği üzerinde durmakla 

birlikte, çatışan yararların eşit önemde olması hâlinde nasıl bir sonuca varılması 

gerektiği konusuna değinmemektedirler 323 . Bununla birlikte, Lüksemburg 

uygulamasında zorunluluk durumunu mazeret nedeni olarak ele alınması olanağı 

yoktur. Çünkü “hiçbir cürüm veya cünha, kanunda belirtilmiş olan bir durum 

sözkonusu değilse, mazur görülemez” şeklinde kaleme alınmış olan Lüksemburg 

Ceza Kanunu’nun 72. maddesi karşısında zorunluluk durumu mazeret nedeni 

(kusuru ortadan kaldıran neden) olarak nitelendirilemeyecektir.                

12. Hollanda 

                                                 
321  Karar için bkz. Pasicrisie luxembourgeoise, Recueil Trimestriel de la Jurisprudence 
Luxembourgeoise, no: 1/1996, sh: 2-5; SPIELMANN/SPIELMANN, Droit pénal général 
luxembourgeois, sh: 294-295. 
322 SPIELMANN/SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, sh: 292. 
323 SPIELMANN/SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, sh: 295-296.  
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1886 yılında yürürlüğe giren Hollanda Ceza Kanunu’nun324 40. maddesinde 

yalnızca tehdide dayalı zorunluluk durumuna yer verilmiştir. Ceza Kanunu md. 40 şu 

şekilde düzenlenmiştir; 

 “Karşı konulamaz bir kuvvet nedeniyle mecbur kaldığı bir fiili gerçekleştiren 

kimse cezalandırılamaz”325.  

Hollanda Yüksek Mahkemesi’nin uygulamasında da zorunluluk durumuna 

ilişkin kararlara rastlamak mümkündür. 1886 tarihli Ceza Kanunu tarafından verilmiş 

olan ilk karar, izin verilmeyen dilencilikle ilgili 27 Haziran 1887 tarihli karardır. Bu 

karara konu olan olayda, çalışarak geçimini sağlayacak durumda olmayan ve 

fakirlere yardım fonu tarafından da kendisine çok az bir para verilen 75 yaşında 

zayıf bir kadın, bir evin önünde dilencilik yaparken yakalanmıştı. Yerel mahkeme, bu 

kadının başkalarının hayırseverliğiyle savuşturulamayan kişisel durumundan dolayı, 

fiili, karşı koyamayacağı bir durum nedeniyle işlediği sonucuna varmıştı. Ancak 

Yüksek Mahkeme yerel mahkemenin görüşüne katılmamıştır. Yüksek Mahkeme’ye 

göre, 40. maddeye gereğince bir cezasızlık için, bizatihi cezalandırılabilen bir fiilin 

karşı konulamayan bir kuvvetin etkisi altında yapılmış olması gerekir. Oysa ki olayda, 

kadının içinde bulunduğu durum karşı konulamaz bir baskıyı ifade etmek için yeterli 

değildir326. 

Sadaka almak için sokakta izinsiz olarak müzik yapan bir sokak müzisyeni ile 

ilgili 16 Haziran 1916 tarihli kararında Yüksek Mahkeme, sanığı sokakta müzik 

yapmaya iten fakirliğin, karşı konulamaz durumun kabul edilmesi için yeterli 

olmadığı sonucuna ulaşmıştır327.  

Hollanda’nın katılmadığı Birinci Dünya Savaşı sırasında Polonya’nın Gleiwitz 

kentindeki askerî hastanede bir röntgen makinesi kullanan oğluna, enfenksiyon 

kapmasından korunması için, ihracı yasak olan lastik ayakkabılar ve tulum gönderen 

                                                 
324  Hollanda ceza ve ceza muhakemesi hukukunun kısa tarihçesi için bkz. MINCKE, Wolfgang: 
Einführung in das niederländische Recht, München 2002, sh: 252-253.    
325 Madde metni için bkz. SCHAFFMEISTER, Dieter: Das niederländische Strafgesetzbuch, Berlin-
New York, 1977, sh: 76.     
326 Karar için bkz. LAUERMANN, Florian Markus: Der strafrechtliche Notstand im Vergleich zwischen 
dem Königreich der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland, Freiburg 1980, sh: 199-200.  
327 Karar için bkz. LAUERMANN, Der strafrechtliche Notstand im Vergleich zwischen dem Königreich 
der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland, sh: 201.  
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sanık ile ilgili 30 Nisan 1917 tarihli kararında Yüksek Mahkeme, sanığın karşı 

konulamaz bir durum içerisinde bulunmadığına hükmetmişti328. 

Ceza Kanunu’nun 40. maddesinde sadece tehdide dayalı zorunluluk 

durumunun düzenlenmiş olması ve Yüksek Mahkeme’nin bu hükmü uygulamadaki 

katı tutumu, özellikle birinci derece mahkemelerini kanun üstü yararların korunması 

konusunda arayışlara itmiştir. Böylece yararlar karşılaştırması ilkesinin uygulanması 

sonucunda geniş bir zorunluluk durumu kavramına yönelik çözüm tarzı ilk başta tek 

tük kararlarda ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, Onderdendam Asliye Mahkemesi’nin 

30 Ocak 1893 tarihli kararına göre, bir denizci yetkili bir memurun emrine karşın, 

gemisinin yerini değiştirmemişti. Çünkü bu, gemide bulunan hasta karısının yaşam 

tehlikesine konulması anlamına gelecekti. Yine Groningen Asliye Mahkemesi 22 

Eylül 1894 tarihli kararında, dükkan kapama saatinden sonra bir meyhanede 

bulunan sanığın, meyhaneyi terk etmiş olması hâlinde kendisi için tehlikeli olan 

şiddetli bir fırtınaya maruz kalacağını belirtmiştir329.     

Nitekim Hollanda Yüksek Mahkemesi 15 Ekim 1923 tarihli kararında 

zorunluluk durumunu kabul etmiştir. Bu davada bir gözlükçü dükkân kapama saatleri 

hakkındaki düzenlemeyi ihlâl etmekle itham edilmekteydi. Fırtınada gözlüğünü 

kaybeden ve gözlüksüz hiçbir şey göremeyen bir müşterisi, dükkânını kapattıktan 

sonra gözlükçüyü bulmuş ve gözlükçü de kendisine bir gözlük vermişti. Olaya ilişkin 

olarak istinaf mahkemesi sanığın bir yükümlülüklerin çatışması durumunda 

bulunduğunu, çünkü bir taraftan kapama saatlerine uyduğu takdirde müşterilerinin 

dükkânına kabul edemeyecek, diğer taraftan da bir gözlükçü olarak kendisinden 

beklenen yardımı sağlama toplumsal yükümlülüğünü yerine getiremeyecekti 330 . 

Yüksek Mahkeme ise, kararında o güne kadarki karşı konulamazlık öğretisinden 

ayrılmıştır. Bununla birlikte Mahkeme’nin gerekçesi çok kısa ve yetersiz olmuştur. 

Gerçekten de Mahkeme’ye göre; “karşı konulamazlık kanunî kavramı, Kanun’un 

tarihçesine bakıldığında, zorunluluk durumunu da kapsamına alır”. Böylece 
                                                 
328 Karar için bkz. LAUERMANN, Der strafrechtliche Notstand im Vergleich zwischen dem Königreich 
der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland, sh: 202. 
329 Aynı şekilde Tiel Eyalet Mahkemesi’nin 21 Mart 1907, Bergum Asliye Mahkemesi’nin 8 Haziran 
1915 ve Rotterdam Eyalet Mahkemesi’nin 18 Temmuz 1913 tarihli kararları da zikredilebilir. Bütün bu 
kararlar için bkz. LAUERMANN, Der strafrechtliche Notstand im Vergleich zwischen dem Königreich 
der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland, sh: 203-205. 
330  Bununla birlikte bu kararda belirtilen toplumsal yükümlülüğün hukuksal bir yükümlülük 
olmamasından dolayı, yükümlülüklerin çatışması sorununa neden olamayacağının altı çizilmektedir 
(LAUERMANN, Der strafrechtliche Notstand im Vergleich zwischen dem Königreich der Niederlande 
und der Bundesrepublik Deutschland, sh: 207). 
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Mahkeme zorunluluk durumunu karşı konulamazlık kavramının alt olayı olarak ele 

aldığında bir cezasızlık nedeni olarak görmüştür331.  

Yüksek Mahkeme’nin gözlükçü kararından sonraki dönemde uygulamada, 

Ceza Kanunu md. 40 yer alan karşı konulamazlık temel kavramı altında zorunluluk 

durumu, karşılaştırma ilkesine dayalı zorunluluk durumu ve failin psişik çatışmasına 

dayalı karşı konulamazlık şeklinde ikiye ayrılmıştı. Yüksek Mahkeme’nin 26 Mart 

1957 tarihli kararına konu olan olayda, hastaları el dokunuşuyla sözümona 

iyileştirdiğini iddia eden bir kimse, yetkisi olmaksızın hekimlik mesleğini ifa etmekten 

dolayı yargılanmaktaydı. Sanık savunmasında hukuka uygunluk bakımından, 

hastaların yardıma muhtaç durumda olduklarını, çünkü başka türlü iyileşme 

olanaklarının olmadığını ileri sürmüştür. Hastaları yalnızca, doğa üstü güçlere sahip 

olan kendisinin iyileştirebileceğini belirtmiştir. Mazeret nedeni olarak da, dar 

anlamdaki karşı konulamazlık kavramına dayanmıştır. Buna göre, sahip olduğu özel 

yeteneklerinden dolayı güçlü içsel inancı kendisini her defasında bu tür fiilleri 

yapmaya zorlamaktadır. Yüksek Mahkeme, sanığın objektif anlamda karşı 

konulamazlığa (zorunluluk durumu) başvuramayacağına karar vermiştir. Bununla 

birlkte genel anlamda, zorunluluk durumunu bir hukuka uygunluk nedeni olarak 

kabul etmiştir. Mahkeme’ye göre, hukuk düzeni sanığın fiilini tasvip edemez, çünkü 

sözde hekimliğin hangi durumlarda yapılabileceği kanunda gösterilmiş olup (olaya 

uygun düşen suç tipinde – CK md. 436 – zorlayıcı nedenler olmaksızın ifadesi 

kullanılmıştı), olayda böyle bir durum söz konusu değildi. Mahkeme, sanığın 

kusurunu ortadan kaldırdığını ileri sürdüğü, sübjektif anlamdaki karşı konulamazlığı 

da dikkate almamıştır. Çünkü, Mahkeme’ye göre, sanık içsel inançlarına tamamen 

karşı koyabilecek durumdadır. Bu kararla birlikte Yüksek Mahkeme, zorunluluk 

durumunu hukuka uygunluk nedeni olarak, karşı konulamazlığı ise kusuru ortadan 

kaldıran bir neden olarak nitelendirmiş oldu332.                        

13. İspanya 

                                                 
331  Karar ve değerlendirmesi için bkz. LAUERMANN, Der strafrechtliche Notstand im Vergleich 
zwischen dem Königreich der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland, sh: 206-210. 
332  Karar ve değerlendirmesi için bkz. LAUERMANN, Der strafrechtliche Notstand im Vergleich 
zwischen dem Königreich der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland, sh: 211-214. 
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1944 tarihli İspanya Ceza Kanunu’nun 8. maddesinin 7. fıkrası zorunluluk 

durumuna ilişkindi333. Bu düzenleme şu şekildeydi: 

“Kendisini veya bir başkasını bir zarardan kurtarmak için zorunluluk 

durumuyla mecbur kılınmış olan ve üçüncü bir kişinin hakkına zarar veren ya da bir 

yükümlülüğü ihlâl eden kişi, aşağıdaki koşulların bulunması hâlinde ceza 

sorumluluğundan muaftır: 

a) Yol açılan zarar kaçınılmaya çalışılmış olan zarardan daha büyük 

olmamalıdır. 

b) Zorunluluk durumuna fail tarafından bilinçli olarak neden olunmamalıdır. 

c) Zorunluluk durumunu ileri süren kişi mesleği veya görevinden dolayı 

kendisini feda etmek yükümlülüğünde olmamalıdır”334. 

Böylece bu düzenleme hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu ile 

mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu arasında açık bir ayrım yapmaksızın 

zorunluluk durumunu tek bir hükümde kurala bağlamaktaydı335. Doktrindeki ağırlıklı 

görüşe göre, bu düzenlemeye dayanılarak zorunluluk durumu ikiye ayrılmaktaydı. 

Daha yüksek önemdeki bir yararı kurtarmak için bundan daha az önemdeki yarar 

feda edildiği takdirde zorunluluk durumunun hukuka uygunluk nedeni rolü 

oynayacağı, çatışan yararlar eşit önemde olduğunda ise yalnızca kusurun ortadan 

kalkacağı savunulmaktaydı. Bununla birlikte, zorunluluk durumunun, çatışan yararlar 

eşit olduğunda bile, yalnızca bir hukuka uygunluk nedeni olarak ele alınabileceği fikri 

de ileri sürülmekteydi336.  

Bugün yürürlükte bulunan 1995 tarihli İspanya Ceza Kanunu’nun 20. 

maddesinin 5. fıkrası ise şu şekilde kaleme alınmıştır: 

                                                 
333  İspanyol ceza hukukunda zorunluluk durumunun tarihçesi için bkz. PERRON, Walter: 
Rechtfertigung und Entschuldigung im deutschen und spanischen Recht, Baden-Baden 1988, sh: 191-
193, 203-204. 
334 Bu düzenleme için bkz. ANCEL, Marc/MARX, Yvonne: Les Codes pénaux européens II, Paris 
1957, sh: 425. 
335 HIRSCH, Hans-Joachim: “Die Regelung des Notstands im deutschen und spanischen Strafrecht 
im Vergleich”, Strafrechtliche Probleme, Schriften aus drei Jahrzehnten, Berlin 1999, sh: 933. 
336 ORDEIG, Enrique Gimbernat: “Rechtfertigung und Entschuldigung bei Befreiung aus besonderen 
Notlagen (Notwehr, Notstand, Pflichtenkollision) im spanischen Strafrecht”, in ESER, Albin/PERRON, 
Walter: Rechtfertigung und Entschuldigung III, Freiburg im Breisgau 1991, sh: 75-76. 
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“Kendisini veya bir başkasını bir zarardan kurtarmak için zorunluluk 

durumunda üçüncü bir kişinin hukuksal bir değerini ihlâl eden ya da bir yükümlülüğe 

aykırı davranan kişi, aşağıdaki koşullar bulunduğu takdirde cezaen sorumlu değildir: 

1) Yol açılan zarar kaçınılması sözkonusu olan zarardan daha büyük 

olmamalıdır.  

2) Zorunluluk durumuna fail tarafından bilinçli olarak neden olunmamalıdır. 

3) Zorunluluk durumunda bulunan kişi mesleği veya görevi nedeniyle 

kendisini feda etmek yükümlülüğünde olmamalıdır”337.   

20. maddenin 6. fıkrası ise, tehdide dayalı zorunluluk durumunu 

düzenlemektedir. Buna göre, “karşı konulamayan bir korkudan dolayı hareket eden 

kişi” cezaen sorumlu değildir.  

Ceza Kanunu md. 20/f.5’de yeralan zorunluluk durumunun bu yeni şekli 

doktrinde eleştirilmektedir. Eleştiri esas itibariyle, sübjektif bir hukuka uygunluk 

unsurunun gerekli olduğu 1944 tarihli Ceza Kanunu metninin ortadan kaldırılmasına, 

şimdi ise bu unsurun uygulanmamasına dayanmaktadır. Öte yandan zorunluluk 

durumuna ilişkin düzenlemenin kapsamına yönelik de eleştiriler yöneltilmiştir. 

Yalnızca mülkiyet hakkını ihlâl eden failler için hukuka uygunluk etkisi öngörülen 

1848, 1850 ve 1870 tarihli Ceza Kanunları’nda zorunluluk durumunun sınırlılığı göze 

çarpmaktaydı. Şüphesiz zorunluluk durumunun kapsamının teknik bir iyileştirmeyle 

diğer hukuksal değerlere genişletilmesi 1932’de gerçekleştirilmişti. Bununla birlikte, 

bu yeni metin de sübjektif kavramlar içermemekteydi. 1944 tarihli Ceza Kanunu ise, 

bu sübjektif unsuru içinde barındırmaktaydı. Bununla birlikte ne 1932 tarihli 

düzenleme ne de bugünkü Ceza Kanunu sübjektif bir hukuka uygunluk unsurunun 

aranmasını engellemediği için bu eleştirinin öneminin göreceli olduğu belirtilmektedir. 

Sorunun kanun koyucunun ifadesinden çok haksızlık anlayışına bağlı olduğu 

vurgulanmaktadır. Zorunluluk durumunun kapsamı doktrin ile kanun koyucu 

arasında anlaşmazlık konusu olmuştur. Doktrinin azımsanamayacak kadar önemli 

bir bölümü, hukuksal değerlerin hiyerarşik ayrımının ve zorunluluk durumunun 

yüksek önemdeki hukuksal bir yararı kurtarmak için daha düşük önemdeki hukuksal 

bir yararın feda edilmesini sonuçladığı, ancak bunun tipikliğin gerçekleşmesinin 

hukuka uygun sayılması için yeterli olmadığı kanısındadır.  

                                                 
337  HOFFMAN, Markus/MELIÁ, Manuel Cancio: Das spanische Strafgesetzbuch, Freiburg im 
Breisgau 2002, sh: 27.   
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Doktrinde egemen olan görüş zorunluluk durumuna ilişkin düzenlemenin 

hem hukuka uygunluk nedeni hem de mazeret nedeni olarak ele alınabileceği 

yönündedir. Ancak bu iki nedenin ortaya koyması gerekli farklı koşullar ve sonuçlar 

nedeniyle, yeni Ceza Kanunu’nda mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun 

ayrıca düzenlenmediği gerekçe gösterilerek egemen bu görüş eleştirilmektedir338.             

14. Yunanistan 

1950 tarihli Yunan Ceza Kanunu’nda339 zorunluluk durumuyla ilgili iki farklı 

düzenleme bulunmaktadır. Ceza Kanunu’nun 25. maddesinde suçun hukuka 

aykırılık unsurunu ortadan kaldıran zorunluluk durumu, 32. maddesinde ise mazeret 

nedeni olarak zorunluluk durumu düzenlenmiştir.  

Ceza Kanunu’nun zorunluluk durumunu hukuka uygunluk nedeni olarak ele 

alan 25. maddesi şu şekildedir; 

“Kişinin kendi kusurundan kaynaklanmayan ve kendisini, bir başkasını veya 

bunların malvarlığını tehdit eden mevcut ve başka türlü kaçınılamayan bir tehlikeyi 

savuşturmak için gerçekleştirdiği fiil, neden olunan zararın niteliği ve önemi tehdit 

sonucu ortaya çıkacak zararın niteliği ve öneminin büyük ölçüde altında olduğu 

takdirde, hukuka aykırı değildir”340.   

Yunan doktrini suçun kanunî unsuru ile hukuka aykırılık unsuru arasında 

ayrım yapmaktadır. Bir suçun hukuksal yapısı tamamen oluştuğu andan itibaren fiilin 

şeklen hukuka aykırı olduğunu belirten Yunan doktrini, fiilin bireye veya topluma ait 

ve yasal olarak korunan yararları ihlâl etmesi hâlinde madden hukuka aykırı 

olduğunu ifade etmektedir. Zira bireyin veya toplumun meşru yararlarının ihlâli 

                                                 
338 HOFFMAN/MELIÁ, Das spanische Strafgesetzbuch, sh: 12.  
339  Yunan Ceza Kanunu’nun kısa bir tarihçesi için bkz. KAREKLAS, Stephanos Emm.: 
“Yunanistan’da Ceza Hukuku Alanındaki Gelişmeler”, HPD 2004, sy: 2, sh: 36 vd.     
340  Batı Yunanistan’da bulunan bir ırmağa tortu bırakan maddeleri boşaltmayı öngören bir valilik 
kararını protesto etmek için nehre kıyısı bulunan şehirlerde yaşayan bir kısım insanlar 1988 yılında 
şehirlerindeki kara ve demiryolu trafiğini engellemiş ve valilik binasına girişi şiddet tehdidiyle 
yasaklamışlardı. Adalet önüne çıkarılan sanıklar, fiillerinin çevreyi ve kamu sağlığını koruma acil 
zorunluluk durumu nedeniyle hukuka uygun olduğunu ileri sürmüşlerdi. Korfu İstinaf Mahkemesi sonuç 
olarak sanıkları Ceza Kanunu’nun 25. maddesinde öngörülen zorunluluk durumu esasına dayanarak 
beraat ettirmişti (Korfu İstinaf Mahkemesi’nin 214/1991 sayılı kararı). Ancak bu karar doktrinde, 
sanıkların şiddet hareketlerinin olayda mevcut bir tehlikeyi bertaraf etmek için kaçınılmaz tek bir fiili 
oluşturmadığı; sanıkların baskı hareketlerine girişmek yerine bazı hukuksal kurumlardan 
yararlanabileceklerini, örneğin Yunan Anayasası’nın çevrenin korunmasıyla ilgili 24§1/a maddesine 
aykırı olan sözkonusu valilik kararına karşı kanun yoluna başvurabilecekleri gerekçesiyle eleştirilmiştir 
(KALAMATIANOU, “L’état de nécessité sous l’angle du droit pénal comparé et de la justice pénale 
internationale”, sh: 451 ve dn: 5, 6).  
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sosyal bir kargaşa yaratacağı için, cezaya mahkûmiyetle karşılanmalıdır. Bununla 

birlikte böyle bir ihlâl, önemli ölçüde yüksek bir öneme sahip bir yararı korumaya 

çalıştığı andan itibaren artık hukuka aykırı olmayacaktır341. 

Yunan ceza hukukunda zorunluluk durumunda işlenen fiil yalnızca, bu fiil 

feda edilen yarardan büyük ölçüde daha yüksek bir öneme sahip yararı koruma 

olanağını verdiği oranda hukuka uygun kabul edilmektedir342. 

Çatışan iki yarar eşit öneme sahipse fiil hukuka aykırılık karakterini 

kaybetmez. Bununla birlikte yararların eşitliği hipotezinde, fail kendisine veya 

yakınlarına ait bir yararı korumak için fiili gerçekleştirdiği takdirde cezalandırılmaktan 

kurtulabilmektedir. Burada kanun koyucunun suçun hukuka aykırılık unsurunu değil, 

failin kusurunu ortadan kaldırmak için gözönünde bulundurduğu husus, koruma 

içgüdüsüdür 343 . Böylece Ceza Kanunu’nun 32. maddesi zorunluluk durumunu 

mazeret nedeni olarak ele almaktadır. Madde şu şekildedir; 

“Kendi kusurundan kaynaklanmayan kendisini, yakınlarını – usul, füruğ, 

erkek veya kız kardeşler, eş – veya bunların malvarlığını tehdit eden mevcut ve 

başka türlü kaçınılamayan bir tehlikeyi savuşturmak için suç işleyen kişiye bu suç, 

neden olunan zararın niteliği ve önemi tehdit sonucu ortaya çıkacak zararın niteliği 

ve önemine eşit olduğu takdirde, isnat edilemez”.     

Tehlikenin bizzat faili ya da onun için önemli olan kişileri (özellikle aile 

üyelerini) tehdit etmesini belirten bu düzenleme, yol açılan zararın kaçınılan zarara 

eşit olmasını da öngörmektedir. Burada fiil hukuka aykırılığını sürdürmektedir, ancak 

kanuna uygun davranma mutlak olanaksızlığı içerisinde bulunan failin kusuruna 

atfedilememektedir344.   

15. İsveç 

İsveç ceza hukuku doktrininde hukuka uygunluk nedenleri ile mazeret 

nedenleri arasında ayrım yapılmamakta, yalnızca cezalandırılabilirliği ortadan 

                                                 
341 KALAMATIANOU, “L’état de nécessité sous l’angle du droit pénal comparé et de la justice pénale 
internationale”, sh: 451-452. 
342 KALAMATIANOU, “L’état de nécessité sous l’angle du droit pénal comparé et de la justice pénale 
internationale”, sh: 451. 
343 KALAMATIANOU, “L’état de nécessité sous l’angle du droit pénal comparé et de la justice pénale 
internationale”, sh: 452. 
344 KALAMATIANOU, “L’état de nécessité sous l’angle du droit pénal comparé et de la justice pénale 
internationale”, sh: 452, 453. 
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kaldıran objektif veya sübjektif genel nedenler kabul edilmektedir. 1962 tarihli İsveç 

Ceza Kanunu da bu cezalandırılmama nedenlerinin en önemlilerini 24. bölümünde 

toplamış, ancak bu nedenlere ne oranda hukuka uygunluk ya da kusuru ortadan 

kaldırma etkisi atfettiğini açıkça belirtmemiştir345.  

Zorunluluk durumuna ilişkin İsveç Ceza Kanunu’nun 24. bölümünün 4. 

paragrafı şöyledir: 

(1) “Bir kimsenin bu bölümden önceki düzenlemelerde öngörülen hâllerden 

başka bir hâl çerçevesinde zorunluluk durumunda işlediği fiil, tehlikenin niteliğine 

göre üçüncü kişiye verilen zarar ve olayın diğer koşulları kabul edilemez ise, 

yalnızca bu durumda bir suç oluşturur”.  

(2) “Zorunluluk durumu, bedensel bütünlük, yaşam, malvarlığı ya da hukuk 

düzenince korunan başka önemli bir değer, bir tehlike tarafından tehdit edildiği 

takdirde mevcuttur”346.   

Bu hükmün lafzına dayanılarak, zorunluluk durumunun İsveç hukukunda 

mazeret nedeni olarak değil, yalnızca hukuka uygunluk nedeni olarak ele alındığı 

belirtilmektedir347.  

16. Norveç 

1902 tarihli Norveç Ceza Kanunu zorunluluk durumuna ilişkin genel bir 

hüküm içermektedir. Ceza Kanunu’nun 47. maddesi şu şekildedir; 

“Başka türlü savuşturulma olanağı bulunmayan ve kendisini, üçüncü bir kişiyi 

ya da kendisine veya üçüncü kişiye ait malvarlığını kurtarmak için işlenilen bir fiilden 

dolayı hiç kimse, koşullar bu tehlikenin fiilden doğabilen zararlar ile 

karşılaştırıldığında özellikle önemli olarak sayılmasına olanak sağlıyorsa, 

cezalandırılamaz”.     

Kanun metnindeki kişilik ve malvarlığı ifadeleri, bütün bireysel hukuksal 

değerleri içerisinde toplayabilecek bir formüldür. Doktrindeki hâkim fikre göre, 

kamusal yararların kurtarılması sözkonusu olduğunda da, örneğin plânlanmış bir 

                                                 
345 CORNILS, Karin/JAREBORG, Nils: Das schwedische Kriminalgesetzbuch, Freiburg im Breisgau 
2000, sh: 13. 
346 CORNILS/JAREBORG, Das schwedische Kriminalgesetzbuch, sh: 175. 
347 Bkz. JAREBORG, Nils: “Rechtfertigung und Entschuldigung im schwedischen Strafrecht”, in ESER, 
Albin/FLETCHER, George P.: Rechtfertigung und Entschuldigung, Rechtsvergleichende Perspektiven I, 
Freiburg im Breisgau 1987, sh: 422-424. 
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ülke hainliğinin engellenmesi amacıyla telefonu kullanmak için başkasının evinin 

kapısının kırılması zorunlu olduğunda, hüküm benzer bir şekilde uygulama alanı 

bulacaktır. Zorunluluk durumunun ayrıca bir başka koşulu da, tehlikenin, fiille yol 

açılabilecek zararla orantılandığında, özellikle daha büyük olarak değerlendirilmesi 

hâlinde somut olayın fiili haklı kılması gerekliliğidir. Böylece 47. maddenin hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumuna ilişkin bir düzenleme olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Yabancı savaş suçlularının cezalandırılması hakkındaki 13 Aralık 1946 

tarihli özel kanun, savaş idaresi kanunlarına ve teamüllerine yönelik aykırılıklarda, 

zorunluluk durumunun ve emir üzerine harekete geçmenin cezalandırılmama için bir 

neden olarak değil, yalnızca hafifletici neden olarak ileri sürülebileceğini 

öngörmüştür.    

1980 yılında güncel toplumsal ilişkileri gözönünde bulundurarak ceza hukuku 

mevzuatının gözden geçirilmesi ve yeni bir Ceza Kanunu tasarısı hazırlanmasıyla 

görevlendirilen ceza hukuku komisyonu, 1983 tarihli raporunda, zorunluluk 

durumuna ilişkin hükmün esasının değiştirilmesini güncel bulmamış, ancak 

düzenlemenin daha basitleştirilerek modern hâle getirilmesi gerektiğini belirtmişti. Bu 

amaçla bir çok değişiklik önerisi yapılmıştı. Her türlü yararın, açıkça istisna tutulanlar 

hariç olmak üzere (Savaş Suçluları Kanunu’nda olduğu gibi), kurtarılması için 

zorunluluk durumunun sözkonusu olabileceğinin kanun metninde açıklığa 

kavuşturulması gerekmekteydi. Bunun yanısıra yürürlükte bulunan kanunun, tehlike 

ve zarar gibi karşılaştırılması mümkün olmayan kavramları yararların tartılmasında 

birbiriyle karşılaştırılmasına da itiraz edilmiş, hem tehlikenin derecesinin hem de 

olası zararın büyüklüğünün gözönünde bulundurulması kuralının açıklığa 

kavuşturulması gerektiği vurgulanmıştı.   

Norveç hukuk uygulamasında mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu 

bilinmemektedir. Üçüncü bir kişinin ölüm tehdidi sonucunda başka birinin 

öldürülmesi yürürlükteki hukuka göre cezalandırılacaktır. Ceza hukuku komisyonu 

Alman Ceza Kanunu § 35’e benzer şekilde mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumuna ilişkin bir hüküm önermemişti. Ancak bu tutumun katılığı, komisyonun, 

cezanın indirilmesi veya tamamen ortadan kaldırılması yetkisinin mahkemeye 

verilmesini gerektiren zorunluluk durumunun sınırının aşılması hakkındaki 

düzenlemenin kanuna sokmak istemesiyle yumuşatılmaya çalışılmıştı. Böylece fail, 



 151

zorunluluk durumuna rağmen kusurlu kabul edilecek, fakat mahkemenin takdirine 

göre cezasız kalabilecekti348.                     

17. Danimarka 

Danimarka hukuku, esas itibariyle Alman hukukundaki hukuka uygunluk 

nedenleri ile mazeret nedenlerini objektif cezasızlık nedenleri adı altında kabul 

etmektedir349. 

1933 tarihli Danimarka Ceza Kanunu’nda zorunluluk durumuna ilişkin § 14 şu 

şekilde kaleme alınmıştır: 

“Normal koşullarda suç sayılan bir fiil, kişileri veya malları tehdit eden zararı 

önlemek için zorunlu idi ise ve suç, önemi çerçevesinde nispeten daha düşük 

derecede kabul edildiğinde cezalandırılmaz”350.    

18. Finlandiya 

1889 tarihli Finlandiya Ceza Kanunu’nun zorunluluk durumuna ilişkin III. 

Babının 10. maddesi şu şekildedir: 

“Kendisini veya bir başkasını ya da kendisinin veya bir başkasının mülkiyetini 

mevcut bir tehlikeye karşı korumak için, başka türlü korumanın olanaklı olmadığı bir 

durumda, bir suç işlenmişse, mahkeme bu suçun, fiili ve koşulları gözönünde 

bulundurarak, cezasız kalıp kalmaması gerektiğine ya da tam bir ceza ile veya 2. 

maddenin 1. fıkrası hükümlerine uygun olarak indirimli bir ceza ile cezalandırılıp 

cezalandırılmaması gerektiğine karar verecektir”.   

Doktrine göre, bu hüküm gereğince zorunluluk durumunda işlenen bir fiil 

sözkonusu ise, bir hukuka uygunluk nedeni sözkonusu olacağından fiil meşru 

niteliğinden dolayı cezasız kalacaktır. Kanun metninden zorunluluk durumunda 

gerçekleştirilen fiille yaşam, sağlık, özgürlük, onur ve malvarlığı gibi özel hukuksal 

değerlerin korunmasının mümkün olduğu sonucuna varılabilir. Doktrinde, kamu 

mallarının da zorunluluk durumu çerçevesinde korunabileceği belirtilmektedir. 
                                                 
348  ANDENAES, Johannes: “Normierung der Rechtswidrigkeit als Strafbarkeitsvoraussetzung im 
neuen norwegischen Strafgesetzbuch?”, in ESER, Albin/FLETCHER, George P.: Rechtfertigung und 
Entschuldigung, Rechtsvergleichende Perspektiven I, Freiburg im Breisgau 1987, sh: 440-442.  
349 CORNILS, Karin/GREVE, Vagn: Das dänische Strafgesetz, Freiburg im Breisgau 1997, sh: 6. 
Ayrıca bkz. GARDE, Peter: “Die Rechtfertigung und Entschuldigung von Polizeibeamten nach 
dänischem Recht”, in ESER, Albin/FLETCHER, George P.: Rechtfertigung und Entschuldigung, 
Rechtsvergleichende Perspektiven II, Freiburg im Breisgau 1988, sh: 1403-1406.  
350 Bu düzenleme için bkz. CORNILS/GREVE, Das dänische Strafgesetz, sh: 19.   
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Tehlike durumunda hâlihazırda bulunmadıklarından rızasını açıklayamayan kişilerin 

de yararlarının korunabileceği, çünkü böyle bir durumda hukuksal değerlerin 

sahibinin yararlarının korunmasını isteyeceğinin ve destekleyeceğinin gözönünde 

bulundurulduğu belirtilmektedir. Doktrindeki hâkim fikre göre, intihar olaylarında da 

kişinin iradesine karşın intiharın engellenmesine de zorunluluk durumu çerçevesinde 

izin verilmelidir. Zira intihar etmek isteyen kişinin ruh hâli bozulmuş olduğundan, 

dışarıdan gelecek bir müdahale uygun bir tedbir sayılacaktır 351 . Zorunluluk 

durumunda işlenen fiilin hukuka uygun olabilmesi için, savuşturulması bir yarar ihlâl 

edilmeden başka türlü olanaksız olan doğrudan bir tehlikenin sözkonusu olması 

gerekir. Kısacası bu fiil bir yararın kurtarılması için son araç olmalıdır. Nitekim Vaasa 

İstinaf Mahkemesi 16 Mayıs 1980 tarih ve 1977/1875 sayılı kararında, ciddî yaşam 

tehlikesi içerisinde bulunan bir hastayı hastaneye ulaştırmak için kurallara aykırı 

ambulans kullanan sürücünün zorunluluk durumunda olduğunu kabul etmiştir.  

Ceza Kanunu’nda zorunluluk durumunda işlenen fiil ikincil bir araç olarak 

tanımlandığı için, hukuksal değer kural olarak cezalandırılmayan başka bir yolla 

kurtarılabildiği takdirde, kurtarma fiili kanuna aykırı olarak değerlendirilecektir. Bir 

polis memurunun yakalanmak istenilen kişilerce yakalanmaya engel olmak için 

koruma olarak kullandıkları ve polislere saldırttıkları bir köpeği vurarak öldürmesi 

olayında, Finlandiya Yüksek Mahkemesi 1969 yılındaki kararında, fiilin 

gerçekleştirilmesini zorunlu görmeyerek memurun cezalandırılmasına karar 

vermiştir352.         

Finlandiya doktrininde, zorunluluk durumunda gerçekleştirilen fiilin, bu fiille 

yol açılan zararın esas itibariyle kurtarılan yarardan daha az önemde olması 

koşuluyla hukuka uygun olacağı belirtilmektedir. Bununla birlikte, kanunun lafzı 

böyle bir yararlar karşılaştırılmasının yapılmasını öngörmemektedir. Yine de doktrine 

göre, zorunluluk durumlarında yararlar karşılaştırılması genel olarak yapılabilir. 

Şüphesiz hukuksal yararların karşılaştırılmasında malvarlığı, yaşam ve sağlık 

değerleri için feda edilebilecektir. Feda edilen yararla kurtarılan yarar arasındaki 

orantısızlık açıksa, zorunluluk durumunda işlenen fiil hukuka uygun olarak 

                                                 
351  UTRIAINEN, Terttu: “Güterabwägung im Bereich der Rechtfertigungsgründe im finnischen 
Strafrecht”, in ESER, Albin/FLETCHER, George P.: Rechtfertigung und Entschuldigung, 
Rechtsvergleichende Perspektiven I, Freiburg im Breisgau 1987, sh: 633.  
352 UTRIAINEN, “Güterabwägung im Bereich der Rechtfertigungsgründe im finnischen Strafrecht”, sh: 
634.  
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değerlendirilemeyecek ve fail bu fiile karşılık gelen suç tipine göre 

cezalandırılacaktır353.    

19. Polonya 

1932 tarihli Polonya Ceza Kanunu’nun zorunluluk durumuyla ilgili 22. 

maddesi şöyleydi; 

§1. “Kendisine veya başkasına ait bir değeri tehdit eden bir tehlikeyi 

savuşturmak için bir fiil gerçekleştiren kişi, tehlike başka türlü ortadan 

kaldırılamıyorsa, cezalandırılmaz.  

§2. Özel bir yükümlülüğü olan kişi, zorunluluk durumunda tehlikelere maruz 

kaldığını ileri süremez. 

§3. Feda edilen değer korunan değerden açıkça daha üstün olamaz.  

§4. Zorunluluk durumunun sınırlarının aşılması hâlinde olağanüstü ceza 

indirimi sözkonusu olabilir”354. 

Bu metinde ele alınan zorunluluk durumunun, fiilin hukuka aykırılığını değil, 

fiilin cezalandırılabilirliğini ortadan kaldırdığı belirtilmiştir. “Cezalandırılmaz” 

ibaresiyle, zorunluluk durumunda işlenen fiilin hukuka aykırılık karakterini koruduğu, 

aksine sadece faili cezalandırmaktan kurtardığı ifade edilmek istenmekteydi. Bu 

nedenle hüküm doktrinde çok eleştirilmişti355.   

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Polonya’da sosyalist rejime geçiş ve 

Polonya Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra Sovyetler Birliği’nin etkisi 

kendisini ceza hukukunda da hissettirmiş ve fiilin sosyal tehlikeliliği veya sosyal 

zararlılığı anlayışı yerleşmişti. Bu anlayışa göre, fiilin sosyal tehlikeliliğinin olmaması 

veya çok az olması hâlinde, fiil tipe uygun olsa bile, ceza sorumluluğu ortadan 

kalkmaktaydı. Nitekim 1951 (md. 13), 1956 (md. 13) ve 1963 (md. 21) tarihli 

Polonya Halk Cumhuriyeti Ceza Kanunu Tasarıları zorunluluk durumunu fiilin sosyal 

                                                 
353 UTRIAINEN, “Güterabwägung im Bereich der Rechtfertigungsgründe im finnischen Strafrecht”, sh: 
635-636. 
354 Metin için bkz. WASEK, Andrzej: “Der Notstand im polnischen Strafrecht aus rechtsvergleichender 
Sicht”, ZStW 105 (1993), sh: 307. 
355 WASEK, “Der Notstand im polnischen Strafrecht aus rechtsvergleichender Sicht”, sh: 307-308. 
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zararlılığını ve böylece hukuka aykırılığını ortadan kaldıran bir hâl olarak ele 

almışlardı356.     

1969 tarihli Polonya Halk Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun zorunluluk 

durumunu düzenleyen 23. maddesi ise şu şekildeydi; 

§1. “Toplumsal veya bireysel bir değeri doğrudan doğruya tehdit eden bir 

tehlikenin savuşturulması için bir fiil gerçekleştiren kişi, tehlikenin ortadan 

kaldırılması başka türlü mümkün değilse ve feda edilen değer kurtarılan değerden 

açıkça daha üstün değilse, suç işlememiştir.  

§2. Zorunluluk durumunun sınırlarının aşılması hâlinde, mahkeme 

olağanüstü ceza indirimi uygulayabilir veya ceza vermekten vazgeçebilir.  

§3. Bir değeri feda eden fail, kişisel tehlike üzerine bu değerin korunması ile 

bizzat yükümlü ise, §1 ve §2 hükümleri uygulama alanı bulmaz”357.   

Bu düzenleme gereğince, zorunluluk durumu, ya fiilin sosyal tehlikeliliğini ve 

dolayısıyla hukuka aykırılığını ortadan kaldıran bir durum ya da yalnızca bir mazeret 

nedeni şeklinde ele alınmaktaydı. Doktrinde hâkim olan genel anlayışa göre, 23. 

madde, çatışan yararların oranlanması sayesinde birbirinden ayrışan iki kurumu 

içermekteydi. Yüksek önemdeki bir yararı kurtarmak için daha az önemdeki bir 

yararın feda edilmesi hâlinde böyle bir davranışın sosyal yararından dolayı hukuka 

aykırılığın ortadan kalkması sözkonusuydu. Buna karşın, çatışan yararlar eşit 

önemde veya feda edilen yararın kurtarılan yarara göre öneminin yüksekliği tam 

olarak açık değil ise, böyle bir fiilin toplumsal bakımdan olumlu değerlendirilmesi 

sözkonusu olamazdı. Fakat bir yararı kurtarmak için başka bir yararı feda eden, bu 

yüzden özel bir motivasyon durumunda olan failin karar verme sürecini incelemek 

gerekmekteydi. Fail böyle durumlara göğüs germe yükümlülüğü olan kişilerden 

değilse ve daha az önemdeki bir yararı kurtarmak için açıkça daha önemli bir yararı 

feda etmemişse, kusur ortadan kalkmaktaydı 358 . Ancak bu görüş doktrinde, 

psikolojik ve normatif kusur kavramlarının iyi analiz edilmeden yapılması nedeniyle 

                                                 
356 WASEK, “Der Notstand im polnischen Strafrecht aus rechtsvergleichender Sicht”, sh: 308-310. 
357 Bu metin için bkz. WASEK, “Der Notstand im polnischen Strafrecht aus rechtsvergleichender Sicht”, 
sh: 310-311. 
358  SPOTOWSKI, Andrzej: “Über die Rechtfertigungsgründe im polnischen Strafrecht”, in ESER, 
Albin/FLETCHER, George P.: Rechtfertigung und Entschuldigung, Rechtsvergleichende Perspektiven I, 
Freiburg im Breisgau 1987, sh: 563-566; WEIGEND, Ewa: “Entschuldigungsgründe im polnischen 
Strafrecht”, in ESER, Albin/FLETCHER, George P.: Rechtfertigung und Entschuldigung, 
Rechtsvergleichende Perspektiven II, Freiburg im Breisgau 1988, sh: 970-971.  
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eleştirilmiş ve 23. maddedeki düzenlemenin yeterince açık olmamasından dolayı 

zorunluluk durumunu hukuka uygunluk nedeni ve mazeret nedeni olarak ayırmaya 

müsaade etmediği ifade edilmişti359.     

1997 tarihli Polonya Yeni Ceza Kanunu 360  26. maddesinde zorunluluk 

durumunu şu şekilde ele almaktadır; 

§1. “Hukuksal bir değeri tehdit eden mevcut bir tehlikeyi savuşturmak 

amacıyla hareket eden kişi, tehlike başka türlü uzaklaştırılamıyor ve feda edilen 

değer tehlikede olan değere göre daha az bir önemi ifade ediyorsa, suç işlememiştir.  

§2. §1’in koşulları içerisinde hukuksal bir değeri kurtaran ve buna ilaveten 

tehlikede olana göre açıkça daha yüksek bir önemi ifade etmeyen hukuksal bir 

değeri feda eden kişi de suç işlememiştir.   

§3. Zorunluluk durumunun sınırlarının aşılması hâlinde, mahkeme 

olağanüstü ceza indirimini uygulayabilir veya ceza vermekten bile vazgeçebilir.  

§4. Hukuksal bir değeri feda eden fail, kendi şahsını tehlikeye düşürme 

durumunda bile bu hukuksal değerin korunması ile yükümlü ise, §2 uygulama alanı 

bulmaz.  

§5. Fail, kendisine düşen birçok yükümlülükten yalnızca birini yerine 

getirebiliyorsa, §1-§3 uygun olduğu ölçüde geçerlidir”361.  

26. maddede yer alan zorunluluk durumuna ilişkin düzenleme kural olarak 

önceki hukuku izlemektedir. Bununla birlikte, Polonya doktrininde hukuka uygunluk 

nedeni ve mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu arasında uzun zamandan beri 

yapılan ayrım, bundan böyle kanun metninde kabul edilmektedir. Zorunluluk 

durumunun dogmatik bakımdan ayrılan bu iki şekli arasındaki ayrım doktrin 

tarafından ilgili hukuksal değerlerin oranına göre yapılmakta ve md. 26 § 1 ve § 2’de 

yer alan tanımlar da buna uymaktadır. Fail daha yüksek önemdeki hukuksal bir 

yararı kurtarmak için daha az önemdekini feda ettiğinde hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumu mevcuttur. Feda edilen hukuksal yarar ile kurtarılan 

hukuksal yarar eşit önemde ise ya da feda edilen hukuksal yarar kurtarılana göre 

                                                 
359 WASEK, “Der Notstand im polnischen Strafrecht aus rechtsvergleichender Sicht”, sh: 312-317. 
360  Yeni Ceza Kanunu’nun yapım süreci için bkz. ZOLL, Andrzej: “Die Reform des materiellen 
Strafrechts in Polen”, in ESER/ARNOLD/TRAPPE: Strafrechtsentwicklung in Osteuropa, Berlin 2005, 
sh: 20 vd.   
361 Metin için bkz. WEIGEND, Ewa: Das polnische Strafgesetzbuch, Freiburg im Breisgau 1998, sh: 46. 
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daha yüksek önemde olmasına karşın, açıkça bir yararlar orantısızlığı bulunmuyorsa, 

bu durumda failin yalnızca kusuru ortadan kalkar.  

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu öncelikle, yalnızca tipe 

uygun fiille uzaklaştırılabilen mevcut bir tehlikenin varlığını gerektirmektedir. 

Korunan hukuksal yararın önemi failin fiiliyle ihlâl ettiği yarardan daha yüksek 

olmalıdır. Kanunun lafzına göre, failin fiilinin hukuka uygun olabilmesi için başka 

koşullar bulunmamaktadır.  

Fail tarafından kurtarılan yararın ağırlığı gözönüne alındığında bile, ilgili 

yararlar arasında açıkça bir orantısızlık yoksa, fail cezalandırılmaz. Ancak md. 26 § 

4’de bir istisna yer almaktadır. Bu istisna, hukuksal bir yararı feda eden failin, kendi 

şahsını tehlikeye düşürme durumunda bile, bu hukuksal yararın korunması ile 

yükümlü olmasıdır. Bu durumda fail, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunu 

ileri süremeyecektir. Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun faile veya 

yakınındaki bir kişiye ait hukuksal değerlerin kurtarılmasıyla sınırlamadığı 

görülmektedir. Böyle bir sınırlama 1990 tasarısında öngörülmüştü. Bununla birlikte 

Polonya hukuk geleneği, zorunluluk durumunun bu iki şeklinin ilgili yararların 

oranlanması vasıtasıyla ayrılmasına uygundur.  

Md. 26 § 3’e göre, fail zorunluluk durumunun sınırlarını aşmışsa, mahkeme 

cezanın olağanüstü indirimi yoluna gidebilir ya da ceza vermekten vazgeçebilir. Bu 

kuralın hangi durumları kapsaması gerektiği, özellikle zorunluluk durumunun 

sınırlarının kasten aşılmasında da ceza indirimine gidilip gidilemeyeceği sorununun 

yanıtını kanunda bulmak mümkün değildir.  

Son olarak, yeni Ceza Kanunu’nun yükümlülüklerin çatışması durumunu da 

açıkça kabul ettiği belirtilmelidir. Zorunluluk durumu için geçerli olan kuralların, 

yükümlülüklerin çatışmasına da uygun oldukları ölçüde uygulanacakları 

belirtilmektedir (md. 26 § 5)362.       

20. Rusya 

1960 tarihli Rus Sovyet Federal Sosyalist Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 

zorunluluk durumuna ilişkin 14. maddesi şu şekilde kaleme alınmıştı; 

“Aşırı bir zorunluluk durumunda, bunun anlamı şudur ki, Sovyet Devleti’nin 

yararlarını, toplumsal yararları, ilgilinin veya diğer yurttaşların kişiliğini veya haklarını 
                                                 
362 WEIGEND, Das polnische Strafgesetzbuch, sh: 11-12. 
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tehdit eden bir tehlikeyi savuşturmak için, bu tehlike belirli koşullar çerçevesinde 

başka araçlarla savuşturulamamış ise ve neden olunan zarar kaçınılan zarardan 

daha az önemde ise, bu kanunun özel kısmında öngörülen bir suçun kurucu 

unsurları oluşmasına rağmen, yine de işlenen fiil suç teşkil etmez”363.   

1997 tarihli Yeni Rus Ceza Kanunu364 da 39. maddesinde hukuka uygunluk 

nedeni olarak zorunluluk durumunu genel bir düzenleme olarak ele almıştır. Madde 

şu şekildedir; 

1) “Aşırı bir zorunluluk durumunda, bunun anlamı şudur ki, doğrudan 

doğruya kişiyi ve haklarını veya üçüncü kişilerin haklarını, toplumun veya devletin 

kanun tarafından korunan yararlarını tehdit eden tehlikeyi savuşturmak için ceza 

kanunu tarafından korunan yararlara zarar veren fiil, bu tehlike başka araçlarla 

savuşturulamamışsa ve bu vesileyle zorunluluk durumunun sınırları aşılmamışsa fiil 

suç oluşturmaz”. 

2) “Tehdit eden tehlikenin niteliği ve derecesi ile ve tehlikenin savuşturulduğu 

koşullar ile açıkça orantısız bir zarara yol açan fiilin, belirtilen yararlara verilen zarar 

kaçınılan zarara eşit veya ondan daha önemli ise, zorunluluk durumunun sınırlarını 

aştığı kabul edilir. Böyle bir sınır aşımı yalnızca, zarara kasten yol açıldığı takdirde 

ceza sorumluluğuna götürür”365.   

Böylece bu düzenleme, kurtarılan yararla ihlâl edilen yararın eşit olmasını 

zorunluluk durumunun sınırlarının aşılması olarak gördüğü için, zorunluluk 

durumunu yalnızca hukuka uygunluk olarak ele almaktadır.     

Yeni Rus Ceza Kanunu’nun 38. maddesi suç işleyen bir kişinin yakalanması 

esnasında bir zarara neden olunması fiilini, bu durum zorunluluk durumunun özel bir 

                                                 
363  ANCEL, Marc/MARX, Yvonne: Les Codes pénaux européens IV, Paris 1971, sh: 2242; Bu 
düzenlemenin Alman Ceza Kanunu § 34 ile karşılaştırılması için bkz. SCHROEDER, Friedrich-
Christian: “Rechtfertigung und Entschuldigung im deutschen Strafrecht im Vergleich zum 
Sowjetischen“, in ESER, Albin/FLETCHER, George P.: Rechtfertigung und Entschuldigung, 
Rechtsvergleichende Perspektiven I, Freiburg im Breisgau 1987, sh: 540-543.     
364 Rus Ceza Kanunu hakkında bkz. GOLOVKO, Léonid: “Le nouveau code pénal de la Russie”, 
RSCDPC 1997, sh: 561 vd.; LAMMICH, Siegfried: “1996 Tarihli Yeni Rus Ceza Kanunu”, (Çev.: 
Yener ÜNVER), Yasa Hukuk Dergisi 1998, sy: 10, sh: 1263 vd.    
365 Madde metni için bkz. GOLOVKO, Léonid: Le Code pénal russe de 1997, Paris 1998, sh: 65-66; 
SCHROEDER, Friedrich-Christian/BEDNARZ, Thomas: Strafgesetzbuch der Russischen Föderation, 
Freiburg im Breisgau 1998, sh: 59.   
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hâli olmasına rağmen, ayrı bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul etmiştir366. Bu 

düzenleme şöyledir: 

1) “Bir suç işlemiş kişiye, onu kamu mercilerinin önüne götürmek veya onun 

tarafından yeni suçların işlenmesi olasılığını önlemek amacıyla gerçekleştirilen 

yakalama esnasında zarar verme fiili, böyle bir kişinin yakalanması diğer bütün 

araçlarla olanaksız idi ise ve bu vesileyle zorunlu tedbirlerin sınırları aşılmamışsa 

suç oluşturmaz”. 

2) “Suç işlemiş kişinin yakalanması için zorunlu tedbirlerin yakalanan kişi 

tarafından işlenmiş olan suçun toplumsal tehlikeliliğinin niteliği ve derecesi ile ve 

yakalamanın koşulları ile açık orantısızlığının, olay gözönünde bulundurulduğunda 

kişide zorunluluk olmaksızın yol açılan açıkça aşırı ve makul olmayan bir zarar varsa, 

bu tedbirlerin sınırını aştığı kabul edilir. Böyle bir sınır aşımı yalnızca, kişide zarara 

kasten yol açıldığı takdirde ceza sorumluluğuna götürür”367. 

Rus Ceza Kanunu md. 40 tehdide dayalı zorunluluk durumunu da 

düzenlemektedir. Fiziksel ve psişik cebir başlıklı 40. madde şu şekildedir; 

1) “Ceza kanunu tarafından korunan yararlar bakımından fiziksel cebrin 

etkisiyle bir zarara yol açılması, böyle bir cebirden dolayı fail hareketlerini (veya 

ihmallerini) kontrol altına alamamışsa, suç teşkil etmez”. 

2) Failin hareketlerini (veya ihmallerini) kontrol altına alma olanağını elinde 

bulundurduğu fiziksel veya psişik cebrin etkisiyle ceza kanunu tarafından korunan 

yararlar bakımından bir zarara yol açılmasından dolayı ceza sorumluluğu sorunu, bu 

Kanun’un 39. maddesinin düzenlemesi gözönünde bulundurularak çözüme 

kavuşturulmalıdır”368.   

Bu düzenleme zorunluluk durumuna ilişkin 39. maddeye atıfta bulunduğu için 

tehdide dayalı zorunluluk durumunu yalnızca hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumu çerçevesinde ele aldığı sonucuna varılabilir.          

21. Hırvatistan 

                                                 
366 Bkz. SCHITTENHELM, Ulrike: “Abgeschlossene Reformen des Strafrechts, insbesondere aus der 
Sicht Russlands”, in ESER/ARNOLD/TRAPPE: Strafrechtsentwicklung in Osteuropa, Berlin 2005, sh: 7.  
367  Madde metni için bkz. GOLOVKO, Le Code pénal russe de 1997, sh: 65; SCHROEDER/ 
BEDNARZ, Strafgesetzbuch der Russischen Föderation, sh: 58-59.   
368  Madde metni için bkz. GOLOVKO, Le Code pénal russe de 1997, sh: 66; SCHROEDER/ 
BEDNARZ, Strafgesetzbuch der Russischen Föderation, sh: 59-60.   
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1998 tarihli Hırvatistan Ceza Kanunu’ndan önce yürürlükte bulunan 1977 

tarihli Hırvat Sosyalist Cumhuriyeti Ceza Kanunu zorunluluk durumunu yalnızca 

hukuka uygunluk nedeni olarak ele aldığı için, meydana gelmiş olan zararın tehlike 

sonucu olarak ortaya çıkabilecek öngörülebilir nitelikteki zarardan daha büyük 

olmamasını yeterli görmekteydi. Uzun teorik tartışmaların ardından kabul edilerek 

bugün yürürlükte bulunan 1998 tarihli Ceza Kanunu 30. maddesinde Alman 

hukukunun etkisiyle ayırma teorisini kabul etmiştir. Kanunun hazırlanması sırasında 

zorunluluk durumunun hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmesi konusunda bir 

güçlük ortaya çıkmamıştır. Ancak mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun 

hangi sonuçlara sahip olması gerektiği bir sorun oluşturmaktaydı. Zira kanunda 

açıkça kabul edilen yeni kusur anlayışına göre kusuru ortadan kaldıran nedenlere 

yer yoktu369. Kanun koyucu zorunluluk durumunun bu ikinci türüne cezadan zorunlu 

bir vazgeçme nedeni olarak şekil vererek bir çözüm bulmuştur (md. 30/2). Bu çözüm, 

diğer cezasızlık hâllerinde olduğu gibi, bu durumda da failin psişik baskı altında bir 

hukuksal değeri korumak için hareket ettiği şeklinde gerekçelendirilmektedir. Bu 

durum haksızlığı ve kusuru azalttığı için, cezalandırmaktan vazgeçilebilmektedir. 

Ancak bu çözüm kınama yargısının varlığını koruması nedeniyle zayıf 

bulunmaktadır. Dolayısıyla 2002 tarihli Ceza Kanunu Öntasarısı’nda zorunluluk 

durumunun bu ikinci türünün kusuru ortadan kaldıran bir etkiye sahip olduğu 

öngörülmüştür370.  

Öte yandan kanun koyucu yalnızca iki zararın orantılılığını öngörmek 

suretiyle iki zorunluluk durumu arasındaki sınırın kriterlerini oldukça genel bir şekilde 

formüle etmiştir. Bu düzenleme gereğince, hukuka uygunluk nedeni zorunluluk 

durumunda oluşan zarar tehdit edilen zarardan daha az olmalıdır. Cezalandırmama 

nedeni olarak öngörülen zorunluluk durumunda ise, iki zarar eşdeğerde olmalıdır. 

Bu yüzden mahkemelerin zorunluluk durumunun bu yeni türünü çok zor kabul 

                                                 
369 NOVOSELEC, Petar: “Das neue kroatische Strafgesetz von 1998”, ZStW 111 (1999), sh: 526-527. 
Ceza Kanunu’nun kusurla ilgili 39. maddesi kusur yeteneği, kast ve taksir kavramlarını ve de hukuka 
aykırılık bilincini ele almakta, kusuru ortadan kaldıran nedenlere ise yer vermemektedir. Kusuru 
ortadan kaldıran nedenlere yer verilmemesine rağmen mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun 
düzenlenmesi nedeniyle Ceza Kanunu’nun normatif kusur kavramını tam anlamıyla kabul etmediği ileri 
sürülmektedir (bkz. NOVOSELEC, “Das neue kroatische Strafgesetz von 1998”, sh: 528-530). 
370 Ceza Kanunu md. 30/2 için önerilen yeni düzenleme şu şekildedir: “Başka türlü savuşturulamayan 
halen mevcut kusursuz bir tehlikeyi kendisinden veya üçüncü bir kişiden uzaklaştırmak için hukuka 
aykırı bir fiil gerçekleştiren kimse, ortaya çıkan zarar tehdit eden zarardan orantısız ölçüde daha ağır 
basmıyorsa kusursuz hareket etmiştir” (Bkz. NOVOSELEC, Petar: “Grundelemente subjektiver 
Verantwortlichkeit im neuen kroatischen Strafrecht”, in ESER/ARNOLD/TRAPPE: 
Strafrechtsentwicklung in Osteuropa, Berlin 2005, sh: 205).       
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edecekleri ve zorunluluk durumunu da yalnızca hukuka uygunluk nedeni olarak ele 

alacakları dile getirilmektedir371.      

22. Slovenya 

Slovenya Parlâmentosu tarafından Eylül 1994’de kabul edilerek 1 Ocak 

1995’de yürürlüğe giren ve 1999 yılında üzerinde önemli değişiklikler yapılan 

Slovenya Ceza Kanunu’nun 372  zorunluluk durumuna ilişkin 12. maddesi şu 

şekildedir: 

1. “Zorunluluk durumunda gerçekleştirilen fiil suç teşkil etmez”.  

2. “Fail, suçun bütün kurucu unsurlarına sahip fiili, kendisi tarafından neden 

olunmamış ve başka türlü savuşturulamayan pek yakın bir tehlikeyi kendisinden 

veya başkasından uzaklaştırmak amacıyla gerçekleştirdiğinde, verilen zarar tehdit 

eden zarardan daha büyük değilse, zorunluluk durumu mevcuttur”.  

3. “Fail taksirinden dolayı tehlikeye bizzat neden olmuşsa veya zorunluluğun 

sınırlarını aşmışsa, hafifletilmiş bir cezayla cezalandırılabilecektir. Fail, özellikle 

hafifletici nedenlerde zorunluluk durumunun sınırlarını aşmışsa, bütün cezadan 

muaf bile tutulabilecektir”.  

4. “Fail tehlikeye katlanmakla yükümlü ise, zorunluluk durumu mevcut 

değildir”373. 

Cebir ve tehdit başlığını taşıyan ve tehdide dayalı zorunluluk durumunu 

düzenleyen 13. madde ise şu şekilde kaleme alınmıştır: 

1. “Failin karşı koyamayacağı bir şiddetin etkisiyle gerçekleştirdiği fiil suç 

teşkil etmez”.  

2. “Suç, failin karşı koyabileceği bir şiddetin etkisiyle veya bir tehditin etkisi 

altında işlenmişse, bir önceki madde uygulanacaktır”374.      

                                                 
371 NOVOSELEC, “Das neue kroatische Strafgesetz von 1998”, sh: 527.  
372 Slovenya Ceza Kanunu’nun yapım süreci ve genel özellikleri için bkz. ŠELIH, Alenka: “Die Reform 
des materiellen Strafrechts in Slowenien”, in ESER/ARNOLD/TRAPPE: Strafrechtsentwicklung in 
Osteuropa, Berlin 2005, sh: 28 vd. Slovenya ceza hukukunda suçun yapısal unsurları için bkz. 
KOROŠEC, Damjan: “Grundelemente der subjektiven Verantwortlichkeit im slowenischen Strafrecht”, 
in ESER/ARNOLD/TRAPPE: Strafrechtsentwicklung in Osteuropa, Berlin 2005, sh: 215 vd.      
373 Madde metni için bkz. PRADEL, Jean: Le Code pénal slovène, Paris 2004, sh: 35-36.    
374 Madde metni için bkz. PRADEL, Le Code pénal slovène, sh: 36. Bu hükümde geçen “bir önceki 
madde” ifadesiyle zorunluluk durumunu düzenleyen 12. madde kastedilmektedir.  
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23. Arnavutluk 

1981 ve 1988 yıllarında önemli değişiklikler geçirmiş olan 1977 tarihli eski 

Ceza Kanunu 10. maddesinde zorunluluk durumuna yer vermekteydi. Madde şu 

şekilde kaleme alınmıştı; 

“Sosyalist devleti, Arnavutluk İşçi Partisi’ni, sosyalist mülkiyeti, kişiyi, onun 

haklarını ve yararlarını, bütün sosyalist toplum düzenini tehdit eden gerçek ve pek 

yakın bir tehlikenin savuşturulması için işlenmiş olan bir fiil, ceza kanunu tarafından 

suç olarak öngörülmüş olsa bile, tehlike bu koşullar altında başka türlü 

savuşturulamıyorsa ve yol açılan zarar savuşturulan zarardan daha az ise, ceza 

sorumluluğu doğurmaz.  

Tehlikeye katlanma ödevi bulunan ve bunu, devletle ilgili veya meslekî 

yükümlülüklerini ihlâl etmek suretiyle, dolanan bir kimse zorunluluk durumunda 

değildir”375.       

1995 tarihli Arnavutluk Ceza Kanunu’nun genel hükümler bölümünün ikinci 

faslı ceza sorumluluğuna ayrılmıştır. Bu fasılda zorunluluk durumu da düzenlenmiştir. 

Ceza Kanunu’nun zorunluluk durumuna ilişkin 20. maddesi şu şekildedir; 

“Bir kimse, kendisini, üçüncü bir kişiyi veya malvarlığını ağır bir zarar 

vermekle tehdit eden ve başka türlü savuşturulamayan, gerçek ve halen mevcut bir 

tehlikeyi önleme zorunluluğundan dolayı bir fiil gerçekleştirmişse, bu duruma 

kendisinin neden olmaması ve önleme ile yol açılan zararın tehdit edilen zarardan 

daha büyük olmaması koşuluyla, cezaen sorumlu tutulamaz”376.             

24. Japonya 

1880 yılında kabul edilerek 1882 yılında yürürlüğe girmiş olan Japon Eski 

Ceza Kanunu zorunluluk durumuyla ilgili herhangi bir düzenleme ihtiva 

etmemekteydi. 

                                                 
375 STOPPEL, Wolfgang: Albanische Strafgesetze, Berlin-New York, 1990, sh: 52-53.   
376 STOPPEL, Wolfgang: Die Strafgesetze Albaniens, Tirana 2003, sh: 62. 
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1907 yılında kabul edilip 1908 yılında da yürürlüğe giren bugünkü Ceza 

Kanunu zorunluluk durumunu genel kısmında düzenlemektedir377. Ceza Kanunu’nun 

“Zorunluluk Durumu” başlıklı 37. paragrafı şöyledir: 

1) “Bir kimsenin kendisinin veya başka bir kimsenin yaşamı, sağlığı, 

özgürlüğü veya malvarlığına ilişkin hâlihazırdaki bir tehlikeyi ortadan kaldırmak için 

yapılması kaçınılmaz olan bir hareketi, ancak bu hareketten kaynaklanan zararın 

önlenen zararın oranını aşmaması durumunda, cezalandırılmaz. Fail zorunluluk 

durumunun sınırlarını aşarsa, olayın koşullarına göre cezası indirilir veya ceza 

verilmeyebilir”.  

2) “Fail özel mesleki bir yükümlülük altında bulundukça, birinci fıkra 

uygulanmaz”378. 

Yine Japon Medenî Kanunu’nun “Meşru Savunma, Zorunluluk Durumu” 

başlıklı 720. paragrafı şu şekildedir; 

1) “Her kim, kendisini veya başka bir kimseyi izin verilmeyen bir hareketten 

korumak için zarar verici bir hareket yaparsa, zararı tazmin etmekle yükümlü değildir. 

Zarar gören, uğradığı zararın tazminini izin verilmeyen hareketi gerçekleştiren 

kimseden talep edebilir”.  

2) “Başkasına ait bir eşyadan kaynaklanan tehlikeyi ortadan kaldırmak için o 

eşyaya zarar verildiğinde de, aynı şey geçerlidir”379.    

Ceza Kanunu incelendiğinde, zorunluluk durumuna elverişli değerlerin 

sınırlandırılmış olduğunu, zararın ağır basmasının aranmadığını, kanunî 

düzenlemeden ölçülülük kuralının da elde edilemediğini, yalnızca zorunluluk 

durumunun sınırlarının aşılması hakkında bir düzenlemenin mevcut olduğunu 

görmek mümkündür380.  

                                                 
377 MORISHITA, Tadashi: “Japon Ceza Hukukunda Iztırar Hali”, (Çev.: İskender TEPEBAŞILI), AD 
1972, sh: 386. 
378 Madde metni için bkz. HASHIDA, Hisashi: “Japon Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedeni 
Olarak Zorda Kalış Durumu – Alman Ceza Hukuku Öğretisi Nazarında Değerlendirme –”, (Çev.: Yener 
ÜNVER), İÜHFM 2002, sh: 325-326. 
379 HASHIDA, “Japon Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zorda Kalış Durumu – Alman 
Ceza Hukuku Öğretisi Nazarında Değerlendirme –”, sh: 326. 
380 HASHIDA, “Japon Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zorda Kalış Durumu – Alman 
Ceza Hukuku Öğretisi Nazarında Değerlendirme –”, sh: 326; MORISHITA, “Japon Ceza Hukukunda 
Iztırar Hali”, sh: 386, 387-388.  
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Zorunluluk durumu kavramının Ceza Kanunu ve Medenî Kanun’da farklı 

oldukları görülmektedir. Ceza hukuku ve özel hukuka ilişkin zorunluluk durumu 

hükümleri, tehlikenin neden kaynaklandığı ve kime yönelik olduğu açılarından da 

birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Ceza Kanunu’nun 37. paragrafı her türdeki tehlike 

kaynağını içerdiği hâlde, Medenî Kanun’un 720. paragrafının 1. fıkrası bunu bir “izin 

verilmeyen” (zarar veren) hareketle sınırlamakta ve 720. paragrafının 2. fıkrası ise 

bir eşya ile sınırlandırmaktadır. Zorunluluk durumunda hareketin neye ilişkin olduğu 

bağlamında, prg. 37 ve prg. 720/1 bir sınırlama içermezken, prg. 720/2’de yalnızca 

savunma zorunluluğu durumu sözkonusu edilmektedir. Ayrıca Medenî Kanunu’nun 

720. paragrafı gereğince, zorunluluk durumunda işlenen fiilin faili zararın tazmini ile 

yükümlü değildir381.    

Ceza Kanunu’ndaki düzenlemenin çok açık olmaması nedeniyle zorunluluk 

durumunun hukuksal niteliği konusunda ve zorunluluk durumunda gerçekleştirilen 

fiilin hukuka uygun olup olmadığı ve hangi koşullar altında hukuka uygun olduğu 

Japon doktrinde tartışmalı bir konudur. Böyle bir fiilin hiçbir şekilde hukuka uygun 

olamayacağı, herkesin kendi zararına katlanarak olayla ilgili olmayan üçüncü bir 

kişiye zararı yükleme hakkının bulunmadığı, failin motivasyon (saik) serbestisinin 

eksikliği nedeniyle yalnızca mazur görülebileceği şeklinde gerekçelendirilerek bir 

dönem savunulan mazeret nedeni teorisi, bugün yerini doktrinde baskın görüş olan 

hukuka uygunluk nedeni teorisine bırakmıştır382. Bu görüşe göre, hukuk düzeni daha 

az önemdeki hakkı daha önemli hak lehine ortadan kaldırmaktadır. Bu görüş, 

tehlikede olan ve korunan hukuksal yararlar eşit önemde olsalar bile, çok yüksek 

toplumsal zararlar ortaya çıkmadığı için hukuka uygunluğun varlığını kabul 

etmektedir383. Ancak bu teoriye yönelik olarak, çatışan yararların eşit olması hâlinde 

zorunluluk durumunda işlenen fiilin hukuka uygunluğu gerekçelendiremediği itirazı 

ileri sürülmüş ve ayırma teorisi ortaya atılmıştır. Bu teoriye göre, prg. 37’deki 

anlamıyla zorunluluk durumunda hem hukuka uygunluk nedeni hem de bir mazeret 
                                                 
381 HASHIDA, “Japon Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zorda Kalış Durumu – Alman 
Ceza Hukuku Öğretisi Nazarında Değerlendirme –”, sh: 326-327. 
382  ESER, Albin: “Rechtfertigung und Entschuldigung im japanischen Recht aus deutscher 
Perspektive”, Festschrift für Haruo NISHIHARA, Baden-Baden 1998, sh: 56-57.     
383  Japon Ceza Kanunu’nda zorunluluk durumuna ilişkin tek bir düzenlemenin bulunması ve bu 
düzenlemenin eşit iki yararın çatışması durumunu da içermesi dolayısıyla, böyle bir durumda da 
hukuka uygunluğun kabul edilip edilmemesi, kurtarma fiili nedeniyle mağdurun meşru savunma durumu 
içerisinde olup olmadığı sorunu bakımından önem taşımaktadır. Bu görüşün çeşitli gerekçeleri için bkz. 
ONAGI, Akihiro: “Rechtfertigung und Entschuldigung – Verbrechensaufbau im japanischen Strafrecht”, 
Fragmentarisches Strafrecht, Beiträge zum Strafrecht, Strafprozeßrecht und zur 
Strafrechtsvergleichung für Manfred MAIWALD, Frankfurt am Main 2003, sh: 95 ve 96.  
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nedeni sözkonusudur. Bu teori, ağır basan yararlar ilkesine dayanarak, basit bir 

değer fazlalığının bulunması hâlinde bile, hukuka uygunluk nedeninden sözedilmesi 

gerektiğini savunmaktadır 384 . İki hukuksal yararın eşit olması hâlinde hukuka 

uygunluk nedeninin varlığını savunmak oldukça güç olduğu gerekçesiyle ayrım 

teorisi savunulmaktadır. Buna göre, Japon Ceza Kanunu kurtarma fiilinden 

kaynaklanan zararın önlenen zararın oranını aşmamasını aradığı için, iki hukuksal 

yarar eşit olduğunda da, zorunluluk durumunda işlenen fiilin cezasız kalacağı 

belirtilmektedir 385 . Böylece, korunan hukuksal yarar ihlâl edilen yarardan üstün 

olduğunda hukuka uygunluğun, her iki yarar eşit olduğunda ise mazeret nedeninin 

sözkonusu olduğunun altı çizilmektedir 386 . 37. maddenin 1. fıkrasının ikinci 

cümlesinde öngörülen zorunluluk durumunun sınırlarının aşılması hâli ise, bir 

kusurun indirim nedeni olarak yorumlanmaktadır387.                  

Suç Mağduru ve Diğer Kimselere Yönelik Ödeme Yapılmasına İlişkin 

Kanun’un 2. paragrafının 1. fıkrası uyarınca, ölüme veya ağır müessir fiile neden 

olunursa, devlet tarafından ödeme yapmakla yükümlü tutulan kimse, zorunluluk 

durumu mağduru olarak tehlike içine sokulan kimseye ödemede bulunacaktır. 

Böylece, zorunluluk durumunda yapılan hareketin burada bir suç ile özdeşleştirildiği 

belirtilmiştir388.   

Savuşturulan tehlike izin verilmeyen bir hareketten kaynaklanmıyorsa, bu 

durumda fail mağdurun zararını tazmin etmekle yükümlü tutulabilir. Çünkü Medenî 

Kanunu’nun 720. paragrafı bu zorunluluk durumunda yapılan hareketi 

kapsamamaktadır389.   

25. Güney Kore 
                                                 
384 Tartışmalar ve görüşler için bkz. HASHIDA, “Japon Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedeni 
Olarak Zorda Kalış Durumu – Alman Ceza Hukuku Öğretisi Nazarında Değerlendirme –”, sh: 327-330; 
ONAGI, Akihiro: Die Notstandsregelung im japanischen und deutschen Strafrecht im Vergleich, 
Baden-Baden 1993, sh: 48 vd.  
385 TAKAHASHI, Norio: “Rechtfertigung und Entschuldigung bei Befreiung aus besonderen Notlagen 
im japanischen Strafrecht”, in ESER, Albin/NISHIHARA, Haruo: Rechtfertigung und Entschuldigung IV, 
Freiburg im Breisgau 1995, sh: 184.    
386 ONAGI, “Rechtfertigung und Entschuldigung – Verbrechensaufbau im japanischen Strafrecht”, sh: 
95-96. 
387  TAKAHASHI, “Rechtfertigung und Entschuldigung bei Befreiung aus besonderen Notlagen im 
japanischen Strafrecht”, sh: 179, 185.  
388 HASHIDA, “Japon Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zorda Kalış Durumu – Alman 
Ceza Hukuku Öğretisi Nazarında Değerlendirme –”, sh: 331. 
389 HASHIDA, “Japon Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zorda Kalış Durumu – Alman 
Ceza Hukuku Öğretisi Nazarında Değerlendirme –”, sh: 331. 
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1953 tarihli Güney Kore Ceza Kanunu 22. maddesinde zorunluluk durumunu 

düzenlemektedir. Bu madde şu şekildedir: 

“Fail kendisinin veya üçüncü bir kişinin kanunen korunan yararlarına yönelen 

mevcut bir tehlikeyi savuşturmak için bir fiil gerçekleştirmişse, bu fiil, fiil için uygun 

nedenler mevcut olduğu oranda, cezalandırılmaz. 

Yukarıdaki fıkradaki düzenleme, tehlikeden kaçınmamak yükümlülüğü 

altında bulunan kişilere uygulanmaz”.   

Güney Kore Ceza Kanunu’nun zorunluluk durumuna ilişkin olarak tek bir 

düzenleme içermesi, doktrinde bu kurumun hukuksal niteliğine ilişkin tartışmalara 

neden olmuştur390. 

Doktrinde savunulan tekçi teoriler, zorunluluk durumunun yalnızca tek bir 

hukuksal açıdan anlaşılması gerektiği üzerinde durmaktadır. Bu teoriler kendi 

içerisinde iki gruba ayrılmaktadır. Birinci gruba dâhil yazarlar, bütün zorunluluk 

durumlarını hukuka uygunluk nedeni olarak ele almaktadırlar. İkinci gruba dâhil 

yazarlar ise, zorunluluk durumlarını mazeret nedenleri olarak olarak görmektedirler. 

Yalnızca hukuka uygunluk nedeni teorisini savunan yazarlar, çatışma hâlinde 

bulunan yararların karşılaştırılması prensibine dayanmaktadırlar. Buna göre, yüksek 

önemdeki hukuksal bir yarar daha az önemdeki hukuksal bir yararın feda 

edilmesiyle kurtarılabiliyorsa, fail hukuk düzeni içerisinde hareket etmiştir ve 

zorunluluk durumunda gerçekleştirdiği fiil hukuka uygundur. Zorunluluk durumunun 

yalnızca mazeret nedeni teşkil ettiğini savunan yazarlar ise, zorunluluk durumunda 

yapılan fiilin üçüncü kişilerin hukuksal bir değerini ihlâl etmesi nedeniyle hukuka 

aykırı olmakla birlikte, kusursuz olduğunu belirtmektedirler. Çünkü zorunluluk 

durumunda bulunan failden hukuka uygun bir davranışta bulunması beklenemez. Bu 

husus genelde, zorunluluk durumunda gerçekleştirilen fiilin yaşama içgüdüsüne 

dayanmasıyla açıklanmaktadır391. 

Ayırma teorisini savunan yazarlara göre, gerek yararların karşılaştırılması 

düşüncesi gerekse beklenebilirlik veya yaşama içgüdüsünü gözönünde bulundurma, 
                                                 
390 Güney Kore ceza hukukunda zorunluluk durumunun koşulları için bkz. LEE, Hyung-Kook: “Über 
die Angemessenheit beim Notstand nach § 22 Absatz 1 des koreanischen Strafgesetzbuches”, 
Festschrift für Haruo NISHIHARA, Baden-Baden 1998, sh: 133 vd.  
391 LEE, Yong-Sik: Entschuldigungsgründe im deutschen und koreanischen Strafrecht, Freiburg im 
Breisgau 1992, sh: 240; KIM, Il-Su: “Rechtfertigung und Entschuldigung bei Befreiung aus besonderen 
Notlagen (Notwehr, Notstand und Pflichtenkollision)”, in ESER, Albin/NISHIHARA, Haruo: 
Rechtfertigung und Entschuldigung IV, Freiburg im Breisgau 1995, sh: 126-127.     
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zorunluluk durumlarına ilişkin değerlendirmelerde tek başlarına bir rol oynamazlar, 

somut olayın durumuna göre bunlardan bir veya diğeri etkili olabilir. Buna göre, 

zorunluluk durumu bazı hâllerde hukuka uygunluk nedeni olarak, bazı hâllerde de 

mazeret nedeni olarak ortaya çıkar. Ayırma teorisini savunan bazı yazarlar, 

malvarlığı değerlerinin çatışmasına dayalı zorunluluk durumunun hukuka uygunluk 

nedeni oluşturduğunu, yaşam veya vücut bütünlüğü değerlerinin çatışmasına dayalı 

zorunluluk durumunun ise mazeret nedeni oluşturduğunu ileri sürmüşlerdir. Diğer 

bazı yazarlara göre ise, faile ait yüksek önemdeki bir yararın mağdura ait daha az 

önemdeki bir yararla çatışması durumunda zorunluluk durumu hukuka uygunluk 

nedeni olarak, yararların eşitliği hâlinde de mazeret nedeni olarak ortaya çıkar392. 

Uygulamada zorunluluk durumu yalnızca hukuka uygunluk nedeni olarak 

kabul görmüştür. Güney Kore Yüksek Mahkemesi 8 Mart 1983 tarih ve 83/3248 

sayılı kararında zorunluluk durumunu bir hukuka uygunluk nedeni olarak ele almıştır. 

Bu karara göre: “Zorunluluk durumu sözkonusu olduğunda, bunun için belirli 

koşulların mevcut olması gerekir. Zorunluluk durumu cezanın tayin edilmesinin 

koşulu değil, bir hukuka uygunluk sorunudur”. Yine Yüksek Mahkemenin, annenin 

yaşamının kurtarılması için gebeliğin tıbbî müdahaleyle sona erdirildiği olayda Ceza 

Kanunu’nun hem 20. maddesindeki hukuka uygun fiil nedenini hem de 22. 

maddesindeki zorunluluk durumunu paralel olarak uyguladığı 13 Temmuz 1976 tarih 

ve 75/1205 sayılı kararı şu şekildedir: “Bir hekim bir gebeliği sona erdirdiğinde, fiil 

hukuka aykırı değildir. Aksine hukuka uygun fiil (md. 20) veya zorunluluk durumunda 

işlenmiş fiil (md. 22) kapsamındadır. Çünkü hekim, gebeliğin annenin sağlığını 

önemli ölçüde tehlikeye soktuğuna ve çocuğun deformasyonu ihtimalinin 

bulunduğuna kanaat getirmiştir”393.               

26. Tunus 

1913 tarihli Tunus Ceza Kanunu’nun 39. maddesi zorunluluk durumunu 

düzenlemektedir. Bu madde şöyledir: 

“Fail kendisinin veya yakınlarından birisinin yaşamını doğrudan doğruya bir 

tehlikeye maruz bırakan bir olay nedeniyle zorunluluk durumunda bulunduğu ve bu 

tehlike başka türlü savuşturulamadığı takdirde suç oluşmaz. 
                                                 
392  LEE, Entschuldigungsgründe im deutschen und koreanischen Strafrecht, sh: 240-241; KIM, 
“Rechtfertigung und Entschuldigung bei Befreiung aus besonderen Notlagen (Notwehr, Notstand und 
Pflichtenkollision)”, sh: 130-132.     
393 Kararlar için bkz. LEE, Entschuldigungsgründe im deutschen und koreanischen Strafrecht, sh: 242.  
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Şu kişiler yakınlar olarak kabul edilir: 

– Alt-üst soy kan hısımları; 

– Kardeşler; 

– Eşler. 

Tehlikeyle karşı karşıya bulunan kişi bir yakın değilse, sorumluluğun 

derecesini hâkim takdir edecektir”394.    

27. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  

Esas itibariyle 1929 yılında İngilizler döneminde çıkartılmış olan ve önemli 

birçok değişiklikle bugün hâlâ varlığını sürdüren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Ceza Kanunu’nun zorlama başlığı altında tehdide dayalı zorunluluk durumunu 

hükme bağlayan 16. maddesi şu şekilde kaleme alınmıştır: 

“Ölümle cezalandırılabilen taammüden katillik ve Devlet aleyhine işlenen 

suçlar dışında, tehditlerle bir fiil işlemeye zorlanan ve fiili işlediği sırada fiili 

işlemediği takdirde bu tehditlerin derhal öldürüleceği korkusuna makul olarak sebep 

olması hâlinde  bir kişinin işlediği fiil suç sayılmaz; ancak fiili işleyen kişi, kendi rızası 

veya kendisine derhal öldürülmeden daha az bir zarar gelebileceği makul korkusu ile  

kendisini bu tür bir zorlamaya tabi tutan duruma sokmuş olmamalıdır”.  

Ceza Kanunu’nun 17. maddesinde zorunluluk başlığı altında yer verilen 

zorunluluk durumu ise şu şekilde düzenlenmiştir: 

“Başka şekilde suç oluşturacak olan bir fiil veya ihmal, suç işlemekle itham 

edilen kişi, yapılan veya yapılması ihmal olunan fiilin salt başka şekilde önlenmesi 

mümkün olmayan sonuçların önlenmesi amacıyla yapıldığını ve sonuçların 

gerçekleşmesi hâlinde kendisine veya korumakla yükümlü olduğu kişilere 

kaçınılmaz ve telafisi imkânsız kötülük veya zarar geleceğini; bu amaç için makul 

olarak yapılması gerekenden daha fazla bir şey yapılmadığını ve sebep olunan 

kötülük veya zarar ile önlenen kötülük veya zarar arasında orantısızlık olmadığını 

gösterebildiği takdirde, mazur görülebilir”. 

   

 

                                                 
394 Madde metni için bkz. Code pénal, Tunus 2001, sh: 15. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMU 

 

 

 

I. HUKUKA AYKIRILIK KAVRAMI 

A. Genel Olarak 

Hukuka aykırlık kavramını incelemeden önce suçun yapısal unsurlarına 

ilişkin görüşlerimizi burada kısaca ele almakta yarar görmekteyiz.  

Modern ceza hukuku dogmatiğinde, cezalandırılabilir her davranışın tipe 

uygun, hukuka aykırı, kusurlu ve varsa cezalandırılabilirliğin özel koşullarını yerine 

getiren bir fiili ifade ettiği konusunda esas itibariyle bir görüş birliği mevcuttur. 

Böylece cezalandırılabilir her davranış üç ortak unsuru (tipe uygunluk, hukuka 

aykırılık, kusur) barındırmaktadır. Bunlara cezalandırılabilirlik koşulları da 

eklenebilir395. 

Bir suçtan bahsedebilmek için herşeyden önce bir fiilin, fiilden de 

bahsedebilmek için hareketin mevcut olması gerekir. Genel olarak doktrinde kabul 

edilen anlayışa göre, hareket, dış dünyada önem arzeden ve insan iradesiyle 

hükmedilen ya da en azından hükmedilebilir olan bir insan davranışıdır. Bu hareket 

icraî nitelikte olabileceği gibi, ihmalî nitelikte de olabilir. Tabiat olaylarından veya 

hayvanlardan kaynaklanan olayların yanısıra, tüzel kişilerin faaliyetleri de ceza 

hukuku anlamında hareket sayılmazlar. Sırf düşünce düzeyinde kalan fikirler de 

hareket sayılmazlar. Refleks hareketleri ya da sara nöbeti gibi dış dünyada 

                                                 
395 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 7, No: 4. 
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gerçekleşmekle beraber, insan iradesi tarafından egemen olunamayan hadiseler de 

ceza hukukunda hareket olarak kabul edilmezler396.   

Ceza hukuku bakımından önem taşıyan bu hareketle nedensellik bağlantısı 

kurulan neticeden oluşan fiilin suç olarak kabul edilmesi için tipe uygun olması 

gerekir. Tipe uygunluk, objektif (maddî) ve sübjektif (manevî) tipe uygunluk olmak 

üzere ikiye ayrılır. Objektif tipe uygunluk, fiilin, en önemlilerinin Ceza Kanunu’nun 

özel kısmında yer alan ilgili suç tanımına uygun olması anlamına gelmektedir. Bu 

noktada özellikle tipe uygun neticenin failin hareketine nedensel ve objektif olarak 

dayandırılıp dayandırılamayacağı incelemesinin yapılması sözkonusu olmaktadır. 

Bu nedenle tipe uygunluk kanunsuz suç olmaz ilkesiyle sıkı sıkıya ilişkilidir. Böylece 

cezalandırılabilir fiillerin tipiklik saptanmadan sadece hukukun genel ilkelerinden 

çıkartılması mümkün değildir397. Tipiklik objektif olarak saptandıktan sonra, sübjektif 

olarak da tespit edilmelidir. Sübjektif tipe uygunlukta failin kasten ya da taksirle 

hareket edip etmediği incelemesi yapılır398.  

Suçun oluşması için tipe uygun fiilin hukuka aykırı, yani yasaklanmış olması 

zorunludur. Kanun koyucu, bir fiili yasaklaması gerektiğinde bunu tipiklik içerisinde 

gerçekleştirir. Bu yüzden tipikliğin oluşması hukuka aykırılığa karine teşkil eder. 

Ancak bu karine çürütülebilir. Çünkü somut olayda bir hukuka uygunluk nedeni 

mevcutsa, tipe uygun fiil hukuka aykırı değildir. Hukuka uygunluk nedenleri hukuk 

düzeninin bütünlüğünden ileri gelir. Tipe uygun ve hukuka aykırı fiilin mevcudiyeti 

hâlinde ceza hukukunda haksızlıktan bahsedilmektedir. Böylece haksızlık kavramı 

suçun iki unsurunu ihtiva ettiğinden, suçun haksızlık ve kusur şeklinde iki unsuru 

olduğu sonucuna da varılabilir399. 

Nihayet tipe uygun ve hukuka aykırı fiilin kusurlu olması gerekir. Fail böyle bir 

fiilden dolayı kınanabilmelidir. Kusur yeteneğinin bulunması ve kaçınılmaz hata ve 

mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu gibi kusuru ortadan kaldıran nedenlerin 

olmaması kusurun koşullarıdır. Hukuka uygunluk nedeni ile kusuru ortadan kaldıran 

neden arasında bir farklılık mevcuttur. Hukuka uygun bir davranış kanun koyucu 

                                                 
396 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 7, No: 5; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 1, No: 4 vd. 
397 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 1, No: 25, § 3, No: 8; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 
7, No: 6.  
398 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 1, No: 26 ve § 3, No: 9. 
399 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 7, No: 7; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 1, No: 27; 
BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 11-13.  
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tarafından yasal olarak kabul edilip izin verilmekte ve herkes tarafından katlanılması 

gerekmektedir. Buna karşın, mazur görülen davranış tasvip edilmemekte ve bu 

yüzden de izin verilmeyen ve yasak olarak kalmaktadır. Bu davranış yalnızca 

cezalandırılmamaktadır. Fakat bu davranışa mağdur kural olarak katlanmak zorunda 

değildir400. 

Tipe uygun, hukuka aykırı ve kusurlu fiil genel olarak cezalandırılabilmektedir. 

Ancak istisnaî olarak bazı düzenlemelerde cezalandırılabilirlik bakımından başka 

koşullar da aranabilir. Bu koşullar cezalandırılabilirliğin objektif koşulları ve 

cezasızlık nedenlerinin bulunmaması olarak adlandırılmaktadır. Örneğin yabancı 

devlet başkanlarının, yabancı devlet temsilcilerinin ceza hukukunda korunmasında 

ve yabancı devletlerin bayraklarına hakaret edilmesinde karşılıklılık koşulu (TCK md. 

343) cezalandırılabilirliğin objektif bir koşuludur. Milletvekillerine tanınan yasama 

sorumsuzluğu (AY 83/1) ise, bir cezasızlık nedenidir. Cezalandırılabilirliğin objektif 

koşullarının oluşmaması ve bir cezasızlık nedeninin varlığı hâlinde, fiil tipe uygun, 

hukuka aykırı ve kusurlu olma niteliklerini sürdürmekte, ancak 

cezalandırılamamaktadır401.                                

B. Hukuka Aykırılığın Kaynağı: Hukuk Ötesi Normlar Teorisi 

1. Binding’in Normlar Teorisi 

Bir norm genel teorisinin mantıksal gerekliliğine işaret eden Binding, 

cezalandırıldığı ceza metnini doğrudan doğruya bilmekte olan her failin ceza 

kanununu ihlâl etmesinin temel ön gerçeklerden biri olduğunu, aslında failin, 

kanunlaştırılmamış, yazılı olmayan, kamu hukukuna dayanan ve zımnî, önceden 

mevcut ve arka plânda bulunan bir hukuk düzenlemesini ihlâl etmekte olduğunu 

belirtmiştir. Yazara göre, yasaklar ve yükümlülükler her zaman ceza kanununda 

açıkça dile getirilmezler, fakat suç tipinin arka plânında bulunurlar. Bu anlamda failin 

fiili, geniş anlamda kanunun, başka bir deyişle bir hukuk kuralının cezalandırılabilir 

bir ihlâlini oluşturur, fakat hiçbir durumda bizzat ceza kuralının doğrudan bir ihlâlini 

teşkil etmez. Hiçbir fail cezalandırılacağı kurala aykırı hareket etmemektedir; çok az 

sayıdaki fail dar anlamda bir kanuna aykırı hareket etmekte, fakat aslında 

kanunlaştırılmamış bir hukuk kuralını bilmemektedirler. Bu arka plândaki hukuk 

                                                 
400 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 7, No: 8.  
401 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 7, No: 9.  
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kuralları, cezalandırmayı haklı kıldıklarında fail tarafından esas olarak ihlâl 

edilmişlerdir. Binding, bu hukuk kurallarını normlar olarak adlandırmaktadır. Bu 

normlar, faillerin yalnızca, kişileri belirli davranışlarda bulunmaya zorlamak isteyen 

bu kuralları ihlâl edebileceği anlamında davranış normlarıdır. Fail sadece, kendisinin 

nasıl davranması gerektiğini belirleyen bu kuralları ihlâl edebilir. Bu normları ceza 

kanunlarından ayırmak gerekir. Çünkü bu normlar ceza kurallarının koşuludur ve 

onlardan önce gelir. Arka plânda bulunan ve ön koşul niteliğindeki bu normların ihlâli 

hukuka aykırılık teşkil eder ve bu normlar ceza hukuku alanına ait değildirler. Sonuç 

olarak, bu normlar hukuk düzeninin bütünlüğüne dahil oldukları için, ceza hukukuna 

özgü bir hukuka aykırılık kavramını soyutlamak olanaklı değildir. Böylece bu 

düşünce, hukuk düzeninin birliği teorisinin esasını oluşturmaktadır. Bu suretle 

Binding, hukuka aykırılığı suçun unsurlarına dâhil etmektedir. Yazara göre, normlar 

teorisi ceza hukukunda hukuka aykırılığın başlangıç noktasını oluşturmakta ve bu 

teori bütünsel (hukuk düzeninin birliği ilkesi) ve (hukuka aykırılığın hukuka uygunluk 

nedenlerinin bulunmaması olarak ele alınmasıyla yetinilmemesi anlamında) pozitif 

bir şekilde yorumlanan bir hukuka aykırılık kavramının kökeninde bulunmaktadır402. 

Binding’e göre; “Koruma hukukunun bir parçası olarak ceza hukuku, normlar 

olmaksızın anlaşılamaz. Koruyucu hukuk ikinci plânda kalan bir hukuktur. Koruma 

için normların ve ceza kanunlarının dile getirdiği hukuksal değerler ve haklar 

hukukun bütün alanlarına serpiştirilmiştir”403.    

Binding, normları sadece emirler ve ceza hukukunu da yalnızca yaptırım 

hukuku olarak anlamaktadır404. Binding’e göre, norm ve kural şüphesiz birbirine 

bağlıdır. Fakat norm, onu yaptırıma bağlayan kuraldan ayrı bir mevcudiyete sahiptir. 

Bu ayrım, amaçlarının esas itibariyle farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Üstelik 

bazı normlar, ceza hukuku tarafından değil, hukukun diğer dalları tarafından 

korunmaktadır. Böylece normlar, ceza hukukunun yaptırıma bağlamadığı 

davranışlardan daha fazlasını emretmektedir. Bütün kurallar norm, başka bir deyişle 

emredici değildir. Binding’e göre, yalnızca normlar emredicidir, ceza kanunu 

yalnızca şeklî bir açıklamadır405.  

                                                 
402 BINDING, Karl: Die Normen und ihre Übertretung, Band I, 3. Auflage, Leipzig 1916, sh: 4-7 
(Belirtelim ki, yazarın eserinin birinci baskısı 1872 tarihlidir).   
403 BINDING, Karl: Handbuch des Strafrechts, Band I, Leipzig 1885, sh: 9-10.   
404 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 24 I 1, dn: 2. 
405 Bkz. WALTHER, Julien: L’antijuricité en droit pénal comparé franco-allemand, Thèse de doctorat, 
Nancy 2003, sh: 31. 
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Binding’in teorisini benimseyen von Beling’e göre, “ceza kuralı norm değildir 

ve ‘bu şekilde davranmamalısın’ gibi bir emirle karıştırılmamalıdır. Ceza kuralı 

tamamlayıcı bir boyuta sahiptir. Ceza kuralı olmaksızın norm, yalnızca bir emir 

düzeyinde kalır”406.           

Binding’in bu görüşleri Fransa’da pek fazla ilgi görmemiştir. Bununla birlikte 

ünlü düşünür Emile Durkheim, Alman hukukçunun çalışmalarına başvurmuştur. 

1893 tarihli “Toplumsal Çalışmanın Bölüşümü (De la division du travail social)” adlı 

eserinde Durkheim, hukukun belirgin bir sembol olduğu toplumsal dayanışma 

biçimlerini analiz etmekte ve ceza hukukunun niteliği konusunda şu saptamalarda 

bulunmaktaydı: “Ceza hukuku yalnızca yaptırımları tespit eder, fakat yaptırımların 

ilişik olduğu yükümlülükleri dile getirmez. Ceza hukuku başkasının yaşamına saygı 

göstermeyi emretmez, fakat katili ölümle cezalandırır. Medenî hukukun yaptığı gibi 

ilk başta yükümlülükleri değil, cezayı gösterir. Çünkü ceza hukuku sadece cezaların 

derecelendirilmiş bir kriterini düzenlemek için kanunlaştırılır. Öyleyse yalnız başına 

bu kriter tereddüde yol açabilir. Buna karşılık ihlâli cezalandıran kurallar, hiçbir 

tartışmaya konu olmamalarından ve herkesin bunların üstünlüğünün bilincinde 

olmasından dolayı hukuksal bir ifadeye kavuşturulmaya ihtiyaç duymazlar”. 

Düşünüre göre, bu suretle, ceza hukuku metinleri cezalandırmayı, cezaları ve 

bunların derecelerini düzenlerler. Fakat ihlâli cezalandıran kurallar dışsal, öncel, 

arka plânda yer alan ve açıklayıcı niteliktedirler407.  

Yine Fransız hukukunda Binding’in çalışmalarından etkilenen Garraud 

şunları belirtmekteydi; “Hukuksal fenomen olarak suç, sonuç ve yaptırım olarak 

cezanın atfedildiği fiildir. Bu fiil ceza kanunun ihlâli değil, ceza kanunu tarafından 

korunan ilkelerin, normların ihlâlidir. Kural ve yaptırım koymak ceza hukukuna aittir. 

Ceza hukuku korunan hukuksal yararları savunmak için kullanılan bir silâh, hakkın 

etrafında nöbet tutan her zaman dikkatli bir jandarmadır”408.   

Binding’in normlar analizini anlayabilmek için Kant’ın ve Hegel’in görüşlerini 

kısaca ele almak gerekir. Ceza kanununun kesin bir emirler dizini, başka bir deyişle 

her türlü değerlendirme olanağının dışında bir adalet buyruğu olduğunu belirten 

                                                 
406 v. BELING, Ernst: Die Lehre vom Verbrechen, Tübingen 1906, sh: 115.  
407 Durkheim’in görüşleri için bkz. WALTHER, L’antijuricité en droit pénal comparé franco-allemand, sh: 
29-30.   
408 GARRAUD, René: Traité théorique et pratique du droit pénal français, Tome I, 3e éd., Paris 1913, 
sh: 203.  
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Kant’a göre, “ceza sadece, gerek bizzat fail yararına, gerek sivil toplum yararına bir 

değeri yükseltmeye çalışmanın aracı olarak asla düzenlenemez”. Bu nedenle normu, 

yararcı teorilerin aksine basit bir araç olarak değil, bir emir olarak anlayan Kant, 

suçun önlenmesinde cezanın yalnızca kefaret çektirici nitelikte olduğunu ve yararlı 

bir amaç taşımadığını vurgulamıştır. Bir toplumun anlaşmalı ortadan kaldırılması 

hâlinde terk edilen ada örneğinde Kant, adayı terk etmeye ve tüm dünyaya 

dağılmaya karar veren ada halkının ayrılmadan önce son ölüm cezası 

hükümlüsünün cezasını infaz etmek zorunda olduklarını belirtmiştir. Düşünüre göre 

bu infaz, pratik bir yarar taşımaz, fakat adalete saygı için gereklidir409. Hegel, suçun, 

hukukun yadsınması, cezanın ise bu yadsımanın yadsınması olduğunu ifade etmiştir. 

Hegel Kant’ın ceza sistemini, doğrudan doğruya uygulanması güç olan kısasa kısas 

ilkesinin yerini, cezanın suç ile aynı ağırlıkta olması gerektiği anlayışıyla 

doldurulması gerekliliği düşüncesiyle tamamlamaktadır. Düşünüre göre; “Suçun 

ortadan kaldırılması, kavrama göre ihlâlin ihlâli olduğu ve suç varlığa göre belirli, 

nitel ve nicel bir kapsama sahip olduğu ve de varlık olarak suçun yadsınması özdeş 

bir kapsama sahip olduğu ölçüde bir kefarettir. Bununla birlikte, kavrama dayalı bu 

özdeşlik ihlâlin spesifik oluşumunda eşitlik değil, ihlâlin kendi niteliği gereği 

oluşumunda ihlâlin değerine göre eşitliktir”. Her iki düşünürün anlayışında, kişinin 

tamamen dikkate alınması dışında, ceza kurallarının mutlak şekilde belirlenmesi 

düşüncesi hâkimdir. Binding, normdaki herkese empoze edilen bu emredici karakteri 

keşfetmiş ve yaptırımı düzenleyen ceza kuralından ayırt etmiştir. Buna göre, ceza 

kuralı emredici olamaz, zira norm herkese hitap etmesine karşın, ceza kuralı sadece 

bunu ihlâl eden kişiye yönelebilir. Kant’ın ceza kanununda gördüğü emredici 

karakter aslında normun bir karakteridir410.   

Sonuç olarak Binding’in normlar teorisine göre, emirler içeren, başka bir 

deyişle gerçek anlamda emredici niteliğe sahip normları, yalnızca tasvirî nitelikteki 

kurallardan ayırmak gerekir. Bu hukuksal emirlerden bazıları, ihlâl edildikleri takdirde 

fiilin objektif olarak hukuka aykırılığını gerektirir. Bazıları ise, ayrıca failin kişiliğinin 

incelenmesini gerekli kılar. Böylece emredici kuralların bazıları hukuka aykırılığın 

                                                 
409 İÇEL, Kayıhan/DONAY, Süheyl: Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku, 1. Kitap, 4. Bası, 
İstanbul 2005, sh: 6. 
410 Bkz. WALTHER, L’antijuricité en droit pénal comparé franco-allemand, sh: 33-34. 
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temelini oluştururken (kanunun objektif ihlâli), bazıları da hâkimden ek bir çaba 

sarfetmesini ister (failin kişiliğinin incelenmesi)411.       

2. Hukuk Normundan Hukuk Ötesi Norma Geçiş 

a. Normun Kaynağı ve İçeriği 

Oldukça positivist bir yaklaşıma sahip olan Binding’e göre, normlar ceza 

hukuku değil, kamu hukuku kurallarıdır. Adam öldürmeyi yaptırıma bağlayan ceza 

kanunu, bunu, bir kamu hukuku düzenlemesinden, özellikle de yaşam hakkını 

düzenleyen anayasa hukukundan doğan bir hukuk normuna saygı gösterilmesini 

sağlamak için yapar. Böylece Binding’e göre, norm yasak veya emir şekline bürünen 

bir kamu hukuku kuralıdır ve her zaman emredici karaktere sahiptir. Birlikçi ve dar 

bir hukuksal sistemden yana olan Binding’in anlayışında norm, ceza hukukunun 

dışındaki bir hukuk kuralı olarak kalmaktadır. Ancak ceza hukuku da kamu 

hukukunun bir parçasıdır.  

Binding’in bu görüşüne yöneltilen ilk ve haklı eleştiri, özel hukukun dışarıda 

bırakılmasıydı. Bu eleştiriye göre, ceza hukukunun müdahalesine neden olan 

normlar tamamen özel hukuk tarafından benimsenmiş ilkelerden kaynaklanabilir. 

Binding’in sınırlayıcı yaklaşımının, Almanya’da ceza hukukunun kamu hukukunun 

bir dalı olarak sınıflandırılmasından, Alman hukukunda bu iki alan arasında doğal 

bağlantıların mevcut olduğu anlayışından ve bir kamu hukuku yaptırımının özel 

hukuk kurallarına dayanabileceği fikrinin genel olarak kabul edilmemesinden ileri 

geldiği belirtilmektedir412.  

Hukuk kuralına bağlı üstünlüğü ifade eden normun, hukuk üstü olduğu ve 

özel hukuk – kamu hukuku ayrımına üstün geleceği düşüncesini sosyolojik 

bakımdan daha yerinde bulan Mayer, kamu hukukuna atıfta bulunmaktan 

kaçınmaya olanak sağlayan “kültür normları” teorisini geliştirmiştir. Bu teoriye göre, 

çoğu durumda normlar kanunlaştırılmamıştır. Ahlâkî emirler ve yasaklar olarak 

ortaya çıkarlar. Ahlâk, etik ve din kurallarında görünebilirler. Bu kurallardan bazıları 

açık hukuksal kurallara dönüştürülmüş olsa bile, bu normların çoğunluğu yine de 

doğrudan doğruya veya açıkça pozitif hukukta ortaya çıkmaz. Hukuk kurallarının 

normları ve ceza kanunlarını içerdiğini belirten Mayer, kültür normları kavramını 

                                                 
411 Bkz. WALTHER, L’antijuricité en droit pénal comparé franco-allemand, sh: 34. 
412 WALTHER, L’antijuricité en droit pénal comparé franco-allemand, sh: 34-35. 
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ortaya atmıştır413. Böylece hukuk ötesi norm terimi ortaya çıkmış, hukuk kuralından 

başka bir boyuta atıfta bulunulmuştur. Fransa’da da normlar ile ceza hukuku 

arasındaki bu ilişkiyi belirten Villey, ceza hukukunun adam öldürmeyi, hırsızlığı veya 

çocuk düşürmeyi yasaklama fonksiyonuna sahip olmadığını, bu yasakların ahlâktan 

doğduğunu, jürinin ve kanunun cezaları vermekle yetindiğini ifade etmiştir414.  

Kültür normları teorisinden yana olan Darbellay, normun en basit şekliyle 

tedbir rolü oynadığını belirtmiştir. Normun bütünsel bir değerlendirmeye hizmet 

ettiğini, ancak hiçbir fiilin tipikliğini belirtmediğini ifade eden yazar, hiçbir normun 

suçun saptanmasına olanak sağlayan başlangıç noktasını sağlamak zorunda 

olmadığını, bunun bizzat ceza kanunu tarafından yapılması gerektiğini de 

vurgulamaktadır. Zira yazara göre, suç tipleri bir anlamda ceza kanunu ve norm 

arasındaki bağı kurmaktadırlar 415 . Böylece bütünsel değerlendirme fikri, hukuka 

aykırılığın şeklî anlayışının kurulmasına olanak sağlamıştır.  

b. Normların Muhatabı 

Genel olarak hukuk kurallarını normlar, kamu hukuku kuralları ve ceza 

kanunları şeklinde üçe ayıran Binding’e göre, ceza kanunları ceza hukukuna ilişkin 

kurallardır. Yazara göre, normlar halkın itaatini gerektiren devlet emirleri olmasına 

karşın, ceza kanunları emirler değildirler, fakat devletin cezalandırmasına izin veren 

ve hatta devleti yükümlü kılan kurallardır.  

Kültür normları ve hukuk normları olmak üzere iki tür normun mevcut 

olduğunu belirten Mayer’e göre, kültür normlarında halktan yükümlülüklerine uygun 

bir davranışı (sosyal davranışı) isteyen emirler sözkonusudur. Hukuk normları ise, 

mahkemelere, hukuk teknisyen ve uygulamacılarına hitap eder416. 

c. Hukuka Aykırılığın Kaynağı Olarak İnsan Hakları 

Günümüzde ceza hukuku yalnızca cezlanadırmayı öngören, siyasal gücü 

koruyan, bireyin hareket alanını sınırlayan bir hukuk dalı olarak artık görülmemekte, 

bireyin haklarının sınırlandırılmasını engelleyen, haklara işlerlik sağlayan ve böylece 

insan haklarının hukuka aykırı fiillerle ihlâlini engelleyen bir hukuk dalı olarak 

                                                 
413 MAYER, Max Ernst: Rechtsnormen und Kulturnormen, Breslau 1903, sh: 17.  
414 Aktaran WALTHER, L’antijuricité en droit pénal comparé franco-allemand, sh: 35.  
415 DARBELLAY, Jean: Théorie générale de l’illicéité, Fribourg 1955, sh: 91.     
416 WALTHER, L’antijuricité en droit pénal comparé franco-allemand, sh: 38-39. 
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anlaşılmaktadır417. Nitekim TCK md. 1’de de, Ceza Kanunu’nun amacı, kişi hak ve 

özgürlüklerinin, kamu düzen ve güvenliğinin, hukuk devletinin, kamu sağlığının ve 

çevrenin, toplum barışının korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi olarak 

gösterilmiştir.    

İnsan haklarına uygun ceza hukuku anlayışı benimsendiğinde, suç teşkil 

eden fiilin hukuka aykırlılık unsurunun belirlenmesinde ortak hukuk kuralları 

oluşmuştur. Her hukuka aykırı fiil suç teşkil etmemektedir. Kanunilik ilkesi gereğince 

hukuka aykırı fiilin ceza normunda tanımlanması gerekmektedir. Kanun koyma 

iktidarını elinde bulunduran siyasal gücün bir fiili hukuka aykırı olarak suç şeklinde 

tanımlaması hukuka aykırı fiiller arasında ayrım yapması anlamına gelmektedir. 

Böylece suçun tanımlanması ceza hukukunu ilgilendiren hukuka aykırılık alanının 

belirlenmesi anlamına da gelmektedir. Siyasal gücün hukuka aykırı fiillerden 

bazılarını suç olarak tanımlaması bir tercihi ifade etmektedir. Siyasal gücün bu 

konudaki tercihi, belirli hukuksal değerlere yönelik fiilleri kamu gücü ile önlemek ve 

ceza yaptırımı uygulamak yükümlülüğünü üstlenmesi anlamına gelmektedir. Siyasal 

gücün suç tanımı yapması bireye belirli bir davranış modeli sunmasını ifade 

etmektedir. Ceza normu davranış modelinin geçerli olması için gerekli “yap” veya 

“yapma” şeklindeki emir ve yasakları belirlemektedir. Bir fiilin suç sayılmasıyla 

birlikte, korunması gereken hukuksal değer açısından zarar veren veya tehlike 

yaratan fiiller belirlendiği için siyasal saptama yapılmaktadır. Bu siyasal saptama 

siyasal gücün amaç ve niteliğine uygun olarak belirmekte ve siyasal yapının da 

niteliğini ortaya koymaktadır. Bireyin saygınlığı ve insan hakları demokratik dünyada 

norm koyma yetkisini hukuka aykırılık alanlarını çerçeveleyen, yaptırım normlarının 

niteliğini belirleyen bir değer kazanmıştır. Ceza normlarının yapımında artık insan 

hakları en üstün değer sayılmaktadır. Böylece ceza normunun insan haklarına 

uygunluğu hukuka aykırılık alanının saptanması bakımından siyasal gücü sınırlayıcı 

bir ölçüt olmuştur. Ulusalüstü denetim yolları da bunu ortaya koymaktadır418.   

Özek’in ifadeleriyle özetleyecek olursak, “insan hakları, siyasal gücün, ceza 

hukukunu ilgilendiren hukuka aykırılık alanını belirlemek açısından siyasal 

                                                 
417 ÖZEK, Çetin: “Temel Haklar ve Özgürlükler”, Türkiye’nin Demokratikleşme Sorunu (Sempozyum II, 
21 Nisan 1995), İstanbul 1996, sh: 26; ÖZEK, Çetin: “1997 Türk Ceza Yasası Tasarısı’na İlişkin 
Düşünceler”, Sahir ERMAN’a Armağan, İstanbul 1999, sh: 646-647; CİHAN, Erol: “Özek ve Çağdaş 
Ceza Hukuku Anlayışı”, Çetin ÖZEK Armağanı, İstanbul 2004, sh: 211-214.  
418 ÖZEK, “Temel Haklar ve Özgürlükler”, sh: 27-29; ÖZEK, “1997 Türk Ceza Yasası Tasarısı’na İlişkin 
Düşünceler”, sh: 660-664.  



 177

tercihlerini sınırlayan maddî hukuka aykırılık ölçütünü oluşturmaktadır. Siyasal 

tercihin insan haklarına uygunluğu ceza normunun geçerliliğini sağlayan güçtür. 

İnsan haklarına aykırı hukuka aykırılık alanları saptanması, biçimsel olarak hukuka 

aykırı sayılsa dahi, evrensel maddî hukuka aykırılık ölçütü ile çelişir. Bu çelişki, 

siyasal sistemin demokratik olmadığını gösterir”419.                                                                            

C. Hukuka Aykırılığın İçeriği 

1. Şeklî Hukuka Aykırılık Kavramı 

a. Şeklî Hukuka Aykırılığın Tanımı 

v. Liszt’e göre, “bir devlet normunun, hukuk düzeninin bir emir veya 

yasağının ihlâli olarak anlaşılan fiil, şeklî olarak hukuka aykırıdır”420. Aynı şekilde 

Roxin’e göre de, “bir fiil, kanunî bir yasağı veya emri ihlâl ettiği takdirde şeklî olarak 

hukuka aykırıdır”421.  

Jescheck/Weigend’e göre; “Hukuka aykırılık hukukla çatışma anlamına gelir. 

Kanun koyucu, toplum içerisinde insanların birlikte yaşamasını sağlamak için hukuk 

normları adı verilen bağlayıcı davranış kuralları tanzim eder. Bu kurallar ya olumlu 

bir davranışta bulunmayı ya da yasaklanmış bir davranışta bulunmamayı gerekli 

kılmaktadırlar. Böylece emir ve yasaklardan oluşmaktadırlar. Buna göre hukuka 

aykırılığın esası, fiilin bir hukuk normu içerisinde tanzim edilen yapma veya 

yapmama yükümlülüğüne aykırı olmasında görülmelidir. Bu durum şeklî hukuka 

aykırılık olarak adlandırılabilir. Çünkü burada yalnızca, fiilin emredici norma aykırılığı 

gözönünde bulundurulmaktadır” 422 . Örneğin kasten adam öldürme şeklî olarak 

hukuka aykırı olacaktır, zira Ceza Kanunu’nun 81. maddesindeki bir insanın kasten 

öldürülmesi suç tipine uygun fiil cezalandırılacaktır. 

Şeklî hukuka aykırılık, sübjektif hukuka aykırılık veya objektif hukuka aykırılık 

biçiminde iki farklı anlayış çerçevesinde açıklanmaktadır.  

(1) Sübjektif Hukuka Aykırılık  

                                                 
419 ÖZEK, “Temel Haklar ve Özgürlükler”, sh: 28.  
420 v. LISZT, Franz: Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 22. Auflage, Berlin-Leipzig 1919, sh: 132. 
421 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 4.   
422 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 24 I 1.  
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Sübjektif hukuka aykırılık anlayışına göre, hukuka aykırılık bireye ait 

yükümlülüklere kasten aykırılık, bilerek bir itaatsizlik olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kısaca burada, failin iradesi hukuka aykırılığın temeli olarak ele alınmaktadır. Bu 

görüş gereğince, hukuk düzenine yönelik bir aykırılığın mevcudiyeti yeterli değildir, 

hukukla çatışma sübjektif, psikolojik bir bileşeni, bir kınama unsurunu da gerekli kılar. 

Hukuk düzeninin ihlâli, kişiden tamamen ayrık bir şekilde anlaşılamaz. Yalnızca failin 

ruh hâli dikkate alındığında hukuk düzenine aykırı, haksız bir davranış sözkonusu 

olabilir. Bir kuralın basit ihlâli, hukukun ihlâlinin haksızlık olarak değerlendirilmesi için 

yeterli değildir. Objektif hukuka aykırılık yoktur, çünkü tabiat olayları ile hukuk 

sistemi ihlâl edilemez. Örneğin bir deprem hukukun ihlâline neden olamaz. Kısaca 

sübjektif hukuka aykırılık, failin kınanan fiili gerçekleştirerek davranış normunu ihlâl 

ettiğini bildiğinin ya da bilmesi gerektiğinin saptanmasını isteyen sübjektif bir 

yaklaşımdır423. 

Bu düşüncenin savunucularından Merkel, hukukun insan iradesi, haksızlık ve 

hukuka aykırılığa doğrudan doğruya başvuran yasak ve emirlerin bir bütünü 

olduğunu belirtmiş ve hukuka aykırılık kavramını kusur kavramından ayırmamıştır. 

Merkel’e göre, “haksızlık, yalnızca düşünen ve sorumluluğa sahip insanın ruh hâline 

dayanan bir olay ile gerçekleştirilebilen ruhsal bir kuvvet olarak anlaşılan hukukun 

ihlâlidir”. Bu nedenle düşünmeyen varlıklardan veya eşyalardan kaynaklanan 

hukuka aykırılık sözkonusu olamaz424.             

(2) Objektif Hukuka Aykırılık 

Objektif hukuka aykırılık anlayışına göre, haksızlık failin kusuru dikkate 

alınmaksızın objektif olarak değerlendirilmelidir. Haksızlık, ihlâli suç tipinin 

uygulanmasını haklı kılan davranış normuna aykırılıktan itibaren yapılan objektif bir 

tespittir. Bu teori, tipe uygun her fiilin hukuka aykırı olduğu genel sonucuna 

varmaktadır. Bu teorinin en önemli savunucusu, özel hukuk sorumluluğuna ilişkin 

çalışmaları bulunan von Ihering’dir. Von Ihering’in objektif hukuka aykırılık anlayışını 

ceza hukukunda kullanan yazarlar von Liszt ve von Beling olmuştur.    

Bu anlayışa göre, norm bizzat bir amaç değildir, olumlu olarak 

değerlendirilecek bir duruma ulaşma amacını taşır. Böylece bu amaca ulaşılamadığı 

                                                 
423 WALTHER, L’antijuricité en droit pénal comparé franco-allemand, sh: 45-46. 
424 Aktaran ZIELINSKI, Diethart: Handlungs- und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff, Berlin 1973, sh: 
17-18. 
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takdirde, bu emrediciliğin objektif ihlâli sözkonusu olur. Özel hukuk düşüncesinin 

etkisi altındaki ceza hukuku doktrini, kusur ve hukuka aykırılık kavramlarını ayırarak 

aynı sonuca ulaşmaktadır. Böylece bu anlayıştan iki unsur ortaya çıkmaktadır. 

Birincisi hukuk tarafından olumlu değerlendirilecek bir duruma aykırılık olarak 

objektif haksızlık, ikincisi ise sübjektif bir yükümlülüğe uymama olarak kusurdur. Bu 

anlayış çerçevesinde, kusur yeteneğine sahip olmayanlar da dâhil olmak, üzere 

bütün insanlar emredici bu normların muhatabı yapılabilmektedirler.  

Alman doktrininde tipikliğin sübjektif unsurunun da mevcut olduğunun kabul 

edilmesinin ardından, hukuka aykırılığın, suç tipinde tasvir edilen fiilin hukukla 

çatışma içerisinde bulunan normatif ve objektif bir kavramı ifade ettiği görüşü 

benimsenmiştir425. 

Mezger objektif ve sübjektif hukuka aykırılık arasında bir senteze ulaşmaya 

çalışmıştır. Merkel’in düşüncelerine hak veren Mezger’e göre, hukuk normunun 

insanın ruh hâline yönelen emredici bir norm olduğu ilkesinden hareket edilirse, 

hukuka aykırılık kusurdan ayrılamaz. Fakat Mezger’e göre, kişisel emredici normdan 

önce genel bir emredicilik niteliğine sahip bir değerlendirme normu mevcuttur. Bu 

değerlendirme normu, emredici normdan mantıksal olarak önce gelir. Yazara göre, 

genel emir normu kişisel karakterini kaybetmekte ve artık yasak davranışı 

belirlemeye yaramamaktadır. Mezger’e göre, hukuka aykırılığı oluşturabilen norm, 

genel emredici nitelikteki objektif değerlendirme normudur. Böylece hukuka aykırılık, 

objektif değerlendirme normu olarak anlaşılan dar anlamdaki hukukla bir çatışma 

olarak tanımlanmaktadır. İkinci kategori ise, kişisel bakımdan emredici niteliğe sahip 

sübjektif belirleyici normdan ibarettir. Bu sübjektif emredici normlar failin kusurunun 

tespiti için önem taşımaktadır. Hukuka aykırılık, bir davranışın normlarla 

çatışmasının objektif olarak saptanmasından itibaren gerçekleşir. Fail ile emredici 

norm arasındaki ilişki sonradan, kusurun değerlendirilmesi esnasında dikkate 

alınır426.    

Hukuka aykırılık unsurunda yer alan sübjektif öğeler haksızlık bilinci 

kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Haksızlık bilinci, bizatihi ihlâl edilen 

hukuk kuralının ve fiilin cezalandırılabilirliğinin bilinmesi değil, failin davranışının 

toplumsal düzenin gereklerine aykırı olduğunu, bu yüzden hukuken yasaklanmış 
                                                 
425 WALTHER, L’antijuricité en droit pénal comparé franco-allemand, sh: 47-50. 
426 MEZGER, Edmund: “Die subjektiven Unrechtselemente”, Der Gerichtssaal, Band 89 (1924), sh: 
239-242; MEZGER, Edmund: Strafrecht, 3. Auflage, Berlin-München 1949, sh: 163-167.   
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olduğunu bilmesidir. Başka bir ifadeyle, maddî hukuka aykırılığın bilinmesi yeterlidir. 

Bir fiilin haksızlık oluşturduğunun bilinmesi ne hukuka aykırılık ile ne de sübjektif 

tipiklik ile ilgilidir. Haksızlık bilinci kusurun kurucu bir unsurudur427. Nitekim Federal 

Almanya Yüksek Mahkemesi 18 Mart 1952 tarihli kararında haksızlık bilincinin 

kastın, yani tipikliğin değil, kusurun koşullarından biri olduğunu belirtmiştir428.   

b. Hukuk Düzeninin Birliği İlkesi 

Hukuka aykırılığın pozitif hukuk kurallarıyla bir çatışma olduğu fikrinden 

dolayı bu pozitif hukukun sınırlarının çizilmesi gerekmektedir. Hukuk düzeninin birliği 

ilkesi de burada belirleyici etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Hukuk düzeni, “bir insan topluluğunun mensupları arasındaki veya bu 

kişilerle onları yöneten kurumlar arasındaki veya bu kurumlar arasındaki ilişkileri 

düzenleyen hukuk kurallarının bütünlüğü” olarak tanımlanmaktadır 429 . Başka bir 

tanıma göre de hukuk düzeni, “bir insan topluluğunun yaşama biçimini ve işleyişini 

düzenleyen bir hukukun oluşumuna dâhil olan tüm unsurların sistem içerisinde belirli 

bir yapı kazanmış bütünlüğüdür” 430 . Kelsen’in anlayışında hukuk düzeni “insan 

davranışının zorlanması düzeni olarak” ortaya çıkmakta ve bu düzende “normların 

ihlâl edilmesi hukuk düzenince kurumsallaştırılmış yaptırımlara konu olmaktadır”. 

Hart ve Raz ise, hukuk düzenini sosyal bir kurum veya pratik olarak görmemekte, 

fakat çok çeşitli teoriler sayesinde somutlaştırılabilen kavramsal bir soyutlama veya 

araç olarak kabul etmektedirler. Bu yaklaşıma göre, “hukuk düzeni uyumsuz 

nesnelerin basit bir derlemesi değil, bileşenlerinin basit bir toplamına 

indirgenemeyen bir birliği oluşturan birbirine bağlı unsurların örgütlenmiş bir 

bütünlüğüdür”431.      

Farklı hukuk dalları arasında hiyerarşiden ve sistematik farklılıklarından 

kaçınmak için, yasal metinlerin çoğalmasına karşın, hukuk düzeninin birliğinin 

oluşturulması daimî bir çabaya bağlıdır. Hukuk her türlü çelişkiden arınmış bir bütün 

olarak ortaya çıkmalıdır. Bir kuralın emrettiği şeyi başka bir kural yasaklayamaz. 

                                                 
427 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 41 I 3a.   
428 BGHSt 2, sh: 194-212. Buna karşın Yargıtayımız, hukuka aykırılık bilincinin manevî unsura dâhil 
olduğunu belirtmiştir; “Hâkim, suçun manevi unsuruna dâhil olan 'hukuka aykırılık bilinci'ni elbette 
araştıracaktır” (CGK 11.03.2003, E. 2002/8-331/K. 2003-35, www.kazanci.com.tr).      
429 CREIFELDS, Carl: Rechtswörterbuch, München 2004, bkz. Recht 1.a). 
430 Leben’in tanımını aktaran WALTHER, L’antijuricité en droit pénal comparé franco-allemand, sh: 56.    
431 Bu görüşler için bkz. WALTHER, L’antijuricité en droit pénal comparé franco-allemand, sh: 57.   
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Hiçbir hukuk kuralı, hiçbir kavram hukuk sisteminin bütünlüğünden kopuk olarak 

dikkate alınamaz. Bu yüzden doktrinde, hukuk düzeninin birliği ve hukuk düzeni 

içerisinde çelişki bulunmaması ilkesinden bahsedilmektedir 432 . Ceza hukuku 

alanında hukuka uygunluk nedenlerinin bütün hukuk dallarından kaynaklanabileceği 

düşüncesi bu ilkeye dayanılarak ileri sürülmektedir.   

Suçun mevcut olması için fiilin kanunda öngörülen tipik tanıma uygun olması 

gerekir. Bu noktada bir karine mevcuttur. Fiilin tipe uygun olması hukuka da aykırı 

olduğuna karine teşkil eder. Tipe uygunluk hukuka aykırılığın varlığı bakımından bir 

ipucu rolü oynamaktadır. Ancak bu karine, bir hukuka uygunluk nedeni fiile “izin” 

vermişse, başka bir deyişle tipik fiili hukuka uygun hâle getirmişse ortadan kalkar. 

Hukuka aykırılığın incelenmesi hukuka uygunluk nedenlerinin bir dökümünün 

yapılmasını sonuçlamaktadır. Türk Ceza Kanunu’nda hukuka uygunluk nedenleri 

sayılmıştır (md. 24-26). Ancak Ceza Kanunu dışında diğer kanunlardan ve hukukun 

diğer dallarından kaynaklanan hukuka uygunluk nedenleri de bulunabilir433. Tipik bir 

fiilin hukuka aykırılığının değerlendirilmesi esnasında hukuksal düzenlemelerin 

bütünlüğünün gözönünde bulundurulmasının önemi daha iyi anlaşılacaktır. Özel 

hukuktan doğan hukuka uygunluk nedenleri ile hukuka uygun hâle gelen fiiller hukuk 

düzeninin birliği ilkesinden dolayı ceza hukuku tarafından yaptırıma bağlanamaz. Bu 

bakımdan aynı hukuka uygunluk nedeni çeşitli hukuk dallarında düzenlenmiş ve bu 

düzenleniş biçimlerinden biri diğerini de içine alacak genişlikte ise, her iki hukuk 

alanında da bu hukuka uygunluk nedeni en geniş biçimiyle uygulama alanı 

bulacaktır. Buna karşılık, aynı hukuka uygunluk nedeni, çeşitli hukuk dallarında, 

ortak bir alandan başka, birbirinden farklı uygulama alanlarını kapsayabilir. Bu 

durumda, bir hukuk dalında bir hukuka uygunluk nedeninin kapsamına giren bir 

davranış, o hukuka uygunluk nedeninin diğer hukuk dalındaki uygulama alanı 

dışında kalsa bile, diğer hukuk dalı bakımından da hukuka uygun olacaktır. Çünkü 
                                                 
432  MAHMUTOĞLU, Fatih S.: “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Hukuka Uygunluk Nedenleri”, 
Hukuk ve Adalet, Nisan 2005, sy: 5, sh: 43; KOCA, “YTCK’da Hukuka Uygunluk Sebepleri”, sh: 114, 
116. Aynı yönde bkz. KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları Nazariyesi, sh: 120 vd. Alman Federal 
Anayasa Mahkemesi de 11 Haziran 1980 tarihli kararında hukuk düzeninin birliği ilkesine “anayasal bir 
değer” vermiştir (BVerfGE 54, sh: 277-300).  
433 Jescheck/Weigend hukuka uygunluk nedenlerinin uluslararası hukuktan da kaynaklanabileceğini 
ifade etmekte ve uluslararası hukuka uygun savaş fiilleri ve işgal eden devletin işgal edilen ülkede yetki 
ve güç kullanmasını örnek olarak vermektedirler (JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, 
Allgemeiner Teil, § 31 III 2). Buna karşın, savaş uluslararası hukuk kurallarına uygun olmadığı takdirde, 
işgal edilen ülkede işgal kuvvetlerine karşı yapılacak direniş hukuka uygun olacaktır. Nitekim yabancı 
devlet aleyhine asker toplama suçu bakımından TCK md. 306/6, fiilî savaş hâlinde ülke topraklarının 
tamamını veya bir kısmını işgal eden yabancı devlet kuvvetlerine karşı meşru müdafaa amaçlı direniş 
hareketleri açısından bir hukuka uygunluk nedeni kabul etmektedir.      
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bu hukuka uygunluk nedeni, her iki hukuk dalındaki düzenleniş biçimine göre, bir 

bütün olarak kapsadığı alan bakımından, bütün hukuk düzeni açısından uygulama 

alanı bulacaktır. Örneğin Eski Ceza Kanunu md. 49/b.2’de malvarlığı değerlerine 

karşı yapılan saldırılara karşı meşru savunma yoluyla korunmadan 

sözetmemekteydi. Buna karşın BK md. 52’de düzenlenen meşru savunmanın 

malvarlığına yönelen saldırılara karşı da uygulama alanı bulabileceği genellikle 

kabul edilmektedir. BK. md. 52’nin çizdiği sınır çerçevesinde, malvarlığına yapılan 

saldırıya karşı meşru savunma yoluna başvurmuş olan kimse, eski TCK md. 461’de 

yazılı koşullar gerçekleşmemişse bile, fiil özel hukuk ve ceza hukuku bakımından 

hukuka uygun olmaktaydı 434 . Yine Ceza Kanunu’nda ve Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nda yer alan hukuka uygunluk nedenleri yalnızca ceza hukukunda değil, 

aynı zamanda özel hukuk bakımından da sonuçlar doğurmaktadır. Kısacası hukuk 

düzeninin birliği ilkesi, kaynağı Ceza Kanunu’nun dışında bulunan hukuka uygunluk 

nedenlerinin de dikkate alınmasını gerektirir. Örneğin Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 90. maddesi (eski CMUK md. 127) gereğince suçüstü durumunda 

herkesin yakalama yapabileceği bir hâl varsa, fiil ceza hukuku açısından suç teşkil 

etmeyeceği gibi, özel hukuk bakımından da bir sonuç doğurmayacaktır. Bazı hukuka 

uygunluk nedenleri yazılı bir metne dayanmayıp, ebeveynlerin tedip hakkı gibi 

geleneklerden de kaynaklanabilir. Yine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlüğe 

girmeden önce mağdurun rızası kanun üstü bir hukuka uygunluk nedeni olarak ele 

alınmaktaydı 435 . Kısacası her fiil, hukuk düzeninin birliği ilkesi gözönünde 

bulundurulduğunda kaynağı ne olursa olsun herhangi bir izin normu ile izin verildiği 

andan itibaren hukuka uygun sayılmalıdır. Bu izinler yazılı hukuktan veya gelenek 

                                                 
434  KANETİ, Selim: “Çatışan Değerlerin Tartılmasına Dayanan Hukuka Uygunluk”, Sorumluluk 
Hukukunda Yeni Gelişmeler II. Sempozyumu, 15-16 Aralık 1978, İstanbul 1981, sh: 146-147.   
435 Yargıtay’ın bir kararına göre, “…kişinin hiçbir hakkı sınırsız değildir. Sağlık ve yaşama haklarının da 
bir sınırı bulunmaktadır, kişi ancak tedavi olmak, bir hastalığı önlemek için rızasını verebilir. Kişiler 
kendi vücutları üzerinde ayrık durumlar hariç olmak üzere ancak kendileri tasarrufta bulunabilir ve 
tehlikelere karşı yine kendisi karar verebilir. Tıbbî müdahalelerde de bu genel kuraldan ayrılmamak 
gerekir. Tıbbî müdahaleler ve hekimin girişeceği diğer fiiller kişinin sağlığını, vücut bütünlüğünü 
ilgilendirdiği, muhtemel tehlikeleri meydana getirici nitelikte olduğu için, bunların gerçekleştirilmesine 
karar verme yetkisi hekime değil, müdahalelere maruz kalacak kişiye (hastaya) aittir. Yalnız bu rızanın 
hukuken geçerli olabilmesi için kişinin, sağlık durumunu, yapılacak müdahaleyi ve etkileri ile sonuçlarını 
bilmesi, bu konuda yeteri kadar aydınlanması ve iradesini bildirirken baskı altında kalmaması, serbest 
olması gerekir. Bu itibarladır ki ancak aydınlanmış ve serbest bir irade sonucu verilmiş rıza hukuken 
değeri olan bir rızadır… Rızanın geçerli sayılabilmesi için ayrıca, tıp mesleğinin bu çeşit müdahalelere 
cevaz vermesi yani bu konuda bir müdahaleye hekimin hakkı olması gereklidir… Hastanın rızası ve 
hekimin tıbbî müdahalede bulunma hak ve görevine sahip oluşu, sonucu ne olursa olsun tıbbî 
müdahalenin hukuka uygun olduğunun kabulünü gerektirmez. Türk hukukunda da kabul edilen karma 
görüşe göre; Hekim sağlıkla ilgili fiillerde, rızayı sağladıktan sonra tıp biliminin sınırları içinde hareket 
etmek yükümlülüğü altındadır ve hastanın rızasının kapsamına bağlı bulunmamaktadır” (4. HD. 
07/03/1977, E. 1976/6297, K. 1977/2541, YKD 1978, c: IV, sy: 6, sh: 907-908).     
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hukukundan kaynaklanabilir. Olası hukuka uygunluk nedenlerinin kaynaklarının 

çokluğu hukuk düzeninin birliği ilkesinden ileri gelmektedir. Çünkü özel hukuk ve 

idare hukuku tarafından izin verilmiş bir şeyi ceza hukuku yasaklayamaz ve hukuka 

aykırılık cezaî nitelik taşımayan düzenlemeler aracılığıyla da ortadan kaldırılabilir436. 

Hukuka aykırılık bütün hukuk sistemi açısından genel bir kavramdır. Bununla birlikte 

her hukuka aykırı fiil suç değildir. Kanunilik ilkesi gereğince suç tanımlaması ceza 

hukukunu ilgilendiren hukuka aykırılık alanının belirlenmesi anlamına gelmektedir. 

Bu nedenle özel hukuk kurallarına göre hukuka aykırı olan bir fiil, ceza hukuku 

bakımından her zaman hukuka aykırılık niteliğini göstermez. Örneğin bir küçüğün 

malvarlığına zarar verilmesi şeklindeki varsayılan rızası sınırlı fiil ehliyetinden dolayı 

özel hukuk bakımından hukuka uygun değildir ve tazminat sorumluluğuna yol açar. 

Ancak ceza hukuku açısından bu fiil varsayılan rızanın hukuka uygunluk nedeni 

olarak tanınması suretiyle hukuka uygun hâle gelebilecektir437.         

Hukuk düzeninin birliği kavramına eleştirisel yaklaşan Günther, hukuk 

sisteminin bütünüyle karşılaştırılması gereken ve klasik doktriner gelenekte yer alan 

hukuka aykırılık ile ceza hukukuna özgü özel hukuka aykırılık arasında bir ayrım 

yapmaktadır. Ceza hukukuna ilişkin hukuka aykırılık, suçun haksızlık unsuru olarak 

dar bir şekilde yorumlanan özel bir hukuka aykırılıktır ve sadece ceza hukukunun 

kendi kurallarıyla karşılaştırılması gerekir 438 . Bazı hukuka uygunluk nedenlerinin 

etkilerini sınırlayabilmek için hukuk düzeninin birliği ilkesinin dar anlayışının 

lehindeki geleneksel doktrini eleştiren Günther, hukuka uygunluk nedenleri 

içerisinde bir alt kategori oluşturmuş ve klasik hukuka uygunluk nedenlerini ikiye 

ayırmıştır. Yazar, genel nitelikteki hukuka aykırılığı ortadan kaldıran hukuka 

uygunluk nedenlerini, yalnızca ceza haksızlığını ortadan kaldırmakla sınırlı 

olmadıkları için, “ceza haksızlığını ortadan kaldıran gerçek olmayan nedenler” 

(meşru savunma, zorunluluk durumu vb.) ve sonuçlarıyla bir ceza yaptırımına 

uğraması gereken haksızlığı sınırlayan ve yalnızca ceza hukukuna ilişkin olan 
                                                 
436 Alman Federal Yüksek Mahkemesi de 4 Mart 1957 tarihli kararında aynı sonuca ulaşmıştır. Karara 
konu olayda tramvay vagonlarından birine binen bir kişi vagonun devrilmesi sonucunda yaralanmış ve 
bir organını kaybetmişti. Bu kişi Medenî Kanunu’nun haksız fiillere ilişkin sorumluluk hükümlerine 
dayanarak taşıma şirketi, kondüktör ve kontrolör aleyhine özel hukuk davası açmıştı. Federal 
Mahkeme’ye göre, fail yaşam, vücut bütünlüğü, sağlık, mülkiyet gibi mutlak bir hakkı ihlâl ettiği takdirde 
haksız hareket etmiştir. Ancak kanun ve yönetmeliğe, özellikle de trafik konusundaki düzenlemelere 
uygun haklı bir davranışta bulunması bundan hariçtir. Böyle bir kurala uygun bir davranış Anayasa’ya 
göre mutlak sayılan bu hakların ihlâlini hukuka uygun hâle getirir (BGHZ 24, sh: 21-30).       
437 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 34.    
438  GÜNTHER, Hans-Ludwig: Strafrechtswidrigkeit und Strafunrechtsausschluß, Köln-Berlin-Bonn-
München 1983, sh: 83-85. 
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hukuka uygunluk nedenlerini ise “ceza haksızlığını ortadan kaldıran gerçek 

nedenler” (varsayılan rıza, gebeliğe son verme vb.) şeklinde adlandırmaktadır439. 

Doktrin ceza hukukunun fonksiyonel otonomisi ile hukukun bütünsel tutarlılığı 

arasında bir denge bulmaya çalışmaktadır. Ceza hukukunun otonomisi sorunu, ceza 

hukukunun normatif veya yaptırımcı rolü hakkındaki tartışmaya göndermede 

bulunmaktadır. Ceza hukukunun bu iki rolü, niteliğinin karmaşıklığının ve 

fonksiyonlarının çeşitliliğinin yansımasıdır. Gerçekten de ceza hukuku, hukukun 

diğer dallarına başvurmaksızın kendi kavramlarını kullanan normatif bir hukuk dalıdır. 

Ceza hukuku diğer hukuk dallarından kaynaklanan kuralları güçlendirmek için bir 

yaptırımlar bütünlüğü sunsa bile, otonom karakterini korur. Böylece hukukun birliği 

ceza hukukunun yaptırımcı fonksiyonu ve otonomisi çerçevesinde ele alınmalıdır. 

Ceza hukukunun otonomisi ve hukuk düzeninin birliği ilkesi ceza hâkimi tarafından 

uygulanacak kuralın belirlenmesini ve yorumlanmasını içerisine alan iki ilke olarak 

açıklanmaktadır. Ceza hukuku yaptırımcı bir hukuk dalıdır, ancak bu onun ne tek 

karakteridir ne de tek fonksiyonudur. Ceza hukuku diğer hukuk dalları tarafından 

belirlenmiş değerlerin pasif bir birikintisi olmaktan uzak ve fonksiyonel otonomisini 

ispatlamak suretiyle kendi normlarını oluşturarak diğer disiplinlerin hizmetine de 

sunan normatif bir hukuk disiplinidir. Ceza hukukunun özel hükümlerince diğer 

hukuk dallarından kaynaklanan hukuksal değerler korunacak ve ceza hukukunun 

dışında kalan kurallara aykırılık yaptırım altına alınacaksa, bu, dar sınırlar içerisinde 

dikkatle yapılmalıdır. Ceza hukukunun genel hükümleri, sistemin genel uyumuna 

                                                 
439  GÜNTHER, Strafrechtswidrigkeit und Strafunrechtsausschluß, sh: 257-260. Günther, meşru 
savunma ve hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun tamamlayıcısı olarak gördüğü 
zorunluluk durumuna benzeyen hâlleri de ceza haksızlığını ortadan kaldıran gerçek nedenler olarak ele 
almaktadır. Yazara göre, ceza haksızlığını ortadan kaldıran böyle bir neden sayesinde, tehdide dayalı 
zorunluluk durumu çerçevesinde bir suç tipinin gerçekleştirilmesi gerçi hukuksal bakımdan tasvip 
edilmemekte, ancak diğer taraftan da sadece kusurdan daha fazlasını, demek ki cezaya lâyık 
haksızlığı ortadan kaldırmaktadır. Münferit olayda ceza haksızlığını ortadan kaldıran böyle bir nedenin 
kabul edilip edilemeyeceğinin, bütün koşulları dikkate alan bütünsel bir karşılaştırmanın sonucuna göre 
tespit edilmesi gerektiğini belirten yazar, tehdide dayalı zorunluluk durumunda ilgililerin somut olarak 
ihlâl edilen yararlarının yanısıra, tehdide maruz kalan kişinin fiiliyle hukuk düzeninin geçerliliğinin ihlâl 
edilen değerinin de karşılaştırmaya dâhil edilmesini, bu sayede de yüksek değerdeki korunan değerin 
hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu anlamında önemli ölçüde ağır basan yarar olarak 
artık görülemeyebileceğini, böylece de bu hukuka uygunluk nedeninin uygulanmasının ortadan 
kalkacağını vurgulamaktadır. Ceza haksızlığını ortadan kaldıran zorunluluk durumuna benzeyen hâller 
bakımından, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumundan farklı olarak, çatışan değerlerin 
aynı önemde olmasını yeterli gören yazar, bu şekilde ceza haksızlığını ortadan kaldıran gerçek bir 
nedenin kabul edilmesinin üçüncü kişiler bakımından, tehdide maruz kalan kişi karşısında meşru 
savunma haklarını ellerinde tutma gibi pratik bir sonucu olduğunu açıklığa kavuşturmaktadır. Üçüncü 
kişiler bakımından bu olumlu sonucun arka plânında, Günther’in ceza haksızlığını ortadan kaldıran 
gerçek bir nedenin varlığı hâlinde fiili hukuka uygun olarak görmemesi ve böyle bir durumda da fiilin, 
meşru savunma anlamında hukuka aykırı bir saldırının bulunması koşulunu ifade etmesi gerçeği 
yatmaktadır (GÜNTHER, Strafrechtswidrigkeit und Strafunrechtsausschluß, sh: 335-337, 395-396).               
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saygı göstermek bakımından hukukun diğer dallarıyla teması yitirmeden, 

kavramların tanımlanmasında otonomisini korumalıdır. Aynı şekilde, diğer hukuk 

dalları tarafından verilen tanımları da tamamen gözardı etmemek gerekir. Zira bu 

hukuk dalları belirli bir oranda yararlı objektif kriterler içermektedirler. Ceza hâkimi 

değerlendirme serbestisi çerçevesinde çeşitli hukuk dallarının bütünlüğünden 

kaynaklanan saptamaları ihmal etmemelidir440.  

2. Maddî Hukuka Aykırılık Kavramı 

Maddî hukuka aykırılık anlayışına göre, “hukuka aykırı fiil, bir hukuk normu 

tarafından korunan bireysel veya kolektif temel yararlara karşı işlenmiş bir saldırı, 

dolayısıyla da hukuksal bir değerin ihlâlidir” 441 . Buna göre, bir hukuk normu 

tarafından korunan obje olan sosyal bir değerin ihlâl edilmesiyle birlikte fiilin hukuka 

aykırılığı ortaya çıkar. Başka bir deyişle, topluma zararlı bir fiilden söz edilebiliyorsa 

hukuksal değerin ihlâli mevcuttur. İnsan fiilleri normu ihlâl ettiklerinde yalnızca şeklî 

olarak hukuka aykırı değil, aynı zamanda hukuksal bir değeri ihlâl ettikleri için maddî 

bakımdan da hukuka aykırıdırlar. Hukuka aykırılık fiille bir kural arasındaki basit bir 

ilişki, hukukla basit bir çatışma şeklinde anlaşılamaz. Hukuka aykırılık suç tipinin 

normatif içeriğine bağlı bir anlam taşır, bu yüzden maddî olarak nitelendirilir. Buna 

göre, hukuka aykırılık, kanun koyucunun ceza hukuku korumasına lâyık gördüğü 

hukuksal değerler arasında düşünülen davranış normunun yasal bir düzenlemeyle 

tanımlanmış fiillerden biriyle açığa vurulan ihlâlidir 442 . Merle ve Vitu’ye göre de 

hukuka aykırılık, “fiilin pozitif bir ceza kuralıyla çatışma hâlinde olmasından (şeklî 

hukuka aykırılık) ve davranış sapmalarının kınanmasını empoze eden kanun üstü 

kurallara aykırılıktan (maddî hukuka aykırılık)” ibarettir443.         

                                                 
440 WALTHER, L’antijuricité en droit pénal comparé franco-allemand, sh: 71-72, 75. Bununla birlikte 
İsviçre doktrininde Graven/Sträuli bu ilkenin genellikle bağdaşmaz olduklarını belirtmektedirler. İsviçre 
Federal Mahkemesi de 1961 yılında vermiş olduğu bir kararda, “ceza hukuku özel hukuktan 
bağımsızdır ve özel hukuk kavramlarına farklı bir içerik verebilir” demek suretiyle bu görüşü teyit 
etmiştir. Ancak yine İsviçre Federal Mahkemesi 1964 yılındaki başka bir kararında aksi sonuca 
varmıştır. Bu karara göre; “hukuk güvenliğinin ve hukuk düzeninin birliğinin mevcut olduğu bir yerde 
ceza hukuku özel hukuk kavramlarından uzaklaşamaz” (bkz. GRAVEN/STRÄULİ, L’infraction pénale 
punissable, sh: 50-51).   
441 v. LISZT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, sh: 132. 
442 Jescheck/Weigend, buradaki ihlâl ifadesinin belirli bir fiil konusunun zarar görmesi şeklinde doğalcı 
yaklaşımla değil, aksine hukuk normu tarafından korunması gereken ideal değere karşı aykırı hareket 
olarak anlaşılması gerektiğini belirtmektedirler (JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, 
Allgemeiner Teil, § 24 I 2).   
443 MERLE/VITU, Traité de droit criminel, sh: 560.  
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Şeklî ve maddî hukuka aykırılık arasındaki bu ayrımı açıkça belirten yazar, 

von Liszt olmuştur. Yazar ayrı bir başlık altında incelediği “maddî hukuka aykırılığı” 

yalnızca hukuka uygunluk nedenlerinin yokluğu olarak ele almamıştır. Hukuka 

aykırılığı suç kavramının tanımlanması için gözönünde bulundurulan pozitif bir unsur 

olarak değerlendirmiştir. von Liszt’e göre, “suç hukuka aykırı, kusurlu bir fiildir”. Bu 

yüzden hukuka aykırılık iki şekilde ele alınmalıdır. Birincisi, “bir devlet normunun, 

hukuk düzeninin bir emir veya yasağının ihlâli olarak anlaşılan fiil şeklî olarak 

hukuka aykırıdır”. İkinci olarak “topluma zararlı bir davranış olarak anlaşılan fiil 

maddî olarak hukuka aykırıdır”444.   

Maddî hukuka aykırılığın pratik önemi kendini üç noktada gösterir. Bunlar 

haksızlığın derecelendirilmesi, yorum aracı olması ve bazı hukuka uygunluk 

nedenlerinin dayandığı ilkeyi formüle etmesidir.  

Maddî hukuka aykırılığın birinci pratik önemi haksızlığın ağırlığına göre 

derecelendirilebilmesidir. Şeklî hukuka aykırılık, üstünlük derecelerine ve nitelik 

bakımından farklılıklara göre haksızlığın tasnif edilmesine izin vermez. Örneğin 10 

000 liralık bir malın çalınması şeklî anlamda 10 liralık bir malın çalınmasından daha 

fazla hukuka aykırı değildir. Çünkü her iki olayda da fiiller aynı surette TCK md. 

141’deki yasağı ihlâl etmektedirler. Bir yasak normun ihlâli olarak kasten adam 

öldürmenin şeklî hukuka aykırılığı, hırsızlığın şeklî hukuka aykırılığından farklı 

olmayacaktır. Buna karşın maddî hukuka aykırılık esas alındığında, 10 000 liralık 

malın çalınması 10 liralık malın çalınmasına üstün gelecektir. Nitekim TCK md. 145 

de, “hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek 

cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir” demek suretiyle 

maddî hukuka aykırılığı esas alan bir derecelendirme yapmıştır. Aynı şekilde bir 

insan öldürmenin sosyal zararlılığı hırsızlık suçunun sosyal zararlılığından daha ağır 

basmaktadır445.  

Maddî hukuka aykırılığın ikinci pratik önemi tipe uygunluk, hata ve diğer 

dogmatik sorunların çözümünde bir yorum aracı olarak ortaya çıkmasında yatar. Bir 

ceza hükmünün lâfzına göre zararlı olarak görülebilen bir fiil, suç tipinin maddî 

hukuka aykırılık düşüncesi ışığında yorumlanması sayesinde ilgili suç tipinin 

oluşmadığı ortaya çıkabilmektedir. Örneğin posta dağıtıcısına verilen yeni yıl 

                                                 
444 v. LISZT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, sh: 132. 
445 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 7.  
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hediyesi veya küçük bir aile ortamında söylenen hakaret içerikli samimi sözler 

görünüşte tipe uygun olmalarına karşın ilgili suç tipleri oluşmaz446. Çünkü bu tür 

davranışlar, uygun hukuksal değeri maddî içeriğine göre ihlâl etmemektedirler. Aynı 

şekilde hata öğretisinde de bir yasakta hatadan kaçınılabilirlik ve hataya düşenin 

kusuru esasen, fiilinin maddî haksızlığını bilip bilmemesine bağlıdır447.            

Maddî hukuka aykırılığın üçüncü pratik önemi ise, hukuka uygunluk 

nedenlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamasıdır. Önemli yararların 

korunması hukuk kuralının başta gelen fonksiyonudur. Hukuk düzeninin nihaî amacı 

olan toplum içerisinde uyuma ulaşmak için, hukuksal yararların çatışması hâlinde 

daha yüksek yararların varlığını sürdürmesi amacıyla daha az önemdeki hukuksal 

yararların feda edilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ilke bazı hukuka 

uygunluk nedenlerinin dayandığı temeli teşkil etmektedir. Böylece, hukuk düzeni 

tarafından atfedilen korunan hukuksal bir yararın ihlâli veya ihlâl tehlikesi hukuka 

aykırılık olarak değerlendirilmektedir. Hukuk düzeni tarafından ulaşılmaya çalışılan 

amaca uygun düşen ve böylece toplumun uyumuna yardımcı olan hukuksal bir 

yararın ihlâli hukuk düzenine maddî bakımdan uygundur. Haksızlığın bu maddî 

içeriği, haksızlığın kanun koyucu tarafından benimsenmesine bağlı değildir, zira 

maddî içerik hukuk ötesidir. Hukuk kuralı bu içeriği kendisi yaratmamakta, yalnızca 

kabul etmektedir. Bu suretle kanun öngörmemiş olsa bile, hukuka uygunluk 

nedenlerini ortaya çıkartma olanağı vardır. Korunan hukuksal yarar hukuk ötesi bir 

norma dayandığı için, uygulama kanun üstü hukuka uygunluk nedenleri geliştirebilir. 

Meşru bir fiili hukuka aykırı bir fiilden ayırt edebilmek için, böylece hangi kuralın ihlâl 

edildiğini ve hukuk düzeninin neyi korumak istediğini anlayabilmek için hukuk 

düzeninin bütünlüğünü incelemek gerekir. Maddî hukuka aykırılık çerçevesinde yeni 

                                                 
446 “Sanığın 9.1.1981 tarihi sabahı Ç. ve arkadaşlarına ait taşınmazın intikal işlemlerini tamamlayıp 
tapularını kendilerine verdikten sonra daireden çıkıp evine giderken adı geçen iş sahibinin hediye 
olarak verdiği 3200 lira değerindeki yüzüğü ve 2.6.1982 tarihinde bir taşınmazın satış işlemini bitirip 
tapusunu verdikten sonra alıcı İsmail A.’nın ‘gönlümden koptu’ diyerek masanın üzerine bıraktığı 2000 
lirayı aldığı anlaşılmıştır. Görevini kanun ve nizamın gösterdiği usul ve esaslar dairesinde yapıp 
bitirdikten sonra iş sahiplerinin duydukları memnuniyetin ifadesi olarak verdikleri hediye ve parayı 
alması fiilinin suç oluşturmadığı ancak disiplin hükümlerinin ihlâl niteliğinde bulunduğu gözetilmeden 
yazılı şekilde mahkûmiyet kararı verilmesi…” (5. CD. 30.04.1987, E. 4612/K. 2622, SAVAŞ, 
Vural/MOLLAMAHMUTOĞLU, Sadık: Türk Ceza Kanununun Yorumu, c: 2, 3. Baskı, Ankara 1999, 
sh: 2354-2355).       
447 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 8.   
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hukuka uygunluk nedenlerinin oluşturulmasında mahkemeler tarafından takip edilen 

yol da budur448.                     

D. Hukuka Özel Aykırılık Sorunu  

Özel kısımdaki düzenlemelerde yer alan “hukuka aykırı” (TCK md. 91/2, 109, 

120, 124, 132/2, 135, 136, 209/2, 243, 260, 277) kelimesi suçun unsuru olarak 

hukuka aykırılığa yalnızca özel olarak işaret etmektedirler. Bu yüzden bazı suçlar 

bakımından fuzuli olarak da görülebilir. Buna karşın, “hukuka aykırı” kelimesi 

tipikliğe ilişkin bir unsura daha ayrıntılı olarak işaret ediyorsa (TCK md. 91/5, 112, 

113, 114/2, 115/2, 117/1, 118/2, 223/1,3, 224, 235/2c), hukuka aykırılık 

değerlendirmesinin koşulları haksızlık tipinin parçasıdır ve tipikliğe dâhildirler449.    

Bazı düzenlemelerde geçen “rızası olmaksızın (veya olmadan)” (TCK md. 

99/1, 101/1, 132/3, 133/2, 141, 163, 245/1), “yetkili makamlardan gerekli izni 

almaksızın” (TCK md. 174), “hükûmetin izni olmaksızın” (TCK md. 320/1), “izinsiz” 

(TCK md. 181/2, 193), “ruhsatsız” (TCK md. 188) gibi ifadelerde ise fiilin olumsuz 

unsurları sözkonusudur ve bunlar tipikliğe dâhildirler. Mevcut olmadıklarının 

saptanması zorunlu olan olumsuz unsurlar hukuka aykırılık içerisinde yer almazlar. 

Gerçi kural olarak izin verilen belirli durumların mevcut olmaması öncelikle hukuka 

aykırılıkla ilgilidir ve tipiklik haksızlığı gerekçelendiren unsurları içermektedir. Ancak 

incelenmeleri haksızlık tipikliğinde yapılması gereken olumsuz tipiklik unsurları da 

mevcuttur. Bu unsurların bulunmaması tipikliği oluşturmaktadır. Bununla birlikte, her 

suç tipi bakımından ayrı bir değerlendirme yapmak gerekir. Çünkü bu türlü ifadelerin 

suç tipinde yer alması her zaman olumsuz tipiklik unsurunun mevcut olduğunu 

                                                 
448 “Sırf biçimsel bir hukuka aykırılık kavramı, hukuka uygunluk sebeplerini sadece müsbet hukukta 
aramak ve kanunun sustuğu yerlerde, yapılan hareket ne derece haklı ve meşru görülürse görülsün, 
faili cezalandırmak sonucuna götürür. Biçimsel hukuka aykırılık esasını kabul etmek, teknik hukuk 
açısından doğru ve yerindedir, fakat sosyal hayatın gereklerine bazı hâllerde tam anlamıyla cevap 
verecek nitelikte değildir. Böyle olunca, kanunun suç saydığı bir fiil işlendikte, o fiili suç saymakta 
güdülen amaca, kanunun asıl fikrine ‘ratio legis’e bakmak gerekir. Yapılan hareketin bu amaca 
girdiğine kanaat getirildiği anda, hukuka aykırılık vardır ve birtakım düşüncelerle aynı hareketin ‘adil’ ve 
‘haklı’ sayılabilmesinin hiçbir rolü yoktur; buna karşılık hareketin sözü geçen amaca uygun olmadığı, 
kanunun bu türden hareketleri yasaklayıp cezalandırmak amacı güdemeyeceği sonucuna varıldıkta, fiili 
hukuka uygundur ve hukuka uygunluğu belirten hâlin kanunlarda yazılı olup olmaması bakımından bir 
ayırım yapmaya gerek yoktur. Ceza hukukunun da zımnî sınırları vardır. Maksatsız hukuk ve suç 
olamayacağı gibi; amacın ötesinde bir hukuka aykırılık da bulunamaz” (CGK 28.03.1983, E. 56/K. 144, 
Karar için bkz. SAVAŞ/MOLLAMAHMUTOĞLU, Türk Ceza Kanununun Yorumu, c: I, sh: 816).  
449 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 10, No: 30. 
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göstermez. Bazen bu tür ifadeler hukuka uygunluk nedeninin bir tekrarından ibaret 

olabilirler450.         

E. Suç Yapısında Hukuka Aykırılığın Rolü 

1. Haksızlık Unsurunun Olumlu Rolü: Hukuka Aykırılıktan 
Haksızlık Unsuruna 

a. Tipiklik ve Hukuka Aykırılık Arasındaki Karşılıklı Etkileşim 

Tipiklik unsuruyla uyuşum içerisindeki hukuka aykırılık suç bünyesinde temel 

kurucu bir rol oynamaktadır451. Hukuka aykırılık suçun oluşumunda pozitif, aktif bir 

unsurdur. Burada haksızlık unsurundan sözetmek mümkündür. Hukuka aykırılık ve 

haksızlık ceza hukuku sistematiğinde farklı kavramlardır. Hukuka aykırılık tipe uygun 

fiilin özelliğini, böylece ceza hukukunun emir ve yasaklarıyla çatışmayı ifade 

                                                 
450 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 10, No: 30, 31; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 16, No: 30, 31. 
451 Doktrinde genel olarak kabul edilen görüşe göre, bir fiil hukuka uygunluk nedenlerinin bulunup 
bulunmamasına göre ya hukuka uygundur ya da hukuka aykırıdır. Buna karşın azınlıkta kalan bir görüş, 
üçüncü bir yolun mevcut olduğunu savunmaktadır. “Hukuk dışı alan” adı verilen bu sahada kanun 
koyucu bir değerlendirme yapmaktan kaçınmakta ve bireylerin davranışlarını kendi kişisel kanaatlerine 
bırakmaktadır. Hukuk düzeni böyle durumlarda bir değerlendirme yapma inisiyatifine sahiptir. Ancak bu 
değerlendirmeden dolayı yararları çatışan tarafların biri veya diğeri lehinde görüş belirtmekten 
çekinmek gerektiğine inanmaktadır. Hukuk dışı alan teorisi zorunluluk durumunda yasaklanmamış 
zorunluluk durumu kavramı altında ortaya çıkmaktadır. Hukuka uygunluk ve hukuka aykırılık (bu 
durumda fiil kusuru ortadan kaldıran bir nedenle mazur görülebilmekte) ayrımına dayanan hukuka 
uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu ve kusuru ortadan kaldıran zorunluluk durumunun yanısıra, 
üçüncü bir kategori olarak hukuken tarafsız (nötr) veya “yasaklanmamış” zorunluluk durumu fiillerinin 
olup olmadığı doktrinde tartışılmıştır. Böyle bir durumda yalnızca hukuka uygunluk nedeni olarak 
zorunluluk durumundan ve kusurluluğu ortadan kaldıran zorunluluk durumundan sözetmenin doğru 
olmadığı, farklı değerlendirme olanaklarının üçlü bir aşama sunduğu belirtilmektedir: fiil hukuk 
düzenince tasvip edildiği için hukuka uygundur – fiil ne hukuka uygun ne de hukuka aykırı olmadığı için 
yasaklanmamıştır – fiil hukuka aykırıdır (mazur görülme olanağı vardır). Gerçi yasaklanmamış 
zorunluluk durumunda da değerlendirme, hukuka aykırılık alanında yapılmaktadır. Ancak hukuka 
uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumundan farklı olarak, failin yararlandığı bir zorunluluk durumu 
değil, aksine yalnızca nötr etkiye sahip haksızlığı ortadan kaldıran bir neden sözkonusudur. Özellikle 
yaşama karşı yaşamın sözkonusu olduğu çatışmalarda ortaya çıkmaktadır. Yalnızca bir kişiyi 
taşıyabilecek bir ipte asılı kalan iki dağcıdan üste olanının ipi kesmesi ve iki çocuğu boğulma 
tehlikesiyle karşı karşıya bulunan bir babanın seçimi gereğince bunlardan yalnızca birini kurtarabilmesi, 
diğerinin boğulmak zorunda kalması doktrinde hukuk dışı alan için örnek gösterilmektedir. Burada 
hukuk düzeni zorunluluk durumunda işlenen fiili yasaklayamamaktadır, çünkü bunu isteseydi, iki insan 
yaşamını da feda etmek zorunda kalacaktı. Diğer taraftan da ilgilinin uygun bir tahammül 
yükümlülüğüyle birlikte adam öldürmeye izin verilmesinin kabul edilmesinden çekinilmektedir. Hukukun 
böyle durumlara müdahale etmeyeceği görüşü savunulduğunda, bu ikilemden bir çare ortaya 
çıkmaktadır: dağcı örneğinde ipin kesilmesi suretiyle adam öldürme fiiline ne hukuken izin verilmektedir 
ne de yasaklanmaktadır (LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 15-18, 20; HIRSCH, Hans-
Joachim: “Strafrecht und rechtsfreier Raum”, Strafrechtliche Probleme, Schriften aus drei Jahrzehnten, 
Berlin 1999, sh: 310 vd.). Ancak bu olaylar zorunluluk durumuna ilişkin hükümler sayesinde 
çözümlenebilmektedir. Bununla birlikte, hukuk dışı alan teorisi doktrinin büyük çoğunluğu tarafından 
tasvip edilmemektedir. Zira bir fiil bir defa tipe uygun olarak değerlendirilip, bir hukuksal değer ihlâli 
mevcutsa, hukuk artık belirli olaylarda normlarını geri çekmek suretiyle bir değerlendirmede 
bulunmaktan kaçınamaz (Bu konuda bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 29).           
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etmektedir. Buna karşılık, haksızlık kavramı altında tipe uygun ve hukuka aykırı fiil 

bulunduğundan, haksızlık hukuka aykırılığın değerlendirme konusu olarak 

anlaşılmaktadır. Haksızlık kavramı fiil, tipiklik ve hukuka aykırılık olmak üzere suçun 

üç kategorisini bünyesinde barındırmaktadır452. Böylece haksızlık, tipikliği ve hukuka 

aykırılığı biraraya getiren bir kavramdır. Hukuka aykırılık haksızlığın ortaya 

çıkabilmesi bakımından tipikliğin bağımsız tamamlayıcısıdır. Haksızlık bir pencere 

olarak düşünülecek olursa, tipiklik ve hukuka aykırılık bu pencerenin iki kanadını 

teşkil etmektedir.     

Haksızlık bir karine aracılığıyla ele alınabilir. Tipik fiilin mevcudiyeti, bir 

hukuka uygunluk nedeninin varolduğu durumlar hariç olmak üzere, ortaya çıkan 

hukuka aykırılığın bulunmasını gerekli kılar. Haksızlık unsuru tespit edildikten sonra, 

failin kişiliğinin değerlendirildiği aşama olan kusur unsurunun incelenmesine geçilir. 

Haksızlık unsuru yoksa kusur incelemesi yapılamaz. Çünkü kusursuz haksızlık 

olabilir, ancak haksızlık unsuru olmaksızın kusur asla mevcut olamaz.  

Hukuka aykırılık, niteliği gereği tamamıyla normatiftir. Tipiklik ise aksine 

betimleyici (tasvirî) bir nitelik taşır ve bu nitelik dış dünyada gerçekleşen bir 

değişikliğin duyu organları aracılığıyla tespit edilmesine dayanır. Örneğin bir binadan, 

bir insandan bahsedildiğinde öncelikle tasvirî bir yöntemle değerlendirme 

sözkonusudur. Normatif bir değerlendirme ise düşünsel bir faaliyeti gerektirir. 

Örneğin hırsızlık suçunda (TCK md. 141) geçen “başkasına ait taşınır bir mal” 

ifadesi mülkiyet konusunda bir değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Normatif özellik 

yalnızca, hukukî nitelikte olsun veya olmasın bir başvuru normunun gözönünde 

bulundurulmasıyla anlaşılabilir. Örneğin iyi ahlâk normatif bir nitelik taşır, çünkü 

ahlâkî normlar bütünlüğüne dayanmakta ve bu normlar olmadığı takdirde varlık 

gösterememektedir. Aksine, bir varlık olarak insan veya bir cisim, onları tanımlayan 

bir normun yokluğunda bile mevcut olduklarından tasvirî özellik gösterirler453.  

(1) Hukuka Aykırılığın Varlık Nedeni Olarak Tipiklik 

Tipe uygunluk hukuka aykırılığın varlık nedeni olarak kabul edildiğinde, tipe 

uygunluğun saptanmasıyla birlikte fiilin de hukuka aykırı olduğu sonucuna 

varılacaktır. Tipiklik ceza kanununun özel kısımdaki suç tiplerinde tanımlanan bütün 

unsurları barındırmasının yanısıra, hukuka uygunluk nedenlerinin de bulunmamasını 
                                                 
452 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 3.  
453 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 10, No: 57 vd.  
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gerektirir. Hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması tipe uygunluğu 

gerekçelendirmektedir. Tipe uygunluğun gerekçelendirilmesi için hukuka uygunluk 

nedenlerinin olayda bulunmaması gerekliliğinden yola çıkılarak tipikliğin olumsuz 

unsurları teorisi şekillendirilmiştir 454 . Alman doktrininde ortaya atılan tipikliğin 

olumsuz unsurları (negative Tatbestandsmerkmale) teorisi, tipiklik ve hukuka 

aykırılığı tek bir unsur içerisinde kaynaştırmak suretiyle hukuka aykırılığın suç 

içerisindeki konumunu zayıflatmaktadır. Bu teoriye göre, tipiklik madem ki hukuka 

aykırılığın bir varlık nedenidir, o zaman tipikliğin saptanmasıyla birlikte, fiilin hukuka 

aykırılık karakteri de ortaya çıkmaktadır. Tipiklik diğer koşulların yanısıra, hukuka 

uygunluk nedenlerinin olmadığının tespit edilmesiyle birlikte ortaya çıkmaktadır. 

Buna göre tipiklik, hem özel kısımdaki çeşitli suç tiplerinde belirtilen tipikliğin klasik 

unsurlarını, hem de yoklukları tipik tanımı tamamladığı ölçüde hukuka uygunluk 

nedenlerini kapsamına almaktadır. Böylece hukuka uygunluk nedenleri yoklukları 

sayesinde tipikliğin bir parçasını teşkil etmek suretiyle “haksız tipikliği 

(Unrechtstatbestand)” oluşturmaktadırlar. Tipikliğin tamamlanabilmesi bakımından 

hukuka uygunluk nedenlerinin olmaması gerektiği için, burada tipikliğin olumsuz 

unsurlarından bahsedilmektedir. Bu teori, suçun haksızlık ve kusur olmak üzere iki 

unsurdan oluştuğu görüşüne dayanmaktadır455. Ancak bu teori, tipikliğin oluşmadığı 

durumlar ile bir hukuka uygunluk nedeninden yararlanan tipik durumlar arasında 

ayrım yapılmasına olanak sağlamadığı için eleştirilmiştir. Örneğin, failin başkasına 

ait sanarak kendi malını çalması dolayısıyla tipik olmayan mefruz hırsızlık ile 

yaşamını sürdürmek için yiyecek çalmak amacıyla gerçek bir hırsızlık suçu 

(zorunluluk durumu) arasında bu teori gereğince ayrım yapılamamaktadır456.  

(2) Hukuka Aykırılık Karinesi Olarak Tipiklik  

Tipiklik hukuka aykırılığın mevcudiyetinin bir karinesi olarak 

değerlendirilmektedir. Graven/Sträuli’ye göre, “tipik fiil, aksiyom olarak geniş 

anlamda hukuka aykırıdır” 457 . Ancak bu karine, bir hukuka uygunluk nedeninin 

bulunmasıyla ortadan kalkmaktadır. Karine olayda hiçbir hukuka uygunluk nedeninin 

uygulama alanı bulmamasıyla güçlenmektedir. Yine de bu karine, hukuka aykırılığın 

                                                 
454 GROPP, Walter: Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3. Auflage, Berlin-Heidelberg 2005, § 6, No: 2-3.  
455 KAUFMANN, Arthur: “Zur Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen”, JZ 1954, sh: 653 vd. 
Ayrıca bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 10, No: 13-15.   
456 Bkz. WALTHER, L’antijuricité en droit pénal comparé franco-allemand, sh: 206-207. 
457 GRAVEN/STRÄULİ, L’infraction pénale punissable, sh: 99.  
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olumsuz ve kısıtlayıcı tanımıyla karıştırılmamalıdır. Çünkü bu karinede hukuka 

uygunluk nedenleri somut değerlendirmenin yapılabilmesi için yalnızca bir yoldur ve 

bu karine daima bir hukuka uygunluğun olup olmadığının açıklanmasını gerektirecek 

bir incelemenin takip edilmesini zorunlu kılmaktadır458.  

(3) Hukuka Aykırılığın Bilinme Aracı Olarak Tipiklik 

Tipikliğin tespit edilmesi hukuka aykırılığın tanımlanmasının basit bir aracıdır. 

Bu görüşü savunan Mayer, tipikliğin de normatif unsurlarının bulunduğunu 

belirtmiştir. Yazara göre, tipikliğin normatif unsurları belli bir değer yargısını açıklar, 

ancak bunu oluşturamaz. Tipiklik, netice itibariyle, hukuka aykırılığın 

değerlendirilmesinde bir etap olarak kalmaktadır. Hukuka aykırılığa dayalı değer 

yargısı, sadece bir hukuka uygunluk nedeninin mevcut olmamasının tespit 

edilmesinin ardından şeklî ve maddî olarak ortaya çıkacaktır. Yazara göre, tipiklik ve 

hukuka aykırılık ateş ve duman gibidir. Ateşsiz duman olmaz. Fakat duman ateş 

değildir ve alevleri veya közleri barındırmaz. Bununla birlikte, sadece ateşin varlığını 

düşündüren çok güçlü bir belirti sunar459. 

b. Tipiklik ve Haksızlık Kavramlarının Maddî İçeriği  

Hukuka aykırı fiil, ceza kanunu tarafından öngörülen suç tipinde yer alan tipik 

tanım zemini üzerine inşa edilen bir kavramdır. İcraî veya ihmalî bir hareketin 

gerekliliğinden dolayı, tipiklik kavramının maddî içeriği ceza kanununun özel 

kısmındaki farklı hükümlere göre olaydan olaya çeşitlilik arzetmektedir. Bununla 

birlikte, suç tiplerinin bütünlüğü bakımından genel olarak tipikliği tanımlamak için 

bazı bağıntılar mevcuttur. Böylece tipikliğin, fiil ile suç tipini düzenleyen metin 

tarafından yapılan önceden varolan soyut tanım arasında mevcut olan uyumla 

gerçekleşeceği söylenebilir. Her suç tipinin içeriği, belirtilen yaptırıma maruz 

kalmamak için kaçınılması veya tam aksine gerçekleştirilmesi gereken bir fiilin 

somutlaşmasıdır. Suç tipinin şeklî boyutunun ötesinde tipik fiillerin gerçekleşmesi bir 

“olumsuz değere” yol açar. Olumsuz değer, fiile bağlı negatif bir değerlendirmedir ve 

zımnî normatif bir içerik fikrine atıfta bulunmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde 

“olumsuz değer hükmü”nden bahsedilebilmektedir. Hukuk düzenine zarar veren 

                                                 
458 WALTHER, L’antijuricité en droit pénal comparé franco-allemand, sh: 210; GROPP, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 6, No: 10-11.  
459  MAYER, Der allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, sh: 52, 182. Ayrıca bkz. GROPP, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 6, No: 12-13.    
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fiiller yasak fiillerdir. Çünkü olumsuz bir değeri ifade ederler. Suç tipleri sosyal 

bakımdan önemli bir “olumsuz değeri” ifade eden fiilleri tasvir ederler. Sosyal 

bakımdan önemli ifadesiyle, bir suç tipine konu olmaya elverişli olarak düşünülen 

ceza hukukuna ait fiiller amaçlanmaktadır460.    

Tipiklik belli bir yan anlama sahiptir. Hukuka aykırılık ile birlikte kabul 

edilecek bir değer hükmünü bünyesinde taşır. Haksızlık bünyesinde yer alan ve 

bizzat tipiklik kavramına bağlı olan olumsuz değer veya değersizlik kavramı, bir 

netice suçu veya hareketin netice dışında bizzat tehlikeli olduğu şeklî suç hâline 

dönüştürülebilir. Böylece burada “hareketin olumsuz değeri”nden veya “neticenin 

olumsuz değeri”nden sözedilebilir 461 . Bu görüş, hareketin amacından ayırt 

edilemeyeceğini belirten suçun finalist anlayışının vardığı sonuçtur. Neticenin 

olumsuz değeri, hukuksal bir değere zarar verme ya da tehlikeye atma ve bir normu 

ihlâl etme hususunda olumsuz bir neticeye bağlı tipiklik fikrini ifade eder. Böylece bu 

fikir şeklî ve maddî hukuka aykırılık anlayışına başvurmaktadır. Hareketin olumsuz 

değeri anlayışında tipiklik neticenin gerçekleşmesiyle tam olarak 

tamamlanmamaktadır. Bizzat bir değer yargısının konusu olan bu neticeye götüren 

husus, bu harekettir. Zira bir kasta bağlıdır. Böylece bazı durumlarda netice 

gerçekleşmez ise, şüphesiz bu neticeye ilişkin değer yargısının somutlaşması 

mevcut değildir. Fakat teşebbüs dolayısıyla cezalandırma mümkün olabilmektedir. 

Çünkü suç tipinde öngörülen harekete bağlı başka bir değer yargısı zımnen 

gerçekleşmektedir. Bu araçlara dayalı bir değer yargısıdır. Sübjektif nitelikteki tüm 

unsurları kusura bağlayan klasik yapı çerçevesinde hukuka aykırılık yalnızca, 

objektif olarak tespit edilen somut netice konusunda bir değer yargısına 

varabilmektedir. Ancak finalist teorinin hukuka aykırılığı ve tipikliği gruplandıran 

yaklaşımı dolayısıyla, değer yargısı neticeye götüren harekete de dayanabilir. 

Finalist teori haksızlığın esası olarak daima hareket hakkındaki değer yargısını 

(hareketin olumsuz değerini) ele almaktadır. Hareketin yapıldığı sırada, hareketinin 

korunan hukuksal yararı ihlâl ettiğini failin karşısına çıkarmak mümkündür. Bu 

durumda neticenin olumsuz değeri buna eklenecektir. Böylece, bütünlüğü içerisinde 

suç tipine bağlı olan değer yargısına yeniden biçim veren ve buna kişisel haksızlık 

kavramını dâhil eden finalist yaklaşım, hukuka aykırılığı ve tipikliği haksızlığın iki 

                                                 
460 WALTHER, L’antijuricité en droit pénal comparé franco-allemand, sh: 212-213; GROPP, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 6, No: 15.  
461 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 10, No: 88 vd.  
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unsuru olarak biraraya getirmektedir. Hukuka aykırılık ile objektif olarak ortaya 

konmuş tasvip etmeme şeklindeki değer yargısı, suç tipi bünyesindeki failin 

kişiliğinin değerlendirilmesine bağlı sübjektif boyutunu elde edecektir. Finalist 

yaklaşım dolayısıyla, failin somut bir neticenin yokluğunda bile olumsuz bir değer 

yüklenen bir fiili gerçekleştirmek istediğini söylemeye izin veren hareketin belirli bir 

sübjektif tarafının her zaman mevcut olduğu ifade edilmektedir462.                                       

2. Haksızlık Unsurunun Olumsuz Rolü: Hukuka Uygunluk 

Hukuka uygunluk nedenlerinin463 varlığı maddî hukuka aykırılık anlayışına 

dayanır. Çünkü maddî hukuka aykırılık haksızlığın derecelendirilmesine olanak 

sağladığı için, tehlikedeki hukuksal yararın karşılaştırılması rahatlıkla 

yapılabilmektedir. Şeklî hukuka aykırılık anlayışı hukuka uygunluğun 

tanımlanmasına doğrudan katkı sağlamamaktadır. Çünkü şeklî hukuka aykırılık 

daha ziyade tipiklikle olan ilişkiyle ilgilidir. Buna karşın maddî hukuka aykırılık, 

korunan hukuksal yararla ilgilidir. Maddî hukuka aykırılığın haksızlığın nicelik olarak 

derecelendirilmesine olanak sağlaması, bir yararı başka bir yarar pahasına tercih 

etmeye izin vermektedir. Zarar gören hukuksal yararların karşılaştırılması, özellikle 

kendisini zorunluluk durumu hukuka uygunluk nedeninde göstermektedir464.   

a. Türk Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenleri  

Bir hukuk sisteminde mevcut olan hukuka uygunluk nedenlerinin bir 

dökümünü yapmak oldukça güçtür. Kısmen Ceza Kanunu’nda kısmen de diğer 

kanunlarda öngörülmüş olanların yanısıra, yazılı olmayan hukuktan kaynaklanan 

hukuka uygunluk nedenleri de bulunmakta, ayrıca bu yolla sosyal değerlerdeki 

değişime paralel olarak yenilerinin ortaya çıkabileceği kabul edilmektedir465. Ayrıca 

hukuka uygunluk nedenleri içerisinde de sayısız alt başlıklar mevcuttur (Örneğin 

hakkın kullanılması). Bununla birlikte, belli başlı hukuka uygunluk nedenlerinin 

burada belirtilmesi mümkün olabilir.  

                                                 
462 WALTHER, L’antijuricité en droit pénal comparé franco-allemand, sh: 214-216. 
463  Roxin, hukuka uygunluk nedenleri kavramının yerine “haksızlığı ortadan kaldıran nedenler” 
kavramının da kullanılabileceğini, bu iki kavram arasında bir farklılığın bulunmadığını belirtmektedir 
(ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 1).    
464 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 7, No: 42.  
465 OKTAR, Salih: “Ceza Kanunu Dışındaki Hukuka Uygunluk Sebepleri”, Ceza Hukuku Günleri, 70. 
Yılında Türk Ceza Kanunu – Genel Hükümler – (26-27 Mart 1997 – İstanbul), İstanbul 1998, sh: 75. 
Kunter, şeklî hukuka aykırılık anlayışını benimsediği için hukuka uygunluk nedenlerinin yazılı olmasının 
şart olduğunu belirtmektedir (KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları Nazariyesi, sh: 163).    
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Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinin 1. fıkrasında kanunun hükmünü 

uygulama hukuka uygunluk nedeni olarak düzenlenmiştir (Eski TCK md. 49/b.1). 

Buna göre; “Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez”. Örneğin 

Ceza Muhakemesi Kanunu md. 90/f.1 suçüstü hâlinde herkese faili yakalama yetkisi 

vermektedir (Eski CMUK md. 127)466.    

Amirin emrinin yerine getirilmesi TCK md. 25/2, 3 ve 4’de düzenlenmiştir 

(Eski TCK md. 49/b.1 ve son). Amirin emrinin yerine getirlmesinin hukuka uygunluk 

nedenini mi, yoksa bir mazeret nedenini mi teşkil ettiği bugün doktrinde tartışmalıdır. 

Bu tartışmanın nedeni, CMK md. 223/3b’nin, yüklenen suçun hukuka aykırı fakat 

bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle işlenmesi hâlinde, sanığın kusurunun 

bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararının verileceğini 

öngörmesidir. Bugün Türk ceza hukuku doktrininde amirin emrinin yerine 

getirilmesini mazeret nedeni olarak gören yazarlar bulunduğu gibi 467 , hukuka 

uygunluk nedeni şeklinde ele alan yazarlar da bulunmaktadır468. Amirin emrinin 

yerine getirilmesine ilişkin düzenlemeler şu şekildedir; “Yetkili bir merciden verilip, 

yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz (f.2). 

Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine 

getiren ile emri veren sorumlu olur (f.3). Emrin, hukuka uygunluğunun 

denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hâllerde, yerine getirilmesinden emri 

veren sorumlu olur (f.4)”. Anayasa’nın 137. maddesi de kanunsuz emrin hangi 

durumlarda yerine getirilebileceğini göstermiştir. Buna göre; “Kamu hizmetlerinde 

herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, 

tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu 
                                                 
466 “Sanıkların küçük mağduru bahçelerinden salatalık kopardıktan sonra yakalayıp bunları bir mendil 
içinde mağdurun eline verip zincirle bağladıkları, yanlarında bekçide olduğu halde doğruca köye 
getirdikleri ve orada ellerinin çözüldüğü ve bu durumu bekçinin de doğruladığı anlaşılmış olmasına 
göre, gayri meşruluk unsuru oluşmamıştır. Bir başka anlatımla, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 
127. maddesinde olduğu gibi, pozitif hukuka uygunluk durumunda özgürlükten yoksun kılmak 
kastından da söz edilemez” (8. CD. 11.01.1978, E. 1977-4417/K. 1978-195). “CMUK'nun 127. 
maddesinde sayılan şartlar gerçekleşmiş suçüstü halinde 'muvakkaten yakalama' eylemi hukuka uygun 
olduğundan suç oluşturmaz” (CGK 11.03.2003, E. 2002/8-331/K. 2003-35). Kararlar için bkz. 
www.kazanci.com.tr.  
467 ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, sh: 351 vd.; ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi 
Şerhi (Genel Hükümler), sh: 356-362; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Ceza Hukuku Genel Hükümler 
I, sh: 659-663; ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi, c:I, sh: 340; HAKERİ, Ceza Hukuku, Temel Bilgiler, sh: 165 
vd.; SÖZÜER, “Türk Ceza Kanunu’nda Öngörülen Mazeret Sebeplerine İlişkin Soru ve Cevaplar”, sh: 
231.      
468 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh: 302 vd.; DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku 
Genel Hükümler, sh: 263 vd.; TOROSLU, Ceza Hukuku, Genel Kısım, sh: 138-141; SOYASLAN, Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, sh: 369-372; ÖZTÜRK/ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet 
Tedbirleri Hukuku, No: 204 vd.   
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aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile 

yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz (f.1). 

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse 

sorumluluktan kurtulamaz (f.2). Askerî hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu 

düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır (f. 

3)”. 

Meşru savunma TCK md. 25/f.1’de düzenlenmiştir (Eski TCK md. 49/b.2); 

“Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, 

gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve 

koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden 

dolayı faile ceza verilmez”. Aynı şekilde Borçlar Kanunu’nun 52. maddesinin 1. 

fıkrası da meşru savunmayı ele almaktadır; “Meşru müdafaa halinde mütecavizin 

şahsına veya mallarına yapılan zarardan dolayı tazminat lâzım gelmez”.    

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu ise, TCK md. 25/f.2’de 

ele alınmıştır (Eski TCK md. 49/b.3); “Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka 

yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı 

bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak 

zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı 

bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez”. Borçlar Kanunu md. 

52/f.2, zorunluluk durumunda zarara uğrayan üçüncü kişinin tazminat hakkı 

konusunda hâkime yetki vermektedir. Buna göre; “Kendisini veya diğerini zarardan 

yahut derhal vukubulacak bir tehlikeden vikaye için başkasının mallarına halel iras 

eden kimsenin borçlu olduğu tazminat miktarını hâkim, hakkaniyete tevfikan tâyin 

eder”. Medenî Kanun’un 753. maddesi (Eski MK md. 677) zorunluluk durumunda 

başkasının taşınmazına girme hakkını kabul etmektedir. Madde şu şekildedir; “Bir 

kimse kendisini veya başkasını tehdit eden bir zararı veya o anda mevcut bir 

tehlikeyi ancak başkasının taşınmazına müdahale ile önleyebilecek ve bu zarar ya 

da tehlike taşınmaza müdahaleden doğacak zarardan önemli ölçüde büyük ise, 

malik buna katlanmak zorundadır” (f.1). “Malik, bu yüzden uğradığı zarar için 

hakkaniyete uygun bir denkleştirme bedeli isteyebilir” (f. 2).                 

Hakkın kullanılması Ceza Kanunu’nda ilk defa kesin bir anlatım kullanılarak 

genel bir ifadeyle md. 26/f.1’de açıkça düzenlenmiştir; “Hakkını kullanan kimseye 

ceza verilmez”. Yine Borçlar Kanunu md. 52/3, hakkın kullanılması hukuka uygunluk 

nedenini düzenlemektedir. Buna göre; “Kendi hakkını vikaye için cebrî kuvvete 
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müracaat eden kimse hal ve mevkie nazaran zamanında hükümetin müdahalesi 

temin edilemediği yahut hakkının ziya uğramasını yahut hakkının kullanılması 

hususunun pek çok müşkül olmasını men için başka vasıtalar mevcut olmadığı 

takdirde, bir gûna tazminat itasiyle mükellef olmaz”. Hakkın kullanılmasına ilişkin 

olarak verilebilecek ilk örnek zilyetliğin korunmasıdır. Medenî Kanun’un 981. 

maddesi şöyledir (Eski MK. md. 894); “Zilyet, her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet 

kullanarak defedebilir” (f.1). “Zilyet, rızası dışında kendisinden alınan şeyi 

taşınmazlarda el koyanı kovarak, taşınırlarda ise fiil sırasında veya kaçarken 

yakalananın elinden alarak zilyetliğini koruyabilir. Ancak, zilyet durumun haklı 

göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan kaçınmak zorundadır” (f. 2). TCK md. 

128’de yer alan savunma dokunulmazlığı, hakkın kullanılması hukuka uygunluk 

nedeni çerçevesinde ele alınmalıdır (AY md. 36; Eski TCK md. 486)469. Bu madde 

şu şekilde kaleme alınmıştır; “Yargı mercileri veya idarî makamlar nezdinde yapılan 

yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak 

somut isnadlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması hâlinde, ceza 

verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara 

dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir”470. Yine bazı koşullar altında 

                                                 
469  “…Bir davada tarafların yargı makamları önünde iddia ve savunmalarını kaygıya kapılmadan, 
serbestçe yapmaları gerekir. İddia ve savunma sınırı içinde kalan hakaretin suç teşkil etmemesi olayda 
hakaret kastının bulunmamasına değil, adaletin tam olarak yerine getirilmesi sebebine dayanır. Bu 
bakımdan bu serbestlik, davanın aydınlığa kavuşmasına ve bir başka ifadeyle, hakkın meydana 
çıkmasına yol açma amacına hizmet etmelidir. Anayasanın öngördüğü meşru vasıta ve yollara ancak 
böylelikle başvurulmuş olur, fakat bir dava sebebiyle söylenmesinde ve yazılmasında zorunluluk 
bulunmayan, yani davanın aydınlığa kavuşmasında ve hakkın meydana çıkmasında etkisi olmayan 
hakaretlerde bulunulmasında elbette meşruluk vardır denemez. İşte böyle bir halde iddia ve savunma 
sınırı aşılmış olacağından haysiyetler de korunmamış olur…” (Anayasa Mahkemesi, 08.06.1965, E. 
1963/163, K. 1965/36, bkz. ŞEN, Ersan: Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ceza Hukuku, Ceza Özel 
Hukuku, Ceza Yargılaması Hukuku, Ceza İnfaz Hukuku, İstanbul 1998, sh: 194).       
470 “Doktrinde genellikle kabul edilen baskın görüş, savunma durumunda olan kişilerin ya da onları 
savunmakla görevli olan avukatların, karşı tarafın, tanıkların, bilirkişilerin kişisel haklarını ihlâl edici 
iddialar ileri sürmek zorunluluğunda kalabilecekleri hususudur… Avukat temsil ettiği tarafın çıkarlarını, 
öteki tarafın bundan doğabilecek zararlarını düşünmeden sert ve hattâ merhametsiz bir biçimde 
savunmak durumundadır… Çünkü avukatın yüklendiği mesleksel ve toplumsal görev bunu gerektirir… 
Ancak savunma dokunulmazlığı denilebilecek bu hak mutlak ve sınırsız değildir… Dâva ile korunan 
çıkarın haklı gösterdiğinden öteye gitmeyen, bir taşkınlık teşkil etmeyen, hakkın korunması için gerekli 
bulunan ve yersiz biçimde saldırgan olmayan objektif bir üslûpla yapılan savunma hukuka aykırı 
değildir… Buna karşılık, avukatın temsil ettiği tarafın çıkarlarının korunmasının gerektirdiği ölçüyü ve 
objektif bir tartışmanın sınırını aşan, yersiz ve icapsız olarak karşı tarafın kişiliğini hedef tutan, onu 
küçük düşürmeye ve dürüst olmayan bir kişi olarak göstermeye yönelik saldırılar hukuka aykırıdır ve 
avukatın sorumluluğunu gerektirir. Başka bir deyişle, karşı tarafın kişisel ilişkilerini rencide edebilecek 
savunmasını, dâvanın amacı haklı gösterdiği, bu savunma gerçekten esasa yararlı ve etkili olduğu 
hattâ zarurî bulunduğu takdirde hukuka aykırılıktan sözedilmesi olanaksızdır. Bu bakımdan, 
savunmanın saptanmasında her şeyden önce, iddia ve savunmaların karşı tarafın kişiliğini ihlâl edici 
görülen bölümlerin bağımsız olarak değil, bütün içindeki yerine göre ve bu çerçeve içinde 
değerlendirilmesi ve bu yol ile savunmanın hukuka aykırı olup olmadığı yönünün belli edilmesi gerekir. 
Bu nitelikteki dâvalarda tarafların kişiliklerinin önemli olduğu yolundaki dâvalının kanısı objektif bir 
düşünceye dayanabilir. Nitekim dâvalı, dâvacının kişiliği hakkında tahkikat yaptığını ileri sürerek aynen 
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kullanılması şartıyla bilgilendirme ve haber verme hakkı da hakkın kullanılması 

çerçevesinde değerlendirilmektedir. Ayrıca suçları şikâyet veya ihbar hakkı da 

koşulları çerçevesinde kullanıldığı takdirde hukuka uygunluktan yararlanacaktır (AY 

md. 36, 74; CMK md. 158)471.            

Hakkın kullanılması gibi ilgilinin rızası da TCK md. 26/f.2’de ilk defa genel bir 

ifadeyle açıkça kaleme alınmıştır; “Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf 

edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen 

                                                                                                                                          
(maalesef kendisinin sicilli bir dolandırıcı olduğu anlaşılmıştır) şeklindeki sözleri ile ve belgelerini de 
ibraz ederek, vekil sıfatıyla takip ettiği dâvanın amacına ve esasına yararlı ve etkili ve hattâ zorunlu 
olduğu kanısıyla objektif bir savunmada bulunmuştur. Bu yön savunma hakkının ceza yasasınca da 
benimsenen sorumsuzluğu ve üstünlüğü ilkesinin bir sonucudur” (4. HD. 02.05.1975, E. 1160/K. 5782, 
YKD 1976, c: II, sy: 2, sh: 157-161). “Savunma hakkı nedeniyle sövme suçunda hukuka uygunluk 
nedenini düzenleyen TCK.nun 486. maddesinin uygulanabilmesi için, söylenen sözlerin davanın 
yazgısını belirlemede zorunlu ve davanın konusuyla mantıksal açıdan bağlantı bulunması, iddia ya da 
savunmaya yarar sağlaması gerektiği gözetilerek sorunun bu açıdan tartışılması ve sözkonusu 
maddenin nesnel ve öznel koşullarının irdelemesi zorunlu iken, sözlerin savunmaya yönelik bulunduğu 
gerekçesiyle hüküm kurulması yasaya aykırıdır” (4. CD. 14.03.1991, E. 1991-957/K. 1991-1705; 4. CD. 
23.06.1992, E. 1992-4088/K. 1992-4647). “Hakaret suçunda savunma sınırının aşılıp aşılmadığını 
saptamak için yazılan yazı ve söylenen sözlerin, savunma konusuyla mantıksal bağlantısını ve 
savunmaya yararlı bulunmasını takdir etmek gerekir. Dava ile ilgili olmayan ve ilgili olduğu takdirde 
iddia ve savunma sınırını aşan hakareti oluşturan yazı ve sözler hakkında TCK. nun 486/1. maddesi 
uygulanamayacağından, hukuka uygunluk sebebinden söz edilemez. İnceleme konusu olayda; sanık, 
davalı vekili olarak mahkemeye sunduğu 20.1.1992 günlü cevap dilekçesinde; davacı vekili katılanı 
kastederek; "...yoksa çeşitli yollara başvurmak sureti ile temin edilen bilirkişiden elde edilmiş fahiş ve 
hayal mahsulü kirayı içeren rapora dayalı karar verilmesini talep edip, menfaat çığırtkanlığı yapmak mı 
komiktir?" demek suretiyle, davacı vekili katılanı menfaat çığırtkanlığı yapmakla suçlamaktadır. 
Söylenen bu sözlerin dava ile ilgisi ve yararı yoktur. Savunma hududu aşıldığında, hakareti oluşturan 
bu sözler nedeniyle sanığın savunma dokunulmazlığından yararlanması olanaklı değildir” 
(CGK13.03.1995, E. 1994/4-358/K. 1995-65). “Hakaret suçunda savunma sınırının aşılıp aşılmadığını 
saptamak için, yazılan yazı ve söylenen sözlerin, savunma konusuyla mantıksal bağlantısını ve 
savunmaya yararlı bulunup bulunmadığını takdir etmek gerekir. Temyiz dilekçesinde 'insan 
hukukçuluğundan utanıyor.. bizi Afrika Kanunları ile idare ediliyoruz zannederler' sözleri yer alan sanık 
avukatın eyleminde, savunma sınırını aşıp sözlerin hakaret oluşturması nedeniyle suç oluşmuştur” 
(CGK 20.10.1998, E. 1998/4-225/K. 1998-316). “Sanığın kişisel davacı sıfatıyla mahkemede verdiği 
ifadesindeki 'dolandırıcılıktan yargılandığında avukatım olarak görev yaptı, savunma yapmadı, mahkûm 
oldum. Daha sonra müşteki ile anlaşıp hakkımda tertip oluşturduğunu tesbit ettim. Bu konuda delillerim 
vardır. İade-i muhakeme talep ettim' biçimindeki katılana yönelttiği sözlerinin Anayasa’nın 
36.maddesinde düzenlenen 'yargı mercileri önünde davacı olarak iddiada bulunma' hakkının 
kullanılması kapsamında olup olmadığı ve hukuka uygunluk nedeni oluşturup oluşturmadığı, özelde 
TCY.nın 486/1.maddesi anlamında davayla bağlantılı ve iddiayı açıklamaya yarayan nitelikte bulunup 
bulunmadığı hususlarının tartışılması gerekir” (4. CD. 16.02.2005, E. 2003-12481, K. 2005-1100). 
Kararlar için bkz. www.kazanci.com.tr.   
471 “Anayasanın 31. maddesinde (hak arama hürriyeti) olarak tanımlanan ihbar ve şikâyet hakkı her 
temel hak ve hürriyet gibi sınırlı olmakla beraber bu hakkın kötüye kullanıldığı kesin olarak 
saptanmadıkça, bu hakkı kullananın tazminatla sorumlu olduğu düşünülemez. Diğer bir deyimle şikâyet 
edenin BK.nun 49. maddesi hükmünce sorumlu tutulabilmesi, ağır bir tecavüz olmasına, kusurun da 
ağır bulunmasına ve özellikle bu tecavüzün hukuka aykırı olmasına bağlıdır. Çünkü ana kural olarak, 
zabıtaya ya da suçları kovuşturmaya yetkili makamlara yapılan ceza şikâyetleri ve ihbarlar hukuka 
aykırı değildir. Bir ihbarın hukuka aykırı olması için şikâyet edilen kişilerin suçsuz olduğu bilinerek 
onları zararlandırmak ve küçük düşürmek amacı ile yapılması ya da şikâyette bulunanın elinde 
şikâyetine konu edeceği olayın vukuuna delâlet edecek ciddî ve inandırıcı kanıtların bulunmaması 
hâlinde kusurlu davranılmış ve hukuka aykırı hareket edilmiş olur” (4. HD. 09.06.1977, E. 10341, K. 
6741, YKD 1978, c: 4, sy: 9, sh: 1463-1464).      
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fiilden dolayı kimseye ceza verilmez”. Örneğin tıbbî müdahaleler hastanın rızası 

sonucunda hukuka uygun hâle gelmektedirler472.    

Ceza Kanunu’nda yer almayan hukuka uygunluk nedenleri ise, 

yükümlülüklerin çatışması ve varsayılan rızadır. Yükümlülüklerin çatışması, ileride 

ayrıntılı olarak ele alacağımız gibi, ihmalî suçlarda icraî harekette bulunma şeklinde 

birden fazla yükümlülük altında bulunan kişi, bu yükümlülüklerinden yalnızca birini 

yerine getirebiliyorsa, diğer yükümlülüğünü yerine getiremediği için hukuka aykırı bir 

fiil gerçekleştirmiş olmaz. Yerine getiremediği bu yükümlülük bakımından hukuka 

uygunluk nedeninden yararlanır.  

Varsayılan rıza, ilgilinin rızası hukuka uygunluk nedeninin bir alt olayı değildir. 

Çünkü varsayılan rızanın en önemli koşulu ilgilinin açık veya örtülü irade beyanının 

bulunmamasıdır. Bugün varsayılan rızanın izin verilen riske dayanan bağımsız 

kanunüstü bir hukuka uygunluk nedeni olduğu kabul edilmektedir. Buna göre, 

gerçek rızaya ulaşılamayan durumlarda, bu rızanın beklenmesinin yol açacağı risk 

ile, rızanın beklenmeden müdahalede bulunulması sonucu hak sahibinin iradesine 

aykırı davranmadan doğacak risk karşılaştırılarak, bunlardan az olan seçilmelidir473. 

Örneğin evinde bulunmayan komşusunun patlayan su borusunu kapatmak için evine 

giren kişi, varsayılan rıza hukuka uygunluk nedeninden yararlanacaktır474.            

b. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Teorik Esası  

Hukuka uygunluk nedenlerinin genel bir ilkeye dayanıp dayanmadığı 

sorusuna doktrin oybirliğiyle bir cevap verememektedir. Hukuka uygunluk 

                                                 
472 Ayrıca bkz. 5. CD. 28.02.2006, E. 2004-3100/K. 2006/1217; 5. CD. 24.04.2006, E. 2006-3632/K. 
2006-3411 (www.kazanci.com.tr).   
473 Bkz. ERMAN, Ceza Hukukunda Tıbbî Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, sh: 147, 149.   
474  Örnek için bkz. ERMAN, Ceza Hukukunda Tıbbî Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, sh: 141. 
“Sanığın, davacının oturduğu evin sahibi olduğu ve aynı çatı altında, diğer bir dairede kendisinin ikamet 
ettiği, müştekilerin oturduğu kısım duvarlarından rutubet dışarıya vurunca, su borularındaki patlama 
ihtimali ve böylece binanın tahribini önlemek için, bir defasında evde olan müdahilin muvafakatiyle, 
sanığın getirdiği usta ile birlikte eve giderek arıza mahiyetini öğrendikleri, tamir için ikinci defa başka bir 
usta ile gelince, esasen memur olan müşteki ve eşinin evde bulunmadıklarını görünce, bir başka 
anahtarla kapıyı açarak, aralarındaki ilişkilere ve evvelce de aynı maksatla girmesine güvenen sanığın, 
bu defada getirdiği bu usta ile eve girerek, yeniden arızayı görüp çıktıkları, eve girdiğini akşam öğrenen 
müdahilin, sanığın eşi ile bu konuda tartıştığı, ancak ertesi sabah dairesine kadar giden sanık, 
müdahilin eşine; eve girmeye mecbur kaldığını izah ettiği, böylece evini tamir etmeye matuf gerçek ve 
özel kastının mesken masuniyetini ihlal olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, TCK.nun 45. maddesi 
açıklığına göre, eylemde suç kastı bulunmadığını izah eden mahkemenin, oluşa uygun olan kabul ve 
takdiri usule ve yasaya uygun bulunmuştur” (CGK 31.03.1975, E. 1975-53/K. 1975-72, 
SAVAŞ/MOLLAMAHMUTOĞLU, Türk Ceza Kanununun Yorumu, c: I, sh: 820-821). Bu kararda 
Yargıtay, varsayılan rızanın fiili hukuka uygun hâle getirmesi gerekçesine dayanmak yerine, yanlış bir 
yaklaşımla, kastın bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.      
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nedenlerini teorik bir esasa bağlamak için doktrinde ileri sürülen görüşler başlıca iki 

grupta toplanabilir.  

(1) Monist Teoriler 

Monist teoriler bütün hukuka uygunluk nedenlerini tek bir temel ilkeye 

bağlamak istemektedirler. Şüphesiz bu, bazen somut bir içerikten yoksun geniş bir 

soyutlama sayesinde gerçekleştirilebilmektedir.  

Bu monist teorilerden biri, failin suç kastını ortaya koymasını esas alan 

“amaç” teorisidir. Bu teoriye göre, tipe uygun bir fiil, kanun koyucu tarafından meşru 

olarak açıklanan bir amaca ulaşmak için uygun araç şeklinde ortaya çıkarsa, hukuka 

uygun olacaktır. Bu teori kısaca “zarardan çok yarar” veya “en az zarar” ilkesine 

dayanmaktadır. Buna göre, bir fiil toplum için genel şekilde olumsuz sonuçlardan 

çok olumlu sonuçlara sahipse hukuka uygun şekilde ortaya çıkmaktadır475.  

Başka bir monist teori ise, mevcut hukuksal yararların karşılıklı önemlerini 

değerlendirmeye götüren, “yararların karşılaştırılması” teorisidir. Bu teori, suçu, 

korunan hukuksal yararın ihlâli olarak ele almakta ve fiilin netice unsuruna 

başvurmaktadır. İşlenen fiil ile korunmaya çalışılan yarar, bu fiil nedeniyle ihlâl edilen 

yarardan daha ağır basmakta ise, hukuka uygunluk mevcuttur476.  

(2) Çoğulcu Teoriler 

Çoğulcu teoriler hukuka uygunluk nedenlerini birçok değer arasında bir 

denge içerisinde ayırmaya çalışmaktadırlar. Örneğin Mezger, hukuka uygunluğu 

yarar üstünlüğüne dayanan hukuka uygunluk (meşru savunma, zorunluluk durumu 

vb.) ve yarar eksikliğine dayanan hukuka uygunluk (mağdurun rızası) şeklinde 

ayırmaktadır. Yazara göre, yarar üstünlüğüne dayanan hukuka uygunlukta korunan 

yararın karşısında onunla çatışan daha üstün bir yarar bulunduğu için, daha az 

önemli olan yararın üstün yarar uğruna çiğnenmesini hukuk düzeni tasvip etmektedir. 

Yarar eksikliğine dayanan hukuka uygunlukta ise, davranış kuralının koruduğu 

kimsenin bu kuraldan yararlanmakta yararı bulunmamaktadır477. 

Kaneti de, Mezger’e paralel olarak hukuka uygunluk nedenlerini yarar 

eksikliği ve yarar üstünlüğü ilkelerine dayandırmaktadır. Kaneti, yarar eksikliği 
                                                 
475 v. LISZT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, sh: 134.  
476 Bkz. WALTHER, L’antijuricité en droit pénal comparé franco-allemand, sh: 226. 
477 MEZGER, Strafrecht, sh: 204-207, 225 vd.   
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ilkesine dayanan hukuka uygunluk nedenlerini ikiye ayırmaktadır. Yazara göre, 

birincisi, ihlâl edilen yararın hukuk düzeni bakımından değerini yitirdiği mağdurun 

rızasıdır, ikincisi de varsayılan rızadır. Yazar, yarar üstünlüğü ilkesine dayanan 

hukuka uygunluk nedenlerini ise üçe ayırmaktadır. Birincisi, başkasının yararının 

ihlâl edilmesinin, o kişinin hukuk alanına girilebilme ödevinden kaynaklanmasıdır 

(memurluk görevinin yerine getirilmesi, yetkili makamın emrinin yerine getirilmesi ve 

tedip hakkı). İkinci olarak, başkasının yararının ihlâl edilmesi, o kişinin hukuk alanına 

girme yetkisine dayanabilir (meşru savunma, zorunluluk durumu, yasak olmayan 

vekâletsiz iş görme). Üçüncüsü ise, kanunun çözüme bağlamadığı yarar 

çatışmalarında, korunan yararlardan birinin üstün tutulması, birinin uğruna ötekinin 

ihlâl edilmesidir. Burada hâkim, MK md.1 gereğince, kanunda çözüme bağlanmamış 

yarar çatışmalarını, hukuk düzeninin genel ilkelerinden ve hukuk duygusundan 

yararlanarak çözüme bağlayacak ve çatışan yararlardan birini daha üstün tutarak, 

üstün yarara dayanarak başkasının yararını ihlâl eden kişinin fiilini hukuka uygun 

sayacaktır478.           

Yine hukuka uygunluk nedenlerini üç ilkenin karşılaştırılmasına dayandırarak 

açıklamaya çalışan görüşler mevcuttur. Jakobs’a göre, bu ilkeler, fiilin mağdurunun 

fiilden sorumluluğu, mağdur tarafından yararların tanımlanması ve dayanışma 

ilkelerinden ibarettir. Mağdurun fiilden sorumluluğu ilkesinde fiilin hukuka 

uygunluğunun nedeni, mağdurun ortaya çıkan neticeye hareketiyle katkıda 

bulunmasında yatmaktadır. Mağdurun fiilden sorumluluğu, mağdurun saldırının faili 

olarak fiile dolaylı olarak neden olduğu meşru savunma ve savunma zorunluluğu 

durumu hukuka uygunluk nedenlerinde kolayca açıklanabilir. Mağdur tarafından 

yararların tanımlanması, mağdurun rızasında olduğu gibi hukuksal bir değer 

üzerinde tasarruf edilebilmesi fikrine dayanmaktadır. Başka bir deyişle, mağdur 

hukuksal değerine yönelen ihlâli yararlı veya en azından kabul edilebilir görmektedir. 

Dayanışma ilkesine göre ise, başkalarının, özellikle de toplumun yararı için ihlâlin 

mağduru ihlâle katlanmalıdır. CMK’ya göre gerçekleştirilen koruma nedenleri 

esnasında temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasını ve saldırı zorunluluğu durumunu 

yazar buna örnek gösterilmektedir479.  

                                                 
478 KANETİ, “Çatışan Değerlerin Tartılmasına Dayanan Hukuka Uygunluk”, sh: 148-149.   
479 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 11/3.  



 202

Kanaatimizce, hukuka uygunluk nedenleri üç ilkeye dayanılarak açıklanabilir. 

Birincisi mağdurun fiilin ortaya çıkmasındaki sorumluluğudur. Somut olayda failin 

gerçekleştirdiği hukuka uygun fiile mağdur hareketiyle neden olmuştur. Meşru 

savunma ve savunma zorunluluğu durumu bu ihtimale örnek gösterilebilir. İkinci ilke 

ise, mağdur tarafından yararların tanımlanmasıdır. İlgilinin rızası ve varsayılan rıza 

buna örnek gösterilebilir. İlgilinin rızasında mağdur, hukuksal değerine yönelen ihlâli 

yararlı veya en azından kabul edilebilir görmektedir. Varsayılan rızada ise, 

mağdurun iradesine başvurulamayan durumlarda hukuksal bir değer üzerinde 

tasarruf edilebileceği başkaları tarafından varsayılmaktadır. Üçüncü ilke ise, korunan 

yararın ihlâl edilen yarardan daha üstün olması ilkesidir. Saldırı zorunluluğu durumu, 

yükümlülüklerin çatışması, kanun hükmünü yerine getirilmesi, yetkili merciin emrinin 

yerine getirilmesi ve hakkın kullanılmasında başka bir yararın ihlâl edilmesiyle daha 

üstün bir yararın korunması sözkonusudur.      

c. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Hukuksal Niteliği ve Yapısı  

Jescheck/Weigend’e göre, tipik fiilin hukuka aykırılığının ortadan kalkması, 

hukuk düzeninin yalnızca yasak normları değil, aynı zamanda bazı koşullar altında 

yasakları ortadan kaldıran izinleri de tanımasına dayanır. Bu izinler suç tiplerinin 

karşısına hukuka uygunluk tipleri (Rechtfertigungstatbestände) olarak çıkan izin 

normları çerçevesinde formüle edilir480.   

Walther’e göre, hukuka uygunluk nedenleri istisnanın istisnası teşkil eder. 

Hukuka uygunluk, önceden kanun koyucunun bir tercihi olarak ortaya çıkan bir suç 

tipinin istisnasıdır. Kanun koyucu, hukuka aykırı birçok fiil içerisinde cezaen yaptırım 

altına alınmaya elverişli ve sosyal bakımdan en zararlı olan fiilleri tercih eder. Bu 

çerçevede hukuka uygunluk nedenleri, kural olarak hukuka aykırı olan bazı fiilleri 

soyutlar ve bu fiillerin hukuka uygun olarak yeniden ortaya çıkmasına olanak sağlar. 

Somut olayların çoğunda, başka bir hukuksal yararla karşılaştırılan korunan 

hukuksal bir yararın maddî bakımdan ihlâli mevcuttur ve hukuka uygunluk, şeklî 

bakımdan karşı tiplere, başka bir deyişle tipikliğin istisnalarına başvurulmasıyla 

öngörülmektedir. Bunlar, cezalandırma kuralının, onu esas olarak ortadan 

kaldırmadan, tek tek ötesine geçen ceza normunun yadsınmasıdır. Bu nedenle 

Walther, “hukuka uygunluk tipikliği”nden veya “izin veren norm”dan veyahut da 

                                                 
480 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 31 I 2.  



 203

“haksızlık tipikliğinin antitezi”nden bahsedilebileceğini, buradaki tipiklik kavramının 

başka anlamda kullanılabileceğini belirtmiştir481.      

(1) Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sübjektif Unsur Sorunu 

Çeşitli hukuka uygunluk nedenleri bakımından genel olarak sübjektif 

unsurların bulunduğu yönünde bir fikri kabul eden yazarlar bulunduğu gibi, bunu 

tamamen reddeden yazarlar da bulunmaktadır. Sübjektif unsurun varlığını reddeden 

yazarlar, failin fiilinin sübjektif kriterler gözönünde bulundurulmaksızın objektif olarak 

hukuka uygun olduğu veya olmadığı sonucuna varılması gerektiğini 

belirtmektedirler482. 

Bugün Alman hukukunda egemen olan fikir, failin objektif olarak hukuka 

uygunluk içerisinde bulunmasını ve sübjektif olarak da hukuka uygunluk durumunu 

bilerek hareket etmesini hukuka uygunluk için ilke olarak yeterli görmektedir. 

Böylece fail objektif olarak hukuka uygun olan fiili gerçekleştirme kastına sahip 

olmalıdır. Bu anlayışa göre, hukuka uygun bir fiile neden olma bilinci hareketin 

olumsuz değerini ve böylece haksızlığı ortadan kaldırmaktadır483.  

Bu noktada finalist teoriyi özellikle belirtmek gerekir. Bu teori, fiilin hukuka 

uygun sayılabilmesi için objektif unsurlarla yetinilemeyeceği, ayrıca sübjektif 

unsurların da genel kural olarak gözönünde bulundurulması gerektiğini 

vurgulamıştır484.  

Yine Jescheck/Weigend’e göre, fail fiilini meşru kılacak hukuka uygunluk 

nedeninin mevcudiyetini bilmelidir. Fail kendisine verilen yetkiyi kullanmak için ya da 

yükümlü olduğu ödevi yerine getirmek için hareket etmelidir485. Alman İmparatorluk 

Mahkemesi 19 Aralık 1919 tarihli kararında486 ve Alman Federal Yüksek Mahkemesi 

                                                 
481 WALTHER, L’antijuricité en droit pénal comparé franco-allemand, sh: 227-228.  
482 KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları Nazariyesi, sh: 150 vd.; ÖNDER, Ceza Hukuku Dersleri, sh: 
221-223; DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 240-241; İÇEL/SOKULLU-
AKINCI/ÖZGENÇ/ SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, İçel – Suç Teorisi, sh: 99, 111 vd.  
483 Bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 97. Aynı yönde bkz. KOCA, “YTCK’da Hukuka 
Uygunluk Sebepleri”, sh: 122-123.  
484 WELZEL, Hans: “Die Regelung von Vorsatz und Irrtum im Strafrecht als legislatorisches Problem”, 
ZStW 67 (1955), sh: 219.  
485 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 31 IV 1. Aynı yönde bkz. 
MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 25, No: 24.   
486 RGSt 54, sh: 196-201.  
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1 Temmuz 1952 tarihli kararında487 meşru savunma açısından “savunma iradesi”nin 

bulunması gerektiğini vurgulamıştı. Aynı şekilde ilgilinin rızasında da hukuksal 

yararın korunmasından vazgeçilmesi bilincinin mevcut olması gerektiği 

vurgulanmaktadır488. Yine bu anlayışa göre, zorunluluk durumunda gerçekleştirilen 

fiil tehlikenin savuşturulması amacıyla yapılmalıdır. Hukuka uygunluk nedenlerinin 

sübjektif unsurlarının etki doğurabilmesi için fiilin istenilen neticeye yönelmiş olması 

ve belirli bir amaca sahip olması gerekir.  

Hukuka uygunluk nedenlerinde sübjektif unsurların aranması anlayışı, kasten 

hukuka uygun bir duruma yol açan kişi, doğru içsel düşüncesiyle hukuka uygunluğu 

gerçekleştirmediği için cezalandırıldığında, bu durum sırf düşünceden dolayı yasak 

olan cezalandırma sonucuna götürecektir. Üstelik üçüncü kişi yararına meşru 

savunma ve zorunluluk durumunda bir kurtarma fiilinin yapılması TCK md. 98 

tarafından emredilmektedir. Bu yüzden emredilen hareket kurtarma amacı dışında 

kalan bir güdüyle yapıldığı için cezalandırılamaz. Çünkü aksi takdirde fail icraî ya da 

ihmalî hareketiyle aynı suretle suç işlemiş olurdu489.  

Bize göre, hukuk sistemimizde kanunlarda açıkça düzenlenen genel 

nitelikteki hukuka uygunluk nedenlerinin yapısı gözönünde bulundurulduğunda 

sübjektif anlayışı benimsemek mümkün değildir. Çünkü failin hukuka uygunluk 

koşulları içerisinde hareket ederken belirli bir amaç için hareket etmesi 

aranmamaktadır. Bu yüzden özellikle Ceza Kanunumuzda objektif anlayışın 

benimsendiği sonucuna varmak mümkündür. Örneğin meşru savunma ve zorunluluk 

durumu hukuka uygunluk nedenlerinde failin saldırıyı veya tehlikeyi savuşturmak 

amacıyla hareket etmiş olması değil, saldırıyı defetmek zorunluluğu ile veya 

tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile fiili işlemiş olması 

gerekmektedir (TCK md. 25). Aynı şekilde MK md. 753 de hukuka uygunluk 

açsından objektif unsuru yeterli görmektedir. Bununla birlikte, BK md. 52/f.2’de 

“tehlikeden vikaye için” ve TCK md. 147’de “ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için” 

ifadelerinde geçen “için” kelimesiyle failin amacı değil, başka bir deyişle fiilin hukuka 

uygun sayılabilmesi için sübjektif unsurun mevcudiyetinin aranması değil, objektif 

kurtarma fiilinin bir özelliğinin başka sözlerle anlatılmak istenmektedir. Böylece bu 

ifadelerin amaca uygun yorumuyla da hukuka uygunluğun objektif niteliğine 
                                                 
487 BGHSt 3, sh: 194-199.  
488 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 34 V.   
489 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 99. 
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ulaşılması mümkündür. Failin objektif olarak hukuka uygunluk içerisinde hareket 

etmesi yeterlidir. Hukuka uygunluk nedeninden yararlanması bakımından herhangi 

bir amaç gütmesi şart değildir. Ancak failin bir amaçla da hareket etmesi 

mümkündür. Bu amaç, içerisinde bulunduğu hukuka uygunluk nedeninin yapısına 

uygun bir amaç olabileceği gibi (savunma veya kurtarma amacı vb.), başka bir amaç 

da olabilir. Örneğin meşru savunmaya uygun şekilde saldırgana yapılan müdahale 

savunma amacıyla değil, kızgınlıkla yapılmış olabilir. Üçüncü kişi yararına meşru 

savunmada saldırganı yaralayan kimse, bunu, her ne kadar mağduru korumak için 

değil de, saldırganı terbiye etmek için yapmış olsa bile, hukuka uygun hareket 

etmiştir. Ağır yaralanan kişiyi kaza yerinden hastaneye başkasının otomobilini alarak 

götüren kimse, bunu kurtarma amacıyla değil de, polisin tutanak tutmasından 

kaçınmak amacıyla yapsa da, zorunluluk durumu gereğince hukuka uygun hareket 

etmiştir 490 . Yargıtayımızın çeşitli kararlarında hukuka uygunluk nedenlerinde 

sübjektif unsurların mevcudiyetini491 gözönünde bulundurması, bazı kararlarında ise 

sadece objektif unsurların varlığıyla yetinmesi492, sadece somut olayda failin hangi 

amaçla hareket ettiğini göstermeye yöneliktir. Yoksa Yargıtay’ın failin bir hukuka 

                                                 
490 Örnekler için bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 97. 
491 “Sanık toplu saldırıdan kurtulmak için alttan ‘biz’ denilen aletle mağdura bir kez vurarak yaralamış 
ve ellerinden kurtulup kaçmıştır. Sanığın bu fiili tamamen haklı savunmadır” (1. CD. 20.04.1982, E. 
1982/668, K. 1982/1561). “Sanıklardan İsmail’in kesintiye uğramayan saldırılardan eşini ve kendisini 
kurtarmak amacıyla yaptığı birçok atıştan sadece birer tanesini saldırgan Davut ve Fadime’ye isabet 
ettirmesi ve diğerlerini boşa atması öldürme kastı olmadığını gösterir” (1. CD. 11.05.1982 E. 1982/898, 
K. 1982/1963). “Ölenin bıçakla yaralaması ve bu saldırısını sürdürmesi karşısında, sanığın taşıdığı 
bıçakla kendisini bu saldırıdan korumak amacı ile bir kez vurup öldürmesinde yasal savunma vardır” (1. 
CD. 24.09.1985, E.1985/2488, K.1985/3234). “Evinde yalnız olup, kimseden yardım alamayan sanığın, 
gecenin geç vaktinde uğradığı haksız ve ağır saldırılardan sırf kendisini kurtarmak ve saldırıları def 
edebilmek gayesiyle ve bununla sınırlı olacak şekilde müsnet suçu yasal savunma şartları altında 
işlendiğinin kabulü gerekir” (CGK 01.12.1986, E. 1-311/K. 553). Bu kararlar için bkz. İÇEL, 
Kayıhan/YENİSEY, Feridun: Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Kanunları, 4. Bası, İstanbul 1994, sh: 
359-361.  
492 “Hiçbir yere kaçma durumu bulunmayan sanığın kendisiyle kızına karşı yapılan silahlı ve haksız 
saldırıyı hemen uzaklaştırma zorunluluğu ile saldırganı öldürdüğüne ve savunma sınırı aşılmadığına 
göre fiil, haklı savunmadır” (1. CD. 18.6.1981, E. 1981/1660, 1981/2957). “Sanığın canına (nefsine) 
yönelik haksız ve ısrarlı saldırıyı hemen savma zorunluluğunun yol açtığı gereklilik halinde kaldığı ve 
yasal durumun TCK.nun 49/2. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi yerinde olacak iken, hiç 
kimsenin bu durumda yasal olarak kaçma yükümlülük ve zorunluluğu bulunmadığı gözetilmeden karar 
verilmesi yasaya aykırıdır” (1. CD. 20.09.1988, E. 1988/370, K. 1988/3160). “Ölenin balta ile sanığın 
nefsine yönelik saldırıya geçtiği, bu koşullarda kendisini savunmak durumunda bulunan sanığın saldırı 
ile savunma arasındaki dengeyi geçmeyecek biçimde karşı koymak suretiyle tabancası ile ateş edip 
yüklenen fiili işlediği yasal savunmadan faydalanabilmek için kaçma koşulunun da gerekmediği 
anlaşılmasına göre yasal savunma koşulları gerçekleşmiştir” (CGK 05.02.1990, E. 1989/1-366, K. 
1990/5). “Sanık İsmail’in akıl hastalığı nedeniyle fiile mukavemet edemeyecek durumda bulunan 
Ayşe’nin ırzına vukubulan haksız taarruzu filhal def’i zarureti altında Mahmut’a etkili fiilde bulunduğu 
anlaşılmasına göre hakkında TCK.nun 49. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, 
bozmayı gerektirmiştir” (5. CD. 27.02.1991, E. 980, K. 5842). Bu kararlar için bkz. İÇEL/YENİSEY, 
Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Kanunları, sh: 359-361.              
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uygunluk nedeninden yararlanabilmesi için sübjektif bir unsur aradığı anlamına 

gelmez.          

Hukuka uygunluk nedenlerinde sübjektif unsurlar arayan anlayışa göre, fail 

objektif olarak hukuka uygun hareket etmekle birlikte, hukuka uygunluk durumunun 

mevcudiyetini bilmiyorsa, elverişsiz teşebbüs bulunmaktadır. Buna göre, haksızlığın 

neticesi objektif olarak ortaya çıkmadığı ve hareketin olumsuz değeri de tek başına 

yalnızca teşebbüsü gerekçelendirebildiği için burada teşebbüs sözkonusu 

olmaktadır493. TCK md. 35 teşebbüsün cezalandırılabilmesi için elverişli hareketlerle 

doğrudan doğruya icraya başlama koşulunu aradığından, başka bir deyişle 

elverişsiz teşebbüsün cezalandırılmayacağını belirttiği için, hukuk sistemimizde 

hukuka uygunluk nedenlerinde sübjektif unsurların varlığının, başka deyişle failin 

hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarını bilmesinin ve belirli bir amaca 

yönelmesinin aranmadığına bir başka gerekçeyle de ulaşmak mümkün olmaktadır494.     

(2) Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Birleşmesi 

Bir fiil bazı durumlarda birden fazla hukuka uygunluk nedenleri sayesinde 

hukuka uygun hâle gelmiş olabilir. Bir fiili gerçekleştiren kişi hukuka uygunluk 

nedenlerinden yalnızca birini biliyorsa, ancak olayda başka hukuka uygunluk 

nedenleri de varsa, objektif anlayış gereğince somut olayda mevcut olan birleşen 

hukuka uygunluk nedenlerinin, zorunluluk durumu hariç olmak üzere, tamamından 

yararlandırılarak fiili hukuka uygun kabul edilir. Yine kişi fiilini gerçekleştirirken bir 

hukuka uygunluk nedeni çerçevesinde hareket ettiğini sanmasına karşın, olayda 

aslında objektif olarak başka bir hukuka uygunluk nedeni varsa yalnızca bu objektif 

olarak ortaya çıkan hukuka uygunluk nedeni gereğince fiili hukuka uygun kabul edilir. 

Bir tehlikeyi üçüncü bir kişinin hukuksal yararlarını TCK md. 25/2’ye uygun olarak 

ihlâl etmek suretiyle savuşturan kişi, ihlâlinin tehlikeye kusurlu olarak yol açan kişinin 

hukuksal değerlerine yöneldiğini bilmiyorsa fiili meşru savunmaya göre hukuka 

uygun kabul edilecektir (TCK md. 25/1)495. 

Zorunluluk durumu ilke olarak olayla ilgisiz üçüncü kişilere zarar verilmesini 

gerektiren bir hukuka uygunluk nedeni olduğu için, somut olayda başka bir hukuka 

uygunluk nedeni mevcut olduğu takdirde, öncelikle bu hukuka uygunluk nedeninin 
                                                 
493 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 104.  
494 Aksi görüş için bkz. KOCA, “YTCK’da Hukuka Uygunluk Sebepleri”, sh: 122-123.  
495 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 11/16.  
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uygulama alanı bulması gerekir. Bu çözüm zorunluluk durumunun üçüncü kişilerin 

dayanışmasını gerektiren istisnaî niteliğiyle bağdaşmaktadır. Buna karşın meşru 

savunma mağdurun dayanışması ilkesine değil, saldırgan karşısında failin kendini 

koruma içgüdüsüne dayanmaktadır. Meşru savunmaya ilişkin düzenlemeler hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumuna ilişkin düzenlemelere göre özel bir 

düzenleme olarak anlaşılmalıdır. Buna göre meşru savunma, bir insanın 

saldırısından kaynaklanan bir tehlikenin bertaraf edilmesine yönelik bir hukuka 

uygunluk nedeni olarak anlaşılmalıdır. Bu yüzden hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumu meşru savunmaya ilişkin hükmün kapsamına girmeyen, henüz 

mevcut olmayan, fakat beklenen bir saldırıya ilişkin bir durumdur. Böylece 

zorunluluk durumuna dayalı hukuka uygunluk, meşru savunma fiili karşısında 

saldırganın katlanma yükümlülüğü nedeniyle dikkate alınmayacağı için, TCK md. 

25/1 öncelikle uygulama alanı bulacaktır496.  

Zorunluluk durumu başka hukuka uygunluk nedenlerinin uygulama alanı 

bulamadığı hâllerde başvurulabilecek bir hukuka uygunluk nedeni olduğu için, 

örneğin ilgilinin rızası (TCK md. 26/2) ya da varsayılan rızanın uygulama olanağı 

bulduğu olaylarda zorunluluk durumuna ilişkin düzenlemelere artık 

başvurulamamalıdır. İlgilinin rızası kişinin hukuksal değerlerini toplumsal dayanışma 

çerçevesinde feda etmesi ilkesine değil, hukuken korunan yararları üzerinde 

serbestçe tasarrufta bulunma yetkisine dayanmaktadır. Böylece serbest tasarruf 

ilkesi yeterli olduğu takdirde hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumuna 

başvurulmamalıdır. Çünkü ilgili rıza göstermek suretiyle hukuksal korumadan 

vazgeçtiği takdirde, somut bir yararlar karşılaştırılması bakımından bir hareket alanı 

kalmamaktadır497. Aynı kişiye ait farklı yararlar arasındaki çatışmalar bu nedenle 

kural olarak sadece rızaya ilişkin hükme göre çözüme kavuşturulmalıdır. Yararların 

objektif olarak karşılaştırılması yerine bireylerin serbestçe yaptığı sübjektif tercihler 

burada ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, kişinin hukuksal değerleri üzerinde 

serbestçe tasarruf yeteneği olmadığı ya da sınırsız bir yetkisi olmadığı takdirde, 

                                                 
496 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 13; SEELMANN, Das Verhältnis von §34 StGB zu anderen 
Rechtfertigungsgründen, sh: 29 vd., 46 vd., 60-65, 74; GROPENGIEßER, Helmut: “Das 
Konkurrenzverhältnis von Notwehr (§ 32 StGB) und rechtfertigendem Notstand (§ 34 StGB)”, Jura 
2000, sh: 264-265, 266; DESPORTES/LE GUNEHEC, Droit pénal général, No: 744. Hukuka uygunluk 
nedenlerinin kural olarak birbirlerinden bağımsız oldukları, meşru savunmanin hukuka uygunluk nedeni 
olarak zorunluluk durumun alt olayı olmadığı yönündeki aksi görüş için bkz. (LK-StGB (HIRSCH), § 34, 
No: 93).      
497  LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 93; SEELMANN, Das Verhältnis von §34 StGB zu anderen 
Rechtfertigungsgründen, sh: 30-31. 
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ilgilinin rızası ile hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu arasındaki 

sınırın çizilmesi bir sorun teşkil etmektedir. Hukuksal değerin sahibi bedensel 

(örneğin yaşlılığa bağlı) veya aktüel (örneğin bilinçsizlikten dolayı) olarak bir rıza 

açıklayacak durumda değilse, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu 

gündeme gelebilir. Bedensel yeteneksizlikte ilgilinin rızasının yerine kanunî 

temsilcisinin rızası geçer. Ancak kanunî temsilcinin rızası alınamıyorsa, hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumuna başvurulabilir. Yine kanunî temsilci bir 

ameliyata rıza göstermekten yükümlülüklerine aykırı olarak kaçınırsa zorunluluk 

durumuna başvurulabilir. İlgili o an için rıza açıklamasında bulunabilecek durumda 

olmadığı takdirde, varsayılan rıza zorunluluk durumuna göre önceliğe sahiptir498. 

Hukuk düzeni çatışan hukuksal değerlerin sahibinin sübjektif tercihine ilişkin kararını 

kabul etmediği takdirde, zorunluluk durumuna başvurulup başvurulamayacağı 

tartışmalıdır. Bu durum özellikle yaşam üzerinde tasarruf yetkisiyle ilgilidir. Bu 

noktada Neumann, böyle durumlarda ilgilinin tercihlerinin önem taşıdığını, hastanın 

iradesine karşı yaşamı kurtaracak nitelikte bir operasyonun gerçekleştirilmesinin 

zorunluluk durumuyla hukuka uygun hâle gelemeyeceğini belirtmektedir. Yazara 

göre, çatışan hukuksal değerlerin sahiplerinin aynı kişi olması hâlinde, ilgilinin 

rızasından vazgeçilemez. Ancak hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu, 

ilgilinin kararının gerçekleşmesindeki yararının, karar verme yetkisinin 

sınırlanmasının ardında yatan genel yarara önemli derecede ağır bastığı noktada, 

ilgilinin başka hükümler tarafından sınırlanan karar verme yetkisinin yeniden 

sağlanması işlevini görebilir. Yazara göre, böylece aktif ötenaziye ilişkin tedbirlerin 

caizliği sorununda hastanın ıstırabının sona erdirilmesindeki yararı, öldürme 

yasağının sürdürülmesindeki genel yarar karşısında daha ağır basmalıdır. Yaşam 

hukuksal değerinin, sahibinin kararına karşı ağır basamayacağını ileri süren 

Neumann, somut olayda yaşama devam etmedeki yarara ilişkin sorun bakımından 

yalnızca ilgilinin karar vermesi gerektiğini, devletin insan hayatının yaşanmaya 

değer olup olmadığı konusunda bir karar vermekten çekinmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. Yazar böyle bir yorumun yaşam üzerinde tasarruf edilemezlik 

ilkesiyle de çelişmediğini, zira bireysel hukuksal bir değer olan yaşam üzerinde 

tasarruf yetkisinin ilke olarak kişiye tanındığını, bu yüzden de intihar etmenin hukuka 

aykırı olmadığını belirtmektedir. Yaşam üzerinde tasarruf edilemezlik ilkesi yaşam 

                                                 
498 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 14-15.   
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değeriyle sahibi arasındaki özel bir ilişkiyle ilgili değil, yalnızca başka bir kimsenin 

fiilinin hukuka uygunluk sorunuyla ilgilidir499.     

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu başka bir kişiyle hukuksal 

dayanışma yükümlülüğü düşüncesine dayanmasına karşın, varsayılan rızada bir 

çatışma durumunun ilgili hukuksal değer sahibinin varsayılan sübjektif tercihine göre 

çözüme kavuşturulması sözkonusudur. Dolayısıyla varsayılan rıza hukuka uygunluk 

nedeni olarak zorunluluk durumunun bir alt olayı değildir. Zorunluluk durumu başka 

hukuka uygunluk nedenlerinin uygulama alanı bulamadığı hâllerde başvurulabilecek 

bir hukuka uygunluk nedeni olduğu için, varsayılan rızanın uygulama olanağı 

bulduğu olaylarda zorunluluk durumuna ilişkin düzenlemelere artık 

başvurulamamalıdır. Çünkü varsayılan rızada yararların karşılaştırılması değil, bir 

rıza varsayımının leh ve aleyhindeki noktaların çokluğu vasıtasıyla varsayılan 

iradenin araştırılması sözkonusudur500. Ancak çatışan hukuksal değerler aynı kişiye 

ait olduğunda, varsayılan rıza hukuka uygunluğun sağlanması bakımından yeterli 

olmayınca veya failin ilgilinin varsayılabilen iradesine önem veremediği bir durum 

sözkonusu olduğunda, zorunluluk durumu dikkate alınmalıdır501.   

Kanun hükmünü yerine getirme ya da hakkın kullanılması hukuka uygunluk 

nedenlerinde, kanun koyucu bizzat bir yararlar karşılaştırması yaptığı için hâkim 

tarafından yapılacak bir yararlar karşılaştırmasına dayanan hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumuna başvurulma olanağı artık yoktur.   

Belirli durumlar için geçerli genel bir hukuka uygunluk nedeni, daha dar bir 

düzenlemeye sahip olduğu için özel durumlarda, özellikle genel hukuka uygunluk 

nedeninin belirtmediği belirli bir usule bağlı bulunan hâllerde, uygulama alanı bulan 

hukuka uygunluk nedeni karşısında uygulanmaz. Örneğin TCK md. 99/2 tıbbî 

zorunluluk bulunduğu takdirde çocuk düşürme ve düşürtme suçunun 

oluşmayacağını belirttiğine göre 502 , bu hüküm TCK md. 25/2’deki zorunluluk 

durumuna ilişkin düzenlemeye göre öncelikle uygulama alanı bulacaktır. MK md. 

                                                 
499 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 16-18.  
500 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 93. Aksi yönde bkz. SEELMANN, Das Verhältnis von §34 StGB zu 
anderen Rechtfertigungsgründen, sh: 31-32. 
501 SK-StGB (GÜNTHER), § 34, No: 60, 61.  
502 24.05.1983 tarih ve 2827 sayılı Nüfus Plânlaması Hakkında Kanun’un 5. maddesi de gebeliğin sona 
erdirilmesinin koşullarını çeşitli olasılıklara göre göstermektedir. Bu konuda ayrıca bkz. ÇAĞLAYAN, 
Muhtar: “Çocuk Düşürmede Zaruret Hâli”, AD 1955, sh: 1181 vd.; SABATINI, Guglielmo: “Çocuk 
Düşürmede Zaruret Hâli ve Kast”, (Çev.: Rıfat ALABAY), AC 1939, sh: 1286 vd.     
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753 uygulama alanı daha özel bir kapsama sahip olduğu için BK md. 52/2 ve TCK 

md. 25/2’ye göre önceliğe sahiptir. Yine CMK md. 90 özel bir durumu düzenlediği 

için zorunluluk durumu ve haklı savunma hukuka uygunluk nedenlerinin 

uygulanmasına imkân sağlamaz503.                                 

F. Hukuka Uygunluğun Sonuçları 

1. Ceza Hukukuna İlişkin Sonuçları 

Bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması tipe uygun fiilin hukuka aykırılığını 

ortadan kaldırır. Bu durumda fiil tipe uygunluğunu sürdürmesine karşın, hukuk 

düzenince izinlidir. Hukuka uygunluk nedenleri hukuksal yararların ihlâl edilmesine 

cevaz vermektedirler. Tipe uygun fiil ve özellikle de neticesi baştan itibaren hiç 

gerçekleşmemiş olarak kabul edilmemekte, aksine sadece hukuk düzeni tarafından 

tasvip edilmektedir. Böylece tipiklik, ceza hukuku yasak normunun sınırlarının 

gösterildiği, herkes için bir uyarı işareti niteliği taşıyan ceza hukukunun bağımsız bir 

değerlendirme aşaması olarak ortaya çıkmaktadır (Tipikliğin Uyarı Fonksiyonu)504.     

Fiil hukuka uygun olduğu takdirde, bu fiile azmettirmenin ve yardım etmenin 

de cezalandırılması mümkün olmaz. Çünkü TCK md. 40/1’de düzenlenen bağlılık 

kuralı gereğince fiil hukuka uygun olduğu takdirde iştirak cezalandırılamayacaktır. 

Bu düzenlemeye göre; “Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin 

varlığı yeterlidir. Suçun işlenişine iştirak eden her kişi, diğerinin cezalandırılmasını 

önleyen kişisel nedenler göz önünde bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre 

cezalandırılır”. Böylece hukuka uygunluk nedenlerinin bulunduğu bir fiil hukuka 

uygun olacağından bu fiile azmettirme ve yardım etme de hukuk düzeni tarafından 

tasvip edilmektedir. Ayrıca madde sadece cezalandırılmayı önleyen kişisel 

nedenlerin diğer fail, azmettiren ve yardım edenin cezalandırılmasını 

engellemeyeceğinden bahsetmiştir. Hukuka uygunluk nedenleri failin kişiliğine değil, 

fiiline ilişkin olduğu için, böyle bir nedenin varlığı hâlinde iştirak sözkonusu 

olmamaktadır. Ancak bağlılık kuralı dolaylı faillik bakımından uygulama alanı 

bulamayacağından, araç kişi olarak fiili gerçekleştiren kişi bir hukuka uygunluk 

                                                 
503 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 11/17.  
504 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 31 I 2 ve § 31 VI 1. Böylece 
hukuka uygunluk nedenlerinin hukuka aykırılığı, dolayısıyla fiilin tipiklik niteliğini ortadan kaldırdığı 
yönündeki görüşe (ÖZEK, Çetin: Basın Özgürlüğünden Bilgilenme Hakkına, İstanbul 1999, sh: 51) 
katılamıyoruz.    
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içerisinde bulunsa bile, arka plânda bulunan ve araç kişiyi suç teşkil eden bir fiile 

sevkeden kişi dolaylı fail olarak sorumlu tutulacaktır505.    

Hukuka uygunluk nedenleri faile başkalarının hukuksal değerlerine müdahale 

etme yetkisi verdiğinden, sınır aşılmadığı sürece, hukuksal değerleri ihlâl edilen 

kişiler bu müdahaleye katlanmak zorundadırlar. Hukuka uygunluk nedenine dayalı 

bir müdahaleye karşı hukuka uygunluk nedenlerine başvuramazlar506.   

İşlediği fiil hukuka uygun olan fail hakkında, fiil anında akıl hastası ya da alkol 

veya uyuşturucu veyahut da uyarıcı madde bağımlısı olsa bile, güvenlik tedbirleri 

uygulanamaz507.         

2. Ceza Hukuku Dışındaki Sonuçları 

Hukuk düzeninin birliği ilkesi gereğince ceza kanunlarına göre suç sayılan 

her fiil aynı zamanda bir haksız fiili ifade eder. Ancak her haksız fiil ceza hukuku 

anlamında suç sayılan bir fiili teşkil etmeyebilir. Çünkü ceza hukukunun 

özelliklerinden biri de ultima ratio (son araç) olma ilkesidir. Buna göre, hukuka aykırı 

bir fiille hukukun başka dallarıyla mücadele etmek mümkünse, ceza hukuku 

kurallarına başvurmaya gerek yoktur. Ancak diğer hukuk dalları içerisinde yer alan 

tedbirler bu fiiller için yetersiz kalıyorsa, bu takdirde ceza hukuku devreye 

girecektir508.  

Bir fiilde hukuka uygunluk nedeninin varlığı kural olarak özel hukuk 

sorumluluğunu da kaldırır. Örneğin meşru savunmada bir saldırıya uğrayan kişi veya 

bir kanunun hükmüne uyan kişi savunma veya kanuna uygun hareket etmeye dayalı 

fiilinden dolayı ortaya çıkan zararları tazmin etmek zorunda değildir.  

Bununla birlikte, hukuka uygunluk nedenlerinin özel hukuk sorumluluğunu da 

tamamen ortadan kaldıracağı kuralının istisnası mevcuttur. Gerçekten zorunluluk 

durumu özel hukuk sorumluluğunun tamamen ortadan kalkabilmesinin klasik bir 

istisnasını teşkil eder. Nitekim BK md. 52/f.2 ve MK md. 753 (Eski MK md. 677) 

birlikte incelendiğinde, zorunluluk durumu sonucunda bir zarara yol açan kişinin 

                                                 
505 ÖZGENÇ, Suça İştirakin Hukuki Esası ve Faillik, sh: 210-211; ERDEM, “Yeni TCK’da Faillik ve Suç 
Ortaklığı”, sh: 208-209; MAHMUTOĞLU, “Kusurluluk Prensibi Açısından Azmettirenin Ceza 
Sorumluluğu”, sh: 75-76.  
506 KOCA, “YTCK’da Hukuka Uygunluk Sebepleri”, sh: 127.  
507 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 31 VI 1.  
508 İÇEL/DONAY, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku, sh: 17-18. 



 212

fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi gereğince hakkaniyete uygun bir tazminat 

ödemekle sorumlu tutulabileceğinin açıklığa kavuşturulduğu görülecektir 509 . Yine 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1179. maddesinde düzenlenen müşterek avarya, ortak bir 

tehlike hâline dayanan zorunluluk durumunun yasal bir örneğini teşkil ettiğinden, 

fedakârlığın denkleştirilmesi esasına dayanmaktadır510. Ancak hakkaniyete uygun 

tazminat, tam tazminat demek değildir. Hâkim hakkaniyetin gerektirdiği olağanüstü 

hâllerde, zorunluluk durumunda bir zarara neden olan kişiye, zararın tamamını da 

ödemesine karar verebilmekle birlikte, esas itibariyle BK. md. 52/2, meydana gelen 

zararın paylaşılmasını arzu etmektedir. Buna göre, zorunluluk durumunda zarar 

veren kişi ile zarara uğrayan kişi arasındaki zararı paylaşma oranı hâkim tarafından 

hakkaniyete göre tayin edilecektir. Böylece zorunluluk durumundaki kişinin bir kısım 

zararı çekmek, üzerine almak zorunda kalması, hukuka aykırı bir fiil işlemesinden 

değil, hakkaniyetin bunu gerekli kılmasından ileri gelmektedir511. Ancak BK. md. 52/2, 

zorunluluk durumunda başkasının yalnızca malvarlığına zarar verilmesi hâlinde, 

hakkaniyete dayalı bir tazminatın ödenmesine karar verilebileceğini öngörmüştür. 

Böylece üçüncü kişilerin kişilik hakları kapsamında değerlendirilen vücut bütünlüğü 

veya hürriyet gibi hukuksal değerlerine zarar verilmesi olasılığında, fedakârlığın 

denkleştirilmesine dayalı hakkaniyete uygun bir tazminat ödenmesi değil, genel 

ilkelere göre tam anlamıyla bir tazminat ödenmesi sözkonusu olacaktır512.      

                                                 
509 Bu konuda bkz. ULUSAN, İlhan: Medenî Hukukta Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama 
Alanı, İstanbul 1977, sh: 99 vd.; OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 
4. Bası, İstanbul 2005, sh: 507, 629; KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 5. 
Bası, Ankara 2005, sh: 201-202; NOMER, Halûk N.: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 3. Bası, 
İstanbul 2004, sh: 82.  
510 ULUSAN, Medenî Hukukta Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alanı, sh: 117-120. 
511  TEKİNAY, Selâhattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla: Borçlar 
Hukuku, Genel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul 1993, sh: 488; REİSOĞLU, Safa: Borçlar Hukuku, Genel 
Hükümler, 18. Bası, İstanbul 2006, sh: 144; KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, sh: 201. 
“BK.'nun 55/2. maddesi ıztırar halini düzenlemekte olup, buna göre bir kimsenin kendisini veya üçüncü 
şahsı tehdit eden bir tehlikeden veya zarardan korumak için başka bir kimsenin malına tecavüz etmek 
zorunda kalan kimsenin ödeyeceği tazminat miktarını hakim hakkaniyete uygun olarak tayin eder. 
Somut olayda trafik tespit tutanağı ve tanık anlatımlarına göre, zararlandırıcı eylemin, üçüncü bir kişinin 
aniden yola bisikletle çıkması sonucu davalının bu kişiye çarpmamak için yoldan çıkarak, davacının 
tarlada otlatmakta olan ineğine çarpması sonucunda meydana geldiği anlaşılmaktadır Şu haliyle somut 
olayın oluş biçimi dikkate alınarak BK.'nun 52/2 maddesi gereğince hükmedilecek tazminattan uygun 
oranda bir indirim yapılması gerekirken, tazminatın tamamından davalının sorumlu tutulması bozmayı 
gerektirmiştir. Davacının istem kalemleri arasında yoksun kalınan süt geliri zararı da bulunmaktadır. 
Tazminat hesabı yapılırken dört aylık süt bedeli hüküm altına alınmış, bu süre içinde ineğe yapılan 
bakım giderleri düşülmemiştir. Mahkemece bu yön üzerinde durulmadan ve gerekli indirim yapılmadan 
yazılı şekilde süt geliri zararının fazla tayin nedeniyle de karar bozulmalıdır” (4. HD. 20.01.2003, E. 
2002/10364, K. 2003/523, www.kazanci.com.tr).        

512  OĞUZMAN/ÖZ, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, sh: 630. Bu bağlamda Hatemi bir ayrım 
yapmaktadır. Gerçekten Hatemi’ye göre, zorunluluk durumunda başkasının kişilik hakkının kapsamına 
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Zorunluluk durumunda bulunan üçüncü kişiyi kurtarmak için gerçekleştirilen 

fiil neticesinde meydana gelen zararın kimin tarafından tazmin edilebileceği tartışma 

konusudur. Böyle bir durumda zararı ya üçüncü kişi yararına müdahalede bulunarak 

başkasının malvarlığında zarara yol açan kişi ya da böyle bir müdahaleden 

yararlanan kişi giderecektir513. Bir görüşe göre, BK md. 52/2 “başkasının mallarına 

halel iras eden kimse”den bahsettiği için başkasını bir tehlikeden kurtaran kişi 

hakkaniyete uygun tazminatı bizzat ödeyecek, kurtarma fiilinden yararlanan üçüncü 

kişiye vekâletsiz iş görme (BK md. 413) veya sebepsiz zenginleşme (BK md. 61) 

hükümlerine göre rücu edebilecektir514. Diğer görüşe göre ise, üçüncü kişi lehine 

yapılan kurtarma fiili nedeniyle doğan zararı, fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi 

gereğince, lehine hareket edilen korunan yararı önemli ölçüde ağır basan kişinin 

üstlenmesi gerekir515.     

                                                                                                                                          
giren bir değere zarar verilmişse, ceza hukuku açısından suçtan söz edilebilmesi için aranan hukuka 
aykırılık somut olayda sözkonusu olmasa dahi, özel hukuk açısından giderim yine de sözkonusu 
olacaktır. Yazara göre, mala verilen zararlarda ise, kendisinin veya başkasının özellikle yaşamını veya 
vücut bütünlüğünü korumak ve tehlikeden kurtarmak için başkasının malına zarar veren kimsenin fiili 
hukuka aykırı sayılmasa ve zarar gören ile fail arasında bir haksız fiil sorumluluğuna dayalı borç ilişkisi 
doğmasa dahi, hakkaniyet ilkesi gereğince hâkim uygun bir giderime hükmedecektir (HATEMİ, 
Hüseyin: Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, 
Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, c: 2, İstanbul 1994, § 3, No: 43). Belirtelim ki, hukuk düzeninin birliği 
ilkesini yadsıyan böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir. BK md. 52/2’de üçüncü kişilerin 
kişilik haklarına zarar verilmesi hâlinde, hakkaniyete uygun kısmî bir tazminata hükmedilmesi 
olanağının bulunmamasının nedenini mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda görmek gerekir. 
Çünkü tehlikeyle karşı karşıya bulunan kişilik haklarının kurtarılması için başkasının kişilik haklarına 
zarar verilmesi mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunu ifade etmektedir. Böyle bir durumda 
kurtarılan ve zarar verilen hukuksal yararlar eşit önemde olduklarından, fiil hem ceza hukuku hem de 
özel hukuk açısından hukuka aykırı kalmaktadır. Ancak ceza hukuku açısından fiil mazeretli 
sayılmaktadır. Bu nedenle özel hukuk bakımından tam bir tazminat ödenmesine karar verilmesi 
mümkün olmaktadır. Ancak Yargıtay bir kararında, ileri sürdüğümüz bu görüşe karşı çıkmaktadır; 
“Kesinleşen ceza davasında, davalı sanığın sigortalıyı kasten öldürmekten suçlu bulunduğu, ancak 
eylemin zaruret halinde işlenmesi sebebiyle, Türk Ceza Kanununun 49. maddesi göndermesiyle, 50. 
madde uyarınca cezasının altıda birine indirildiğinin anlaşılması karşısında, Borçlar Kanununun 43. ve 
44. maddeleri uyarınca ve ceza davasında kesinleşen mahkumiyet kararı da gözetilmek suretiyle 
sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirlerin ilk peşin sermaye değerlerinin 1/6 'sına hükmedilmesi 
gerekirken aksinin kabulü ile yazılı biçimde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir” 
(10. HD. 06.06.2005, E. 2005/2557, K. 2005/6201, www.kazanci.com.tr).  
513 Bu konudaki tartışmalar için bkz. ULUSAN, Medenî Hukukta Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve 
Uygulama Alanı, sh: 102 vd.  
514 OĞUZMAN/ÖZ, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, sh: 630; REİSOĞLU, Borçlar Hukuku, Genel 
Hükümler, sh: 144.   
515 ULUSAN, Medenî Hukukta Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alanı, sh: 110-114. 
Yargıtay da bir kararında bu görüşten yana tavır almıştır: “Dava konusu olayda, davalının maliki olduğu 
dairede onun kusuru olmaksızın televizyondan çıkan yangının söndürülmesi için bir üst kattaki 
sigortalıya ait dairenin kapı ve pencereleri itfaiye tarafından kırılarak müdahale edilmek suretiyle 
davalıya ait dairedeki yangının başlangıç aşamasında söndürüldüğü ve davacı sigortacının sigorta 
poliçesi hükümleri çerçevesinde bir üst katta oturan ve bundan zarar gören kimseye ödeme yaptıktan 
sonra bu ödemeden dolayı davalıya rücu amacı ile işbu davayı tehlike sorumluluğu hukukî sebebine 
dayandurarak açmış bulunmaktadır. // Her ne kadar, televizyon cihazı yapısı itibariyle genel olarak 
tehlikeli cihazlardan olmadığından, tehlike sorumluluğunun olayda mevcut olmadığı kabul edilse bile, 
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Bu yüzden zorunluluk durumunda bir fiil gerçekleştiren kişinin tazminat 

sorumluluğunun tamamen ortadan kalkmadığı, böylece fiilin hukuka aykırı olduğu 

gerekçesine dayanarak, ceza hukuku bakımından zorunluluk durumunun bir 

mazeret nedeni teşkil ettiğini ileri süren görüşlere katılmamız mümkün değildir. 

Çünkü özel hukuktaki sorumluluk ilkeleriyle ceza sorumluluğuna ilişkin ilkeler 

birbirlerinden farklı anlayışlara dayanabilmektedirler. Dolayısıyla özel hukuka ilişkin 

sorumluluk ilkelerine dayanılarak zorunluluk durumunda bulunan kişinin vermiş 

olduğu zarardan dolayı bir tazminata mahkûm edilmesi, fiilinin hukuka uygun 

olmadığı anlamına gelmez.            

II. HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK 
DURUMUNUN HUKUKSAL NİTELİĞİNİ AÇIKLAYAN 
TEORİLER 

A. Amaç Teorisi 

Amaç teorisi, en basit ifadesiyle, hukuken tanınan bir amacın uygun hukuksal 

araçlarla takip edilmesinin hukuka aykırı olmayacağı düşüncesine dayanmaktadır. 

Bu teori zorunluluk durumuna şu şekilde uygulanmaktadır; Tehdit edilen hukuksal 

değerin kurtarılması haklı bir amacı ifade ettiğinde ve bu amaca ulaşmak için 

üçüncü kişinin hukuksal bir değerinin ihlâli uygun araç olduğunda, fail hukuka uygun 

hareket etmiştir516. 

                                                                                                                                          
sırf komşusunda çıkan yangının söndürülebilmesi için kapı ve pencereleri kırılan bir üst kattaki komşu 
dairede meydana getirilen bu zarara sadece o daire malikinin katlanmasının gerektiğinin kabulü, 
BK.nun 52/2. maddesinde yer verilmiş bulunan ıztırar hâli sorumluluğunda ifadesini bulan fedakârlığın 
denkleştirilmesi ilkesine aykırı olur. BK.nun 52/2. maddesi hükmüne göre, her ne kadar malına zarar 
gelecek kimseye, üçüncü kişinin malına zarar veren kimse olarak sorumluluğu sınırlandırılmış ise de, 
kamu yararına hareket eden itfaiye bu yangını söndürmede davalı adına ve onun yararına hareket 
ettiğine göre, itfaiyenin üst katta oturan sigortalıya verdiği zararın davalı tarafından bizzat meydana 
getirilmiş olduğunun kabulü gerekir. Nitekim, doktrinde de fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesinin yasada 
belirtilenlerle sınırlı olarak uygulanmaması, hukukî örnekseme yoluyla bu ilkenin hakkaniyetin 
gerektirdiği durumlarda genişletilerek uygulanması gerektiği kabul edilmektedir… // Keza, aynı binada 
ve bir üst katta oturan dava dışı sigortalının da bu yangının söndürülmesinde kendi yararı mevcut 
bulunmaktadır. Zira, alt dairede yangının başlangıç aşamasında söndürülmemesi hâlinde, aynı tehlike 
ile üst daire de karşı karşıya kalacaktı. Olayın bu özelliği ile de fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi 
uyarınca zararın bir bölümüne de dava dışı sigortalı dolayısı ile TTK.nun 1301. maddesi hükmü 
gereğince ona halef olan davacı sigortacının katlanması gerekir. Bu durum karşısında, gerek BK. nun 
52/2. maddesi hükmü, gerekse anılan ilke uyarınca davacı sigortacı lehine ancak hakkaniyetin 
gerektirdiği ölçüde tarafların ortak tehlike karşısında karşılıklı yararları dikkate alınarak münasip bir 
tazminat hükmedilmesi gerekir” (11. HD. 15.06.1990, E. 1990/4306, K. 1990/4775, YKD 1991, c: 17, 
sy: 2, sh: 216-218).      
516 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 60.  
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Amaç teorisinin en önemli savunucusu von Liszt olmuştur. Yazara göre, 

kanun koyucu tarafından haklı kabul edilen amaca ulaşmak için gerçekleştirilen fiil, 

uygun araç olarak kabul edildiğinde, hukuka uygundur517. Amaç teorisi yeni Kantçılık 

akımı paralelinde Graf zu Dohna tarafından geliştirilmiştir. Yazar “haklı amaç için 

haklı araç” ilkesini kabul etmiştir518.   

Yine amaç teorisinin savunucularından Schmidt’e göre; “Hukuk kültür 

gelişimine hizmet eden, toplumsal yaşamı ilerleten ve koruyan amaçlara yardımcı 

olmaya çalışır. Bunun anlamı haklı yararların uygun araçlarla elde edilebileceği ve 

bunlara ulaşılabileceğidir. Hâkim, somut bir karar bakımından temel ilkeye 

varabilmek için yaşayan kültürü gözönünde bulundurmalıdır. Hem amaçların 

haklılığı hem de araçların uygunluğu bakımından toplumda egemen olan kültür 

anlayışı, devlet kurumlarında ortaya çıkan değerler, yaşam tarzları, zamanın akışı, 

özellikle sözkonusu olan zamanın ve ilgili halkın geleneksel bakış açıları önem 

taşır”519.  

Amaç teorisi çok soyut ve biçimsel olduğu için hukuksal yararların 

karşılaştırılması teorisinin gölgesinde kalmıştır. Amaç teorisi bugün hukuksal 

yararların karşılaştırılması teorisi karşısında sadece sınırlayıcı bir düzeltici olarak 

işlev görmektedir. Bu durum, iki teorinin kombinasyonu çerçevesinde 

açıklanmaktadır. Böylece Siegert’in belirttiği gibi, zorunluluk durumunda işlenen fiil, 

“hukuken korunan yüksek değerdeki bir yarar lehine uygun araçlarla” 

gerçekleştirilirse hukuka uygun olacaktır520.     

Haklı bir amaca ulaşmak için uygun aracın kullanılması hâlinde, fiilin hukuka 

aykırı olmayacağı formülünde, amaç tek başına fiili hukuka uygun hâle 

getirmemekte, ayrıca fiilde kullanılan aracın da takip edilen amaçla haklı (uygun) bir 

orantılılığa sahip olması gerekmektedir521.       

1. Ulaşılmaya Çalışılan Amaç 

                                                 
517 v. LISZT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, sh: 134.  
518 GRAF zu DOHNA, Alexander: Die Rechtswidrigkeit als allgemeingültiges Merkmal im Tatbestande 
strafbarer Handlungen, Halle 1905, sh: 48.  
519 SCHMIDT, Eberhard: “Das Reichsgericht und der übergesetzliche Notstand”, ZStW 49 (1929), sh: 
375-376.  
520 SIEGERT, Karl: Notstand und Putativnotstand, Tübingen 1931, sh: 25.  
521 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 70. 
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Amaç teorisi gereğince, öncelikle, ulaşılmaya çalışılan amacın hukuken 

tanınmış olup olmadığı araştırılmalıdır. Buna olumlu cevap verilirse, aracın 

uygunluğu araştırması yapılabilecektir. İzlenen amaca hukuken cevaz verilmiyorsa, 

bu durum aracın tasvip edilmemesini de gerektirecektir. Çünkü izin verilmeyen 

amaca izin verilen araç sözkonusu olamaz. Zorunluluk durumunda, fiilin amacı 

tehlikenin savuşturulmasından ibaret olduğu için, ilk sorun değerin korunmasının 

kendi başına, yani herhangi bir suç tipinin gerçekleşmesinden bağımsız olarak, 

hukuken tanınmış bir amacı ifade edip etmediğidir. Tehlikenin savuşturulmasının 

hukuk tarafından olumlu değerlendirilen bir amaç olup olmadığı sorusuna, hukuksal 

bir değerin korunması sözkonusu olduğunda ve bu hukuksal değer somut durumda 

bizatihi korunmaya lâyık ise, olumlu cevap verilmelidir522.    

a. Hukuksal Değerlerin Korunması  

Hukuk düzeni, geniş anlamda yaşam değerlerine özel olarak koruma 

gereksinimi tanıdığında ve bu yüzden hukuksal değerler derecelendirmesi içerisine, 

bu yaşam değerlerini korumayla çevrelemek suretiyle yerleştirdiğinde, bir tehlike 

hâlinde bunların korunması da ilke olarak hukukun amaçlarına uygun düşecektir. 

Bundan bütün hukuksal değerlerin zorunluluk durumunda korunmaya lâyık olduğu 

kuralı ortaya çıkmaktadır. Zorunluluk durumunda belirli hukuksal değerlerin 

korunabileceği yönündeki tartışma bugün artık hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumu bakımından bir anlam ifade etmemektedir523.   

Somut olaylarda daima sorulacak ilk soru, zorunluluk durumunda 

gerçekleştirilen fiilin hukuksal bir değerin korunmasına hizmet edip etmediğidir. 

Tehlike altındaki değer ceza hukuku tarafından korunmakta ise, bir güçlükle 

karşılaşılmayacaktır. Ceza hukukunca korunan değerler katalogu bir bilgi vermediği 

takdirde, genel kurallar da dâhil olmak üzere diğer kanun hükümlerinden ve hukukun 

genel ilkelerinden hukuk tarafından korunmaya değer bulunan değerin sözkonusu 

olup olmadığı çıkartılabilecektir. Örneğin uygulama, işyerlerinin korunmasındaki 

yararı hukuksal değer niteliğini iş güvencesi için çıkartılan kanun hükümleriyle ve 

Anayasa’nın sosyal devlet hakkındaki hükümleriyle gerekçelendirebilecektir524.  

b. Hukuksal Değerin Korunmaya Somut Liyakati 
                                                 
522 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 71-72. 
523 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 72-73. 
524 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 75.  
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Zorunluluk durumunda hukuk düzeni tarafından korunma altında bulunan bir 

değerin varlığı yalnızca temel koşuldur. Buna sözkonusu değerin somut olayda 

korunmaya lâyık olması koşulunu da eklemek gerekir. Bu koşul da mevcut 

olduğunda, amaç, yeter derecede meşru olacaktır. Tehlikedeki hukuksal bir değerin 

savunulması çoğu zaman meşrudur, ancak kesinlikle her zaman hukuk tarafından 

tanınan bir amaç değildir. Öncelikle, tehlike altında kalan değer sahibi tarafından 

hukuka uygun şekilde feda edildiğinde, somut durumda korunmaya ihtiyaç duymaz. 

Ancak bu hukuksal değerlerin bireyin üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği 

hukuksal değerler olması gerekir. Örneğin, malikinin iradesine karşın bir malı 

kurtarmak için başkasının haklarının ihlâl edilmesi bu nedenle hukuka uygun değildir. 

Çünkü fiille yol açılan zarar, tür ve büyüklüğüne göre daha önemsiz olsa bile, 

hukuken tanınmış bir amacın takip edilmesi sözkonusu değildir. Bu durum, malikin 

yalnızca malının ortadan kalkmasındaki özel bir yarara sahip olması hâlinde değil 

(yerine yenisini yapmak için eski kulübesini yakabilir), aynı zamanda böyle bir özel 

yarar olmasa bile malikin kararına saygı duymak gerektiğinde de geçerlidir. Buna 

karşın feragat edilmesi olanaksız olan hukuksal değerler sözkonusu olduğunda 

durum farklıdır. Bu tür hukuksal değerler, sahiplerinin iradesinden bağımsız oldukları 

için vazgeçilmezdirler ve korumaya lâyıktırlar. Bu nedenle yaşamın korunması her 

zaman hukuk düzeni tarafından tanınan bir amaç olarak görülmektedir. Örneğin bir 

kimsenin intihar etmek istediği üçüncü bir kişiye ait silâhın kullanılamaz hâle 

getirilmesi fiili hukuka uygun olacaktır525. 

Hukuksal değerin somut olayda korunmaya değer olmadığı ikinci grup 

durumda ise, sorun hukuk düzeninin belirli yoksunluklar öngörmesine bağlıdır. Böyle 

durumlarda amaca ulaşmanın hukuka uygunluğu eksik olduğu için, üçüncü bir 

kişinin hukuksal değerine zarar verilmesi hukuka aykırı olacaktır. Örneğin hürriyeti 

bağlayıcı ceza, niteliği gereğince hükümlünün işlediği ihlâlden dolayı kefaret olarak 

özgürlüğünden yoksun kalmaya katlanmasından ibarettir. Bu yüzden özgürlüğünün 

tehdit edildiği gerekçesiyle hükümlünün cezaevinden firar etmesi hiçbir suretle 

hukuka uygun olmayacaktır526.   

2. Başvurulan Aracın Uygunluğu      

                                                 
525 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 76-77. 
526 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 77.  
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Bizatihi yasak olan bir fiilin hukuka uygun olabilmesi için izin verilen amacın 

mevcudiyeti tek başına yeterli değildir. Çünkü amaç aracı her zaman meşru kılmaz. 

Amacın haklılığına ve makuliyetine, amaç teorisinin aracın “uygun” olmasını araması 

suretiyle ifade ettiği, aracın da haklılığı ve makuliyeti eklenmelidir. Zorunluluk 

durumunda üçüncü kişinin hukuksal değerini ihlâl eden bir aracın mevcudiyeti 

sözkonusudur. Bu münasebetle ceza hukukunun özel hükümlerinde (izlenen 

amaçtakinden farklı olarak) ihlâlleri cezalandırılabilir bir fiilin tipe uygunluğunu yerine 

getiren değerler önem kazanmaktadır. Bu nedenle amacın caizliğini araştırdıktan 

sonra, tipe uygun fiilin uygun koşullar altında tasvip edilen amaca ulaşmak için 

doğru yol olup olmadığı şeklinde başka bir inceleme yapılmaktadır527. 

a. Uygunluk ve Kaçınılmazlık 

Zorunluluk durumunda gerçekleştirilen kurtarma fiilinin uygunluğu için doğal 

koşul bir fiilin gerçekleştirilmesinin kaçınılmazlığıdır. Bunun içerisinde caiz aracın üç 

tane sınırı bulunmaktadır. 

(1) Aracın Elverişliliği 

Aracın kaçınılmazlığı koşulu, tehdit edilen değerin kurtarılması, yalnızca 

başka bir kişinin hukuksal değerinin ihlâl edilmesi suretiyle mümkün olduğunda 

gerçekleşmiş olur. Hukuk düzeni bu durumda, başka bir kişinin hukuk alanına 

tecavüz edilmesine müsaade etmektedir. Buradan zorunluluk durumunda işlenen 

fiilin tehlikeyi savuşturmak için elverişli olması kuralı çıkartılabilir.  

Aracın elverişliliği koşulu iki durumda ortadan kalkar. Birincisi, başkasına ait 

olan değerin ihlâl edilmesinin tehlikenin savuşturulması için elverişsiz bir araç 

olmasıdır. Örneğin fail bir yangında başkasına ait bir yangın söndürme tüpünü 

kullanması hâlinde, aletin kullanılmasının yangının büyüklüğü dolayısıyla hiçbir 

başarı göstermeyeceği aşikâr ise, malik bu fiile katlanmak zorunda değildir. Çünkü 

burada malvarlığının ihlâl edilmesi yararsızdır ve böylece de kaçınılmaz değildir. 

Ayrıca başkasının hukuksal değerinin ihlâl edilmesiyle tehdit altındaki hukuksal 

değer korunabilmesine karşın, fiilin somut işleniş tarzı tehlikenin savuşturulması için 

elverişli olmayabilir. Örneğin bir yangın söndürme tüpüyle etkili şekilde mücadele 

edilebilecek küçük çaplı bir yangın sözkonusu olduğunda, failin çok büyük zararlı bir 

fiil gerçekleştirmesi sonucunda hiçbir şekilde başarılı olarak değerlendirilemiyorsa 

                                                 
527 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 78. 
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kullanılan aracın elverişliliğinden bahsedilemez. Bu durumda malik (üçüncü kişi) 

bakımından katlanma yükümlülüğü yoktur. Bilakis failden malını geri alabilir veya 

failin bunu kullanmasını engelleyebilir. Böylece zorunluluk durumunda aranan 

koşulun, yalnızca amaca uygun tercihin yapılması değil, aynı zamanda failin tehdit 

edilen değeri kurtarmak için başvurduğu aracın uygun kullanılması da olduğu ortaya 

çıkmaktadır.  

Somut olayda tipe uygun fiilin, failin karar vermek zorunda olduğu tehlike 

durumunda doğru araç olup olmadığının değerlendirilmesi sorunu ortaya 

çıkmaktadır. İnsanî tecrübe bilgisinden dolayı olası kuşku nedenlerine karşı bilinen 

koşulların tartılması şeklinde gerçekleşen ex-ante bir değerlendirme önem 

kazanmaktadır. Bu anlayış tarzı tamamen objektif olduğu için, failin sübjektif durumu 

dikkate alınmamaktadır528.  

(2) En Az Zararlı Aracın Kullanılması İlkesi 

Zorunluluk durumunda üçüncü kişinin hukuksal değerinin ihlâli kaçınılmaz 

olmalıdır. Fail tehlikeyi savuşturmak için son çare olarak etkili birçok araç arasından 

en az zararlı olan araca başvurmalıdır. Tehdit altındaki değerin korunması en az 

zararla çatışma içerisinde olmalıdır. Burada da ex-ante objektif bir değerlendirme 

yapılacaktır. Tehlikenin daha az zararlı şekilde başka türlü savuşturulabileceği daha 

sonra anlaşılsa bile, ex-ante inceleme gereğince tipe uygun fiil ultima ratio (son 

çare), başka bir deyişle kaçınılmaz olmalıdır. Esasında bu ilke iki anlama sahiptir. 

Birincisi kullanılan araç türüne göre, somut olayda en az zararlı araç olmalıdır. 

Tehdit eden zarar hukuken korunan değer ihlâl edilmeksizin önlenebiliyordu ise, bu 

koşul eksiktir. Tehlike başkasının hukuk alanına tecavüz edilmeksizin 

savuşturulamamakla birlikte, fail tarafından gerçekleştirilen fiille karşılaştırıldığında 

olası başka bir fiil daha az zararlı olarak görünüyorsa, bu koşul yine oluşmayacaktır. 

Örneğin ağır bir hastanın mümkün olduğunca en hızlı bir şekilde hastaneye 

götürülmesi zorunlu olduğunda, fail hastaya bakmakla yükümlü olan bir hasta 

yakınının otomobilini kullanabilecekken, başka bir kişiye ait bir kamyonu geçici 

olarak alması hâlinde fiil hukuka uygun olmayacaktır. En az zararlı araca 

başvurulması ilkesi, başka birinin hukuksal değerinin ihlâlinin büyüklüğünü ve somut 

işleniş türü ve biçimini belirler. Bu yüzden fail başkasının korunan değerinin ihlâlinde 

daima en dikkatli yolu seçmek zorundadır ve fail yalnızca tehlikenin savuşturulması 

                                                 
528 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 79-80.  
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için zorunlu olduğunda daha ileri gidebilir. Daha fazlası fiili hukuka aykırı hâle 

getirir529.    

(3) Tehlikenin Halen Mevcut Olması 

Tehlikenin halen mevcut (aktüel) olması, derhal bir savuşturma tedbirine 

başvurulmadığı takdirde bir zararın meydana gelmesinin kesin veya yüksek olasılık 

derecesinde olacak kadar tehlikenin çok yoğun olmasını gerektirir. Başka bir 

ifadeyle, tehlike, derhal bir savuşturmayı kaçınılmaz kıldığında aktüeldir. Uzak 

gelecekte zararın gerçekleşmesi tehdidi varsa, bu durumun genellikle bu koşulun 

varlığını ortaya koymadığı belirtilmektedir530.  

b. Uygunluk ve Daha Yüksek Değerin Korunması 

Teknik anlamda aracın kaçınılmaz olması aracın uygun olduğu anlamına 

henüz gelmemektedir. Kaçınılmazlık ilkesi ve bundan türetilen unsurlar yalnızca 

aracın uygunluğunun bir tarafını oluştururlar. Aracın uygun sayılmasında diğer koşul, 

hukuksal değerler bakımından da somut olayda aracın haklı olmasıdır. Bu koşulun 

oluştuğunun nasıl belirleneceği hususunda ilk belirtiyi bizzat amaç teorisinin 

formülünde bulmak mümkündür. Çünkü amaç teorisi aracın takip edilen amaca 

uygun olmasını istemek suretiyle, araç ve amaç arasında bulunması gereken belirli 

bir ilişkiye işaret etmektedir. “Uygunluk” mutlak bir kavram değildir, aksine her olay 

bakımından amaç ve araç ilişkisi sayesinde belirlenmesi gereken nispî bir kavramdır. 

Her somut biçimlendirilmelerinde belirli hukuksal değerlerin korunması ve ihlâli 

olarak ortaya çıkan amaç ve araç birbiriyle ilişki içinde olmalıdırlar. Uygunluk amaç 

ve araç ilişkisi içerisinde nedene sahip olduğunda, tasvip edilmesi mantıken yalnızca, 

hukuk düzeninin gerçekleşmesini istediği ve aynı zamanda bizatihi yasak bir aracın 

(tipe uygun fiil) uygulamasına da izin vermek zorunda olduğu zorunluluk hâlinde 

işlenen fiille takip edilen amacın açıkça ağır basıp basmadığına bağlı olabilir. Araç 

ne kadar ağır ise ulaşılmak istenilen amaç da o kadar yüksekte yer almalıdır. Amaç 

ne kadar az önemli değerlendiriliyorsa araç da türü ve sonucu çerçevesinde o kadar 

zararsız olmalıdır. Başka bir ifadeyle, amaç ve araç birbiriyle karşılaştırılmalı ve 

tartılmalıdır. Zorunluluk durumunda işlenen fiil sayesinde bazı değerler korunmakta, 

bazı değerler de ihlâl edilmektedir. Birincisi somut olayda korunmaya lâyık hukuksal 

                                                 
529 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 80-82.  
530 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 82.  



 221

bir değerin korunması suretiyle (amaç), ikincisi de başkasının hukuken korunan 

yararlarının ihlâl edilmesi suretiyle (araç) gerçekleşir. Bu yüzden karşılaştırma, fail 

tarafından korunmak istenen değerin fiille ihlâl edilen değere göre önceliğe sahip 

olup olmadığı sorusu sorulmak suretiyle yapılmalıdır. Daha yüksek değer daha 

düşük değere tercih edilmelidir. Bu yüzden aracın uygunluğu sorunu, sözkonusu 

değerlerin hiyerarşik ilişkisi sorununa dönüşmektedir. Böylece amaç teorisinin 

zorunluluk durumunda kabul ettiği son ilkeye göre, fail tehdit edilen hukuksal değeri 

kurtarmakla daha yüksek önemdeki değeri korumuş olmalıdır531.  

Amaç teorisinin formülü amaç ve aracın hangi ölçüye göre değerlendirileceği 

ve birbiriyle nasıl karşılaştırılacağı konusunda bir kriter sunmamaktadır. Amaç 

teorisinin “zorunluluk durumunda işlenen fiil daha yüksek değeri koruduğunda uygun 

araçtır ve böylece hukuka uygundur” kuralı tek başına yeterli olmadığından 

tamamlanmaya muhtaçtır. Pozitif hukukun boşlukları karşısında geniş ölçüde pozitif 

ötesi şekilde olmak zorunda olan belirli bir değerlendirme kriterine dayandırıldığında, 

bu kural maddî içerik ve pratik kullanılabilirliğini kazanır532.   

Zorunluluk durumunda amaç ve araç, hukuksal değerlerin korunması 

çerçevesinde mevcuttur. Amaç ve araç karşılaştırmasının sözkonusu olmasının 

açıkça tanınması zorunluluk durumunun ele alınması bakımından büyük önem 

taşımaktadır. Amaç ve aracın dayanak noktası ilgili hukuksal değerlerdir. Bu 

nedenle amaç-araç karşılaştırması fiil tarafından daha yüksek değerlerin 

korunmasına dayanan değerlerin karşılaştırmasından başka bir şey değildir. Amaç 

teorisinin formülüyle ifade edilecek olursa, daha az önemdeki hukuksal bir değerin 

ihlâli, daha fazla önemdeki hukuksal değerin kurtarılması için uygun araçtır533.                                 

B. Hukuksal Yararların Karşılaştırılması Teorisi 

1. Hukuksal Yararların Çatışması  

Hukuken korunan farklı yararlar arasında çatışma meydana gelmesi günlük 

hayatta gözlemlenebilen sosyal bir fenomendir ve hukukun birinin veya diğerinin 

lehine karar vermek zorunda olduğu bir noktadır. Toplum yararı ile bireysel 

yararların çatışması, örneğin kamulaştırma konusunda ortaya çıkmaktadır (AY md. 

                                                 
531 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 83-84.  
532 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 86.  
533 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 87-88.  
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46). Yine toplum yararı ile bireysel yararlar arasındaki çatışmayı ceza muhakemesi 

yürütülürken kişi veya malvarlığına yönelik özgürlükten yoksun kılıcı veya diğer 

koruma tedbirlerine ilişkin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun hükümlerinde görmek 

mümkündür (CMK md. 90-144). Yine yararlar çatışmasının klasik örneği, bir değerin 

korunması yararı ile başkasına saygı göstermeye ilişkin yararın karşı karşıya 

bulunduğu zorunluluk durumudur. Bu tür hâllerde hukuk, yararlardan hangisine 

öncelik vermesi gerektiği sorusuyla karşı karşıya bulunmaktadır.                 

Hukuksal yararların karşılaştırılması teorisine göre, zorunluluk durumunda 

gerçekleştirilen fiil, bu suretle korunan hukuksal yararlar fiil nedeniyle ihlâl edilen 

hukuksal yararlardan daha üstünse hukuka uygundur. Bu teori Hegel’in zorunluluk 

durumu öğretisine dayanmaktadır. Yaşam ve malvarlığının çatışması durumunu ele 

alan Hegel, yaşam lehine bir zorunluluk durumu hakkını kabul etmiştir. Çünkü 

yaşamın ihlâli varlığın sonsuza dek ihlâli anlamına gelir, buna karşılık malvarlığının 

ihlâlinde yalnızca özgürlüğün sınırlı bir uzantısının ihlâli sözkonusudur534. 19. yüzyıl 

ceza hukuku doktrini de korunan yararın üstün olması hâlinde, başka bir deyişle 

nitelik açısından daha yüksek ya da nicelik açısından daha kapsamlı hak sözkonusu 

olduğunda fiilin hukuka uygun olacağını belirtmiştir535. 

Gerçek bir yararlar çatışması yoksa hukuk düzeni bakımından hangi yararın 

daha ağır bastığı sorusunun sorulmasına gerek kalmayacaktır. Zira böyle bir 

durumda başkasının bir yararının ihlâl edilmesinin esas itibariyle caiz olmadığı 

kendiliğinden anlaşılmaktadır. Yine bir yararı tehdit eden tehlike başkasının bir 

yararının ihlâl edilmesiyle zaten savuşturulamıyorsa ya da tehdit edilen yararın 

kurtarılması için daha az ağırlıkta başka bir araç mevcutsa çatışma durumu yoktur. 

Bu durum, tehlikenin henüz mevcut olmaması hâlinde de geçerlidir. Zorunluluk 

durumunun öngördüğü bir yararlar çatışmasının objektif olarak gerçekte tamamen 

hiç mevcut olmadığı bu tür durumlarda, başkasının yararının ihlâl edilmesi 

kaçınılmaz veya henüz kaçınılmaz değildir. Amaç teorisinde aracın uygunluğu 

bakımından bir koşul olan kaçınılmazlık koşulu, hukuksal yararların karşılaştırılması 

teorisinde yararlar çatışmasının niteliğinden ortaya çıkmaktadır.  

Hukuksal yararların karşılaştırılması teorisi amaç teorisiyle koşulları 

bakımından da örtüşmektedir. Amaç teorisinin formülünden, kurtarılan değer somut 
                                                 
534 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 51. 
535 STAMMLER, Rudolf: Darstellung der strafrechtlichen Bedeutung des Notstands, Erlangen 1878, 
sh: 74.  
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olayda esas itibariyle korunmaya değer kabul edilmediğinde takip edilen amacın 

haklı olmadığı sonucu çıkartılabilmektedir. Buna karşın hukuksal yararların 

karşılaştırılması ilkesine göre, tehlike altında bulunan değer, sahibi tarafından 

hukuken etkili biçimde feda edildiği için korunmaya gereksinim duymadığında ya da 

ihlâl edilmesi hukuk düzeni tarafından adeta istendiği için esas itibariyle korunmaya 

lâyık olmadığında (örneğin bir cezaevinde özgürlükten yoksun kalma) gerçek 

anlamda bir yararlar çatışması mevcut değildir536.  

2. Hukuksal Yararların Karşılaştırılması 

Başka şekilde çözüme kavuşturulamayan bir yararlar çatışmasının mevcut 

olduğunun tespit edilmesiyle birlikte, çatışan yararlardan hangisinin önceliğe sahip 

olduğunu belirlemek için hukuk düzeni devreye girer. Burada şu kural geçerlidir; 

birden çok haklı yarardan yalnızca biri korunabiliyorsa, hukuk hangisinin daha 

yüksek öneme sahip ve korunmaya lâyık olarak ortaya çıktığına karar verecektir. Bu 

kural birbiriyle çatışan yararların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini, başka bir 

deyişle yararların tartılmasını öngörmektedir537.  

                                                 
536 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 121-122. 
537  İsviçre Federal Mahkemesi’nin 20 Mayıs 1944 tarihli kararı şu şekildedir; “Mülkiyet hakkı 
başkalarının korunmuş haklarını çiğnemediği ölçüde kullanılmalıdır. Bu bakımdan çatıştığı kişilik 
haklarından her zaman üstün tutulamaz. Örneğin, bir kimse ünlü bir ressamın ölüm yatağındaki hâlini 
gösteren bir tabloyu sergilerse, ressamın dul karısının kişilik haklarının çiğnemiş sayılabilir. Çünkü özel 
hayatına haksız bir karışma sözkonusudur. Ancak bazı fiiller, korunmuş olan haklarla çatışma hâlinde 
olsalar bile, genel menfaatin özel menfaate üstün tutulduğu durumlarda, yasaklanmış değillerdir. 
Kişiliğin dar ve şekilci olarak korunması dolayısıyla toplumun sanatsal, düşünsel, dinsel ya da başka bir 
alandaki gelişmesine yeterli bir neden yokken engel olunamaz. Toplumun mu yoksa bireyin mi 
yararının daha üstün olacağını, her durumda hâkim saptayacaktır. Bu açıdan olayda tablonun 
sergilenmesinde hukuka aykırılık görülmeyebilir” (Karar için bkz. KANETİ, “Çatışan Değerlerin 
Tartılmasına Dayanan Hukuka Uygunluk”, sh: 150-151). Yine İsviçre Federal Mahkemesi’nin boykotla 
ilgili 20 Aralık 1960 tarihli kararı da şöyledir; “Herkesin serbest rekabete katılma hakkı olduğu gibi, bu 
katılmanın serbest rekabetin ana kurallarına göre, diğer bir deyişle ekonomik faaliyetini istediği gibi 
düzenlemeye olanak sağlayacak yolda olmasını isteyebilir. Bu kişiliğinin bir sonucudur… Gerçi boykot 
edenlerin de kişilik hakları, sözleşme serbestisi ve toplanma özgürlüğü vardır. Ancak bu haklar 
başkalarının haklarını bilerek zedelemek imkânını vermez. Boykot edilenin kişilik hakları bu hakların 
sınırını çizer. Bu kesin bir sınır değildir… Nitelik bakımından aynı değerde olan iki hak arasındaki 
çatışma, birinin diğerine üstün olduğu yolunda önceden bir ilkeye bağlanamaz. Kişilik haklarının 
çatıştığı diğer alanlarda da, meselâ eleştirme ve bilgi edinme hakkıyla ilgilinin kişilik hakkı arasındaki 
çatışmada, bu sorun ortaya çıkar. Her durumda, hâkim hukuk düzeninin hangi hakkı üstün tuttuğunu 
çözüme bağlamalıdır. Bunun için sözkonusu hakların koruduğu çatışan yararları tartacaktır. Boykot 
edenlerin hakkı da, boykot edilenlerin hakkı gibi, özel hukuka ilişkin olup, bünye bakımından biri 
diğerine daha üstün nitelikte değildir. Ekonomik bakımdan üstün olan yararlar, sorunun çözümü 
yönünde kesin önem taşımaz. Boykot edenlerin elde etmeyi amaçladıkları yararın, boykot edilene 
verilen zarardan üstün olması hukuka uygunluğu sağlamak için yeterli değildir. Ancak boykotla açıkça 
ağır basan ve başka biçimde korunmayan üstün haklı yararların sağlanması amaçlanıyorsa, hukuka 
aykırılık yoktur. Boykot eden böyle bir yararın varlığını ispat yükü altındadır” (Karar için bkz. KANETİ, 
“Çatışan Değerlerin Tartılmasına Dayanan Hukuka Uygunluk”, sh: 162).    
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Ağır basan yarar kuralı bir karşılaştırmayı gerektirdiğine ve amaç teorisinin 

formülü, belirli aracın belirli bir amaca uygun olup olmadığını başka türlü 

saptayamadığı için bir değerler karşılaştırmasına da başvurduğuna göre, iki teori 

arasında zorunluluk durumuna ilişkin karar verme konusunda bir farkın olup 

olmadığı sorusu haklı olarak sorulabilecektir. Bu sorunun cevabı hukuksal değerlerin 

karşılaştırılması teorisi ile hukuksal yararların karşılaştırılması teorisi arasında bir 

farkın bulunup bulunmadığının tespitine bağlıdır. Hukuksal yararların 

karşılaştırılması teorisinde, önemli ölçüde ağır basan yarar kuralı bakımından 

yapılan karşılaştırmada sayısız ve çeşitli unsurlar ağırlık kazanabilmektedir. 

Hukuksal değerlerin karşılaştırılması teorisinde ise, somut olayda bulunan belirleyici 

bir etken dikkate alınmaksızın, sadece hukuksal değerlerin yalın bir karşılaştırılması 

sözkonusudur. Bu nedenle öncelikle hukuksal değer kavramı ile hukuksal yarar 

kavramının belirlenmesi önem taşımaktadır.   

Hukuksal değer kavramı, tipiklik ve hukuka aykırılığın oluşturduğu haksızlığın 

ayrılmaz bir parçasıdır. Tipik ve hukuka aykırı bir fiille yol açılan hukuksal değerin 

ihlâli hukuk düzeniyle çatışmanın somutlaşmış hâlidir. Hukuksal değerin tanımı 

konusunda doktrinde bir görüş birliği yoktur 538 . Binding’e göre, norm hukuksal 

değerin korunması ihtiyacından kaynaklanır. Başka bir deyişle, hukuksal bir değerin 

gerekliliği hissedildiğinde norm ortaya çıkar. Yazara göre, hukuksal değerin 

korunması norma ve hukuk kuralları aracılığıyla yaptırıma dayanır539. Binding’e göre, 

“hukuksal değer, korunması ve dokunulmazlığı kanun koyucu için çok önemli olan 

hukuk toplumunun sağlıklı yaşaması için kanun koyucunun gözünde zorunlu koşul 

olarak görünen her şeydir”540. Bu anlayış hukuksal değeri kanun koyucunun bir 

seçiminin sonucu olduğunu vurgulayan pozitivist yaklaşımın bir ürünüdür.  

Roxin’e göre, “hukuksal değerler bireyin özgür gelişim amacına dayalı 

toplumsal bir sistem çerçevesinde bireyin özgür gelişimi için ya da bu sistemin kendi 

işleyişi için yararlı olan amaçlar ve olgulardır”541.           

                                                 
538 Wessels/Beulke, hukuksal değerleri doğrudan doğruya bireyle ilgili olan bireysel hukuksal değerler 
(yaşam, özgürlük, mülkiyet, onur vb.) ve kollektif hukuksal değerler (kamu düzeninin, paranın, devlet 
sırlarının korunması vb.) şeklinde ayırmaktadır (WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 
7).  
539 BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, Band I, sh: 51 vd. 
540 BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, Band I, sh: 353-354.  
541 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 2, No: 7.   
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Ünver, modern bir hukuksal değerlerin korunması öğretisi için, bireyin 

özgürlüğünün, bağımsız bir varlık oluşunun ve onun kişiliğini geliştirmesinin asıl 

hareket noktasını oluşturması gerektiğini ve hukuksal değer kavramı ile hukuksal 

değerlerin korunması öğretisinin de bireyin özgürlüğü, bağımsızlığı, kendisini 

geliştirmesi ve modern toplumsal yaşamın koşulları nazarında geliştirilmesi 

gerektiğini belirtmektedir. Yazar, bu noktada özde bireyin özgürlüğünden hareket 

etmenin yerinde olduğunu belirtmekle birlikte, buna kişiler, eşyalar, kurumlar ve 

hatta bireyin hisleri, bazı toplumsal ihtiyaçları gibi hususların da eklenmesi 

gerektiğini vurgulamaktadır. Ünver, bu maddî konuların ilgili hukuksal değerin 

kendisini değil, konusunu oluşturduğunu kabul etmektedir. Hukuksal değerlerin 

esasta bireye ait ve onun özgürlüğünden kaynaklanan zorunluluklar olup, her alanda 

bu özgürlüğün gereğince yaşanmasına, korunup geliştirilmesine hizmet ettiklerini 

belirten Ünver, bununla birlikte, birey toplum içinde yaşadığı, hak ve özgürlüğünü 

muhafaza, saldırı ve korumalar da toplum içinde cereyan ettiği için, değerlerin 

toplumsal yönünün de gözardı edilemeyeceğini eklemektedir. Yazar görüşlerine şu 

şekilde devam etmektedir; “Hukuksal değer de tıpkı hukuk ve suç gibi toplumla ilişkili, 

fakat bireye ait bir husustur; bir şeyin hukuksal değer niteliği toplumsal yaşamdan 

ayrık değerlendirilemez ve oluşturulamaz. Dolayısıyla, ceza hukuku korumasına, 

hatta diğer hukuk dallarının korumasına alınan hukuksal değerler, toplumsal 

özelliklere sahip oldukları gibi, bu korumalara konu oldukları sürece normatif niteliğe 

de sahiptirler. Nitekim hangi yararın değer, daha yerinde bir ifadeyle hukuksal değer 

derecesine yükseltilmesi gerektiği ve daha sonra da ceza hukukunca korunması 

gerektiği hususu doğrudan doğruya toplumsal yaşamın koşullarıyla ilgili olup, ilgili 

hukuksal veya ceza hukuku korumasına olan ihtiyacın büyüklüğü ve acilliği, ilgili 

ihlâlin sıklığı ve oranı, zarar veya tehlike tehdidinin ölçüsü vb. etken olur. Başka bir 

ifadeyle, bu konuda ‘toplumdan kopuk ve her toplum için önceden peşinen 

varsayılan objektif kanunlar-kurallar değil, ilgili toplumun toplumsal değer tecrübe ve 

yargıları’ temel bazı oluştururlar. Şüphesiz bu temel baz da, sözkonusu 

değerlendirmede tek başına belirleyici olmayıp, çağdaş toplumun gereği, ulusalüstü 

oluşumlar, çağdaş anlayışta değişim ve gelişimler, çağdaş hukukun gelişimi vb. de 

en az bu kadar etkilidir ve dikkate alınmak zorundadırlar”542. 

                                                 
542 ÜNVER, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, sh: 67. Ayrıca bkz. ÜNVER, 
Yener: “Ceza Hukukunda Hukuksal Değer”, (Çev.: R. Barış ERMAN), HFSA 2003, sh: 113 vd. 
(ÜNVER, Yener: “Das Rechtsgut im Strafrecht”, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 2001, vol.: 
33, no: 50, sh: 93 vd.).   
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Hukuksal değerler özgürlükçü bir toplumda bireyin gereksinimlerini 

karşılamak için ihtiyaç duyduğu maddî veya manevî konulardır. Hukuksal değerlere 

örnek olarak yaşam, vücut dokunulmazlığı, hürriyet, malvarlığı, şeref gibi suçun 

hukuksal konusunu teşkil eden sübjektif haklardır. Yarar ise, hukuksal değerle kişi 

arasındaki ilişkidir. Yarar mevcut veya gelecekteki hukuksal bir değere ilişkin kişisel 

isteklerden ibarettir. Yarar hukuksal değerin bireyde bulduğu yansımadır. Böylece 

hukuksal değer yararın konusunu teşkil etmektedir 543 . Bu nedenle hukuksal 

değerlerin karşılaştırılması ile hukuksal değerlerin karşılaştırılması arasında da 

farklılık bulunmaktadır. Herşeyden önce hukuksal yararların karşılaştırılması 

hukuksal değerlerin karşılaştırılmasından daha geniş bir kavramdır. Çünkü hukuksal 

değerlerin karşılaştırılmasında sadece soyut nitelikteki hukuksal değerler, başka 

etkenler dikkate alınmaksızın tartıma konu olmaktadırlar. Oysa hukuksal yararların 

karşılaştırılmasında hukuksal değerlerin hiyerarşik ilişkisi de dâhil olmak üzere, 

tehlikenin derecesi, kurtarma şansının yüksekliği, yararların bireysel önemi gibi 

birçok etken gözönünde bulundurularak önemli ölçüde ağır basan yarar tespit 

edilmeye çalışılır544.            

3. Hukuksal Yararlardan Birinin Üstünlüğü İlkesi  

Birden fazla korunan hukuksal yarar arasındaki çatışmadan ortaya çıkan 

üstün yarar ilkesi hukuka uygunluk nedenlerinin bir kısmını açıklamaktadır. Bu gruba 

dâhil hukuka uygunluk nedenleri ile üstün hukuksal yararın yokluğunun sözkonusu 

olduğu durumlar karşılaştırıldığında (mağdurun rızası) Mezger’in hukuka uygunluk 

nedenlerini, yarar üstünlüğüne ve yarar eksikliğine dayalı olarak yaptığı 

sınıflandırma ortaya çıkmaktadır545. Hukuksal yararlardan birine üstünlük tanınması 

ilkesi, failin somut koşullar altında ihlâl ettiği yarar başka yararlardan daha önemli 

değilse, bizatihi yasak olan fiili gerçekleştirebilmesine olanak sağlar. Bu hukuksal 

                                                 
543 Aynı yönde bkz. SOYASLAN, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 228; TOROSLU, Ceza Hukuku, 
Genel Kısım, sh: 92-93; TOROSLU, Nevzat: Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukukî Konusu, 
Ankara 1970, sh: 160-200, 371-373. Hukuksal değer ile yararı aynı anlamda ele alan görüş için bkz. 
ÜNVER, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, sh: 116 vd.     
544 Zorunluluk durumunda yalnızca hukuksal değerlerin karşılaştırılmasıyla yetinilmesi yönöndeki görüş 
için bkz. ÜNVER, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, sh: 992-993. Bununla 
birlikte Ünver, hukuksal değerlerin karşılaştırılmasında somut olayda ihlâlin biçimi ve ağırlığı, değerin 
nitelik veya niceliği gibi etkenlerin dikkate alınacağını ifade etmektedir (ÜNVER, Ceza Hukukuyla 
Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, sh: 993). Ancak bu etkenlerin dikkate alınması hukuksal 
değerlerin karşılaştırılması ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Çünkü bu etkenler sadece hukuksal yararların 
karşılaştırılmasında belirleyici nitelik taşımaktadırlar.    
545 MEZGER, Strafrecht, sh: 204-207, 225 vd.   
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yararların türü ve içeriği olaydan olaya farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca bu ilke, her 

hukuka uygunluk nedeninde farklı şekilde somut uygulama alanı bulabilmektedir. 

Hukuksal yararlardan birinin üstünlüğü ilkesi genel şekliyle en belirgin olarak 

zorunluluk durumunda ortaya çıkmaktadır.  

Zorunluluk durumu bakımından her somut durumda hangi hukuksal yararın 

daha üstün tutulması gerektiğine ilişkin genel bir kural koymak imkânsızdır. Bu 

yüzden kurtarılan hukuksal yararın ihlâl edilen hukuksal yarardan üstün olması 

gerektiğini öngören genel bir hüküm getirmek yeterli olacaktır. Bu suretle ilkenin her 

somut durumda uygulaması ve koşullarının yerine gelip gelmediğinin tespiti hâkime 

bırakılacaktır. Bununla birlikte, kanun koyucu bazı zorunluluk durumlarını suç 

tiplerinde ayrıca çözüme bağlamış olabilir (TCK md. 92, 99/2 ve 147). Medenî 

Kanun’un 753. maddesinde hukuksal yararlardan birine üstünlük tanınması ilkesi 

açıkça kabul edilmiştir. Gerçekten bu madde, “zarar ya da tehlike taşınmaza 

müdahaleden doğacak zarardan önemli ölçüde büyük ise” şeklinde bir koşul 

öngörmek suretiyle zorunluluk durumunda başkasının taşınmazına girilmesinin 

hukuka uygun sayılacağını belirtmiştir. Türk Ceza Kanunu md. 25/2 ise, “tehlikenin 

ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşuluyla” demek 

suretiyle hukuksal yararlardan birinin üstün tutulabilmesinin yolunu açmaktadır. 

Maddede geçen “konu” teriminden zorunluluk durumunda kurtarılmaya çalışılan 

hukuksal yararı anlamak gerekir. “Kullanılan vasıta” ifadesinden ise, zorunluluk 

durumunda üçüncü kişinin hukuksal yararını ihlâl eden ve normal koşullarda bir suç 

teşkil eden fiil anlaşılmalıdır. Başka bir deyişle, vasıta failin hukuksal bir yararı 

kurtarmak için somut olayda gerçekleştirdiği fiildir. Bu nedenle korunan hukuksal 

yarar ile gerçekleştirilen fiil dolayısıyla zarar verilen hukuksal yarar arasında orantı 

bulunması koşuluna dayanılarak, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu 

TCK md. 25/2’nin hukuksal yararlardan birinin üstünlüğü ilkesini kabul ettiği 

sonucuna varmak mümkündür546. 

4. Üstün Hukuksal Yararın Kurtarma Fiilini Hukuka Uygun 
Kılmasının Esasını Açıklayan Görüşler         

                                                 
546 Bununla birlikte Ünver, TCK md. 25/2’de tehlike ve savunma fiili arasında bir orantının aranmadığı 
gibi, tehlike içinde bulunan hukuksal değer ile savunma hareketi yapılırken ihlâl edilen hukuksal 
değerler arasındaki orantıya da hiç değinilmediğini, hatta bunun unutulduğunu iddia etmektedir 
(ÜNVER, “YTCK’da Kusurluluk”, sh: 58-59). Kanaatimizce TCK md. 25/2’de yer verilen konu ve 
kullanılan vasıta ifadeleri hukuksal yararların karşılaştırılması ilkesinin benimsendiğini gösterebilecek 
açıklıktadır.  
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Zorunluluk durumunun hukuka uygunluğuna hukuk felsefesi bir gerekçe 

bulmak için geçmişte olduğu gibi günümüzde de çaba sarf etmektedir. Tehlike 

durumuna tamamen ilgisiz olan birinin, hukuksal değerini başkası için feda etmek 

zorunda olmasının özgürlükçü bir devlette nasıl hukuka uygun olabileceği hukuk 

felsefesinin üzerinde durduğu önemli bir konuyu teşkil etmektedir.    

Türk ceza hukuku doktrinde zorunluluk durumunu sadece hukuka uygunluk 

nedeni olarak ele alan görüş, bunun esasını kişinin kendisini koruma içgüdüsünde 

görmektedir547.    

Saldırı zorunluluğu durumunda korunan hukuksal yararın üstün olması 

nedeniyle kurtarma fiilinin hukuka uygunluğu, bugün sosyal yararlılık ilkesine veya 

toplumsal dayanışma ilkesiyle açıklanmaktadır.  

Sosyal yararlılık ilkesine göre, daha yüksek önemdeki hukuksal bir yararı 

kurtarmak için daha az önemdeki hukuksal bir yarar feda edilebilir. Çünkü böyle bir 

hukuksal yararın feda edilmesinde sosyal fayda bulunmaktadır. Böylece kurtarma 

fiili sosyal bir zarara yol açmadığından cezalandırılamaz 548 . Sosyal yararlılık 

düşüncesi doktrinde eleştirilmektedir. Buna göre, herkesin yalnızca kanunla 

sınırlanabilen dışsal özgürlüğü adalet fikrinin esas bir parçasını teşkil ettiğinden, bir 

kişinin hareket serbestisi başkasının özgürlük alanının aleyhine olarak 

genişletilemez549.      

Toplumsal dayanışma ilkesi ise, üç farklı yaklaşım çerçevesinde ele 

alınmaktadır. Birincisi, zorunluluk durumunda yükümlülük altında bulunan kimsenin 

kendi yararına yönelik ihlâle makul bir şekilde katlanmasından ibarettir. Buna göre, 

kişi başkasını feda ederek tehlikeden kurtulabileceği bir duruma günün birinde 

kendisinin de düşebileceğini düşündüğünde, başkasının orantılı bir müdahalesine 

katlanmak zorundadır ve buna hazırdır. Bu yaklaşıma göre, demokratik bir hukuk 

düzeni ceza hukukunda genel ihlâl yasağı şeklinde ifadesini bulan bir özgürlük 

                                                 
547  DÖNMEZER/ERMAN, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c: II, No: 825 (Ancak yazarlar, kişinin 
kendini koruma içgüdüsünü sosyal yararlılık ilkesiyle tamamlamaktadırlar); ÖNDER, Ceza Hukuku 
Dersleri, sh: 249, 250-251; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, 
İçel – Suç Teorisi, sh: 157; TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 47-48; TOROSLU, Ceza 
Hukuku, Genel Kısım, sh: 149-150; ÖZTÜRK/ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri 
Hukuku, No: 221; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh: 319; ŞEN, Türk Ceza 
Hukuku, sh: 410-411.  
548  DESPORTES/LE GUNEHEC, Droit pénal général, No: 743; STEFANI/LEVASSEUR/BOULOC, 
Droit pénal général, No: 403 ; SOYASLAN, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 380.  
549 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 8.  
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düzenidir. Fakat bu, ahlâkın içerisine sıkıca yerleştirilmiş bulunan dayanışma 

düşüncesinin bir hukuk ilkesi olarak tanınmasının yolunu tamamen 

kapatmamaktadır. Böylece bir tehlikenin giderilmesi sözkonusu olduğunda, hukuk 

alanında da toplumsal dayanışma düşüncesine başvurulabilmektedir. Fakat 

mağdurun kurtarma fiiline katlanma yükümlülüğü sınırlıdır. Mağdurun ihlâl edilen 

hukuksal yararı, kurtarılan hukuksal yarardan daha az önem taşıyor ise, katlanma 

yükümlülüğü mevcuttur550.       

Toplumsal dayanışma ilkesine ilişkin ikinci yaklaşım, adalet düşüncesini 

temel almaktadır. Buna göre, geçmişte başkasının dayanışmasından yararlanıldığı 

için, bugün de adalete uygun olarak dayanışma gösterme yükümlülüğü mevcuttur551.  

Toplumsal dayanışma ilkesine ilişkin üçüncü yaklaşım ise, Pawlik’in Hegel’in 

bağımsız bir yorumundan geliştirmiş olduğu yaklaşımdır. Pawlik’e göre, zorunluluk 

durumunda ihlâle katlanma yükümlülüğü, tesadüfî ortadan kaybolma karşısında 

yasal özgürlüğün kesin, esaslı gerçek koşullarının korunmasını, düzene ve usulüne 

uygun tehlikeyle mücadelede geç kalındığı noktada da olanaklı kılma işlevine 

sahiptir. Böylece, yazara göre, kurtarma fiiline katlanma yükümlülüğü, özgürlüğü 

mümkün kılan âdeta kurumsal bir niteliğe sahiptir552.  

Kanaatimizce, Türk ceza hukuku doktrininin ağırlıklı olarak kabul ettiği, 

kişinin kendini koruma içgüdüsü düşüncesi ve sosyal yararlılık ilkesi, saldırı 

zorunluluğu durumunda yararlar karşılaştırılmasında üstün gelen yararın, kurtarma 

fiilini hukuka uygun kılmasının esasını açıklayamamaktadır. Öncelikle belirtmemiz 

gerekir ki, Türk ceza hukuku doktrininde yalnızca hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumunun esasını açıklamak için başvurulan, kendini koruma içgidüsü 

düşüncesi, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun hukuksal niteliğini 

açıklamaya çalışan ve bugün artık doktrinde terk edilmiş bulunan psikolojik teoridir. 

Dolayısıyla bu kendini koruma içgüdüsünün, başka bir deyişle psikolojik teorinin 

hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumuyla ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal 

yararlılık ilkesi de kabul edilemez. Çünkü kurtarma fiilinin mağdurunun uğramış 

                                                 
550 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 9, 10; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 11/3; 
SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 1; 
WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 295; KINDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, § 17, No: 10; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 9; SK-StGB (GÜNTHER), § 34, No: 11; KELKER, 
Der Nötigungsnotstand, sh: 79, 133-135, 162.   
551 Bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 10.    
552 PAWLIK, Der rechtfertigende Notstand, sh: 104-105.  
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olduğu zarar hukuk açısından tamamen değerlendirme dışında bırakılamaz. Her ne 

kadar kurtarma fiili hukuka uygun olsa bile, mağdurun uğramış olduğu bir zarar 

bulunmakta ve fiil tipe uygunluğunu sürdürmektedir. Hukuk düzeninin buna 

tamamen ilgisiz kalmadığı da aşikârdır. Zira BK md. 52/2 ve MK md. 753 böyle 

durumlarda hakkaniyete uygun bir tazminatı kabul ederek, kurtarma fiili neticesinde 

ortaya çıkan zarara tamamen ilgisiz kalınamayacağını ortaya koymaktadır. Bu 

nedenlerle biz, toplumsal dayanışma ilkesini kabul etmekteyiz. Toplum içerisinde 

yaşayan insanların yardımlaşma konusunda katı bir bireycilik çerçevesinde hareket 

etmeleri beklenemez. Nitekim Anayasa’nın 12. maddesinin 2. fıkrası da, “temel hak 

ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve 

sorumluluklarını da ihtiva eder” demek suretiyle toplumsal dayanışma ilkesine vurgu 

yapmaktadır. Daha yüksek önemdeki hukuksal bir yararın kurtarılması için daha az 

önemdeki hukuksal bir yararın feda edilmesi gerekmekteyse, bu durumda bu az 

önemdeki hukuksal yararın sahibi kurtarma fiiline katlanma yükümlülüğündedir. 

Böyle bir yükümlülüğü TCK md. 98’den de çıkarmak mümkündür. Bu hüküm 

tehlikede olan kişilere yardım edilmesi mecburiyetini getirmektedir. Bu düzenlemede 

yer alan “hâl ve koşulların elverdiği ölçüde” yardım edilmesi ifadesi ise, feda edilen 

hukuksal yararın kurtarılan hukuksal yarardan daha düşük olması şeklinde 

yorumlanabilir. Başka bir deyişle, feda edilen hukuksal yarar kurtarılan hukuksal 

yarardan daha üstün veya her ikisi de eşit ise, artık hâl ve koşulların elverdiği 

ölçüden bahsetmek mümkün değildir.     

III. HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK 
DURUMUNUN KOŞULLARI 

A. Tehlikeye İlişkin Koşullar 

1. Bir Tehlikenin Bulunması Koşulu 

Zorunluluk durumunun en temel ve en önemli koşulu şüphesiz, bir tehlikenin 

mevcut olması koşuludur. Zira zorunluluk durumu tehlike zemini üzerinde 

şekillenmektedir. TCK md. 25/2 de tehlike kavramını açıkça kullanmıştır. Ceza 

hukukunda genel olarak tehlike kavramı büyük önem taşımaktadır. Tehlike kavramı 

ceza hukukunda yalnızca zorunluluk durumu alanında değil, aynı zamanda güvenlik 

tedbirlerinin koşulu olarak, tehlike suçları ve teşebbüste cezanın belirlenmesi (TCK 

md. 35) bakımından da kullanım alanı bulmaktadır. Tehlike kavramının çeşitli 

kullanımları sonucunda, hukuka uygunluk nedeni (aynı zamanda da mazeret nedeni 



 231

olarak) zorunluluk durumunun koşulu olarak bir hukuksal değerin ihlâline yönelik 

tehlikenin ceza hukukunun diğer uygulama alanlarındaki, özellikle de tehlike suçları 

alanındaki gibi aynı şekilde tanımlanabilip tanımlanamayacağı sorunu ortaya 

çıkmaktadır. Başka bir deyişle, ceza hukukunda tek bir tehlike kavramının mı 

bulunduğu ya da tam aksine, farklı düzenlemeler için farklı kullanımlarının mı olduğu 

sorunu güncelliğini korumaktadır.  

Ceza hukukunun tamamı için geçerli tek bir tehlike kavramından hareket 

eden Maurach/Zipf, bu tehlike kavramını da geliştirdikleri koşullarla birlikte 

zorunluluk durumuna uyarlamaktadırlar. Yazarlara göre, ceza hukukunda “tehlike 

kavramı esas itibariyle ortak paydada birleştirilebilir”553.  

Bununla birlikte doktrinde ağırlıklı olarak kabul gören görüş, ceza hukukunda 

tek bir tehlike kavramının bulunmadığı ve böylece zorunluluk durumu için gerekli 

olan tehlikenin somut tehlike suçlarındaki tehlike kavramından farklı anlama geldiği 

yönündedir. Roxin’e göre, somut tehlike suçları, neticenin yalnızca tesadüfen 

meydana gelmediği artmakta olan bir tehlikeyi gerekli kılmasına karşın, zorunluluk 

durumunda sorun, hangi ölçüdeki tehlike hâlinde kurtarma tedbirine izin verileceğine 

bağlıdır554. Bu bağlamda, TCK md. 25/2 tehlikenin ağırlığını hukuksal yararların 

karşılaştırılması bakımından da önemli görmek suretiyle, derecelendirilebilir bir 

tehlikenin varlığını öngördüğü için somut tehlike suçlarındaki tehlike kavramından 

farklı bir tehlike kavramını benimsediği sonucuna varılabilir. 

Hukuksal bir değer, ihlâl edilme tehdidi ile karşı karşıya ise ve bir zararın 

gerçekleşmesi olası ise, bir tehlike içerisinde bulunmaktadır. Böylece zorunluluk 

durumu için, fiil anında bilinebilir bütün koşullar gözönünde tutulduğunda bir zararın 

gerçekleşme olasılığının bulunması aranmaktadır 555 . Tehlike korunan hukuksal 

değeri bir kriz içerisine düşürmüş olmalıdır. Bir zararın gerçekleşme olasılığının 

derecesi doktrinde çeşitli şekillerde ifade edilmiştir. Eser/Burkhardt’a göre, yüksek 

olasılık içerisinde gerçekleşmesinden çekinilebilecek kadar zarar ihtimalinin 

yoğunlaşması hâlinde tehlike mevcuttur556. Jakobs’a göre, tehlike, bir değer ihlâlinin 

                                                 
553 MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 27, No: 15.    
554 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 14.  
555 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 12; 
BERGMANN, “Die Grundstruktur des rechtfertigenden Notstandes (§ 34 StGB)”, sh: 110. 
556 ESER, Albin/BURKHARDT, Björn: Strafrecht I, 4. Auflage, München 1992, sh: 145; Aynı yönde 
bkz. LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 82. Mahmutoğlu da meydana gelmesi büyük 
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olayın olması gereken gelişimine göre olasılık dışı olmadığının değerlendirilebildiği 

bir durumdur557. Roxin ise, hukuksal bir değerin ihlâlinin gerçekleşmesi tamamen 

olasılık dışı olmadığı takdirde tehlikenin varolduğunu belirtmektedir558. Bergmann559 

ve Dimitratos’a560 göre de, bir zarar (ihlâl) olasılığı tam olarak akla geldiğinde tehlike 

vardır. Toroslu’ya göre, objektif olarak ele alınan tehlike, bir vakıa veya birden 

ziyade vakıaların bir hakkın kaybına veya azalmasına yahut bir yararın feda 

edilmesine veya tehdidine neden olmaya elverişliliğidir. Bu elverişliliği insan aklı 

tarafından verilen bir hükümden bağımsız olarak düşünmeye imkân yoktur561. Yine 

Alman uygulaması da bir zararın gerçekleşme olasılığının derecesi konusunda 

çeşitli kriterler ortaya atmıştır 562 . Alman uygulaması bazen, bir zararın 

gerçekleşmesinin hiç meydana gelmemesinden daha yüksek olasılıkta olması 

kriterini563, bazen zarara yol açacak olayın kesinliğe yaklaşan olasılığı kriterini564, 

bazen kesin ve yüksek olasılık kriterini565, bazen yüksek ölçüde korku kriterini566 ve 

bazen de zarar olasılığının makul ya da tehdit edici yakınlıkta olması kriterini567 

kullanmıştır. Böylece zararın gerçekleşme olasılığı kavramının matematiksel olarak 

belirlenmesinin neredeyse olanaksız olduğu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte 

TCK md. 25/2 zararın gerçekleşme olasılığı konusunda bir kriter getirmiştir. 

Gerçekten de Ceza Kanunu tehlikenin muhakkak olmasını aramıştır. Buna göre, 

muhakkak tehlike o anda varolan gerçek bir tehlikenin yanısıra, çok yakın bir 

                                                                                                                                          
olasılıkla mümkün olan tehlikeden bahsetmektedir (MAHMUTOĞLU, “5237 Sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nda Hukuka Uygunluk Nedenleri”, sh: 52).    
557 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/12.   
558 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 14.  
559 BERGMANN, “Die Grundstruktur des rechtfertigenden Notstandes (§ 34 StGB)”, sh: 110. 
560  DIMITRATOS, Nikolaos: Das Begriffsmerkmal der Gefahr in den strafrechtlichen 
Notstandsbestimmungen, München 1989, sh: 116, 187.  
561 TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 95.  
562 Bkz. SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/ PERRON), § 34, No: 15.   
563 Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin 30 Haziran 1955 (BGHSt 8, sh: 31), 28 Kasım 1957 (BGHSt 
11, sh: 164), 14 Ocak 1959 (BGHSt 13, sh: 70) tarihli kararları ve Celle Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 
1 Ağustos 1968 tarihli kararı (VRS 36, sh: 279).   
564 İngiliz Bölgesi için Alman Yüksek Mahkemesi’nin 15 Mart 1949 tarihli kararı (OGH 1, sh: 369-372). 
565 İmparatorluk Mahkemesi’nin 26 Nisan 1932 tarihli kararı (RGSt 66, sh: 225) ve Federal Yüksek 
Mahkeme’nin 10 Şubat 1982 tarihli kararı (MDR 1982, sh: 447-448).   
566 Federal Yüksek Mahkeme’nin 12 Temmuz 1951 tarihli kararı (NJW 1951, sh: 769-770).  
567 İmparatorluk Mahkemesi’nin 14 Haziran 1897 tarihli kararı (RGSt 30, sh: 178-182), Federal Yüksek 
Mahkeme’nin 29 Temmuz 1964 (BGHSt 19, sh: 373) ve 5 Mart 1969 (BGHSt 22, sh: 345) tarihli 
kararları.  



 233

gelecekte gerçekleşmesi kuvvetli olasılık dâhilinde olan tehlike anlamına 

gelmektedir568.        

Bu bağlamda, zararın gerçekleşmesi bakımından yalnızca çok uzak bir 

olasılığın ya da yalnızca tasavvur edilen bir olasılığın bulunduğu olaylarda 

zorunluluk durumu için tehlike mevcut değildir 569 . Zorunluluk durumunun koşulu 

olarak tehlikenin genel yaşam risklerinden çıkartılan bir derecede olması gerekir570. 

Bu nedenle sadece nükleer enerji üretiminde veya nükleer silâhların 

konuşlandırılmasında zorunluluk durumu anlamında tehlike bulunmamaktadır 571 . 

Çünkü bunlar herkes tarafından katlanılabilir nitelikteki tehlikelerdir. Ancak genel 

nitelikteki toplumsal zorunluluk durumu veya çevre hukuku kurallarının sonucu 

olarak işlerin kaybı gibi malvarlığı zorunluluğu durumları bakımından bir tehlike 

somut olayda mevcut olabilir572.       

Yararların karşılaştırılması ilkesi gittikçe tehlike kavramının belirlenmesi 

açısından da kullanılmaktadır. Korunan hukuksal değerin yüksekliği (örneğin yaşam) 

tehlikenin derecesinin düşüklüğü bakımından argüman olarak ya da korunan 

değerin düşüklüğü (örneğin bir eşyanın malvarlığı değeri) tehlikenin derecesinin 

yüksekliği bakımından argüman olarak kullanılabilecektir. Bu nedenle yaşamı tehdit 

eden durumlarda bir ölümün (örneğin ağır yaralı kazazedenin) tamamen olasılık dışı 

olmayan gerçekleşme ihtimali tehlikenin varlığı bakımından yeterli olacaktır. Oysa 

bir eşyayı tehdit eden zararda (malvarlığının ihlâli) gerçekleşmesi makul olarak 

yakın olan bir tehlikenin bulunması aranacaktır. Daha önceden gerçekleşmiş bir 

zararın yoğunlaşması da (örneğin bir hastanın sağlık durumunun kötüleşmesi) bir 

                                                 
568 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh: 321.   
569 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 15.  
570  KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 40; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch 
Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 8, 15. “Bir tünelin geçici olarak kapanması U dönüşü 
yapılması bakımından zorunluluk durumuna başvurulmasına olanak sağlayan bir hâli oluşturmaz” (Uri 
– İsviçre – Yüksek Kanton Mahkemesi’nin 10 Nisan 1991 tarihli kararı, FAVRE/PELLET/STOUDMANN, 
Code pénal annoté, Art. 34, No: 1.5).      
571  “Kendilerini demiryoluna zincirleyerek nükleer santraldan atık maddelerin tahliyesini engelleyen 
‘Greenpeace’ hareketinin üyeleri zorunluluk durumunu ileri süremezler. Gerçekten de, atık maddeleri 
taşıyan trenler ışına maruz bırakmanın artması suretiyle halkı tehlikeye koymamaktadır. Ayrıca nükleer 
bir kirliliğe yol açacak bir kazanın meydana gelmesinin teorik olasılığı pek yakın bir tehlikeyi 
oluşturmaz” (İsviçre Federal Mahkemesi’nin 25 Eylül 2002 tarihli kararı, BGE 129 IV 6, sh: 6-22). 
572 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 40.  
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zararın makul ya da tamamen olasılık dışı olmayan gerçekleşme ihtimaliyle aynı 

anlamda ele alınmaktadır573.  

Zorunluluk durumu bakımından bir tehlikenin mevcut olup olmadığının hangi 

ölçüte göre yapılması gerekliliği de doktrinin üzerinde durduğu konulardan biridir.  

Tehlikenin mevcut olup olmadığı konusunda ex-ante bir değerlendirme yapılması 

gerekliliği konusunda doktrinde bir görüş birliği vardır574. Tehlike kavramı, zarara 

yönelmiş bir durumun gelecekteki gelişimi hakkında bir tahmin içerdiği için kurtarma 

fiilinin gerçekleştirildiği zaman açısından, başka bir deyişle ex-ante bir 

değerlendirme yapılmalıdır. Tehlike kavramı fiil sırasında bir tahmin aracılığıyla 

olayın gelecekteki akışı hakkında bir değerlendirmeyi içerir. Mevcut bir olay 

temelinde ve tecrübeye dayalı bilgilerin uygulanması altında bir olayın akışının 

önceden sezilmesidir. Olayın tahmine dayalı gelişimi dolayısıyla hukuksal bir 

değerin ihlâl edileceği sonucuna varılıyorsa, tahminin temeli tehlikenin niteliğini 

içerisine alır. Örneğin bir samanlıkta yere dikkatsizce halen sönmemiş olan sigara 

izmariti atıldığında bir yangının baş göstermesi tahmin edilebilir. Böylece samanların 

arasında bulunan sigara izmariti bir tehlikedir. Sigara izmariti samanlar tutuşmadan 

ve böylece korkulan yangın meydana gelmeden önce söndürülmüş olsa bile, 

tahmine dayalı bu durumun değerlendirilmesinde bir değişiklik olmaz. Çünkü tehlike 

ex-ante ölçüte göre belirlenmektedir. İnsanın gelecekteki bir olayın akışını önceden 

takdir etme yetisinin sınırlılığı dolayısıyla, olayın o andaki koşulları temelinde bir 

değerlendirme yapmak daha yerinde olacaktır. Olay anında korkulan zararın 

gerçekleşmediğinin sonradan idrak edilmesinin ex-ante değerlendirmenin haklı 

niteliği üzerinde etkisi yoktur. Çünkü tehlikenin varlığı zarar gerçekleşmemiş olsa 

bile yadsınamaz 575 . Zira değerlendirilen durum sonradan zararsız olarak ele 

alınabileceğinden ex-ante değerlendirme daha doğru bir çözüm ortaya koyacaktır. 

Şüphesiz bir tehlike durumu failin her yanlış tasavvuru aracılığıyla 

gerekçelendirilemeyecektir. Ancak fail durumun değerlendirilmesinde yanılmışsa, 

yalnızca hata hükümleri (hukuka uygunluk nedenlerinin maddî koşullarında hata) 

uyarınca cezalandırılmaktan kurtulabilecektir576. 

                                                 
573 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 41.   
574 Ex-ante değerlendirme kriterinin ceza hukukundaki önemi için bkz. MIR PUIG, Santiago: “Die ex 
ante -Betrachtung im Strafrecht”, Festschrift für Hans-Heinrich JESCHECK, Berlin 1985, sh: 337 vd.  
575 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 48.     
576 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 43-44.   
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Doktrinde final hareket teorisini ve sübjektivisit hukuka uygunluk öğretisini 

savunan Zielinski, bir tehlikenin mevcut olup olmadığının tespit edilmesi bakımından 

sübjektif bir değerlendirmenin yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Zielinski’ye göre, 

“gerçekte kurtarılması gereken hukuksal bir değer konusu yoksa veya (zannedilen) 

konu bakımından bir tehlike mevcut değilse veyahut da kasıtlı hareket (zannedilen) 

bu tehlikenin savuşturulması için uygun değilse, sadece fail fiilen mevcut bir 

hukuksal değer konusu bakımından gerçek bir tehlikenin savuşturulması için elverişli 

bir aracı kullandığını sanmışsa, hareket hukuksal bir değer konusunun 

savunulmasını ve kurtarılmasını da amaçlar”577. Zielinski hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumunda da tehlikenin belirlenmesi hususunda hareketi yapan 

kişi bakımından ex-ante sübjektif bir değerlendirme yapılması gerekliliği üzerinde 

durmaktadır. Yazara göre, mesele daima koşulun uygun olduğunun bilinmesine 

bağlıdır. Bu bilme ise bir tahmine dayanır. Böylece bir tehlikenin mevcudiyeti sadece 

failin bu tahminine bağlı olmaktadır578. 

Ex-ante sübjektif değerlendirmeyi savunan Delonge, objektif değerlendirme 

yapılması durumunda tehlikenin tespit edilemeyeceğini, aksine yalnızca kesin bir 

bilginin ortaya çıkartılabileceğini, bu yüzden korunmaya çalışılan bir yararın ihlâl 

edilmesinin sübjektif olarak tahmin edilebilen ihtimalinin tehlikeyi ifade ettiğinin altını 

çizmektedir579.    

Dönmezer/Erman da ex-ante sübjektif bir değerlenme yapılmasından yana 

görünmektedirler. Yazarlara göre, “hâkimin tehlikenin meydana çıkması ânında failin 

içinde bulunduğu durumu ve failin kişiliğini, zekâsını ve diğer melekelerini 

gözönünde tutması ve ona göre tehlikenin filhal mevcut bulunup bulunmadığı 

hakkında bir sonuca varması gerekir”. Yazarlar şu olayı da örnek olarak 

belirtmektedirler; Bir ölünün teşhisinde hazır bulunmaya resmî makamlarca davet 

edilip de (CMK 86), (kendi veya ceninin sağlığına zararlı olabileceği düşüncesiyle) 

gitmeyen gebe kadın, bu davete gelmenin cenin veya kadın üzerinde kötü bir etki 

yapacağı sabit olmasa ya da bu kötü olayın derhal meydana geleceği anlaşılmasa 

bile, (kadının o andaki durumu gözönünde bulundurulduğunda) tehlike mevcut 

                                                 
577 ZIELINSKI, Handlungs- und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff, sh: 232-233.  
578 ZIELINSKI, Handlungs- und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff, sh: 244.  
579 DELONGE, Franz-Benno: Die Interessenabwägung nach § 34 StGB und ihr Verhältnis zu den 
übrigen strafrechtlichen Rechtfertigungsgründen, München 1988, sh: 106, 109. 
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olduğundan zorunluluk durumu vardır580 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. 

maddesindeki emre aykırı davranış kabahati oluşmaz.  

Yargıtay ise, ülkelerinin rejiminden kaçmak için uçak kaçıran sanıkların 

ülkelerine yönelik kişisel değerlendirmelerinin zorunluluk durumu içerisinde 

bulundukları biçiminde kabul edilmesinin olanaklı olmadığını ifade etmek suretiyle 

sübjektif değerlendirmeyi reddederek objektif bir değerlendirmen yana tavır 

almıştır581.                            

Doktrinde genel olarak kabul edilen görüş, bir tehlikenin mevcudiyetinin saf 

sübjektif açıdan, başka bir deyişle zorunluluk durumunda gerçekleştirilen fiilin faili 

bakımından değerlendirilmemesidir. Çünkü kanunun metni (TCK md. 25/2, ACK § 

34), hukuka uygunluğu bir tehlikenin fail tarafından düşünülmesine değil, 

mevcudiyetine bağlamıştır 582 . Bu nedenle, fiili gerçekleştiren failin durumunda 

bulunan objektif bir gözlemcinin değerlendirilmesiyle tehlikenin mevcudiyeti 

saptanabilecektir. İki kriter birlikte ele alınacak olursa, tehlike ölçütü olarak ex-ante 

objektif bir değerlendirmeden bahsedilebilecektir583. Şüphesiz bu objektifleştirmeyle 

birlikte, olayı doğru değerlendirmeyen failin bakış açısından önemli derecede 

uzaklaşılmaktadır. Ancak kasten işlenen suçlarda hukuka uygunluk nedenlerinin 

maddî koşullarında hata hükümleri çerçevesinde bu katılık yumuşatılabilecektir. 

Taksirle işlenen suçlarda da fail olayda özen yükümlülüğüne uygun hareket etmişse 

taksirli suç oluşmayacaktır584.  

Doktrinde bu ex-ante objektif değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda 

görüş birliği yoktur. Schaffstein’a göre, “failin özel bilgisini de kullanan, failin 

çevresinden makul bir gözlemcinin objektif değerlendirilmesi esas alınır” 585 . Bu 

bağlamda bir çiftçi bir kaza yerine geldiğinde, makul ortalama bir çiftçi de kazada 

sağ kalanların durumu bakımından bir zararın gerçekleşmesini ciddî surette 

gözönünde bulundurur idi ise, kurtarma fiilini hukuka uygun kılan bir tehlikenin 

mevcudiyetinden sözedilebilir. Bunun yanısıra, failin özel bir bilgisi (örneğin çiftçi 
                                                 
580 DÖNMEZER/ERMAN, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c: II, No: 827.  
581 8. CD. 18.01.1984, E. 1983/2528, K. 1984/54 (YKD 1984, c: X, sy: 4, sh: 654-658).        
582 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 15.   
583 Aynı yönde bkz. İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, İçel – Suç 
Teorisi, sh: 162;  ÖNDER, Ceza Hukuku Dersleri, sh: 252, 254.   
584 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 50.  
585 SCHAFFSTEIN, Friedrich: “Der Maßstab für das Gefahrurteil beim rechtfertigenden Notstand”, 
Festschrift für Hans-Jürgen BRUNS, Köln-Berlin-Bonn-München 1978, sh: 106.  
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kişisel olarak tanıdığı mağdurun vücut yapısı hakkında doğru bilgilere sahip olabilir) 

değerlendirme kapsamına alınacaktır586. 

Blei’ya göre, bir tehlikenin mevcudiyetinin tespiti o anda mevcut bilgileri (failin 

özel bir bilgisi de dahil olmak üzere) bilen ve değerlendirmesine temel olarak alan bir 

bilirkişiye bağlı olarak yapılmalıdır587. Aynı şekilde Lenckner/Perron da “genel beşerî 

tecrübe bilgisine sahip bilirkişi”den bahsetmekte ve o anda mevcut olan tahmine 

dayalı koşulların maddî vakıalara uygun olması gerekliliğinin altını çizmektedirler588. 

Jakobs ise, ex-ante objektif değerlendirmenin failin özelliklerine bağlı olarak 

değil, aksine makul bir gözlemcinin özelliklerine bağlı olarak yapılması gerektiğinin 

altını çizmektedir. Yazara göre, bu makul gözlemci sözkonusu nitelikteki çatışma 

durumu için yetkili olan uzmandır. Örneğin yangın tehlikesi için itfaiyeci, bir binadan 

kaynaklanan tehlike bakımından inşaat mühendisi ve hastalıklar bakımından da 

hekim uzman kişilerdir. Ayrıca yazar, bu değerlendirmenin fiilin gerçekleştirildiği 

zamanda makul bir gözlemcinin bilgi durumu çerçevesinde yapılması gerekliliğini 

eklemektedir 589 . Bu görüşe göre, yere düşmüş yaşlı bir hastanın hastalığının 

zararsızlığı bir hekim tarafından fark edilecek durumda ise, tıp uzmanı olmayan biri 

tarafından yaşam tehlikesi olarak değerlendirilerek zorunluluk durumunun mevcut 

olduğu ileri sürülemeyecektir590.     

Dimitratos, ex-ante objektif değerlendirmenin sözkonusu nitelikteki çatışma 

durumu için yetkili uzman tarafından, fiilin gerçekleştirildiği zamanda failin somut 

durumu dikkate alınarak yapılması ve failin özel bilgisinin de değerlendirme 

kapsamına alınması gerektiğini ifade etmektedir. Yazara göre, uzmanlık bilgisinin 

tehlikenin değerlendirilmesine yardım etmediği durumlarda ise, failin çevresinden 

makul bir gözlemcinin değerlendirmesine başvurulması gerekir591.  

Failin, tehlike içerisinde bulunduğunu ve kurtarılması gerektiğini tahmin ettiği 

kişi hakkındaki özel bilgisinin tehlike değerlendirmesi kapsamına alınması gerektiği 

                                                 
586 Örnek için bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 16.   
587 BLEI, Hermann: Strafrecht I, Allgemeiner Teil, 18. Auflage, München 1983, sh: 164-165.  
588 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 14, 13.  
589 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/13.  
590 Örnek için bkz. KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 47.   
591 DIMITRATOS, Das Begriffsmerkmal der Gefahr in den strafrechtlichen Notstandsbestimmungen, 
sh: 172.   
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doktrinde oybirliğiyle kabul edilmektedir592. Örneğin bir trafik kazasında mağdur hafif 

sıyrıklarla kurtulmuş olmasına ve yaşamı bakımından normal koşullarda tehlike 

durumu olmamasına karşın, kişisel olarak onu tanıyan fail hemofili hastası olduğunu 

biliyorsa zorunluluk durumu bakımından tehlikenin mevcut olduğu sonucuna 

varılmalıdır. 

Zorunluluk durumunda tehlikenin mevcudiyetine ilişkin başka bir sorun da, 

üçüncü kişinin özel bilgisinin değerlendirme kapsamına alınıp alınmayacağıdır. 

Üçüncü kişinin bilgisinin de tehlike değerlendirmesi kapsamına alınmasını 

benimseyen Jakobs’a göre, üçüncü kişinin bu bilgisi somut olaya sokulmadan önce 

tehlike kavramını genişletebilir, ancak daraltamaz. Yazar örnek olarak da şu olayı 

zikretmektedir; Sahte bir kalp çarpıntısı tecrübeli bir uzman hekimi aldatabiliyor ve 

hastanın eşi o anda hastanın yanında bulunsaydı bu sahte kalp çarpıntısını 

açıklayacaktı ise, bu hâlde zorunluluk durumu bakımından tehlike vardır. Hastanın 

eşinin özel bilgisini açıklamasıyla hekimin değerlendirmesi genişlediğinde, tehlikenin 

varlığına ilişkin karar da ortadan kalkacaktır593.              

Kanaatimizce de, zorunluluk durumunda tehlikenin tespiti bakımından ex-

ante objektif bir değerlendirme yapılmalıdır. Ancak bu noktada tehlike 

değerlendirmesini uzmanlık bilgisini gerektiren değerlendirmeler ve uzmanlık 

bilgisini gerektirmeyen değerlendirmeler şeklinde ikiye ayırmak daha doğru olacaktır. 

Bir uzmanlık bilgisini gerektiren durumlarda, tehlikenin tespitine ilişkin Schaffstein’ın 

failin çevresini esas alan görüşü, farklı çevrelerden gelen gözlemciler olduğu 

takdirde farklı değerlendirmelere neden olabileceği ve böylece tehlike 

değerlendirmesi görecelileşeceği için kabul edilemez. Blei ve Lenckner/Perron’un 

görüşleri ise, tehlikenin değerlendirmesini fiil zamanındaki yüksek bilgiye 

bağladıkları için pratik bir çözüm getirmemektedir. Çünkü bu yüksek bilgi bilimsel 

bilginin tartışmalılığı ve değişkenliği karşısında tespit edilebilmesi güç bir husustur. 

Bu nedenle Jakobs’un çatışma durumları bakımından uzmanlık bilgisine sahip 

makul bir gözlemcinin tehlikenin varlığına ilişkin değerlendirmesinin esas alınması 

gerektiği görüşündeyiz. Şüphesiz bu değerlendirmede failin özel bilgisi de 

gözönünde bulundurulacaktır. Görünüşteki tehlikenin de zorunluluk durumu 

                                                 
592 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 53; DIMITRATOS, Das Begriffsmerkmal der Gefahr in 
den strafrechtlichen Notstandsbestimmungen, sh: 177; WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, No: 304; SK-StGB (GÜNTHER), § 34, No: 21.     
593 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/13.   
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anlamında bir tehlikeye vücut verebileceği görüşündeyiz 594 . Örneğin aldatmaya 

yönelik bir yardım çağrısı, ex-ante objektif kriter çerçevesinde bir uzman tarafından 

değerlendirildiğinde tehlike teşkil etmediği sonucuna varılıyorsa, kurtarma fiiline 

başvurulmasını haklı kılmayacaktır. Ancak bir zarara yönelmiş bilinçli bir aldatma, bir 

uzman tarafından da gözden geçirilemiyorsa, bir tehlikenin varlığını haklı 

çıkaracaktır. Örneğin bir kimse bir depoda bir kurtarma ekibini getirtmek için bir 

duman bombasını ateşler ve kurtarma ekibi tarafından yandığı zannedilen binanın 

kapısı kırılırsa bir tehlikenin varlığı kabul edilerek zorunluluk durumuna ilişkin 

hükümler uygulanacaktır595. Bununla birlikte, bu görünüşteki tehlike yalnızca faili 

değil, herkesi aldatabilecek nitelikteyse zorunluluk durumu anlamında bir tehlikenin 

varlığı kabul edilecektir. Bu noktada Schaffstein’ın görüşüne paralel olarak, failin 

özel bilgisini de kullanan, failin çevresinden makul bir gözlemcinin objektif 

değerlendirilmesi esas alınmalıdır. Örneğin trafiğe çıkan ortalama düzeydeki her 

insan bilinçsiz durumda olan ve ağzından kan gelen kaza mağdurunun iç kanama 

geçirdiğini ve bu yüzden yaşam tehlikesi içerisinde olduğunu sanabilir. Bu durumda 

böyle bir yaralanmanın ve bu suretle yaşam tehlikesinin tespiti yalnızca hastanede 

anlaşılabilecek olduğunda, zorunluluk durumu bakımından tehlikenin mevcut olduğu 

kabul edilecektir 596 . Bir uzmanlık bilgisinin çözüme kavuşturamadığı tehlike 

değerlendirmesinde ise (örneğin alabora olmuş bir tekneden denize düşen 

insanların yüzme bilip bilmemelerinin belirsiz olması), Schaffstein’ın failin 

çevresinden makul gözlemci kriteri esas alınabilecektir. Bu gözlemci zarar olasılığını 

ciddî olarak dikkate aldığında, bir tehlikenin varlığını kabul etmek zorunlu olacaktır597. 

Zorunluluk durumu bakımından tehlikenin kaynağının bir önemi yoktur598. 

Tehlike bir insan davranışından kaynaklanabileceği gibi, başka bir nedenden de 

kaynaklanabilir. Bu başka nedenler doğa olaylarından (fırtına, deprem, çığ, su 

basması vb.), savaş esnasında veya sonrasındaki karışıklıklardan, bir eşyadan 

                                                 
594 Aksi görüş için bkz. KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 46; SCHÖNKE/SCHRÖDER, 
Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 13.  
595 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/14.  
596  SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 13; 
KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 46.  
597  Aynı yönde bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 18; DIMITRATOS, Das 
Begriffsmerkmal der Gefahr in den strafrechtlichen Notstandsbestimmungen, sh: 168-172.     
598  SK-StGB (GÜNTHER), § 34, No: 19; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, 
(LENCKNER/PERRON), § 34, No: 16; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 19; KÜHL, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 55; GRAVEN/STRÄULİ, L’infraction pénale punissable, sh: 138; 
ÖZTÜRK/ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, No: 223.      
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(radyoaktif, patlayıcı veya zehirli maddeler, yıkılma tehlikesi olan binalar vb.) veya 

tehlikeli hayvanlardan ileri gelebilir. Nihayet ağır sağlık sorunlarına veya ölüme 

neden olabilecek hastalıklar veya yaralanmalar da bu kapsamda sayılabilir 599 . 

Tehlike kaynağı olarak insan davranışının ise tek bir sınırı vardır. Zorunluluk 

durumunda gerçekleştirilen fiilin faili tehlike durumuna bilerek neden olmuşsa (TCK 

md. 25/2), bu durumda gerçekleştirdiği kurtarma fiili zorunluluk durumu hukuka 

uygunluk nedeninden kural olarak yararlanamayacaktır. Ancak failin tehlikeye 

bilerek neden olmaması koşulu tehlikenin mevcudiyetine ilişkin bir koşul değil, 

kurtarma fiilinin hukuka uygunluğuna ilişkin bağımsız bir koşuldur. Tehlikeli insan 

davranışları genellikle saldırı niteliğini taşımaktadırlar ve meşru savunma hukuka 

uygunluk nedeni kapsamında değerlendirilmektedirler. Bununla birlikte, bir insan 

davranışına isnad edilen ve böylece bir saldırının sonucu olan, bu saldırı halen 

mevcut veya hukuka aykırı olmadığı takdirde, tehlikeler zorunluluk durumu 

kapsamında değerlendirilmektedir600. Ayrıca meşru savunma kapsamına giren bir 

saldırıya karşı savunma fiili aynı zamanda saldırgan dışındaki bir kişinin hukuksal 

değerlerini ihlâl edebilir 601 . TCK md. 25/1’in kapsamına girmeyen başkasının 

hakkının bu şekilde ihlâli, en azından zorunluluk durumu çerçevesinde hukuka 

uygun olabilmesi için saldırının aynı zamanda bir tehlike niteliğine sahip olması 

gerekir602 . Nihayet meşru savunma hukuka uygunluk nedenine başvurulamayan 

halen mevcut ve hukuka aykırı olan saldırılar da zorunluluk durumu anlamında 

tehlikeye vücut verirler. Örneğin bir akıl hastasının veya küçüğün saldırısına karşı 

yapılan koruma fiili meşru savunma hükümlerine göre değil, zorunluluk durumu 

hükümlerine göre hukuka uygun hâle gelmektedir603.  

Bir insanın tehdidi de zorunluluk durumu bakımından tehlike olarak kabul 

edilmelidir. Böyle tehdide dayalı zorunluluk durumlarında (TCK md. 28), arka plânda 

bulunan kişi faili bir zarara uğratmakla tehdit ederek kendisi tarafından gösterilen 

                                                 
599 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 49-50; GRAVEN/STRÄULİ, 
L’infraction pénale punissable, sh: 138.  
600 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 49.  
601 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 59.  
602  BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 49; Lenckner/Perron, bir 
saldırı neticesinde ortaya çıkan bir tehlikenin savuşturulması için savunma fiilinin zorunlu yan etkisi 
olarak ortaya çıkan, başka birinin hukuksal değerlerinin ihlâl edilmek zorunda kalındığı hâllerde 
zorunluluk durumunun önleyici meşru savunma olarak dikkate alınması gerektiğini belirtmektedirler 
(SCHÖNKE/ SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 16).    
603 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 49.   
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üçüncü bir kişinin hukuksal bir değerini (örneğin malvarlığı) ya da kamuya ait 

hukuksal bir değeri (örneğin yalan tanıklık suçunda adliyenin adil yargılanma hakkını 

sağlayamaması) ihlâl etmeye icbar etmektedir. Böyle bir durumda tehdide maruz 

kalan fail bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığından zorunluluk durumu içerisinde 

bulunmaktadır604.                                

2. Tehlikenin Ağır Olması Koşulu  

Ceza Kanunu’nun 25. maddesinin 2. fıkrası “ağır bir tehlike”den 

bahsetmektedir. TCK md. 25/2, tehlikenin ağırlığını yalnızca tehlikenin varlığı 

bakımından değil, aynı zamanda hukuksal yararların karşılaştırılması bakımından da 

koşul olarak aramaktadır. Ancak kanun tekniği açısından kanun koyucunun gereksiz 

tekrarlarda bulunmayacağı görüşünden hareketle, TCK md. 25/2’de iki defa belirtilen 

ağır tehlike ifadesinin farklı anlamlar içerdiğini kabul etmek gerekir. Gerçekten de 

TCK md. 25/2, öncelikle tehlikenin ağır olmasını, başka bir ifadeyle tehlikenin belirli 

bir boyuta erişmiş olmasını tehlikenin mevcudiyeti bakımından koşul olarak 

öngörmektedir. Ardından “tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında 

orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiiller” ifadesinde geçen “tehlikenin ağırlığı” ibaresi, 

hukuksal yararların karşılaştırılması bakımından dikkate alınacak hususlardan biri 

olan tehlikenin derecesi olarak anlaşılmalıdır. Çünkü hukuksal yararların 

karşılaştırılması aşamasında, zorunluluk durumu bakımından artık tehlikenin 

mevcudiyeti ve ağır olduğu konusunda zaten bir tereddüt yoktur. Böyle bir 

karşılaştırma yapılırken ayrıca yeniden tehlikenin mevcudiyeti bakımından ağır olup 

olmadığı araştırması yapılmaz. Hukuksal yararların karşılaştırılmasında sadece, 

mevcut ağır tehlikenin derecesi karşılaştırmada belirleyici etken olarak dikkate 

alınmaktadır. Bu tehlikenin derecesi TCK md. 25/2’de “tehlikenin ağırlığı” şeklinde 

ifade edilmiştir.         

İtalyan Ceza Kanunu’nun 54. maddesi ağır bir zarar verebilecek tehlikeden 

bahsederek tehlikenin ağırlığını değil, zararın ağırlığını koşul olarak öngörmüştür. 

Fransız Ceza Kanunu ise, tehlikenin korunan hukuksal değer bakımından yol açtığı 

tehdidin ağırlığının hukuksal yararlar karşılaştırmasında gözönünde 

bulundurulmasını hüküm altına almıştır (md. 122-7). Buna karşılık Alman Ceza 

Kanunu § 34, hukuksal değerleri tehdit eden tehlikelerin derecesinin de çatışan 

yararlar karşılaştırmasında dikkate alınacağını belirtmektedir. Ancak bu düzenleme 

                                                 
604 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 60; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/14.   
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tehlikenin ağırlığından değil, yalnızca derecesinden bahsetmektedir. Ayrıca bu 

tehlikenin derecesi de tehlikenin mevcudiyeti bakımından bir koşul değil, sadece 

yararlar karşılaştırmasında dikkate alınacak bir husustur 605 . Alman doktrininde 

yazarların büyük çoğunluğu da, hafif bir zararın savuşturulması gereken hâller 

bakımından kurtarma fiilinin caizliğini kabul etmemektedirler. Fakat böyle bir 

sınırlama, tehlikenin mevcudiyeti açısından bağımsız bir koşul olarak değil, yararlar 

karşılaştırmasında belirleyici bir etken olarak ele alınmaktadır. Bu yaklaşıma göre, 

başkasının hukuksal bir değerine müdahale eden fail, aynı zamanda genel hukuk 

barışını da rahatsız etmektedir. Böyle bir ihlâl karşısında önemsiz bir hukuksal 

değerin kurtarılması önemli ölçüde üstün olamamaktadır606.           

Zorunluluk durumu bakımından bir tehlikenin mevcudiyetinin kabul 

edilebilmesi için tehlikenin belirli bir yoğunluğa ulaşmış olması gerekmektedir. 

Tehlikenin ağır olmasının aranmasının nedeni zorunluluk durumunda, ilgisiz üçüncü 

kişiye zarar verildiğinden, bu kişiyi zarara uğratan fiilin hukuka uygun sayılabilmesi 

için failin karşılaştığı tehlikenin belirli bir derecede olması gerekliliğidir. Failin 

kurtarmak istediği hukuksal değer belirli bir ölçüdeki tehlike tarafından tehdit 

edilmediği sürece, zorunluluk durumu bakımından bir tehlike mevcut değildir. Hafif 

bir tehlike başkasına zarar verilmesinin nedeni sayılmamaktadır 607 . Örneğin, bir 

kazazedenin derhal hastaneye ulaştırılmadığı takdirde ölme veya bir sağlık 

sorununa maruz kalma tehlikesi yok denecek kadar çok düşük ise, ambulans 

beklenmeksizin başkasına ait bir otomobilin geçici olarak kullanılması (TCK md. 

146) ve bu esnada diğer trafiğe katılanları tehlikeye sokacak kadar aşırı hızla 

gidilmesi suretiyle kazazedenin hastaneye ulaştırılması zorunluluk durumuna ilişkin 

hükümlere göre hukuka uygun olmayacaktır 608 . Bir öğrencinin otobüse 

yetişemeyerek okuluna geç kalacağını fark ettiğinde, koşarak diğer yolculara çarpıp 

                                                 
605 Buna karşın Gallas 1968 yılında, kanun koyucunun zorunluluk durumuna dayalı hukuka uygunluk 
olanağını önemli bir zarar tehlikesine bağlı kılması gerektiğini önermekteydi (GALLAS, Wilhelm: “Der 
dogmatische Teil des Alternativ-Entwurfs”, ZStW 80 (1968), sh: 27). 
606  JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/31; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch 
Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 40; LENCKNER, Theodor: “Der Grundsatz der 
Güterabwägung als Grundlage der Rechtfertigung”, GA 1985, sh: 312; MAURACH/ZIPF, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil I, § 27, No: 23.   
607 DÖNMEZER/ERMAN, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c: II, No: 830; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ 
ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, İçel – Suç Teorisi, sh: 161; ÖNDER, Ceza Hukuku 
Dersleri, sh: 253; PAWLIK, Der rechtfertigende Notstand, sh: 160.  
608 Bu örnek Roxin’den kısmen değiştirilerek alınmıştır (bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, 
No: 14.      
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ilerlemesi hukuka uygun olmayacaktır609. Bir saray ziyareti sırasında şaka amaçlı 

olarak prens odasına kilitlenen birinin karşı karşıya bulunduğu tehlikenin ağır 

olduğundan bahsedilemeyeceğinden, değerli bir kapıyı kırarak kendine bir çıkış 

bulması fiili hukuka uygun kabul edilemeyecektir610. Yine lüks ve marka düşkünü 

birisinin arkadaşlarına rezil olmama düşüncesiyle kendisine elbise almak için para 

çalması611, bir kimsenin sırf fizyolojik ihtiyacını tatmin etmek için keyif verici bir 

madde çalması612 fiilleri ağır bir tehlike bulunmadığından zorunluluk durumu yoluyla 

hukuka uygun hâle gelmeyeceklerdir613.         

Ağır tehlikeyi, tehlikenin meydana getireceği zararın ağırlığı şeklinde 

anlamanın doğru olacağını belirten Toroslu, bununla tehlikenin ağırlığının, başka bir 

deyişle tehlikenin zararı meydana getirme ihtimalinin dikkate alınmayacağını 

söylemek istemediğini de vurgulamaktadır. Bununla birlikte yazar, tehlikenin 

ağırlığının orantılılık koşulu ile ilgili olduğunu ve zorunluluk durumunda 

gerçekleştirilen ağır bir fiile ağır bir tehlikenin denk düşmesi gerektiğini, yani 

tehlikenin önemli bir imkân derecesi göstermesini, başka bir ifadeyle tehlikenin olası 

olması gerektiğini kabul etmektedir614.   

Kanaatimizce, TCK md. 25/2’de kullanılan ağır tehlike ifadesini tehlikenin 

kurtarılmaya çalışılan hukuksal değer üzerinde gerçekleştirebileceği zarar ihtimalinin 

kriteri olarak ele almak gerekir. Başka bir deyişle, bir zararın gerçekleşme 

olasılığının belirli bir yoğunlukta olması aranmalıdır. Bu noktada tehlikenin ağırlığı 

                                                 
609 Örnek için bkz. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/31. 
610 Örnek için bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 29. 
611 Örnek için bkz. DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 286.   
612 Örnek için bkz. EREM/DANIŞMAN/ARTUK, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, sh: 587.  
613 Alman doktrininde Pawlik, zorunluluk durumunda tehlikenin ağır olmasının aranmasının nedenini şu 
şekilde izah etmektedir; “Kişi birey olarak kendini ifade edebilme hakkına sahiptir. Şüphesiz bu hak 
kişiye ilke olarak, yalnızca soyut hakkın sınırları içerisinde tanınmaktadır. Böylece birey kendini, soyut 
hukuksal hak süjesinden farklı olarak, başkalarıyla ilişkileri üzerinden değil, bizzat kendi üzerinden 
tanımlama konusunda hak iddia etmektedir. Buna göre, kişiyi bireysel kimliğini tanımlamaya ve ifade 
etmeye yarayabilen hukuksal bir değerini kaybetmekle tehdit eden bir durum, başka bir kişiyi hukuksal 
değerlerini, tehdit altındaki kişinin keyfi müdahalesine feda etme konusunda bağlayamaz. 
Genelleştirmeye müsait olmayan özelliğin sınırlılığı, yalnızca tehlike altında bulunan kişinin sosyal 
bakımdan gerçekten birey olarak fark edilebilir kalmasındaki yararını aşmaktadır. Bu yararın yeterince 
etkili bir tehdidinden sözedilebildiğinde, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumundan başka 
bir şey olmayan bu hâl, bir kültür sorunudur. Bir toplum içerisinde bireysellik bilinci ne kadar aşikâr ise, 
belirli bir değer kaybının hazmedilmesi ve bunun başkasının feda edilerek savuşturulmaması talebine 
karşı çıkanlar da o kadar kolay bulunur. Bu, kişinin kendi yaşam plânının temel ilkelerini feda etmeye 
teşvik anlamına gelmektedir” (PAWLIK, Der rechtfertigende Notstand, sh: 160-161).                      
614 TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 113-114.  
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her somut olay bakımından yine ex-ante objektif kritere başvurularak tespit 

edilebilecektir. Tehlikenin tehdit ettiği hukuksal değer, dolayısıyla tehlikenin 

meydana getirebileceği zarar yüksek (önemli) ise, tehlikenin ağır olduğu sonucuna 

varılmalıdır615. Bu noktada Toroslu’nun yukarıda belirttiğimiz “zorunluluk durumunda 

gerçekleştirilen ağır bir fiile ağır bir tehlikenin denk düşmesi gerektiği” yönündeki 

görüşüne katılmıyoruz. Çünkü tehlikenin ağır olması ağır nitelik taşıyan bir kurtarma 

fiilinin gerçekleştirilmesini gerektirmez. Bilakis korunmaya çalışılan hukuksal değerin 

ağırlığına denk düşen ağır bir tehlike olmalıdır. Başka bir ifadeyle, korunan hukuksal 

değerin önemini tehdit edebilecek bir yoğunluğa ulaşmış tehlike bulunmalıdır. 

Önemli bir hukuksal değeri tehdit eden bir tehlike neticesinde başkasının ihlâl edilen 

hukuksal değeri daha az önem taşımalıdır. Başka bir deyişle, ihlâl edilen hukuksal 

değer, korunmak istenilen hukuksal değerden, dolayısıyla da bu hukuksal değeri 

tehdit eden tehlikeden daha hafif olmalıdır. Bu durum zorunluluk durumunun hukuka 

uygunluk nedeni sayılmasının zorunlu koşuludur. 

Tehlikenin ağır olması koşulu gereğince, herkes tarafından katlanılması 

gereken tehlikeler zorunluluk durumu bakımından esas itibariyle değerlendirme 

dışında tutulmalıdır. Çünkü herkesin katlanması beklenen tehlikeler, hukuksal 

açıdan önem taşıyan bir çatışma durumuna vücut vermezler. Hamileliğe ve doğuma 

bağlı olağan güçlükler ve riskler ağır tehlike olarak nitelendirilemez. Yine toplumsal 

bunalım dönemlerinde halkın genelini tehdit eden tehlikeler zorunluluk durumuna 

gerekçe oluşturmaz. Hava durumundan kaynaklanan herkes tarafından katlanılması 

gereken olağan tehlikeler hukuksal açıdan dikkate alınmamalıdırlar. Sağanak 

yüzünden kişinin nezle olması veya elbisesinin zarar görmesi tehlikesi, başka birinin 

şemsiyesinin alınması yetkisini, her ne kadar bu üçüncü kişi bu zilyetliğin kaybından 

kaynaklanan önemli ölçüde daha hafif bir zarara katlanacak ya da hiçbir zarara 

                                                 
615 Bayern Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 22 Mart 1996 tarihli kararına konu olan olayda, sanık Aralık 
1989’da Türkiye’den İsviçre’ye gitmiş, orada bir süre kalmıştır. 4 Mart 1990’da Almanya’ya girerek iki 
defa iltica talebinde bulunmuş, ancak ikisi de reddedilmişti. İkinci talebinin 14 Ekim 1994’de 
reddedilmesinden sonra sınırdışı edilmesi gerekmekteydi. Bunun üzerine sanık, kanun yoluna 
başvurmuş, ancak sınırdışı edilmesini engellemek için ortadan kaybolmuş ve o andan itibaren oturma 
izni olmamasına karşın Almanya’da kalmaya devam etmişti. Sonunda Augsburg’da bir Protestan 
rahibinin konutunda yakalanan sanık, iltica talebine ilişkin olarak başvurduğu kanun yollarının 
gerektirdiği usulün yürütülmesini de o zamana kadar ihmal etmişti. Asliye Mahkemesi sanığı suçlu 
bulmuş, ancak cezanın tayininde, sanığın olası bir misillemeden korktuğu için ülkesine geri dönmek 
istememesini dikkate almıştı. Kararın temyizi üzerine Bayern Yüksek Eyalet Mahkemesi, ayrıca sanığın 
ne tür bir misillemeden korktuğunun ve bu misillemenin ağırlığının tespit edilerek, fiil anında hukuka 
uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda bulunup bulunmadığının incelenmesi gerektiğine karar 
vermiştir (NStZ 1996, sh: 395-396). Almanya’da izinsiz ikamet etme suçuna zorunluluk durumunun 
uygulanabilirliği hakkında bkz. ABRAMENKO, Andrik: “Unerlaubter Aufenthalt und rechtfertigender 
Notstand”, NStZ 2001, sh: 71 vd.        
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maruz kalmayacak olsa bile, vermemektedir. Buna karşın, bir tehlikenin genel olarak 

katlanılması gerekliliğinin sınırları aşıldığında, örneğin, elbiselerinden yoksun 

bırakıldıktan sonra soğuk bir kış günü sokağa atılan bir kimse soğuktan donma 

tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunda, zorunluluk durumu bakımından önem 

taşıyan ağırlıktaki bir tehlikenin mevcudiyetini kabul etmek gerekecektir. Aynı şekilde, 

malî durumun neticesi olarak bireylerin malvarlığı bakımından ortaya çıkan tehlikeler 

de ağır nitelik taşımazlar. Zira hukuk düzeni bireylere yalnızca malvarlıklarını 

büyütme şansı vermemekte, aynı zamanda bunun tam tersi olarak malvarlıklarının 

ekonomik risklere katlanması gerekliliğini de yüklemektedir. Herkes tarafından 

katlanılması gereken malvarlığına ilişkin riskler alanına olağan bankacılık riskleri de 

dâhildir. Bu nedenle bir banka işleminin yürütülmesinde, banka müşterilerinin 

malvarlığı değerlerinin her tehlikeye sokulması zorunluluk durumuna zemin teşkil 

etmez. Yasal bir düzenlemenin genel olarak hesaba katılan sonucu ağır tehlike 

teşkil etmez. Örneğin, kanun koyucu tarafından çevre korunması, kazaların 

önlenmesi ya da ekonomi yönetimi hakkındaki yasal kuralların beklenilen neticesi 

olarak iş yerleri bakımından tehlikeler veya üretim kayıpları tehlikesi bu bağlamda 

sayılmalıdır. Trafiğe ilişkin genel riskler de zorunluluk durumu anlamında ağır 

tehlikeyi teşkil etmezler. Çünkü trafiğin akışına ilişkin genel riskler yaşam, vücut 

bütünlüğü ve malvarlığı bakımından somut tehlikeyi ifade etmemektedirler. Bununla 

birlikte, somut bir olayda böyle bir tehlike belirli bir yoğunluğa yükselirse, bu 

yükselme özen yükümlülüğüne aykırılığa dayanmasa bile, ağır bir tehlikenin 

mevcudiyetini kabul etmek gerekecektir616.                            

3. Tehlikenin Halen Mevcut Bulunması Koşulu 

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun koşullarından biri de, 

hukuksal bir değeri koruma aracı olarak tipe uygun fiilin gerçekleştirildiği anda 

tehlikenin halen mevcut bulunmasıdır. Tehlike ve kurtarma fiili eş zamanlı olmalıdır. 

Fiil gerçekleştirildiği esnada henüz (gelecekteki) veya artık (geçmişteki) mevcut 

olmayan tehlike zorunluluk durumuna ilişkin hükümlere başvurulmasının gerekçesi 

olamaz 617 . Fiilin işlenmesi esnasında yaklaşmakta olan bir zarardan 

bahsedilemiyorsa, tehlike henüz mevcut değildir. Örneğin, bir kişi herhangi bir 

zamanda evinde yangın çıkmasına hazırlanmak için komşunun yangın söndürme 

                                                 
616 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 38.  
617 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 56.   
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tüpünü 1 Haziran’da izinsiz olarak aldığında, yangın 15 Haziran’da gerçekten çıkmış 

olsa bile, 1 Haziran itibariyle yakında bir yangın olacağına dair hiçbir belirti 

olmadığından, dolayısıyla da tehlike henüz mevcut bulunmadığından hırsızlık suçu 

oluşur (TCK md. 141). Fail 15 Haziran’daki yangını söndürmek için yangın 

söndürme tüpünü yangın çıkar çıkmaz almış olsaydı fiili TCK md. 147 gereğince 

hukuka uygun hâle gelecekti. Tehlike kesin olarak ortadan kalkmışsa veya telafî 

edilemez ve artacak bir zarara bundan böyle neden olmuyorsa, tehlike artık mevcut 

değildir. Yukarıdaki örnekte, yangın tamamen söndükten ya da ev tamamen 

yandıktan sonra komşusunun yangın söndürme tüpünü alan kişinin fiili tehlikenin 

artık mevcut olmaması nedeniyle hukuka aykırı olacaktır618. Kısacası fail, hukuka 

aykırı hareket etmemek için fiilini hukuksal bir değer bakımından “halen mevcut bir 

tehlike” çerçevesinde gerçekleştirmelidir619.  

Gerek 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu md. 49/b.3’de gerek 5237 sayılı 

Yeni Türk Ceza Kanunu md. 25/2’de tehlikenin halen mevcut olması koşulu kesin bir 

anlatım kullanılarak benimsenmemiş, yalnızca tehlikenin muhakkaklığından 

bahsedilmiştir. Bu durum doktrinde tartışmaya neden olmuştur. Toroslu’ya göre, 

kanunumuzda kullanılan “muhakkak” kelimesi halen mevcut olma (filhallik) koşuluna 

değil, tehlikenin zararı doğurabilme niteliğine ilişkindir. Bununla birlikte 

kanunumuzun tehlikenin halen mevcut olması koşulunu aramadığı sonucuna 

varılamayacağını belirten yazar, bu koşulun zorunluluk durumunun esasında 

bulunduğunun altını çizmektedir. Zira, yazara göre, meşru savunmada saldırının 

halen mevcut olması koşulunu arayan kanunumuzun ilgisiz başka bir kişiye zarar 

verme olanağını tanıyan zorunluluk durumunda bu koşulu aramadığını kabule imkân 

yoktur620. Aynı şekilde Önder de, kanunumuzun tehlikenin halen mevcut olması 

koşulunu belirtmediğini, yine de bu koşulun zorunluluk durumundan ayrı 

düşünülemeyeceğini ve bu koşula açıkça yer vermeyen kanunlar için de, halen 

mevcut olma koşulunun aranmasının doğal olduğunu ifade etmektedir 621 . Buna 

karşılık Dönmezer/Erman, kanunumuzdaki tehlikenin muhakkak olması koşulunun 

                                                 
618 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 59-60.  
619  KÜPER, Wilfried: “Notstand und Zeit: Die Dauergefahr beim rechtfertigenden und 
entschuldigenden Notstand”, Festschrift für Hans-Joachim RUDOLPHI, Neuwied 2004, sh: 151.  
620 TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 103.  
621 ÖNDER, Ceza Hukuku, Genel Hükümler Dersleri, sh: 252.    



 247

tehlikenin halen mevcut bulunması koşulunu ifade ettiği görüşündedirler 622 . 

Kanaatimizce, kanun metninde kullanılan “muhakkak” kelimesini iki anlamda 

anlamak gerekir. Birincisi ex-ante objektif bir değerlendirmede makul bir gözlemcinin 

tahminine göre, tehlikenin zarara yol açması kesin veya yüksek bir olasılık dâhilinde 

ise, tehlikenin muhakkaklığından bahsedilir. Muhakkak tehlike kavramının ikinci 

anlamının ise, tehlikenin halen mevcut bulunması koşulu olduğu fikrindeyiz. Yine ex-

ante objektif bir değerlendirmeyle tehlikenin hemen veya kısa bir süre içerisinde 

zarara dönüşme olasılığının yüksek olduğu sonucuna varılıyorsa, tehlikenin halen 

mevcut olduğu kabul edilmelidir.  

Bununla birlikte, tehlikenin halen mevcut bulunması koşulu, zorunluluk 

durumunun bir diğer koşulu olan başka türlü korunma olanağının bulunmaması 

koşulundan da hareket edilerek çıkartılabilir. Gerçekten TCK md. 25/2, “başka 

suretle korunmak olanağı bulunmayan .… bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını 

kurtarmak zorunluluğu ile” ifadesini kullanmak suretiyle bu koşula açıkça yer 

vermiştir. Tehlikenin halen mevcut olması koşulu, tehlikenin derhal savuşturulması 

gerekliliği anlayışının sonucunda, zorunluluk durumunun yapısal ilkelerinden biri 

olan kaçınılmazlık, başka bir deyişle tehlikenin başka bir türlü savuşturulamaması 

kuralına bağlanabilmektedir. Kaçınılmazlık koşulunun iki anlamı bulunmaktadır. 

Birincisinde, hukuksal bir yararın ihlâli tür ve ağırlığına göre tehlikenin 

savuşturulmasının koşulsuz tek (elverişli ve en az zararlı) aracı ise, kaçınılmazlık 

koşulu yerine getirilmiştir. İkincisi ise ihlâl anındaki görünümüyle ilgilidir. Buna göre, 

tehlikenin savuşturulmasının yalnızca ilgili araçla değil, aynı zamanda kurtarma fiili 

anında kaçınılmaz olması gerekir. Böylece tehlike kurtarma fiili gerçekleştirildiği 

anda başkasının hukuksal bir yararının somut olarak ihlâl edilmesinden başka bir 

şekilde savuşturulamıyorsa, kaçınılmazlık koşulu vardır. Zararın zaman bakımından 

yaklaşması nedeniyle tehlikenin derhal savuşturulmasının kaçınılmazlığı ortaya 

çıkmaktadır. Zararlı olayın doğrudan doğruya yaklaşması hemen bir ihlâlin 

gerçekleştirilmesini kaçınılmaz kıldığı için tehlike böyle durumlarda normatif olarak 

halen mevcuttur. Kısacası tehdit edilen hukuksal bir değerin zarara uğramasını 

engellemek için yapılan kurtarma fiilinin, gerçekleştirildiği zamanda kaçınılmaz olup 

olmadığı sorusu, tehlikenin halen mevcut bulunmasının da kriteri olarak kabul 

                                                 
622 DÖNMEZER/ERMAN Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c: II, No: 827; Belirtelim ki, İçel ve diğerleri 
de bu görüşü paylaşmaktadırlar (İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ 
ÜNVER, İçel – Suç Teorisi, sh: 159).   
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görmektedir. Bu bakımdan kanunda tehlikenin halen mevcut olması koşulunun 

ayrıca yer alması, zaman bakımından kaçınılmazlık koşulunun yalnızca gereksiz bir 

tekrarı olarak da görülebilir623. Buna karşın birçok ceza kanunu tehlikenin halen 

mevcut olması koşuluna da açıkça yer vermiştir. Alman Ceza Kanunu § 34, failin 

zorunluluk durumundan yararlanabilmesi için halen mevcut (gegenwärtig) tehlikenin 

varlığının yanısıra, bu tehlikenin başka türlü savuşturulamaması gerekliliğini de 

öngörmektedir. Fransız Ceza Kanunu da gerçekleştirilen fiilin kişinin veya malın 

korunması için zorunlu olmasının yanısıra, tehlikenin mevcut (actuel) veya pek yakın 

(imminent) olmasını aramaktadır (md. 122-7). İtalyan Ceza Kanunu md. 54 de 

tehlikenin başka şekilde önlenememesinin yanısıra, tehlikenin de halen mevcut 

(attuale) olmasını hüküm altına almaktadır. Yine İsviçre Ceza Kanunu’nun 34. 

maddesi tehlikeden başka türlü kurtulma olanağının olmaması ile tehlikenin pek 

yakın (imminent) olması koşullarını birlikte ele almaktadır. Yunanistan Ceza Kanunu 

md. 25, Polonya Ceza Kanunu md. 26 §1, Finlandiya Ceza Kanunu Bab III md. 10, 

Arnavutluk Ceza Kanunu md. 20 ve Japon Ceza Kanunu § 37 aynı şekilde hem 

kaçınılmazlık koşuluna hem de tehlikenin halen mevcut olması koşuluna yer 

vermişlerdir. Buna karşın Norveç Ceza Kanunu md. 47, Danimarka § 14 ve Rus 

Ceza Kanunu md. 39 yalnızca tehlikenin başka türlü savuşturulamaması koşulundan 

bahsetmektedirler. 

Tehlikenin halen mevcut olmasının tespitinde iki kriter bulunmaktadır. Birinci 

kriter zaman kriteridir. İkincisi ise, normatif ya da teleolojik kriterdir 624 . Zaman 

kriterine göre, tehlikenin halen mevcut bulunması bakımından korunan hukuksal 

değere yönelik bir tehlikenin derhal (hemen) veya en yakın zamanda bir zarara 

dönüşmesi olasılığının varlığı yeterlidir625. Kısacası zararın gerçekleşmesi zaman 

açısından doğrudan doğruya yaklaştığında ya da tehdit edildiğinde halen mevcut 

tehlike koşulu oluşmuş olur626. Başka bir deyişle, tehlikenin her an zarara dönüşme 

olasılığının bulunması şarttır. Alman İmparatorluk Mahkemesi’nin kararlarından 

tamamlayıcı kriter olarak çıkan normatif kritere göre ise, zararın gerçekleşmesi daha 

                                                 
623  KÜPER, “Notstand und Zeit: Die Dauergefahr beim rechtfertigenden und entschuldigenden 
Notstand”, sh: 153-154. Aynı yönde bkz. ÖNDER, Ceza Hukuku Dersleri, sh: 252.   
624  KÜPER, “Notstand und Zeit: Die Dauergefahr beim rechtfertigenden und entschuldigenden 
Notstand”, sh: 151.  
625 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 17.  
626  KÜPER, “Notstand und Zeit: Die Dauergefahr beim rechtfertigenden und entschuldigenden 
Notstand”, sh: 151. 
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ileri bir gelecekte beklenmesine karşın, yalnızca derhal yapılacak bir fiille 

savuşturulabildiğinde tehlike halen mevcuttur 627 . Bu kriter gereğince, böyle bir 

tehlike ya derhal savuşturulmalı ya da bu tehlikenin yol açacağı zarara 

katlanılmalıdır. Nitekim Alman Federal Mahkemesi 30 Haziran 1988 tarihli kararında 

tehlikenin halen varolması koşulunu şu şekilde açıklamıştır; “Bir zararın 

gerçekleşmesi, derhal bir savuşturma önlemine başvurulmadığı takdirde, olayın 

doğal akışı içerisinde kesin ya da yüksek derecede olası ise, veya başka bir ifadeyle 

insan tecrübesine ve sübuta ermiş olayın doğal gelişimine göre, bu olağan dışı 

durum her an bir zarara dönüşebildiğinde tehlike halen mevcuttur”628.   

Ex-ante objektif bir değerlendirmeye göre, zararın gerçekleşme olasılığı 

yoğunlaştığında ve böylece tehdit edilen hukuksal değerin korunması bakımından 

zararın gerçekleşmesini kesin biçimde engellemek için gerekli önlemlerin derhal 

alınması kaçınılmaz olduğunda, tehlike halen mevcut bulunmaktadır629. Çok hızlı bir 

süreç içerisinde aniden (birdenbire) gerçekleşen tehlike durumu, tehlikenin ortaya 

çıkmasını hemen takip eden bir savuşturma fiilinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır630. 

Anlık tehlikelerde zararın derhal gerçekleşme olasılığı vardır. Zararın çok yakın bir 

zaman içerisinde gerçekleşmesi beklendiğinde tehlike derhal zarara dönüşebilir 

demektir. Anlık tehlikelerde uzun bir zaman dilimi boyunca sürmekte olan bir tehlike 

yoktur. Aksine tehlike bir anda ortaya çıkmakta ve derhal zarara dönüşme olasılığını 

barındırmaktadır. Örneğin suya düşen çocuk veya bir kazada kan kaybetmekte olan 

kazazede, hemen bir kurtarma fiili yapılarak ölümün gerçekleşmesi engellenmediği 

takdirde, boğulacağından veya kan kaybından öleceğinden tehlikenin derhal zarara 

dönüşme olasılığı vardır631. Başka bir ifadeyle, bir zararın meydana gelmesinden 

kısa bir süre önce kurtarma fiili gerçekleştirildiğinde tehlike halen mevcuttur. Örneğin 

hayvanat bahçesinden kaçmış bir aslan bir çocuk parkına yalnızca on metre 

                                                 
627 Alman İmparatorluk Mahkemesi’nin 3 Temmuz 1903 (RGSt 36, sh: 334-345), 23 Ocak 1925 (RGSt 
59, sh: 69-72), 12 Temmuz 1926 (RGSt 60, sh: 318-322) ve 26 Nisan 1932 (RGSt 66, sh: 222-228) 
tarihli kararları.  
628 NStZ 1988, sh: 554. Alman Federal Mahkemesi 21 Şubat 1989 tarihli başka bir kararında da aynı 
ifadeleri kullanmıştır (bkz. NJW 1989, sh: 1289). Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin kararlarındaki 
çeşitli tanımların kısa bir analizi için bkz. OTTO, Harro: “Gegenwärtiger Angriff (§ 32 StGB) und 
gegenwärtige Gefahr (§§ 34, 35, 249, 255 StGB)”, Jura 1999, sh: 552-553.     
629  KÜPER, “Notstand und Zeit: Die Dauergefahr beim rechtfertigenden und entschuldigenden 
Notstand”, sh: 157.  
630  KÜPER, “Notstand und Zeit: Die Dauergefahr beim rechtfertigenden und entschuldigenden 
Notstand”, sh: 158.  
631 Örnekler için bkz. LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 36; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 
63.  
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uzaklıkta olup da, failin silâhını ateşlemesiyle etkisiz hâle getirilmesi durumunda 

tehlikenin halen mevcut olması koşulu yerine geleceğinden zorunluluk durumuna 

ilişkin hükümler, diğer koşulları da bulunuyorsa, uygulama alanı bulacaktır632. 

Tehlikenin halen mevcut olması bakımından en önemli ve tartışmalı konu 

devam eden tehlike kavramıdır. Devam eden tehlikede, sürmekte olan bir tehlikenin 

her an bir zarara dönüşme ihtimali vardır. Bu zarara dönüşme derhal olabileceği gibi, 

daha sonra da olabilir. Böylece tehlikenin zarara dönüşme anı bakımından bir 

alternatif mevcuttur. Tehlike devam ettiği sürece zarara dönüşme olasılığı da devam 

eder ve hangi alternatifin gerçekleşeceği belirsizliği de varlığını korur633. Gropp’un 

ifadesiyle, tehlikenin zarara dönüşme olasılığı adeta Demokles’in kılıcının bağlı 

olduğu pamuk ipliği gibidir, her an kopabilir634. Roxin devam eden tehlikeyi, uzun bir 

zaman aralığı boyunca süren ve her an bir zarara dönüşebilecek ve zararın 

gerçekleşmesinin bir zaman süresince daha gecikme olanağının da açık bulunduğu 

tehlike tehdidi durumu olarak tanımlamaktadır635. Böylece zarar her an meydana 

gelebilecekse ve zararın meydana gelmesinin belirli bir süre daha gecikme olanağı 

açık bulunuyorsa devam eden nitelikte bir tehlike yoğunlaşmasının varlığı kabul 

edilmelidir636. Örneğin harap olduğu için her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya 

bulunan bir binanın fail tarafından sahibinin rızası olmaksızın yıkılması hukuka 

uygun olacağı gibi637 (MK md. 753), tehlikeli bir akıl hastasının ailesi tarafından 

geçici olarak bir odada kilitli tutulmasında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu 

oluşmaz638 (TCK md. 109). Yine aynı şekilde, bir zarar meydana gelmiş olmakla 

beraber tehlikenin halen devam etmesi veya daha da kötüleşmesi tehdidi varsa, 

tehlikenin halen mevcut olması sözkonusu olacaktır. Örneğin, balık yemekte iken 

boğazına kılçık saplanan ve bir yaşam tehlikesiyle karşı karşıya bulunan hastasını 

                                                 
632 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 57.  
633  KÜPER, “Notstand und Zeit: Die Dauergefahr beim rechtfertigenden und entschuldigenden 
Notstand”, sh: 158.  
634 GROPP, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 6, No: 119.  
635 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 21. Alman Federal Mahkemesi de 5 Mart 1954 
tarihli kararında devam eden tehlike bakımından benzer ifadeleri kullanmıştır (BGHSt 5, sh: 373). 
Alman Federal Mahkemesi 1 Haziran 1965 tarihli kararında ise, “devam eden müşkül durum”dan 
bahsetmektedir (GA 1967, sh: 113-114).            
636  KÜPER, “Notstand und Zeit: Die Dauergefahr beim rechtfertigenden und entschuldigenden 
Notstand”, sh: 157.  
637 Alman İmparatorluk Mahkemesi’nin 23 Ocak 1925 tarihli kararı (RGSt 59, sh: 69-72).  
638 Alman Federal Mahkemesi’nin 16 Haziran 1959 tarihli kararı (BGHSt 13, sh: 197-202). 
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kurtarmak için haber alır almaz lokantadan çıkarak alkollü araç kullanan ve hız 

sınırını aşan hekim zorunluluk durumundan yararlanacaktır639.     

Zararın belirli bir zamanın geçmesinden sonra, böylece gelecekte meydana 

geleceği değerlendirmesi yapılmasına karşın, yalnızca o anda derhal yapılacak bir 

fiille savuşturulabilecek nitelikteki bir tehlike durumunun, devam eden tehlikenin özel 

bir hâli olarak mı yoksa bundan farklı bağımsız bir durum olarak mı ele alınması 

gerektiği doktrinde tartışmalıdır. Lenckner/Perron, anlık tehlike kavramının karşısına 

yerleştirdikleri devam eden tehlikeyi, tehlike tehdidi durumunun uzun sürmesinden 

dolayı zararın her an meydana gelebilmesi olarak değerlendirmektedirler. Bir zararın 

gelecekte gerçekleşebileceği değerlendirmesi yapılmakla birlikte, sadece derhal 

yapılacak bir fiille savuşturulabilir nitelikte olan durumları devam eden tehlike 

kapsamında görmeyen yazarlar, böyle durumlarda tehlikenin zaman bakımından 

henüz mevcut olmamakla birlikte, halen mevcut bir tehlikeyle eş tutulmasının 

hukuka uygun olduğunu, çünkü zorunluluk durumu için esas olanın ya bir fiilin 

gerçekleştirilmesi ya da tehdit eden zarara katlanılması olduğu için bu zorlayıcı 

durumun halen mevcut olduğunu belirtmektedirler. Yazarlar, derhal bir fiil 

gerçekleştirilmesinin kaçınılmazlığı bakımından bir zararın hemen, her an veya 

belirli bir süre geçtikten sonra meydana gelip gelmemesinin önemli olmadığını 

vurgulamaktadırlar640. Benzer şekilde Kühl de, böyle bir tartışmanın sonuçta önemli 

bir rol oynamadığını, çünkü bu tür durumların devam eden tehlikeden bağımsız 

sayılmasına karşın, yine de halen mevcut tehlikeyle eş tutulduğunu ve zorunluluk 

durumunun kuralının kapsamına dâhil edilmesinin haklılığının, halen mevcut bir 

tehlikeyi arayan kanun metninden kaynaklanan şüphelere karşın, hukuka uygunluk 

nedeni olarak zorunluluk durumunun ruhundan (ratio) çıktığını vurgulamaktadır. 

Yazara göre, bu durumda, aksi takdirde ihlâl edilecek veya tamamen ortadan 

kalkacak hukuksal bir değerin şu anda halen olası kurtarılması sayesinde bir 

çatışmanın çözümlenmesi sözkonusudur641.                               

                                                 
639 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 56a.  
640 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 17.  
641 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 66.  
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Rudolphi, devam eden tehlikede, daha sonraki savuşturma önleminden artık 

kesin bir başarı beklenmeyen bir türdeki her an güncellenebilecek bir tehlike 

durumuna vurgu yapmaktadır642.  

Devam eden tehlikeyi sürekli bir tehlike durumu olarak ele alan Hirsch, 

devam eden tehlikenin derhal de dâhil olmak üzere her an bir zarara dönüşebilme 

ihtimâlinin ön plânda bulunduğunu vurgulamaktadır. Hirsch, bu durumda, tehdit 

eden zararın belirli bir zaman geçtikten sonra meydana geleceği değerlendirilmekle 

birlikte, bu zararı etkili bir şekilde karşılamak için derhal hareket etmek gerekli 

olduğunda devam eden tehlikenin halen mevcut olma koşulunu yerine getireceği 

sonucuna varılabileceğini ifade etmektedir 643 . Aynı şekilde Küper de, gelecekte 

beklenen tehlikenin derhal savuşturma fiiline başvurulmadığı takdirde zarara 

dönüşebilmesi durumunun, devam eden tehlike kapsamında değerlendirilmesi 

gerekliliği üzerinde durmaktadır644.   

Kanaatimizce de, devam eden tehlike kavramını geniş anlamakta yarar 

vardır. Zararın ileri bir zamanda meydana geleceği değerlendirilmesi yapılmakla 

birlikte, derhal hareket edilmediği takdirde tehlikeyi etkili bir şekilde savuşturmak 

ileride olanaksız olacağından zarara katlanmaktan başka seçenek kalmayacaksa, 

devam eden bir tehlikenin bulunduğu ve tehlikenin halen mevcut bulunması 

koşulunun yerine geldiği kabul edilmelidir (normatif kriter). Örneğin, annenin yaşam 

veya sağlığına yönelik bir tehlikenin gelecekte artmaması için gebeliğine son 

verilmesi durumunda, hekim açısından zorunluluk durumu sözkonusu olacaktır645. 

İtalyan Yargıtayı 14 Ekim 1932 tarihli bir kararında, meskûn bir mahalde dolaşan ve 

henüz o çevrede oturanlara saldırmamış veya buna teşebbüs dahi etmemiş olan 

kuduz bir köpeği öldürmek için yasak bir silâhla meskeninden dışarı çıkan kişinin bu 

fiilini zorunluluk durumu olarak kabul etmiştir646. Öztürk/Erdem’in örneği gereğince 

                                                 
642 SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 7.  
643 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 36, 37.  
644  KÜPER, “Notstand und Zeit: Die Dauergefahr beim rechtfertigenden und entschuldigenden 
Notstand”, sh: 155.  
645 Örnek için bkz. EREM/DANIŞMAN/ARTUK, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, sh: 587; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh: 322.     
646 Kararı zikreden TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 99-100; ALACAKAPTAN, Suçun 
Unsurları, sh: 99. Buna karşın Fransız Yargıtayı 1 Haziran 2005 tarihli kararında, birçok defa hırsızlık 
ve saldırı fiilinin mağduru olmuş bir ticarethanenin işletmecisinin, muhasebe kayıtlarını, içeriğindeki 
bilgilerin yeni saldırıların işlenmesi için kullanılabileceği gerekçesiyle, kanun tarafından zorunlu 
kılınmasına karşın teslim etmemesi fiilini mevcut veya pek yakın bir tehlikenin bulunmaması dolayısıyla 
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de, kış aylarında kurtların istilasına uğrayan köyler bakımından, kış ayının gelmesi 

ağır ve muhakkak tehlikenin gerçekleşmesi bakımından yeterli olacaktır ve bu 

durumda kendisini kurtlardan korumak için ruhsatsız silâh taşıyan kişinin fiili 

zorunluluk durumu kapsamında değerlendirilecektir. Burada yalnızca köye kurt 

inmesi değil, bunun ihtimal dahilinde olması durumunda da halen mevcut bir tehlike 

bulunmaktadır647.                                 

Alman hukukunda, zararın ileri bir zamanda meydana geleceği 

değerlendirilmesi yapılmakla birlikte, derhal harekete geçilmediği takdirde tehlikeyi 

etkili bir şekilde savuşturmanın ileride olanaksız olması durumunun kapsamında 

meşru savunmanın ön cephesi veya önleyici meşru savunma olarak adlandırılan 

hâller de ele alınmaktadır648. Alman hukukunda meşru savunma hukuka uygunluk 

nedeninin uygulama alanı bulabilmesi için saldırının halen mevcut olması koşulu 

aranmaktadır (ACK § 32/2). Böylece saldırı doğrudan doğruya yaklaştığında, tam 

olarak gerçekleştiğinde ya da hâlâ devam etmekte olduğunda, saldırının halen 

mevcut bulunduğu sonucuna varılmaktadır 649 . Saldırgan hemen ateş etmek için 

silâhına el uzatmışsa doğrudan doğruya yaklaşan saldırı var demektir650. Hürriyetten 

yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlâl gibi mütemadi (sürekli) suçlarda netice 

devam ettiği, başka bir deyişle hukuka aykırı durum devam ettiği sürece, saldırı da 

halen mevcut olma özelliğini koruyacaktır. Bu suçlarda korunan hukuksal yararın 

ihlâli gerçekleşmiş olmakla beraber, saldırıyla doğrudan bağlantılı olan derhal 

yapılacak karşı bir fiil sayesinde bu hukuksal yarar kısmen veya tamamen geri elde 

edilebiliyorsa, saldırı devam ediyor demektir 651 . Alman hukukunda meşru 

                                                                                                                                          
hukuka uygun olarak görmemiştir (Karar için bkz. DESPORTES/LE GUNEHEC, Droit pénal général, 
No: 745).       
647 ÖZTÜRK/ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, No: 223. “Gönüllü köy 
koruyucusu olarak görev yaptığını savunan ancak, İlçe Jandarma Komutanlığı’nın 21.11.1996 tarihli 
yazısına göre; geçici ya da gönüllü köy koruyucusu olmadığı belirtilen sanığın, aynı jandarma biriminin 
25.09.1995 günlü yazısına göre suça konu silâhın jandarma bölüğünde kaydının olduğu belirtildiği ve 
suç tarihinde yörede bölücü terör örgütünün faaliyetleri ve yurttaşların savunmaları için türlü yollara 
başvurdukları gözönüne alındığında, kolluğun bilgisi dâhilinde silâh taşıyan sanığın suç kastının varlığı 
esaslı biçimde tartışılıp değerlendirilmeden mahkûmiyet hükmü kurulması, bozmayı gerektirmiştir” (8. 
CD. 12.02.1998, E. 17655/K. 1700, SAVAŞ/MOLLAMAHMUTOĞLU, Türk Ceza Kanununun Yorumu, 
c: I, sh: 822). Ancak Yargıtay bu kararda, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumuna 
dayanmak yerine, hatalı olarak failde kastın bulunmamasına dayanmıştır.      
648 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 17.  
649  ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 15, No: 21; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des 
Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 32 II 1d; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 12/23.   
650 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 12/23.   
651 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 32 II 1d.  
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savunmada saldırının halen mevcut olması koşulunun kapsamı bu şekilde 

anlaşılınca, henüz mevcut olmayan ya da sona ermiş olmakla beraber tekrarından 

korkulan saldırıların önlenmesi için gerçekleştirilen fiiller saldırı tehlikesinin 

savuşturulması kapsamında değerlendirilerek zorunluluk durumu bünyesinde ele 

alınmaktadırlar. Başka bir deyişle, failin fiili işlediği sırada henüz bir saldırı yoksa ya 

da saldırı sona ermiş olmakla beraber bir süre sonra tekrar güncel hâle gelmesi 

bekleniyorsa, Alman uygulaması sorunu zorunluluk durumu çerçevesinde çözüme 

kavuşturmaktadır. Böylece saldırı tehlikesinin saldırıdan önce başladığı kabul 

edilerek saldırı tehlikesi ile saldırının farklı zaman sınırlarına sahip olduğu 

belirtilmektedir652. Örneğin, ıssız bir yerdeki birahanede birahane sahibi sonradan 

artık savuşturamayacağı kendisine yönelecek saldırıyı önlemek için müşterilerinin 

birasına uyku hapı karıştırmışsa, bu fiilin ACK § 34’deki zorunluluk durumuna ilişkin 

hükme göre hukuka uygun hâle geleceği belirtilmektedir. Böyle durumlarda 

tehlikenin halen mevcut olması koşulu, öngörülen zarar sonradan artık etkili bir 

şekilde karşılanamayacağı için, derhal harekete geçmenin kaçınılmazlığının ortaya 

çıkması hâlinde dikkate alınmaktadır653. Örneğin, önceden alacağı ödenmiş olan 

alacaklının bildirdiği ödeme inkârı, çok yakındaki özel hukuk davasında borçlu 

tarafından çürütülemeyecekse, alacaklı ile yapılan bir konuşmayı gizli olarak şu 

anda ses bandına almasının (ACK § 201) hukuka uygunluğu kabul edilmektedir654. 

Alman doktrinde sıkça zikredilen kararlardan biri İmparatorluk Mahkemesi’nin 12 

Temmuz 1926 tarihli mazeret nedeni olarak zorunluluk durumuna ilişkin olarak 

verdiği 655  ve “ev zorbası” olayı olarak adlandırılan kararıdır. Bu olayda sanık, 

babasını annesine ve kızkardeşlerine sürekli fiziksel kötü muamelede bulunduğu için, 

son tehdit ile bundan sonra yeniden tekrarlanacağı beklenen saldırı arasında 

öldürmüştü. İmparatorluk Mahkemesi, sanığın fiili gerçekleştirdiği tehlike aralığını, 

bütünsel olarak halen mevcut devam eden bir tehlikenin sürekliliğinin bir parçası 

olarak değerlendirmiştir. Mahkemeye göre, savuşturmanın zamanında yapılması 

somut olayda belirli münferit saldırının başlamasına ya da doğrudan doğruya 

yaklaşmasına göre değil, sadece devam eden tehlikenin tehdit etmesine göre 
                                                 
652 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 58.  
653 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 67-68.  
654  Celle Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 13 Mayıs 1965 tarihli kararı (NJW 1965, sh: 1677-1680), 
Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 8 Haziran 1966 tarihli kararı (NJW 1967, sh: 1047-1048) ve 
Alman Federal Mahkemesi’nin 24 Kasım 1981 tarihli kararı (NStZ 1982, sh: 254-256).   
655 Belirtelim ki, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu ile mazeret nedeni olarak zorunluluk 
durumu bakımından tehlikenin halen mevcut olması koşulları açısından bir farklılık bulunmamaktadır.   
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değerlendirilir. Böyle durumlarda, devam eden tehlike bizatihi gelişim aşamasına 

göre halen mevcut olma (doğrudan doğruya tehdit etme) düzeyine gelmişse, 

münferit saldırının halen mevcut bulunması koşulunun oluşmasını beklemeye gerek 

yoktur 656 . Alman uygulamasında en tartışmalı kararlardan bir tanesi Federal 

Mahkeme’nin 15 Mayıs 1979 tarihli “röntgenci” olayıdır. Bu olayda “röntgenci” olan 

bir kişi bir çiftin evine gece vakti birçok defa girmek suretiyle onları rahatsız etmiş, 

nihayet bir gece kocanın uyanması üzerine kaçmaya başlamış, ancak koca 

tarafından silâhla yaralanmıştır657. Federal Mahkeme kararında, meşru savunmanın 

mevcudiyetini reddetmiştir. Mahkeme’ye göre, meşru savunma hukuka aykırı ve 

halen mevcut bir saldırıyı gerekli kılmaktadır. Olayda ise, eve gizlice giren kişinin, 

sanık ona ateş ettiği esnada kaçmakta olduğu için, saldırısı artık mevcut değildir. 

Ayrıca bu kişi herhangi bir şey çalmadığı ve böylece herhangi bir malı alarak 

kaçmak da istemediği için hırsızlık suçu mevcut olmadığından ve sanık da bunu 

bildiğinden saldırı, bu bakımdan da artık devam etmemektedir. Mahkeme, bu kişinin 

belli olmayan başka bir gece vakti tekrar gelmesinden korkulabilmesinin halen 

mevcut bir saldırının kabul edilmesini haklı çıkarmayacağını ve böyle doğrudan 

doğruya yaklaşmakta olan bir saldırının tespit edilemediğini belirtmiştir. Mahkeme’ye 

göre, sanığın ve eşinin özgürlüğü bakımından halen mevcut ve başka türlü 

                                                 
656 RGSt 60, sh: 318-322. İsviçre Federal Mahkemesi de 8 Aralık 1995 tarihli kararında, kendisini bir 
çok defa döven ve ölümle tehdit eden kocasını uyuduğu sırada öldüren kadın bakımından mazeret 
nedeni olarak zorunluluk durumunu kabul etmiştir (ATF 122 IV 1, sh: 1-8).     
657 Bu karara konu olan olayın ayrıntısı şöyle gelişmiştir; 1976 Nisan’ında Bayan Dr. H. geceleyin yatak 
odasında birinin, omuzuna dokunması üzerine uyanır. Yarı karanlık bir ortamda hemen sessizce 
uzaklaşmakta olan bir adam görür. Karısı tarafından uyandırılan Dr. H. oturma odasında ayakta duran 
ve ardından hemen kaçan adamı görür. Bunun üzerine Dr. H. bahçe kapısına bir alarm sistemi taktırır 
ve bir kurusıkı tabanca satın alır. Yaklaşık altı hafta sonra akşamleyin alarm öter. Kurusıkı tabancasıyla 
birlikte bahçeye koşan Dr. H. hemen yanıbaşında, daha önce oturma odasında görmüş olduğu adamı 
fark eder. Kurusıkı tabancasıyla bir el ateş etmesi üzerine adam tekrar kaçar. Dr. H. olayı polise bildirir. 
Polis silâh ruhsatı ve bir ateşli silâh temin etmesi tavsiyesinde bulunur. Eşler bu adamın Bayan Dr. H.’yi 
ya da çocukları hedef almasından endişe duymaktadırlar. Korkuları arttığı için artık akşamları 
neredeyse beraber hiç dışarı çıkmamakta, tiyatro ve diğer faaliyetlerden vazgeçmekte ve artık davetleri 
kabul etmemekteydiler. Eşlerde zaman zaman uyku rahatsızlıkları da ortaya çıkmaktaydı. Bir 
muayenehane işleten Bayan Dr. H. geceleri evlere özel muayeneye çağrıldığında birinin kendisini 
pusuya düşürmesinden korkmaktaydı. Dr. H. eşine ait tabancayı onartır ve gerekli resmî izni 
almamasına karşın tabancayı zilyetliğinde bulundurur. 29 Nisan 1977’de saat 2.30 civarında alarm 
yeniden çalar. Telefonla çağrılan polis gelmeden önce adam kaçar. 9 Eylül 1977’de saat 1.50 civarında 
bir ses üzerine uyanan Dr. H., yatağının ayakucunda bir adamın durduğunu görür. Bunun üzerine 
bağırarak tabancayı alır ve tamamen doldurur. Bu arada adam kaçmaya yönelmiştir. Sanık, adamın 
arkasından koşmuş, defalarca “dur, yoksa ateş ederim” şeklinde bağırmış ve sonunda adam durmadığı 
için belden aşağısına doğru iki defa ateş etmiştir. Sanık adamı yakalamak ve böylece ailesi için 
katlanılamaz bu duruma son vermek istiyordu. Dr. H. adamı sol kalçasından ve sol böğründen yaralar. 
Yaralananın yalnızca bir röntgenci olduğu sonradan ortaya çıkar. Eyalet Mahkemesi Dr. H.’yi silâhlar 
hakkındaki kanuna kasten muhalefet etmekle birlikte fiilin bütünlüğü çerçevesinde tehlikeli müessir fiil 
dolayısıyla bir para cezasına mahkûm etmiş ve tabancayı da mermileriyle birlikte müsadere etmişti. 
Ancak sanık temyiz başvurusu üzerine Alman Federal Mahkemesi tarafından beraat ettirilmiştir (NJW 
1979, sh: 2053-2054).           
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savuşturulamayan bir tehlike bulunmaktadır. Tehlike devam eden nitelikte bir 

tehlikedir. Bu tehlike her an, böylece derhal de, bir zarara dönüşebilecek derecede 

ağır ve zararın gerçekleşme ihtimalinin uzun bir zaman boyunca da gecikmesinin 

açık kalması durumunda, faile kusur isnadı yapılamayacağından mazeret nedeni 

olarak zorunluluk durumuna gerekçe teşkil eder (ACK § 35)658. Mahkeme’ye göre, 

halen mevcut devam eden bir tehlikenin varlığı hâlinde, savuşturma zararın derhal 

gerçekleşmesinin engellenmesiyle sınırlı değildir659. 

Yargıtayımız meşru savunmaya ilişkin çeşitli kararlarında, “saldırının halen 

varlığını geniş manada anlamak ve başlayacağı artık muhakkak olan bir saldırıyı 

başlamış, keza bitmiş olmasına rağmen tekrarından korkulan bir saldırıyı da henüz 

sona ermemiş saymanın zorunlu olduğu” çözümünü ortaya atmıştır660. Yargıtay’ın 

bir kararı şu şekildedir; “Sanık tarafından hiçbir haksız hareket olmadığı hâlde, gece 

yarısı sarhoş olarak eve gelen maktul, sanığa karşı müessir fiilde bulunmuş, zorla 

livata yapmıştır. Çırılçıplak dışarı atılan sanığın pencereden içeri girmesi üzerine 

fiilini tekrarlamak istemiştir. Sanık, nefsine vaki saldırı üzerine maktulün yüzüne 

kızgın yağı dökmüş ve peşinden odaya giderek boğazını sıkmıştır. Ortada hiçbir 

neden yokken saldıran maktulün, yandıktan sonra yeniden ve daha şiddetli biçimde 

saldırması kuvvetle muhtemeldir. Tekrarından korkulan saldırı sözkonusudur. Nefse 

yönelik saldırının tekrar edilmesi tehlikesi bulunduğundan, tecavüz henüz 

önlenememiştir. Sanık ‘yandım’ diyerek başka odaya giden maktulün, gelerek 

kendisini öldüreceği korkusuyla hemen peşinden odaya gitmiş ve onu öldürmüştür. 

                                                 
658 Buna karşın Roxin, bu olayda herkesin yakalama yetkisinin (StPO § 127) sözkonusu olduğu bir 
durumun mevcut olduğunu (her ne kadar silâh kullanılması hukuka uygun olmasa bile) ve eve sürekli 
girilmesinden kaynaklanan bir tehdidin bulunduğunu, bu iki somut koşul birlikte ele alındığında korunan 
yararların daha önemli derecede üstün olduğunu, dolayısıyla olayda hukuka uygunluk nedeni olarak 
zorunluluk durumunun kabul edilmesi gerektiğinin altını çizmektedir (ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil I, § 16, No: 86). Aynı şekilde Hirsch de beraat kararının mazeret nedeni olarak zorunluluk 
durumuna dayandırılmasını isabetli bulmamaktadır (LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 73). Bu olayda 
hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun mevcut olduğu hakkında bkz. KÜHL, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 8, No: 136. Bu karara konu olan olaya uygulanacak hükme ilşkin tartışmalar için bkz. 
HRUSCHKA, Joachim: “Rechtfertigung oder Entschuldigung im Defensivnotstand?”, NJW 1980, sh: 
21 vd.          
659 Schroeder, bu kararda o zamana kadarki bütün hadiseler gözönünde bulundurulduğunda, konuta 
gizlice girmenin ertesi gece bir kez daha gerçekleştirilmesinin hesaba katılmamasını; bunun ertesi 
gecelerde değil, aksine uzun bir zaman geçtikten sonra yeniden vuku bulmasından korkulması 
gerektiğini ifade etmiştir. Yazara göre, bu yüzden mahkemenin görüşünün aksine, somut olayda tehlike 
her an, böylece derhal de bir zarara dönüşemezdi (SCHROEDER, Friedrich-Christian: 
“Notstandslage bei Dauergefahr”, JuS 1980, sh: 339).         
660 CGK 30.03.1987, E.1-11/K.162 (SAVAŞ/MOLLAMAHMUTOĞLU, Türk Ceza Kanununun Yorumu, 
c: 1, sh: 928-929); CGK 26.03.1990, E.1/K.36-87 (MALKOÇ, İsmail: Açıklamalı Türk Ceza Kanunu, 
c:1, Ankara 2002, sh: 447); CGK 26.09.1995, E. 1-228/K.256 (SAVAŞ/MOLLAMAHMUTOĞLU, Türk 
Ceza Kanununun Yorumu, c: 1, sh: 918).   
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Bu nedenle, olayda yasal savunma sınırları aşılmamış ve fiil yasal savunma 

koşulları içerisinde işlenmiştir” 661 . Yargıtay’ın başka bir kararı da şu şekildedir; 

“Sanık ile maktul arasında geçmişe dayalı husumet bulunduğu, olay günü sanık ve 

eşinin çalıştığı tarlanın yakınında maktul ve annesinin de çalıştığı, bir el silâh sesi 

duyulması üzerine, sanığın kayınpederi A.’nın çalıştığı yere doğru kendi tüfeğini 

alarak koştuğu, olay yerine geldiğinde kayınpederinin vurulmuş olarak kanlar içinde 

yerde yattığı, maktul M.’nin de elinde silâh olduğu hâlde sanığın kayınpederinin 

yanında beklediği, sanık tarafından henüz kayınpederinin öldüğünün bilinmediği, 

kayınpederine yönelik saldırının tekrarlanması olasılığının bulunduğunu, ayrıca 

maktulün kolaylıkla silâh kullanabilecek yapısı nazara alındığında; sanığa karşı 

saldırısının başlamasının muhakkak ve başladığı takdirde savunmayı olanaksız hâle 

getireceği, bu şekilde saldırıya ilişkin koşulların gerçekleştiği, savunma ile saldırı 

arasında oran ve savunmada zorunluluk olduğu bu oluşa göre sanığın öldürme fiilini 

yasal savunma koşulları altında işlediği anlaşılmıştır”662. Nitekim Yargıtay’ın meşru 

savunmada saldırının zaman bakımından halen mevcut bulunması koşulunu geniş 

şekilde yorumlaması olanağını veren bu kriter yeni Ceza Kanunu’na dâhil edilerek, 

meşru savunmaya ilişkin düzenlemede “gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı 

muhakkak olan” saldırıdan bahsedilmiştir (TCK md. 25/1)663. Yargıtay tarafından 

ortaya atılıp geliştirilerek, daha sonra kanun koyucu tarafından Ceza Kanunu’na 

dâhil edilen bu kriter, Alman doktrininin meşru savunmanın halen mevcut olması 

koşulunun kapsamı bakımından çizdiği sınırlarla, aşağı yukarı örtüşmektedir. 

Dolayısıyla Türk hukuku bakımından da meşru savunma kapsamına girmeyen 

saldırının ileri bir zamanda gerçekleşeceği değerlendirilmesi yapılmakla beraber, 

derhal harekete geçilmediği takdirde saldırıyı etkili bir şekilde bertaraf etmenin 

ileride mümkün olmaması hâlinde, zorunluluk durumuna ilişkin hükme 

başvurulmalıdır. Ancak meşru savunma anlamında hâlen mevcut bir saldırı 

düzeyine ulaşmayan böyle bir saldırı tehlikesinin savuşturulmasında, özellikle 

                                                 
661 CGK 18.02.1991, E.1-4/K.39 (SAVAŞ/MOLLAMAHMUTOĞLU, Türk Ceza Kanununun Yorumu, c: 
1, sh: 923). 
662 CGK 29.09.1998, E.1-176/K.276 (MALKOÇ, Açıklamalı Türk Ceza Kanunu, c:1, sh: 452-453). “Av 
tüfeğinin sesi üzerine kahvehanenin dışına çıkan sanık, babasının vurulduğunu görmüş, aradaki 
husumet nedeniyle saldırı yön değiştirebileceğinden babasını vuran maktule ateş ederek öldürmüştür. 
Suçun yasal savunma koşulları içinde işlendiğinin kabulü gerekir” (CGK 24.10.1995, E.1-263/K.306, 
MALKOÇ, Açıklamalı Türk Ceza Kanunu, c:1, sh: 459). 
663 Maddenin gerekçesine göre; Meşru savunmanın “haksız saldırı” koşulu bakımından, “gerçekleşen 
haksız saldırı” ile “gerçekleşmesi muhakkak haksız saldırı” veya “tekrarı muhakkak haksız saldırı” aynı 
sayılmıştır. Böylece kişilerin haksız saldırılara karşı kendilerini korumaları olanağı daha da genişletilmiş 
olmaktadır. 
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tehlikenin başka türlü savuşturulamaması koşulunun mevcut olup olmadığı (örneğin 

polise ve ailenin korunması hakkındaki tedbirlere başvurma olanağı) titizlikle 

araştırılmalıdır.    

Ölüden tıbbî gereklilikler dolayısıyla iyileştirme amacıyla hastalara organ 

veya doku nakletmenin koşulları 29.05.1979 tarih ve 2238 sayılı Organ ve Doku 

Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun’un 14. maddesinde düzenlenmiştir. 

Buna göre, bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya organ ve dokularını, 

tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı bir vasiyetle 

belirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise, sırasıyla 

ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, anne veya babası veya 

kardeşlerinden birisinin; bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının 

muvafakatiyle ölüden organ veya doku alınabilir (f.1). Aksine bir vasiyet veya beyan 

yoksa, kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alınabilir (f.2). Ölü, 

sağlığında kendisinden ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karşı 

olduğunu belirtmişse organ ve doku alınamaz (f.3). Bu koşullara aykırı olarak ölüden 

organ veya doku alan kimse TCK md. 91/2 gereğince cezalandırılacaktır. Bununla 

birlikte, zorunluluk durumunun özel bir şeklini düzenleyerek, kanun, kaza ve felaket 

hâllerinde belirli koşullar altında organ ve doku alınmasına cevaz vermiştir. 14. 

maddeye 21.01.1982 tarih ve 2594 sayılı kanunun 1. maddesiyle eklenen 4. fıkraya 

göre, kaza veya doğal afetler sonucu vücudunun uğradığı ağır harabiyet nedeniyle 

yaşamı sona ermiş olan bir kişinin yanında birinci fıkrada sayılan kimseleri yoksa, 

sağlam doku ve organları, tıbbi ölüm hâlinin alınacak organlara bağlı olmadığı 

md.11’de belirlenen hekimler kurulunun raporuyla belgelenmek kaydıyla, yaşamı 

organ ve doku nakline bağlı olan kişilere ve naklinde ivedilik ve tıbbi zorunluluk 

bulunan durumlarda vasiyet ve rıza aranmaksızın organ ve doku nakli yapılabilir. 

Böylece kurtarılmak istenen bu hastanın yaşamı bakımından ağır (ivedi durum) ve 

halen mevcut bir tehlikenin bulunması aranmaktadır. Kanun, yaşamı organ ve doku 

nakline bağlı kişilerden bahsetmek suretiyle burada korunan hukuksal değerin 

sadece yaşam olduğunu, vücut bütünlüğünün bu kapsamda olmadığını ifade etmiştir. 

Hastanın yaşamı kaza veya bir doğal felaket durumunda böyle bir tehlikeyle karşı 

karşıyaysa, başka bir ifadeyle kısa bir süre içerisinde organ veya doku nakli 

yapılmadığı takdirde öleceği kesinse (muhakkaksa), tehlikenin halen mevcut 
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bulunduğundan bahsetmek mümkün olacaktır664. Ancak organ veya doku yalnızca 

bir organ veya doku bankasında toplanmak ve saklanmak amacıyla alınmışsa, 

tehlikenin halen mevcut bulunması koşulu oluşmaz. Böylece organ veya doku 

bankasının ihtiyaçlarının karşılanması zorunluluk durumuna vücut vermez. Çünkü 

kaza veya doğal afetlerde ölülerden organ veya doku alınması o an için mevcut 

bulunan tehlikelerle sınırlı olduğu için, gelecekteki kurtarma operasyonları için bu 

organ veya dokuların saklanması hukuka aykırı olacaktır665.                                                              

4. Tehlikenin Bir Hakka Yönelik Olması Koşulu 

Eski Ceza Kanunu md. 49/1,b.3 “gerek nefsini ve gerek başkasını” ifadesini 

kullanmak suretiyle, tehlikenin kişinin sadece nefsine yönelmiş olmasını 

aramaktaydı. Bu ifadenin kapsamının belirlenmesi, başka bir ifadeyle kapsamının 

dar ya da geniş tutulması doktrinde tartışmalara neden olmuştu. Şüphesiz bu 

ifadenin malvarlığı değerlerini kapsamadığı açıktı666.   

Zorunluluk durumundan yararlanılabilmesi için tehlikeye maruz kalmış olan 

hukuksal değerin kapsamını dar yorumlayan Taner, nefse karşı tehlikenin yaşamı 

veya vücut bütünlüğünü tehdit eden tehlike anlamına geldiğini belirtmiştir667. Yine 

tehlike ile karşı karşıya bulunan hukuksal değerlerin kapsamını yaşam ve vücut 
                                                 
664 Buna karşın Erman, md. 14/4’de sözügeçen “zorunluluk durumunun” hukuk tekniği açısından bir 
hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu anlamında kullanılmadığını, burada kanun 
tarafından öngörülmüş ve sınırları zorunluluk durumu hukuka uygunluk nedeninden farklı çizilmiş özel 
bir hâlin yer aldığını ve bu koşullara uygun organ nakleden hekimin kanunun hükmünü yerine getirme 
hukuka uygunluk nedeninden yararlanacağını belirtmektedir. Yazara göre, aksine bir kabul, md.14/4’de 
öngörülen durumda her olayda zorunluluk durumu hukuka uygunluk nedeninin bütün koşullarının 
varlığının aranması ve yararların tartılması yoluyla dengenin saptanması gerektiği anlamını 
taşıyacağından, bu durum kanunun tanıdığı olanağın sınırlarının daraltılması anlamına gelecektir 
(ERMAN, Ceza Hukukunda Tıbbî Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, sh: 223-224).  
665 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 72.   
666 Bu nedenle Yargıtay, malvarlığının bir tehlikeyle karşı karşıya kalması hâlinde, kişinin başkasının 
malına zarar vermek suretiyle gerçekleştirdiği kurtarma fiilinden dolayı sorumluluğunun ortadan 
kalkmasını kastın yokluğuna dayandırmıştır: “Sanığın, evini basan sel sularından kurtulmak için, evinin 
bitişiğindeki bölge yatılı okulunun duvarından, zaruret sonucu bir delik açtığı ve sel sularını buradan 
akıtmak suretiyle muhtemel tehlikeyi önlediği, eyleminde ızrar kastının bulunmadığı düşünülmeden, 
yazılı şekilde (TCK.nun 516/3, 522. maddeleri uyarınca) mahkumiyet kararı verilmesi… bozmayı 
gerektirmiştir” (6.CD. 19.10.1983, E. 3816/K. 7655; ÇAĞLAYAN, Muhtar: Türk Ceza Kanunu, c: IV, 3. 
Baskı, Ankara (Tarihsiz), sh: 666). “Sanık, bütün savunmalarında; müştekiye ait zeytin ağaçlarının 
dallarının, kendi tarlasına uzayıp gölge ettiğini, çift sürmesini engellediğini ve zarar verdiğini, 
müştekiden birkaç defa dalları kesmesini istemişse de, dinlenmediğini, bunun üzerine suç konusu 
dalları kestiğini beyan etmiş bulunmasına göre; bu husus, savunma doğrultusunda araştırılarak, 
sonucuna nazaran sanığın hukukî durumunun tayini gerekirken, noksan soruşturma ile yazılı şekilde 
(TCK.nun 516/6, 522. maddeleri uyarınca) hükümlülük kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiştir” (6. CD. 
10.05.1983, E. 807/K. 4213; ÇAĞLAYAN, Türk Ceza Kanunu, c: IV, sh: 668). “SİT alanında bulunan 
tapulu evine su sızması nedeniyle zaruret karşısında, inşaat yapmak zorunda kalan sanıkta suç işleme 
kastının bulunduğu söylenemez” (CGK 13.3.1995, E. 1995/9-41/K. 1995-64, www.kazanci.com.tr).              
667 TANER, Ceza Hukuku, Umumî Kısım, sh: 429. 
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bütünlüğü ile sınırlayan Toroslu, nefis teriminin lâfzî mânası ne kadar geniş 

anlaşılırsa anlaşılsın, hiçbir şekilde, özgürlük ve şeref gibi manevî hak ve yararları 

kapsayacak şekilde genişletilemeyeceğini ifade etmiştir. Bununla birlikte, yazar, 

nefis terimini, meşru savunmaya ilişkin md. 49/b.2’deki cinsel özgürlüğü (ırz) de 

kapsayacak şekilde yorumlamanın kanuna aykırı olmayacağının altını çizmekteydi668. 

Tehlike ile karşı karşıya bulunan hukuksal değerin kapsamını geniş 

yorumlayan Dönmezer/Erman, yaşama, vücut bütünlüğüne, sağlığa, cinsel 

bütünlüğe, kişi özgürlüğüne, hatta iffet ve şerefe yönelmiş her tehlikenin zorunluluk 

durumuna yol açabileceğini vurgulamışlardı. Yazarlara göre, kanunumuzun meşru 

savunmaya ilişkin hükmünde nefis teriminden sonra ırz terimini de kullanmasından 

ve bu ırz teriminin zorunluluk durumuna ilişkin hükmünde yer almamasından 

hareketle ırza yönelmiş bir tehlikenin zorunluluk durumuna yol açamayacağı ileri 

sürülemez. Yazarlar, meşru savunmadaki bu ırz ifadesinin, esasen nefis ibaresinin 

anlamını daraltmak için değil, açıklamak, hattâ genişletmek amacıyla maddeye 

eklendiğini belirtmişlerdi669. 

Bu konuyla ilgili olarak çeşitli devletlerin mevzuatlarına bakıldığında, Alman 

Ceza Kanunu § 34 “yaşam, vücut bütünlüğü, özgürlük, şeref, mülkiyet veya başka 

bir hukuksal değer bakımından … bir tehlike”den bahsederek, bazılarını örnek 

olarak saydıktan sonra, başka bir hukuksal değer ibaresi kullanmak suretiyle tehlike 

altında bulunan hukuksal değerler bakımından bir sınırlama getirmemektedir. 

Fransız Ceza Kanunu md. 122-7 “kendisini, üçüncü bir kişiyi ya da bir malı tehdit 

eden … bir tehlike” ifadesini kullanarak tehlike altındaki hukuksal değerler 

bakımından herhangi bir sınırlama öngörmemiştir. İtalyan Ceza Kanunu’nun 54. 

maddesi ise, “kişiye karşı ağır bir zarar verebilecek … bir tehlike” formülünü 

benimseyerek, malvarlığını korunan hukuksal değer kapsamından çıkarmakla 

birlikte, kişiye ait bütün değerlere karşı yönelen tehlikelerin savuşturulması için 

gerçekleştirilen fiillerin hukuka uygun olduğunu kabul etmektedir. İsviçre Ceza 

Kanunu’nun 34. maddesi de, “fiilin failine ait bir değeri, özellikle yaşam, bedensel 

bütünlük, özgürlük, şeref, malvarlığı değerleri” ifadesini tercih etmiş, bu suretle bazı 

                                                 
668 TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 109-111.  
669  DÖNMEZER/ERMAN Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c: II, No: 829; Aynı yönde bkz. 
İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, İçel – Suç Teorisi, sh: 160-
161; ALACAKAPTAN, Suçun Unsurları, sh: 100.     
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hukuksal değerleri örnek olarak saymakla birlikte, herhangi bir sınırlama 

getirmemiştir. 

Bütün bu tartışmaların ardından çeşitli mevzuatlardaki düzenlemeleri de 

gözönünde bulunduran kanun koyucu, yeni Ceza Kanunu’nda “gerek kendisine 

gerek başkasına ait bir hakka yönelik” olan tehlike ibaresini kullanmak suretiyle 

zorunluluk durumundan yararlanılabilmesi bakımından tehlikeyle karşı karşıya kalan 

hakların kapsamını genişletmiş, başka bir deyişle herhangi bir sınırlama olmaksızın 

bütün hakların zorunluluk durumu bakımından koruma kapsamında bulunduğunu 

dile getirmiştir (md.25/2). Bu noktada belirtmek gerekir ki, kanunumuz hukuksal 

değer veya yarar yerine, hak kelimesini kullanmıştır. Kanaatimizce, burada 

kullanılan hak ifadesini geniş yorumlayarak hukuksal değer şeklinde anlamak 

gerekir. Çünkü hak kelimesini kullanmak suretiyle kanun koyucunun iradesi, 

tehlikeye maruz kalan değerleri kişinin yalnızca üzerinde serbestçe tasarrufta 

bulunabileceği sübjektif haklarıyla sınırlı tutmak değildir. Aksi takdirde toplumun 

veya devletin hukuksal değerleri bir tehlikeyle karşı karşıya bulunduğunda, failin 

böyle bir durumda kurtarma fiiline başvurmayarak hareketiz kalması beklenirdi ki, bu 

da zorunluluk durumunun niteliğiyle bağdaşmazdı.  

Tehlike ile karşı karşıya bulunması dolayısıyla bir zorunluluk durumuna 

neden olan hukuksal değerler bakımından herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. 

Tehlike yaşama, vücut bütünlüğüne, özgürlüğe, şerefe veya malvarlığına yönelmiş 

olabileceği gibi, başka herhangi bir hukuksal değeri de hedef almış olabilir. Ayrıca 

TCK md. 25/2, failin tehlikeyi kendisinden veya başkasından uzaklaştırabileceğini 

kabul ederek, kurtarılmak istenen hukuksal değerlerin yalnızca faile ait hukuksal 

değerlerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda üçüncü kişinin hukuksal değerlerinin 

kurtarılmasının da meşru olduğunu göstermekte ve böylece zorunluluk durumunun 

uygulama alanını başka bir açıdan da geniş tutmaktadır. Kısacası her türlü hukuksal 

değer zorunluluk durumuna ilişkin hükmün kapsamına girmektedir.  

Ceza hukuku anlamında zorunluluk durumunun sözkonusu olabilmesi için, 

failin cezaen korunan hukuksal bir değeri ihlâl etmesi zorunludur. Ancak bu fiilin 

hukuka uygun olabilmesi için failin tehlikeyi sadece cezaen korunan hukuksal bir 

değerden savuşturmaya çalışması şart değildir. Başka bir deyişle, kurtarılmaya 

çalışılan hukuksal değerin ceza hukuku tarafından korunuyor olması zorunlu değildir. 

Kurtarılmaya çalışılan hukuksal değerin yalnızca, hukuk düzeni tarafından tanınması 
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ya da korunması yeterlidir670. Bu nedenle bir değerin örf-âdet düzenince korunması 

zorunluluk durumu bakımından yeterli değildir671. 

Zorunluluk durumunda tehlikenin savuşturulmasıyla korunmaya çalışılan 

hukuksal değerlerin başında hiç şüphesiz yaşam hakkı gelmektedir (AİHS md. 2; AY 

md. 17; TCK md. 81-85). Yaşam hakkı, kişinin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü 

koruyabilmesi, devam ettirebilmesi, varlığının çeşitli etkilerle bozulmasına engel 

olabilmesi anlamına gelmektedir 672 . Vücut bütünlüğü de en önemli hukuksal 

değerlerden biridir (AY md. 17/2,3; TCK md. 86-93). Bireyin sağlık hakkı vücut 

bütünlüğünün korunması hakkının en önemli ögelerinden birini oluşturmaktadır. 

Örneğin, yaşamını ve vücut bütünlüğünü tehdit eden yangın, sel baskını veya 

heyelan gibi felaketlerden kurtulmak için başka kişileri ezip yaralayan veya 

başkalarının mallarına zarar veren kimse hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk  

durumunda bulunmaktadır. 

Tehlike kişinin hürriyetine de yönelmiş olabilir (AİHS md. 5; AY md. 19; TCK 

md. 106-124). Bir depremin ardından dar bir alanda kapalı kalan kimse, yan taraftaki 

başkasına ait binaya zarar vererek kurtulabilecektir673.  

Bireyin tehlikeyle karşı karşıya kalan hukuksal değeri namusu da olabilir. 

Örneğin, denizde yüzdüğü esnada elbisesi çalınan bir kadın, evine gitmek için plajda 

                                                 
670 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 9.  
671 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 22. Köln Yüksek Eyalet Mahkemesi 11 Haziran 1980 
tarihli kararında, failin, ölüm döşeğinde olan annesini hayattayken yeniden görmek isteyen kız 
kardeşinin (failin teyzesinin) isteğini yerine getirmek için, teyzesinin de içinde bulunduğu aracı hız 
sınırını aşarak kullanması fiili nedeniyle Düzene Aykırılıklar Hakkındaki Kanun’un 16. paragrafındaki 
zorunluluk durumuna ilişkin hükmünü uygulamamıştır. Mahkeme’ye göre, fail trafik düzenlemelerine, 
özellikle de hız sınırlamasına uyma yükümlülüğü ile teyzesinin kız kardeşini yeniden görme olanağını 
teyzesine sağlama yükümlülüğü arasındaki bir çatışma içerisindedir. Ancak bu son yükümlülük 
hukuksal bir yükümlülük değil, aksine örf-âdete dayalı bir hareket yükümlülüğüdür. Tehlikeye atılması 
başka yararların ihlâlini hukuka uygun kılabilen bir değer, hukuken korunan bir değer olmalıdır. Olayda 
ölmekte olan kız kardeşine teyzenin bir an önce ulaşmak isteği hukuk düzeni tarafından korunan bir 
yarar değildir. Bu nedenle fail, § 16 anlamında bir zorunluluk durumunda bulunmamaktadır (Karar için 
bkz. VRS 59 (1980), sh: 438-440). Bununla birlikte, olayın Özel Tatil Hakkındaki Kararname § 12 II 
kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla olayda hukuken korunan bir değerin sözkonusu 
olduğu gerekçesiyle karar doğru bulunmamakta ve eleştirilmektedir (Bkz. KÜHL, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 8, No: 22; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/ 
PERRON), § 34, No: 9).            
672 BAYRAKTAR, Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezaî Sorumluluğu, sh: 13.  
673 Örnek için bkz. DÖNMEZER/ERMAN, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c: II, No: 829. 
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başkasına ait bir elbise veya bornoz çaldığı takdirde, fiili zorunluluk durumu 

çerçevesinde hukuka uygun hâle gelecektir674.  

Malvarlığı, tehlikeyle karşı karşıya bulunan bireysel hukuksal değerler 

kapsamında değerlendirilmektedir. Failin kendisinin veya üçüncü bir kişinin 

malvarlığı değerini korumak için başkasının malvarlığını ihlâl etmesi ortaya bazı 

sorunları çıkarmaktadır. Alman Federal Mahkemesi’nin 27 Ocak 1976 tarihli kararına 

konu olan olayda, bir avukat, bürosunun içinde bulunduğu malî sıkıntıdan kurtulmak 

için acil borçlarını ödemek amacıyla, müvekkillerinin tazminatlarının karşılığı olarak 

sigorta şirketleri tarafından kendi posta çeki hesabına yatırılan parayı çekerek 

borçlarını ödemede kullanmıştı. Malvarlığı değerlerinin de yararlar çatışmasına konu 

olabileceğini dile getiren mahkeme, bu kararda, failin içinde bulunduğu malî 

güçlükleri gidermek için gerçekleştirdiği güveni kötüye kullanma fiilini yararlar 

karşılaştırıldığında tehlikenin savuşturulması bakımından elverişli araç olmadığına 

kanaat getirerek zorunluluk durumunun somut olayda sözkonusu olmadığı sonucuna 

ulaşmıştır 675 . 11 Şubat 1986 tarihli kararında Fransız Yargıtayı, ticarî güçlükleri 

bertaraf etmek için ekonominin bütünlüğüne ağır bir zarar veren evrakta sahtecilik 

suçunu işleyen bir işletme yöneticisinin zorunluluk durumundan yararlanmayacağını 

ifade etmiştir676.  

Meslekî prestijin şeref kapsamında değerlendirilmediği takdirde, zorunluluk 

durumu anlamında bir tehlike karşısında kurtarılmaya müsait bir değer olarak ele 

alınması gerektiği vurgulanmaktadır677.    

Özel yaşama ve yaşamın gizli alanına ilişkin hukuksal değerler de bir tehlike 

karşısında zorunluluk durumu bünyesinde bir korumadan yararlanabilecek nitelikteki 

hukuksal değerlerdir (AİHS md. 8, AY md. 20-22, TCK md. 132-140). Örneğin, bir 

mankenin, eski sevgilisi tarafından önceden gizlice çekilmiş sevişme görüntülerini 

eski sevgilisinin kendisine dönmesi için internette ifşa edeceğini söylemesi üzerine, 

bu görüntülerin bulunduğu üçüncü kişiye ait bilgisayarı çalarak imha etmesi 

zorunluluk durumu kapsamında değerlendirilmelidir. Alman Federal Mahkemesi’nin 
                                                 
674  Örnek için bkz. DÖNMEZER/ERMAN, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c: II, No: 829; 
DESPORTES/LE GUNEHEC, Droit pénal général, No: 742.  
675 NJW 1976, sh: 680-681. Kararın tehlikenin meydana gelmesine kusuruyla neden olmama koşulu 
bakımından değerlendirilmesi için bkz. KÜPER, Wilfried: “Zum rechtfertigenden Notstand bei Kollision 
von Vermögenswerten”, JZ 1976, sh: 518-519. 
676 DESPORTES/LE GUNEHEC, Droit pénal général, No: 749. 
677 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 23.  
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yukarıda belirttiğimiz 15 Mayıs 1979 tarihli kararındaki “röntgenci” olayında olduğu 

gibi, bir kişinin bir çiftin sürekli olarak yatak odasını gözetlemesi özel yaşamı 

tehlikeye sokar nitelikte bir fiil olduğu için, buna karşı zorunluluk durumu 

çerçevesinde bir savuşturma tedbirine başvurulabilecektir678. 

AY md. 24 ve TCK md. 115 ile koruma altına alınan din ve vicdan özgürlüğü 

de hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu kapsamında dikkate alınması 

gerekli hukuksal değerlerdendir. Bununla birlikte, Anayasa’nın 24. maddesi din ve 

vicdan özgürlüğünün kullanılmasının hukuka uygun olabilmesi için bazı sınırlamalar 

çerçevesinde yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Buna göre, ibadet, dinî 

ayin ve törenlerin AY md. 14’de belirtilen kurallara aykırı olmamak koşuluyla 

yapılabileceğini, ayrıca hiç kimsenin, devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî 

temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel 

çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din 

duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemeyeceğini ve kötüye 

kullanamayacağını da belirtmektedir 679 . Din kurallarının, kişinin meslekî ve özel 

yaşamında nasıl davranması gerektiğini sıkı bir şekilde düzenlemesi nedeniyle, 

devletin hukuk düzeni ile bireyin din ve vicdan hürriyeti arasında çatışma olasılığı 

artmaktadır. Alman Federal Anayasa Mahkemesi 20 Aralık 1960 tarihli kararında, 
                                                 
678 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 23. 
679 “Din, kişi ile olağanüstü güçler arasındaki kavrayış ve iman ediş biçimidir ve bunun belirli şekillere 
uygun olması gerekmez. Anayasal haklardan yararlanabilmek için inanılan görüşün müstakil bir din 
olması da şart olmayıp, dinsel nitelikte bulunması yeterlidir. Kaldı ki, bir dinsel görüşün zorunlu bir 
model ölçü alınıp, bu modele uyması hâlinde müstakil bir din oluşturacağını ve Anayasal haklardan 
yararlanacağını kabul etmek, başka bir deyişle, dinlerde mutlaka belirli ibadet, cemaat ve inanç 
sistemlerinin varlığını aramak, lâiklik ilkesine ve Anayasa’nın 24. maddesinde yer alan ‘herkes vicdan, 
dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir’ ana kaidesine aykırıdır. Bu nedenle kişinin dinî inancını din 
sayıp saymama yetkisi devlete, onun herhangi bir organına tanınmamıştır. Kişinin dinî inancı beğenilir 
veya beğenilmez, yerinde görülür veya görülmez. Ama bu inanç kesin olarak Anayasa’nın güvencesi 
altındadır. Bu itibarla, bir inanç sisteminin din niteliği taşıyıp taşımadığı hususunda yargı organınca 
karar verilmesi, devletin, dinsel nitelikte olduğunu iddia eden görüşler arasında ayrım yapması demek 
olur ki; bu ayrım Anayasa’nın 10. maddesine aykırıdır. Zira, dinsel hakları belirli bir din veya dinî görüş 
için kabul eden ve diğerlerini bu haklardan yoksun bırakan devlet lâik değil, teokratik devlettir… Yargı 
organının görevi dinsel bir inancın gerçekte dinsel nitelik taşıyıp taşımadığını değil, kişinin somut fiilinin 
yasal olarak dinsel hakları kötüye kullanma niteliğinde bulunup bulunmadığını belirlemektir. Başka bir 
deyişle, hakkın kötüye kullanılması olgusunun dinsel hakların icrasına değil, icra edilen faaliyetin 
içeriğine göre saptanması gerekmektedir… Dinî görüşte lâik ilkelere ve düzene aykırı nitelikte iman 
edilmiş inançlar da bulunabilir. Kişiler bu inançları nedeniyle suçlanamazlar, lâik sisteme uygun 
düşünme ve iman sahibi olma zorunluluğu yoktur. Zorunlu olan lâik sisteme uygun davranışta 
bulunmaktır… Her din veya dinsel görüş, evrensellik ve dünyada uyulması zorunlu inanç sistemi ile 
kurallar bütünlüğünü taşıdığı iddiasındadır. Bu iddialar ele alınarak dinler veya dinsel görüşler 
suçlanamazlar. Aksi düşünce İslâm Dini’ni dahi kutsal kitap Kur’an da yer alan çok evlilik, faiz yasağı vs. 
gibi esaslar nedeniyle suçlama sonucunu doğurur ki, böyle bir yorumun ceza hukuku ilkelerine aykırılığı 
açıktır… Bu itibarla Anayasa ilkesinin ışığı altında sanıkların inançla bağlandıkları Yehova Şahitliği ister 
müstakil bir din veya mezhep veya tarikat, isterse dinsel topluluk kabul edilsin, herhalde bir dinî görüş 
ve düşünce sistemidir ve bu itibarla Anayasa’nın teminatı altındadır” (CGK 26.05.1986, E. 1985/9-596, 
K. 1986/293, YKD 1987, c: XIII, sy: 4, sh: 601-604).             
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vicdanî kanaatin, bireyin belirli bir durumda kendisi bakımından bağlayıcı ve içsel 

olarak kendini uymaya koşulsuz yükümlü gördüğü ağır nitelikteki ahlâkî, yani iyi 

veya kötü ayrımına yönelmiş karar olarak anlaşılması gerektiğini, böyle bir durumla 

karşı karşıya kalan kişinin ağır vicdanî zaruret durumunda bulunmadan harekete 

geçemeyeceğini belirtmiştir680. İçsel inancı, bireyi, ceza hükümleriyle yasaklanmış 

olan bir fiilin gerçekleştirmesini gerektiriyorsa, başka bir deyişle, birey bu yasak fiili 

gerçekleştirmediği takdirde, içsel değerler sistemini muhafaza edemeyecekse, din 

ve vicdan özgürlüğü bakımından bir tehlike var demektir681. Burada kısmî bir kimlik 

kaybı tehlikesinden veya psikolojik zorunluluk durumundan bahsetmek 

mümkündür682. Buna karşın, dinsel bir faaliyetin yerine getirilmesi AY md. 24’ün 

koruma kapsamına girmiyorsa, zorunluluk durumundan bahsetmek mümkün değildir. 

Örneğin laik devlet yapısına yönelik ya da şiddet içerikli dinsel faaliyetler hukuken bir 

koruma görmedikleri için, kişilerin bu faaliyetler bakımından bir tehlikenin mevcut 

olduğunu ileri sürerek zorunluluk durumuna başvurabilmeleri mümkün değildir. 

Alman Federal Anayasa Mahkemesi 4 Ekim 1965 tarihli kararında, askerlik 

hizmetinin yerine ikame edilen sivil hizmeti yapmayı dinsel inançları nedeniyle 

reddeden sanığın cezalandırılmasının Anayasa’ya aykırı olmayacağına ve sanığın 

sivil hizmeti yapma yükümlülüğünün din ve vicdan özgürlüğünü ihlâl etmeyeceğine 

kanaat getirmiştir683. Daha önce belirttiğimiz gibi, Belçika Askerî Mahkemesi 13 

Mayıs 1981 ve 24 Eylül 1981 tarihli kararlarında bir Yehova şahidinin dinî inançları 

nedeniyle yalnızca askerlik hizmetini değil, aynı zamanda bunun yerine ikame edilen 

sivil hizmeti de yapmayı reddetmesinin zorunluluk durumu bakımından koruma 

görmeyeceğini ifade etmiştir. Nitekim Askerî Ceza Kanunumuz 45. maddesinde “bir 

şahsın hareketini vicdanına veya dinine göre lâzım saymış olması, yapmak veya 

yapmamakla vukua gelen bir cezayı mucip olmasına mani teşkil etmez” şeklinde bir 

düzenleme içermektedir. Bu madde, Askerî Ceza Kanunu’nun herhangi bir hükmünü 

din ve vicdan kurallarına aykırı sayarak, kanuna karşı gelinmesini suç olarak kabul 

etmiştir. Böylece vicdanî düşüncesi askerlik hizmetini kabul etmediği için asker 

olmayı reddeden veya askerden kaçan ya da savaş sırasında düşmanı öldürmeyi 

ahlâk ve din kurallarına aykırı sayarak düşmana saldırmayan kişi, bu vicdanî ve 

                                                 
680 BVerfGE 12, sh: 55.  
681 BÖSE, Martin: “Die Glaubens- und Gewissensfreiheit im Rahmen der Strafgesetze (insbesondere 
§ 34 StGB)”, ZStW 113 (2001), sh: 49.  
682 HERDEGEN, Matthias: “Gewissensfreiheit und Strafrecht”, GA 1986, sh: 114. 
683 BVerfGE 19, sh: 135-138.  
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dinsel düşüncelerinin tehlike altında bulunduğunu ileri sürerek zorunluluk 

durumundan yararlanamaz 684 . Ancak böyle bir inancın takdirî hafifletici neden 

sayılmasının mümkün olduğu doktrinde ileri sürülmüştür685.  

Yine bir işletmede işçilerin işlerinin korunması (iş güvencesi) ve üretimin 

devam ettirilmesi hukuksal değerlerden biri olarak kabul edilmektedir 686 . Alman 

Federal Mahkemesi’nin 13 Mart 1975 tarihli kararına konu olan olayda, bir fabrikada 

şişe kapaklarının üretiminde oluşan duman çatıdaki bir bacayla tahliye edilmekteydi. 

Duman çevrede oturan pek çok kişide sağlık sorunlarına yol açmıştı. Çözüm bulma 

çabaları ilk yıllarda sonuçsuz kalmış, fabrikanın yönetimi 500 kişinin çalışması 

nedeniyle işletmeyi kapatamayacaklarını ifade etmişti. Federal Mahkeme zorunluluk 

durumunun koşullarının olayda oluşmadığına karar vermiştir. Mahkeme’ye göre, iş 

güvencesinin yanısıra, üretimin devam ettirilmesi zorunluluk durumu bakımından 

korunan hukuksal değerlerdir. Bu hukuksal değerlere yönelik tehlike, çatışan 

yararlar karşılaştırıldığında çevrede oturanların sağlığının tehlikeye atılması 

karşısında fabrikanın çalıştırılması suretiyle savuşturulamaz. Üretimi devam 

ettirebilmek ve böylece işçilerin işlerini kaybetmemesini sağlamak için çevrede 

yaşayanların sağlığına zarar verilmesi korunan hukuksal değerlere yönelik tehlikenin 

savuşturulması bakımından araç olarak kabul edilemez687. 29 Temmuz 2002 tarihli 

kararında İsviçre Federal Mahkemesi de, bir sebze işletmesinin sahibinin oturma izni 

bulunmayan yabancı bir personeli işe kabul etmesinin haklılığını ortaya çıkarmak 

                                                 
684  “Sanığın yemin töreninde yemin etmemesi üzerine, bölük komutanı tarafından yemin etmesi 
hususunda tekrar emir verilmesine ve silâh teslim alması da istenmesine rağmen, sanığın vicdanî 
inançları nedeniyle yemin etmeyeceğini ve silâh almayacağını beyan ederek hizmete müteallik emre 
itaat etmediği ve böylece emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediği anlaşılmıştır” (As.Yrg. 2.D., 13.03.1996, 
E.157, K.156). “AsCK’nun 45. maddesi hükmü karşısında, hiçbir askerin askerî bir vazifeyi ve emri dinî 
inançlarına aykırı düştüğünden bahisle yerine getirmekten kaçınmasının mümkün olamayacağı, dinî 
inancın bu yolda vukubulan bir fiili suç olmaktan çıkaramayacağı, keza, dinî ve vicdanî sebeplerle 
yapılan veya yapılmayan hareketlerin cezaî ehliyete tesiri bulunmadığı kuşkusuzdur” (As.Yrg. 5.D., 
27.11.1996, E.746, K.741). Bu kararlar için bkz. ÇELEN, Orhan: En Son İçtihatlı, Notlu, Açıklamalı, Ek 
ve Örnekli Askerî Ceza Kanunu, 3. Baskı Ankara 2001, sh: 123.        
685 ERMAN, Askerî Ceza Hukuku, sh: 170; DÖNMEZER/ERMAN, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c: II, 
No: 697. 
686 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 9; LK-
StGB (HIRSCH), § 34, No: 22; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 28.    
687 MDR 1975, sh: 723; Karar için ayrıca bkz. ÜNVER/NUHOĞLU, Federal Almanya Çevre Ceza 
Hukuku, sh: 181. Oldenburg Yüksek Eyalet Mahkemesi 16 Mayıs 1978 tarihli kararında, ağır 
nakliyatlarda yedek şoför bulundurma mecburiyetini ihlâl eden şoförün, işverenin alabileceği 
tedbirlerden korkması nedeniyle işini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya bulunması dolayısıyla fiilini, 
zorunluluk durumu (OWiG § 16) kapsamında değerlendirmiştir (NJW 1978, sh: 1869).    
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için, işletmenin ayakta kalmasının yalnızca bu suretle sağlayabileceğini ileri sürdüğü 

olayda zorunluluk durumunun mevcut olmadığı sonucuna ulaşmıştır688.                        

AİHS md. 6/1 ve AY md. 36 gereğince herkes kanuna uygun, adil bir ceza 

muhakemesinin yürütülmesini isteme hakkına sahiptir. Bu hak Ceza Kanunu 

tarafından da güvence altına alınmıştır (md. 288). Frankfurt Yüksek Eyalet 

Mahkemesi 11 Aralık 1978 tarihli kararında, hâkimin taraflılığını ispatlamak için 

yetkisiz olarak gerçekleştirilen telefon konuşmalarının banda alınıp kullanılmasının 

adil bir ceza muhakemesi yürütülebilmesi bakımından hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumuna dayanılarak kabul edilebileceği sonucuna ulaşmıştır689.  

Toplum geneline ait hukuksal değerler de zorunluluk kapsamında bir 

tehlikeden korunmaya elverişli hukuksal değerlerdir 690 . Bununla birlikte burada, 

adaleti kendi başına sağlama durumundan kaçınılmasına dikkat edilmelidir. Bu 

bağlamda tehlikeden başka türlü kurtulma olanağının somut olayda bulunup 

bulunmadığının iyi değerlendirilmesi gerekir. Asıl görevli devlet organlarına ve yasal 

yollara başvurma olanağı bulunduğu takdirde, zorunluluk durumunda bulunulduğu 

iddiasıyla işlenen fiilin hukuka uygunluğu ileri sürülemeyecektir691.  

Kamu maliyesi gibi devletin hukuksal değerlerinin, toplum genelinin hukuksal 

değerleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır 692 . Örneğin, 

dışişleri bakanının şoförü, bakanın yabancı bir devlet başkanını zamanında 

karşılayabilmesi ve böylece devletin uluslararası itibarının zedelenmemesi için 

bakanı havaalanına yetiştirmek amacıyla yasal hız sınırını aşabilecektir693. Devlet 

güvenliğini tehdit eden bir tehlikeyi savuşturan bir sivil de, hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumundan yararlanabilecektir. Zira bireyin özgürlükçü 

demokratik temel bir düzen içerisinde yaşamını sürdürme hakkı mevcuttur. Bu 

şekildeki bir zorunluluk durumunda devlete yardımda, devletin kendini hukuken 

koruma önceliğini ve olanaklarını somut olayın değerlendirilmesinde dikkatle 

                                                 
688 FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Art. 34, No: 1.5.  
689 NJW 1979, sh: 1172-1173.  
690 Belirtelim ki, mülkiyet ve zilyetlik gibi bireysel hukuksal değerler, sahipleri devlet olduğunda da 
bireysel hukuksal değer olarak kalacakları için bu anlamda herhangi bir özellik göstermezler (LK-StGB 
(HIRSCH), § 34, No: 23).      
691 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 23; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 13; KÜHL, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 27; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/11.   
692 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 11.             
693 Örnek için bkz. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, sh: 13/10.   
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incelemek gerekir694. Örneğin, bir casus önemli belgelerle birlikte sınırı tam geçmek 

isterken devletin güvenliğini korumak isteyen bir sivil tarafından yakalandığı takdirde, 

bu fiil zorunluluk durumu nedeniyle hukuka uygun kabul edilecektir. Çünkü topluma 

ait hukuksal değerlerin korunmasında genelde tek başına yetkili olan resmî 

makamlar, bu tür somut olaylarda faaliyete geçme veya ceza kovuşturması yapma 

olanağına artık sahip değildirler695.    

Trafik güvenliği, toplum geneline ait hukuksal değer olarak zorunluluk 

durumu bakımından kabul edilmektedir. Böylece aynı zamanda, yaşam ve vücut 

bütünlüğü gibi bireysel hukuksal değerler de tehlikelerden korunmuş olmaktadır. 

Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi 25 Temmuz 1963 tarihli kararında, araç 

kullanamayacak derecede sarhoş olan bir kimsenin trafiğe çıkmasını polis gelene 

kadar engellemek amacıyla kontak anahtarına el konulması olayında hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun bulunduğu sonucuna ulaşmıştır696. 

Yine Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi 7 Ekim 1965 tarihli kararında, önündeki 

kamyonun iki tekerinin arasına yarım bir tuğla parçasının sıkıştığını kamyon 

şoförüne işaret etmek için yasal hız sınırını bilinçli olarak aşan sürücünün fiilini 

hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu çerçevesinde değerlendirmiştir697.          

Kamu sağlığı da topluma ait hukuksal değerler kapsamında değerlendirilmesi 

gereken hukuksal bir değerdir. Sivil kişiler tarafından yapılan uyuşturucu-uyarıcı 

madde ticaretiyle mücadele kapsamında, kamu sağlığının korunması zorunluluk 

durumunda korunan hukuksal değer olarak kabul edilmektedir 698 . Aynı şekilde, 

bulaşıcı bir hastalığı bulunan kimsenin başkalarının sağlığı bakımından tehlike 

yaratması hâlinde, zor kullanılarak hastaneye götürülüp ayrı bir bölüme kapatılması 

                                                 
694 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 26.  
695 Örnek için bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 13.   
696 NJW 1963, sh: 1991-1992. 
697 VRS 30, sh: 39-40; Yine Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 10 Aralık 1969 tarihli kararı 
(NJW 1970, sh: 674-675).   
698 Alman Federal Yüksek Mahkemesi 5 Temmuz 1988 tarihli kararında, uyuşturucu-uyarıcı madde 
ticaretiyle mücadeleyi topluma ait hukuksal değerler kapsamında değerlendirmekle birlikte, olayda 
tehlikenin başka şekilde savuşturulması imkânı bulunduğu gerekçesiyle zorunluluk durumunu kabul 
etmemiştir (StV 1988, sh: 432-434). Neumann, kamu sağlığının aslında metafizik ve ideolojik 
düşüncelerin ötesinde tek tek bütün bireylerin sağlığıyla ilgili bir kavram olduğunu, bunun sadece 
uyuşturucu-uyarıcı madde ticaretiyle doğrudan doğruya tehlikeye konulamayacağının altını çizmektedir. 
Yazara göre, bu nedenle, böyle bir hâlde zorunluluk durumu kabul edilmemelidir. Çünkü sağlığın 
tehlikeye konulması fiili, kişinin bireysel sorumluluğunda olan kendisini tehlikeye atmayı ifade 
etmektedir (NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 31).         
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da zorunluluk durumunu teşkil eder699. AIDS hastalığı ile mücadele kapsamında 

yapılan kampanyalarda prezervatif kullanılması hakkındaki müstehcen yazı ve 

görüntüler suç teşkil etmeyecektir 700  (TCK md. 226). Kuş gribinin insanlara 

bulaşmasını önlemek için hastalığın sözkonusu olduğu çevrede yaşayanların kümes 

hayvanlarının yetkililer tarafından imha (itlâf) edilmesi yine bu bağlamda 

değerlendirilmelidir.    

Bazı istisnaî hâllerde, usulüne uygun olarak gerçekleştirilmeyen ceza 

muhakemesi tedbirlerinin, devletin ceza kovuşturmasındaki yararı çerçevesinde ele 

alınıp zorunluluk durumu kapsamında değerlendirilerek hukuka uygun olarak kabul 

edilebilmesi doktrinde tartışmalıdır 701 . Lenckner/Perron, devletin ceza 

kovuşturmasındaki yararının zorunluluk durumuna müsait bir hukuksal değer 

olduğunu belirtmekte, ancak sivil kişiler tarafından gerçekleştirilen fiillerin hukuka 

uygun olarak kabul edilmesinin istisnaî nitelikte olduğunu, resmî makamlar 

tarafından alınan tedbirlerin ise sadece kanunî bir yetki boşluğunda hukuka uygun 

kabul edilebileceğini vurgulamaktadırlar702. Kühl, ceza muhakemesi kanunuyla ceza 

kovuşturması için çizilen sınırların sivil kişiler aracılığıyla dolanılamayacağını, bu 

hususun devletin aslî yükümlülüğü olarak yürüttüğü ceza kovuşturmasının sivil 

kişiler tarafından üstlenilmiş olması bakımından da geçerli olduğunu ifade etmiştir703. 

Bununla birlikte, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 10 Mart 1972 tarihli kararına 

konu olan olayda, polis uyuşturucu madde ticareti yapıldığından şüphelendiği bir 

evde delil bulabilmek için birkaç siville temas kurmuştu. Bu kişiler bir ipucu 

bulduklarında evin önünde bekleyen polise özel bir işaretle haber vermek ve böylece 

polisin baskın yapmasına olanak sağlamak üzere gizlice eve girmişler, ev sahibiyle 

karşılaştıklarında uyuşturucu almak istediklerini söylemişlerdi. Mahkeme, halkın, 

özellikle de gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları için tehlike arzeden uyuşturucu 

madde suçluluğunun ortaya çıkarılmasında polisin temas kurduğu kişilerin işlediği 

konut dokunulmazlığını ihlâl suçunun zorunluluk durumu (o dönem Alman 

hukukunda kanun üstü zorunluluk durumu) gereğince hukuka uygun olduğuna karar 

                                                 
699 Örnek için bkz. DÖNMEZER/ERMAN, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c: II, No: 829. 
700 Örnek için bkz. DESPORTES/LE GUNEHEC, Droit pénal général, No: 749.  
701  GÖSSEL, Karl Heinz: “Über die Rechtmäβigkeit befugnisloser strafprozessualer rechtguts-
beeinträchtigender Maβnahmen”, JuS 1979, sh: 162 vd.; Gizli dinlemelerin hukuka uygunluğu hakkında 
bkz. DE LAZZER, Dieter/ROHLF, Dietwalt: “Der Lauschangriff”, JZ 1977, sh: 211-212.  
702 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 11. 
703 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 29.   
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vermiştir 704 . Alman Federal Yüksek Mahkemesi 23 Eylül 1977 tarihli kararında, 

zorunluluk durumuna ilişkin hükümlerin olağanüstü hâllerde daha yüksek hukuksal 

bir değerin kurtarılması için sanığın (özellikle terör fiillerinden sanık olan kişilerin) 

müdafi ile görüşme ve yazışma hakkının ihlâl edilmesine izin verdiğine kanaat 

getirmiştir705.  

Savcı veya başka bir kamu görevlisi tarafından sanığın kimliğinin basın 

yoluyla açıklanmasında zorunluluk durumu bakımından korunan, toplum geneline ait 

bir yarar bulunmamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin masumiyet 

karinesiyle ilgili 10 Şubat 1995 tarihli kararına konu olan olayda, eski bir Fransız 

bakanın öldürülmesinin ardından, dönemin içişleri bakanı yaptığı basın toplantısında 

suçun şeriki olarak de Ribemont isimli bir kişiyi göstermişti. Şüpheli olan ve daha 

sonra tutuklanan bu kişi, hakkında üç yıl süren bir muhakemenin ardından takipsizlik 

kararı verilmesi üzerine AİHM’ne başvurmuş, AİHM de, “AİHS md. 6/2’nin uygulama 

alanının masumiyet karinesinin yalnızca adlî bir makamdan kaynaklanan ihlâli 

olasılığıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda diğer kamu makamlarından 

kaynaklanan ihlâllere de uygulanabileceğini” belirtmiş, bu maddenin “mercilerin 

devam eden ceza soruşturmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmelerini 

engellemediğini, bunun masumiyet karinesine saygının gerektirdiği bütün ölçülülük 

ve ihtiyatlılık esaslarına göre yapılmasını” istediğini ekleyerek, Fransa’nın AİHS’ni 

ihlâl ettiğine karar vermiştir706. Buna karşın, bu şekilde bir kimlik açıklaması, basında 

yanlış kişinin suçlanmasını düzeltmek için yapılmışsa, zorunluluk durumundan 

bahsedilebilecektir. Çünkü bu sayede, yanlış şüphelinin kişilik hakları korunmak 

istenmektedir707.   

Politik protesto (örneğin konut hakkının korunması), çevre hareketleri 

(örneğin bitki ve hayvan varlığının korunması), kadın hareketleri ve barışın 

korunması çerçevesinde yapılan fiillerin de belirli hukuksal değerleri korumak için 

yapılması dolayısıyla zorunluluk durumu hukuka uygunluk nedeninden 

                                                 
704 NJW 1972, sh: 2275-2276. Kararın ayrıntılı bir analizi için bkz. AMELUNG, Knut/SCHALL, Hero: 
“Zum Einsatz von Polizeispitzeln: Hausfriedensbruch und Notstandsrechtfertigung, Wohnungs-
grundrecht und Durchsuchungsbefugnis”, JuS 1975, sh: 565 vd.   
705 BGHSt 27, sh: 260-266. Kararın eleştirisi için bkz. AMELUNG, Knut: “Nochmals: § 34 StGB als 
öffentlichrechtliche Eingriffsnorm?”, NJW 1978, sh: 623-624.  
706 10 Şubat 1995 tarihli Fransa’ya karşı Allenet de Ribemont kararı için bkz. PRADEL/CORSTENS, 
Droit pénal européen, sh: 391.   
707 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 31.  
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yararlanabileceği belirtilmekle birlikte 708 , şiddete dayalı protestoların zorunluluk 

durumu aracılığıyla koruma görmeyeceğinin altı çizilmektedir 709 . Alman Federal 

Yüksek Mahkemesi 19 Şubat 1993 tarihli kararında, Alman Hükümeti’nin Alman 

topraklarında bir atom bombası üssünün kurulması yönündeki kararını geri alması 

için yapılan protestolar bakımından zorunluluk durumunu kabul etmemişti. Mahkeme, 

böyle bir üssün kurulmasının Anayasa’yı ihlâl etmediğini ve bu üssün kurulmasına 

yönelik düşüncelerin açığa vurulmasında başka olanakların da mevcut olduğunu dile 

getirmiştir710.            

Piyasaların saydamlaştırılması veya tıbbî gelişmeler gibi topluma ait 

somutlaştırılamayan yararların, zorunluluk durumunda korunan hukuksal 

değerlerden ayrık tutulması gerektiği doktrinde vurgulanmaktadır711.  

Somut tehlike durumunda hukuksal değerin korunmaya gereksinim 

duymaması (örneğin, malik tarafından eşyanın feda edilmiş olması) veya korunmaya 

liyakatinin olmaması (örneğin, hakkında kesinleşmiş hürriyeti bağlayıcı ceza bulunan 

hükümlünün hareket serbestisi), tehlike karşısında korunacak hukuksal değerler 

sorunuyla ilgili olmayıp, zorunluluk durumunun diğer koşullarıyla ilgilidir712. Örneğin, 

hakkında kesinleşmiş hürriyeti bağlayıcı bir ceza bulunan hükümlü bu husustaki 

hukuksal özel katlanma yükümlülüğü nedeniyle zorunluluk durumunda bulunduğunu 

ileri süremeyecektir713. 

Bir tehlikeyle karşı karşıya bulunan hukuksal bir değerin, kurtarma fiili 

nedeniyle feda edilen hukuksal değerle, kurtarma fiiline göre belirli, tasarruf edilebilir 

hukuksal bir değere başvurulmasını gerektiren spesifik bir çatışma ilişkisi içerisinde 

bulunması şart değildir714. Böyle bir ilişkinin aranmasından yana olan yazarlar, zor 

bir durumda işlenen herhangi bir ödeme aracının çalınması olayında hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunu kabul etmemekteler ve ağır bir 
                                                 
708 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 30.  
709 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 10.  
710 NJW 1993, sh: 2432.  
711 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 23; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 31.   
712 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 9; LK-
StGB (HIRSCH), § 34, No: 24; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 32.   
713  LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 24, 67. Maurach/Zipf bu örneği, uygunluk kuralı bünyesinde 
değerlendirmektedirler (MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 27, No: 41).   
714 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 33 IV 3b; KÜHL, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 8, No: 37; LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 24. Buna karşın Bockelmann, böyle bir 
ilişkinin varlığını zorunlu görmektedir (Bkz. JZ 1959, sh: 495).    
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hastanın hastaneye naklinde herhangi bir taşıtın değil, en yakındaki elverişli aracın 

kullanılması gerektiğini vurgulamaktadırlar 715 . Ancak bu olaylar zorunluluk 

durumunun diğer koşulları sayesinde çözüme kavuşturulabileceğinden, yeni koşul 

yaratmaya gerek yoktur. Birinci olayın zorunluluk durumu bakımından önem taşıyan 

bir tehlikenin yokluğu bakımından değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir 716 . 

Birden fazla kurtarma olanağının bulunduğu ikinci olayda ise, tehlikenin başka türlü 

savuşturma olanağının bulunmaması koşulu bakımından değerlendirme yapılması 

gerekliliği vurgulanmaktadır717.    

B. Kurtarma Fiiline İlişkin Koşullar 

1. Tehlikenin Meydana Gelmesine Bilerek Neden Olmama 
Koşulu 

Türk Ceza Kanunu md. 25/2, failin “bilerek neden olmadığı… bir tehlike”den 

bahsetmek suretiyle bu koşula yer vermiştir. Eski Türk Ceza Kanunu md. 49/3 de 

aynı şekilde, failin “vukuuna bilerek mahal vermediği…bir tehlike” ifadesini 

kullanmaktaydı. Bu düzenlemeyle, failin tehlikenin meydana gelmesine bilerek 

neden olması hâlinde, tehlikeyi savuşturmak ve böylece hukuksal bir değeri 

korumak için kurtarma fiiline başvuramayacağını, başvurduğu takdirde ise bu fiilinin 

hukuka aykırı olacağı vurgulanmak istenmiştir.  

Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunu düzenleyen Alman Ceza 

Kanunu § 35’de, tehlikeye bizzat neden olduğunda failden tehlikeye katlanması 

beklenebildiği olaylarda hükmün uygulama alanı bulmayacağı açıkça dile 

getirilmesine karşın, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunu 

düzenleyen §34’de bu yönde bir koşul yer almamaktadır718. Bununla birlikte, hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda da tehlikeye kusurlu olarak yol açılıp 

açılmaması doktrin ve uygulama tarafından hukuksal yararların karşılaştırılması 

                                                 
715 Örnekleri aktaran LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 24.  
716 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 24.  
717 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 21; LK-
StGB (HIRSCH), § 34, No: 24; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 37.   
718 Buna karşın, savunma zorunluluğu durumunu düzenleyen Medenî Kanun’un 228. paragrafının ikinci 
cümlesi, zorunluluk durumunda gerçekleştirilen fiilin failinin tehlikeye kusuruyla neden olması hâlinde 
zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu hüküm altına almaktadır.    
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çerçevesinde bir etken olarak gözönünde bulundurulmaktadır719. Alman doktrininde 

ve uygulamasında, failin zorunluluk durumuna kusuruyla neden olması hâlinde, 

§34’e göre hukuka uygunluğun her zaman ortadan kalkmayacağı ifade 

edilmektedir720.  

Fransız Ceza Kanunu’nun 122-7. maddesinde zorunluluk durumuna failin 

kusurlu ön fiiliyle neden olmaması hâli bir koşul olarak açıkça öngörülmemiştir. Bu 

nedenle, failin bilerek neden olduğu bir zorunluluk durumunda işlediği fiilin yine de 

hukuka uygun sayılıp sayılmayacağı doktrinde tartışmalıdır721. Pradel’e göre, “failin 

önceki kusurlu fiili bir suç teşkil ettiği takdirde, şüphesiz bundan dolayı faili 

cezalandırmak gerekir, ancak failin psikolojisiyle ilişkili olmayan objektif bir veri olan 

zorunluluk durumunun etkisiyle gerçekleştirilen fiilden dolayı fail cezalandırılamaz”722. 

Zorunluluk durumunu, “hukuka uygunluk değeri failin psikolojisinden bağımsız olan 

objektif bir durum” olarak ele alan Merle ve Vitu de “failin önceki kusurlu fiilinin, 

zorunluluk durumunda işlenen suçla yol açılan zararı karakterize eden sosyal 

yararlılığı veya önemsizliği ortadan kaldırmayacağını” ifade etmektedirler 723 . 

Desportes ve Le Gunehec’e göre ise, “kanun koyucu meşru savunma konusunda 

saldırının haksızlık niteliğini benimsemesine rağmen, 122-7. maddede bu koşulu 
                                                 
719 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 33 IV 3c; KÜHL, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 8, No: 142; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 60 vd.; LK-StGB 
(HIRSCH), § 34, No: 70; SK-StGB (GÜNTHER), § 34, No: 19; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 95; 
KIEFNER, Martina: Die Provokation bei Notwehr (§ 32 StGB) und Notstand (§ 34 StGB), Gießen 1991, 
sh: 66 vd. Kusurla yol açılan zorunluluk durumunun yararların karşılaştırılması koşulu çerçevesinde ele 
alınmasına ilişkin tartışmalar için ayrıca bkz. KÜPER, Wilfried: Der verschuldete rechtfertigende 
Notstand, Berlin 1983, sh: 24-35.     
720  KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende Notstand, sh: 18. Alman hukukunda birlik teorisinin 
benimsendiği dönemde zorunluluk durumuna yol açılmasında kusursuzluğun cezasızlığın genel koşulu 
olup olmadığı tartışılmış ve ayırma teorisi tarafından bu hususta mazeret nedeni olarak zorunluluk 
durumu ile hukuka uygunluk nedeni zorunluluk durumu arasında farklılık bulunduğuna işaret edilmiştir. 
Ayırma teorisine göre, zorunluluk durumunda gerçekleştirilen fiilin hukuka uygunluğu değil, mazur 
görülmesi tehlikeye kusursuz yol açılmasına bağlıdır (Bu konuda bkz. KÜPER, Der verschuldete 
rechtfertigende Notstand, sh: 18-19). Roxin’e göre, fail zorunluluk durumuna neden olmuşsa, § 35 
anlamında mazeret niteliğini kazanmayacak hukuka aykırı, böylece sosyal bakımdan tasvip edilmeyen 
bir fiil gerçekleştirmesine karşın, § 34 anlamında zorunluluk durumuna neden olunmasından dolayı 
önemli ölçüde ağır basma koşulunu kolaylıkla yitirmeyen yararların korunması için hareket etmektedir 
(ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 60).               
721 Yeni Ceza Kanunu yürürlüğe girmeden önceki dönemde, Rennes Asliye Ceza Mahkemesi 12 Nisan 
1954 tarihli kararında taksirle girdiği demiryolu geçidini tren tarafından ezilmemek için yıkmak zorunda 
kalan kamyon şoförünü mahkûm etmişti (Karar için bkz. MAYAUD, Code pénal, sh: 131-132). Daha 
önce belirttiğimiz Yargıtay’ın 28 Haziran 1958 tarihli kararında da “mevcut olduğu iddia edilen 
zorunluluk durumuna bizzat yol açmayan” sanıktan bahsedilmekteydi. Yine Yargıtay’ın 25 Mart 1971 
tarihli kararına göre, gümrük dolandırıcılığını plânlamaya iştirak eden muhbir, fiiliyle dolandırıcıların 
yakalanmasına olanak sağladığını ileri sürerek cezadan kurtulmak için zorunluluk durumuna 
başvuramaz (Karar için bkz. STEFANI/LEVASSEUR/BOULOC, Droit pénal général, No: 405, dn: 4).           
722 PRADEL, Manuel de droit pénal général, No: 348. 
723 MERLE/VITU, Traité de droit criminel, sh: 593.  
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belirtmediği için önceki içtihadî gerekliliğin artık kaybolduğunun düşünülmesi 

mümkündür”724 . Ancak bu görüşlere karşın, Stefani/Levasseur/Bouloc zorunluluk 

durumunun mevcut olabilmesi için failin kusurlu ön fiilinin yokluğunun gerekli 

olduğunu belirtmektedirler. Yazarlara göre, “fail kendisini böyle bir duruma 

sokmuşsa, mevcut veya pek yakın tehlikeden bahsedilemeyecektir, ayrıca 

zorunluluk durumu sonucunda işlenen suçun cezalandırılmamasının esası, failin 

kendisini suç işleme zorunluluğuna kusursuz olarak sokmasını gerektirir”725. Nitekim 

Yargıtay’ın 22 Eylül 1999 tarihli kararına göre, “sanık, tehlikenin önceden 

öngörülebilir şekilde ortaya çıkması hâlinde, kendini suç işlemek zorunda kalacağı 

bir olaya bilerek sokarsa zorunluluk durumunda hareket ettiğini ileri 

süremeyecektir” 726 . Böylece Yargıtay Yeni Ceza Kanunu döneminde de önceki 

içtihadının çizgisinde kalmıştır.  

İsviçre Ceza Kanunu’nun 34. maddesi ise, tehlikenin failin kusuruna 

yüklenemediği takdirde kurtarma fiilinin cezalandırılamayacağını, buna karşın tehlike 

failin kusuruna yüklenilebildiği takdirde hâkimin cezayı serbestçe indirebileceğini 

hüküm altına almıştır. İtalyan Ceza Kanunu’nun 54. maddesi de, failin iradî olarak 

neden olmadığı tehlikeden söz etmektedir. Yine İspanya Ceza Kanunu md. 

20/f.5,b.2, “zorunluluk durumuna fail tarafından bilinçli olarak neden olunmamalıdır” 

düzenlemesini içermektedir.   

Hukuksal yararlar çatışmasına ve böylece kurtarma fiiline yol açan “ön fiilin” 

haksızlığı daima sözkonusudur. Bu tipik ve hukuka aykırı fiilden dolayı fail kişisel 

olarak kınanabildiği takdirde, kusurun mevcut olduğu sonucuna varılmalıdır727.  

                                                 
724 DESPORTES/LE GUNEHEC, Droit pénal général, No: 747.  
725  STEFANI/LEVASSEUR/BOULOC, Droit pénal général, No: 405. Aynı yönde bkz. BOULOC, 
Bernard/MATSOPOULOU, Haritini: Droit pénal général et procédure pénale, 15e éd., Paris 2004, No: 
204; SOYER, Jean-Claude: Droit pénal et procédure pénale, 18e éd., Paris 2004, No: 265.    
726 Karar için bkz. MAYAUD, Code pénal, sh: 132; PRADEL/VARINARD, Les grands arrêts du droit 
pénal général, sh: 310. 
727  Küper’e göre, bu ön fiilin sonuçları yalnızca, fiil faile isnad edilebiliyor ise, yani en azından 
öngörülebilir ve kaçınılabilir olduğunda, faile kusurlu olduğu için yüklenebilir. Küper, buradaki kusurdan 
esasen bu yüklenebilirliği (isnad edilebilirliği) anlamaktadır (KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende 
Notstand, sh: 19). Doktrinde zorunluluk durumuna yol açan kusurun tanımı şu şekilde yapılmaktaydı: 
“Tehlikeyle karşı karşıya bulunan kişi, tehlikeyi savuşturmak için başkasının hukuksal değerini ihlâl 
etme zorunluluğuna bizzat neden olduğu veya bunu öngördüğü takdirde ya da kendisinden beklenen 
makul özeni gösterebilseydi bu zorunluluktan kaçınması kendisinden makul olarak beklenebildiğinde, 
zorunluluk durumu kusurludur” (Bkz. FRANK, Reinhard: Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 
18. Auflage, Tübingen 1931, § 54, No: I, 5).   
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Alman doktrininde bir dönem, zorunluluk durumuna neden olan kusur, 

tehlikeye katlanma yükümlülüğünün kaynağı olarak ele alınmıştı. Kusurla yol açılan 

zorunluluk durumuna failin katlanma yükümlülüğü altında bulunması şeklinde 

gerekçelendirilen bu tez728, bu kusurlu ön fiilin zorunluluk durumunun hangi koşulu 

altında incelenmesi gerektiği sorunu için getirilen bir çözüm tarzından 

kaynaklanmaktaydı. Hatta Binding, “tehlikeye yönelen kişi bunun içerisinde ölür” 

ifadesini kullanmıştır729. Bu katı tez, pratik sonuçlarının kabul edilemez ve kusur 

olgusunun da böyle çok geniş sonuçlara müsaade etmeyeceği gerekçesiyle 

doktrinde eleştirilmiştir730. Bu nedenle, Lenckner’in örneğine göre, eksik donanımla 

ve başkalarının uyarılarına rağmen dağa çıkan ve böylece tedbirsiz olarak hareket 

eden dağcı ağır bir donma tehlikesinden korunmak için bir dağ kulübesine kapısını 

kırarak sığındığı takdirde zorunluluk durumundan yararlanmalıdır731. Bu tezin, diğer 

tehlikeye katlanma yükümlülükleri gibi bir yükümlülük dayanağı göstermemesi ve bir 

risk taşıma yükümlülüğünü değil, failin kendini feda etmesi yükümlülüğünü ileri 

sürmesi dolayısıyla zorunluluk durumuna başvurma olanağının yitirilmesinin bir 

türünü ifade etmek için başvurulan dolaylı bir anlatım biçimi olduğu da belirtilmiştir732.  

Yine kusurlu ön fiilin sonraki fiilin hukuka uygunluğunu ortadan kaldıran 

mutlak etkisi görüşü, her kusurlu ön davranışın, zorunluluk durumundan doğrudan 

elde edilebilen çatışma çözümü kriterlerinin önüne failin aleyhine olarak 

geçilebileceği ve kesin biçimde değiştireceği zımnî koşuluna dayanmaktadır. Bu 

görüşe göre, zorunluluk durumunda başkasının hukuksal değerinin ihlâlinin hukuka 

uygunluğu, failin bu duruma neden olması ile birlikte ortadan kalkmaktadır733.  

Fail, fiilinin hukuka uygunluğunun sözkonusu olabileceği bir zorunluluk 

durumuna kendisine yüklenebilir ve kusurlu bir fiille neden olmuşsa, somut olayların 

değerlendirilmesinde iki çözüm tarzı bulunmaktadır. Zorunluluk durumu 

düzlemindeki birinci çözüm tarzına göre, kusurlu ön fiil zorunluluk durumu 

sonucunda kasten işlenen fiil hakkında verilecek çatışmaya ilişkin değerlendirmenin 

                                                 
728 v. BAR, Ludwig: Gesetz und Schuld im Strafrecht, Band: 3: Die Befreiung von Schuld und Strafe 
durch das Strafgesetz, Berlin 1909, sh: 266.   
729 BINDING, Handbuch des Strafrechts, Band I, sh: 778.   
730 HENKEL, Der Notstand nach gegenwärtigem und künftigem Recht, sh: 137; LENCKNER, Der 
rechtfertigende Notstand, sh: 103-105.      
731 LENCKNER, Der rechtfertigende Notstand, sh: 104.  
732 KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende Notstand, sh: 16, 21-22, 161.  
733 Bkz. KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende Notstand, sh: 23.  
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konusu kapsamında ele alınır734. Bu yüzden doktrinde kusurlu ön fiilin yararların 

karşılaştırılması veya uygunluk735 veyahut da kaçınılmazlık736 koşulları açısından ele 

alınması gerektiği ileri sürülmüştür. Zorunluluk durumuna neden olan fiil düzleminde 

bir çözüm sunan ikinci yol (nedeninde hukuka aykırı fiil – actio illicita in causa – 

teorisi), ön fiilin tehlikeyi savuşturma zorunluluğuyla işlenen fiilin hukuka aykırılık 

değerlendirmesinin temeli (bağlantı noktası) olarak ele alınması düşüncesine 

dayanmaktadır. Böylece failin fiilinin, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumu kriterlerine göre tasvip edilmesinde, çatışmaya yol açan sebepler ve 

sübjektif tipiklik hâlleri (kast ve taksir) gözönünde bulundurulduğunda, bu fiilin 

nedeninde (in causa) hukuka aykırı olarak değerlendirilmesi bir öngerçek (postulat) 

olarak ortaya çıkmaktadır 737 . Bununla birlikte, bu iki çözüm tarzının birbiriyle 

birleştirilebileceği belirtilmiştir. Buna göre, nedeninde hukuka aykırı fiil teorisi 

yalnızca, ön fiildeki kusur zorunluluk durumu nedeniyle işlenen fiilin hukuka 

uygunluğuna dokunmadığı takdirde önem kazandığı için, zorunluluk durumu 

düzleminde getirilen çözüm tarzı yöntem ve pratik olarak önceliğe sahip olacaktır738.  

Nedeninde hukuka aykırı fiil (actio illicita in causa) teorisine göre, bazı 

hâllerde zorunluluk durumuna öngelen veya başka bir ifadeyle hukuksal yararların 

çatışmasına neden olan ve böylece zorunluluk durumunun koşulları gereğince 

hukuksal değer ihlâlinin ortaya çıkmasını olanaklı kılan tehlike, bu tehlike karşısında 

yapılan fiil hukuka uygun olmasına karşın, fail tarafından kast veya taksirle 

gerçekleştirilen hukuka aykırı bir fiilden kaynaklanıyor olabilir. Bu ön fiil, zorunluluk 

durumu sonucunda gerçekleştirilen suç tipinin hukuka uygun olup olmadığını 

gerekçelendirmek zorunda olduğu için, zorunluluk durumuna neden olması 

dolayısıyla faile yüklenebilmesinin ötesinde, tehlikenin savuşturulmasını sağlayan 

suç tipinin unsurlarıyla, özellikle feda edilen hukuksal değerin ihlâl edilmesiyle ilişkili 

olmalıdır. Tipe uygun kurtarma fiilinin gerçekleşmesi bakımından ön fiilin tipikliğin 

                                                 
734 KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende Notstand, sh: 20-21, 160.  
735  Kusurlu ön fiili Alman Ceza Kanunu § 34/c.2’de yer alan uygunluk koşulu çerçevesinde 
değerlendiren görüşler için bkz. TRÖNDLE, Herbert/FISCHER, Thomas: Strafgesetzbuch und 
Nebengesetze, 53. Auflage, München 2006, §34, No: 15; KIENAPFEL, Diethelm: “Der rechtfertigende 
Notstand”, ÖJZ 1975, sh: 427.     
736 Lenckner/Perron, kusurlu ön fiille neden olunan kurtarma fiilini başka türlü kurtulma olanağının 
olmaması koşulundaki en az zararlı (en hafif) araç kapsamında değerlendirmektedirler 
(SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 42).  
737  KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende Notstand, sh: 21, 160. Nedeninde hukuka aykırı fiil 
teorisinin eleştirisi için bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 64.     
738 KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende Notstand, sh: 160.  
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objektif ve sübjektif (kast veya taksirli fiil) koşullarını yerine getirmiş olması lazımdır. 

Zorunluluk durumu nedeniyle kasten gerçekleştirilen fiilin hukuka uygun olup 

olmadığı veya hukuka uygunluğunun ne zaman ortadan kalkacağı sorunu, tehlike 

veya çatışma durumuna yol açılmasının faile yüklenebilirliği sayesinde çözüme 

kavuşturulabilecektir. Tehlike veya zorunluluk durumuyla ilişkili olan ön fiildeki kusur, 

başkasına ait hukuksal bir değere kasten müdahale edilmesi hakkında yapılacak 

hukuka aykırılık değerlendirmesini etkilemektedir. Bu durum, zorunluluk durumunda 

gerçekleştirilen fiil bakımından esas teşkil eden değerlendirmenin zaman açısından 

ve maddî olarak geçmişe doğru yöneltilmesini sonuçlamaktadır. Zorunluluk 

durumunun meydana çıkmasına neden olan kast veya taksirle işlenen hukuka aykırı 

fiil, kurtarma fiilinin hukuka aykırılığının değerlendirilmesinde önemli bir etken teşkil 

etmektedir739.   

Nedeninde hukuka aykırı fiil teorisine göre, tehlikenin savuşturulmasını 

sağlayan fiilin hukuka uygunluğu, yararlar çatışmasına ve hukuksal değer ihlâline 

götüren ön fiilin hukuka aykırı olarak nitelendirilme ve buna dayalı olarak neticesinin 

faile yüklenebilmesi olanağını ortadan kaldırmaz. Bu olanak, hem zorunluluk 

durumunda yapılan fiille, hem de failin çatışma durumunda hukuksal değeri ihlâl 

eden neticeye neden olabilmesi durumuyla bağlantılıdır. Ön fiil ile sonraki fiilin farklı 

değerlendirilmesi esasen, tehlikenin savuşturulmasına ve çatışmanın çözümüne 

sadece ikinci fiilin hizmet etmesine karşın, yararlar çatışmasına yol açan ön fiilin bu 

niteliğe sahip olmadığı gerekçesine dayanmaktadır. Hukuk düzeni, yararların 

çatışması durumunda başkasına ait hukuksal değerin feda edilmesine müsamaha 

gösterdiğinde ve böylece bu fiile ve sonucuna müsaade ettiğinde, bu durum 

zorunluluk durumuna yol açılmasının da hukuka uygun görülmesini ve de hukuka 

aykırı ön fiilin yüklenebilirliği bakımından elverişli konusu olarak nihaî neticenin ayrı 

incelenmesi sonucuna varılmasını gerektirmez 740 . Nedeninde hukuka aykırı fiil 

teorisine göre, ön fiil sadece, ihlâl ettiği suç tipinin bütün koşullarının nihaî neticeyle 

bağlantılı olarak gerçekleşmesi hâlinde cezalandırılabilirliğin haksızlık temelini teşkil 

edebilir. Kusurlu ön fiil ile nihaî netice arasındaki nedensellik, sonraki fiilin hukuka 

uygun netice safhasına karşın, esas olarak sorun teşkil etmez. Bu durum hem 

nedensellik bağlantısı hem de objektif isnad edilebilirliğin (nedensel akışın 

uygunluğu) genel kriterleri bakımından geçerlidir. Değerlendirme isnad edilebilirliğin 
                                                 
739 KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende Notstand, sh: 36-38, 164.  
740 KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende Notstand, sh: 164-165.  
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genel kurallarını takip edecektir. Neticenin ön fiile yüklenebilirliği, hukuksal değer 

ihlâli bakımından sorumluluğun daima tehlikeden sorumluluk sayesinde sağlanması 

ilkesinde başarısızlığa uğramaz741.  

Nedeninde hukuka aykırı fiil taksirli ön fiil ile kastlı ön fiil arasında bir ayrım 

yapılmasını da gerekli kılmaktadır. Neticesi harekete bitişik olmayan taksirli suç 

tipleri hareket türünü özel olarak belirtmeyip, yalnızca belirli bir neticeye özen 

yükümlülüğüne aykırı olarak yol açılmasını gerektirdiklerinde, zorunluluk durumuna 

neden olan ön fiil bir güçlükle karşılaşılmaksızın kanundaki suç tanımına dâhil 

edilebilmektedir. Taksirli hukuka aykırı ön fiil, başkasının hukuksal değerine 

müdahale edilmesini hukuka uygun hâle getiren bir çatışma durumuna yol açmakta 

ve böylece suç tipiyle korunan değeri dolaylı olarak spesifik şekilde tehlikeye 

sokmaktadır. Taksirli suç tipine dayanan özen yükümlülüğüne aykırı davranış yasağı, 

böyle dolaylı tehlike altına sokma fiillerini de kural olarak kapsamaktadır. Diğer 

taraftan başkasına ait hukuksal değerlerin dolaylı olarak tehlikeye sokulması, ön fiilin 

olumlu özellikleri nedeniyle hukuk düzeni tarafından kabul edilebilir riskler (izin 

verilen risk) olarak değerlendirilmesi de akla gelebilir742.  

Bağlı hareketli taksirli suçlarda suçun tanımı, nedeninde hukuka aykırı fiil 

teorisine başvurulmasına engel çıkartabilmektedir. Kanunî tanımda belirlenen 

hareket tarzları somut olayda eksik olduğu zaman, ön fiil suç tipi tarafından 

öngörülmemiş olacağı için, hukuka aykırılığı da sözkonusu olmaz. Bu tür suçlarda 

nedeninde hukuka aykırı fiil teorisinin uygulama alanı hakkında, ilgili taksirli suçların 

ve suç tipinin koşullarının somut olaya göre yorumlanması sonucunda karar 

verilecektir743. 

Kasten işlenen nedeninde hukuka aykırı fiilden sorumluluk, zorunluluk 

durumuna neden olan ön fiilin, sonraki fiil bakımından icra hareketlerine başlama 

olarak (suçun unsurlarını gerçekleştirmeye teşebbüs) nitelendirilebilmesini gerekli 

kılmaktadır. Bu asgarî temel koşul, kasten işlenebilen neticesi harekete bitişik 

olmayan suçların yapısına ilişkin temel düşüncelerden çıkartılmaktadır. Bu 

düşünceler, ön fiilin gerçekleştirilmesiyle birlikte teşebbüs safhasına geçilmesi ve 

kurtarma fiiliyle ihlâl edilen ilgili suç tipi anlamında icra hareketlerine kasten 

                                                 
741 KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende Notstand, sh: 47-50, 165. 
742 KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende Notstand, sh: 50-52, 55-58, 155 ve 165-166. 
743 KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende Notstand, sh: 166. 
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başlamayı ifade ettiği, ön fiilden önce yapılan hazırlık hareketlerinin bu suç tipi 

bakımından da kural olarak önem taşımayan davranışlar olduğu sonucuna 

götürmektedir744. Ancak bu düşünceye karşı ileri sürülen en önemli itiraz, kasten 

işlenebilen bir suçun tipik icra hareketlerinin başlamasını sağlayan “doğrudan 

doğruyalık” koşulunun ön fiilde eksik olduğudur. Buna göre, fail ne ön fiille ne de 

onun neticesiyle (hukuksal değerin ihlâl edilmesini gündeme getiren tehlikenin 

gerçekleştirilmesiyle) teşebbüs safhasına ulaşamamaktadır. Bundan dolayı kasten 

işlenebilen suçlar bakımından nedeninde hukuka aykırı fiil teorisinin hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda uygulama olanağına sahip olmadığı 

belirtilmektedir745.    

Kanaatimizce, kusurlu olarak yol açılan tehlike karşısında gerçekleştirilen bir 

kurtarma fiilinin mevcut olduğu olaylar zincirinde birbirinden farklı iki fiil vardır. 

Birincisi, faile objektif ve sübjektif olarak yüklenebilen hukuka aykırı ve kusurlu ön 

fiildir. Fail bu fiili taksirle veya kastla gerçekleştirmiş olabilir. Hukuka aykırı ve 

kusurlu olan bu fiil failin sorumluluğunu gerektirir. Bunun yanısıra, bu ön fiilin neticesi 

olarak ortaya çıkan bir tehlike, faili başkasının hukuksal değerini ihlâl etmek suretiyle 

kasten bir fiil gerçekleştirmeye zorlamış olabilir. Böyle bir durumda, ikinci fiilin suç 

teşkil edip etmediği, daha doğru bir ifadeyle hukuka aykırı olup olmadığı, ön fiilde 

failin kast veya taksirle hareket etmesine göre tespit edilecektir. Sonraki fiilin de 

hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldığı takdirde fail, her iki fiil bakımından da 

sorumlu tutulacaktır. Ön fiilin sonraki fiilin icra hareketlerinin başlangıcını 

oluşturduğu fikri ise kabul edilemez. Zira ön fiil ve sonraki fiil birbirinden bağımsız iki 

ayrı fiildir. Ön fiil suç genel teorisine göre tamamlanmış bir fiili ifade etmektedir. Bu 

yüzden başlı başına bir netice alt unsuruna sahiptir. Bu netice sonraki fiil 

bakımından korunan hukuksal değeri tehdit eden bir tehlike olarak ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca ön fiilin sonraki fiilin neticesi (başkasının hukuksal değerinin 

ihlâli) ile ilişkili olması nedensellik bağlantısıyla açıklanamaz. Fail aynı suç işleme 

iradesi çerçevesinde ön fiilini gerçekleştirip, böylece kendisini zorunluluk durumuna 

soktuktan sonra kurtarma fiilini gerçekleştirdiği takdirde başvurduğu kurtarma fiili 

hukuka uygun olarak görülmeyecektir. Başka bir deyişle, ön fiildeki kast veya taksire 

ve sonraki fiilde kasta öngelen bir suç işleme amacıyla iki fiil arasında bağlantı 

kurulduğu hâllerde, sonraki fiil bakımından zorunluluk durumu sözkonusu olmaz. Bu 
                                                 
744 Bkz. KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende Notstand, sh: 59-69, 167. 
745 KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende Notstand, sh: 70-72, 88, 168. 
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gerekçelerimizden dolayı, nedeninde hukuka aykırı fiil teorisini kabul etmemekteyiz. 

Kanunumuz tehlikeye bilerek neden olunmamasını bağımsız bir koşul olarak 

öngörmesine rağmen, daha sonra belirteceğimiz gibi, bilinçli taksirle veya kastla 

işlenen ön fiile ve kurtarma fiiline ön gelen bir suç işleme amacının sözkonusu 

olmadığı hâllerde, kusurlu ön fiilin hukuksal yararların karşılaştırılması ilkesiyle 

birlikte ele alınması gerektiği fikrindeyiz. Şüphesiz burada soyut değer ilişkisi değil, 

kurtarılmaya çalışılan hukuksal değerin somut olayda korunmaya lâyıklığı ve failin 

kusuru gözönünde bulundurulur.                

Failin kusurlu olarak kendisini tehlike altına sokması hukuksal yararlar 

çatışmasında onun sosyal sorumluluğunu yükseltmekte, zarar verilen değer 

karşısında dayanışma taleplerini azaltmakta ve bundan dolayı tehlikeyle karşı 

karşıya bulunan değerin somut olayda korunmaya lâyıklığını da aşağıya 

çekmektedir746. 

Zorunluluk durumuna bilerek neden olunması hâlinde tehlikeyi 

uzaklaştırmaya yönelik bir fiilin hukuka uygun olmadığı kanunumuzda açıkça dile 

getirilmiştir747. Korunmaya lâyıklığın derecesinin tespit edilmesi, failin ön fiildeki kast 

veya taksiri arasında bir ayrım yapılmasını gerektirmektedir. Kanunda geçen 

tehlikeye bilerek neden olunmasını, ön fiilin neticesi olarak ortaya çıkan tehlikeye 

yalnızca kasten yol açılması şeklinde anlayan görüşe katılmamaktayız. Bu görüş, ön 

fiilin taksirle işlenmesi sonucunda ortaya çıkan tehlike karşısında failin, hukuksal bir 

değerin kurtarılmasının kaçınılmazlığıyla başkasının hukuksal bir değerine 

müdahale etmesinin hukuka uygun olduğunu kabul etmektedir. Buna göre, ister 

bilinçli ister bilinçsiz olsun taksirli ön fiiller zorunluluk durumundan yararlanılmasına 

engel olamamaktadırlar 748 . Kanaatimizce, TCK md. 25/2’de kullanılan “bilerek” 

ifadesini hem kast hem de bilinçli taksir şeklinde anlamak gerekir749. Çünkü kanun 

                                                 
746 KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende Notstand, sh: 25-28, 161; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, § 8, No: 142-143.  
747 Aynı yönde bkz. LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 70.  
748 Bu görüş için bkz. İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, İçel – 
Suç Teorisi, sh: 162-163; DÖNMEZER/ERMAN, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c: II, No: 833; 
SOYASLAN, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 382; ÖZTÜRK/ERDEM/, Uygulamalı Ceza Hukuku ve 
Emniyet Tedbirleri Hukuku, No: 225; MAHMUTOĞLU, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Hukuka 
Uygunluk Nedenleri”, sh: 52.             
749 Bilinçsiz taksirli ön fiilin neden olduğu tehlikeyi savuşturmak için yapılan kurtarma fiilinin hukuka 
uygun olduğunu savunup, ön fiildeki bilinçli taksir hâlinde ise kurtarma fiilinin hukuka uygunluğundan 
söz edilemeyeceğini ileri süren yazarlar için bkz. DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 286; 
CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh: 322-323; ÖNDER, Ceza Hukuku, Genel 
Hükümler Dersleri, sh: 253; ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi, c:I, sh: 357-358; ALACAKAPTAN, Suçun 
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koyucu, zorunluluk durumunun koşulu olarak yalnızca, kastla neden olunmayan bir 

tehlikeyi öngörmek isteseydi, bu hükümde sadece kast kelimesine veya bilerek ve 

isteyerek ifadesine yer verirdi. Şüphesiz bilerek ifadesi öncelikle kastı kapsamına 

almaktadır. Fail hareket ve neticeyi bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği takdirde kast 

mevcuttur (TCK md. 21). Bu kastın kurtarma fiilinin neticesini (başkasının hukuksal 

değerinin ihlâl edilmesini) de kapsaması gerekmez. Çünkü bilme ve isteme sadece 

ön fiildeki hem hareket hem de netice alt unsurlarını kapsamına almaktadır. Failin ön 

fiildeki kastı kurtarma fiilinin neticesini de kapsadığı takdirde, hukuksal yararların 

karşılaştırılması ilkesine başvurulmaksızın, zorunluluk durumunun mevcut olmadığı 

sonucuna varılmalıdır. Bilinçsiz taksirde, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık 

dolayısıyla, kanunî tanımdaki netice öngörülmeksizin hareketin gerçekleştirilmesi 

sözkonusudur (TCK md. 22/2). Başka bir deyişle bilinçsiz taksirde, fail, özen 

yükümlülüğüne aykırılıktan dolayı kanundaki suç tipinin gerçekleşebilme ihtimalini 

düşünmemektedir. Bilinçli taksirde ise, neticenin öngörülmesine karşın istenmemesi 

sözkonusudur (TCK md. 22/3). Başka bir ifadeyle bilinçli taksirde, fail, ön fiilin 

neticesi olan tehlikeyi bilmekte, ancak tehlikenin derecesinin öngörülmesindeki özen 

yükümlülüğüne aykırılıktan dolayı tehlikeyi ciddiye almamakta veya kişisel 

yeteneklerinden dolayı hareketin konusunu somut olarak tehlikeye attığını 

yadsımakta veyahut da tehlikeyi ciddiye almakla birlikte neticenin 

gerçekleşmeyeceğine yükümlülüklerine aykırı olarak güvenmektedir 750 . Her iki 

durumda da fail, neticenin gerçekleşmesini istememekle birlikte, bilinçli taksirde 

neticeyi bildiği için TCK 25/2’de yer alan “bilerek” ifadesini hem kast hem de bilinçli 

taksiri kapsayacak şekilde ele almaktayız.        

Bilinçsiz taksirle işlenen ön fiilin neden olduğu tehlikeyi savuşturmak için 

yapılan kurtarma fiili zorunluluk durumu çerçevesinde, diğer koşulların da 

mevcudiyeti hâlinde, hukuka uygun olacaktır. Örneğin, elindeki sigarayla uykuya 

dalan bir kişinin, sigaranın ateşi ile şiltenin yanması üzerine, yandaki binaya açılan 

kapıyı kırmak veya bir kişinin gece lambasının yanmakta olduğu banyo odasında 

eter şişesinin kapağını açık unutması dolayısıyla eterin patlaması üzerine yaralanan 

eşini hastaneye götürmek için komşusunun otomobilini izinsiz olarak almak 

                                                                                                                                          
Unsurları, sh: 100. Toroslu, tehlikeye bilerek neden olma ifadesini kastla işlenen ön fiille sınırlı tutmakta 
iken (TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 128), daha sonraki bir çalışmasında fikir 
değiştirerek bilinçli taksir hâlini de bu ifadenin kapsamına dâhil etmiştir (TOROSLU, Ceza Hukuku, sh: 
152-153).            
750 Bkz. JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 29 III 3c ve § 54 II 1.  



 282

şeklindeki kurtarma fiilleri hukuka uygun olacaktır751. Otoban çıkış yoluna otoban 

girişi sanarak yanlışlıkla giren kimse, hatasını anladıktan hemen sonra yaşamı veya 

vücut bütünlüğüne yönelik bir tehlikeden kurtulmak amacıyla yasak olmasına 

rağmen aracını geri vitese takmak suretiyle döndüğü takdirde fiili hukuka uygun 

olacaktır 752 . Çöp yüklü bir kamyonun sürücüsü taksiri sonucunda henüz 

sağlamlaştırılmamış bir tarla yoluna girip de, kamyonun batması veya devrilmesi 

tehditi karşısında daha ağır zararlara uğramamak için çöpü sınırdaş araziye, 

sahibinin karşı çıkmasına rağmen, boşaltması fiili hukuka uygun olarak kabul 

edilmektedir 753 . Serseri bir hayat yaşayan bir kimsenin, başka bir kişiye ait 

samanlıkta uyurken sabaha karşı uyanarak çakmağını yakıp saatine bakmak 

isterken samanların tutuşması sonucunda kaçmaya çalıştığı esnada, hayvanlarına 

saman almaya gelen ve samanlığın kapısını açmasıyla alevlerin arasından 

kendisine doğru gelen bir adamı gördüğü için şaşırıp olduğu yerde çakılı kalan 

samanlığın sahibinin karşısına çıkması üzerine, onu boğazından tutup iterek 

kendisine yolu açması ve samanlığın sahibinin düştüğü yerde ölmesi örneğinde754, 

fail tehlikeye bilinçsiz taksirle yol açtığı, dolayısıyla bilerek neden olmadığı için 

zorunluluk durumundan yararlanacaktır755.            

Bilinçli taksirle işlenen ön fiil sonucu ortaya çıkan tehlikeyi bertaraf etmek için 

başvurulan kurtarma fiili kural olarak hukuka uygun olmayacaktır. Ancak hukuksal 

yararların karşılaştırılması ilkesi burada gözönünde bulundurularak, bu durum 

yumuşatılacaktır. Örneğin, aşırı hızla gittiği için bir kazaya neden olan kimse, 

mağdur veya başka biri tarafından dövülmekten kaçmak için kaza yerini terk 

edebilecektir 756 . Benzin aldığı akaryakıt istasyonunda bekleme sırasında uyarı 

                                                 
751 Örnekler için bkz. DÖNMEZER/ERMAN, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c: II, No: 831.  
752 Köln Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin 19 Mayıs 1978 tarihli kararı (VRS 56, sh: 63-64).  
753 Bayern Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin 26 Mayıs 1978 tarihli kararı (NJW 1978, sh: 2046-2047). 
Kararın ayrıntılı bir analizi için bkz. DENCKER, Friedrich: “Der verschuldete rechtfertigende Notstand”, 
JuS 1979, sh: 779 vd.   
754 Bu olay Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin 14 Mart 1989 tarihli kararına konu olmuştur (NStZ 
1989, sh: 431-432).  
755 Hemen belirtelim ki, bu olayda mağdurun hukuka aykırı bir saldırısı olmadığı için haklı savunma 
sözkonusu olmaz. Ayrıca olayda, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu değil, hukuka uygunluk 
nedeni olarak savunma zorunluluğu durumu vardır. Çünkü fail, yaşamını kurtarmak için başkasının 
yaşamını feda etmek istememektedir. Yalnızca mağduru hafif derecede yaralamak kastıyla hareket 
etmektedir. Olayda neticesi nedeniyle ağırlaşmış bir suç bulunduğu için (TCK md. 23), feda edilen 
hukuksal değer olarak failin kasten yöneldiği yaralama suçundaki bedensel bütünlüğü esas almak 
gerekir.   
756 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 70. Kuşkusuz bu örnekte tehlikenin başka türlü savuşturma olanağı 
koşulunun da dikkate alınması gerekir.   
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levhalarını görmesine rağmen, sigarasını yakmak için kibrit çakan kişi, büyük bir 

patlamanın meydana gelmesi üzerine olay yerinden hızla uzaklaştığı sırada bir 

çocuğu hafif derecede yaraladığında, tehlikeye bilerek neden olmakla birlikte, 

yaşamı başkasının beden bütünlüğünden daha ağır bastığından fiili hukuka uygun 

kabul edilecektir.          

Ön fiilin kasten gerçekleştirilmesi durumunda da kurtarma fiiline 

başvurulması kural olarak hukuka aykırıdır. Tehlike durumuna özel kastla yol 

açılmışsa, başka bir deyişle fail, başkasına ait hukuksal bir değeri ihlal etmek 

amacıyla bir tehlike durumunu yaratmak için kasten hareket etmişse, kurtarma fiili 

hiçbir şekilde hukuka uygun kabul edilmeyecektir. Burada hukuksal yararların 

karşılaştırılması ilkesine kesinlikle müracaat edilemeyecektir. Çünkü böyle bir 

durumda toplumsal dayanışma ilkesi artık varlığını yitirmektedir 757 . Zorunluluk 

durumunun koşullarına uygun şekilde başkasının yararının ihlâl edilmesi öngelen 

fiilin tek veya belirgin amacı olan plânlı tahrikte, tehlikeyle karşı karşıya kalan 

hukuksal değerin somut korunmaya liyakati mutlak şekilde ortadan kalkmaktadır. Bu 

hukuksal değer, ihlâl edilen hukuksal değerle çatışmada koruma görmez758. Örneğin, 

sahibine zarar vermek istediği bir hayvanı tahrik edip kızdırarak kendisine saldırtan 

bir kimsenin, saldırı üzerine hayvanı yaralaması hukuka uygun olmayacaktır. Fail ön 

fiilde olası kastla hareket etmekle birlikte, yalnızca hukuksal değerlerini tehlike altına 

sokabileceğini değil, aynı zamanda başkasının hukuksal değerine müdahale etmek 

zorunda kalacağını da öngörebiliyorsa, kurtarma fiili artık hukuka uygun 

olmayacaktır 759 . Kısacası, fail, başkasının hukuksal değerine müdahale etmek 

suretiyle kendisini kurtarabileceği bir duruma bilerek neden olmuşsa veya böyle bir 

durumu öngörmüş olmasına rağmen fiili gerçekleştirmişse, hukuksal yararların 

karşılaştırılması ilkesine başvurulmaksızın, kurtarma fiilinin hukuka aykırı olduğu 

sonucuna ulaşılmalıdır760. Bununla birlikte, fail ön fiilini kasten gerçekleştirmekle 

birlikte, bu fiilden dolayı bir tehlikeyle karşı karşıya kalmayı istememiş veya bunu 

öngörmemişse, hukuksal yararların karşılaştırılması ilkesine başvurulmalıdır. Böyle 

                                                 
757 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 142; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 
62.    
758 KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende Notstand, sh: 32-34, 119, 162. 
759  KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 142; Küper de, failin tehlikeyi öngörmesi veya 
öngörebilecek hâlde olması durumunda da yapılacak kurtarma fiilinin hukuka uygun olmayacağını 
belirtmektedir (KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende Notstand, sh: 96-98, 162). 
760 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 62.  
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bir durumda korunan hukuksal yarar ihlâl edilen hukuksal yarardan önemli ölçüde 

ağır basmakta ise, kurtarma fiilinin hukuka uygunluğu kabul edilmelidir. Örneğin, 

intihar etmek için denize atlayan bir kimse, fikrini değiştirip de kurtulmak amacıyla bir 

balıkçının kayığına binmek istediğinde, balıkçı onun kusurlu olarak kendisini 

tehlikeye attığını, dolayısıyla ölmesi gerektiğini ileri süremeyecektir761. Çünkü yaşam 

malvarlığı değerlerinden daha ağır basmaktadır. Nitekim İtalyan Yargıtayı 29 Ocak 

1934 tarihli bir kararında, iradî olarak kendisini serseriliğe vermiş bir kimsenin, 

açlığını giderecek araçlardan mahrum kaldığında, hapishaneye girmek için bir suç 

işlemiş olduğunu (suç uydurma) iddia etmesini zorunluluk durumu kapsamında 

değerlendirmiştir762.         

Zorunluluk durumunda gerçekleştirilen fiilin faili ile korunmak istenen 

hukuksal değerin sahibi aynı kişi olmadığında, başka bir deyişle üçüncü kişi lehine 

zorunluluk durumunda, failin kusurlu ön fiilinin ilke olarak değerlendirme dışında 

kalması gerektiği doktrinde vurgulanmaktadır. Bu anlayışa göre, çatışma durumunda 

failin değil, hukuksal değerin sahibinin yararları önem taşımakta ve ayrıca failin 

tehlikeye soktuğu başkasına ait hukuksal değerin korunmaya liyakati yalnızca failin 

ön fiili yüzünden azalmamaktadır763. Olması gereken hukuk ve adalet duyguları 

bakımından aynı görüşü paylaşmakla birlikte, failin bilerek bir tehlikeye neden 

olmaması hâlinde başkasını kurtarabileceğini ifade eden TCK md. 25/2’nin mutlak 

düzenlemesi karşısında, bu görüşü Türk hukuku bakımından savunmak mümkün 

gözükmemektedir. Yine de, bize göre, kanundaki bu mutlak ifade hukuksal 

yararların karşılaştırılması, böylece kurtarılmaya çalışılan hukuksal yararın feda 

edilen hukuksal yarardan önemli ölçüde ağır basması ilkesi sayesinde 

yumuşatılabilecektir764. Örneğin ağır yaraladığı bir kişiyi ölmemesi için hastaneye 

götürürken hız sınırını aşan kimse, bu ikinci fiilinden dolayı cezalandırılamaz. Çünkü 

                                                 
761 Örnek için bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 61.   
762 Karar için bkz. TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 118.  
763 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 70; KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende Notstand, sh: 163; 
KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 146; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 63; 
NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 97.     
764 Aynı şekilde, failin bilerek neden olduğu tehlikeden yalnızca kendisini değil, üçüncü kişiyi kurtarmak 
için işlediği fiil bakımından da zorunluluk durumundan yararlanamayacağını belirten Toroslu, çalışmak 
olanağı olduğu hâlde iş aramayan veya verilen işi kabul etmeyen babanın, açlıktan ölmek tehlikesi 
karşısında bulunan çocukları için gerekli besin maddelerini çalması hâlinde zorunluluk durumunun 
uygulama alanı bulamayacağı örneğini vermektedir (TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 
128). Ancak belirtelim ki, yazarın vermiş olduğu örnekte hırsızlık fiili, kanaatimizce, hukuksal yararların 
karşılaştırılması, böylece yaşam hakkının malvarlığı değerlerinden üstün olması ilkesi gereğince 
hukuka uygun kabul edilmelidir.     
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fail zorunluluk durumuna kasten neden olmakla birlikte, yararına hareket ettiği 

üçüncü kişinin yaşam hakkı kamunun trafik güvenliğinden daha üstün bir hukuksal 

değerdir765.    

Alman hukukunda, korunan hukuksal değerin sahibinin kusurunun, tıpkı 

kurtarılmaya çalışılan değerin sahibiyle failin aynı kişi olmasındaki gibi, 

değerlendirme kapsamında tutulması gerektiği belirtilmektedir766. Ancak TCK md. 

25/2’nin ifadesi karşısında, kurtarma fiilinden yararlanan üçüncü kişilerin tehlikeye 

neden olan kusurlu ön fiillerinin değerlendirmeye alınarak, zorunluluk durumu 

sonucunda işlenen fiilin hukuka uygunluğunu etkileyebileceklerini söylemek mümkün 

değildir767. Çünkü TCK md.25/2, sadece failin kusurlu ön fiilinin kurtarma fiilinin 

hukuka uygunluğunu ortadan kaldıracağını belirtmektedir. Tehlikeye bilerek neden 

olmama ifadesinin sadece faili kapsadığı görüşünden hareket eden Manzini de, 

hırsızlık yapmak üzere bir eve giren iki kişiden birisinin, hırsızlık suçunu 

tamamladıktan sonra kendinden önce evi terk etmiş olan arkadaşının onayını 

almaksızın evde kasten yangın çıkarttığı takdirde, daha önce dışarıya çıkmış olan 

kişinin, arkadaşını bilerek neden olduğu tehlikeden kurtarma amacıyla işlediği 

suçtan sorumlu olmayacağı örneğini vermek suretiyle, üçüncü kişilerin kusurlu ön 

fiilini değerlendirme kapsamında tutmayarak böyle durumlarda zorunluluk 

durumunun mevcudiyetini kabul etmektedir768. Aynı şekilde Toroslu da, (Eski) Türk 

Ceza Kanunu md. 49/3’ün yalnızca failin kusurlu olarak tehlikeye neden 

olmamasından bahsetmesi dolayısıyla, lehine kurtarma fiili gerçekleştirilmiş olan 

üçüncü kişinin kusurlu ön fiilinin dikkate alınamayacağını ifade etmiştir769. 

                                                 
765  Demirbaş, aracıyla aşırı sürat yapan (bilinçli taksir) kişinin karşıdan karşıya geçen yayaya 
çarpmamak için, kaldırımdaki araca çarpması durumunda mala verme nedeniyle sorumlu olacağını 
belirtmektedir (DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 286). Bu görüşe katılmamaktayız. 
Çünkü burada hukuksal yararların karşılaştırılması ilkesine başvurulduğunda yayanın yaşam veya 
beden bütünlüğünün başkasının malvarlığından (kaldırımdaki otomobil) üstün olduğu açık bir biçimde 
ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, yayaya çarpmak yerine, otomobile çarpılmasının hukuka uygunluğu failin 
önceki fiilindeki bilinçli taksiri nedeniyle ortadan kalkmamalıdır. Kuşkusuz otomobilin sahibi özel hukuk 
bakımından failin hakkaniyete uygun bir tazminat ödemesini talep edebilecektir.      
766 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 70; KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende Notstand, sh: 163. 
767 Aynı yönde bkz. EREM/DANIŞMAN/ARTUK, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, sh: 589; HAFIZOĞULLARI, “Türk Ceza Hukuku Sisteminde Zaruret Hali ve Üçüncü Kişiyi 
Kurtarma”, sh: 108-109. Karşı görüş için bkz. MAHMUTOĞLU/DURSUN, Türk Hukuku’nda Müdafiin 
Yasaklılık Halleri, sh: 88-89.    
768 Aktaran TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 129. 
769 TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 129-130.      



 286

Bununla birlikte, kanaatimizce, üçüncü kişi yararına kurtarma fiilini yapan 

kişinin kusurlu ön fiili, bu fiil kurtarılan değerin sahibine de yüklenebildiği takdirde, 

değerlendirme kapsamına alınmalıdır. Üçüncü kişi yararına kurtarma fiilini yapan kişi, 

daha önce zorunluluk durumunun meydana gelmesinde hukuksal değer sahibinin 

yararlar alanında yardımcı şahıs olarak hareket etmişse, bu tür durumlar sözkonusu 

olabilir. Ancak hukuksal değerin sahibine ön fiilin yüklenebilmesi için, onun yardımcı 

şahsına (üçüncü kişi yararına kurtarma fiili yapan kişiye) faaliyeti esnasında kusurlu 

olarak tehlikeye attığı bir malvarlığı değerini teslim etmiş olması yeterli değildir. 

Hukuksal değer sahibinin aynı zamanda yardımcı şahsına böyle bir riske girme 

konusunda da yetki vermiş olması gereklidir. Başka bir deyişle, hukuksal değerin 

sahibi yardımcı şahsa ön fiili gerçekleştirmesi konusunda direktif verir, bu kişide 

devraldığı yetki çerçevesinde bir malvarlığı değerini tehlike altına sokacak fiili 

gerçekleştirdiği takdirde, tehlikeye kusuruyla neden olmama koşulu bakımından 

değerlendirme yapılabilecektir770.  

Tehlikeye hukuksal yararına zarar verilen kişi dışında başka biri tarafından 

yol açıldığında, fail zorunluluk durumundan yararlanabilecektir. Örneğin, (A) 

tarafından yol açılan bir trafik kazasında yaralanan (B)’nin kanamasını durdurmak 

için (D)’ye ait sargı bezini (C) kullanabilecektir. (A)’nın kusurlu olup olmadığı veya 

hangi derecede kusurlu olduğu araştırması bu durumda hiçbir rol oynamaz771.     

2. Tehlikeye Katlanma Hukuksal Yükümlülüğünün 
Bulunmaması Koşulu 

Gerek önceki Türk Ceza Kanunu’nda gerek Yeni Türk Ceza Kanunu’nda 

failin zorunluluk durumu hukuka uygunluk nedeninden yararlanabilmesi için 

tehlikeye katlanma hukuksal yükümlülüğünün olmaması koşulu açıkça aranmamıştır. 

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunu düzenleyen Alman Ceza 

Kanunu §34, bu koşula yer vermemesine karşın772, doktrinde tehlikeye katlanma 

yükümlülüğünün hukuksal yararların karşılaştırılmasında bir etken olarak gözönünde 

                                                 
770 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 70; KÜPER, Der verschuldete rechtfertigende Notstand, sh: 151-154, 
163; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 63. 
771 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 80.  
772 Bununla birlikte, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunu düzenleyen § 35, “failden olaydaki 
koşullara göre… özel bir hukuksal ilişki içerisinde bulunması dolayısıyla, tehlikeye katlanması 
beklenebiliyorsa” ifadesini kullanmak suretiyle bu koşula açıkça yer vermiştir.   
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bulundurulması gerektiği vurgulanmaktadır773. Fransız Ceza Kanunu md. 122-7 de 

tehlikeye katlanma yükümlülüğünün bulunmamasını bir koşul olarak açıkça 

öngörmemektedir. Bununla birlikte, doktrinde böyle bir yükümlülüğün bulunmaması 

zorunluluk durumunun mevcudiyeti bakımından koşul olarak aranmaktadır774. Buna 

karşın, İtalyan Ceza Kanunu md. 54/2’de tehlikeye katlanma yükümlülüğü bulunan 

kişinin zorunluluk durumundan yararlanamayacağı açıkça düzenlenmiştir. Yine 

İsviçre Ceza Kanunu md. 34, “fiilin gerçekleştirildiği koşullarda tehdit edilen değerin 

feda edilmesi failden makul olarak beklenemiyorsa” demek suretiyle bu koşula vurgu 

yapmıştır775. Yine İspanyol Ceza Kanunu md. 20/5,b.3 “zorunluluk içinde bulunan 

kişi mesleği veya görevi nedeniyle kendisini feda etmek yükümlülüğünde 

olmamalıdır” formülünü kullanmıştır. 

Tehlikeye katlanma hukuksal yükümlülüğünün bulunmaması koşulunu Ceza 

Kanunu açıkça düzenlemese bile, zorunluluk durumunun niteliğinden çıkartılabilen 

bağımsız bir koşul olarak kabul etmekteyiz776. Özellikle meslekî konumundan dolayı 

belirli tehlikeleri savuşturmakla yükümlü olan kimse, bu tehlikelerden yükümlülüğüne 

aykırı olarak kaçındığı takdirde, zorunluluk durumuna dayanamayacaktır. Başka bir 

deyişle, toplumsal bakımdan risk taşıyan belirli meslek gruplarının mensupları 

görevlerini yerine getirdikleri sırada karşılaşacakları tipik tehlikelere katlanmak 

zorundadırlar. Özel bir yükümlülük altında bulunan kişilerin hukuksal değerleri daha 

az bir önem taşımamalarına rağmen, katlanmak zorunda oldukları ihlâl bakımından 

korunmaları sınırlanmaktadır 777 . Çünkü bu kişilerin yükümlülükleri, yaşamlarına 

yönelik ciddî bir tehdit sözkonusu oluncaya kadar, önemli risklere katlanmaktır. 

Zorunluluk durumunda yaşamı veya vücut bütünlüğü bakımından tehlikelere 

katlanmakla toplum karşısında yükümlü olduğu bir mesleği ifa eden kimse, 
                                                 
773 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/28-29a; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 147; 
DELONGE, Die Interessenabwägung nach § 34 StGB und ihr Verhältnis zu den übrigen 
strafrechtlichen Rechtfertigungsgründen, sh: 113-115. Buna karşın, bazı yazarlar tehlikeye katlanma 
hukuksal yükümlülüğünü § 34/c.2’deki uygunluk ilkesi çerçevesinde ele almaktadırlar (bkz. 
MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 27, No: 35, 39-40; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 
100).    
774 MERLE/VITU, Traité de droit criminel, sh: 592. 
775 Bkz. GRAVEN/STRÄULİ, L’infraction pénale punissable, sh: 146 vd; POZO, Droit pénal, Partie 
générale II, sh: 126-127.  
776 Aynı yönde bkz. TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 141-142; DÖNMEZER/ERMAN, 
Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c: II, No: 834; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/ 
MAHMUTOĞLU/ÜNVER, İçel – Suç Teorisi, sh: 163; ÖNDER, Ceza Hukuku Dersleri, sh: 255-256; 
DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 286-287; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza 
Hukukuna Giriş, sh: 323-324.   
777 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 67.  
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üstlenmiş olduğu risklerin güncel hâle geldiği olaylardan başkalarının yararını feda 

etmek suretiyle kaçınamayacak, böylece normal koşullarda zorunluluk durumu 

hukuka uygunluk nedeninin sözkonusu olmasına karşın, özel yükümlülüğü nedeniyle 

zararlı sonuçlara sahip savuşturma tedbirlerinden vazgeçmek zorunda kalacaktır778. 

Örneğin, Titanic olayında “önce kadınlar ve çocuklar” şeklindeki emir, bir gemi 

görevlisi bakımından geride kalan çocukları feda ederek bir kurtarma botundaki son 

yerin elde edilmesi yasağı anlamına gelmekteydi779. Bir dağ kılavuzu fırtına hâlinde 

tehlike altında kaldığını bahane ederek grubun rehberliğini bırakamayacaktır780. Bir 

itfaiye eri de duman zehirlenmesi tehlikesine maruz kalacağını ileri sürerek, 

yanmakta olan bir binada tehlike altında bulunan kişiyi kurtarmaktan 

kaçınamayacaktır 781 . Aynı şekilde bir polis memuru da silâhlı bir şüpheliyi 

yakalamaktan kendi yaşamına yönelik bir tehlikenin varlığını ileri sürerek kaçınırsa, 

zorunluluk durumu sözkonusu olmaz782. Yine bir asker, bir tehlikeyle karşı karşıya 

bulunduğu gerekçesiyle başkasının hukuksal değerine zarar verdiği takdirde 

zorunluluk durumundan yararlanamaz. Nitekim Askerî Ceza Kanunu md. 46 “vazife 

ve hizmette şahsî tehlike korkusu cezayı hafifletmez” demek suretiyle asker kişilerin 

tehlikeye katlanma yükümlülüğünü belirtmiştir783. Yine Askerî Ceza Kanunu’nun 60/2, 

                                                 
778 KÜPER, Wilfried: “Die sog. Gefahrtragungspflichten im Gefüge des rechtfertigenden Notstandes”, 
JZ 1980, sh: 755. Hafızoğulları’na göre, çatışan iki yararın karşısına tehlikeye katlanma 
yükümlülüğünün sonucu olarak üçüncü bir yarar çıkmaktadır. Bu durumda çatışmanın, çatışma 
hâlindeki iki yararla üçüncü bir yarar arasında olacağını dile getiren yazar, kamu görevlisi olarak 
tehlikeye katlanma yükümlülüğü bulunan kişinin zorunluluk durumundan yararlanamamasını, yapmakla 
yükümlü kılındığı görevin gereğine bağlamaktadır. Hafızoğulları’na göre, tehlikeye katlanma 
yükümlülüğünün sözkonusu olduğu hâllerde, kanun koyucu, bu yükümlülük altında bulunan kişiye 
ilişkin yararları, çatışmakta olanlar karşısında daha az önemli gördüğü için değil, toplumsal düzeni 
sağlamakta devletin üstün çıkarı olduğu için görevliyi zorunluluk durumundan yararlandırmamaktadır 
(HAFIZOĞULLARI, “Türk Ceza Hukuku Sisteminde Zaruret Hali ve Üçüncü Kişiyi Kurtarma”, sh: 120).       
779 Örnek için bkz. MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 27, No: 26.   
780 Örnek için bkz. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/28.  
781 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 100. 
782 MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 27, No: 39.  
783 “Sanığın radar mevz’inde mevcut 11 metrelik bir anten direğine çıkarak ‘Fithorn’ cihazını tâmir 
etmesi görevi cümlesinden olmasına, bu cihazın tâmiri için âmir tarafından verilen emir hizmete 
müteallik bulunmasına, hizmete müteallik olarak verilmiş bu emri yapmaktan sözle ve fiilen imtina 
eyleyen sanığın bu hareketi ile emre itaatsizlikte ısrar etmiş bulunmasına, anten direğine çıkarsa gözü 
kararacağına ve düşeceğine ilişkin mazeret ise, şahsî bir tehlike düşüncesi olup, vazife ve hizmette 
şahsî tehlike korkusu suçu ve suçluluğu ortadan kaldırır bir hâl olmamasına göre, mahkûmiyet 
kararının onaylanmasında isabet vardır” (As.Yrg. DK., 27.03.1965, E.37, K.46; AAD 1966, X/37, sh: 71-
73); “Olay tarihinde paraşütçü niteliği kazanmış ve bu niteliğini devam ettirmekte olan sanığın 1993 
hizmet yılı zorunlu paraşüt atlayış tazeleme eğitimini 42’inci dönemde Kayseri 1’nci Komando 
Tugayında yapacağına ilişkin kendisine tebliğ edilmek suretiyle somut hâle getirilmiş hizmet emrini 
sağlık yönünden atlayış yapmasına mani bir durumu olmadığı hâlde atlayış sırasında sakatlanacağı 
korkusu ile yerine getirmemesi hâli, As.CK’nun 46’ıncı maddesi uyarınca vazife ve hizmette şahsî 
tehlike korkusunun cezaî sorumluluğa bir etkisi olmadığından görevi ihmal değil, emre itaatsizlikte ısrar 
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62 ve 69. maddelerinde asker kişilerin tehlikeye katlanma yükümlülüklerine ilişkin 

düzenlemeler mevcuttur784 . Oysa ki normal koşullar altında yaşama veya vücut 

bütünlüğünün muhafazası, başkasına ait değerlerin ihlâlini haklı kılabilmektedir. 

Özel yükümlülüğün sözkonusu olduğu hâller, ihlâl edilen hukuksal değerin sahibinin 

yararının tehlikeyle karşı karşıya kalan kişinin yararından daha fazla korunmaya 

lâyık olduğunu ortaya çıkarmaktadır785. Böyle durumlarda ilgilinin hukuksal değerleri 

başkalarının hukuksal değerlerinden daha az önemde olmamakla birlikte, kişinin 

yükümlülük altında bulunmasının zorunlu sonucu olarak mağduriyet sınırının 

yüksekliğinden dolayı daha az korumaya lâyık kalmaktadır786. Böylece, belirli bir 

yükümlülük altında bulunan kişilerden normal vatandaşlara göre tehlikelere daha 

fazla katlanmaları beklenmektedir787.  

Neumann, tehlikeye katlanma yükümlülüğü altında bulunan kişinin kurtarma 

fiilini yerine getirmemesinin, böylece ihmalinin sözkonusu olduğu hâlin esas itibariyle 

zorunluluk durumu çerçevesinde değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Zira 

bu, kurtarma yükümlülüğünün tipe uygun sınırlandırılması sorunudur. Buna karşın, 

yazara göre, mesleği bakımından tehlikeye katlanma yükümlülüğü bulunan kişi, 

kendisi tarafından korunan hukuksal bir değeri icraî hareketle ihlâl ettiği takdirde, 

                                                                                                                                          
suçunu oluşturur. Yerel mahkemece sanığın fiilinin görevi ihmal suçunu oluşturduğu kabul edilerek 
verilen mahkûmiyet kararında isabet görülmediğinden hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir” 
(As.Yrg. 4.D., 21.06.1994, E.330, K.328; Karar için bkz. ÇELEN, En Son İçtihatlı, Notlu, Açıklamalı, Ek 
ve Örnekli Askerî Ceza Kanunu, sh: 124). “İzin süresine göre 17.11.1994 tarihinde izinden dönerek 
birliğine katılması gereken sanığın bu tarihten önce ve 13.11.1994 tarihinde Kıbrıs’a giriş yaptığı, ancak 
polis tarafından yakalandığı 13.12.1994 tarihine kadar birliğine katılmadığı, değişik yerlerde kaldığı 
anlaşılmaktadır. Sanık da bu hususları kabul etmekle beraber, sakat olduğu için komando eğitimi 
yapamadığından korktuğu için zamanında birliğe katılmadığını bu nedenle iznini tecavüz ettiğini ileri 
sürmüş, sakat olduğuna ilişkin savunması mahkemece usulüne uygun şekilde araştırılmış, KTBKK.lığı 
Askerî Hastanesi’nce sanığın sol elinde ulnar yaralanması olduğu, komando olmayacağı, ancak halen 
askerliğe elverişli olduğu sağlık kurulu raporu ile belirlenmiştir. Askerliğe elverişli olup, komando 
olamayacağı askerî hastane sağlık kurulunca belirlenen sanığın bu durumunun müsnet suçun 
oluşmasını kast unsuru yönünden engelleyip engellemeyeceği meselesine gelince; As.CK.nun 46/1’nci 
maddesinde “vazife ve hizmette şahsî tehlike korkusu cezayı hafifletmez” denilmektedir. Şahsî tehlike 
korkusu, oluşan bir suçtan verilecek cezayı hafifletmediğine göre suçun oluşmasını da engelleyemez. 
Kaldı ki burada sanık tarafından ‘şahsî korku’ olarak ileri sürülen husus suç kastı ile ilgili olmayıp, 
suçun ‘saiki’ ile ilgilidir. Suçun saiki de (şahsî korku) kasten işlendiği anlaşılan bu suçta önem arz 
etmemektedir. Bütün bu nedenlerle sanığın müsnet izin tecavüzü suçunun yasal bütün unsurları itibarı 
ile oluşup sübuta erdiği sonucuna varıldığından… beraata ilişkin hükmün… bozulmasına karar 
verilmiştir” (As.Yrg. 2.D., 27.09.1995, E.533, K.530; Karar için bkz. ÇELEN, En Son İçtihatlı, Notlu, 
Açıklamalı, Ek ve Örnekli Askerî Ceza Kanunu, sh: 124).                  
784 Bu konuda bkz. ERMAN, Askerî Ceza Hukuku, sh: 187-188.  
785 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 65.  
786 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 34.  
787 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 147.  
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zorunluluk durumu bakımından değerlendirme gündeme gelecektir788. Aynı şekilde 

Renzikowski de, zorunluluk durumunun ihmalî suçlar için uygun olmadığını ifade 

etmiştir. Yazara göre, tehlike ancak icraî bir hareketle savuşturulabilir. Bu anlamda, 

başkalarının hukuksal değerlerini ihlâl eden fiillerin icra edilmesi belirli koşullar 

altında hukuka uygun kabul edilmektedir. Buna karşın ihmalî suçlarda, birinin kendi 

hukuksal değerlerinin zarar görmesine katlanmak zorunda olup olmadığı, böylece de 

başkasının hukuksal değerlerini kurtarmak için bir tehlikeye maruz kalmak zorunda 

olup olmadığı sorunu sözkonusu olmaktadır. Kurtarma fiilini gerçekleştirmekle 

yükümlü olan kimse, hareketsiz kaldığı zaman henüz zorunluluk durumu mevcut 

değildir. Çünkü onun bakımından hareketsizliğinden doğan bir tehlike yoktur 789 . 

Bununla birlikte, doktrindeki ağırlıklı olarak kabul edilen görüş, tehlikeye katlanma 

yükümlülüğü altında bulunan kişinin bir tehlike karşısında ihmalî hareketiyle de bu 

yükümlülüğünü ihlâl etmesinin mümkün olduğunu, bu hâlde de zorunluluk durumunu 

ileri süremeyeceğini belirtmektedir790.                  

Tehlikeye katlanma yükümlülüğü kuşkusuz kendini feda etme yükümlülüğü 

değil, yalnızca bir risk yükümlülüğüdür. Bu nedenle, ölüm veya ağır bir yaralanma 

kesin veya yüksek olasılık çerçevesinde değerlendirilebiliyorsa, özel bir yükümlülük 

durumunun varlığı hâlinde de tehlikeden kaçınmak, zorunluluk durumu gereğince 

hukuka uygun olacaktır 791 . Mesleği gereğince özel bir tehlikeye katlanma 

yükümlülüğü bulunan kişinin, mevcudiyetini muhafaza etmekle özel olarak yükümlü 

olmadığı başkasına ait hukuksal değerleri ihlâl etmek suretiyle kendisini kurtardığı 

durumlarda, genel kurallardan ayrılmaya gerek yoktur. Örneğin, bir polis memuru, 

birden fazla şüpheliyle silâhlı bir çatışma esnasında, yalnızca bir bahçe duvarının 

üzerinden atlamak suretiyle kendisini güvenceye alabiliyorsa, konut 

dokunulmazlığını ihlâl suçu bakımından zorunluluk durumu hukuka uygunluk 

nedeninden yararlanacaktır792.  

Meslek icabı tehlikeye katlanma yükümlülüğü, yalnızca meslek açısından 

tipik olan tehlikeler bakımından sözkonusu olabilir. Örneğin, bir hâkim bakımından, 
                                                 
788 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 100. 
789 RENZIKOWSKI, Joachim: Notstand und Notwehr, Berlin 1994, sh: 71.  
790 LUGERT, Georg: Zu den erhöht Gefahrtragungspflictigen im differenzierten Notstand, Berlin 1991, 
sh: 25.  
791 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 65; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 
148.    
792 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 101.  
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yaşamı veya vücut bütünlüğü yönünden tehdit edilerek belirli kararlar vermeye icbar 

edilme tehlikesi mesleğiyle ilgili tipik bir tehlikedir. Ancak hâkimin bir sel baskınında 

içine düştüğü tehlike, mesleği gereğince katlanması gereken bir tehlike değildir.   

Tehlikeye katlanmak yükümlülüğünün hukuksal bir yükümlülük olması gerekir. 

Bu yükümlülüğün ihlâli, hukuka aykırı bir durum meydana getirmeli ve hukuksal bir 

yaptırımın uygulanmasını gerektirmelidir. Bu hukuka aykırılık ve hukuksal yaptırım 

ceza hukukuna, özel hukuka veya idare hukukuna ilişkin olabilir. Bir ahlâk kuralının 

bizzat fail ve toplum tarafından kınanılan ihlâli, tehlikeye katlanma yükümlülüğünün 

mevcudiyeti için yeterli değildir793.              

Tehlikeye katlanmak hukuksal yükümlülüğünün kaynakları da çeşitlilik arz 

edebilmektedir. Böyle bir yükümlülük kanundan kaynaklanabilir (örneğin, AsCK md. 

46). Bunun yanısıra, yetkili merciin emri gibi hukuk düzeninin verdiği bir yetkiye 

dayalı irade beyanından veya sözleşmeden veyahut da belirli bir durum ya da 

hizmetin gereklerinden (kamu görevi vb.) de tehlikeye katlanmak hukuksal 

yükümlülüğü doğabilir 794 . Tehlikeye katlanma yükümlülüğü değişik kaynaklardan 

doğduğu ve nitelikleri de birbirinden farklı olduğu için, somut olayda her kaynağın 

özelliğine göre, bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesi 

gerekmektedir 795 . Ayrıca, tehlikeye katlanma hukuksal yükümlülüğünün somut 

durumda özel bir yükümlülük olması gerekir 796 . Bu tehlikeye katlanma özel 

yükümlülükleri esasını belirli meslekî tehlikelerin tipikliğinde değil, korunması gerekli 

olan hukuksal değer sahibinin tarafındaki ilgili tehlikelere katlanmak için uygun bir 

yükümlülüğü gerekli kılan ve tehlike altındaki değer karşısında bulunan özel bir 

koruma yükümlülüğünde bulmaktadır797.           

Polisler, askerler, itfaiye erleri, denizciler, maden ocaklarındaki grizu ekipleri 

gibi meslekleri gereğince toplum karşısında özel koruma yükümlülüğü altında 

bulunan kişilerin yanısıra, hekimler ve hâkimler de mesleklerine özgü tehlikelere 

katlanmak zorundadırlar. Örneğin, bir hekim bulaşıcı hastalık tehlikesini ileri sürerek 

                                                 
793 TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 138;  
794 TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 138-139. 
795 ÖNDER, Ceza Hukuku Dersleri, sh: 255-256.  
796 TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 139.  
797 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 67.  
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başlamış olduğu tedaviye devam etmekten kaçınamaz798. Yine bir organize suç 

örgütü mensubu tarafından istediği yönde karar verilmediği takdirde ölümle tehdit 

edilen hâkim, bu yönde bir karar verdiği takdirde, fiili zorunluluk durumu gereğince 

hukuka uygun olmayacaktır. Gerçi böyle bir durumda, yaşam hakkı bizatihi adliyeye 

ilişkin yararlardan daha üstündür. Bununla birlikte, devletin adlî fonksiyonu hâkime 

teslim edildiği için, hâkim bu tür tehlikelere katlanmak zorundadır. Şüphesiz 

hâkimden kesin bir ölüme gitmesi beklenemez, ancak ölüm tehdidini yetkili 

makamlara bildirerek polis koruması istedikten sonra, geri kalan riskleri de 

üstlenmesi gerekir799.     

Tehdit edilen bir değer karşısında bir garanti durumunun sözkonusu olduğu 

hâllerde de (ebeveynlerin çocukları karşısındaki durumunda olduğu gibi), tehlikeye 

katlanma yükümlülüğü kabul edilmelidir800. Örneğin, bir baba kurtarma fiilinin sağlığı 

bakımından riskli olacağı gerekçesiyle çocuğunu yanan evde bırakarak dışarı çıktığı 

takdirde, zorunluluk durumunu ileri süremeyecektir801. Bununla birlikte, tehdit altında 

bulunan garantörden tehlikeye katlanması her zaman beklenemez. Böylece, yaşam 

tehlikesiyle karşı karşıya bulunan bir anne, tehlike altında bulunmayan çocuğunu 

yaralamak suretiyle kendisini kurtarabilecektir802.  

Üçüncü kişi yararına kurtarma fiilini yapan fail tehlikeye katlanma 

yükümlülüğü altında ise, kendi yakınını kurtarmak için başka bir kişiye zarar 

vermişse, korunan hukuksal yarar feda edilene göre önemli derecede ağır 

basmaktaysa, kendisine toplumda güvenilmesi gereken bir kişi olmasına rağmen, 

hukuka uygunluk nedeninden yararlanmalıdır. Örneğin bir hâkim görevini kötüye 

kullanarak bir taraf lehine karar vermek suretiyle kendisine yönelik yaşam veya 

vücut bütünlüğü tehlikesini savuşturmak istediğinde, fiili hukuka uygun 

görülmemektedir. Buna karşın hâkim, bu fiili aynı şekilde tehdit edilen eşini ve 

çocuklarını kurtarmak için işlemişse, korunan yarar önemli derece ağır bastığından 

hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda bulunmaktadır.  

                                                 
798 Örnek için bkz. MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 27, No: 39; TOROSLU, Ceza 
Hukukunda Zaruret Hali, sh: 139. 
799 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 66.   
800 Karşı görüş için bkz. NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 102.  
801 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 66.   
802 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 149.  
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Zorunluluk durumunda tehlikeye katlanma yükümlülüğü bulunmayan fail, 

tehlikeyle karşı karşıya bulunan üçüncü kişinin tehlikeye katlanma yükümlülüğüne 

riayet edilmelidir. Çünkü toplumu korumakla görevlendirilen kurumların işlevini 

gereği gibi yerine getirmesi, yalnızca tehlikeye katlanma yükümlülüğü altında olan 

kişinin bu yükümlülüğünü bizzat yerine getirmesine değil, aynı zamanda üçüncü 

kişilerin, özellikle bu kişinin yakınlarının da bu özel yükümlülüğe riayet etmeleri 

sayesinde sağlanabilmektedir. Örneğin, yaşamına yönelik tehdit alan hâkimi bu 

tehlikeden kurtarmak isteyen eşi, yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs suçunu 

(TCK md. 277) işlediği takdirde zorunluluk durumu gereğince mazur 

görülemeyecektir. Çünkü eşinin tehlikeye katlanmak yükümlülüğüne saygı 

göstermek zorundadır.  

3. Başka Türlü Korunma Olanağının Bulunmaması Koşulu 

Türk Ceza Kanunu md. 25/2, “başka suretle korunmak olanağı bulunmayan... 

bir tehlike” ifadesini kullanmak suretiyle, tehlikenin başkasının hukuksal değerinin 

ihlâl edilmesinden başka savuşturma olanağının bulunduğu hâllerde zorunluluk 

durumuna dayalı bir hukuka uygunluk nedeninin sözkonusu olamayacağını 

vurgulamak istemiştir. Bir tehlike karşısında gerçekleştirilen kurtarma fiili yalnızca, 

tehlikenin savuşturulması bakımından kaçınılmaz ise, hukuka uygundur. Bu 

kaçınılmazlık zorunluluk durumunun objektif koşulu olarak kabul edilmelidir. Bu 

anlamda TCK md. 25/2’de kullanılan “bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını 

kurtarmak zorunluluğu ile” ifadesi, tehlikeden başka türlü korunma olanağının 

bulunmaması koşulunu daha da pekiştirmektedir.  

Zorunluluk durumunda gerçekleştirilen ve bir suç tipine uygun düşen fiil, 

tehlike ile tehdit edilen hukuksal değerin muhafaza edilmesi için tek aracı ifade 

ediyorsa, işlenmesi kaçınılmaz olduğundan hukuka uygun olacaktır803. Tehlikeden 

başka türlü korunma olanağının bulunmaması koşulu veya tehlikenin 

savuşturulmasının kaçınılmazlığı, failin, tehlikenin savuşturulması bakımından bütün 

olanakları gözönünde bulundurmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, tehlikeden 

kaçmak veya yardım istemek gibi başka olanaklar dikkate alınmalıdır804.  

                                                 
803 MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 27, No: 17; SK-StGB (GÜNTHER), § 34, No: 35; 
BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 62; MERLE/VITU, Traité de droit 
criminel, sh: 593; BOULOC/MATSOPOULOU, Droit pénal général et procédure pénale, No: 202. 
804 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 76.  



 294

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda, meşru savunmadaki 

gibi haksız bir saldırıya karşı hakkın savunması değil, ilgisiz üçüncü kişilerin 

hukuken korunan yararlarının ihlâli sayesinde bir tehlikenin savuşturulması 

sözkonusudur. Hukuksal değerlerinin bu şekilde ihlâl edilmesine üçüncü kişiler 

sadece, fail tehlikeyi başka türlü, yani böyle bir ihlâl olmaksızın savuşturma 

olanağına sahip değilse, katlanmak zorundadırlar. Fail tehlikeden kaçınabiliyorsa, 

başkasının hukuksal değerlerine yönelik tipe uygun ihlâli mevcut, fakat 

yararlanılmayan kaçış olanağı nedeniyle zorunluluk durumuna dayalı olarak hukuka 

uygun hâle gelmez805.  

Doktrinde ultima ratio (son araç)806 veya son ve tek çare807 olarak da ifade 

edilen tehlikeden başka türlü korunma olanağının bulunmaması koşulu, tehlikenin 

savuşturulmasında başvurulan aracın (fiilin), korunan hukuksal değeri kurtarmak 

açısından elverişli ve ihlâl edilecek hukuksal değer bakımından en az zararlı (en 

zararsız) araç olmasını gerekli kılmaktadır808. 

Hem elverişli aracın (başvurulan araç tehlikede bulunan hukuksal değer 

bakımından bir kurtarma şansı sağlamakta mıdır?) hem de en az zararlı aracın 

seçimi (aynı etkiye sahip olmakla birlikte, tehlikenin savuşturulmasında mağdur 

bakımından en az zararlı bir yol var mıdır?) olayın gelecekteki akışına ilişkin 

tahminine dayalı bir değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, daha önce 

belirttiğimiz gibi, ex-ante objektif ölçüte göre bir değerlendirme yapılmalıdır809. Bu 

                                                 
805 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 77; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 58.   
806 BLEI, Strafrecht I, Allgemeiner Teil, sh: 166; ESER/BURKHARDT, Strafrecht I, sh: 145; GEILEN, 
Gerd: Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5. Auflage, Bochum 1980, sh: 104. 
807 MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 27, No: 19.  
808  SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 18; 
KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 78.   
809  Dönmezer/Erman, tehlikeden başka türlü korunma olanağının bulunmaması koşulunun göreceli 
olduğunu ve hâkimin tehlikenin meydana çıkması anında failin içinde bulunduğu ruh hâlini gözönünde 
tutarak, başka türlü tehlikeden kaçınma olanağının bulunması durumunda failin bir seçim yapacak 
kudret ve yetenekte olup olmadığını düşünmesi gerektiğinin de gözden uzak tutulmamasını belirtmek 
suretiyle ex-ante sübjektif bir değerlendirmeden yana gözükmektedirler. Yazarlar görüşlerini 
gerekçelendirmek için şu örneği vermektedirler; birbirinden habersiz olarak tehlikede bulunan kişinin 
yardımına koşan ve birer suç işleyen iki kişi hakkında, bunlardan yalnızca birinin fiilinin tehlikeyi 
savuşturmak için yeterli olacağı, diğerinin hareketine gerek olmadığı ve sonuç olarak bu ikinci kişi 
bakımından zorunluluk durumunun bulunmadığı iddia edilemez (DÖNMEZER/ERMAN, Nazarî ve 
Tatbikî Ceza Hukuku, c: II, No: 835). Aynı şekilde bu koşulun göreceli olduğunu belirten 
Erem/Danışman/Artuk da hâkimin, normal bir kişiden normal şartlar içinde iken beklenilen bir 
hesaplama ve takdir kabiliyetini beklemesinin doğru olmayacağını, olayın özelliklerini ve failin 
durumunu gözönüne alması gerektiğini ifade ederek ex-ante sübjektif bir değerlendirmeden yana tavır 
almışlardır (EREM/DANIŞMAN/ARTUK, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, sh: 589). Favre/Pellet/Stoudmann da, tehlikenin başka türlü savuşturulabilirliğinin objektif 
olarak değerlendirilmesinin yeterli olmadığını, somut olayın koşulları gözönünde bulundurularak failin 
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değerlendirmeye göre kurtarma fiili kaçınılmaz kabul edildiğinde, kullanılan aracın 

hiçbir kurtarma şansı vermediği veya tehlikenin daha az zararlı şekilde kesin olarak 

savuşturulabileceği sonradan ortaya çıkmış olsa bile, aracın elverişli ve en az zararlı 

olduğu sonucuna varılacaktır810.  

a. Aracın Elverişliliği  

Aracın (kurtarma fiilinin) elverişliliği hem tehlikenin savuşturulmasına uygun 

aracın seçilmesini hem de aracın somut durumda uygun bir şekilde kullanılmasını 

içerir811. Aracın elverişli olmasının aranmasının nedeni ilgisiz üçüncü kişinin gereksiz 

ve böylece de anlamsız olarak mağdur edilmesinden kaçınılması isteğidir. 

Zorunluluk durumunda bir hakkın muhafazası değil, yalnızca tehlikenin 

savuşturulması sözkonusudur. Bundan dolayı başkalarının hukuksal değerlerine 

yönelik müdahalelerin yararsız kalmasını önlemek için aracın elverişliliği katı 

kriterlere göre tespit edilmektedir 812 . Aracın elverişliliğinin tespitinde tehlikenin 

ağırlığı gözönünde bulundurulmalıdır. Çünkü TCK md. 25/2, zorunluluk durumunun 

sözkonusu olabilmesi için tehlikenin ağır olmasını aramaktadır. Bu yüzden kurtarma 

fiilini ifade eden aracın somut olaydaki ağır tehlikeyi savuşturabilecek nitelikte ve 

nicelikte olması gerekir. Bununla birlikte, zararı kesin olarak veya yüksek olasılık 

derecesinde savuşturamayacak aracın elverişsiz araç olarak kabul edilebileceği her 

zaman söylenemez813. Böylece, kurtarılıp kurtarılamayacağı şüpheli olan ağır bir 

yaralının izin verilen hız sınırının aşılması suretiyle hastaneye götürülmesi hukuka 

uygundur814. Kısacası kurtarma fiili, tehlike altındaki hukuksal değer bakımından bir 

kurtarma şansı sunmalıdır. Niteliği itibariyle yararlı olmakla birlikte, başlı başına veya 

                                                                                                                                          
başka araçlara başvurmasının etkisiz kalacağına inanmış olmasının da ayrıca incelenmesi gerektiğini 
vurgulamaktadırlar (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Art. 34, No: 1.1). Ancak 
belirtelim ki, yazarlar, tehlikenin başka türlü savuşturulamaması koşulunun mevcut olup olmadığının 
değerlendirilmesi ile failin bu koşulun varlığına ilişkin hatasını birbirine karıştırmışlardır.         
810 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 79; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/16; 
BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 61, 66; Günther, ex-ante objektif 
ölçütüyle değerlendirme yapılmasını ilke olarak kabul etmekle birlikte, fiilin gerçekleştirildiği anda 
önceden mevcut bulunan ve tahmin için önem taşıyan koşulların da dikkate alınması zorunluluğundan 
dolayı ex-post objektif değerlendirme de yapılması gerekliliğini vurgulamıştır (SK-StGB (GÜNTHER), § 
34, No: 32).     
811 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 19; LK-
StGB (HIRSCH), § 34, No: 51.   
812 Almanya’da Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesi 28 Ekim 1975 tarihli kararında, zorunluluk durumu 
başkalarının veya toplumun yararlarına yönelik ihlâlleri meşru hâle getirdiği için kaçınılmazlık 
koşulunun dar olarak değerlendirilmesini gerektiğini vurgulamıştır (NJW 1976, sh: 721-722).  
813 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 60. 
814 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 23.  
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kullanılması suretiyle hiçbir kurtarma şansı sağlamayacak olan araçlara 

başvurulması bu yüzden elverişli olmayacaktır (çok büyük bir yangında başkasına 

ait yangın söndürme el tüpünün alınarak kullanılması)815. Bununla birlikte, tehlikeyi 

tamamen savuşturamamasına karşın, en azından hafifleterek bir zararın meydana 

gelmesini zorlaştıran veya geciktiren fiiller de elverişli araç kapsamında 

değerlendirilmelidir816.   

Çok uzak ve belirsiz ya da çok önemsiz bir kurtarma şansı sunan fiiller de 

elverişli değildir. Başka bir deyişle, başarıya ulaşmasının olasılık dışı olmadığı 

anlaşılan kurtarma fiilleri elverişli olarak kabul edilmelidir817. Bu noktada çok küçük 

bir kurtarma şansının mağduriyetle denkleştirilip denkleştirilemeyeceği sorusu haklı 

olarak sorulabilir. Ancak bu soru, daha ziyade hukuksal yararların 

karşılaştırılmasıyla ilgilidir818. 

Tehlikenin savuşturulmasında etkili olmayan araç elverişli olarak kabul 

edilmemektedir819. Sarhoş hâlde hastasına gitmek için otomobil kullanan hekim, 

sarhoşluğundan dolayı artık uzmanlığını yapamayacak durumda ise, kurtarma fiili 

tamamen elverişsizdir 820 . Aynı şekilde, bir yaralının alkollü bir kişi tarafından 

hastaneye nakledilmesi, bir cankurtaranın gelmesi veya bir taksinin çağrılması 

karşısında yalnızca önemsiz bir zaman kazandırabilecekse, yeterince elverişli 

değildir821. Motorsikletini kenara çekip dikkatli bir şekilde yürüyerek trafiğe açık tek 

yönlü caddede düşürdüğü ve fazla uzakta olmayan cüzdanını gidip almak yerine, 

yasak olan ters istikamete yönelterek giden kişinin fiili elverişli araç olarak 

                                                 
815  SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 19; 
JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/17; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 80; NK-
StGB (NEUMANN), § 34, No: 60.  
816 SK-StGB (GÜNTHER), § 34, No: 30.  
817 LENCKNER, Theodor: “Das Merkmal der ‘Nicht-anders-Abwendbarkeit’ der Gefahr in den §§ 34, 
35 StGB”, Festschrift für Karl LACKNER, Berlin-New York 1987, sh: 99.   
818 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 81.  
819 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 51. 
820  SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 19; 
JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/17; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 23.  
821  SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 19; 
KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 83. Bununla birlikte, hekimin sarhoş hâlde taşıt 
kullanmasının, çağrılacak bir taksinin gelmesine kadar kaybedilecek zaman nedeniyle hastanın 
kurtulma şansının azalması durumunda, hukuka uygun olacağı vurgulanmaktadır (JAKOBS, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 13/18).    
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değerlendirilemez 822 . Belirli yerlerin abluka altına alındığı protesto gösterileri 

elverişlilik açısından tartışmalıdır. Zira bu tür fiiller, sözkonusu tehlikenin (örneğin, 

atom savaşının başlaması) savuşturulmasında insanların bilinçlerini etkilemek 

suretiyle sadece dolaylı bir yol olarak kalmaktadırlar823. Yine klinik personelinin veya 

cezaevinde bulunanların sağlığına yönelik bir tehlikeyi savuşturmak amacıyla bazı 

hastalardan bilgi verilmeksizin gizli AIDS testi yapılması için kan alınmasının 

elverişliliği de tartışmalıdır824.   

Tehlikenin savuşturulması bakımından yalnızca tek bir araç elverişli olarak 

mevcutsa, bu araç alternatif eksikliğinden dolayı aynı zamanda başvurulması 

kaçınılmaz bir araçtır825. Nitekim Yargıtay da bir kararında bunu vurgulamıştır. Buna 

                                                 
822 Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 17 Haziran 1991 tarihli kararı (VRS 81, sh: 467-471). 
“Safra kesesi sancısı başladıktan sonra, otobanın dar şeritli olan bakım yerinde 41 km olan yasal hız 
sınırının, sadece birkaç kilometre uzaklıktaki çıkış noktasına ulaşmak ve orada korkulan şiddetli 
ağrıların bir fitil almak suretiyle önlemek için 60 km hızla aşılması, öngörülen tehlikenin savuşturulması 
bakımından elverişli araç olmadığından zorunluluk durumu çerçevesinde hukuka uygun değildir” 
(Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 16 Nisan 1997 tarihli kararı, VRS 93, sh: 442-444).        
823 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 84. Dortmund Eyalet Mahkemesi’nin 14 Ekim 1997 
tarihli kararına konu olan olayda, fail Dortmund’da basın hukuku anlamında sorumlu olduğu, 
Gundremmingen’deki atom santralinin önündeki rayların, santralden Gorleben’e yanıcı madde 
nakledilmesinin engellenmesi amacıyla sökülmesi için 03.03.1996 ve 28.04.1996 tarihlerinde yapılacak 
gösterilere katılmaya davet eden el ilânları dağıtmış ve suça alenî tahrikten dolayı yargılanmıştı. 
Mahkeme’ye göre, failin tehlikenin savuşturulması için tercih ettiği aracın elverişli olup olmadığı şüphe 
götürmektedir. Çünkü tahrik ettiği rayların sökülmesi fiili olsa olsa geçici olarak bu nakliyatı önleyebilir. 
Sanığın katılmaya davet ettiği fiillerde rayların sökülmesi başarılı olsa bile, demiryolu her an yeniden 
eski hâline getirilebilir. Mahkeme, asıl sorunun atom santralinin önündeki raylarının protesto edilmesine 
değil, aksine yapılacak nakliyatın halk sağlığı için bir tehlike oluşturacağı konusunda kamuoyunun 
dikkatini çekmeye ve atom santrali ile mücadelede taraftar kazanmaya bağlı olduğunu belirtmiştir. 
Gösterilerle atom santrali karşıtlarının varlığı açık bir şekilde ortaya konmakta ve sorumluların fikirlerini 
değiştirmeleri yönünde etkilenmeleri amaçlanmaktadır. Mahkeme’ye göre, fail, bu sorumluların dikkatini 
çekebilmek için hukuk düzenince yasaklanmış bir araca (başkasının malvarlığına zarar verilmesine 
tahrik), bu sayede somut nakliyatın neticede engelleyemeyeceğini bilse de, bilinçli olarak 
başvurmaktadır. Bununla birlikte, bu fiillerle atom santrali karşıtları mücadelelerinde asla 
yılmayacaklarını ciddî olarak göstermek istemiştir. Mahkeme’ye göre, failin tercih ettiği araç nakliyatın 
engellenmesinde elverişli araç olarak kabul edilemez, bilakis yalnızca atom enerjisine karşı 
mücadelenin bir işaretini ifade etmektedir (NStZ-RR 1998, sh: 139-141).                            
824 Bkz. KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 84; LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 68a.  
825  SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 19. 
Daha önce de belirttiğimiz, Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 25 Temmuz 1963 tarihli kararında, 
motorlu taşıt kullanamayacak derecede sarhoş olan bir kimsenin trafiğe çıkmasını polis gelene kadar 
engellenmesi amacıyla kontak anahtarına el konulması geriye kalan tek güvenli araç olarak 
değerlendirilmiştir (NJW 1963, sh: 1991-1992). Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 30 Haziran 
1982 tarihli kararına konu olan olayda, savaşta iki bacağını kaybetmesi nedeniyle bakıma muhtaç ve % 
100 derecede ağır bir özürlü olan ilgili, tekerlekli sandalye kullanmak zorunda bırakan bu yürüme engeli 
nedeniyle arabasını bürosunun çok yakınına park etmesi gerekmekteydi. Bu nedenle, mevzuat 
gereğince mahalle pazarının olduğu günlerde 500 metre uzağa park etmesi mümkün olamamaktaydı. 
Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunu, hukuksal 
bir değer bakımından başka türlü savuşturulamayan tehlike bulunmadığı için kabul etmemiştir. 
Mahkeme’ye göre, ilgili düzene aykırı bu fiili gerçekleştirmekten pazarın olduğu günlerde taksiyle 
gelmek veya bir görevliden arabasını uzak bir park alanına götürmesini istemek gibi alternatifleri 
kullanmak suretiyle kaçınması mümkünken, bürosunun yakınına park etmesi tehlikenin 
savuşturulmasında tek elverişli araç değildir (VRS 63, sh: 384-385). Yine Köln Yüksek Eyalet 
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göre; “hasımlarının tecavüzünden kurtulmak zarureti ile hududumuza iltica ettiği 

anlaşılan suçlunun Pasaport Kanunu’na aykırı hareketi, zaruret ve mecburiyet 

neticesi vukubulduğu nazara alınarak, TCK’nun 49. maddesi mucibince cezayı 

müstelzim bulunmamaktadır” 826.  

Buna karşın fail, birden fazla elverişli aracı kullanma imkânına sahipse, 

hukuksal değeri kurtarma şansı yüksek olan en elverişli aracı tercih etmek 

zorundadır827. Örneğin, denizde boğulmak üzere olan bir kişiyi kurtarmak için sahilde 

bulunan başkalarına ait kürekli bot yerine, motorlu bir botun tercih edilmesi hukuka 

uygundur. Bu kürekli bot faile ait olduğunda bile durum değişmez. Çünkü kurtarma 

fiilinin mümkün olduğu en iyi şekilde gerçekleştirilmesi ilkesi öncelik taşımaktadır828. 

Kurtarma fiilinin kaçınılmazlığı koşulunun önemli bir süzgeç işlevi görmesi, bu 

noktada açıkça ortaya çıkmaktadır829.      

b. En Az Zararlı Araç  

İhlâl tehlikenin savuşturulmasında en az zararlı (en hafif) araç olmalıdır. Bu 

az zararlılık ilgili yararların ağırlığına göre belirlenmektedir830. Başka bir deyişle, 

tehlikeyi savuşturma fiili nedeniyle üçüncü kişinin hukuken korunan hangi 

yararlarının ihlâl edilmek zorunda kalınacağı sorunu, mağdur tarafın yarar ve 

değerlerinin basit bir karşılaştırılması suretiyle çözüme kavuşturulabilecektir. 

Tehlikeyle karşı karşıya bulunan korunan değerler burada dikkate alınmazlar. Çünkü 

en az zararlı aracın tespit edilmesinde yalnızca, mevcut araçlardan hangisinin ihlâl 

edilen tarafta en az mağduriyete yol açacağı sorusu gözönünde bulundurulur. 

Kurtarma fiili, korunan yarar ihlâl edilen yarardan esaslı olarak daha ağır basmadığı 

için hukuka uygun olmadığında bile, elverişli olanaklar arasında en az zararlı araç 

olarak kabul edilebilir. Hukuksal yararlar karşılaştırmasında korunan yarar ile 
                                                                                                                                          
Mahkemesi 29 Ağustos 1987 tarihli kararında, arabada bulunan küçük bir çocuğun acil tuvalet 
ihtiyacının giderilmesinin sağlanması yalnızca park kurallarının ihlâl edilmesi suretiyle mümkünse ve o 
çevreyi bilmeyen sürücünün kuralına uygun başka park etme olanağı yoksa, trafiğe çıkan diğer kişilere 
zarar vermemek veya onları tehlike atmamak koşuluyla, bu park yasağını ihlâlin zorunluluk durumu 
gereğince hukuka uygun kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır (VRS 75, sh: 116-118).         
826 CGK 17.10.1938, E.37, K.30 (Karar için bkz. EREM, Faruk: Türk Ceza Kanunu Şerhi, c: I, Genel 
Hükümler, Ankara 1993, sh: 415, dn: 53).  
827  SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 19; 
KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 85.  
828 MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 27, No: 18.    
829 LENCKNER, “Das Merkmal der ‘Nicht-anders-Abwendbarkeit’ der Gefahr in den §§ 34, 35 StGB”, 
sh: 100.   
830 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/18.  
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kurtarma fiilinin kaçınılmazlığı aracılığıyla tespit edilen ihlâl edilen yararın birbiriyle 

karşılaştırılması sözkonusudur. Oysa en az zararlı aracın tespit edilmesinde ihlâl 

edilebilecek potansiyel değerler arasında bir karşılaştırma (tartım) yapılmaktadır. Bu 

karşılaştırma hukuksal değerlerin soyut bir karşılaştırması aracılığıyla değil, somut 

durumda hukuksal değerin korunmaya lâyıklığının nasıl olduğu sorusu sorularak 

yapılmalıdır. Çünkü ihlâl edilen tarafta en az zarar, uygun koşullar altında en az 

korunmaya lâyık değere başvurulmasında ortaya çıkmaktadır831 . Kurtarma fiilleri 

arasında en az zararlı olanının seçilmesinde ihlâl edilebilecek hukuksal değerlerin 

ağırlığı, kurtarma fiiliyle ile tehdit edilen zararın yoğunluğu ve riskli kurtarma 

fiillerinde kurtarılan hukuksal değerin ihlâl edilmesi olasılığı gözönünde 

bulundurulmalıdır832.    

Aracın elverişli olması alt koşulunda korunan değer bakımından kurtarma 

şansı sözkonusu olmasına karşın, burada ihlâl edilen değerin mümkün olduğu 

ölçüde esirgenmesi gerekliliği dikkati çekmektedir. Bu koşul, failden zararsız veya en 

az zararlı alternatifin aranmasını istemektedir833. Başkasının hukuksal değerlerine 

zarar verilmesinden tamamen kaçınmanın mümkün olduğu alternatifler iyi 

araştırılmalıdır. Suç tipine uygun ve en az zararlı araç olan fiiller yerine tipe uygun 

olmayan fiiller öncelikle tercih edilmelidir834. Örneğin, acele gerekli bir ilacı sağlamak 

                                                 
831 LENCKNER, “Das Merkmal der ‘Nicht-anders-Abwendbarkeit’ der Gefahr in den §§ 34, 35 StGB”, 
sh: 101-102; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, 
No: 20.  
832 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 62.  
833  SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 20. 
Kadıköy 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin bir kararına konu olan olayda, bir kış günü lise bahçesinden el 
arabasıyla kömür çalarken okul görevlisi tarafından suçüstü yakalanan 53 yaşındaki sanık kalp 
ameliyatı geçirdiğini, çalışamayacak derece hasta olduğunu, okulun bahçesindeki kömürlerden ancak 
kendisine yetecek kadarını aldığını, hayırseverlerin yardımıyla geçimini sağladığını ileri sürmüş, 
Mahkeme de kararını, ağır bir tehlikeyi savuşturmaya yönelik yapılan bir fiilin suç oluştursa bile 
cezalandırılamayacağını belirten TCK md.49/b.3 dayandırmış, ve bu nedenle, sanığın içinde 
bulunduğu koşulları 'tehlike', çaldığı kömürün yakacağı kadar olmasını ise 'zaruret' olarak 
değerlendirmiştir (Karar için bkz. EKİNCİ, Adnan: “R. Tayyip'in 'Dr. Kimble' hali”, Radikal 20.09.2002 
ve “Şeriatın kestiği parmak da acır”, Radikal 24.09.2002).   
834 “Kurbağaların yaşaması için biyolojik bir ortam sağlayan malik, öncelikle kedinin sahibiyle sorunları 
çözmeye çalışmak yerine, kurbağalarını korumak için kediyi öldüremez” (Basel – İsviçre – Yüksek 
Kanton Mahkemesi’nin 5 Mayıs 1992 tarihli kararı, FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal 
annoté, Art. 34, No: 1.5). “Davalının sebze ektiği taşınmazına giren kümes hayvanları karşında, 
özellikle Borçlar Kanunu’nun 57. maddesinde öngörülen diğer haklarını kullanması mümkün iken, o 
yola gitmeyerek (ve hakkın kötüye kullanılması sayılacak bir şekildeki) hayvanları zehirleyerek öldürme 
eylemi kendisini hukuksal sorumluluktan kurtaramaz. Zira, her hangi bir nedenle taşınmaza girmeleri 
mümkün olan insan ve hayvanların taşınmaza girmelerini önleyecek gerekli önlemleri almaksızın ve 
zehirli madde koyacağını gerekli şekilde etrafa duyurmaksızın taşınmazına, insanlar ve hayvanlar için 
tehlike arzeden, zehirli madde serpmesi, bundan doğan zarardan sorumluluğunu gerektirir kusurlu bir 
hareket olarak nitelendirilmek gerekir” (3. HD. 25.01.1990, E. 1990-3645/K. 1990-360, 
www.kazanci.com.tr).   
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için nöbetçi eczaneye gitmek olanağı varken, yakındaki kapalı eczanenin kapısını 

kırarak ilacı alma fiili, tehlikenin savuşturulması kimseye zarar verilmeden 

mümkünken, zarara yol açılması nedeniyle hukuka uygunluktan 

yararlanamayacaktır835. Örneğin askerlik hizmetini yapmakta iken vücut bütünlüğüne 

yönelik caiz olmayan bir tehlikeye maruz kalan bir kişi, şikâyet-ihbar sayesinde veya 

görevli subaya başvurmak suretiyle bu tehlikeden kurtulabilecekken, bunun yerine 

askerlikten kaçma suçunu işlerse zorunluluk durumuna dayanamaz836. Kendisini 

yalan tanıklığa icbar etmek isteyen birinin tehditlerinden adlî korumaya başvurma 

sayesinde kurtulabilecekken (CMK md. 58), yine de yalan tanıklıkta bulunan kişinin 

sorumluluğu hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu gereğince ortadan 

kalkmaz 837 . Bununla birlikte, başka türlü savuşturma olanakları kolayca kabul 

edilmemelidir. Örneğin tehdit edilen tanığın mahkeme dışında etkili bir şekilde 

korunması, sürekli olarak izlenemediği için, nadir oranda olanaklıdır. Almanya’da 

Dortmund Eyalet Mahkemesi 14 Ekim 1997 tarihli kararında atom tehlikesinin 

savuşturulması bakımından atom enerjisi naklinde kullanılan demiryollarının 

sökülmesi için halkı alenî tahrik etmek yerine, parlâmento içinde veya dışında 

kullanılabilecek siyasal yolların zararsız araç olduğunu belirtmiştir838. Bu bağlamda, 

başkasının hukuksal değerlerine müdahale etmeden önce, özellikle kaçma 

imkânının olup olmadığının, polis veya özel kurtarma hizmetinin çağırma olanağının 

bulunup bulunmadığının düşünülmesi gereklidir 839 . Örneğin, intihar tehlikesinin 

                                                 
835 Örnek için bkz. YÜCE, Ceza Hukukunun Temel Kavramları, sh: 44. “Sanığın bahçesine sınır olan 
arktaki suyun taşarak bahçesine zarar vermesi nedeniyle, su arkını tahrip etmesi şeklinde oluşan 
eylemi, Türk Ceza Kanunu’nun 308. maddesinde düzenlenmiş olan ihkakı hak suçunu oluşturur” (10. 
CD. 29.04.2002, E. 2002-17334/K. 2002/17098, www.kazanci.com.tr).    
836 Bayern Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin 21 Ekim 1971 tarihli kararı için bkz. GA 1973, sh: 208-210.  
837 RGSt 66, sh: 98; BGHSt 5, sh: 371.  
838  NStZ-RR 1998, sh: 139-141. Fransız Yargıtayı da 19 Kasım 2002 tarihli kararında, faillerin 
düşüncelerini açıklamak ve yaymak için başka araçlara sahip olmadıkları gerekçesiyle kişilere ve 
mallara yönelik şiddet hareketlerinin demokratik bir toplumda zorunluluk durumu aracılığıyla hukuka 
uygun kılınmasının kabul edilemeyeceğini belirtmiştir (bkz. DESPORTES/LE GUNEHEC, Droit pénal 
général, No: 747).                               
839 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 23; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 86; 
SK-StGB (GÜNTHER), § 34, No: 34; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, 
No: 62; LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 52; PELZ, Christian: “Notwehr- und Notstandsrechte und der 
Vorrang obrigkeitlicher Hilfe”, NStZ 1995, sh: 305-307, 309. “Sanık muhtarın kasaba içinde rastladığı 
bir kavgayı yatıştırmak ve çıkması beklenen ağır olayları önlemek için polisi çağırmak amacıyla ve 
yalnız bu zorunlulukla tabancasını çıkarıp havaya ateş ettiği anlaşılmasına göre beraatine karar 
verilmesi yasaya uygundur” (CGK 24.10.1977, E. 1977-332/K. 1977-375, www.kazanci.com.tr). 
Almanya’da Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi 16 Nisan 1987 tarihli kararında, sarhoşluğu nedeniyle 
taşıt kullanabilecek durumda olmayan sürücünün, ulaşılabilir yakınlıkta bir hekim veya cankurtaran 
çağırma olanağı varken, yaralıyı hastaneye götürmek için taşıtı kullanmasını hukuka aykırı görmüştür 
(NJW 1988, sh: 2316-2317). Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin 3 Şubat 1993 tarihli kararına konu 
olan olayda, bir genelev işleten iki sanık olay günü öğleden önce aşırı sağcı gençlerden oluşan 
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önlenmesi için gebeliğe son verilmesi, bu tehlike psikolojik yardımla 

savuşturulabilecek nitelikte ise, hukuka uygun değildir840. Yine çocuğu için gerekli 

ilacı, valilikten yardım alabileceğini bilerek eczaneden çalan kişi zorunluluk 

durumunu ileri süremeyecektir 841 . Aynı şekilde bir suç tipine vücut vermemekle 

birlikte, özel hukuk veya idare hukuku bakımından hukuka aykırı bir fiil ile tehlikeden 

korunmak olanaklı ise, zorunluluk durumu mevcut değildir842.  

Somut olayda kaçma olanağı olmakla birlikte, bu kaçmanın fail bakımından 

zararsız veya en azından başkasına verilecek zarardan daha az zararlı bir yol 

olması gerekir. Örneğin, büyük bir köpek tarafından tehdit edilen kişi binanın üçüncü 

katından atlama ile saldırgan köpeğe tabanca ile ateş etme arasında bir seçim 

yapmak zorunda kaldığında, üçüncü kattan atlamak ve böylece yaralanmak 

şeklindeki kaçma imkânı, köpeğin sahibi için en iyi yol olmasına karşın, failden 

beklenemeyeceğinden dikkate alınamaz 843 . Bazı durumlarda tehlikeden kaçmak 

başlı başına bir suç tipine vücut verebilmektedir (TCK md. 98, 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanunu md. 81). Böyle hâllerde tipe uygun olan kaçma fiili, 

kaçmanın alternatifi olan hukuksal değerin ihlâl edilmesinin büyük zarara yol 

açacağı dikkate alındığında, zorunluluk durumu gereğince hukuka uygun olabilir. 

Örneğin, bir trafik kazasına neden olan kişi kazazedenin bir sürü öfkeli yakını 

tarafından saldırıya uğradığında, saldırganları meşru savunma gereğince öldürmek 

veya yaralamak yerine kaza yerinden uzaklaşırsa, kaçma fiili zorunluluk durumu 

                                                                                                                                          
kalabalık bir grubun saat 24.00’de binalarına bir saldırı plânladıkları duyumunu alırlar. İki sanık 
mümkün olmasına rağmen polise başvurmayarak, mülklerini bizzat korumaya karar verirler. Saat 23.30 
civarında yaklaşık 30-50 genç genelevin yaklaşık 150 metre uzağında toplandıklarında, iki sanık onlara 
geneleve zarar verme şanslarının olmadığını anlatmak için bir otomobille yanlarına giderler. Toplanma 
yerine geldiklerinde sanıklardan biri arabadan inerek yanında getirdiği av tüfeğini herkesin duyabileceği 
ve görebileceği şekilde tamamen doldurur ve gençlerin oradan defolup gitmelerini ister. Bunun üzerine 
gençler kaçışırlar. Sanıklar tehdit kullanma suçu ile itham edilirler. Bu olayda gençlerin toplanması 
meşru savunma anlamında zaman bakımından henüz mevcut olmayan bir saldırıdır. Çünkü gençlerin 
plânına göre saldırının yarım saat sonra gerçekleşmesi gerektiği için gençler henüz teşebbüs 
aşamasına geçmemişlerdir. Bununla birlikte gençlerin hazırlık hareketleri tehlike olarak kabul edilerek, 
sanıkların fiillerinin hukuka uygunluğu savunma zorunluluğu durumu bakımından mahkemece 
incelenmiştir. Mahkeme, sanıkların polis yardımı alarak tehlikeyi savuşturma imkânına sahip olmalarına 
karşın, bu yola başvurmamaları nedeniyle hukuka uygunluğu reddetmiştir (BGHSt 39, sh: 133-141).                    

840  JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/18. Aynı şekilde bkz. Alman Federal Yüksek 
Mahkemesi’nin 6 Haziran 1952 tarihli kararı (BGHSt 3, sh: 7-13).   
841 Örnek için bkz. DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 287.   
842 TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 135.  
843  BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 64. Aynı şekilde 
Dönmezer/Erman da, azgın bir boğa tarafından kovalanan bisikletli bir kimsenin, bisikleti daha hızlı 
sürmesinin düşme tehlikesini doğurabileceğini veya ne yapsa kurtulamayacağını anlayarak boğayı 
tabancayla öldürmesi hâlinde zorunluluk durumu içerisinde bulunacağını belirtmektedirler 
(DÖNMEZER/ERMAN, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c: II, No: 835).     



 302

gereğinde hukuka uygun olur (Nitekim Karayolları Trafik Kanunu md. 81 zaruret 

dışında olay yerinden ayrılan kişinin idarî para cezasıyla cezalandırılmasını 

öngörmüştür). Buna karşın, kazaya neden olan kişi, şiddete başvurarak geri 

püskürtebileceği tek bir kişi tarafından tehdit edildiğinde, kaza yerini terk etmek 

yerine, meşru savunma hakkını kullanmalıdır844.   

Bir görüşe göre, tehdit edilen zarardan başka şekilde kurtulmak, tehlikeyi 

önceden tahmin etmek veya sonradan veyahut da tehlikenin devamı süresince bazı 

çarelere başvurmak suretiyle mümkün olabilir. Bu görüşe göre, tehlikeyi önceden 

tahmin ederek önlemek için gerekli tedbirler alınmazsa, başka türlü korunma 

olanağının olmaması koşulu yerine getirilemez845. Ancak bu görüş eleştirilmiştir. 

Buna göre, bu görüş kabul edildiği takdirde, tehlikenin gerçekleşmesinden önce 

failin, tehlikeyi önlemek için bazı tedbirler alması gerekir. Oysa ki, tehlikenin 

kaçınılmazlığı veya tehlikeden başka türlü korunma olanağının bulunmaması 

sadece tehlikenin gerçekleşmesinden sonra mümkündür. Kanun zorunluluk 

durumunun mevcut olması bakımından failin önceden tehlikeyi yok etmek için her 

çareye başvurmuş olmasını aramamaktadır. Tehlikenin savuşturulmasının anlamı, 

tehlikenin meydana gelmesinden sonra, tehlikeden doğabilecek zarara engel 

olunmasıdır. Failin tehlikeden önceki davranışları, daha sonra tehlikeden doğacak 

zararın kurtarma fiilinden başka bir fiil ile önlenmesini sağlayabilirse de, kanunun bu 

şekilde önceden tahmine dayalı bir hareketi zorunluluk durumunun mevcudiyeti 

bakımından koşul olarak öngördüğünü kabul etmek mümkün değildir. Zira 

tehlikeden başka türlü korunma olanağının olmamasından maksat, oluşmuş ve 

henüz geçmemiş olan, başka bir deyişle halen mevcut tehlikenin doğurabileceği 

zarara, kurtarma fiilinden başka bir yoldan engel olma olanaksızlığıdır846.         

Başkasının hukuken korunan yararlarına yönelik müdahale kaçınılmaz 

olduğunda da, özenle seçilmiş aracın, böylece mağduru en az zarara uğratacak 

aracın kullanılması gerekliliği aranmalıdır847. Örneğin, bir kaza sonrasında kanamalı 

                                                 
844 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 64.   
845 İtalyan doktrinindeki bu yöndeki görüşler için bkz. TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 
133, 134.  
846 TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 133-134; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza 
Hukukuna Giriş, sh: 323.    
847 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 86. Almanya’da Schwäbisch-Hall Asliye Mahkemesi 22 
Ocak 1997 tarihli kararında, yakında bulunan bir hastane yerine, daha iyi olduğu iddia edilen başka bir 
hastaneye gitmek için hız sınırının aşılmasını elverişli araç olarak görmemiştir (NJW 1997, sh: 2765-
2766).  
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bir kazazedenin donmaması için bir battaniye ile sarılması suretiyle korunması 

mümkünken, pahalı bir kürk manto ile sarılması en az zararlı araç koşulunu yerine 

getirmemektedir. Çünkü kan lekeleriyle kirlenme battaniyede kürk mantoya göre 

daha az zarara yol açacaktır848. En az zararlı aracın elverişliliğinden şüphe edilmesi 

daha ağır, ancak şüphesiz daha etkili bir ihlâli gerekli kılar849. 

Kaçma ve polisten yardım alma gibi öncelikli ve zarar vermeyen 

alternatiflerden biri kullanılmış ancak sonuç vermemişse, fail bakımından tehlike bu 

yola başvurulması nedeniyle ara süreçte ağırlaşmamışsa, daha sonraki alternatife 

başvurulmalıdır850. Buna karşın, bu ara süreçte tehlike önemli ölçüde ağırlaşmış ve 

hukuksal yardımlar da sonuç vermemekteyse, başkasının hukuksal değerine 

başvurmak kaçınılmazlık arz edecektir851.     

Fail birden fazla aynı değerde alternatife sahipse, tehlikeyi başka türlü 

savuşturma olanağı yine de mevcut bulunmadığından zorunluluk durumundan 

yararlanabilecektir. Örneğin, fail bir yaralıyı hastaneye acilen götürmek isteğinde, 

park hâlindeki on taşıttan herhangi birini kullanabilecektir852. Aynı şekilde, bir hekimi 

telefonla kaza yerine çağırmak için fail bir sitede bulunan başkasına ait bir eve 

girmişse (konut dokunulmazlığını ihlâl – TCK md. 116), tehlikenin başka türlü 

savuşturulamaması koşulu yine yerine getirilmiştir. Çünkü fail (A)’nın evinin yerine, 

(B)’nin evine de zorla girebilirdi853.       

Daha düşük değerdeki hukuksal bir değere zarar veren (müessir fiil yerine 

konut dokunulmazlığını ihlâl) veya hukuksal bir değere daha az ölçüde zarar veren 

araç kural olarak daha hafiftir. Başkasının hukuksal bir değerine zarar verilmekle 

karşılaştırıldığında failin, başkasının hukuksal değerine müdahale etmek yerine, 

kendi hukuksal değerini feda etmesi de bazı durumlarda daha hafiftir854. Örneğin, 

                                                 
848 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 63.   
849 SK-StGB (GÜNTHER), § 34, No: 35.  
850 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 88.  
851 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 52. 
852  JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/18; Aynı yönde bkz. MAURACH/ZIPF, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil I, § 27, No: 18.     
853 Örnek için bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 25.   
854 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 20. NK-
StGB (NEUMANN), § 34, No: 63. Tehlikeyi yalnızca fiziksel bir yaralanmaya katlanma suretiyle 
savuşturabilecek kimse, tehlikenin savuşturulması kendi sağlığına zarar vermeksizin mümkün 
olduğunda, başkasının hukuksal değerlerine müdahale edebilir (ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 
§ 16, No: 25).  
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şemsiyesiyle saldırgan bir köpeğe karşı kendisini savunabilecek kişi, kendi 

şemsiyesine zarar gelmemesi için komşusunun elinden şemsiyesini alarak tehlikeyi 

savuşturamaz 855 . Bununla birlikte, böyle durumlarda üçüncü kişilerin hukuksal 

değerlerinin ihlâl edilmesi yalnızca, aracın elverişliliği bakımından kaçınılmaz 

görülebilir. Başka bir deyişle, faile ait değerler tehlikenin savuşturulması bakımından 

elverişli olmadığı zaman üçüncü kişilerin hukuksal değerlerine başvurmak mümkün 

olabilecektir856. Yine de failin kendi hukuksal değerlerini feda etmesi, her durumda 

koşulsuz geçerli değildir. Üçüncü kişi lehine kurtarma fiili gerçekleştiren kişi, 

tehlikeyle karşı karşıya kalan kişiye, potansiyel başka hukuksal değerlerin sahibine 

göre daha yakın değilse, bu durumda kendisinden böyle bir fedakârlık 

beklenemeyeceğinden başkasının hukuksal değerine müdahale etmesi dolayısıyla 

zorunluluk durumundan yararlanacaktır857.  

Üçüncü kişi lehine yapılan kurtarma fiilinde, kurtarılan üçüncü kişiye ait 

hukuksal değerlere zarar verilmesi başkasının hukuksal değerlerine zarar 

verilmesinden önce gelmektedir858.  

Tehlikenin ortaya çıkmasından sorumlu olan kişinin hukuksal değerlerinin 

ihlâli, koşulları varsa meşru savunma, aksî takdirde savunma zorunluluğu durumu 

çerçevesinde öncelikli olarak dikkate alınmalıdır859. Zorunluluk durumunun ortaya 

                                                 
855 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 65.  
856 LENCKNER, “Das Merkmal der ‘Nicht-anders-Abwendbarkeit’ der Gefahr in den §§ 34, 35 StGB”, 
sh: 105.  
857 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 90.   
858 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/18.   
859  JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/18; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 17, No: 64; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 63. “Davaya konu olan kısrağın gece 
davalının bahçesine girmiş olması sebebiyle öldürülmesi hal ve maslahat icabından olup olmadığının 
düşünülmemesi ve kabul suretine göre de davacının geceleyin bahçe aralarına hayvanı başıboş olarak 
bırakmak suretiyle başkasına zarar vermemek için kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı 
sarfetmediği ve zararın hudusuna kendi fiilinin de yardım ettiği şahadet ve cereyanı halde 
anlaşılmasına binaen Borçlar Kanununun 44 üncü maddesi hükmü nazara alınarak bir karar verilmek 
gereklidir” (4. HD. 04.04.1946, E. 1945-1432/K. 1946-1428). Aksi yönde bkz. “Maddi olayda şikayetçi; 
ineğini bağlamamış, gerekli önlemleri almamış, henüz altı yaşında bulunan kızının nezaretine bıraktığı 
inek, sanığın tarlasına girerek zarar vermiştir. Gerekli özen gösterilmemiş ve önlem alınmamıştır. 
Sanık; şikayetçinin ihmali sonucu ineğin tarlaya zarar vermesinin doğurduğu öfke altında yüklenen 
suçu işlemiştir. Bu nedenle sanık hakkında TCY.nın 51/1. maddesinin uygulanması yerinde olup sair 
yönleri de usul ve yasaya uygun bulunan direnme hükmünün onanmasına karar verilmelidir” (CGK 
24.12.1990, E. 1990/8-340/K. 1990-357). “Müştekiye ait hayvanın, daha öncesinde birkaç kez 
bahçesine girip, zarar vermesi nedeni ile müştekiyi uyaran sanığın, olay günü, aynı hayvanı, yine 
bahçeye zarar verirken görmesi üzerine sinirlenerek, av tüfeği ile öldürmesi şeklinde gerçekleşen 
eyleminde, haksız tahrik altında hareket ettiği, böylelikle hakkında TCK.nın 51. maddesinin 
uygulanması gerektiği gözetilmeksizin yazılı biçimde hüküm kurulması yasaya aykırıdır” (10. CD. 
18.06.2002, E. 2002-17928/K. 2002-21685). Kararlar için bkz. www.kazanci.com.tr.   
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çıkmasına neden olan tehlike bir eşyadan kaynaklanmaktaysa, bu eşyanın tahrip 

edilmesi ve zarara uğratılması (savunma zorunluluğu durumu) ilgisiz üçüncü kişinin 

hukuksal değerinin ihlâl edilmesiyle karşılaştırıldığında daha hafif bir araç olarak 

kalmaktadır860.      

Tehlike zorunluluk durumu dışında başka hukuka uygunluk nedenleri 

dolayısıyla hukuka uygun olan bir fiil sayesinde de savuşturulabiliyorsa, bu fiil 

hukuka aykırı olası kurtarma fiilleriyle de karşılaştırıldığında, daha az zararlı bir fiil 

olarak kabul edilecektir. Zorunluluk durumu anlamında daha hafif bir fiili olanaklı 

kılan böyle bir hukuka uygunluk nedeni olarak meşru savunma dikkate alınmalıdır. 

Saldırıya uğrayan bir kimse kendisinden kuvvetçe daha zayıf olan saldırganı, 

başkasının evine girmek suretiyle saldırıdan kaçmak yerine, etkisiz hâle getirebilir. 

Ancak saldırıya uğrayan saldırıyı defetmek için tehlikeli saldırganı yaşamı için 

tehlikeli olabilecek şekilde yaralaması gerekmekteyse veya savunma fiilinin başarıya 

ulaşma şansı çok düşük ise, bu durumda başkasının evine girilmesi saldırının 

(tehlikenin) savuşturulmasında daha hafif bir araç olarak kalmaktadır. Zira birinci 

ihtimalde, saldırgan için önemli boyutta müessir fiil tehlikesi, savunma fiilinin artık 

daha hafif bir araç olarak ortaya çıkmasına engel olduğundan başkasının evine 

girilmesi zorunluluk durumu dolayısıyla hukuka uygun hâle gelmektedir. İkinci 

ihtimalde ise, savunma fiili daha hafif olmakla birlikte, daha az umut vericiliğinden 

dolayı tercih edilmemesi gereken bir araç olması nedeniyle başkasının evine 

girilmesi, yine zorunluluk durumu çerçevesinde hukuka uygun olacaktır. Gelecek 

zamanda saldırıda bulunacak kişi daha sonra meşru savunma dolayısıyla ağır 

yaralanacaksa, o andaki hürriyeti tahdit zorunluluk durumuna ilişkin hükümler 

gereğince hukuka uygun olacaktır. Zira daha sonra yapılacak bir savunma fiili 

önceliği olan tehlikenin başka türlü savuşturulmasını ifade etmez861.  

Kurtarma aracı olarak ihlâl edilecek hukuksal değerlerden birinin sahibinin 

rızasıyla gerçekleştirilen hukuka uygun fiil de, hukuksal değer sahibinin iradesine 

                                                 
860 LENCKNER, “Das Merkmal der ‘Nicht-anders-Abwendbarkeit’ der Gefahr in den §§ 34, 35 StGB”, 
sh: 104.  
861 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 91; LENCKNER, “Das Merkmal der ‘Nicht-anders-
Abwendbarkeit’ der Gefahr in den §§ 34, 35 StGB”, sh: 104. “Sanığın, aracını parkettiği yerde, otopark 
görevlisi olduğunu belirten kişiyle ücret konusunda tartışıp birden fazla kişinin saldırısına maruz kalıp 5 
gün iş ve gücünden kalacak şekilde yaralandığı olayda, saldırının devam etmesi ve başka türlü 
kurtulması imkanı kalmaması nedeniyle ruhsatlı silahı ile korkutmak için bir el ateş etmesi şeklindeki 
eyleminde zaruret halinin bulunduğu gözetilmeden beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi 
bozmayı gerektirir” (2. CD. 14.12.2005, E. 2004-17156/K. 2005-29224, www.kazanci.com.tr).  
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karşın yapılan hukuksal değer ihlâline göre, daha hafif bir tedbirdir862. Bir köpek 

saldırısını savuşturması için komşusu tarafından eline şemsiye verilen fail, artık 

üçüncü bir kişinin şemsiyesini alamayacaktır 863 . Aynı şekilde ağır bir yaralının 

hastaneye (A) veya (B)’nin otomobilleriyle götürülmesi gerekmekteyse, (B) buna 

karşı çıkmış, ancak (A) rıza göstermişse, artık (B)’nin otomobilinin alınmasının 

hukuka uygunluğu zorunluluk durumuna dayanılarak ileri sürülemeyecektir864. Ancak 

her ikisi de otomobillerinin kullanılmasına rıza göstermezlerse, ilgili hukuksal 

değerlerden birini ihlâl edecek fiilin gerçekleştirilmesi artık kaçınılmazlık arz 

edeceğinden zorunluluk durumu hukuka uygunluk nedeni olarak sözkonusu 

olabilecektir865.        

Ölüden organ nakli, ölmeden önce ölenin rızası veya öldükten sonra 

yakınlarının muvafakati olmaksızın organ ya da doku alınması, 29.05.1979 tarih ve 

2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun’un 14. 

maddesinin 4. fıkrasındaki koşullar yerine getirildiği zaman hukuka uygun olacaktır. 

Buna göre, kaza veya doğal afetler sonucu vücudunun uğradığı ağır harabiyet 

nedeniyle yaşamı sona ermiş olan bir kişinin yanında yakınları yoksa, sağlam doku 

ve organları, tıbbi ölüm hâlinin alınacak organlara bağlı olmadığı hekimler kurulunun 

raporuyla belgelenmek kaydıyla, yaşamı organ ve doku nakline bağlı olan kişilere ve 

naklinde ivedilik ve tıbbi zorunluluk bulunan durumlarda vasiyet ve rıza 

aranmaksızın organ ve doku nakli yapılabilir. Ölüm anında ölenin yakınlarının 

olmaması nedeniyle organ veya doku alınması ihtimali ölenin yakınlarının varsayılan 

rızasından çok, zorunluluk durumu esasına dayanmaktadır866. Bununla birlikte, böyle 

bir hâlde ölenin yanında yakınları bulunmaktaysa ve organ veya doku alımına rıza 

göstermişlerse kurtarma fiili artık zorunluluk durumu çerçevesinde değil, rıza 

çerçevesinde çözüme kavuşturulacaktır.  

Bazı hastalar bakımından tıbbî bir müdahaleden önce klinik personelini AIDS 

hastalığı bulaşması tehlikesinden korumak için yapılacak gizli HIV testi amacıyla kan 

                                                 
862 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 92; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 24; 
LENCKNER, “Das Merkmal der ‘Nicht-anders-Abwendbarkeit’ der Gefahr in den §§ 34, 35 StGB”, sh: 
104-105; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 
20; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 62.   
863 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 65.  
864 Örnek için bkz. NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 62.  
865 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 52. 
866 Aynı yönde bkz. NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 118. 
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alınmasının zorunluluk durumu çerçevesinde olası hukuka uygunluğu da, hekim 

tarafından hastanın rızasının alınması şeklindeki daha hafif, ancak mecburî olmayan 

bir yolun tercih edilmemesi nedeniyle veya temizlik personeli tarafından hijyen 

standartlarının riayet edilmesi suretiyle hastalığın bulaşma tehlikesinin özenle 

bertaraf edilebilmesi ihtimali dolayısıyla başarısızlığa uğramayacaktır867.           

4. Korunan Hukuksal Yararın İhlâl Edilen Hukuksal Yarardan 
Önemli Ölçüde Üstün Olması Koşulu 

TCK md. 25/2, “tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı 

bulunmak koşulu ile…” ifadesine yer vermiştir. Bu düzenlemenin zorunluluk 

durumunun her iki şeklini de kapsadığı fikrinde olduğumuz için, korunan hukuksal 

yararın ihlâl edilen hukuksal yarardan önemli ölçüde üstün olması (ağır basması) 

koşulunun, hükümde kullanılan ifadenin yalnızca bir görünümünü oluşturduğu 

kanaatindeyiz. Zira maddenin ifadesi gereğince korunan hukuksal yarar feda edilen 

hukuksal yarardan üstün olabileceği gibi, bununla eşit de olabilir. Böyle bir eşitlik 

sözkonusu olduğu takdirde mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu mevcut 

olacaktır.  

Alman Ceza Kanunu § 34, failin, “çatışan yararlar, özellikle ilgili hukuksal 

değerler ve bunları tehdit eden tehlikelerin derecesi karşılaştırıldığında, korunan 

yarar zarar verilen yarardan önemli ölçüde ağır basıyorsa, hukuka aykırı hareket 

etmiş olmayacağı” ibaresini kullanarak bu koşula açıkça yer vermiştir. Fransız Ceza 

Kanunu md. 122-7 failin, kullanılan araçlar ile tehdidin ağırlığı arasında orantısızlığın 

varolduğu durumlar hariç olmak üzere, cezaen sorumlu olmayacağını belirtmektedir. 

Bu düzenleme, korunan yararın feda edilen yarardan üstün olması durumu ile 

çatışan yararların eşdeğerde olması durumunu birlikte ele almaktadır. İtalyan Ceza 

Kanunu md. 54 de, fail, “fiil tehlikeyle orantılı olduğu müddetçe cezalandırılamaz” 

ifadesini kullanarak aynı yöntemi izlemiştir.  

Yararlar karşılaştırması sadece orantılılık kuralını öngören kanun metninden 

değil, aynı zamanda hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun 

yapısından da çıkartılabilir. Buna göre, yalnızca ilgili değerlerin önemi ve risk 

durumu değil, bunun yanısıra hukuksal değer sahibinin bu değerin muhafaza 

edilmesindeki yararının korunmaya liyakati de gözönünde bulundurulmalıdır. 
                                                 
867  SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 20; 
KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 94.  
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Yararların karşılaştırılması, birbirleriyle çatışan hukuksal değerlerin basitçe 

hesaplanabildiği bir muhasebe işlemi değildir. Bu sonucu, maksimal toplam fayda 

ilkesine değil, dayanışma ilkesine dayanan hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumunun niteliğinden çıkartmak mümkündür. Tehlikeyle karşı karşıya 

bulunan ilgilinin dayanışma talebi sadece ilgili yararların ağır basmasına değil, aynı 

zamanda bu yararların korunmaya liyakatine de bağlıdır. Örneğin tehlike durumuna 

bilerek yol açan kişinin dayanışma talebinin oranı da düşük olacaktır 868.        

a. Üstünlüğün Önemli Ölçüde Olması  

Korunan hukuksal yararın feda edilen hukuksal yarardan üstün olması yeterli 

değildir. Bu üstünlüğün önemli ölçüde olması aranmalıdır. Bu husus TCK md. 

25/2’de açıkça dile getirilmemekle birlikte, Medenî Kanunu’nun 753. maddesinde 

“zarar ya da tehlike taşınmaza müdahaleden doğacak zarardan önemli ölçüde 

büyük ise” şeklinde ifade edilmiştir. Hukuksal yararların karşılaştırılmasında, 

kurtarma fiilinin hukuka uygun olabilmesi için, korunan yararın esas itibariyle üstün 

olması (ağır basması) gereklidir. Önemli ölçüde üstün olma koşulu daha yüksek 

değerdeki yararın korunması ilkesine bir sınır koymaktadır. Buna göre, zorunluluk 

durumunda yapılan fiile katlanma yükümlülüğü şeklindeki dayanışma her yarar 

üstünlüğü durumunda talep edilemeyecektir 869 . Birbirleriyle çatışan yararlar aynı 

değerde ya da değerleri itibariyle birbirlerinden önemli ölçüde farklı değillerse, 

kurtarma fiili hukuka uygunluk etkisi göstermez. 

Korunan hukuksal yararın ihlâl edilen yarardan üstünlüğünün önemli ölçüde 

olmasının tespitinde iki görüş bulunmaktadır. Birinci görüş, olumlu bir yarar 

bilânçosunun varlığını veya yararın nitelik olarak üstün olmasını aramaktadır. Buna 

göre, yararlar karşılaştırması iki aşamalı bir incelemeyi gerektirir. Birinci aşamada 

tehlikeyle karşı karşıya bulunan hukuksal değer tarafındaki yararın ağır basması 

basit şekilde tespit edilir. İkinci aşamada ise, bu ağır basmanın (üstünlüğün) önemli 

ölçüde ağır basma derecesinde olup olmadığı şeklindeki nitelikli saptama yapılır. 

Yararın üstünlüğünün saptanmasında yararın derecesi esas alınmalıdır. Çok az bir 

değer farklılığı, ihlâl edilen normla korunan başkasına ait yarara zarar verilmesini 

dengeleyemez. Örneğin, kurtarma fiili 200 TL’lık bir malvarlığı değerini 

                                                 
868 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 65. 
869 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 97.  
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koruyabilmekle birlikte, hemen hemen aynı değerdeki bir malvarlığına (180 TL) zarar 

verilmesi gerektiğinde bu koşul eksik olacaktır870.         

İkinci görüş ise, önemli ölçüde olma kriterinin, yarar üstünlüğünün yalnızca 

tereddüte yer vermeyecek şekilde ve açıkça saptanabilmesi gerekliliğini ortaya 

koyduğunu, bundan dolayı da korunan yarar lehine basit bir üstünlüğün de yeterli 

olduğunu ileri sürmektedir. Bu nedenle, hukuksal yararların karşılaştırılmasında 

korunan hukuksal yararın dereceli yüksek üstünlüğü şeklindeki bir çözüm kabul 

edilemez. Çünkü bütün koşulların karşılaştırılması korunan yararın ihlâl edilen 

yarardan daha korunmaya lâyık olduğunu ortaya koyuyorsa, bu korunmaya lâyıklık 

dereceli olarak yükseklik kriterine göre tespit edilemese bile, hukuka uygunluğun 

varlığı kabul edilmelidir. Bu nedenle önemli ölçüde üstün olma koşulunu yararın 

nitelikli, derece bakımından yüksek üstünlüğü şeklinde değil, bu yarar üstünlüğünün 

şüphesiz ve açık olması gerektiği şeklinde anlamak gerekir. Başka bir ifadeyle, açık 

bir değer farklılığı ile yetinilmelidir. Önemli ölçüde üstün olma koşulu, yararlar 

karşılaştırmasının belirsiz bir sonucunda hukuka uygunluğun yer bulamamasını 

sağlamak suretiyle hukuk güvenliğine hizmet ettiğinden gereksiz bir koşul değildir871. 

Yarar üstünlüğünün şüpheli olduğu durumlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Çünkü 

hukuksal yararların karşılaştırılması kabul edilebilir genel geçerli rasyonel sonuçlara 

her zaman götürmeyen değerlendirmelerin de yapılmasını gerektirmektedir. Şüphe 

sözkonusu olduğunda failin lehine bir durum ortaya çıkmaz, aksine böyle bir şüphe 

ihlâl edilen yararın sahibiden özel bir mağduriyet talep edilmesini ortadan kaldırır. Bu 

                                                 
870 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 76; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/33; MAURACH/ZIPF, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 27, No: 37; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 67; RENZIKOWSKI, 
Notstand und Notwehr, sh: 240-243.  
871 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 89-90. Aynı yönde bkz. BAUMANN/WEBER/ 
MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 82; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, 
Allgemeiner Teil, § 33 IV 3c; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, 
(LENCKNER/PERRON), § 34, No: 45. Nitelik olarak üstünlük görüşünü reddeden Küper, önemli 
ölçüde üstün olma koşulunun ikaz ve kontrol olmak üzere iki işlevi olduğunu belirtmektedir. Yazara 
göre, önemli ölçüde olma koşulunun ikaz işlevi, karar bakımından önemli bütün değerlendirme 
noktalarının geniş kapsamlı olarak gözönünde bulundurulmasına göre varılan karşılaştırmanın olumlu 
sonucunun, korunan yararın önceliğinin kabul edilebilmesi için şüphesiz ve açık olmasını gerektirir. 
Önemli ölçüde olma koşulu, değer kriterlerinin belirsizliğinde öncelik konusunda haklı ve ortadan 
kaldırılamayan şüphenin kurtarma fiiline izin verilmesini engelleyeceğinden failin aleyhine bir durum 
ortaya çıkarır. Bu yorum, değer önceliğinin tanınması failin korumaya çalıştığı yarar lehine açık bir 
üstünlük değerlendirilmesi, kaçınılmaz olarak öngördüğü ve ayrıca en azından ilgilinin uygun katlanma 
yükümlülüğü hakkında önemli bir ön kararı içerdiği için doğrudur. Hukuk barışının yasağa aykırı olarak 
gerçekleştirilen fiille ihlâli sadece, zorunluluk durumunda işlenen fiilin, kurtarılmasına hizmet ettiği 
yararın açık bir önceliği sayesinde haklı kılınabilir. Küper, önemli ölçüde üstün olma koşulunun, yararın 
üstün olduğunu kabul etme eğiliminde olan hâkimi kararını gözden geçirmesi konusunda uyardığını da 
eklemektedir (KÜPER, Wilfried: “Das Wesenlich am wesenlich überwiegenden Interesse”, GA 1983, 
sh: 296-297).                 
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düşünceye göre, yalnızca çok az bir yarar üstünlüğü, bu üstünlük açık olduğunda, 

hukuka uygunluk başarısızlığa uğramaz. Ancak bu açıklık da çoğu olayda, yarar 

üstünlüğü nitelikli olduğunda da sağlanabilmektedir 872 . Alman İmparatorluk 

Mahkemesi, kanun üstü hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun 

sözkonusu olduğu dönemde, bir postacının kendisine yönelik haksız bir suçlamadan 

kurtulabilmek için, buna ilişkin bir postayı açmasını hukuka uygun olarak kabul 

etmemişti. Mahkeme’ye göre, haberleşmenin gizliliğinin ihlâl edilmesi suçu, 

postacıya tevdi edilen yetkinin de kötüye kullanılmasına karşı, yalnızca postayı 

gönderen ve alanı değil, kamuyu da korumaktadır. Doktrinde, bu kararda yararların 

karşılaştırılmasının sonucunun belirsiz olması nedeniyle mahkemenin hukuka 

uygunluğu kabul etmediği belirtilmektedir873. Yine daha önce belirttiğimiz, Alman 

Federal Mahkemesi’nin 13 Mart 1975 tarihli kararına konu olan olayda, fabrikanın 

dumanı çevrede oturan pek çok kişide sağlık sorunlarına yol açmış, fabrikanın 

yönetimi ise 500 kişinin çalışması nedeniyle işletmeyi kapatamayacaklarını ifade 

etmişti. Federal Mahkeme, iş güvencesinin yanısıra, üretimin devam ettirilmesini 

zorunluluk durumu bakımından korunan hukuksal yarar olarak kabul etmekle birlikte, 

zorunluluk durumunun koşullarının olayda oluşmadığına karar vermiştir. Zira işçilerin 

işlerinin korunmasındaki yararın çevre sakinlerinin sağlığının korunması yararından 

daha üstün olduğu şüphelidir874. 

Kanaatimizce de, ikinci görüş esas alınarak, önemli ölçüde olma kriteri 

bakımından yararın üstünlüğünün şüpheye yer vermeyecek şekilde ve açık olması 

aranmalıdır. Korunan yararın feda edilen yarardan üstünlüğü açık ve tereddütsüzse 

önemli ölçüde üstünlük koşulu yerine gelmiş demektir. Yararlar arasındaki derece 

farkının azlığı kurtarma fiilinin hukuka uygunluğunu etkilememelidir. Bu farkın açık 

(aşikar) olması yeterlidir. Korunmaya çalışılan yararın üstünlüğünün önemli ölçüde 

olmasının şüpheli olduğu durumlarda, fail lehinde bir uygulamaya 

gidilemeyeceğinden, hukuksal yararına zarar verilen kişiden bu mağduriyete 

katlanması beklenemez. Zira zorunluluk durumu, kural olarak olayla ilgisiz masum 

bir kişinin hukuksal yararına yöneldiği için istisnaî bir kurum olması dolayısıyla, böyle 

bir durumda fail korunmaz.  

                                                 
872 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 101.  
873 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 90. 
874 MDR 1975, sh: 723. 
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b. Yararlar Karşılaştırmasının Kapsamı 

Yararların çatışması durumunda yararlar karşılaştırılması geniş kapsamlı 

olarak yapılmalıdır. Tehlike tarafından tehdit edilen hukuksal değerin 

korunmasındaki ve böylece genel olarak yasaklanmış bir fiile cevaz verilmesindeki 

yararın, bu fiilin yapılmamasındaki yarardan daha ağır basıp basmadığı (üstün olup 

olmadığı) somut olayın bütünsel olarak değerlendirilmesine göre tespit edilecektir875. 

Çatışan hukuksal değerlerin yüksekliği ve onları tehdit eden zararların ölçüsünün 

birbiriyle karşılaştırılması yeterli değildir, çünkü zorunluluk durumunda çözüme 

hukuksal değerlerin karşılaştırmasını da içine alan geniş bir kavram olan yararların 

karşılaştırılması yoluyla ulaşılabilir876. Somut çatışma bakımından önem taşıyan ve 

failin, mağdurun, ihlâl edilen yararın ve korunan yararın lehindeki ya da aleyhindeki 

ilgili olayın tartışma konusu olan bütün koşulları karşılaştırmada ele alınıp 

incelenecektir 877 . Kurtarma fiilinin ilgili olduğu ve hukuksal değer sahiplerinin 

hukuken korunmaya lâyık bütün yararları ilke olarak karşılaştırmaya dâhil 

edileceklerdir. Böylece mağdur tarafında sadece ihlâl edilen suç tipi tarafından 

korunan yarar dikkate alınmayacak, özellikle müdahale edilen değerin sahibinin 

diğer yararlarının dolaylı ihlâli de gözönünde bulundurulacaktır878. Mağdur tarafın 

ilgili bütün yararlarının dikkate alınmasının yanısıra, fail tarafındaki bütün yararların 

dikkate alınması gereklidir. Bu suretle karşılaştırmada dikkate alınması gereken 

noktaların ölçülülüğü sağlanmış olacaktır879.   

Birden fazla hukuksal değer sahibinin kurtarma fiiliyle yararlarının ihlâl 

edilmesi hâlinde, doktrindeki baskın görüş, ilgili yararların basitçe toplanmasını 

önermektedir880. Bu görüşe göre, örneğin, bir tehlikenin savuşturulması için ilgisiz 

üçüncü kişinin gayrimenkul değerine zarar verilmesi ve buna bağlı olarak da suyun 

kirletilmesi çevre suçunun işlenmesi kaçınılmaz olduğunda, bu suç tiplerinin hukuka 

uygunluğu, her ne kadar savuşturulan zarardan daha yüksek bir zararın dikkate 

                                                 
875  SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 22; 
KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 103.  
876 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 68, 69.  
877 SK-StGB (GÜNTHER), § 34, No: 38; LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 62.   
878 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 69. 
879 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 55. 
880 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 55; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/32; JOERDEN, Jan 
C.: “Interessenabwägung im rechtfertigenden Notstand bei mehr als einem Eingriffsopfer”, GA 1993, 
sh: 252-254. 
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alınmasını ifade etse de, uygulama alanı bulacaktır. Bununla birlikte, hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumuna ilişkin temel düşünce gereğince, ilgisiz 

üçüncü kişiye yönelen failin kurtarma fiili, bütün olarak bakıldığında, yarardan çok 

zarar sunmakta ise, artık hukuka uygun olamayacaktır. Bu tür durumlarda, hiç 

kimseden fail için bir dayanışma mağduriyeti istenemez881. Buna karşılık olarak diğer 

görüş, böyle bir toplamanın yeterli derecede tatmin edici olmadığını, çünkü sorunun, 

kişinin yalnızca kendi zararına katlanma şeklindeki dayanışma yükümlülüğünün 

etkinlik alanına ve kurtarılan değerle olan ilişkisine bağlı olduğunu ifade 

etmektedir882.             

Yararlar karşılaştırmasının yapılabilmesinin ilk adımı somut olayın içerisinde 

bulunan yararlar çatışmasının dikkatli bir şekilde analiz edilmesinden ibarettir. Bu da, 

somut olaya ilişkin titiz bir çalışmayı ve çatışma durumunun doğru bir şekilde tasvir 

edilmesini gerekli kılmaktadır883.  

İkinci adım ise, ortaya çıkan yarar çatışması için karar kriterlerini içeren 

etkenlerin seçilmesi ve uygulanmasından ibarettir. Ancak bu etkenlerin sayısı 

doktrinde tartışmalı olduğu için, bir karşılaştırma etkenleri katalogunun yapılması 

güçlük arzetmektedir. Bununla birlikte, bütün etkenler her yararlar karşılaştırmasında 

uygulama alanı bulamaz. Böylece bu kısıtlama, somut olay bakımından ilgili 

etkenlerin ayıklanmasını gerektirmektedir. Ancak bu ayıklamayı yapmak zorunda 

olan kişi, böyle bir ayırtetmede mevcut olan bütün etkenleri mümkün olduğu ölçüde 

bilmelidir884.  

c. Karşılaştırmada Belirleyici Etkenler   

TCK md. 25/2’de orantılılık ilkesi bakımından tehlikenin ağırlığının, konunun 

(kurtarılmaya çalışılan hukuksal değerin) ve vasıtanın (ihlâl edilen hukuksal değerin) 

gözönünde bulundurulacağını belirtmektedir. Bununla birlikte, kanaatimizce, 

yararların karşılaştırılmasında TCK md. 25/2’de belirtilen etkenlerle yetinilmemelidir. 

Bu maddede belirtilen etkenler sınırlı sayıda olmadığından, somut olaya göre başka 

etkenlerin varlığı da korunan hukuksal yararın önemli ölçüde üstün olmasına ilişkin 

                                                 
881 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 55.  
882  NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 70; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, 
(LENCKNER/PERRON), § 34, No: 23.   
883 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 104.  
884 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 105.  
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kararın verilmesinde dikkate alınacaktır. Soyut bir değerler karşılaştırılması yerine, 

yararlar karşılaştırılmasının tercih edilmesi, zorunluluk durumu nedeniyle 

gerçekleştirilen fiilin hukuka uygunluğu veya hukuka aykırılığı hakkında verilecek 

kararda somut olayın bütün koşullarının değerlendirme kapsamına dâhil edilmesi 

sonucuna götürecektir. Yararlar karşılaştırmasında bütün önemli etkenler dikkate 

alınmalıdır. Somut karşılaştırmada hukuksal değerler aynı düzlemde yer almasına 

karşın (örneğin, malvarlığı değerlerinin çatışması) önemli ölçüde üstün olma koşulu 

mevcut olabilir. Aynı şekilde, hukuk düzeni tarafından soyut olarak daha yüksek bir 

yere yerleştirilmiş olan hukuksal bir değer, bütünsel olarak ele alındığında somut 

yararlar durumu bakımından, soyut olarak daha düşük olan bir değer karşısında geri 

plâna çekilmek zorunda kalabilir885. Tabi ki, ileride açıklayacağımız gibi, uygunluk 

kuralı bu karşılaştırmayı sınırlayabilecektir. Kurtarma fiilinin hukuka uygunluğu 

bakımından tek bir formülün verilmesi olanaksızdır. Yararlar karşılaştırması için 

yalnızca, belirleyici etkenler ana hatlarıyla belirtilebilir. Karşılaştırmanın çıkış ve 

ağırlık noktasını oluşturan bu etkenlerden hiçbiri mutlak surette geçerli olamayacağı 

gibi, her etken de başka etkenlerle ilişkili olabilir veya tamamlanabilir. Bu yüzden her 

somut olayda uygun etkenler dikkate alınmalı ve yararlardan biri veya öbürü 

bakımından önemine göre ağırlık kazanmalıdır 886 . Yararlar karşılaştırmasında 

belirleyici etkenlerden biri de savunma zorunluluğu durumudur. Çünkü savunma 

zorunluluğu durumunda tehlikeyi savuşturan fiil tehlikenin kaynağına yöneldiği için, 

bu durum yararlar karşılaştırmasında kural olarak fail lehine, mağdurun da aleyhine 

olarak etki yapmaktadır. Diğer bütün karşılaştıma kriterleri dikkate alındığında, 

tehlikenin kaynağına zarar verilmesi tehlikenin savuşturulması neticesiyle orantısız 

ise, önemli ölçüde ağır basma kuralı eksik olacaktır 887 . Ancak biz savunma 

zorunluluğunu burada değil, zorunluluk durumunun türleri başlığı altında ele 

alacağız.      

(1) Çatışan Hukuksal Değerlerin Hiyerarşik İlişkisi  

                                                 
885 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 53, 58.  
886  ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 26; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 17, No: 69; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/ 
PERRON), § 34, No: 22.  
887  BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 77; KÜHL, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 8, No: 134; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/ 
PERRON), § 34, No: 30.  
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Bir yararın üstün olması kurtarılan değerin ihlâl edilen değere göre hiyerarşi 

ilişkisinde daha yüksek bir yerde bulunmasından çıkartılabilir. Bu sonuca TCK 

25/2’deki “…konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile…” 

ifadesinden hareketle varılabilir.  

Kuşkusuz, ilgili hukuksal değerler arasında bu tür bir kıymet farklılığı yararlar 

karşılaştırmasında yalnızca çok veya az önemli bir etken olacaktır. İhlâl tarafında 

yalnızca, failin kurtarma fiiliyle ihlâl ettiği hukuksal değer değil, bütün dolaylı ilgili 

hukuksal değerler de hesaba katılmalıdır. Bu dolaylı hukuksal değerlerin başka 

kişilere ait olması önem taşımaz. Örneğin zorunluluk durumu sonucunda işlenen 

dolandırıcılık fiili nedeniyle doğrudan doğruya yalnızca malvarlığı zarara uğramış 

olan işverenin işçilerinin iş yerlerini korumadaki yararı da dolaylı olarak zarar 

görmüştür. Hukuksal değerlerin hiyerarşik sırası bir tabelada matematiksel olarak 

gösterilebilecek şekilde saptanamamakla birlikte, çeşitli hukuksal değerlerin 

hiyerarşideki yeri bakımından Ceza Kanunu’ndan bazı noktaların çıkartılması 

mümkündür888.     

Hukuksal değerlerin hiyerarşik yeri özel kısımdaki her suç tipinin ceza 

sınırları çerçevesinde belirlenebilir. Ceza sınırlarının bu şekilde karşılaştırılması 

insan yaşamının ceninin yaşamından daha yüksek bir noktada bulunduğu sonucuna 

götürmektedir. Çünkü adam öldürme suçunun cezası (TCK md. 81,82) çocuk 

düşürtme suçunun (TCK md. 99) cezasından açıkça daha fazladır. Buna göre, 

hamile kadının yaşamı başka türlü kurtarılamadığından dolayı cenin alınmışsa, fail 

daha yüksek bir yararı korumuş olacaktır889. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, AİHS 

md. 2’de geçen “yaşam” ifadesinin henüz başlamamış olan yaşamı da kapsayıp 

kapsamadığı sorununu ele almıştır. Komisyon, hamileliğin devam ettirilmesi suretiyle 

annenin yaşamı tehlikeye atılmış olsa bile, ceninin mutlak yaşam hakkına sahip 

olduğu görüşünü reddetmiştir. Bununla birlikte, Komisyon, ceninin zımnî bazı 

                                                 
888 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 107-108.  
889 “Doktor olan sanığın suç tarihinde 16 yaşında olan mağdurenin rızası olmaksızın 6,5 aylık çocuğunu 
düşürttüğü iddia edilmiş bulunmasına göre, … dosya bütünüyle Yüksek Sağlık Şurası’na gönderilerek 
olayda rahmin tahliyesinde anne ve çocuk açısından tıbbî zorunluluk bulunup bulunmadığı, sanık 
hekime atfı kabil bir kusur olup olmadığı ve meslek kurallarına uyulup uyulmadığı sorulup dosyadaki 
kanıtların değerlendirilmesi bundan sonra yapılarak sanığın hukukî durumunun buna göre tayini 
gerekir” (8. CD. 16.05.2001, E.6480/K.10451, MALKOÇ, Açıklamalı Türk Ceza Kanunu, c: 3, sh: 4094). 
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sınırlamalarla birlikte yaşam hakkına sahip olduğunu açıkça kabul etmemekle 

birlikte, 2. maddenin ceninle hiç ilgisi bulunmadığına da karar vermemiştir890.      

2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun 

md. 14/4’ün koşulları kapsamında olmayan (kaza veya doğal afetler sonucu 

vücudunun uğradığı ağır harabiyet nedeniyle yaşamı sona ermiş olan bir kişinin 

sözkonusu olmadığı) durumlarda, bir hastanın yaşamının kurtarılması için ölüden, 

yakınlarına ulaşılamıyorsa, organ veya doku alınmasının hukuka uygunluğu TCK md. 

81,82’de belirtilen cezalar ile TCK 91/2’de öngörülen ceza karşılaştırıldığında 

zorunluluk çerçevesinde kabul edilmelidir891.  

Kasten yaralama suçu bakımından belirlenen ceza (TCK md. 86, 87), konut 

dokunulmazlığını ihlâl suçunun cezasından (TCK md. 116) daha yüksek olduğu için, 

failin kendisine yönelen müessir fiilden kurtulmak için başkasının konutuna girmesi 

bu nedenle hukuka uygun kabul edilecektir892.  

Bir trafik kazasına karışmış olan kişi mağdurun yaşamını kurtarmak için onu 

hastaneye götürdüğü takdirde, kaza yerini terk etme fiili hukuka uygun olacaktır. Zira 

yaralıya yardım etmemek TCK md. 98’de suç sayılmasına karşın, kaza yerini terk 

etme fiili idarî para yaptırımını gerektiren bir fiil olarak kabul edilmiştir (2918 sayılı 

Kanun md. 81)893. 

                                                 
890 Bkz. PRADEL/CORSTENS, Droit pénal européen, sh: 316.   
891 Yargıtay, 2238 sayılı kanunun henüz kabul edilmediği dönemde şöyle bir karar vermişti; “Sosyal 
Sigortalar Hastanesi doktorları, hastanelerinde kanserden ölen bir hastanın gözünü, ölü sahibinin 
onayını almadan, gözleri görmeyen bir hastaya naklederek (korneatransplantasiyon) görmesini 
sağlamışlardır. Yürürlükte bulunan yasalarda organ nakline ilişkin gerekli hükümler bulunmadığı gibi, 
bu konuda bir görüş de yoktur. Sanık doktorlar için TCY.’nın 178/2. maddesiyle kamu davası açılmışsa 
da; bu maddeyi içine alan TCY.’nın 2. babının 2. faslının başlığında (Din Hürriyeti Aleyhine İşlenen 
Cürümler) denilmektedir. Bu maddeyle mezara ve ölüye saldırı önlenmek istenmiştir. Doktorların 
yaptığı tıpsal çalışmalarda, din özgürlüğü ya da ölüye saldırıyla bir ilgi ve ilişki ve bunun gibi hırsızlık ve 
görevi kötüye kullanmak suçlarının ögeleri ve kastı yoktur” (4. CD. 02.06.1975, E. 2433/K. 3150, karar 
için bkz. SAVAŞ/MOLLAMAHMUTOĞLU, Türk Ceza Kanununun Yorumu, c: I, sh: 825). Oysa olayda, 
sözkonusu organ naklini yapan hekimler kasten hareket etmektedirler. Yargıtay, hekimlerin hastanın 
vücut bütünlüğünü korumak için ölüden organ alınması fiillerini hukuka uygunluk nedeni olarak 
zorunluluk durumu çerçevesinde değerlendirmeleri daha yerinde olurdu.       
892  “Sanığın kendisini dövmek isteyenlerden kurtulmak için mağdurenin evine girdiğini savunması 
karşısında TCK md. 49/b.3’deki koşulların bulunup bulunmadığının araştırılıp tartışılması ve sonucuna 
göre karar verilmesi gerekir” (4. CD. 25.02.1998, E.527/K.1418, MALKOÇ, Açıklamalı Türk Ceza 
Kanunu, c: 1, sh: 472).   
893 Alman hukukunda Ceza Kanunu’nda bir suç tipi olarak öngörülen kaza yerini terk etme fiili (§ 142) 
yaralıya veya bir tehlikede bulunan kişiye yardım etme suçuna (§ 323c) göre daha fazla bir cezayı 
gerektirdiğinden, hukuka uygunluğun yalnızca korunan hukuksal değerin hiyerarşik yerine göre 
belirlenemeyeceği belirtilmektedir (Bkz. KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 11).      
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Bununla birlikte, suç tipleri için öngörülen cezaların karşılaştırılması her 

zaman sağlıklı sonuç vermeyebilir. Kişilik hakları ve malvarlığı gibi zorunluluk 

durumuna konu olabilen birçok hukuksal değer ceza hukuku bakımından genel 

olarak değil, yalnızca belirli türdeki müdahalelere karşı korunmaktadır. Ceza hukuku 

koruması alanında ceza tehdidi, hukuksal değerin öneminin tespitinde her zaman 

kesin bir sonuca götürmemektedir. Çünkü ceza esas olarak müdahale modellerine, 

haksızlığın ve kusurun ölçüsüne ve de suç politikasına ilişkin düşüncelere dayalı 

olarak tespit edilmektedir. Bir fiil için ceza öngörülmemişse, bu durum genel olarak 

hukuksal değerin az önemde olmasına değil, kanun koyucunun bu hukuksal değeri 

başka şekilde yeterli derecede koruyabileceğine inancını ifade eden ceza 

hukukunun son araç (ultima ratio) olma özelliğine dayanmaktadır894. Örneğin bir 

sendika yöneticisi, mirasçılar için destekten yoksun kalma tazminatını haksız yere 

ödememek ve böylece yüksek bir malvarlığı zararından kaçınmak için trafik 

kazasında ölmüş olan üyesinin cesedini alkollü araç kullandığını tespit ettirmek 

üzere olduğu yerden aldırtırsa (TCK md. 130/2), kişinin hatırası ceza hükmüyle 

korunmasına karşın, malvarlığı değerinin somut olayda ceza korumasından 

yararlanamamasından dolayı fiilin hukuka uygunluğu ortadan kalkmaz 895 . Bu 

nedenle, cezaların karşılaştırmasının sadece sınırlı bir önemi vardır. Zira ortalama 

düzeydeki suçlulukta ceza oranları çok az farklılık göstermektedirler.   

Hukuksal değerlerin karşılaştırılması kısmî alanı çerçevesinde ceza 

miktarlarının karşılaştırılması hukuksal değerlerin hiyerarşi ilişkisi hakkında 

varılabilecek bazı kurallarla tamamlanabilir. Ancak ortaya konulacak kurallar mutlak 

değildir.             

Hukuk düzeninin diğer alanlarından da hukuksal değerin hiyerarşik yerinin 

tespit edilmesi mümkün olabilecektir. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 

Anayasa bu konuda yol gösterici olabilmektedir. Anayasa’nın 15. maddesi gereğince, 

temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulmasının 

veya bunlar için Anayasa’da öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınmasının 

                                                 
894 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 28. Buna karşın Hirsch, hukuksal bir değerin hukuk 
düzeninin başka alanlarında bulunan düzenlemelere dayanması hâlinde, bu daha düşük bir tasnifin 
karşılaştırma bakımından bir etken sunacağını, böylece yalnızca düzene aykırılık durumunda korunan 
hukuksal bir değerin hiyerarşik yerinin ceza hukukuyla korunan değerden kural olarak daha düşük 
olduğunu ifade etmekle birlikte, anayasa hukuku tarafından korunan temel hakların büyük önem 
taşıdığını da kabul etmektedir (LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 56).  
895 Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 29 Kasım 1974 tarihli (NJW 1975, sh: 271-272) ve 1 Şubat 
1977 tarihli (NJW 1977, sh: 859) kararları. 
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mümkün olduğu savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, savaş 

hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşam 

hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamayacağı gibi, kimse din, 

vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı 

suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile 

saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Böylece yaşam hakkı, vücut bütünlüğü, 

insan onuru, din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamama hakkı, suçta ve 

cazada kanunilik güvencesi ve masumiyet karinesi diğer temel hak ve özgürlüklerin 

üzerinde görülmüştür. Bunlara AİHS md. 15 kölelik yasağını da eklemektedir. Yine 

Anayasa’nın 91. maddesinde, sıkıyönetim ve olağanüstü haller hariç olmak üzere, 

Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi 

hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevlerin 

kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceğinin belirtilmesi karşısında, bu 

hakların aynı kısımda bulunan üçüncü bölümde yer alan sosyal ve ekonomik haklar 

ve ödevlerden daha üstün olduğu sonucuna varılması mümkündür. 

Düzenleyici kurallar somut bir ihlâlden korunma karşısında geriye çekilir. 

Örneğin, iş yerlerinin çalışma saatlerini düzenleyen hükümlerin ihlâli, çalışma 

saatleri dışında satış yapılması suretiyle önemli bir maddî zarardan 

kaçınılabilecekse, hukuka uygun olabilecektir896.   

Kişilik hakları malvarlığı değerlerinden önce gelmektedir. Sağlığa yönelik bir 

tehdit (TCK md. 86) yalnızca bir kamu malına zarar verilmesi suretiyle (TCK md. 

152) savuşturulabiliyorsa, bu zarar hukuka uygun olabilecektir897.        

Bireysel hukuksal değerlerin kamuya ait hukuksal yararlar karşısında 

önceliğe sahip olduğu her zaman genel geçer bir kural olarak ifade edilemez. Hatta 

en önemli bireysel hukuksal değer olan yaşam hakkının kamuya ait en önemli 

hukuksal değer olan devletin çıkarlarının üzerine konulamayacağı dahi 

                                                 
896 Örnek için bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 29-30.  
897  ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 29; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 72. 
Mannheim Eyalet Mahkemesi nezdindeki savcılık 16 Şubat 1976 tarihli kararında, üretimin devam 
ettirilebilmesi, böylece iş alanlarının güvence altına alınması için korunan hukuksal değer bakımından 
tehlikenin savuşturulmasında araç olarak sağlık açısından zararlara neden olunmasının ya da su 
çevresinin ağır şekilde tehlikeye sokulmasının kullanılamayacağını belirtmiştir (NJW 1976, sh: 585-
588). Basel (İsviçre) Yüksek Kanton Mahkemesi 6 Eylül 1994 tarihli kararında, soğuk bir kış gecesinde 
bir sığınak bulmak için belediye otobüsüne biletsiz olarak binen bir evsizin zorunluluk durumuna 
başvurabileceğini kabul etmiştir (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Art. 34, No: 1.5)          
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belirtilmektedir898. Özellikle Anayasa’nın başlangıcı da bu görüşü doğrular niteliktedir. 

Bununla birlikte, TCK md. 303/4 savaş zamanında düşman devlet toprağında 

bulunup da bu devlet ordusunda hizmete alınmak mecburiyetinde kalan vatandaş 

hakkında düşmanla işbirliği yapma suçundan dolayı cezaya hükmedilmeyeceğini 

düzenlemektedir. Böylece kanun koyucu kişinin yaşam, vücut bütünlüğü ve 

özgürlüğü gibi bireysel değerlerini devletin güvenliğinden daha üstün görmek 

suretiyle bir hukuka uygunluk nedenine yer vermiştir. Roxin, bir rehinenin serbest 

bırakılması için teröristlerin devletin birçok önemli yararının ağır derecede ihlâl 

edilmesini talep etmeleri durumunda, rehinenin yaşamının önceliğini kaybedeceği 

örneğini vermektedir899. Bununla birlikte, ülkesinde siyasal takibattan dolayı yaşam 

tehlikesiyle karşı karşıya kalan kişinin tahrif edilmiş kimlik kartını kullanmak suretiyle 

işlediği resmî evrakta sahtekârlık suçu (TCK md. 204) sayesinde Türkiye’ye girmesi 

hukuka uygun sayılabilecektir900. 

Yaşam hakkı kural olarak nitelik bakımından (yaşlı bir insanın yaşamına 

karşı genç birinin yaşamı) ve nicelik bakımından (birden fazla insan yaşamına karşı 

tek bir insanın yaşamı) yararlar karşılaştırmasına konu olmaz901. Bu nedenle, yaşlı 

bir hastaya takılı olan kalp-akciğer makinesi ağır yaralı bir genç için ihtiyaç 

                                                 
898 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 113; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 
31. 
899 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 31. Aynı yönde NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 
73. 
900 Bkz. Münden (Almanya) Asliye Mahkemesi’nin 24 Şubat 1987 tarihli kararı (StV 1988, sh: 306-307). 
Almanya’da Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 28 Ekim 1996 tarihli kararına konu olan olayda, 
Kürt asıllı bir Türk vatandaşı olan sanık, sahte Türk pasaportuyla Almanya’ya girmek isterken sahteliğin 
fark edilmesi üzerine Türkiye’de kendisine siyasal baskı yapıldığı gerekçesiyle iltica talebinde 
bulunmuştur. Mahkeme, zorunluluk durumunun varlığının kabul edilmesi için sanığın, yaşamı ve 
özgürlüğü bakımından tehdit oluşturan bir bölgeden geldiğini ispatlaması gerektiğini belirtmiştir (StV 
1997, sh: 78-79). Yargıtay’ın bir kararına konu olan olayda, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne ait 
bir uçağı zor kullanarak ülke sınırları dışında kaçırıp Sinop Havaalanı’na indirten, uçakta iki kişiyi 
yaralayan ve ruhsatsız silâh ve mermi taşıyan sanıklar, savunmalarında, kendilerine yüklenen suçun 
adî nitelikli bir uçak kaçırma suçu olmayıp siyasal içerik taşıdığını, amaçlarının uçak kaçırmak değil, 
ağır tarzda kısıtlanmış özgürlüklerine kavuşmak ve fiillerinin bulundukları ülkenin hukuksal, siyasal ve 
sosyal baskılarından kurtulmak amacına yönelik olduğunu, Alman asıllı olduklarını, Çarlık Dönemi’nde 
gerçekleşen bir sözleşme ile orada kalan ailelerinin devamı olarak yeniden Almanya’ya dönme 
isteklerinin rejimin değişmiş olması nedeniyle mümkün olmadığını, başvurularından bir sonuç 
alamayınca kaçma yolunu denediklerini, yaşamlarını sürdürmek için başka çarelerinin kalmadığını 
belirtmişlerdir. Ancak Yargıtay, uçak kaçırmanın uluslararası sözleşmeler gereğince siyasal suç 
olmadığına dayanarak, uçak kaçırma suçu ve buna bağlı olarak uçak içerisinde işlenen suçların 
sanıklarının gösterdikleri nedenleri ülkelerinin rejiminden kaçmalarının gerekçesi ve sonuç olarak siyasî 
suç saymaya kanun ve hukuk açısından olanak olmadığını, olayda da sanıkların kişisel 
değerlendirmelerinin zorunluluk durumuna vücut vermeyeceğini, dolayısıyla hukuka uygunluk 
nedeninin bulunmadığını ifade etmiştir (8. CD. 18.01.1984, E. 1983/2528, K. 1984/54, YKD 1984, c: X, 
sy: 4, sh: 654-658).        
901 SK-StGB (GÜNTHER), § 34, No: 43; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 74. 
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duyulması gerekçesiyle durdurulamaz (AY md. 10). Nobel barış ödülü sahibinin 

kurtarılması için bir sokak serserisi feda edilemez. Aynı şekilde çok sayıdaki insanın 

yaşamının kurtarılması, bunun için zorunlu olan bir insanın öldürülmesini hukuka 

uygun hâle getirmez. Çünkü zorunluluk durumunun temelini oluşturan dayanışma 

ilkesi bireyden bazı yararlarından vazgeçmesini istemekle birlikte, kural olarak kendi 

yaşamından vazgeçmekle yükümlü tutamaz902. Örneğin, bir gangster çetesi veya 

terör örgütü birinin öldürülmesini talep edip de, bu talepleri yerine getirilmediği 

takdirde yüzlerce masumu öldürecekleri tehdidinde bulunsalar bile, böyle bir 

öldürme hukuka aykırı olacaktır903.   

Yaşam hakkı hiyerarşik konumu nedeniyle maddî değerlerden açıkça önce 

geldiği gibi, kişilik haklarından da önceliğe sahiptir. Örneğin araç kullanamayacak 

derecede sarhoş olan bir kimsenin trafiğe çıkmasını polis gelene kadar engellemek 

amacıyla kontak anahtarına el konulması olayında, sürücünün ve trafikte başka 

kişilerin yaşamı malvarlığı değerlerinden daha ağır basmaktadır904. Bir hekimin AIDS 

hastasının yakın çevresine bulaşma tehlikesini ikaz etmek amacıyla bilgi 

vermesinde, hastanın bu kişilerin yaşamı sır saklama yükümlülüğünden daha 

üstündür905. Böyle bir bilgilendirmenin muhatapları hastanın eşi, hayat arkadaşı, 

cinsel ilişkide bulunduğu diğer kişi veya birlikte uyuşturucu madde tükettiği arkadaş 

çevresinden bir kişi, kan bağışlama merkezi yetkilisi, çocuk yuvası ve okul yönetimi, 

cezaevi yönetimi, hayat kadınlarının sağlık kontrolünü yapan idare olabilir. Ancak 

işveren olamaz 906 . Bu bağlamda yaşam hakkı kamu idaresinin güvenirliği ve 

işleyişine ilişkin yarardan daha ağır basmaktadır. Örneğin, duruşma sırasında gelen 

bir telefonla hastanede yatmakta olan rahim kanseri eşinin acilen kan ihtiyacı 

                                                 
902 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 74.  
903 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 114; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 
34.   
904 Bkz. Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 25 Temmuz 1963 tarihli kararı NJW 1963, sh: 1991-
1992. 
905 Almanya’da Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 8 Temmuz 1999 tarihli kararı için bkz. NJW 
2000, sh: 875-877. Benzer şekilde Alman İmparatorluk Mahkemesi’nin 16 Mayıs 1905 (RGSt 38, sh: 
62-66), Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 26 Nisan 1956 (MDR 1956, sh: 565-566), Alman Federal 
Yüksek Mahkemesi’nin 8 Ekim 1968 (NJW 1968, sh: 2288-2291) tarihli kararları.    
906 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 68a.  
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olduğunu öğrenen hâkim, duruşmayı yarım bırakıp adliyeden ayrılmak zorunda 

kaldığında görevi ihmal suçu (TCK md. 257/2) oluşmaz907.    

(2) Tehlikenin Ağırlığı     

Tehlikenin belirli bir derecede, yani ağır olması zorunluluk durumuna yol 

açacak bir tehlikenin mevcudiyeti için gereklidir. Tehlikenin ağırlığı TCK 25/2’de 

ayrıca yararlar karşılaştırmasında da bir etken olarak ele alınması nedeniyle yeniden 

gündeme gelmekle birlikte, burada tehlikenin derecesini ifade ettiği için farklı 

anlamda kullanılmaktadır. Böyle bir etken de, hangi derecedeki bir tehlikenin 

korunan hukuksal değeri tehdit edebileceği ve hangi derecedeki bir tehlikenin de 

ihlâl edilen hukuksal değeri tehdit edebileceği şeklinde bir tehlikeler karşılaştırmasını 

gerektirmektedir908. Korunan hukuksal değeri tehdit eden tehlikenin derecesi ihlâl 

edilen hukuksal değeri tehdit eden tehlikenin derecesinden daha yüksek ise, 

hiyerarşik bakımdan daha yüksekte bulunan hukuksal değerlere de müdahale 

edilmesi mümkün olabilecektir. Başka bir deyişle, hareketsiz kaldığı takdirde 

kesinlikle ortaya çıkacak bir zararı savuşturmak için, başkasına ait hukuksal bir 

değeri daha az ölçüde tehlikeye sokan bir kurtarma fiili gerçekleştiren kişi, kural 

olarak kendi tarafında önemli ölçüde üstün olan yarara sahip demektir. Bu nedenle 

somut bir tehlikenin savuşturulması için soyut tehlikelere katlanılması gerekir. 

Örneğin, şirketin iflas etmesiyle birlikte gerçekleşecek büyük bir malvarlığı kaybının, 

sağlık bakımından soyut tehlikeli bir çevre suçu sayesinde engellenebileceği ifade 

edilmektedir909.  

                                                 
907 Bu olay Yargıtay 4. CD.’nin bir kararına konu olmuş, ancak daire zorunluluk durumuna ilişkin hükmü 
uygulamayarak görevi ihmal suçundan dolayı mahkûmiyet kararı vermiştir (Hürriyet Gazetesi, “Yargıtay, 
eşi rahatsızlanan hâkimi hapse mahkum etti”, 15.10.2005).  
908 Karlsruhe Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 24 Haziran 2004 tarihli kararına konu olan olayda, fail 
üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanmış, ataksi (hareket etmede kas gücüne bağlı olmayan 
düzensizlik görülmesi) hastası olduğunu, uyuşturucunun hastalığına iyi geldiğini belirtmişti. Mahkeme 
ise, yararlar karşılaştırılması çerçevesinde, failin uyuşturucu madde kullanmadığı takdirde sağlığı 
açısından meydana gelecek olan tehlikenin önemli bir ağırlıkta olmasının tespit edilmesinin gerekli 
olduğu sonucuna ulaşmıştır (NJW 2004, sh: 3645-3647). Bir aids hastasının üzerinde yasal izni 
alınmamış olan bir uyuşturucu maddeyle yakalanmasına ilişkin olarak, Köln Yüksek Eyalet Mahkemesi 
26 Şubat 1999 tarihli kararında, sanığın aids hastalığıyla uyuşturucu madde kullanarak mücadele 
etmesinin gerekli olup olmadığının ve ne ölçüde kullanması gerektiğinin tespit edilmesini aramıştır 
(StraFo 1999, sh: 314-315). Aynı şekilde Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 18 Kasım 2002 kararı 
(StV 2003, sh: 167-168). Buna karşın Federal Yüksek Mahkeme 7 Şubat 2001 tarihli kararında, failin 
kişisel yakınlığı bulunmayan kurtarılamayacak derece ağır hasta olan uyuşturucu madde kullanıcısına 
serbestçe intihar etmesini sağlamak için uyuşturucu madde temin etmesinin hukuka uygun veya mazur 
görülemeyeceğini belirtmiştir (NJW 2001, sh: 1802-1805).           
909 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 116; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 
43. Aynı yönde bkz. SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/ PERRON), 
§ 34, No: 28; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 81.    
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İlgili hukuksal değerler aynı düzeyde olduğunda, bütünsel karşılaştırmanın 

sonucu hakkında tehlikenin derecesine bakılarak karar verilir. Somut olayda yararlar 

karşılaştırmasında tehlikenin ağırlığı daha düşük önemdeki bir hukuksal değer 

lehine karar verilmesine neden olabilir. Tehlikelerin derecelerinin karşılaştırılması 

özellikle trafik kurallarının ihlâllerinin kurtarma fiili olarak işlendiği hâllerde ortaya 

çıkmaktadır. Trafiğe ilişkin düzenlemelerle korunan genel yararın önceliği kural 

olarak tanınmasına karşın, hâlen mevcut somut bir tehlikenin savuşturulması için 

yalnızca soyut bir tehlikeye neden olunması hâlinde, hukuka uygunluk tehlikeler 

arasındaki fark dolayısıyla kabul edilmektedir910. Önündeki kamyonun iki tekerinin 

arasına taş parçasının sıkıştığını kamyon şoförüne işaret etmek için yasal hız 

sınırını bilinçli olarak aşan sürücünün fiili hukuka uygundur911. Çünkü trafiğin akışı 

içerisinde taşın fırlaması veya tekeri patlatması nedeniyle ağır zarara yol açabilmesi 

tehlikesi, hız sınırının kısa bir zaman için aşılması riskinden çok daha büyüktür912. 

Bir kazazedenin somut olarak tehlike altında olan yaşamı veya sağlığı alkollü bir 

sürücünün kullandığı otomobille (TCK md.179/2,3) hastaneye götürülmesi veya hız 

sınırının aşılması suretiyle kurtarılabiliyosa, bu durum trafiğe çıkan diğer kişilerin 

hayat ve sağlıklarını da tehlikeye atmasına karşın, hukuka uygundur913 . Bu tür 

olaylarda taşıtın kullanılmasının somut tehlikeliliği ex-post değerlendirme ile 

neticeden anlaşılamaz. Aksine olayın koşullarından (sürüş şekli, sürücünün 

                                                 
910 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 60.  
911 Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi 7 Ekim 1965 tarihli (VRS 30, sh: 39-40) ve 10 Aralık 1969 
tarihli kararları (NJW 1970, sh: 674-675); Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 19 Ocak 1996 tarihli 
kararı (VRS 91, sh: 187-189).   
912 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 44.   
913 “Gönüllü itfaiyenin su tankerini alkollü sürücünün faaliyet esnasında kullanması, bu durum acil ve 
önceden öngörülemiyorsa ve hizmet plânında yer almamış ve de sanık aracı kullanabilecek tek kişi 
olduğunda, zorunluluk durumu sayesinde hukuka uygundur” (Celle Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 1 
Nisan 1982 tarihli kararı, VRS 63, sh: 449-452). Bu yöndeki kararlar olarak şunlar zikredilebilir: Hamm 
Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 22 Ekim 1957 (NJW 1958, sh: 271), 24 Kasım 1960 (VRS 20, sh: 232-
234), 26 Mart 1968 tarihli (VRS 36, sh: 27-29) ve 12 Ocak 1977 tarihli (NJW 1977, sh: 1892) kararları; 
Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 13 Ekim 1965 tarihli (VRS 30, sh: 444-446) ve 22 Aralık 
1994 tarihli kararları (VRS 88, sh: 454-456); Schleswig Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 26 Ocak 1966 
tarihli kararı (VRS 30, sh: 462-464); Karlsruhe Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 15 Kasım 1973 tarihli 
kararı (VRS 46, sh: 275-276); Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 16 Mart 1987 tarihli kararı (NJW 
1988, sh: 2316-2317). Ayrıca diğer trafik ihlâllerinde zorunluluk durumunun sözkonusu olduğu 
kararlardan bazıları belirtilebilir: “Bir okul otobüsünün trafiğin akışını engelleyecek şekilde park etmesi, 
taşıdığı öğrencilerin yararı bakımından gerekli ise, zorunluluk durumu çerçevesinde hukuka uygundur” 
(Köln Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 12 Kasım 1982 tarihli kararı, VRS 64, sh: 298-300). “Arkadan bir 
taşıtın çarpması başka türlü önlenemediği takdirde kırmızı ışığı gösteren trafik lambasına durma 
yükümlülüğü olan sürücü tarafından riayet edilmemesi zorunluluk durumunda yapılan fiil olarak hukuka 
uygun olabilir” (Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 10 Ekim 1991 tarihli kararı, VRS 82, sh: 204-
206). “Müşterisini hekime yetiştirmek için hız sınırını aşan taksi şoförünün fiili hukuka uygundur” 
(Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 30 Ekim 1995 tarihli kararı, NStZ 1996, sh: 344).      
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tecrübesi, trafiğin yoğunluğu, görme koşulları, ihlâlin türü vb.) ex-ante 

değerlendirmeyle ortaya konmalıdır. Bu koşullar başkalarının tehlike altına 

koyulması bakımından çok yüksek derecede olmalıdırlar914.   

(3) Beklenen Hukuksal Değer İhlâllerinin Boyutu 

Beklenen hukuksal değer ihlâllerinin boyutu, hukuksal değerlerin soyut 

karşılaştırmasını somut yararlar tartımına taşıyan başka bir etkendir. Hukuksal 

değer ihlâllerinin boyutu, tehdit eden zararın yoğunluğu ve büyüklüğü aracılığıyla 

tespit edilmektedir. Bir tarafta ihlâl edilen değeri, diğer tarafta da kurtarılan değeri 

tehdit eden zararların boyutlarının farklılıkları tespit edilmeye çalışılmaktadır. Somut 

yararlar karşılaştırmasının hukuksal değerlerin soyut hiyerarşik ilişkisine karşı çıktığı 

bir sonuca götüren istisnaî durumlar, hukuksal değerin hiyerarşik konumunun 

yanısıra, bu hukuksal değeri gerçek çatışma durumunda tehdit eden ihlâlin 

boyutunun da karşılaştırmada esaslı bir rol oynadığı ilkesini ortaya koymaktadır915. 

Somut zarar karşılaştırması, ağır bir zararın hafif bir tesirle giderilmesinin mümkün 

olduğu çatışan aynı düzeydeki kişisel değerler bakımından istisnaî olarak önem 

taşıyabilir. Örneğin, bir kimsenin bacaklarını ezilmekten kurtarmak için başka bir 

kişiyi sert bir darbeyle bir kenara itmesi hukuka uygundur 916 . Tehlikeli bir iniş 

yolunun başında freni tutmayan bir otomobilin sürücüsü, ağır bir yaralanmadan 

sadece, otomobilini caddenin kenarında duran taşıta yöneltmesi suretiyle 

kurtarabiliyor ve bu taşıtın içindekiler hafif yaralanmalara maruz kalıyorsa, fiil 

zorunluluk durumu dolayısıyla hukuka uygun olacaktır917. Özellikle ekonomik olarak 

                                                 
914 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 117; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 81. Buna karşın, 
Lenckner/Perron soruna daha dar açıdan yaklaşmaktadırlar. Yazarlara göre, böyle durumlarda hukuka 
uygunluk sadece, savuşturulması gereken tehlike kurtarma fiilinin neden olduğu zarardan önemli 
derecede daha büyük ise sözkonusu olur. Trafiğe çıkmış bulunan diğer kişiler somut olarak tehlikeye 
sokulmuşsa, nispeten küçük riskler birtarafa, fiil her ne kadar yaşamın korunmasına yönelik de olsa, 
kural olarak hukuka aykırı kalacaktır (SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, 
(LENCKNER/PERRON), § 34, No: 28). Bayern Yüksek Eyalet Mahkemesi 22 Kasım 1999 tarihli 
kararında, korunan hukuksal değerin ihlâl edilen hukuksal değerden daha az tehlike altında olduğu 
sonucuna varmıştır: “Bir hekim, omurilik ameliyatından sonra şiddetli sırt ağrıları ve kan dolaşımı 
problemi bulunan hastasının beklediği muayenehanesine mümkün olduğunca en hızlı şekilde ulaşmak 
için yasal hız sınırının 36 km olduğu meskun mahalde, bu sınırı aşmak şeklindeki trafik kuralının ihlâli 
bir zorunluluk durumu fiili olarak hukuka uygun olmaz” (NJW 2000, 888-889). Yine Bayern Yüksek 
Eyalet Mahkemesi acil olarak tedavi görmesi gereken hastası için kliniğe çağrılan hekimin yasal hız 
sınırını aşmasına ilişkin olarak verdiği 1 Ekim 1990 tarihli kararında, hekimin trafiğe katılan diğer kişileri 
tehlikeye sokacak şekilde taşıtı kullanması hâlinde hız sınırının aşılmasının caiz olmayacağını ifade 
etmiştir (NJW 1991, sh: 1626).    
915 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 32; LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 63.  
916 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 64.  
917 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 79.  
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hesaplanabilir (aynı hiyerarşik düzlemde bulunan) değerlerde bir zarar 

karşılaştırmasıyla birlikte açık sonuçlara ulaşmak mümkündür918. Örneğin, maddî bir 

değerde daha düşük zarara yol açacak kural olarak cezalandırılabilir bir 

müdahaleyle, değerli bir mala verilecek olan zarardan kaçınılabilmektedir 919 . 

Bununla birlikte, hukuksal yararların karşılaştırılması malvarlığı değerlerinin 

çatışmasında da sırf hesap yoluyla zarar karşılaştırmasıyla yetinmediği için, değerler 

arasındaki farka rağmen ağır basan yararın varlığı diğer koşullardan, örneğin zararın 

bireysel öneminden dolayı yadsınabilecektir. İlgili bakımından bir eşyanın ikame 

edilemezliği de bu bağlamda önemli bir rol oynayabilir920.     

Bu etken özellikle ekonomik değerlerin çatışması sonucunda ortaya çıkmakla 

birlikte, önemli ekonomik değerlerin (soyut olarak daha düşük) korunması için kişisel 

değerlere (soyut olarak daha yüksek) hafif oranda müdahale etmenin hukuka 

uygunluğu açısından da uygulama alanı bulabilecektir. Örneğin, yangın çıkan bir 

mağazanın söndürülmesi için caddenin geçici olarak kapatılması özgürlük ihlâli 

olmasına karşın hukuka uygundur921. Yanmakta olan evin kurtarılması için yangının 

söndürülmesi sırasında üçüncü bir kişinin tamamen ıslanması nedeniyle nezle 

olması (TCK md. 86) hukuka uygun kabul edilmektedir. Çok az bir yaralama 

                                                 
918 Bremen Eyalet Mahkemesi 3 Haziran 1981 tarihli kararında, kullanılmakta olan geminin teknik 
olarak mümkün olan koşulların yerine getirilmesine rağmen, etrafa petrolle karışık su saçması suretiyle 
su çevresini kirletmesinin gemiciler tarafından gemide biriken bütün atığın boşaltılması sayesinde 
ortaya çıkacak zarardan daha hafif olduğuna karar vermiştir (NStZ 1982, sh: 164-166). “Sanığın, 
sahibini (mağduru) ikaz etmesine rağmen hayvanların bahçesindeki elmalara zarar vermeye devam 
etmesi, onları öldürmek için haklı bir neden sayılmadığı ve bahçesine zehirli elma koymak suretiyle beş 
koyunun ölümüne neden olan eylemde bilamucip hayvan öldürme kastının mevcut olduğu…” (6. CD 
11.5.1981, E. 1981-3192/K. 1981-3396, www.kazanci.com.tr). “Sanığın öldürmüş olduğu müştekiye 
ait kazların, sanığın arpa mahsulüne zarar verip vermediği araştırılmalıdır” (10. CD. 24.10.1995, E. 
1995-9129/K. 1995-9508, www.kazanci.com.tr). “Orman içindeki istihsal ve çekim faaliyetlerini kontrol 
ve murakebe ile görevli muhafaza memurlarının bilgileri tahtında ve ormana en az tahribat verecek 
şekilde istihsal bölgesinden tâli yolun bulunduğu yere kadar 300 metre bağlantılı yolun, çalıştıkları 
çekim işini başarabilmek düşüncesiyle ve kendilerini hiçbir suretle şahsî menfaat sağlamak kaygısı 
olmadan, sanıkların ağaçları kesmek zorunda kaldıkları anlaşılmasına göre, olayda sanıkların suç 
işleme kasıtları olmadığını teslimde mahzur olamaz. Yerel mahkemece verilen beraat kararı 
onanmalıdır” (CGK 12.12.1972, E. 360/K. 452, karar için bkz. SAVAŞ/MOLLAMAHMUTOĞLU, Türk 
Ceza Kanununun Yorumu, c: I, sh: 821-822). Bu olayda, ağaçlar kesilmeseydi çekilmesi gereken 
ağaçlar çekilemeyecekti. Böyle bir durumda meydana gelecek zararla ağaçların kesilmesi suretiyle 
ortaya çıkan zarar karşılaştırıldığında korunmaya çalışılan değer daha ağır basmaktadır. Bu nedenle 
olayda hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu bulunmaktadır. Sanıkların ağaçları kesmek 
zorunda kalmalarından bahseden Yargıtay’ın ardından sanıkların kastlarının bulunmadığı gerekçesine 
katılmak ise mümkün değildir. Çünkü sanıklar ağaçları bilerek ve isteyerek kestiklerinden kastları da 
mevcuttur. Ancak fiilin hukuka aykırılığı zorunluluk durumu nedeniyle kabul edilmemelidir.        
919 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 120; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 
32; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 26.   
920 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 26.  
921 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/26; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 79.  
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sayesinde değerli bir sanat çalışmasının kurtarılmasında da aynı şekilde düşünmek 

gerekir. Yine soyulmak üzere olan bir akaryakıt istasyonunun işletmecisi 

soyguncuyu kovaladığı esnada kasa dairesinin dar girişinde seslenmesine tepki 

vermeyen bir müşterisini yere ittiği takdirde, bu hafif yaralanma, bu fiil yapılmasaydı 

ortaya çıkacak olan büyük malvarlığı zararı (günlük bütün gelir) karşısında hukuka 

uygun olacaktır922. Diğer taraftan somut zarar karşılaştırması kişisel bir değer lehine 

bir malvarlığı değerinin ihlâl edilebilmesine engel olabilir. Örneğin, yanlışlıkla bir 

odaya kilitlenen kişinin derhal kapıyı kırmasına kolaylıkla müsaade 

edilmemektedir923.   

Hukuksal değerlerin beklenen ihlâllerinin boyutlarındaki farklılıklarda tehlike 

altındaki değer ve ihlâl edilen değer özdeş olabilir. Örneğin, bütün vücudun 

zehirlenmesinin önüne geçilmesi için el ve ayaklar kesilebilir. Yine ihlâl edilen değer 

artık mevcut olmadığında, bu değere ilişkin yararın önemi, kurtarılmaya çalışılan 

değer niceliksel olarak daha önemli hâle geldiği zaman azalacaktır. Örneğin, 

itfaiyeciler artık kurtarılamayacak hâle gelen bir binayı yangının yandaki diğer 

binalara sıçramaması için yıktıkları takdirde, fiilleri hukuka uygun olacaktır924.             

Yaşam ile yaşamın çatışmasında zarar karşılaştırması ilke olarak yapılamaz. 

Çünkü tehdit eden ölüm her insan için aynı düzeyde bir zarardır. Örneğin, bir 

hekimin kısa bir süre daha yaşayabilecek durumda olan ölümcül bir hastayı, 

organını ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan başka bir hastaya takmak için 

öldürdüğü takdirde, hukuka uygunluk nedeninden yararlanamaz925. Bu ilke annenin 

ölümüyle karşılaştırıldığında embriyonun ölümü bakımından da geçerlidir. Ancak 

istisnaî durumlarda, daha önce belirttiğimiz gibi, çatışan hukuksal değerlerin 

hiyerarşik ilişkisi aracılığıyla bu sorun çözüme kavuşturulabilecektir926. 

(4) Kurtarma Şansının Yüksekliği    

Kurtarma fiilinin elverişliliği bakımından koşul olan bir kurtarma şansı 

önceden mevcutsa, bu noktada da bu fiilin elverişliliğinin derecesi sözkonusu 

olmaktadır. Kurtarma şansı çok düşük olduğunda ve ihlâl edilen değer belirli bir 

                                                 
922 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 121. Aynı yönde NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 72.  
923 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 64.  
924 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/26.  
925 Örnek için bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 33. 
926 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 122. 
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düzeyde ise, elverişli kurtarma fiilleri de gerçekleştirilemez. Suç tipine uygun 

kurtarma fiilinin çok düşük başarı şansı üçüncü kişilerin hukuksal değerlerine 

müdahale edilmesini haklı çıkarmaz. Böylece kurtarma şansı ne kadar az ise, o 

kadar yüksek oranda da böyle bir müdahaleden çekinilmesi gerekir pratik kuralına 

ulaşılması mümkündür. Başka bir ifadeyle, kurtarma şansı düşük olduğunda, 

kurtarma fiiliyle ihlâl edilecek yarar daha ağır basacağından, başarısızlık riski de 

daha yüksek olacaktır. Bununla birlikte, yaşam gibi yüksek düzeydeki değerlerin 

kurtarılması için, özellikle böyle bir yüksek düzeydeki hukuksal değer ağır ve yakın 

tehlikeye maruz kaldığında kurtarma şansı az olan fiil de gerçekleştirilebilir. 

Kuşkusuz ihlâl edilen hukuksal değer aynı düzeyde olmamalı ve onu tehdit eden 

zararlar daha büyük yoğunlukta (örneğin, ağır sağlık zararları) olmamalıdır927.  

Failin ihlâl edilen değerin sahibi bakımından en az zararlı aracı ortaya 

koyması, korunan değer açısından kurtarma şansının azalması dezavantajına bağlı 

olduğunda karşılaştırma güçlük arz edecektir928.  

(5) Risk Birliği ya da Yaşam Hakkı ile Yaşam Hakkının 
Karşılaştırılması 

Yüksek düzeyde hukuksal bir değer olan yaşam hakkına yapılacak bir 

müdahalenin, yaşam hakkı başka bir yaşamla, bir veya birden fazla yaşamı 

kurtaracak müdahale olmaksızın risk içerisinde bulunan herkesin hayatını 

kaybedeceği bir tehlike birliği içinde yer aldığı takdirde, hukuka uygun olup olmadığı 

doktrinde tartışmalıdır. Bu tür risk birliği olaylarının klişeleşmiş örneği, bir dağcının 

yüksek bir yerden düştükten sonra uçurumun yamacında arkadaşıyla birlikte 

kendisini tutan ve iki kişiyi daha fazla taşıyamayacak olan bir ipi, kendi yaşamını 

kurtarmak için kesmesidir 929 . Aynı şekilde Almanya’da Nazi döneminde akıl 

                                                 
927 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 123-124; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch 
Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 29; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 80; LK-StGB 
(HIRSCH), § 34, No: 66.  
928 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 125.  
929 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 153. Bu klasik örnekten hareketle doktrinde benzer 
örnekler türetilmiştir. Balon olayında, (A) ve (B)’nin içinde bulunduğu uçan bir balonun sepeti bir kaza 
neticesinde iki kişiyi taşıyamayacak duruma gelir ve ikisinin birden aşağıya düşmesi tehlikesi ortaya 
çıkar. Bu durumda (A) yalnızca (B)’yi aşağıya atmak suretiyle kendisini kurtarabilmektedir. Yine akıntılı 
bir nehirde yol alan içinde bir grup çocuğun bulunduğu feribot meydana gelen bir sızıntı yüzünden aşırı 
yüklemeden dolayı batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında bütün çocuklar bakımından ölüm tehdidi 
ortaya çıkmaktadır. Bunun üzerine feribot görevlisi, birkaç çocuğu akıntılı nehre atarak geri kalanları bu 
sayede kurtarır (Örnekler için bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 35; JAKOBS, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/23). Yine bu noktada, daha önce belirttiğimiz İngiliz Yüksek Adalet 
Mahkemesi’nin 1884 tarihli Dudley and Stephens ya da öbür adıyla Mignonette kararı zikredilebilir. 
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hastalarını tek tek öldürülmeleri için seçen hekimlerin, kurum içindeki bütün akıl 

hastalarının veya daha fazla akıl hastasının öldürülmesine itaatkâr hekimler 

tarafından izin verilmesini önlemek için sözde ötenazi fiillerine katılmaları bu 

bağlamda tartışılmaktadır 930 . Yine 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik 

Devletleri’nde teröristlerce kaçırılan yolcu uçağının bir binaya çarptırılması suretiyle 

çok fazla sayıda insanın ölmesini ve çok büyük zararlara yol açmasını engellemek 

için uçağın vurularak düşürülmesi sonucunda yalnızca uçağın içerisinde bulunan 

masum yolcular hayatlarını kaybetmişlerdi931.      

Doktrinde bazı yazarlar, böyle durumlarda bazı sınırlamalarla birlikte hukuka 

uygunluğun mümkün olduğunu kabul etmektedirler. Bunu genelde, kaçınılmaz daha 

büyük bir zararı azaltmanın yasaklanamayacağı fikriyle gerekçelendirmektedirler. 

Buna göre, makul bir hukuk sistemi, iki kişinin kurtarılmasının imkânsız olduğu 

                                                                                                                                          
Dağcı örneğine benzer bir olay Yargıtay’ın bir kararına konu olmuştur: “Maktûlün oğlunun edep ve 
ahlâk dışı davranışları üzerine sanığın bu çocukla kavgaya tutuştuğu, bunun üzerine olay yerinde hazır 
bulunan maktûlün sanığa küfretmekle birlikte ona müessir fiilde bulunduğu, bunun üzerine sanık ile 
maktûlün yol üzerinde kavgaya başladıkları alt alta üst üste boğuşma devam ederken her ikisinin yolun 
bir kenarındaki uçuruma yuvarlandıkları, sanık ile maktûlün uçurumun dibine kadar yuvarlanmamak için 
insiyaki olarak yamaçtaki bir ağacın aynı dalına tutundukları, sanığın kendisini emniyete almak için 
maktûlü iterek onun uçuruma yuvarlanması suretiyle kendisini kurtardığı maktûlün ise uçurumun dibine 
yuvarlanarak bu nedenle öldüğü mahkemece de delillere uygun surette kabul edildiğine göre… uçurum 
kenarındaki müessir fiili sonucu maktûlün uçuruma düşmesi gibi bir durumun sorumluluğunun sanığın 
yüklenmesi doğal olmakla birlikte her ikisi birlikte uçuruma yuvarlandıkları sırada tesadüfen aynı dala 
tutunmuş olduklarında sanığın kendisini emniyete almak için giriştiği hareketin müessir fiil kastı dışında 
yeni meydana gelen TCK.nun 452/2’nin uygulanmasını gerektiren munzam bir sebep olarak mütalâası 
gerekir” (1. CD. 04.05.1977, E. 1977-817/K. 1977-1588). Kararın karşı oy yazısına göre ise; “…Sanığın 
kastı uçuruma yuvarlanmamak ve bu suretle kendi hayatını kurtarmak için maktûlün dalı tutmasını 
önlemektir. Sanık kendi sebebiyet vermediği ağır ve muhakkak tehlikeden kendini kurtarmak için 
maktûlün dalı tutmasını önlemiştir. Durumu bu hâlde TCK.nun 49/3’ncü maddeye uyar, sanığın 
maktûlün dalı tutmasını önleyerek uçuruma yuvarlanıp ölmesinde sorumluluğu yoktur. Ancak sanık 
maktûlün dala tutunmasını kendi hayatını kurtarmak için değil de, sırf maktûlün ölmesi gayesi ile 
önlemişse, bu hâlde de 452 değil, 448’nci madde düşünülebilir. Olayımızda sanığın dala tutunan 
maktûlü bu kasıtla önlediği kesinlikle belli olmamasına göre mecburiyet hâlinin kabulü daha uygun 
olabilirdi” (YKD 1978, c: IV, sy: 1, sh: 111-113).                           
930 Alman Federal Mahkemesi 28 Kasım 1952 tarihli kararında, bu tür fiillerin hukuka uygunluğunu 
kabul etmemiştir (NJW 1953, sh: 513-514).  
931  Bu olayın hukuka uygun olup olmadığı konusundaki tartışmalar için bkz. ARCHANGELSKIJ, 
Alexander: Das Problem des Lebensnotstandes am Beispiel des Abschusses eines von Terroristen 
entführten Flugzeuges, Berlin 2005, sh: 85 vd. Bu bağlamda Almanya’da 15 Ocak 2005’te yürürlüğe 
giren Hava Güvenliği Kanunu madde 14/3, kaçırılan bir uçağın yeryüzündeki bir hedefe karşı silâh 
olarak kullanılabileceği durumlarda, masum insanların da hayatına mal olacak tedbirlere, öncelikle de 
uçağın havadayken düşürülmesine izin vermekteydi (Bu düzenlemenin zorunluluk durumu bakımından 
incelenmesi için bkz. PAWLIK, Michael: “§ 14 Abs. 3 des Luftsicherheitsgesetzes – ein Tabubruch?”, 
JZ 2004, sh: 1048-1051; MITSCH, Wolfgang: “Luftsicherheitsgesetz – Die Antwort des Rechts auf den 
11. September 2001”, JR 2005, sh: 277). Ancak Alman Federal Anayasa Mahkemesi, 15 Şubat 2006 
tarihli kararında, bu düzenlemeyi Anayasa’da güvence altına alınmış olan insan onuru ve yaşam 
hakkına karşı meşru sayılamayacak bir müdahaleye izin verdiği için iptal etmiştir (Bu konuda bkz. 
İSFEN, Osman: “Masum İnsan Hayatı Muhtemel Bir Saldırı İçin Kurban Edilebilir mi?”, HPD 2006, sy: 
6, sh: 160-161).    
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durumlarda, en azından bir insan yaşamının kurtarılmasını yasaklayamaz 932 . 

Mangakis, varlığın rasyonel olmayışının böyle durumlarda her davranış tarzını aynı 

zamanda yanlış olduğu kadar da doğru olarak ortaya çıkarabileceğini, bu yüzden 

kararı hukukun, bireyin vicdanî kanaatine bırakması gerektiğini, bunun da hukukun 

birey tarafından somut olayda özenle verilmiş kararı doğru olarak, böylece hukuka 

uygun olarak tanıması anlamını taşıyacağını belirtmiştir933.     

Bu bağlamda Otto, şansın ortadan kaldırılması kriterini ortaya atmaktadır. 

Buna göre, bir kimsenin başka bir kişinin yaşama şansını ortadan kaldırması asla 

zorunluluk durumu sayesinde hukuka uygun olamaz. Buna karşın, zorunluluk 

durumunda fail başkasının kurtulma şansını ortadan kaldırmadığı takdirde, çünkü 

ölen kişinin zaten yaşama şansı bulunmamaktadır, bir hukuka uygunluk kabul 

edilmelidir. Otto, dağcı örneğini, ipin kesilmesi suretiyle üç dağcıdan ikisinin ölüme 

gitmesi şeklinde değiştirmiştir. Yazar niceliksel olarak sınıflandırılamayan insan 

yaşamının değerler karşılaştırmasına dâhil edilmesini kabul etmemekle birlikte, 

geniş kapsamlı bir yararlar karşılaştırmasında, şansın ortadan kaldırılması etkeniyle 

gerekçelendirdiği önemli bir yarar farklılığı görmektedir. Yazar şansın ortadan 

kaldırılması etkenini, bir makasçının, hızlı trenin duran bir yolcu trenine çarpması 

suretiyle ortaya çıkabilecek çok daha büyük bir felaketi önlemek için, hızlı treni 

güzergâh işçilerinin bulunduğu perona yönlendirdiği örnekte görmektedir. Çünkü o 

ana kadar tehlikede olmayan işçiler makasın değiştirilmesi nedeniyle yaşam 

tehlikesine sokulmaktadırlar. Buna karşın, yazar, bu şansın ortadan kaldırılması 

etkenini diğer örneklerde, dağcıların artık yaşamlarını kurtarma şansına sahip 

olmadıkları, hekimlerin de  mümkün olduğu kadar çok kişiyi kurtarabilmelerine karşın 

herkesi kurtarmaları imkansız olduğu için eksik görmektedir934. 

Otto’nun bu görüşü eleştirilmiştir. Bu iki olayın farklı bir şekilde ele 

alınmasının yalnızca, kurtarma fiilinin mağdurunun talih sayesinde veya fail 

tarafından yapılan tercih dışında belirlendiği hâllerde, zorunluluk durumunda fiilin 

hukuka uygunluğunun kabul edilmesini isteyeceği belirtilmiştir. Böylece dağcı 

                                                 
932 Bu görüşler için bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 36.   
933 MANGAKIS, Georgios: “Die Pflichtenkollision als Grenzsituation des Strafrechts”, ZStW 84 (1972), 
sh: 475. 
934 OTTO, Harro: Grundkurs Strafrecht, Allgemeine Strafrechtslehre, 7. Auflage, Berlin 2004, sh: 146-
147.   
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örneğinde kurtarma fiilinin hukuka uygun, ötenazi hekimleri örneğinde ise hukuka 

uygun olmayacağı sonucuna varılacağı belirtilmiştir935.  

Neumann, risk birliğine ilişkin olaylarda kurtarma şansının simetrik ve 

asimetrik dağılımı şeklinde ikili bir ayrıma gitmektedir. Tehlikeyle karşı karşıya 

bulunan iki kişiden yalnızca biri kurtulabilirken, diğeri ölecekse, bu durumda 

kurtarma şansının asimetrik dağılımı sözkonusudur. Tehlikeyle karşı karşıya 

bulunan kişilerin tamamının kurtulmasının mümkün olmadığı, ancak her birinin 

başkasının veya başkalarının feda edilmesi suretiyle kurtulabildiği durumlarda 

kurtarma şansının simetrik dağılımı mevcuttur 936 . Kurtarma şansının asimetrik 

dağılımı için dağcı örneğini veren yazar, bu olayda mağdurun yaşamını kaderinden 

dolayı kaybettiğini, ipi kesenin kurtarma fiilinin tehlikeyi ilgisiz üçüncü bir kişiye 

yönlendirmediğini, aksine yalnızca zararın önüne geçilemeyen akışını hızlandırdığını 

ifade etmektedir. Hukuksal bir değerin korunma olanağının hemen hemen sıfıra 

indiği bir durumda, kurtarma fiilinin hukuka uygun olacağının altını çizen yazar, 

kurtulması artık mümkün olmayan birinden istenilen dayanışma yükümlülüğünün 

hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumuna ilişkin hükmü 

genişletmeyeceğini, aksine bir kimsenin kendi yaşamını çok kısa bir süre uzatmak 

için diğer kişiyi de ölüme sürüklemekte ısrar etmesi hâlinde başkasının dayanışma 

yükümlülüğünün çerçevesinin genişletilmiş olacağını belirtmektedir937. Buna karşın, 

Neumann, kurtarma şansının simetrik dağılımının sözkonusu olduğu durumlarda, 

tehlike ile karşı karşıya bulunan kişilerden birinin lehine hiçbir şekilde öncelik 

tanınamayacağı, böylece yararlardan birinin ağır basmasından bahsedilemeyeceği 

görüşünü feribot görevlisi örneğini vererek savunmaktadır938.           

Doktrinde risk birliği durumlarına kurtarma fiilini hukuka uygun kılan bir güç 

atfedilemeyeceği görüşü ağırlık taşımaktadır. Bir yaşamın (dağcının yaşamının) 

veya birden fazla yaşamın (akıl hastalarının yaşamının) korunması iki kişinin veya 

herkesin yaşamının kaybıyla karşılaştırıldığında daha önemli olmakla birlikte, bu tür 

bir hesaplama her insan yaşamının, ilke olarak karşılaştırmaya olanak sağlamayan 

                                                 
935 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 157.  
936 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 76.  
937 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 76, 77.  
938 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 78.  
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emsalsizliği niteliğine ters düşmektedir939. Bu yaklaşım, genelde, bu tür hâllerde 

zorunluluk durumu failine daha yüksek bir yarar tanıyan amaca uygun bir düşünceye 

karşılık ileri sürülen ve insan yaşamının karşılaştırma yapan bir hesaplama tarzına 

tâbi kılınmasını yasaklayan etik değerlere dayalı bir düşünceden kaynaklanmaktadır. 

Böyle durumlarda hukuka uygunluğun kabul edilmemesi ilkesel ve pragmatik 

nedenlerden dolayı meşrudur. İlkesel yaklaşım, zaten ölecek olan bir kişinin 

öldürülmesi onun yaşamının keyfî olarak kısaltılmasından ibarettir. Böyle bir öldürme 

caiz görülseydi, ölümle karşı karşıya bulunan kişinin de hukuk düzeninin koruması 

altında olduğu ilkesinden vazgeçilmiş olurdu. Bu durumda ise, risk birliği dışındaki 

olaylarda da öldürmenin (örneğin, ölümcül bir hastanın organlarının başkasına 

nakledilmesiyle o kişinin yaşamının kurtarılması için öldürülmesinin) niçin caiz 

olmadığı artık inandırıcı olmazdı. Pragmatik neden ise, ölümün gerçekleşmesinin 

matematiksel olarak kesin bir şekilde bilinemeyeceği fikrine dayanmaktadır. 

Gerçekten gelecekte ne olacağı önceden kesin bir şekilde bilinemez. Bu nedenle 

görünüşte öleceği kanısı uyanan kişi mucize eseri olarak kurtulabilir. Sözde ötenazi 

olayında, bütün hekimler öldürme programına katılmayı kararlı bir şekilde reddetmiş 

olsalardı, hastanedeki bütün akıl hastalarının öldürülebileceği sadece bir kurgusal 

varsayımdır. Böyle bir fiil plânından vazgeçilmesi tamamıyla olasıdır. Tehlikeyle 

karşı karşıya bulunan kişi de, sonradan çürütülmesi güç olan ve kader arkadaşını 

feda etmek pahasına yaşamını güvenceye almaya müsaade eden tahminlerde 

bulunmaya her zaman eğilimli olacaktır. Bu tür kendiliğinden hak alma eğilimlerinin 

ceza hukukunda destek görmemesi gerekir940. 

Yaşam hakkı ile yaşam hakkının karşılaştırılması, fail tehlikeyle karşı karşıya 

bulunan kişiyi kurtarma yükümlülüğü altında olsa bile, yapılamaz. Çünkü tehlikeye 

katlanma yükümlülüğü kendi yaşamını feda etme yükümlülüğüne kadar 

genişletilemez. Aynı şekilde fail ile tehlike altında bulunan kişi arasındaki özel bir 

ilişkiye dayanılarak da bu yükümlülük genişletilemeyecektir941.  

                                                 
939  KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 154; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 17, No: 78; MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 27, No: 25; 
SCHÖNKE/ SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 23 ve 24; 
LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 65.  
940 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 38-39. Aynı yönde bkz. JAKOBS, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 13/23.  
941 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 75.  
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Mağdur tarafından tehlikeye yol açılmasından dolayı (savunma zorunluluğu 

durumu) öldürmenin hukuka uygun olup olmadığı ise tartışmalıdır 942 . Günther, 

öldürme yasağının savunma zorunluluğu durumunda, neden olunan zarar faili tehdit 

eden zarardan daha ağır basmadığı takdirde, kendisine bir sınır bulacağını 

belirtmektedir. Yazara göre, insan yaşamının eşit değerliliği, yaşam zorunluluk 

durumuna yol açan mağdurun öldürülmesini bu yüzden engellemez. Savunma 

zorunluluğu durumunda fail son araç olarak saldırganı öldürmek suretiyle, aksi 

takdirde kendisine yönelecek kesin bir ölümü önleyebilir. Savunma zorunluluğu 

durumunda failin saldırgana göstereceği dayanışma yükümlülüğü, bu yükümlülüğe 

uyması kendi yaşamını feda etmesine götürdüğü takdirde, ortadan kalkar943.         

(6) Yararların Bireyselleştirilmesi 

Tehdit edilen hukuksal değerin hiyerarşik yeri daha yüksekte olmasına karşın, 

başkasına ait bir kişilik değerine müdahale edilmesi yararların bireyselleştirilmesi 

hâlinde kabul edilmemektedir. Çünkü kendi kaderini tayin hakkı ve kişilik haklarına 

saygı prensibi, insanın kişiliğine yönelik ağır müdahalelere katlanmaya mecbur 

kılınmasını engellemektedir. Bununla birlikte, özel bir koruma ve yardım 

yükümlülüğünün (garanti yükümlülüğünün) bulunması durumunda yararlar 

karşılaştırmasında yararların bireyselleştirilmesi bir tarafa bırakılabielecektir 944 . 

Yararların karşılaştırılması objektif bir ölçüye göre yapılmak zorunda olmakla birlikte, 

bu ölçünün koyulmasında fail ve mağdurun yararlarına somut olayda atfedilen farklı 

önemin de gözönünde bulundurulması gerekir945. Fakat bu durum, hukuk düzeninin 

kabul etmediği yararların tanınması sonucuna götürmemelidir. Yararların 

bireyselleştirilmesiyle ilgili uygulamalar özellikle mağdur tarafında ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin, hamile kadın kendi yaşamını hukuk düzeni gibi ceninin yararından daha 

yüksek önemde değerlendirmediği takdirde, tıbben tavsiye edilen hamileliğe son 

verilmesi gerçekleştirilemeyecektir946. Ölümcül bir hastanın iradesine karşı yaşamını 

                                                 
942 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 157.  
943 SK-StGB (GÜNTHER), § 34, No: 43. Aynı yönde bkz. SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch 
Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 23.  
944 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 68.  
945 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 54.  
946 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 159-160; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/29; 
SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 33. NK-
StGB (NEUMANN), § 34, No: 83. Aksi görüş için bkz. DÖNMEZER/ERMAN, Nazarî ve Tatbikî Ceza 
Hukuku, c: II, No: 837; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, İçel – 
Suç Teorisi, sh: 166; DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 288; HAKERİ, Ceza Hukuku, 
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kurtarmak için ameliyat edilmesi hukuka uygun değildir. Çünkü korunan değer olarak 

yaşam, ihlâl edilen değerler olarak hastanın vücut bütünlüğü, özgürlüğü, kendi 

kaderini tayin hakkı ve doğal ölümü isteme hakkından önemli ölçüde üstün değildir. 

Üstelik tehlikeyle karşı karşıya bulunan kişinin kurtarılmaya rıza göstermemesi 

hâlinde zorunluluk durumuna başvurulması olanaksızdır947. 

Yararların bireyselleştirilmesi fail tarafında da ortaya çıkabilir. Örneğin altı 

haftalık yorucu bir çalışmanın ardından ev ödevini bitiren bir öğrenci, bu ödevi 

yalnızca bir mala zarar vermek suretiyle koruyabiliyorsa, her ne kadar ödevin soyut 

değeri verilen zarardan daha düşük olsa bile, fiili zorunluluk durumuna göre hukuka 

uygun olacaktır948.   

Zor kullanılarak intiharın engellenmesi durumu (TCK md. 86, 108, 109) bazı 

sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Çünkü burada, hukuk düzeninin intihar etmek isteyen 

kişinin ölme iradesine, bu irade ahlâk dışı olmasına karşın, saygı gösterip 

göstermeyeceği temel sorusu sorulmaktadır949. Bir görüş, serbest irade ile verilen 

böyle kararlara saygı göstermenin gerekli olduğunu, bu yüzden zorunluluk 

durumuna dayanarak intiharın engellenemeyeceğini savunmaktadır950. Neumann, 

ilgilinin yarar değerlendirilmesi bakımından ıstırabına son vermesi yararının 

yaşamına devam etmesi yararından daha ağır bastığını belirtmektedir. Yazara göre 

böyle durumlarda, yalnızca ıstıraba son veren tedbirlerin sonucu olarak yaşamın 

kısalmasına katlanılmasını gerektiren dolaylı ötenazinin değil, aynı zamanda 

doğrudan ötenazinin de zorunluluk durumuna göre hukuka uygun olacağını ifade 

etmektedir. Tedavinin gerçekleştirilmesinden dolayı yaşamı kısaldığı için hastanın 

ölmesini ifade eden dolaylı ötenazi kısmen zorunluluk durumuna dayandırılabilir. 

Çünkü burada hukuka uygunluk, ötenazinin kanun tarafından kabul edilmemesinden 

dolayı (varsayılan) rızaya dayandırılamadığı için, zorunluluk durumuna 

başvurulmalıdır 951 . Yazar, doğrudan ötenazi olaylarında da, kurtarılamayacak 

                                                                                                                                          
Temel Bilgiler, sh: 176. Bununla birlikte, başka birine ait bir otomobilin kullanılması suretiyle 
gerçekleştirilen kurtarma fiilinde, otomobilin sahibinin aracının başkaları tarafından kullanılmasına çok 
az ya da bir otomobil fetişisti olarak büyük önem atfetmesi yararlar karşılaştırması bakımından dikkate 
alınmayacaktır (NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 82).      
947 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 161; MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 
27, No: 28; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 82.  
948 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 71.   
949 MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 27, No: 28.   
950 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/29; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 35, 85. 
951 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 37.  



 332

derecede ağır hasta olan birinin serbest iradesiyle verdiği intihar kararını olanaklı 

kılmak için bir uyuşturucu maddenin ithal edilmesinin de zorunluluk durumu 

gereğince hukuka uygun olabileceğini vurgulamaktadır. Yazar bu bağlamda, serbest 

iradesiyle intihar teşebbüsünde bulunduktan sonra yaşam tehlikesiyle karşı karşıya 

gelecek şekilde yaralanan kişinin, başkasının motorlu taşıtının kullanılması suretiyle 

hastaneye götürülmesinde zorunluluk durumu çerçevesinde hukuka uygunluk 

görmemektedir. Çünkü hukuka aykırı kurtarma fiilleri bakımından başkalarının 

hukuksal değerlerine müdahale etmek hukuka uygun olamayacağı için bu bakımdan 

da zorunluluk durumunun uygulama alanı bulmaması gerektiğine işaret etmektedir 

(tehlikeyle karşı karşıya bulunan kişinin tehlikeye katlanma iradesinin devam eden 

etkisi)952.  

Buna karşılık olarak, diğer görüş, yaşam hukuksal değeri üzerinde kişinin 

tasarruf hakkının olmadığını, hatta dayanışma gösterme biçiminde kamu yararının 

bulunduğunu ileri sürmektedir. Hukuk düzeninin bireysel değerlendirmelere geniş 

ölçüde önem atfetmemesi gerekir. Buna göre, hukuk düzeni insan öldürmeye rızaya 

hukuka uygunluk etkisi tanımadığı için bireye yaşamı üzerinde tasarruf yetkisi 

vermemektedir953. Ancak bu argümanlar nedeniyle de, hayattan bezmiş olan kişinin 

herhangi bir üçüncü kişi tarafından, iyi niyetli olsa bile, bir zor kullanma konusu 

hâline getirilmesi tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı, üçüncü kişi yararına 

kurtarma fiili, zorla kabul ettirilen hukuka uygun olmayan bir kurtarma fiiline 

dönüştürülmemelidir. Kuşkusuz intihar normal bir olay değildir. Bu yüzden intihar 

eden kimseyi teşebbüsünden geri döndürmek ve ona yaşamak veya ölüm kararını 

düşünmesi için yeni bir şans vermek için ölçülü bir zor kullanmanın hukuka uygun 

olabileceği genellikle kabul edilmektedir. Ancak burada da, yaşamın korunması 

yararının ağır basmasına karşı belirtilebilecek durumların ortaya çıkması 

mümkündür (örneğin, kurtarma için zorunlu olan ihlâlin ağırlığı)954. 

                                                 
952 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 85, 38.  
953 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 71, 102. 
954 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 161; BOTTKE, Wilfried: “Das Recht auf Suizid und 
Suizidverhütung”, GA 1982, sh: 356-359. Türk ceza hukuku doktrininde açlık grevine zorunluluk 
durumu sayesinde müdahale edilebileceği belirtilmişti. Buna göre, kişinin kendi beden bütünlüğü 
üzerinde ceza hukuku açısından sübjektif hakkı, tasarruf yetkisi vardır. Ancak bu yetki bedeni 
geliştirmek, sağlığı korumak, iyileştirmek ve güzelleştirmek için tanınmıştır. Kişi beden bütünlüğünü 
bozmak, vücudunun fonksiyonunu yerine getirmesini önlemek ve vücudu köleleştirmek için vücudu 
üzerinde tasarruf yetkisine saihp değildir. Çünkü kişinin vücudu üzerinde ailesi ve devletin hakkı vardır. 
Kişinin kendisini aç bırakması yaralama suçunu oluşturmasa da, ceza hukukunda tasvip edilen bir fiil 
de değildir. Açlık grevi yapan kişi kendine ait olmayan bir hak üzerinde tasarrufta bulunuyor demektir. 
Bu durumda başkasını (toplumu) hayatî bir tehlikeden kurtarmak için açlık grevini yapana karşı hürriyeti 
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(7) Tehlikenin Tehditten İleri Gelmesi  

Tehdide dayalı zorunluluk durumunda arka plânda bulunan dolaylı fail bir 

kişiyi masum üçüncü bir kişinin hukuksal değerine zarar vermeye icbar etmektedir 

(TCK md. 28). Bir dolaylı failin hukuka aykırı bir fiille bir kişiyi yönlendirmesi ve bir 

insanın bir tehlikeye yol açması, karşılaştırmada dikkate alınması gereken 

etkenlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Tehdide maruz kalan kişinin 

gerçekleştirdiği fiil hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu için gerekli 

müdahale koşullarını taşımıyorsa, bir hukuka uygunluk sözkonusu değildir. Örneğin, 

kişinin tehdit edildiği zarar çok az ise veya bu kişi masum üçüncü kişiden çok önemli 

bir fedakârlıkta bulunmasını isterse, tehdide maruz kalan bu kişi bakımından bir 

hukuka uygunluk nedeni değil, bir mazeret nedeni sözkonusu olur. Bununla birlikte 

tehdide maruz kalan kişinin gerçekleştirdiği kurtarma fiili hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumunun koşullarını yerine getirdiği zaman, fiil de hukuka uygun 

olur. Örneğin, kendisine inandırıcı düzeyde yönelen ağır bir fena muameleyi 

savuşturmak için, dolaylı failin uzun süredir arasının bozuk olduğu bir kişinin evinin 

camını taş atarak kıran fail hukuka uygunluk içerisinde bulunmaktadır955.  

Dolaylı failin kullanmış olduğu tehdit sonucunda kişi bakımından bir tehlike 

doğmakta ve bu tehlikeyi bertaraf etmek için de üçüncü bir kişinin hukuksal 

değerlerine müdahalede bulunulmaktadır. Tehdide dayalı zorunluluk durumunda 

mağdurun hukuksal değeri hem tehdide maruz kalan kişinin kurtarma fiiliyle hem de 

arka plândaki kişiden kaynaklanan kastlı ve hukuka aykırı saldırıyla ihlâl 

edilmektedir. Böylece tehlikenin bir tabiat olayından kaynaklanması ile bir kişinin 

hukuka aykırı davranışından kaynaklanması arasında hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumu açısından bir fark olmamalıdır. Bu yüzden de tehdide 
                                                                                                                                          
tahdit suçu aracılığıyla müdahale edilerek açlığa son verilmesi zorunluluk durumu kapsamına girer (Bu 
görüş için bkz. SOYASLAN, Doğan: “Türk Hukuk Düzeni ve Açlık Grevi Yapan Kişilere Müdahale 
Sorunu”, YD. 1990, c: 16, sy: 3, sh: 278-279). Bu görüş, Erman tarafından eleştirilmiştir. Yazar, açlık 
grevlerinin basit birer intihar olayı şeklinde görülemeyeceğini, intihar olarak nitelendirilse bile, yapılacak 
müdahalenin zorunluluk durumuna dayandırılamayacağını, olsa olsa tutuklu ve hükümlü ile devlet 
arasındaki özel bakım ilişkisinin böyle bir sonucu doğrulabileceğini, zira kişinin yaşamı üzerindeki 
hakkının kamusal bir korunmaya tâbi olduğu düşünülse dahi, o kişiyi kendi yaşamı açısından üçüncü 
kişi konumuna sokacak bir değerlendirmeyle kendisine karşı toplum yararına bir zorunluluk 
durumundan söz edilemeyeceği kanısındadır (ERMAN, Ceza Hukukunda Tıbbî Müdahalelerin Hukuka 
Uygunluğu, sh: 199). Bugün yürürlükte bulunan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanun’un 82. maddesi, hükümlünün kendisine verilen yiyecek ve içecekleri reddetmesi hâlinde zorunlu 
beslenmeyi ve tıbbî müdahalede bulunulmasını, onur kırıcı nitelikte olmamak koşuluyla kabul 
etmektedir. Artık bu tür müdahaleler kanun hükmünü yerine getirme hukuka uygunluk nedenine dayalı 
olarak caiz kabul edileceklerdir (Bkz. ERMAN, “Türk Ceza Kanunu’nda Tıbbi Müdahalelere İlişkin 
Hükümler”, sh: 27).          
955 PAWLIK, Der rechtfertigende Notstand, sh: 299.  
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maruz kalan kişi önemli ölçüde üstün bir yararı korumak için üçüncü bir kişinin 

hukuksal değerlerine müdahale etmek suretiyle toplumsal dayanışma ilkesine 

başvurabilmelidir. Tehdide maruz kalmış olan bir kişinin ihlâl ettiği hukuksal değer 

kamuya ait bir değer de olabilir956. Örneğin ölüm tehdidinden dolayı kişi mahkemede 

yalan tanıklık yapmış olabilir (TCK md. 272). Ancak tanığın tehdit edilerek yalan 

tanıklık suçu işlemesi sonucunda adliyenin gördüğü zararın hesaplanması zordur. 

Bu yüzden tanık tokat tehdidine katlanmalıdır, ancak ağır fiziksel kötü muamelelere 

katlanması beklenemez. Tehdide dayalı zorunluluk durumunda toplumsal 

dayanışma yükümlülüğünün mevcut olduğu, koşulları oluştuğu takdirde TCK md. 

98’deki genel yardım yükümlülüğünden çıkartılabilir. Çünkü tehdide maruz kalan kişi 

hukuka aykırı bir fiil nedeniyle bir tehlikeyle karşı karşıya bulunmaktadır.     

Tehlikenin bir insanın tehdidinden ileri gelmesinin yararlar karşılaştırmasında 

gözönünde bulundurulmasında, tehdide maruz kalan kişinin gerçekleştirmiş olduğu 

fiilin başka bir hukuka uygunluk nedeni ile hukuka aykırılığının kalkmış olmasına 

dikkat edilmelidir. Örneğin, bir banka veznedarı bir rehinenin hayatını kurtarmak için 

parayı soygunculara teslim ettiğinde, bankacılık anlamında zimmet suçunun 

(Bankacılık Kanunu md. 160) kapsamına giren böyle bir fiil banka sahibinin 

varsayılan rızası dolayısıyla hukuka uygun kabul edilecektir957.       

Rehinelerin öldürülmesi tehdidi nedeniyle kamu mercilerinin hükümlüleri 

serbest bırakmaya icbar edilmeleri de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır 

(TCK md. 294). Böyle bir durumda cezaevi müdürü hükümlüleri kendi kararıyla 

                                                 
956 “…şantiyenin bulunduğu bölgenin özelliği, çatışmadan dönen örgüt mensuplarının silâhlı olarak 
şantiyeye gelmeleri gözönünde tutulduğunda, sanıkların gerek kendilerine gerekse şantiyedeki işçilerin 
can ve mal güvenliklerine yönelik tehdidin etkisiyle hareket ettikleri, suçun manevî unsurunun 
oluşmadığı, diğer bir anlatımla silâhlı çete mensuplarına isteyerek yardım ettiklerine dair yeterli, kesin, 
inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkûmiyetlerine karar verilmesi, yasaya 
aykırıdır” (9. CD. 17.05.1999, E. 1518/K. 2283). “…korkudan verilen iki adet ekmeğin suçun manevî 
unsurlarını oluşturmayacağı… düşünülmeden yazılı şekilde mahkûmiyete karar verilmesi yasaya 
aykırıdır” (9. CD. 08.02.1999, E. 1378/K. 778). Kararlar için bkz. PARLAR, Ali/HATİPOĞLU, Muzaffer: 
Gerekçeli-Açıklamalı-İçtihatlı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya 
Azaltan Nedenler, İstanbul 2005, sh: 227. “Sanığın, hayvanları otlattığı bölgeye gelen silahlı örgüt 
mensuplarının tehdit ve zorlamaları sonucu örgüte yardım ettiği şeklindeki savunmasına göre, suçun 
manevi unsuru itibariyle oluşmadığı gözetilmeden hüküm kurulması hatalıdır” (9. CD. 04.07.2002, E. 
2002-1524/K. 2002-1686, www.kazanci.com.tr). “Sanığın evinin bulunduğu yer, dosyada bulunan 
fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere bir mezranın, ormanlık alana bakan kenar kısmı olup ıssız bir 
yerdir. Sanığın evinin konumu dikkate alındığında, silâhlı örgüt mensuplarından korkarak yardım etme 
olasılığı karşısında somut olayda yüklenen silâhlı çete üyelerine yardım ve yataklık suçunun manevi 
unsurunun gerçekleştiğinden söz etmeye olanak yoktur” (CGK 25.03.2003, E. 2003/9-32/K. 2003-52, 
www.kazanci.com.tr). Belirtmek gerekir ki, bu kararlarda Yargıtay, tehdide dayalı zorunluluk 
durumunun hukuka uygunluk nedeni oluşturacağına karar vermek yerine, yanlış olarak manevî 
unsurun oluşmadığına hükmetmiştir.    
957 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 69.  
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serbest bırakmışsa, hukuka uygunluktan yararlanamaz. Ancak serbest bırakmaya 

hükümet tarafından karar verilmişse (Almanya’daki Lorenz olayında olduğu gibi) 

durum hukuka uygun olur. Çünkü hükümlülerin serbest bırakılmasıyla feda edilen 

hukuksal değerler kamuya ait olan değerlerdir ve böyle ekstrem durumlarda bu 

hukuksal değerlerin insan yaşamını koruma yükümlülüğü nedeniyle feda edilmesine 

sadece kamunun seçilmiş en yüksek temsilcileri karar verebilmelidir958.      

d. Önemli Ölçüde Üstünlüğün Uygunluk Kuralıyla 
Sınırlanması 

Geniş kapsamlı bir yararlar karşılaştırması failin lehine önemli ölçüde ağır 

basan yarardan söz edilmesi sonucuna götürdüğü takdirde, hukuka uygunluğun 

mevcudiyeti yalnızca, fiil tehlikenin savuşturulması bakımından uygun bir araç 

olduğunda kabul edilmelidir. Buradaki uygunlukla kullanılan aracın kurtarma için 

elverişliliği bakımından değerlendirilmesi değil, kurtarma fiilinin bütün hukuk 

düzenine ya da bu hukuk düzenine şekil veren temel ilkelere uygun düşüp 

düşmediğinin araştırılması, böylece fiile ilişkin olarak yapılan bütünsel bir 

değerlendirme anlaşılmalıdır. Buna göre, kurtarma fiilinin hukuka uygunluğu, hukuk 

düzeninin bütünlüğüne aykırı olduğunda ya da onun temel ilkeleriyle 

bağdaşmadığında, kabul edilmemelidir 959 . Böylece hukuksal yararların 

karşılaştırmasında korunan değerin önemli ölçüde üstün olmasının sivri noktaları 

düzeltme işlevi gören uygunluk kuralı sayesinde törpülenmiş olacaktır.                                    

Alman Ceza Kanunu § 34/c.2’de uygunluk kuralı açıkça yer almışken960, TCK 

25/2 böyle bir kurala yer vermemiştir 961 . Ancak yine de, zorunluluk durumunun 

                                                 
958 KREY, “Der Fall Peter Lorenz – Probleme des rechtfertigenden Notstandes bei der Auslösung von 
Geiseln”, sh: 99-100; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 70.  
959 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 166; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 117. Aynı 
yönde bkz. LEE, Hyung Kook: Interessenabwägung und Angemessenheitsprüfung im 
rechtfertigenden Notstand des § 34 StGB, Heidelberg 1978, sh: 103-104, 108-114, 117-119.  
960 Alman doktrininde, amaç teorisine dayanan bu kuralın, bütün etkenlerin içerisine dâhil edilmediği 
hukuksal değerlerin karşılaştırılması teorisini tamamlamak için getirildiği, oysa kanunda kabul edilen 
hukuksal yararların karşılaştırılması teorisinin çok geniş kapsamlı olması dolayısıyla somut olayın 
bütün koşullarının karşılaştırmaya dâhil edilebileceği, bu teori gereğince korunan yararın feda edilen 
yarardan önemli ölçüde üstün olması koşulunun uygunluk kuralıyla zaten tamamlanacağı, kanunda 
ayrıca uygunluk kuralına yer verilmesinin gereksiz bir tekrara yol açtığı ifade edilmektedir. Buna karşın 
doktrindeki diğer görüş ise, uygunluk kuralına ikinci bir değerlendirme aşaması olarak bağımsız bir 
anlam atfedildiğini, buna karşın diğer bir görüş de, uygunluk kuralının insan onuru sorununda yararlar 
karşılaştırması bakımından kesin bir yorum aracı sunduğunu kabul etmektedir (Bu görüşler için bkz. 
ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 91-93; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 17, No: 83).  
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niteliği ve hukuk düzeninin bütünlüğü dikkate alındığında, uygunluk kuralının Türk 

hukuku bakımından da yararların karşılaştırılması ilkesiyle bütünleştirilerek ele 

alınabileceği kanaatindeyiz. Zira yararlar karşılaştırması somut olayda bütün 

koşulların dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır. Bunun yasal dayanağını pozitif 

hukukumuzda da bulmak mümkündür. Gerçekten TCK md. 25/2, hem yararların 

karşılaştırmasını hem de uygunluk kuralını içerisinde barındıran orantılılık ilkesini 

kabul ettiğinden, uygunluk kuralının hukukumuzda da mevcut olduğu sonucuna 

varabiliriz962.     

Uygunluk incelemesi açısından bir taraftan, hukuk düzeninin yarar 

çatışmaları bakımından, failin başkalarının hukuksal değerlerine müdahale etmesi 

sayesinde çözüme bağladığı gibi, başka çözüm yolları, özellikle başka usulleri hazır 

bulundurup bulundurmadığı sorusu dikkate alınmalıdır. Öte taraftan, özgürlük ilkesi 

gibi hukuk düzeninin temel ilkelerinin yararlar karşılaştırmasının sonucunun kabul 

edilmesini yasaklayıp yasaklamadığı sorusunu sormak gerekir963.  

(1) Hukuk Düzeninin Temel İlkeleri 

Bireysel hukuksal değerlere her türlü müdahalede önemli karşılaştırma 

noktalarından biri de, ilgisiz üçüncü kişiye yönelmiş olan saldırı zorunluluğu 

durumunun hukuksal değerin sahibinin kendi geleceğini belirleme hakkını ihlâl 

etmesinden ibarettir. Bu etken ihlâl edilen değerin lehine, kurtarılan değerin aleyhine 

olarak dikkate alınmalıdır964. Üstün yararı tatmin eden bir çatışma çözümünün uygun 

olmadığı olaylar için Gallas’ın ünlü örneği burada belirtilmelidir. Bu örneğe göre, 

sorun bir hekimin seyrek bulunan bir kan grubuna sahip ağır bir hastasını kurtarmak 

                                                                                                                                          
961 Güney Kore Ceza Kanunu md. 22/1’de de uygunluk kuralına açıkça yer verilmiştir (Bkz. LEE, “Über 
die Angemessenheit beim Notstand nach § 22 Absatz 1 des koreanischen Strafgesetzbuches”, sh: 133 
vd.).   
962  Aynı şekilde İçel ve diğerleri de Alman doktrininde uygunluk kuralı bağlamında verilen kan 
bağışlayıcı örneğini, korunma hareketiyle tehlike arasında denge bulunması koşulu çerçevesinde 
değerlendirmektedirler (İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, İçel – 
Suç Teorisi, sh: 165-166).   
963 Joerden, uygunluk incelemesinin yapılmasında farklı bir yaklaşım ortaya atmaktadır. Buna göre, ilgili 
davranışın toplumda genel uygulamasının toplum ve bu toplumun her bireyi için önemli olumsuz 
sonuçlara yol açması hâlinde, bu davranışın hâlâ tasvip edilip edilemeyeceği temel sorunu 
oluşturmaktadır. Yararlar karşılaştırmasında bir yararın önemli ölçüde ağır basmasının ardından 
yapılan uygunluk denetiminde, sözkonusu davranışın genel bir uygulamasının sonuçları olumsuz 
olarak değerlendirildiği takdirde, bu davranış uygun olmayan, böylece de yasak bir davranış olarak 
kabul edilecektir. Genelleştirme ilkesi adı verilen bu yaklaşım, “genel olarak gerçekleştirilmesi hâlinde 
kötü sonuçlara sahip olan fiil, gerçekleştirilmemelidir” formülünü kullanmaktadır (JOERDEN, Jan C.: “§ 
34 Satz 2 StGB und das Prinzip der Verallgemeinerung”, GA 1991, sh: 414-419, 427).           
964 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 46.  
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için bu kan grubuna sahip, ancak kendisinden kan alınmasını reddeden başka bir 

kişiyi kan nakline katlanmaya zorlayabilip zorlayamayacağı (TCK md. 108, 86) 

noktasında toplanmaktadır965. Yararlar karşılaştırması üçüncü kişi yararına hareket 

eden hekim tarafından korunan yaşam hukuksal değerinin, diğer üçüncü kişinin kan 

alımı nedeniyle ihlâl edilmiş olan serbest iradesi ve vücut bütünlüğü hukuksal 

değerleriyle karşılaştırıldığında önemli ölçüde üstün olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ayrıca ahlakî veya sosyal etik kontrol düşüncesi de varılan bu sonucu 

doğrulamaktadır. Zira bu üçüncü kişi, başkalarının yardıma hazır olmasına ihtiyaç 

duyacağı durumlara da düşebilecek olmasına karşın, toplumsal dayanışmayı 

reddederek katı bir çağdaş olarak davranmaktadır. Ancak buradaki sorun, zor 

durumda bulunan kişinin yaşamının kurtarılması için ahlâken talep edilen kan bağışı 

yapılmasına kişinin (mağdurun) hukuk tarafından, somut örnekte zorunluluk 

durumunun uygulanması suretiyle zorlanıp zorlanamayacağından ibarettir966. Gallas, 

vermiş olduğu örnekte, mağdurun bu şekilde zorlanmasının ortak yaşamın 

özgürlükçü yapısıyla veya başka bir deyişle hukuk düzenine egemen olan özgürlük 

ilkesiyle bağdaşmadığı için, hekimin zorunluluk durumu hukuka uygunluk 

nedeninden yararlanmayacağını belirtmiştir 967 . Böylece, özgürlükçü anlayışın 

egemen olduğu bir hukuk düzeninde özgürlük ilkesi, genel olarak en yüksek 

düzeydeki hukuksal değer olarak kabul edilen yaşam hakkına üstün 

gelebilmektedir 968 . Zorla kan alınmasına engel olan özgürlük ilkesi, herkesin, 

kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere 

sahip olduğunu belirten Anayasa’nın 12. maddesinde destek bulmaktadır. 

Anayasa’nın 12. maddesinin 2. fıkrası her ne kadar, “temel hak ve hürriyetler, kişinin 

topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder” 

ifadesini barındırsa da, bu düzenleme kişi üzerinde insan onuruyla bağdaşmayacak 

işlemlerin yapılmasını hiçbir surette meşru hâle getiremez. Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin 3. maddesinde, Anayasa’nın başlangıcında ve 17. maddesinde 

                                                 
965  GALLAS, Wilhelm: “Pflichtenkollision als Schuldausschließungsgrund”, Festschrift für Edmund 
MEZGER, München-Berlin 1954, sh: 325. Hirsch, Gallas’ın bu örneğini uygunluk koşulu kapsamında 
değil, yararların karşılaştırılmasındaki belirleyici etkenlerden biri olan yararların bireyselleştirilmesi 
(otonomi prensibi) kapsamında irdelemektedir (LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 68, 80).     
966 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 169.  
967 GALLAS, “Pflichtenkollision als Schuldausschließungsgrund”, sh: 325-326.   
968 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 41e. 
Baumann/Weber/Mitsch birinin yaşamını kurtarmak için bir insandan zorla organ alınamayacağını 
kabul etmekle birlikte, zorla kan alınmasının hukuka uygun olacağını belirtmektedirler 
(BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 78).  
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güvence altına alınan insan onuru kuralı da bu düşüncemizi doğrular niteliktedir. 

Böylece kişinin canlı bir kan bankası olarak görülerek kişiliğinin aşağılanmasının 

önüne geçilebilecektir. Bununla birlikte, toplumsal dayanışma kişinin özgürlüğünü 

kullanmasına engel olmadığı, kişiyi ölüm tehlikesine veya buna bağlı olarak 

özgürlüğünün tamamen kaybına yol açmadığı sürece, özgürlükçü bir düzende de 

hukuken talep edilebilir (Örneğin TCK md. 98). Ayrıca CMK md. 75 ve 76 kişilerin 

vücudundan örnek alınmasının koşullarını göstermektedir.  

Hekimliğe olan güvenin olası kaybı, ilgisiz üçüncü kişinin güvenlik 

gereksinimi ya da böyle bir yöntemin hekimlerin toplum için olumsuz sonuçlarıyla 

birlikte genel bir uygulamasına dönüşeceği tehlikesinin mevcut olup olmadığı gibi 

düşünceler uygunluk incelemesinin sonucunu kesin bir şekilde etkilememelidirler. 

Buna karşın, tehlikeyle karşı karşıya bulunan kişi ile mağdur arasında özel bir ilişki 

(örneğin, ailevî ilişkiden kaynaklanan koruma yükümlülüğü) dayanışma 

yükümlülüğünü artıracağı için, zorla kan alımı zorunluluk durumu gereğince normal 

koşullarda hukuka uygun olmamasına karşın, böyle bir durumda hukuka uygun 

kabul edilebilmelidir969. Örneğin bir baba, oğlunun yaşamının kurtarılması için kan ve 

ilik alımına katlanmak zorundadır. Çünkü oğlunun yaşamının kurtarılmasındaki 

yararı babanın serbest iradesi yararından daha ağır bastığı gibi, böyle durumlarda 

tehlikeyi savuşturmak için başvurulan fiil de uygun bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Aynı şekilde kardeşlerin karşılıklı koruma yükümlülüklerinden dolayı, bir aile 

mensubunun yaşamını kurtarılması için bir küçükten kan veya ilik alınması da 

hukuka uygun olacaktır. Çünkü bu küçüğün yaşı itibariyle rızası alınamayacaktır. 

Yasal temsilcisinin rıza göstermemesi de dikkate alınmaz970.   

İnsan yaşamı yalnızca başka birinin böbreğinin nakledilmesi suretiyle 

kurtarılabiliyorsa, böbrek nakli asla bu kişinin iradesine karşın gerçekleştirilemez. 

Yaşamın kaybı böbreğin kaybından ağır basmakla birlikte, böbreğin bu şekilde 

alınması suretiyle ilgilinin kişilik hakları ve vücut bütünlüğüne ağır müdahaleler 

hukuka uygun hâle gelmez. Böylece somut olayda kurtarılmaya çalışılan kişinin 

yaşamının korunması yararı daha üstün bir yarar olarak ortaya çıkmamaktadır971. 

Nitekim 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında 

                                                 
969 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 173.   
970 RENZIKOWSKI, Notstand und Notwehr, sh: 269-270.  
971  ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 50; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des 
Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 33 IV 3d. Aynı yönde bkz. NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 118. 
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Kanun’un 6. maddesi, kişinin muvafakati olmadan ve diğer koşullar yerine 

getirilmeden organ veya dokunun alınamayacağını düzenlemektedir. TCK md. 91 de, 

hukuken geçerli bir rıza olmaksızın kişiden organ veya doku alan kimselerin 

cezalandırılacağını öngörmektedir. Üçüncü bir kişinin yaşamını kurtarmak için 

yaşayan kişiden rızası olmadan zorla organ alınması, rızası olsa bile kişinin 

yaşamını mutlak surette sona erdirecek veya tehlikeye sokacak olan organ ve 

dokuların alınmasını yasaklayan bir hukuk sisteminde (2238 sayılı kanun md. 8), 

hukuka uygun kabul edilemez. Dolayısıyla TCK md. 91 uygulama alanı bulur.  

Aynı şekilde, örneğin tutukevinde bulunan arkadaşlarının serbest bırakılması 

için teröristler tarafından kaçırılan rehineler ölümle tehdit edildiğinde, rehinelerin 

yerininin öğrenilmesi ve yaşamlarının kurtarılması tutuklu teröristlere işkence 

yapılması suretiyle mümkün olsa bile, işkence insan onuruyla bağdaşmadığı için 

(AİHS md. 3 ve 15/2, AY md. 17/3, CMK md. 148) TCK md. 94 ve 95 zorunluluk 

durumu dolayısıyla hukuka uygun hâle gelemez972. Bu tür olaylarda sadece yararlar 

karşılaştırmasıyla yetinildiğinde bir hukuka uygunluğa ulaşılması mümkündür. 

Çünkü bir tarafta masum rehinelerin yaşamı, diğer tarafta da zorunluluk durumuna 

kusurlu olarak neden olmayan teröristlerin vücut bütünlüğü ve insan onuru yer 

almakta ve böyle yalın bir yararlar hesaplamasında yaşamın kurtarılmasına hizmet 

eden işkenceye teröristlerin katlanması istenmektedir. Ancak insan onuru ve işkence 

yasağı hukuk düzenimizin vazgeçilemez temel güvencelerinden biri olduğu için, 

daha yüksek bir yararın kurtarılması bakımından işkence hiçbir şekilde uygun bir 

araç olarak kabul edilemez973. 10 Aralık 1984 tarihli İşkence ve Diğer Zâlimane, 

Gayrıinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesi974 md. 2/2, “hiçbir istisnaî durum, ne harp hâli ne de bir harp tehdidi, 

dahilî siyasî istikrarsızlık veya herhangi başka bir olağanüstü hâl, işkencenin 

uygulanması için gerekçe gösterilemez” ifadesine yer vermiştir. Nitekim Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi 27 Ağustos 1992 tarihli Fransa’ya karşı Tomasi kararında, 
                                                 
972 ROXIN, Claus: “Kann staatliche Folter in Ausnahmefällen zulässig oder wenigstens straflos sein?”, 
Menschengerechtes Strafrecht, Festschrift für Albin ESER, München 2005, sh: 464-465; LÜDERSSEN, 
Klaus: “Die Folter bleibt tabu – Kein Paradigmenwechsel ist geboten”, Festschrift für Hans-Joachim 
RUDOLPHI, Neuwied 2004, sh: 694, 700-701. Erman da işkence suçu bakımından hiçbir hukuka 
uygunluk nedeninin kabul edilemeyeceği fikrindedir (ERMAN, Sahir/ÖZEK, Çetin: Ceza Hukuku, Özel 
Bölüm, Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul 1992, sh: 238).  
973 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 99-100. Aynı yönde bkz. SCHÖNKE/SCHRÖDER, 
Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 41e; NK-StGB (NEUMANN), § 34, 
No: 118. 
974 Türkiye de, bu Sözleşmeyi 21.04.1988 tarih ve 3441 sayılı kanunla onaylamıştır (RG. 29.04.1988/ 
19799).   
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Korsika’da bir terör fiiline katıldığından şüphelenilen sanığa yönelik gözaltında 

bulundurulduğu süre boyunca polisin sert davranışlarda bulunduğu olayla ilgili olarak, 

“soruşturmanın gereklerinin ve suçlulukla mücadelede yadsınamaz zorlukların 

kişinin fiziksel bütünlüğünün korunmasının sınırlandırılmasına götüremeyeceğini” 

vurgulamıştır975. Bununla birlikte mahkeme, kişinin vücut bütünlüğünden bahsetmek 

yerine, onurundan bahsetseydi daha yerinde bir tutum sergilemiş olurdu976.          

(2) Yasal Öncelikler ve Usuller 

Hukuksal yararların çatışmasının çözümünün hukuk düzenine uygunluğu 

bakımından yasal öncelikleri ve öngörülen usulleri gözönünde tutmak gerekir. Bazı 

çatışmaların çözümü için yalnızca belirli özel usuller ve kurumlar saklı tutulmuşsa, 

fail tarafından tehlikenin savuşturulması somut olayda tek araç olsa bile, hukuka 

uygun değildir. Çünkü gerekli bütünsel karşılaştırmaya dâhil olan hukuk düzeninin 

temel kuralları da böyle bir durumda tehlikede bulunduğundan, ağır basan yararın 

yadsınması sonucuna varılmaktadır977. Başka bir şekilde ifade edecek olursak, bir 

tehlike durumunun ortadan kaldırılması bakımından hukuk düzeni belirli hukuksal 

usuller düzenlemişse, bu usullerin dışına çıkılarak başkalarının hukuksal değerlerine 

müdahale edilmesi tehlikenin savuşturulması açısından uygun araç olarak kabul 

edilemeyecektir978.         

Bireyi yükümlülüklere götüren yasal öncelikler, yükümlülükten dolayı ortaya 

çıkan zorunluluk durumuna katlanılmak mecburiyetinde olunması sonucuyla birlikte 

dikkate alınmalıdır. Bu zorunluluk durumu TCK md. 25/2 üzerinden başkasına 

yüklenemez. Kanunda öngörülen bazı yükümlülükler zorunluluk durumuna 

başvurulması suretiyle dolanılamayacaktır. Aksi bir yaklaşım, çatışmanın uygun 

olmayan bir çözümü olur. Bu konudaki güncel örnek olarak, tesislerin işletilebilmesi 

için çevre idare hukuku kurallarından kaynaklanan yükümlülükler belirtilebilir (2872 

sayılı Çevre Kanunu md. 11). Bu yükümlülükler, çevre suçlarının (TCK md. 181) 

                                                 
975  Karar için bkz. PRADEL/CORSTENS, Droit pénal européen, sh: 322; GEMALMAZ, Mehmet 
Semih: Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı, İstanbul 1993, sh: 231-
232.   
976 İnsan onuru kavramı için bkz. DELMAS-MARTY, Mireille: “Yasaklamak ve Cezalandırmak: İnsan 
Klonlama”, (Çev.: Zeynel T. KANGAL), Aydın Aybay’a Armağan, İstanbul 2004, sh: 357 vd.   
977  SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 41; 
MEIßNER, Andreas: Die Interessenabwägungsformel in der Vorschrift über den rechtfertigenden 
Notstand (§ 34 StGB), Berlin 1990, sh: 248-249.    
978 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 119; LEE, Interessenabwägung und Angemessenheitsprüfung im 
rechtfertigenden Notstand des § 34 StGB, sh: 103-104, 117-118. 
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işlenmesi suretiyle, her ne kadar yalnızca bu sayede tesisin işleteni kâr elde 

edebilmekte ve üretimin sürdürülmesi mümkün olabilmekte ise de, başkalarına 

yüklenemez. Bu en azından, bu yükümlülüklerde kanunî bir kuralın hesaba katılan 

sonuçları sözkonusu olduğunda geçerlidir. Hukuken düzenlenmiş usullere riayet 

edilmesi şeklindeki uygunluk, tesisin işleteni işletmesini kurtarmak için mevzuatta 

öngörülen işletme iznine başvurmadan veya izin istemi reddedilmesine karşın izinsiz 

üretime devam ettiğinde, çevre suçları bakımından önem taşır979. 

Hakkındaki hüküm kesinleşmiş olmakla birlikte, muhtemelen suçsuz olan 

mahkûmun ceza infaz kurumundan kaçması (TCK md. 292), suçsuzluğun ispat 

edilmesi bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu yargılamanın yenilenmesi (CMK 

md. 311-323) kanun yolunu öngördüğü için, zorunluluk durumuna dayalı olarak 

hukuka uygun kabul edilemeyecektir. Çok yüksek bir malvarlığı zararıyla tehdit eden 

acz durumunu savuşturmak için nakit ihtiyacını gidermek amacıyla para çalınması 

uygun değildir. Zira malî ödeme güçsüzlüğünün sonuçları icra iflas hukukunda kesin 

bir şekilde düzenlenmiştir980. Yine kira sözleşmesinde öngörülen süre bitmesine 

karşın kiracının taşınmazı tahliye etmemesi hâlinde malik, dava yoluna gitmek 

yerine, kiracısını taşınmazı terk etmeye zorlayamayacaktır981.   

Özellikle egemenlik yetkisini kullanan kamu görevlilerinin müdahale yetkisi ve 

sınırlarına ilişkin özel düzenlemeler öncelikle dikkate alınmalıdır 982 . Çatışma 

durumunda yasal müdahale yetkisi TCK md. 25/2’ye göre daha özel olarak kurala 

bağlanmışsa, örneğin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun düzenlediği delil elde 

edilmesine ilişkin kurallar karşısında, TCK 25/2’ye başvurulması artık olanaksızdır. 

Egemenlik yetkisini kullanan kamu görevlilerinin zorunluluk durumuna ilişkin hükme 

başvurması hâlinde idarenin yetkisini kötüye kullanmasından çekinen bir görüş, yetki 

                                                 
979 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 176-177; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/42; 
NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 120. 
980 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 54; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/37; 
KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 178; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 119, 120. Ayrıca 
bkz. Alman Federal Mahkemesi’nin 13 Kasım 1958 tarihli (BGHSt 12, sh: 299-306) ve 27 Ocak 1976 
tarihli kararları (NJW 1976, sh: 680-681). “Görevi savsama eyleminde korunan değer Devlet işleyişinin 
zamanında yapıldığı hakkındaki inanç olduğundan, yasalara uygun olarak verilmiş bir haciz kararını 
kendisiyle ilgisi olsa bile yerine getirmeyen görevli, korunan değeri çiğnemiş olduğundan bu suçu 
işlemiş olur” (4. CD. 31.01.1994, E. 1993-301/K. 1994-474, www.kazanci.com.tr).     
981 SK-StGB (GÜNTHER), § 34, No: 52. 
982  Hirsch, egemenlik yetkisini kullanan kamu görevlilerinin ceza hukukunda düzenlenmiş hukuka 
uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumuna başvurabilmelerini uygunluk kapsamında değil, 
zorunluluk durumuna ilişkin hükmün uygulanabilirliği bakımından değerlendirmektedir (LK-StGB 
(HIRSCH), § 34, No: 80).  
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normu olarak genel kural niteliğine taşınan zorunluluk durumuna ilişkin hükmün 

kamu gücüne dayanan müdahaleler bakımından çok belirsiz olacağını 

vurgulamaktadır. Buna göre, vatandaşların özgürlük alanına bu tür müdahalelerin 

hukuka uygunluğu idare, muhakeme ve anayasa hukukundaki ilgili kurallar 

gereğince değerlendirilmelidir. Bu hukuk alanlarında düzenlenmeyen kamu 

hukukuna ilişkin müdahale yetkileri zorunluluk durumuna dayanılarak genişletilemez. 

Aksi takdirde, zorunluluk durumu istisnaî karakterini kaybedecek ve pratik kullanımı 

içerisinde usule aykırı olarak kamu hukukuna ilişkin başlıca müdahale yetkisi olarak 

önem kazanacaktır. Böylece zorunluluk durumunun egemenlik yetkisine dayalı 

müdahalelere de uygulanabilirliğinin kabul edilmesi, ceza hukukundaki zorunluluk 

durumuna ilişkin düzenlemenin bir kamu hukuku süper normu olarak ortaya 

çıkmasına neden olacaktır. Bu sonuç ise bir hukuk devletinde katlanılamaz bir 

durumdur983. Diğer görüş ise, müdahale yetkisine ilişkin kamu hukukuna dair özel bir 

düzenleme yapılmadığı takdirde, zorunluluk durumu sınırsız olarak uygulanabilir984. 

Soruna daha sınırlı bir yaklaşım gösteren başka bir görüş, kamu hukukuna ilişkin 

müdahalelerin bireylerin hak ve özgürlüklerine değil, yalnızca devletin hukuksal 

değerlerine ya da genel yarara yönelik olabileceğini ileri sürmektedir. Buna örnek 

olarak da, rehinelerin kurtarılması için hükümlülerin serbest bırakılması 

gösterilmektedir985. Diğer sınırlı bir yaklaşıma göre ise, idarenin her işleminin sıkı bir 

yargı denetimine tabi olduğu ve zorunluluk durumuna göre hukuka uygunluğun sık 

karşılaşılan durumlarda değil, sadece istisnaî ve ekstrem olaylarda dikkate alındığı 

için yetkinin kötüye kullanılması endişesinin bertaraf edilebileceğini belirtmektedir986. 

Çünkü tutuklama, arama, elkoyma, telefon dinleme ve diğer ceza muhakemesi 

tedbirlerinde olduğu gibi kamunun müdahaledeki yararı ile bireyin korunmasındaki 

yarar arasındaki çatışma özel hükümlerle düzenlendiğinde, bu yasal karşılaştırma 

zorunluluk durumu yardımıyla kazaî nitelikteki başka bir karşılaştırma ile 

dolanılamayacaktır. Böylece zorunluluk durumuna başvurulması yalnızca, kanun 
                                                 
983  Bkz. LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 7, 8, 9 ve 17; ÖZBEK, Veli Özer: Organize Suçlulukla 
Mücadelede Kullanılan Gizli Görevlinin Görevin Gerektirdiği Suçlar Bakımından Cezalandırılabilirliği, 
Ankara 2003, sh: 211-212.  
984 Bkz. LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 6, 13; ÖZBEK, Organize Suçlulukla Mücadelede Kullanılan 
Gizli Görevlinin Görevin Gerektirdiği Suçlar Bakımından Cezalandırılabilirliği, sh: 215-216.   
985 Bkz. LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 6, 20; ÖZBEK, Organize Suçlulukla Mücadelede Kullanılan 
Gizli Görevlinin Görevin Gerektirdiği Suçlar Bakımından Cezalandırılabilirliği, sh: 212-213.  
986  MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 27, No: 33. Ancak bu görüş, bir kriter 
göstermediği için eleştirilmektedir (bkz. LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 15). Ayrıca bkz. ÖZBEK, 
Organize Suçlulukla Mücadelede Kullanılan Gizli Görevlinin Görevin Gerektirdiği Suçlar Bakımından 
Cezalandırılabilirliği, sh: 216.  
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koyucunun istisnaî niteliğinden dolayı (yaşam olaylarının çok çeşitliliği yüzünden 

daima ortaya çıkabilecek nitelikte olan) bir yararlar çatışması öngörmediği veya bir 

zorunluluk durumunun genel bir yasal kuralın uygulanmasına engel olduğu (örneğin, 

masum kişilerin rehin alınması nedeniyle tutukluların serbest bırakılması) veyahut 

da kanun koyucunun zorunluluk durumunun kapsamına girmekle birlikte, özel bir 

düzenlemeye gitmek açısından sorunun yeni ve tam olarak aydınlatılamaması 

nedeniyle bir süre daha beklemek istediği hâllerde uygulanması düşünülebilir987. 

Aynı şekilde özel kurallarda intiharın kolluk tarafından engellenmesi hakkında bir 

düzenleme varsa, TCK 25/2 yine uygulama alanı bulmaz. Bu sonuca özel normun 

genel norma önceliği ilkesiyle de ulaşmak mümkündür988.              

Ceza kovuşturması için başvurulan ve egemenlik yetkisinin kullanılmasına 

dayanan koruma tedbirlerinin koşulları Ceza Muhakemesi Kanunu’nda kesin bir 

şekilde düzenlendiği için artık TCK md. 25/2’ye başvurma olanağı yoktur. Polis 

CMK’da arama için öngörülen koşulları yerine getirmeksizin şüphelinin veya diğer 

kişilerin konutunda arama yaptığında (CMK md. 116-122) konut dokunulmazlığını 

ihlâl suçu (TCK md. 116) bakımından zorunluluk durumuna dayanamayacaktır989. 

Çünkü kanun koyucu CMK’da ceza kovuşturmasında devletin yararları ile sanığın 

özgürlük yararı arasındaki çatışmanın nasıl çözüleceğini önceden kesin bir şekilde 

belirlemiştir990. Aynı şekilde, polis tarafından telefonun gizli dinlenmesinin koşulları 

                                                 
987 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 104. Aynı yönde bkz. MAURACH/ZIPF, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil I, § 27, No: 33. Benzer şekilde Wilhelm de, görüşlerini hukuk düzeninin birliği ilkesine 
dayandırmaktadır (WILHELM, Jürgen: Eingriffsbefugnisse des Staates aufgrund rechtfertigenden 
Notstands aus strafrechtlicher Sicht, Köln 1980, sh: 128). Buna karşın Neumann, hukuk devletinin 
temel ilkeleri gereğince, bireylerin hak ve özgürlüklerine yapılacak müdahalelerin kanun koyucunun bir 
karar vermedeki eksikliği dolayısıyla değil, yalnızca bir müdahale normuyla hukuka uygun 
olabileceklerinin altını çizmektedir. Yazara göre, aksi düşüncenin kabulü, müdahale bakımından uygun 
yasal bir yetkinin eksikliğinde, devlete bireylerin hak ve özgürlük alanlarına geniş ölçüde bir müdahale 
yetkisi tanıyan bir sonuca götürür ki, bir hukuk devletinde buna katlanılması mümkün değildir. Bununla 
birlikte yazar, zorunluluk durumuna dayalı bir hukuka uygunluğun, bireylerin hak ve özgürlüklerine 
müdahalenin sözkonusu olmadığı, yalnızca devletin harekete geçmesiyle kollektif bir hukuksal değerin 
ihlâl edilmesi hâlinde uygulama alanı bulabileceği çözümüne ulaşmaktadır. Bu duruma örnek olarak da, 
rehinelerin kurtarılması için tutuklu bulunan kişilerin serbest bırakılmasını göstermektedir (NK-StGB 
(NEUMANN), § 34, No: 114, 115). Aynı şekilde Huber de, özel bir yasal kuralın eksikliğinde, kanun 
koyucu bizatihi bir karar almak veya yararlar karşılaştırması yapmak zorunda olduğu zaman zorunluluk 
durumunun uygulama alanı bulamayacağının altını çizmektedir. Ancak yazar, kural boşluğunun varlığı 
hâlinde ilke olarak zorunluluk durmunun uygulanabilirliğini kabul etmektedir (HUBER, Karl: § 34 StGB 
als Rechtfertigungsgrund für hoheitliches Handeln, München 1982, sh: 241).      
988 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 179.  
989 Bununla birlikte, daha önce belirttiğimiz gibi, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi 10 Mart 1972 tarihli 
kararında aksi bir tutum sergilemiştir (NJW 1972, sh: 2275-2276). 
990 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 51; AMELUNG, Knut: “Die Rechtfertigung und 
Entschuldigung von Polizeibeamten im deutschen Recht”, in ESER, Albin/FLETCHER, George P.: 
Rechtfertigung und Entschuldigung, Rechtsvergleichende Perspektiven II, Freiburg im Breisgau 1988, 
sh: 1349.  
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CMUK md. 135’de düzenlendiğinden, artık TCK md. 25/2’ye dayanılamayacaktır991. 

Yine müdafin sanıkla tutukluluk sırasında CMK md. 154’e aykırı olarak görüşmesinin 

gizlice dinlenilmesi zorunluluk durumuyla hukuka uygun olmayacaktır. Bununla 

birlikte, tehlikenin kanundaki özel kuralın yararlar karşılaştırmasına dâhil 

edilemeyecek kadar çok ağır ve atipik olması hâlinde, zorunluluk durumuna istisnaî 

olarak başvurulması gerektiği doktrinde belirtilmektedir. Örneğin, kovuşturma için 

önem taşıyan bir eşyaya, bu eşya bir yangında yanma tehlikesiyle karşı karşıyaysa 

zorunluluk durumu çerçevesinde el konulabilir 992 . Savunmanın plânlanması 

amacıyla yapılan müdafi ile sanık arasındaki görüşmede, mahkûmiyet kararının 

önüne geçmek için belgelerin saklanması, yemin bozma gibi suçların işlenmesinin 

kararlaştırılmasının ortaya çıkarılmasında zorunluluk durumuna dayanılamaz. 

Bununla birlikte, bu dinleme adam öldürme fiilinin önüne geçilmesi için gerekli ise, 

zorunluluk durumuna başvurulabilir. Bu bağlamda Alman Federal Yüksek 

Mahkemesi 23 Eylül 1977 tarihli kararında, zorunluluk durumuna ilişkin hükümlerin 

olağanüstü hâllerde daha yüksek hukuksal bir değerin kurtarılması için sanığın 

(özellikle terör fiillerinden sanık olan kişilerin) müdafi ile görüşme ve yazışma 

hakkının ihlâl edilmesine izin verdiğine kanaat getirmiştir993.  

Belirli suçların ortaya çıkarılması için görevlendirilen gizli soruşturmacı, 

görevlendirildiği örgüte mensup olmak suçu dışında (TCK md. 220/2), görevini 

yerine getirirken suç işleyemeyecektir (CMK md. 139). Böylece gizli soruşturmacının 

cezalandırılabilirliği, ona verilen görevden dolayı özel suç tiplerini gerçekleştirmediği 

takdirde, ortadan kalkmaktadır. Tehlikenin savuşturulması bakımından bir kuralın 

olmadığı istisnaî durumlarda, TCK md. 25/2’ye dayalı hukuka uygunluk tekrar 

gözönünde bulundurulacaktır. Böyle istisnaî bir hâl sözkonusu olduğunda kamu 

görevlisi de herkes gibi zorunluluk durumundan yararlanabilir. Bu nedenle gizli 

soruşturmacının görevini yerine getirirken, delil toplamak amacıyla değil, başka 

suçların işlenmesini engellemek için işlediği suçlar zorunluluk durumu sayesinde 
                                                 
991  “Telefonların gizli dinlenmesine ilişkin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100a vd. maddelerinin 
düzenleme alanına giren hâllerde, ceza kovuşturması görevlileri bakımından meşru savunma ve 
hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu sadece tamamen istisnaî olaylarda dikkate 
alınabilir” (Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin 17 Mart 1983 tarihli kararı, BGHSt 31, sh: 304-309). 
“Aksi takdirde ceza muhakemesinde müdahale yetkisine ilişkin olarak önceden saptanmış kural bir 
kenara itilecektir” (Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin 9 Nisan 1986 tarihli kararı, BGHSt 34, sh: 39-
53).    
992  JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/41. İstisnaî olaylarda bile zorunluluk durumunun 
uygulama alanı bulamayacağı görüşü için bkz. ÖZBEK, Organize Suçlulukla Mücadelede Kullanılan 
Gizli Görevlinin Görevin Gerektirdiği Suçlar Bakımından Cezalandırılabilirliği, sh: 217-218.    
993 BGHSt 27, sh: 260-266. 
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hukuka uygun olacaktır994. Kuşkusuz önlenen suç ile tehdit edilen hukuksal değer, 

gizli soruşturmacının işlediği suçla ihlâl edilen hukuksal değerden önemli ölçüde 

üstün olmalıdır. Örneğin temel besin maddelerini zehirlemekle (TCK md. 185) tehdit 

eden bir şantajcıyı engellemek için haberleşmenin gizliliğini ihlâl eden (TCK md. 

132) gizli soruşturmacı zorunluluk durumundan yararlanmakla birlikte, bu suretle 

elde ettiği deliller failin yargılanması bakımından kullanılamayacaktır (CMK md. 

217/2). Yine tehlike altındaki hukuksal değerin (uyuşturucu-uyarıcı madde 

tüketicisinin sağlığı) ihlâl edilmesinden önce, bu tehlikeyi tekrar ortadan kaldırmak 

için (örneğin, narkotiğe el koymak suretiyle) ve ayrıca satış ağına konulmasından 

kaynaklanacak tehlikenin de sona erdirilmesi için soyut bir tehlike suçunun (örneğin 

uyuşturucu veya uyarıcı madde satma – TCK md. 188/3) işlenmesini amaçlayan 

ajan provokatör polis, zorunluluk durumundan yararlanabilecektir. Ancak gizli 

soruşturmacının suç çetesine girmek için çeşitli suçlar işlemesi (örneğin uyuşturucu 

ortamına ulaşmak için küçük çaplı uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma) kural 

olarak zorunluluk durumu gereğince hukuka uygun kabul edilmemektedir. Çünkü 

burada gizli soruşturmacının davranışı tehlikenin ortaya çıkmasını engellemeye 

yönelmemektedir. Ancak gizli soruşturmacının sözde kendi kullanımı için uyuşturucu 

madde satın almasında zorunluluk durumu düşünülebilir995. 

Ajan provokatörün kastının fiilin tamamlanmasını içermesi hâlinde, bu 

tamamlanma yalnızca failin tespit edilmesi için yapılmışsa ilke olarak 

cezalandırılabilir bir azmettirme kabul edilmelidir. Örneğin, bir serseriyi yaralama 

fiiline ya da yabancı bir devletin olası ajanını vatana ihanete, onları ihbar etmek ve 

cezalandırılmalarını sağlamak için azmettiren kişi, azmettirmeden dolayı suç 

işlemektedir. Fakat burada zorunluluk durumu gereğince bir hukuka uygunluk 

tartışılabilir. Bununla birlikte, bu hukuka uygunluk nedeni yalnızca nadir olaylar 

bakımından kabul edilebilir. Serseri örneğinde ceza soruşturmasına ilişkin yarar 

mağdurun beden bütünlüğüne ilişkin yarardan asla daha üstün olarak 

değerlendirilemez. Bu nedenle burada azmettirmeden dolayı cezalandırılabilirlik 

                                                 
994 Buna karşın Neumann daha dar bir çerçeveden yaklaşmaktadır. Yazar, yaşam ve vücut bütünlüğü 
bakımından bir tehlikenin savuşturulması için gizli soruşturmacının, malvarlığına yönelik ihlâllerinin 
zorunluluk durumu dolayısıyla hukuka uygun olabileceğini ifade etmekte, ceza kovuşturmasını 
yürütmek amacıyla işlediği suçların hukuka uygun olamayacağını, aksi takdirde suç işlenmesini 
önlemek için devletin bizatihi suç işletmiş olacağını, korumaya çalıştığı normların saygınlığını 
düşüreceğini ifade etmiştir (NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 116).      
995  KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 180; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch 
Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 41c.  
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kaçınılmazdır. Vatana ihanet örneğinde hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumu dikkate alınabilir. Bu hukuka uygunluk şüphelinin tespit edilmesinin önemine 

(böylece öncelikle gelecekteki ihanet olasılığı ölçütüne) ve azmettirenin somut 

olayda faili açıklamaya azmettirdiği sırrın önemine bağlıdır 996 . Bugün zorunluluk 

durumuna dayalı hukuka uygunluk olanağı, uyuşturucu suçluluğu alanında, 

görevlilerin (gizli soruşturmacının, polisin güvenilir kişilerinin) şüphelileri 

yakalayabilmek için uyuşturucu-uyarıcı maddeler hakkındaki suçların 

tamamlanmasına azmettirdiğinde, büyük pratik öneme sahiptir. Burada hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun dikkate alınıp alınamayacağı sorunu 

çok tartışmalıdır ve daha ziyade olumsuz yanıt verilmektedir. Çünkü olayların 

çoğunda, ajan provokatör, faili aksi takdirde işlemeyeceği bir uyuşturucu madde 

suçuna azmettirdiğinde, halen mevcut ve başka türlü savuşturulamayan tehlike 

koşulu eksik olacaktır. Başka olaylarda, uyuşturucu ticaretine devletin neden olduğu 

iştirakten kaynaklanan zararların bir failin tespit edilmesindeki yararla 

karşılaştırılmayacağı da belirtilmektedir997.                                                    

C. Üçüncü Kişi Yararına Zorunluluk Durumu 

Zorunluluk durumu sonucunda gerçekleştirdiği kurtarma fiilinin hukuka 

uygunluğu incelenen failin, tehlikeyle karşı karşıya kalan hukuksal değerin sahibi 

olması şart değildir. Kurtarılan değer başkasına da ait olabilir. Bir tehlikeyle karşı 

karşıya bulunan üçüncü kişinin yararına kurtarma fiiline başvurulması, failin bizzat 

tehlikeyle karşı karşıya kalması hâlinde kurtarma fiiline başvurmasıyla ilke olarak 

farklılık göstermez 998 . Çünkü Ceza Kanunu md. 25/2 “gerek kendisine gerek 

başkasına ait bir hakka yönelik” bir tehlike koşulunu aramak suretiyle her iki ihtimale 

de aynı sonuçları bağlamıştır. Tehlikeyle karşı karşıya kalan üçüncü kişinin failin 

                                                 
996 ROXIN, Claus: Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band II, Besondere Erscheinungsformen der Straftat, 
München 2003, § 26, No: 153.  
997 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil II ,§ 26, No: 154.  
998  BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 52. “Karlı bir günde köy 
yolunda gitmekte iken ölen ile arkadaşları olan sanıklar domuz saldırısına uğramışlardır. Üzerine 
yüklenen domuzdan öleni kurtarmak için sanık Osman domuza ateş etmiş ve bu arada kurşunlardan 
birisi ölen Mustafa’ya isabet ederek ölümüne sebebiyet vermiştir. Açıklanan ve mahkemece de kabul 
edilen bu oluşa göre «TCK.nun 49/3. maddesinde öngörülen gerek nefsini ve gerekse başkasını 
vukuuna bilerek mahal vermediği ve başka türlü tahaffuz imkânı da olmadığı ağır ve muhakkak bir 
tehlikeden muhafaza etmek zaruretinin bais olduğu mecburiyet» hâlinin tahakkuk ettiği nazara alınarak 
bu suçtan sanığa ceza verilmemesi gerekirken yazılı şekilde ceza tertibi bozmayı gerektirmiş” (9. CD. 
06.12.1983, E. 1983/3253, K. 1983/3114, YKD 1984, c: X, sy: 2, sh: 324-325). Bu kararın izin verilen 
risk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği yönünde bkz. ÖNDER, Ceza Hukuku Dersleri, sh: 262.       
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akrabası veya yakını olması şart değildir, faile tamamen yabancı bir kişi de olabilir999. 

Lehine kurtarma fiili gerçekleştirilen üçüncü kişi bir tüzel kişi de olabilir1000. Çeşitli 

devletlerin ceza kanunları da üçüncü kişi yararına zorunluluk durumunu açıkça kabul 

etmektedirler. Alman Ceza Kanunu § 34, failin tehlikeyi kendisinden veya bir 

başkasından uzaklaştırmasından bahsetmektedir. Fransız Ceza Kanunu md. 122-7, 

üçüncü bir kişiyi veya onun malını tehdit eden bir tehlike karşısında da kurtarma 

fiiline başvurulabileceğini öngörmektedir. İtalyan Ceza Kanunu md. 54 de, bir 

tehlikeden başkalarının da kurtarılabilmesini düzenlemiştir. İsviçre Ceza Kanunu ise, 

zorunluluk durumunda üçüncü kişilere ait değerlerin kurtarılabileceği hakkında 

ayrıntılı bir düzenleme getirmiştir (md. 34/2). Ceza Kanunu’nun yeni şeklinde yer 

alan 17. madde de başkasına ait hukuksal değerin kurtarılmasını kabul etmiştir. 

İspanyol Ceza Kanunu da failin kendisini veya bir başkasını bir zarardan 

kurtarmasından bahsetmektedir (md. 20/f.5).  

Bir tehlikeyle karşı karşıya bulunan ve bundan kendisini kurtaramayan 

üçüncü kişiye, zorunluluk durumuna konu olabilen hukuksal değerlerini korumada 

yardımcı olan fail, böylece yardım etme niyeti olmayan başka birinin hukuksal bir 

değerine müdahale etmek suretiyle bir suç tipini gerçekleştirmektedir1001. Üçüncü 

                                                 
999 DÖNMEZER/ERMAN, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c: II, No: 837; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, 
Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 586; ÖNDER, Ceza Hukuku 
Dersleri, sh: 256; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, İçel – Suç 
Teorisi, sh: 166; DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 288; TOROSLU, Ceza Hukukunda 
Zaruret Hali, sh: 152.   
1000 Toroslu, eski TCK md. 49/3 zorunluluk durumunda korunabilecek hukuksal değerleri gerçek kişilere 
bağlı değerlerle sınırlamış olduğundan lehine kurtarma fiili yapılan üçüncü kişilerin tüzel kişiler 
olamayacağını, aksine yalnızca gerçek kişiler olabileceğini haklı olarak savunmaktaydı (TOROSLU, 
Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 151).    

1001 “Borçlar Kanunu’nun 52’inci maddesi ikinci fıkrası uyarınca kendisini veya diğerini zarardan yahut 
derhal vukubulacak bir tehlikeden korumak için başkasının mallarına zarar veren kimsenin borçlu 
olduğu tazminat miktarını hâkimin hakkaniyet uyarınca tayin etmesi gerekir. Davalı şoför önüne ani 
çıkan çocuğun ölümüne veya yaralanmasına sebebiyet vermemek ve kendisi de suçluluk sorumluluğu 
altına girmemek için direksiyonu kırdığı anlaşıldığından olayda bu madde hükmü uygulanır” (3. HD. 
25.02.1964, E. 1639, K. 1247, KARAHASAN, Mustafa Reşit: Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 
c: 4, İstanbul 2004, sh: 584). “BK.'nun 55/2. maddesi ıztırar halini düzenlemekte olup, buna göre bir 
kimsenin kendisini veya üçüncü şahsı tehdit eden bir tehlikeden veya zarardan korumak için başka bir 
kimsenin malına tecavüz etmek zorunda kalan kimsenin ödeyeceği tazminat miktarını hakim 
hakkaniyete uygun olarak tayin eder. Somut olayda trafik tespit tutanağı ve tanık anlatımlarına göre, 
zararlandırıcı eylemin, üçüncü bir kişinin aniden yola bisikletle çıkması sonucu davalının bu kişiye 
çarpmamak için yoldan çıkarak, davacının tarlada otlatmakta olan ineğine çarpması sonucunda 
meydana geldiği anlaşılmaktadır” (4. HD. 20.01.2003, E. 2002/10364, K. 2003/523, 
www.kazanci.com.tr).  “Olayda, dava konusu kömürlerin zaruret halinde bulunan komşu apartmanın 
kapıcısına ödünç olarak verilmek istenildiğinin toplanan delillerden anlaşılmasına göre, müsnet suçun 
yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine yazılı düşüncelerle 
mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırıdır” (9. CD. 09.04.1992, E. 1992/2017, K. 1992/2371, 
www.kazanci.com.tr). Ancak bu son kararda kullanılan ifadeler, zorunlululuk durumunda suçun maddî 
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kişi yararına hareket eden failin tehlikeyi savuşturmak yükümlülüğünün bulunması 

zorunlu değildir1002. Örneğin, ambulans çağırmak için başkasının evine zorla girerek 

telefonunu kullanmak (TCK md. 116) veya kazazedeleri taşımak için başkasının 

otomobilini kullanmak (TCK md. 146) veyahut da alkollü olarak taşıt kullanmak 

suretiyle toplumun trafik güvenliğine ilişkin yararını ihlâl etmek (TCK md. 179/f.3) 

suretiyle ağır bir yaralıya yardım eden kimse zorunluluk durumundan yararlanacaktır. 

Yine üçüncü kişinin sağlığı tehlikede olduğu için, hastadan kaynaklanan bulaşma 

tehlikesine karşı hastanın yakınlarını uyaran hekimin fiili meslek sırrının ifşası 

suçunu teşkil etmez1003.  

Korunan hukuksal değer ile feda edilen hukuksal değerin aynı kişiye ait 

olması hâlinde hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun uygulama 

alanı bulup bulamayacağı tartışmalıdır. Bir görüşe göre, fail hukuksal değerini 

kurtardığı kişinin başka bir hukuksal değerine müdahale ettiğinde de üçüncü kişi 

yararına zorunluluk durumu mevcuttur. Korunan hukuksal değer ile feda edilen 

hukuksal değerin sahibinin özdeş olması, her ne kadar hukuksal değer sahibinin 

iradesi bilenemese de, hukuksal yararların çatışması koşulu ve üstün olan yararın 

korunması şeklindeki kanunun amacı gerçekleştiğinden zorunluluk durumuna ilişkin 

hükmün uygulanmasını engellemez. Böylece çatışan yararların sahiplerinin farklı 

kişiler olması zorunlu değildir. Buna göre özellikle, hasta veya yaralı olan kimsenin 

kurtarılabilmesi için vücuduna müdahale edilmesinin kaçınılmaz olduğu hastalarda 

ve yaralanmalarda zorunluluk durumu bulunmaktadır (örneğin bir bacağın kesilmesi). 

Bu görüş örnek olarak da, yangından kurtarma olayını ele almaktadır. Bu örneğe 

göre, fail (baba veya itfaiyeci) yanarak ölme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan küçük 

çocuğu, hayatta kalma şansını en azından biraz daha yükseltmek için, çatı katından 

aşağıda tutmaya hazır kişilerin ellerine (ya da itfaiyenin atlama çadırına) atar ve 

çocuk yaralanarak kurtulur. Bu durum oğlunun yaşama şansını yükseltmek için onun 

kafasındaki elmaya ok atan Wilhelm Tell’in, aynı zamanda oğlunun yaşamını 

tehlikeye attığı olay bakımından da geçerlidir. Üçüncü kişi yararına zorunluluk 

durumu intihar ve dolaylı ötenazi olayları bakımından da gündeme gelmektedir1004.  

                                                                                                                                          
unsurunun gerçekleşmeyeceği şeklinde bir sonuca ulaşılmasına müsaittir. Oysa zorunluluk durumunda 
fiil tipe uygun olmakla birlikte hukuka uygun olacağından suç oluşmayacaktır.   
1002 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 25.  
1003 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 33.  
1004 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 34, 119; WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, No: 322. Ayrıca bkz. BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 54. Bu 
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Diğer görüş ise, bu tür olaylara zorunluluk durumuna ilişkin düzenlemelerin 

uygulanabilirliğine daha sınırlı bir çerçeveden yaklaşmaktadır. Buna göre, zorunluluk 

durumu korunan ve feda edilen hukuksal değerlerin aynı kişiye ait olduğu veya hatta 

sadece aynı kişinin aynı hukuksal değerinin çeşitli davranış tarzları dolayısıyla farklı 

derecelerde tehlikeye atıldığı hâllerde de uygulama alanı bulabilir. Ancak bu 

yalnızca sınırlı olarak doğruluk payı taşımaktadır. Çünkü böyle bir davranış normal 

koşullarda varsayılan rıza kurallarına göre ele alınmalıdır. Bir kimsenin başkasının 

mektubunu gönderilen bakımından gerekli tedbirleri alabilmek için açması (TCK md. 

132) veya arka bacaklarını tramvayın ezdiği bir köpeği sahibinin yararına öldürmesi 

veyahut da bir hekimin bilinci yerinde olmayan bir kazazedeyi ameliyat etmesi 

hâlinde, hukuka uygunluk çatışan yararların objektif olarak karşılaştırılmasına değil, 

hukuksal değer sahibine sorulabilseydi, nasıl bir karar vereceği hakkındaki 

varsayıma dayalı bir ihtimal yargısına bağlıdır1005. Böylece bu tür olaylar bakımından 

ilgilinin rızası ve varsayılan rıza hukuka uygunluk nedenleri zorunluluk durumuna 

göre daha uygundur. Bu tür olayların zorunluluk durumunun uygulama alanından 

çıkartılması, bu çatışma durumlarının çözümünün ilgili hukuksal değerlerin sahibinin 

gerçek ya da varsayılan iradesine daha uygun düşmesini ve kendi kaderini tayin 

hakkına koruyuculuk adına karışılmasından kaçınılmasını sağlamaktadır. Bu sonuca 

hukuksal yararların karşılaştırılması çerçevesinde yararların bireyselleştirilmesi 

                                                                                                                                          
tür olaylar bakımından izin verilen risk yönündeki görüş için bkz. ÖNDER, Ceza Hukuku Dersleri, sh: 
262; ÜNVER, Ceza Hukukunda İzin Verilen Risk, sh: 279-280. Bayraktar, üzerinde tıbbî müdahale 
yapılacak kişinin rıza açıklayacak hâlde olmamasının, hastanın bilincinin bir tehlike dolayısıyla sürekli 
olarak kaybolmasını ya da büyük bir tehlike altında bulunduğunu belirttiğini ifade etmekte ve bu tür 
olaylarda hastanın ağır ve yakın bir tehlike altında bulunması nedeniyle rızasının aranmayarak, 
zorunluluk durumuna başvurulması gerektiğinin altını çizmektedir (BAYRAKTAR, Hekimin Tedavi 
Nedeniyle Cezaî Sorumluluğu, sh: 240-241). Ancak yazar, tıbbî müdahaleler bakımından zorunluluk 
durumuna bağımsız bir hukuka uygunluk etkisi tanımamaktadır. Yazara göre, zorunluluk durumu da 
tıpkı yasal düzenlemeler, tıbbî uygulama ve verilere dayalı örf-âdet ve hastanın rızası gibi hakkın 
kullanılmasının bir kaynağını teşkil etmektedir. Böylece tıbbî müdahaleleri hukuka uygun hâle getiren 
esas itibariyle hakkın kullanılmasıdır (BAYRAKTAR, Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezaî Sorumluluğu, 
sh: 105-108, 140-142, 163, 178-182, 244-245, 248, 255-257).     
1005 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 101 ve § 18, No: 5; MAHMUTOĞLU, Fatih 
Selami: “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Yeni Düzenlemeler Işığında Tıbbi Müdahalelerde 
Hekimin Ceza Sorumluluğu”, Yüksek Teknoloji Tıbbı ve Hekim-Hasta İlişkisi, İstanbul 2006, sh: 211. 
Lenckner/Perron, teröristlerin elinde bulunan rehineleri kurtarmak için girişilen tehlikeli operasyonların 
da hukuka uygunluğunu varsayılan rıza çerçevesinde incelenmesi gerektiğini belirtmektedirler 
(SCHÖNKE/ SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 8a). 
Bununla birlikte Erman, özel hukuk sorumluluğu bakımından yaptığı değerlendirmede, hekim ile hasta 
arasında bir sözleşme ilişkisi olmamasına karşın, hekimin hastaya tıbbî müdahalede bulunmasının 
sözkonusu olabileceği hâllerin başında zorunluluk durumunun geldiğini ifade edip, bir trafik kazasında 
ağır yaralanmış ve bilincini kaybetmiş olan hastaya müdahale eden hekimin zorunluluk durumunda 
olması örneğini vermektedir (ERMAN, Hasan: “Hekimin Hukuki Sorumluluğu”, Bülent Davran’a 
Armağan, İstanbul 1998, sh: 144, 146). Yazar böylece bu tür durumlarda varsayılan rızaya hukuka 
uygunluk etkisi tanımamaktadır.         
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(otonomi ilkesi) etkeninin gözönünde bulundurulmasıyla da ulaşılabilir. Bundan 

başka ilgilinin rızası ya da varsayılan rızasının elde edilmesiyle aynı sonuçlara 

varılıyorsa, zorunluluk durumuna ilişkin hükmün uygulanabilirliği pratik bir öneme 

sahip değildir1006. Ancak hukuksal değer sahibinin rızaya ehliyeti yoksa veya tehlike 

altında bulunan bireysel hukuksal değeri üzerinde mutlak surette tasarruf 

edemiyorsa, bu durumda hukuka uygunluk zorunluluk durumu aracılığıyla 

sağlanabilecektir. Bu görüş örnek olarak, çocuğun yangından kurtarılması olayını ve 

insan yaşamının bireyin serbest tasarrufunda olmadığı için kurtarılanın iradesine 

rağmen bir intiharın engellenmesini vermektedir1007.     

Kanaatimize göre de, zorunluluk durumu başka hukuka uygunluk 

nedenlerinin uygulama alanı bulamadığı hâllerde başvurulabilecek bir hukuka 

uygunluk nedeni olduğu için, ilgilinin rızası ya da varsayılan rızanın (TCK md. 26/2) 

uygulama olanağı bulduğu olaylarda zorunluluk durumuna ilişkin düzenlemelere 

artık başvurulamamalıdır. Örneğin hastalığının sonuçlarına katlanmak isteyen bir 

hastanın iradesine karşı zorunluluk durumuna dayanılarak zorla tedavi yapılması 

hukuka uygun olmayacaktır. Yine bir yehova şahidine zorunluluk durumuna 

dayanılarak kan verilemez1008. Çatışan hukuksal değerler aynı kişiye ait olduğunda, 

ilgilinin rızası ve varsayılan rıza hukuka uygunluğun sağlanması bakımından yeterli 

olmayınca veya failin ilgilinin gerçek ya da varsayılabilen iradesine önem veremediği 

bir durum sözkonusu olduğunda, zorunluluk durumu dikkate alınmalıdır. TCK md. 

25/2 böyle durumlarda yalnızca istisnaî olaylarda uygulama alanı bulabilir. Örneğin 

bir intihar tehlikesine karşı tedbir alınmasında, ilgilinin rıza açıklamasında 

bulunmaya ehliyeti olmadığında, yasal temsilci henüz atanmamış olduğunda ya da 

yetkisini kötüye kullanarak rıza açıklamasında bulunmaktan imtina ettiğinde 

                                                 
1006  BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 54, 55; NK-StGB 
(NEUMANN), § 34, No: 32.   
1007 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 102.  
1008 Kanaatimizce bir yehova şahidinin kendisine kan verilmesine açıkça karşı çıkması hâlinde, artık 
zorunluluk durumuna başvurularak kan verilemez. Buna karşın, iradesinin alınmasının mümkün 
olmadığı bir vaziyette hastaneye getirilip de, hekimin kendisine kan vermesiyle yeniden hayata 
döndürülmesinde, bu tıbbî müdahale varsayılan rızaya dayandırılmalıdır. Hekimin hastanın yehova 
şahidi olduğunu bilmesi vardığımız sonucu değiştirmez. Çünkü normal koşullarda bilinci açık olmayan 
bir hastaya tıbbî müdahale, kendisine sorulabilse idi, tedaviye rıza gösterirdi şeklindeki bir düşünceye 
dayanmaktadır. Başka deyişle hastanın rızası varsayılmaktadır. Hasta daha sonra bilinci açık olsa idi 
bu tedaviyi aslında istemeyeceğini ifade etse bile, hekimin müdahalesi varsayılan rızadan yararlanır. 
Hastanın yehova şahidi olması bilinci açık olmadığı zamanda kan nakline rıza göstermeyeceği şeklinde 
yorumlanamaz. Bu sadece bir olasılıktır. Hekimin müdahale etmemesi çok daha ağır sonuçlara yol 
açabileceğinden, müdahalenin varsayılan rıza çerçevesinde hukuka uygun kabul edilmesi gerektiği 
fikrindeyiz.          
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zorunluluk durumuna başvurulabilir 1009 . Böyle bir duruma 2827 sayılı Nüfus 

Plânlaması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde rastlamak mümkünüdür. Gerçekten 

de bu maddenin 3. fıkrasına göre; “Bir ameliyatın seyri sırasında tıbbi zaruret 

nedeniyle bir hastalığın tedavisi için kastrasyonu gerektiren hâllerde, kişinin rızasına 

bakılmaksızın kastrasyon ameliyesi yapılabilir”.                 

Zorunluluk durumunun üçüncü kişiye zorla kabul ettirilmemesi gerektiği 

doktrinde ağırlıklı olarak benimsenen görüştür1010. Kişinin üzerinde mutlak surette 

tasarruf edebileceği hukuksal bir değer sözkonusu olduğunda, onun iradesine karşın 

üçüncü kişi yararına kurtarma fiili gerçekleştirilemez. Çünkü zorunluluk durumunun 

mevcut olmasına karşın, ilgili, tehlikenin savuşturulmasını ya da en azından üçüncü 

kişinin yardımını istemeyerek tehlikeyle karşı karşıya bulunan hukuksal değerini 

feda etmiş olabilir. Hukuksal değer bakımından mutlak surette tasarruf yetkisi 

bulunan ilgili hukuksal değerini feda etmek istediği için yardım almayı reddettiğinde, 

üçüncü kişiyi kurtarmaya başvurulmasında kaçınılmazlık mevcut olmayacaktır. 

Zorunluluk durumunda bulunan kişi, hukuksal bir değerini bir tehlikenin tehdit ettiğini 

bilmediği için bu tehlikeyi savuşturmak amacıyla hiçbir tedbire başvurmuyorsa, fail 

bu durumu doğru olarak anlayıp da bu kişi lehine kurtarma fiiline başvurduğu 

takdirde fiili hukuka uygun olacaktır. Çünkü burada üçüncü kişi, zorunluluk 

durumuna başvurma hakkını kullanmakdan vazgeçmediği için, onun lehine 

zorunluluk durumuna başvurulması mümkündür. Aynı şekilde, üçüncü kişinin 

tehlikenin yoğunluğunu çok düşük olarak değerlendirmesi, failin onun lehine 

zorunluluk durumuna başvurmasını etkilemeyecektir 1011 . Lehine hareket edilen 

                                                 
1009 Aynı yönde bkz. SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), 
§ 34, No: 8a; LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 59; MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
Teilband 1, § 27, No: 14; SK-StGB (GÜNTHER), § 34, No: 60, 61; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 
32, 33. Ancak Neumann intiharın zorunluluk durumu aracılığıyla engellemeyeceği fikrindedir (bkz. NK-
StGB (NEUMANN), § 34, No: 35).        
1010  KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 35; GRAVEN/STRÄULİ, L’infraction pénale 
punissable, sh: 141. Ancak Türk ceza hukuku doktrinde tehlikeyle karşı karşıya bulunan ve rıza 
açıklamaya ehil olan üçüncü kişi, üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hukuksal değer 
sözkonusu olduğunda, kurtarma fiilinin yapılmasına karşı çıksa bile failin hukuka uygunluk 
çerçevesinde hareket ettiği genel olarak kabul edilmektedir. Buna gerekçe olarak da, böyle bir durumda 
tehlikeyle karşı karşıya kalan kişinin iradesinin yerini hukuken daha üstün bir iradenin aldığı ve üçüncü 
kişi lehine zorunluluk durumunda işlenen kurtarma fiilinin meşruiyetinin yardımdan faydalanan kimsenin 
yardım istemediğini belirtmemiş olması şartına bağlı olmadığı gösterilmektedir (TOROSLU, Ceza 
Hukukunda Zaruret Hali, sh: 152-153; Aynı yönde bkz. DÖNMEZER/ERMAN, Nazarî ve Tatbikî Ceza 
Hukuku, c: II, No: 837; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku 
Genel Hükümler, sh: 586; ÖNDER, Ceza Hukuku Dersleri, sh: 256; İÇEL/SOKULLU-
AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, İçel – Suç Teorisi, sh: 166; DEMİRBAŞ, Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, sh: 288; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh: 324; 
HAKERİ, Ceza Hukuku, Temel Bilgiler, sh: 176).  
1011 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 25. 
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üçüncü kişi tehlikeye katlanmayı, başka bir ifadeyle hukuksal değerini feda etmeyi 

istememekle birlikte, failin yardımını da reddettiği takdirde, onun iradesine rağmen 

kurtarma fiili gerçekleştirilemez. Çünkü böyle bir yardımı reddeden üçüncü kişiye 

kurtarma fiili zorla kabul ettirilemez.    

Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edemeyeceği hukuksal bir değer 

sözkonusu olduğunda veya rıza açıklama ehliyeti yoksa, bu durumda üçüncü kişi 

hukuksal değerini feda ettiğini ortaya koymuş olsa bile, failin gerçekleştirdiği 

kurtarma fiili hukuka uygun olacaktır.     

Üçüncü kişi yararına zorunluluk durumunun kabul edilebilmesi için, bu 

üçüncü kişinin kurtarma fiiline başvurmaya gerçekten hakkı olmalıdır. Bu üçüncü 

kişide tehlikeyi savuşturma iradesi yerine başkasına saldırma iradesi mevcutsa ya 

da bu kişi tehlikeye katlanma yükümlülüğü altında ise, zorunluluk durumuna 

başvurma hakkı bulunmayacağından, failin de böyle bir hakkı olmayan üçüncü kişi 

lehine hareket etmesi caiz olmayacaktır1012. Ayrıca, tehlikenin zararsız bir araçla 

bertaraf edilmesi yalnızca lehine hareket edilen üçüncü kişi tarafından mümkünse, 

bu durumda failin başvurduğu kurtarma fiili hukuka uygun olmaz. Çünkü, her ne 

kadar yalnızca üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilebilmekle beraber, tehlikenin 

başka türlü savuşturulması olanağı bulunduğundan ve böylece kurtarma fiili 

kaçınılmaz olmadığından ortada bir zorunluluk durumu mevcut değildir.        

Daha önce de belirttiğimiz gibi, lehine kurtarma fiili yapılan üçüncü kişinin 

kusurlu ön fiiliyle tehlikeye neden olması hâlinde, TCK md. 25/2 tehlikeye bilerek 

neden olunmaması koşulunu yalnızca fail bakımından aradığı için, failin 

gerçekleştirdiği kurtarma fiilinin hukuka uygunluğu bundan etkilenmez. Bu nedenle 

failden başka bir kişinin bilerek neden olduğu zorunluluk durumu sonucunda 

hukuksal bir değeri bir tehlikeyle karşı karşıya bulunan üçüncü kişi lehine failin 

gerçekleştirdiği kurtarma fiili hukuka uygun olacaktır1013.                     

Yine daha önce belirttiğimiz gibi, fail kusurlu ön fiiliyle üçüncü kişi lehine 

zorunluluk durumuna neden olmuşsa, her ne kadar TCK md. 25/2 failin yalnızca 

bilerek neden olmadığı tehlikeler karşısında kurtarma fiiline başvurabileceğini 

öngörse de, sorun hukuksal yararların karşılaştırılması ilkesi uygulanarak çözüme 
                                                 
1012 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 25. 
1013 Aynı yönde bkz. ÖNDER, Ceza Hukuku Dersleri, sh: 256; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza 
Hukukuna Giriş, sh: 324; HAFIZOĞULLARI, “Türk Ceza Hukuku Sisteminde Zaruret Hali ve Üçüncü 
Kişiyi Kurtarma”, sh: 108-109.     
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kavuşturulmalıdır. Böylece failin bilerek neden olduğu bir zorunluluk durumunda, 

üçüncü kişinin kurtarılan hukuksal yararı olayla ilgisi bulunmayan başka bir kişinin 

feda edilen hukuksal yararından önemli ölçüde üstün ise, fail TCK md. 25/2 

gereğince hukuka uygunluktan yararlanmalıdır. Çünkü böyle bir durumda failin değil, 

lehine hareket edilen üçüncü kişinin hukuksal değeri önem taşıdığından, bu 

hukuksal değerin korunmaya liyakati failin kusurlu ön fiili nedeniyle azalmamalıdır. 

Örneğin, trafik kazasında bilinçli taksirle ağır yaraladığı bir kişiyi hastaneye 

yetiştirmek için hız sınırını aşan fail (TCK md. 179/2), kazazedenin yaşam hakkı 

trafik güvenliğine ilişkin toplumsal yarardan daha üstün olduğu için, hukuka uygunluk 

nedeni olarak zorunluluk durumundan yararlanabilecektir. Bununla birlikte, fail ve 

hukuksal değeri bir tehlikeyle karşı karşıya bulunan üçüncü kişi zorunluluk 

durumuna birlikte kusurlu olarak neden olmuşlarsa, bu durumda üçüncü kişi lehine 

zorunluluk durumundan bahsedilemeyecektir. Çünkü üçüncü kişinin tehlikeyle karşı 

karşı bulunan hukuksal değerinin korunmaya liyakati yalnızca failin değil, aynı 

zamanda bu üçüncü kişinin de kusurlu ön fiiliyle ortadan kaldırılmıştır.  

IV. HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK 
DURUMUNUN TÜRLERİ 

A. Saldırı Zorunluluğu Durumu 

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun olağan şekli, 

çalışmamızda şu ana kadar ağırlıklı olarak ele almış bulunduğumuz saldırı 

zorunluluğu durumudur 1014 . Saldırı zorunluluğu durumunda fail, bir tehlikeden 

kendisini veya bir başkasını kurtarmak için olayla ilgisiz, tehlikenin ortaya çıkmasına 

hiçbir katkısı olmayan masum üçüncü bir kişinin hukuksal değerini ihlâl etmektedir. 

Bu yüzden saldırı zorunluluğu durumunun koşulları daha dar olarak ele 

alınmalıdır1015. Zorunluluk durumuna ilişkin hükümlere baktığımızda Türk hukukunda 

BK md. 57 bir kenara bırakıldığında, saldırı ve savunma zorunluluğu durumları 

Alman hukukundaki gibi kanunî düzenlemelerde açıkça ayrılmamıştır. BK md. 52/f.2 

ve MK md. 753 yalnızca saldırı zorunluluğu durumunu ele almaktadırlar. Çünkü bu 

hükümlerde “başkasının mallarına halel iras etmek” (BK. 52/f.2) ve “başkasının 

                                                 
1014  Saldırı ve savunma zorunluluğu durumu ayrımı için bkz. LAMPE, Ortrun: “Defensiver und 
aggressiver übergesetzlicher Notstand”, NJW 1968, sh: 88 vd.  
1015 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 74.  
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taşınmazına müdahale” (MK. md. 753) ifadelerine yer verilmiştir. TCK md. 25/2’de 

ise zorunluluk durumunun her iki türünü de kapsayacak bir ifade kullanılmıştır.  

Bir kazazedenin kurtarılması için başkasına ait otomobilin kullanılması (TCK 

md. 146) veya kapalı bir eczanenin camından içeriye girilerek ilk yardım için gerekli 

malzemelerin alınması veyahut da başkasının evine girilerek (TCK md. 116) 

telefonla ambulans çağrılması fiilleri saldırı zorunluluğu durumu çerçevesinde 

hukuka uygun olacaklardır1016.    

B. Savunma Zorunluluğu Durumu 

Tipe uygun kurtarma fiili tehlikeye yol açan objeyi ihlâl ettiğinde savunma 

zorunluluğu durumu mevcuttur. Başka bir deyişle, hukuksal bir değeri tehdit eden bir 

tehlikenin nedenine müdahale edilmek suretiyle, bu tehlikenin savuşturulduğu 

hâllerde savunma zorunluluğu durumu sözkonusu olur. Bu durumda fail tehlikeyle 

karşı karşıya bulunan kişi olabileceği gibi, üçüncü kişi yararına hareket eden bir 

kimse de olabilir1017. Tehlike bir eşyadan, bir hayvandan kaynaklanabileceği gibi (BK 

md. 57), bir insandan da kaynaklanabilir. Ancak insan tarafından yol açılan tehlikeler 

TCK 25/1 anlamında saldırı olmadığı, böylece savunma fiili meşru savunma 

sayesinde hukuka uygun olamadığı takdirde, savunma zorunluluğu durumu 

bakımından önem taşımaktadırlar1018. Eşyadan kaynaklanan tehlikelere örnek olarak, 

yanmakta olan ve bitişikteki binalara da yangın sıçrama tehlikesine neden olan 

binanın yıkılması gösterilebilir 1019 . Aynı şekilde, sürücüsüz gitmekte olan bir 

otomobilin durdurulması ve ondan ileri gelen tehlikeyi savuşturmak için bir engele 

çarptırılması ya da failin bir yangının kendi mülküne sıçramasını önlemek amacıyla 

komşusunun ağaçlarını kesmesi de savunma zorunluluğu durumu kapsamında 

hukuka uygundur1020.         

                                                 
1016 Örnekler için bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 108, 109.  
1017 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 33 II 2; ROXIN, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil I, § 16, No: 113.  
1018  BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 73, 77; SK-StGB 
(GÜNTHER), § 34, No: 20.  
1019 Örnek için bkz. JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 33 II 1. 
1020 Örnekler için bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 113.  



 355

Meşru savunma bakımından bir saldırıdan sözedilebilmesi için insan 

tarafından yapılan bir hareketin bulunması gerekir1021. Bir hayvanın fiilinin haklı veya 

haksız olarak nitelendirilemeyeceği, bu nedenle de bir tehlike olarak kabul edilmesi 

gerektiği için, buna karşı yapılan korunma fiili meşru savunma kapsamında değil, 

diğer koşulları da varsa, savunma zorunluluğu durumu kapsamında 

değerlendirilir 1022 . Çünkü hukuk normlarının muhataplarının yalnızca insanlar 

olmasından, yalnızca insanlara karşı yapılan hakkın savunulmasının zorunluluk 

arzedebilmesinden ve hayvan saldırıları ile norma olan güvenin sarsılamamasından 

dolayı hayvan saldırılarını insan saldırılarından ayırmak gerekir. Hayvanlara karşı 

savunma fiilinin yapılabilirliğinin kabul edilmesi de diğer hayvanları (ya da insanları) 

başka norm ihlâllerinden uzak tutmak için genel önleme etkisi göstermez. Hukuk 

                                                 
1021 Bkz. DÖNMEZER/ERMAN, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c: II, No: 800; ÖNDER, Ceza Hukuku 
Dersleri, sh: 242; DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 273; TOROSLU, Ceza Hukukunda 
Zaruret Hali, sh: 83, 117; GROPP, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 6, No: 68; WESSELS/BEULKE, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 325; KINDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 16, No: 7; ÖZBEK, 
TCK İzmir Şerhi, c:I, sh: 348.      
1022 “Karlı bir günde köy yolunda gitmekte iken ölen ile arkadaşları olan sanıklar domuz saldırısına 
uğramışlar, üzerine yüklenen domuzdan öleni kurtarmak için sanık Osman domuza ateş etmiş ve bu 
arada kurşunlardan birisi ölen Mustafa’ya isabet ederek ölümüne sebebiyet vermiştir. Buna göre, 
TCK.nun 49/3. maddesinde öngörülen hâl oluşmuştur” (9. CD. 06.12.1983, E. 1983/3253, K. 
1983/3114, YKD 1984, c: X, sy: 2, sh: 324-325). “Tanık anlatımları ile doğrulanan savunmaya göre, 
sanık evinin bahçesine girdiğinde, arkasında bulunan ahır kısmından başıboş bir sokak köpeği aniden 
çıkarak sanığa doğru yönelmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Gölyaka İlçe Müdürlüğünün bildirdiği 
üzere, ilçede 2001 yılı içerisinde 55 adet köpek ısırması olayı yaşandığı, sanığın yaşadığı çevrede bu 
tür olayların sıklıkla meydana geldiği anlaşılmakla, sanık yönünden ağır bir tehlikenin ortaya çıktığının 
kabulü de zorunludur. Uzun süredir evinden uzakta yaylada bulunan sanığın, tehlikeye bilerek neden 
olduğundan söz etmeye de olanak yoktur. Sanık içinde bulunduğu tehlikenin yarattığı içgüdüyle ruhsatlı 
silahını korunmak amacıyla kullanmış, nefsine yönelen bir saldırıyı bu suretle uzaklaştırmıştır. Bu 
nedenle sanığın fiili hukuka uygun olup, TCY’nin 49/3. maddesi hükmü gereğince cezalandırılması 
olanaksızdır” (CGK 17.02.2004, E. 2004/2-26, K. 2004/39, bkz. www.kazanci.com.tr). Buna karşın 
Yargıtay özel hukuka ilişkin bir davada hayvan saldırılarına karşı yapılan kurtulma fiilini hatalı olarak 
meşru savunma (BK md. 52/1) kapsamında değerlendirmiştir; “Borçlar Kanunu’nun 52. maddesinde, 
‘meşru müdafaa halinde mütecavizin şahsına veya mallarına yapılan zarardan dolayı tazminat lâzım 
gelmez’ hükmü sevkedilmiş bulunmaktadır. Bir hayvanın yaptığı saldırı için de, Borçlar Kanunu’nun 52. 
maddesinin 1. fıkrası hükmünün benzetme (kıyas) yolu ile uygulanacağı doktrinde kabul edilmektedir. 
Meşru savunmanın varlığı hâlinde, saldırılanın kişiliğine ve mallarına yapılan zarar haksız sayılamaz… 
Olayımızda, ceza hâkiminin kesinleşen ilamına göre, davacıya ait köpek ıssız bir yerde davalıya 
saldırmıştır. Bu durumda davalının, yırtıcı bir hayvan olan köpeğin saldırısı sonunda vücut 
tamamiyetinin halele uğrayacağında kuşku yoktur. Davalının böyle bir saldırıyı defetmek için Medenî 
Kanun’un 2. maddesi hükmü sınırları içinde zorunlu olan her fiili yapması, kendini savunması hakkıdır 
ve bu nedenle zarardan sorumlu tutulması düşünülemez. O hâlde, anılan ilkeler gözönüne alınarak 
davanın bu nedenlerle reddedilmemiş olması bozmayı gerektirir” (4. HD. 14.04.1975, E. 14388, K. 
4936, KARAHASAN, Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, c: 4, sh: 581-582). Buna karşın özel 
hukuka ilişkin daha sonraki bir kararında Yargıtay, hayvan saldırılarına karşı meşru savunma 
olmayacağını kabul etmekle birlikte, zorunluluk durumunun uygulanabilirliğini gözden kaçırmıştır; 
“Somut olayda davalının civcivlerine (malvarlığına) yönelik saldırı, bir hayvan tarafından 
gerçekleştiğinden meşru savunma bulunmamaktadır. Davalı her ne kadar köpek tarafından malına 
verilen zararın ödetilmesini isteyebilirse ve zararı önlemek için bir takım yöntemlere başvurabilirse de; 
haklılık sınırlarını aşmak suretiyle davacı köpeğini öldürmekle özensiz davranmıştır. Şu durumda olayın 
gelişimine göre davacı yararına uygun bir miktarda tazminata hükmetmek gerekirken somut olaya 
uygun düşmeyen gerekçe ile davanın reddi usul ve yasaya aykırı görüldüğünden kararın bozulması 
gerekmiştir” (4. HD. 24.04.2003, E. 2002-13773/K. 2003-5282, www.kazanci.com.tr).                  
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düzeninin muhafazası adına hayvanlara karşı koyulamayacağı için, tehditle 

karşılaşan insandan, zorunluluk durumunun gereği olarak, ya mümkünse kaçıp 

kurtulması ya da saldıran hayvanın (örneğin, değerli bir cins köpeğin) öldürülmesi 

veya yaralanması ölçüsüz olduğunda, düşük önemdeki ihlâllere katlanması 

beklenebilir. Ancak hayvanın saldırısı bir insan tarafından gerçekleştirilmekteyse, 

başka bir ifadeyle hayvan bir insan tarafından araç olarak kullanılarak insanlara 

saldırıda bulunmaya yönlendirilmekteyse arka plândaki bu saldırgana karşı yapılan 

fiil meşru savunma olarak kabul edilmelidir1023. Yoldan geçen insanlara saldıran 

köpeğini engellemeyen kimseye karşı da meşru savunma sözkonusu olur. Çünkü 

burada haksız saldırı ihmalî hareket şeklinde gerçekleştirilmektedir1024. Fail tehlikeye 

savunma zorunluluğu durumuna dayanılarak hayvana zarar verebilmek amacıyla yol 

açmışsa, kurtarma fiili hukuka uygun olmayacaktır. Örneğin, insanları yaralaması 

yalnızca ateş edilmesi suretiyle engellenebilecek dereceye kadar kasten kızdırılan 

başkasına ait bir köpeğin öldürülmesi hukuka uygun değildir1025.       

Meşru savunmanın koşullarından biri de saldırının haksız olmasıdır. Akıl 

hastaları, küçükler gibi kusur yeteneği bulunmayan kişilerin davranışlarından 

kaynaklanan saldırıların haksız olamayacağı için meşru savunma içerisinde 

değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla bu tür davranışların tehlike olarak nitelendirilerek 

bunlara karşı yapılan korunma fiilinin zorunluluk durumu çerçevesinde hukuka 

uygun kabul edilmesi gerektiği yönündeki görüşe 1026  katılmamaktayız. 

Benimsediğimiz suç teorisi gereğince, kusur yeteneği bulunmayan akıl hastaları ve 

küçükler de tipe uygun fiilin maddî ve manevî unsurunu (kast ya da taksir) 

                                                 
1023 Aynı yönde bkz. OTTE, Lars: Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand, Frankfurt am 
Main 1998, sh: 36-41; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 7, No: 26 ve 27; ROXIN, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil I, § 15, No: 6 ve § 16, No: 113; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, § 17, No: 4; İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, İçel – Suç 
Teorisi, sh: 135-136; EREM/DANIŞMAN/ARTUK, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, sh: 571; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Ceza Hukuku Genel Hükümler I, sh: 496; 
ÖZTÜRK/ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, No: 212; 
CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh: 309; ÖZEN, Türk Ceza Hukukunda Meşru 
Müdafaa, sh: 81-82; ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), sh: 367-368; 
JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 12/14.   
1024 HAKERİ, Ceza Hukuku, Temel Bilgiler, sh: 114.  
1025 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 33 II 2.  
1026  İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, İçel – Suç Teorisi, sh: 
136-137; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Ceza Hukuku Genel Hükümler I, sh: 497; TOROSLU, Ceza 
Hukukunda Zaruret Hali, sh: 83-85, 117; GROPP, “Alman Bakışına Göre Türk Ceza Kanunu 1989 
Öntasarısında Hukuka Uygunluk Sebebleri”, sh: 213. Aynı şekilde Jakobs da, saldırıda bulunan kişinin 
kusurlu olmaması hâlinde, saldırının haksızlık niteliğinin eksik olacağını belirtmektedir (JAKOBS, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 12/16 vd., 13/46).   
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gerçekleştirip hukuk düzenince tasvip edilmeyen, hukuka aykırı bir harekette 

bulunabilirler. Bu kişiler kasten veya taksirle hareket edebilir. Tipiklik ve hukuka 

aykırılık unsurlarını gerçekleştiren akıl hastası ya da küçük haksız bir fiilde, 

dolayısıyla da meşru savunma açısından haksız saldırıda bulunabilir. Bu kişilerin 

kusur yeteneğinin olup olmadığı haksızlık aşamasından sonra araştırılacaktır. 

Haksızlığın koşulu failin kusurlu olması değil, aksine kusurun koşulu fiilin haksız 

olmasıdır1027. Kanun koyucu meşru savunma bakımından kusurlu saldırıyı arasaydı, 

haksız sıfatının yerine kusurlu sıfatını koyardı. Aynı şekilde, akıl hastası veya 

küçükler gibi kusur yeteneği olmayan kişilerin fiillerinin, haksız saldırı kabul edilerek 

bunlara karşı yapılan savunma hareketinin meşru savunma kapsamında 

değerlendirilmesi ile tehlike kabul edilerek bunlara karşı yapılan korunma fiilinin 

zorunluluk durumu kapsamında değerlendirilmesi arasında bir fark bulunmayacağı, 

kendini savunan veya koruyan failin fiilinin sonuçta hukuka uygun olacağı 

görüşüne1028 de katılmamaktayız1029. Çünkü meşru savunmada fail saldırıya maruz 

kaldığında kaçıp kurtulması her zaman kendisinden beklenememektedir. Oysa 

zorunluluk durumunda fail tehlikeden başka türlü kurtulma olanağı varsa kurtarma 

fiilinin hukuka uygunluğundan artık sözedilemeyecektir. TCK md. 25/2 de bunu 

açıkça ifade etmektedir. Bu nedenle kusur yeteneği olmayan bir kimsenin faile 

yönelik müdahalesi saldırı olarak nitelendirilerek meşru savunma kapsamında 

değerlendirilirse, failin saldırıdan kaçıp kurtulma imkânı olduğu hâlde, savunma 

fiilinde bulunması somut olayın koşullarına göre değerlendirilmelidir. Oysa kusur 

yeteneği olmayan bir kimsenin bu tür müdahalesi tehlike olarak kabul edildiği zaman, 

failin başka türlü kurtulma olanağı olduğu takdirde, buna başvurmayarak kusur 

yeteneği olmayan kişiye zarar vermesi hâlinde, kurtulma fiili hukuka uygun 

olmayacaktır.         

                                                 
1027 Aynı yönde bkz. ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi, c: I, sh: 349-350, 358; BAUMANN/WEBER/MITSCH, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 16; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 7, No: 58; 
WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 327; KINDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, § 16, No: 24; OTTE, Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand, sh: 75, 92, 191. Farklı 
gerekçelerle olmakla birlikte aynı yönde bkz. STEFANI/LEVASSEUR/BOULOC, Droit pénal général, 
No: 393; PRADEL, Manuel de droit pénal général, No: 327; DÖNMEZER/ERMAN, Nazarî ve Tatbikî 
Ceza Hukuku, c: II, No: 799, 800; ÖNDER, Ceza Hukuku Dersleri, sh: 242; ÖZTÜRK/ERDEM, 
Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, No: 212; DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, sh: 273; ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), sh: 368; ÖZEN, Türk 
Ceza Hukukunda Meşru Müdafaa, sh: 94-95. Sınırlı bir yaklaşım için bkz. ROXIN, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil I, § 15, No: 17-20 ve 61-64.       
1028 İÇEL/SOKULLU-AKINCI/ÖZGENÇ/SÖZÜER/MAHMUTOĞLU/ÜNVER, İçel – Suç Teorisi, sh: 137. 
1029 Farklı gerekçelerle olmakla birlikte aynı yönde bkz. ÖZEN, Türk Ceza Hukukunda Meşru Müdafaa, 
sh: 94-95.   
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Kurtarma fiilinin mağdurundan kaynaklanan bir tehlikeye karşı failin kendisini 

savunmasını ifade eden insan tarafından neden olunan savunma zorunluluğu 

durumu da son dönemlerde doktrinde üzerinde durulan önemli konulardan birini 

teşkil etmektedir. İnsan tarafından neden olunan savunma zorunluluğu durumları, bu 

tip olayların kural olarak meşru savunma ilkeleri gereğince çözüme bağlanması 

gerektiği düşüncesinden dolayı, daha önceleri yeterince incelenmeyen bir konu 

olmuştu1030.  

Halen mevcut (gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak) haksız 

bir saldırının bulunmamasından dolayı meşru savunmaya ilişkin düzenlemenin (TCK 

md. 25/1) uygulama alanı bulamadığı hâllerde insandan kaynaklanan bir tehlikenin 

savuşturulması TCK md. 25/2’ye göre değerlendirilmelidir. Tehlikenin kaynağı olarak 

insan (kurtarma fiilinin mağduru), tehlikeye yol açtığı ya da kendisi bizzat tehlike 

olduğu için, saldırı zorunluluğu durumunun mağduruna göre hukuksal değerlerine 

nitelik ve nicelik bakımından daha sert müdahalelerde bulunulmasına katlanmak 

zorundadır. Çünkü burada saldırı zorunluluğu durumundaki gibi tehlikenin 

savuşturulmasının sonuçları ilgisiz üçüncü bir kişiye yansıtılmamaktadır1031. İnsan 

tarafından neden olunan savunma zorunluluğu durumuna ilişkin olaylar dört grupta 

toplanmaktadır. Birincisi, ceza hukuku anlamında hareket niteliğinde olmayan bir 

davranıştan doğan tehdittir. Örneğin, otomobili başka bir taşıt tarafından sıkıştırılan 

ve diğer şeride itilen (vis absoluta) sürücü karşıdan gelen araç bakımından tehlikeye 

neden olur1032. Aynı şekilde, tören alanında uzun süre ayakta bekleyen bir öğrenci 

sıcaktan bayılırken elindeki bayrak direğini yanındaki arkadaşının kafasına 

düşürerek yaralaması tehlikesine karşı arkadaşının bu öğrenciyi itelemesi hukuka 

uygundur. İkincisi, özen yükümlülüğüne uygun olarak yapılan, böylece de hukuka 

aykırı olmayan bir fiille tehlikeye yol açılmasıdır. Örneğin, bir otomobil sürücüsü 

bütün trafik kurallarına riayet etmesine karşın, vaktinde göremediği bir insanı 

çiğnemekle tehdit edebilir. Üçüncüsü, annenin yaşamını kurtarmak veya ağır sağlık 

sorunlarına maruz kalmasını engellemek için doğmakta olan bebeğin öldürülmek 

                                                 
1030 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 72.  
1031  KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 134; PAWLIK, Michael: “Der rechtfertigende 
Defensivnotstand”, Jura 2002, sh: 26, 27.  
1032 ROXIN, Claus: “Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand”, Festschrift für Hans-Heinrich 
JESCHECK, Berlin 1985, sh: 458.  
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zorunda kalındığı fiillerdir 1033 . Nihayet dördüncüsü ise, önleyici meşru savunma 

hâlleridir. Burada, hazırlanmakta olan bir saldırının, savuşturulması daha sonra artık 

imkânsız ya da çok güç olacağı için, önleyici tedbirlerle engellenmesi sözkonusudur. 

Bu dört olayda, bazen bir hareket ve böylece bir saldırı (1. ve 3. olay), bazen 

saldırının haksızlığı (2. olay) ve bazen de saldırının hâlen mevcut olması eksiktir. Bu 

yüzden meşru savunma mümkün olmamaktadır. Yine de tehlikeyle karşı karşıya 

bulunan kişi zorunluluk durumu koşulları çerçevesinde bu tehlikeyi bertaraf 

edebilir 1034 . İnsan tarafından yol açılan savunma zorunluluğu durumunda somut 

davranış tarzları bakımından ilk üç olay grubu ile önleyici meşru savunma arasında 

farklılık mevcuttur. İlk üç olay grubunda kurtarma fiilinin mağdurunun yararı açıkça 

failin yararının arka plânına çekilmektedir. Çünkü mağdur tehlikeye neden olduğu 

için egemenlik alanının sınırını aşmasından dolayı, savunma zorunluluğu 

durumunda bulunan kişiye geniş ölçüde bir müdahale yetkisi tanınabilmekte, hatta 

adam öldürme fiilleri bile bu sayede hukuka uygun olabilmektedir. Buna karşın 

önleyici meşru savunma çerçevesinde hukuka uygunluk sorununun 

değerlendirilmesi geniş ölçüde yararların karşılaştırılması ilkesi çerçevesinde 

yapılmaktadır. Burada mağdur egemenlik alanını henüz aşmamıştır. Gelecekte bu 

aşma tehdidi, failin lehine yalnızca dar bir ölçüde yararlar durumunu etkileyebilir1035. 

Hirsch, savunma zorunluluğu durumunun, fail tarafından savuşturulan tehlikenin 

kurtarma fiilinin bizzat mağduru bakımından mevcut olması hâlinde de uygulama 

alanı bulması gerektiği fikrini ortaya atmaktadır. Başka bir ifadeyle, yazar, tehlike 

kurtarma fiilinin sonucunda hukuksal bir değeri ihlâl edilen kişinin davranışından 

kaynaklandığında da savunma zorunluluğu durumunun sözkonusu olduğunu 

belirtmektedir. İntiharın şiddet kullanılarak önlenmesinin savunma zorunluluğu 

durumu gereğince hukuka uygun olacağının altını çizen yazar, korunması gereken 

kişinin bizatihi tehlikeye yol açmasından dolayı yararların bireyselleştirilmesi ilkesinin 

de hukuka uygunluk sorunu bakımından önem arzetmediğini, aksi düşüncenin 

katlanılamaz hukuksal ve sosyal sonuçlara götüreceğini ve ayrıca intihar edene 

müdahale etme yükümlülüğünün mevcut olduğu polis hukuku ilkelerine de aykırı 

                                                 
1033 Aslında bu tür fiiller de ceza hukuku anlamında hareketi ifade etmeyen davranış kategorisinde 
incelenebilir. Çünkü doğmakta olan çocuğun, kişiliğini dışa vurduğu ve yönelendirebildiği hareket 
niteliği taşıyan bir davranışı sözkonusu değildir. Ancak yaşama karşı yaşam çatışmasının sözkonusu 
olduğu özel bir olay grubu olduğu için ayrı başlık içerisinde incelenmesi daha yerindedir.    
1034 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 73; LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 73, 74.    
1035 OTTE, Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand, sh: 191.  
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olacağını ifade etmektedir1036. İlk bakışta Hirsch’in ortaya attığı bu ihtimal savunma 

zorunluluğu durumunun tanımına uygun görünüyor. Gerçekten de bu ihtimalde, 

kurtarma fiilinin mağduru bir insanı (bizzat kendisini) tehlikeye sokmakta ve bu 

davranış tarzına karşı meşru savunma mevcut bulunmamaktadır. Ancak daha 

ayrıntılı incelendiğinde yukarıda belirttiğimiz dört grup olaya göre önemli farklılıkların 

bulunduğu ortaya çıkacaktır. Bu dört grup olayda mağdurdan kaynaklanan tehlike, 

daima kendisinden başka bir kişinin hukuksal değerini tehdit etmektedir. Bu 

ihtimalde ise, mağdurun kendisini tehlike altına sokması sözkonusudur. Savunma 

zorunluluğuna ilişkin durumlar özel niteliğini, faili tehlikeye sokmasından dolayı 

kurtarma fiilinin mağduru tarafından artırılan müdahale yetkisinin faile tanınması 

suretiyle kazanmaktadırlar. Buna karşın başkasını tehlikeye sokma koşulu intiharın 

ya da kendine zarar vermenin engellenmesinde eksik bulunmaktadır1037.                

Meşru savunmada saldırının mevcut olabilmesi için hukuken korunan bir 

yararı ağır tehdit etmeye yönelen, ceza hukuku anlamında bir harekete ihtiyaç vardır. 

Böylece ceza hukuku anlamında hareket niteliğinde olmayan davranışlarla yol açılan 

tehlikeler savunma zorunluluğu durumunun bir alt olayını teşkil eder. Hareket 

kavramı olumsuz bir fonksiyona sahiptir. Bu fonksiyon, insan tarafından yol açılan ve 

esas itibariyle ceza hukuku bakımından önem taşımayan, böylece kural olarak 

hukukun değerlendirmesine giremeyen olaylar sürecinin dikkate alınmamasıdır. 

Böylece belirli insan davranışları ceza hukukunun tipe uygunluk, hukuka aykırılık ve 

kusur değerlendirme aşamalarından yoksun kalmaktadırlar. Ceza hukuku 

bakımından önem taşıyan hareketler yalnızca failin kişiliğinin ifadesi olan 

davranışlardır. Zihnî bir faaliyet merkezi olarak insana bağlanamayan davranışlar 

insan tarafından hükmedilemedikleri için ceza hukukunda hareket değerini 

taşımazlar1038. Ceza hukukunda önem taşımayan hareketler üçe ayrılabilir. Birincisi, 

karşıkonulamaz bir baskı (vis absoluta) dolayısıyla mekanik bir şekilde yol açılan 

vücut tepkileridir. Örneğin bir yüzme havuzunun kenarında duran biri, suya 

itildiğinde havuzda yüzen bir kimseyi yaralama tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir. 

Burada suya düşen vücut nedeniyle yüzmekte olan kişi bakımından bir tehlikeye 

neden olunmakla birlikte, itilen kişinin düşmesine egemen olması mümkün 

                                                 
1036 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 73.  
1037 OTTE, Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand, sh: 90-91.  
1038 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 8, No: 44; ÖNDER, Ceza Hukuku Dersleri, sh: 159-160; 
OTTE, Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand, sh: 42.  
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olamadığından bir harekette bulunmamaktadır. İkincisi, bilinçsiz durumda yapılan 

vücut hareketleridir. Örnek olarak uyku, bayılma veya sara nöbeti sırasındaki 

davranışlar gösterilebilir. Seyir hâlindeyken anî bir bayılma sonucunda aracının 

kontrolünü kaybeden sürücü trafikteki diğer kişileri tehlikeye atmaktadır. Üçüncüsü 

ise, sinir sistemine gelen bir dürtü sayesinde neden olunan refleks hareketleridir. Bu 

durumda kişinin bu saf bedensel hareketini yönlendirme olanağı bulunmamaktadır. 

Örneğin, elektrik hattına dokunduğunda titremeye başlayan bir kişi bir eşyaya zarar 

verme tehdidini doğurabilir1039. Ceza hukuku anlamında hareket niteliğinde olmayan 

davranışların yol açtığı tehlikelerde, tehlikenin bu davranışta bulunan kişinin etki 

alanından kaynaklanması önemli malvarlığı değerlerinin muhafazası için hafif vücut 

yaralanmalarının hukuka uygun olması sonucuna götürebilecektir. Örneğin, değerli 

bir vazosunun zarar görmesini engellemek için malik ağır sara nöbeti geçiren ve 

kendi kendine şiddet uygulayan hastayı zor kullanarak geriye doğru itebilir. Aynı 

şekilde, at arabasını yönlendiren kişinin bütün özenine rağmen kontrolden çıkan 

atların önemli malvarlığı zararlarına neden olacak biçimde pazaryerindeki 

barakalarına çarparak devirmesinden önce, malik, sürücüyü hafif yaralayacak 

şekilde atları zamanında durdurduğu takdirde, onun yararları önemli derecede ağır 

bastığı için fiilinin hukuka uygunluğu kabul edilmelidir. Böylece malik tehlikeye yol 

açacak kişiye kemik kırılması ya da ağır bir beyin travması gibi zararlar 

veremeyecektir. Çünkü insan sağlığı ile malvarlığı değerleri arasındaki kıymet 

farklılığı sorumluluğa yol açamayan bir tehlikeye neden olunması olgusu dolayısıyla 

değerler karşılaştırmasında çok küçükten daha fazla değişiklik yapamayacak kadar 

önemlidir 1040 . Bununla birlikte, fail kusuruyla tehlikeye bizzat neden olmuşsa 

(örneğin, atları kasten ürkütmüşse), malvarlığını artık mağdura – hafif de olsa – 

fiziksel zararlar vermek suretiyle kurtaramayacaktır1041.   

Bu bağlamda, yaşama karşı yaşamın bulunduğu ya da çok ağır sağlık 

zararları tehdidinin sözkonusu olduğu savunma zorunluluğu durumunda 

müdahalenin sınırı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorun şu örnek çerçevesinde 

tartışılabilir; Bir dağ yolunda, sürücüsü (A) bayıldığı için bilinçsiz hâlde bulunan, ağır 

bir nakliye aracı yolun kenarındaki park yerinde duran (B)’ye ait otomobilin üzerine 

                                                 
1039 OTTE, Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand, sh: 43-44.  
1040 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 77; ROXIN, “Der durch Menschen ausgelöste 
Defensivnotstand”, sh: 469-470; OTTE, Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand, sh: 168-
169, 172.  
1041 ROXIN, “Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand”, sh: 470.  
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doğru aşırı bir hızla gitmektedir. Tehlikeyi zamanında fark eden (B) çabucak gaz 

pedalına basarak kendisini güvence altına alabilir. (B) aynı zamanda, (A)’nın 

aracıyla bilikte park yerinin bitimindeki dik yamaçtan aşağıya düşeceğini de fark 

etmiştir. Böyle bir durumda (A)’nın ölümü yüksek olasılık dâhilindedir. (B), 

otomobiliyle olduğu yerde kalmak ve otomobilini bir engel olarak kullanmak suretiyle 

bu durumu engelleyebilir ve (A)’yı kurtarabilirdi. Ancak kendisinin ağır derecede 

yaralanacağını ya da öleceğini de hesaba katmak zorundadır. Böylece (B) gaza 

bastığında ve (A)’yı feda ederek kendisini kurtardığında, TCK md. 98’deki yardım 

etmeme suçu bakımından zorunluluk durumu gereğince hukuka uygunluktan 

yararlanabilir mi? (A)’yı, (B) yalnızca kendisini yaşam tehlikesine atmak pahasına 

kurtarılabildiğinde, tehlikenin (A)’dan kaynaklandığı gerçeği, (B)’nin hukuka 

uygunluktan yararlanması için bir neden teşkil etmektedir. Çünkü insanın iradesinin 

dışında gelişen bu tür kader olaylarına ilke olarak herkes katlanmak zorundadır. Bu 

olaylar yalnızca genel dayanışma yükümlülüğü çerçevesinde başkalarına 

yüklenebilir. Ancak başkalarını kurtarmak için ağır fiziksel yaralanmalara ve ölüme 

katlanılması insanlardan beklenemez. TCK md. 98 gereğince de başkalarını 

kurtarmak için hafif tehlikelere katlanılması gerekir. Nitekim maddede geçen “hal ve 

koşulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen … kişi” ifadesi de makul bir yardım fiilinin 

yapılmasının beklenebileceğini ortaya koymaktadır. Örneğimizde, (B) (A)’nın 

yaşamını hafif sıyrıklarla, burkulmalarla ya da incinmelerle kurtarabiliyorsa, artık 

kurtarma fiilini yapmaktan imtina edemeyecektir1042.                    

Objektif özen yükümlülüğüne aykırı olmayan hareketlere karşı savunma 

zorunluluğu durumunun kabul edilmesi sorunu, özellikle meşru savunma 

bakımından saldırının haksızlığı aşamasında odaklanmaktadır. Meşru savunma 

anlamında saldırının kabul edilebilmesi için, saldırganın davranışının hareketin 

olumsuz değerini içermesi ve hukuksal bir değer bakımından bir neticenin olumsuz 

değerine yol açmakla korkutması yeterlidir. Ayrıca neticenin olumsuz değeri 

aranmaz. Özellikle trafikte gerekli özenin gösterildiği davranışlar meşru savunma 

açısından haksız saldırı olarak değerlendirilemez. Örneğin bir sürücü bir park 

boşluğuna geri geri yanaşırken, trafikte gerekli olan bütün özeni göstermesine karşın 

göremediği, arabasının arkasında oynayan çocuğu ezme tehlikesine yol açabilir. 

Burada sürücü hukuka uygun olarak hareket ettiğinden dolayı haksız saldırı 

olmadığından üçüncü kişi yararına meşru savunma sözkonusu olamaz. Ancak 
                                                 
1042 ROXIN, “Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand”, sh: 470-472.  
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savunma zorunluluğu durumu çerçevesinde üçüncü kişi lehine kurtarma fiili 

yapılabilir1043. Meşru savunma hukuk düzeninin savunulmasına hizmet ettiğine göre, 

hukuk düzeninin ihlâli de bu düzenin bütünlüğü bakımından değerlendirilmelidir. 

Çünkü yükümlülüğe uygun olarak davranmak, hukuk düzeninin ihlâlinin kabul 

edilmesi sonucuna yol açamaz. Bununla birlikte, bir insan gerekli özen 

yükümlülüğüne uymasına karşın başka birinin hukuksal değerlerini tehlikeye 

soktuğu için, adeta kaderi sonucu bir tehlikeye yol açmışsa, mevcut çatışma 

durumunda yararlarının dikkate alınması olanağından esas itibariyle mahrum 

bırakılamaz 1044 . Savunma zorunluluğu durumunda tehlikenin kaynaklandığı kişi 

objektif özen yükümlülüğüne uygun davransa da, tehlike buna maruz kalan kişinin 

kusurlu hareketiyle meydana geldiğinde önemli bir sorunu ortaya çıkartır. Örneğin, 

inişli bir caddeden aşağıya doğru bisikletiyle trafik kurallarına uygun şekilde inen 

bisiklet sürücüsü, yolun kenarındaki bir ağacın arkasından veya park hâlindeki bir 

otomobilin içerisinden aniden çıkan birisi caddeye adım attığında ve bisiklet 

sürücüsü artık vaktinde duramadığı takdirde, yayaya çarparak yıkma tehlikesiyle 

karşı karşıya bırakmaktadır. Burada yaya tekerlek parmaklıklarına bir tekme atmak 

suretiyle bisikleti bir kenara fırlatmak ve bisiklet sürücüsünü de ağır yaralanma 

riskine maruz bırakmak suretiyle tehlikeyi kendisinden savuşturabilir mi? Burada 

yararlar karşılaştırması açıkça bisiklet sürücüsünün lehine yapılmalıdır. Çünkü 

tehlikenin ondan kaynaklanması, bu kaynaklanmanın sadece yayanın kusuruna 

dayanması gerçeği karşısında önem arzetmeyecektir1045. 

Saldırgan başkasına ait hukuksal bir değere zarar verdiğini bilmediği takdirde, 

sorunu suçun maddî koşullarında hata çerçevesinde ele alınması gerekir (TCK md. 

30/1). Bir suç tipinin gerçekleşmesinde saldırı mevcutsa, suçun kanunî tanımındaki 

maddî bir unsurun mevcudiyeti hakkındaki hata objektif olarak kaçınılamaz olduğu 

takdirde, hareketin olumsuz değerinin ortadan kalktığı kabul edilebilir. Çünkü böyle 

bir durumda, saldırgan hukuk düzeninin taleplerine uygun olarak hareket etmiştir ve 

objektif özen yükümlülüğüne riayet etmesi nedeniyle tehdit edilen kişiye meşru 

savunma hakkının tanınması genel önleme amacı bakımından da uygun 

olmayacaktır. Örneğin, bir avcı ormanda yürüyüş yapan ve tesadüfen oradan 

geçmekte olan bir kimseyi alacakaranlıkta bir hayvan zannederek ateş ettiğinde, 

                                                 
1043 OTTE, Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand, sh: 47-48.  
1044 OTTE, Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand, sh: 53-54. 
1045 ROXIN, “Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand”, sh: 474-475.  
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avcı gerekli bütün dikkat ve özeni gösterdiği için hatası kaçınılmaz olduğu takdirde, 

bir başkasının yürüyüş yapan kişinin lehine avcıya müdahalesi üçüncü kişi yararına 

meşru savunma kapsamında değil, üçüncü kişi yararına savunma zorunluluğu 

durumu kapsamında hukuka uygun olacaktır1046.  

Saldırgan, bulunması hâlinde bir hukuka uygunluk nedeninin koşullarını 

oluşturacak bir maddî vakıayı gerekli bütün dikkat ve özeni göstermesine karşın 

yanılarak mevcut zannetmişse, hukuka uygunluk nedenlerinin maddî koşullarında 

hataya düşmüştür (TCK md. 30/3). Şüphesiz hata kaçınılabilir olduğunda saldırının 

haksızlığı koşulu gerçekleşeceğinden meşru savunma yoluna başvurulması da 

mümkün olacaktır. Hata kaçınılmaz olduğunda, saldırganın fiiline karşı meşru 

savunma yoluna gidilemeyeceğinden, savunma fiilinin hukuka uygunluğu zorunluluk 

durumu çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Başka bir ifadeyle, saldırgan 

tarafından hukuksal değerlerine müdahale edilen kişi bir saldırıyla değil, tehlikeyle 

karşı karşıya bulunmaktadır. Örneğin, bir fabrikada bir süredir sık sık hırsızlıkların 

meydana gelmesi üzerine bir yönetici işçilerden birinin arabasının bagajına iki tane 

karton kutu koyduğunu gördüğünde ondan bagajı açmasını istemiş, ancak işçi bu 

talebi reddederek aracın direksiyonuna geçip oradan uzaklaşmak istemiştir. Bunun 

üzerine yönetici işçinin gitmesini engellemek için aracın açık camından direksiyona 

yapışmış, ancak işçi hızla uzaklaşmaya çalışmış ve yöneticiyi on metre sürüklemiştir. 

Yöneticinin direksiyonu inatla tutması üzerine işçi onu yumruğuyla vurarak 

düşürmüş ve yaralanmasına neden olmuştur. Hırsızlık suçunu gerçekten işleyip 

işlemediği anlaşılamayan işçi meşru savunmadan yararlanamayacaktır, çünkü 

yöneticinin ona karşı haksız bir saldırısı bulunmamaktadır. Yönetici maddî 

koşullardan dolayı (karton kutuların bagaya konulması ve bagajın açılmasının reddi) 

bir hırsızlıktan şüphelendiğinden meşru savunmanın maddî koşullarında hataya 

düşmüştür. Ancak işçinin fiilinin hukuka uygunluğu savunma zorunluluğu durumu 

kapsamında değerlendirilmelidir. Ancak burada tehlikenin başka türlü 

savuşturulması mümkün olduğundan işçinin fiili hukuka uygun olamayacaktır1047.                           

Savunma zorunluluğu durumunda bulunan bir kimsenin yaşamı ve sağlığı 

tehdit altında ise, ondan ölüme ya da ağır yaralanmaya katlanması beklenemez. 

Böyle bir durumda tehlikeyle karşı karşıya kalan kimse, tehlikeye yol açan kişiyi ağır 

                                                 
1046 OTTE, Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand, sh: 58-59.  
1047 OTTE, Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand, sh: 59-62.  
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yaraladığı takdirde fiili TCK md. 25/2’ye göre hukuka uygun olur. Tehlikeye neden 

olan kişinin kendisinden kaynaklanan bu tehlikeden dolayı sorumluluğu 

bulunmamasına karşın, bu durum hiç kimsenin tehlikeye katlanma özel yükümlülüğü 

olmadan başkaları uğruna ağır bedensel müdahalelere katlanmak zorunda olmadığı 

gerçeğini değiştirmez. Kuşkusuz tehlikenin başka şekilde bertaraf edilmesi olanağı 

varsa savunma zorunluluğu durumuna başvurulamayacaktır. Böylece kendisine 

isnad edilemeyecek şekilde bir tehlikeye neden olan bir kimsenin ağır 

yaralanmasından önce, daha hafif sağlık risklerine katlanılması insanî dayanışma 

çerçevesinde talep edilmelidir 1048 . Savunma zorunluluğu durumunda tehlikenin 

bertaraf edilmesi fiili, mağdurun neden olduğu ağır zarar tehdidi başka türlü 

savuşturulamadığında mağdurun öldürülmesine kadar gidebilir. Çünkü saldırı 

zorunluluğu durumunda dayanışma yükümlülüğü başkasının bireysel yararları lehine 

kendi yaşamını feda etme sözkonusu olduğunda sona ermesine karşın, savunma 

zorunluluğu durumunda dayanışma yükümlülüğü değil, çatışmaya neden olmaktan 

dolayı sorumluluk sözkonusudur1049. Bununla birlikte Hirsch, hareketin objektif özen 

yükümlülüğüne uygun olarak yapılmasına karşın, bir insandan kaynaklanan ve 

yaşamı tehdit eden bir tehlikenin gerektiğinde kasten adam öldürme yoluyla 

savuşturulabileceğini belirtmekte, dağcı örneği gibi olaylarda bu kasten adam 

öldürmenin hukuka uygunluğunun dikkate alınacağını ifade etmektedir. Düşen 

dağcının durumundan kaynaklanan ve oradaki herkesi tehdit eden tehlikenin 

savunma zorunluluğu durumunun ayırıcı özelliklerini taşıdığını belirten yazar, hukuk 

düzeninin bu durumda her kurtarma fiilinin yapılmamasını ve ölümün tamamen 

yenilmesini talep etmiş olsaydı, bu durumda öldürme yasağının yaşamı koruma 

işlevinin tersine çevrileceğini, bütün koşullarda ölüme giden dağcının diğerlerini de 

kendisiyle birlikte ölüme götürme hakkına sahip olacağını ifade etmektedir. Su 

basmasından dolayı geminin batmasını önlemek için geminin bölümlerinin 

kapatılmasının, her ne kadar bu durum insanların ölümünü sonuçlasa da, denizcilik 

örf-adet hukukuna göre hukuka uygun olduğu örnek olayında da benzer sorunu 

                                                 
1048 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 78.  
1049 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13/46 ve dn.: 90. Aynı şekilde Roxin de, normalde caiz 
olmayan yaşamla yaşam karşılaştırmasının savunma zorunluluğu durumunda ekstrem hâllerde 
kaçınılmaz olabileceğini ifade etmektedir (ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 78; Aynı 
yönde bkz. OTTE, Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand, sh: 163-168, 172; 
BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 77; LK-StGB (HIRSCH), § 34, 
No: 74; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 86, 87). Karşı görüş için bkz. SCHÖNKE/SCHRÖDER, 
Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 30; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, § 8, No: 138.     
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gören yazar, bu olayda tehlikenin geminin boğulmakta olan kişilerin bulunduğu 

bölümünden kaynaklandığını, bu kişilerin gemiyi tehdit eden tehlikenin kaynağına 

dâhil bulunduklarını ve geminin bölümleri kapatılmasaydı da aynı şekilde öleceklerini 

vurgulamaktadır1050.            

Annenin yaşamının kurtarılması ya da anneyi ağır sağlık zararlarından 

korumak için doğmakta olan bir çocuğun öldürülmesi de savunma zorunluluğu 

durumu çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu durum tıbbî zorunluluk nedeniyle çocuk 

düşürtme fiilinden ayrılır. Doğum evresi başladıktan itibaren artık ceninin korunması 

hakkındaki değil, insan öldürmeye ilişkin normal kurallar geçerli olacaktır1051. Burada 

bir insan (doğmakta olan çocuk) başka insanı (anneyi) tehlikeye koymaktadır. Ancak 

bu tehlikeye koyma çocuğa, yalnızca bir fiil olarak isnad edilememektedir. Çünkü 

doğum tamamen biyolojik bir olaydır. Yine de karşılaştırma anne lehine yapılmalıdır. 

Yaşamını çocuğuna veren anne hamileliğine mutaden bağlı sıkıntı ve sağlık 

sorunlarına katlanmak zorundadır. Ancak yaşamını veren kişiden yaşamını feda 

etmesi ya da ağır sağlık sorunlarına katlanması hukuken istenemez. Ceza hukuku 

medenî hukuktan farklı olarak (MK md. 28)1052, kişiliğin başlangıcını daha önceye 

çekmektedir. Bu durum doğum esnasında bebeği kaçınılabilir bir ölümden veya 

yaralamadan korumada yer bulacaktır. Fakat bu, annenin yaşam hakkının 

kısaltılması sonucunu doğuramaz1053.  

Tehlike altında bulunan anneden vücudun hafif derecede zarar görmesine 

katlanması beklenebilir. Çünkü bu katlanma annenin garanti yükümlülüğünden ileri 

gelmektedir. Böylece sınırlı sağlık risklerine katlanılması gerekir ve doğum sırasında 

çocuğun öldürülmesi, doğum özel bir tehlike arzetmeden sezeryan yardımıyla 

mümkün olduğunda hukuka uygun kabul edilemez1054. Bununla birlikte, anne bizzat 

çocuk yararına karar vermişse yararlar karşılaştırmasında dengeler tersine çevrilir. 

Anne her durumda çocuğunu doğurmak ve böylece kendisi için ortaya çıkacak 

                                                 
1050 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 74. Aynı yönde bkz. SK-StGB (GÜNTHER), § 34, No: 20; PAWLIK, 
“Der rechtfertigende Defensivnotstand”, sh: 31.    
1051 OTTE, Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand, sh: 75.  
1052 Bu konuda bkz. OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY, Saibe: Kişiler Hukuku (Gerçek ve 
Tüzel Kişiler), 7. Baskı, İstanbul 2002, sh: 10-15; DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan: Türk Özel Hukuku, 
c: II, Kişiler Hukuku, 6. Bası, İstanbul 2002, sh: 15-20.   
1053 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 79; ROXIN, “Der durch Menschen ausgelöste 
Defensivnotstand”, sh: 476.  
1054 Doktrinde annenin sezeryana zorlanamayacağı da ileri sürülmektedir (Bkz. NK-StGB (NEUMANN), 
§ 34, No: 91).    
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sağlık ve yaşam riskine katlanmak istediğini açıklamışsa, hekim buna saygı 

göstermek zorundadır1055.    

Henüz mevcut olmayan bir saldırıya karşı yapılan savunmayı ifade eden 

önleyici meşru savunma, tehlike ihlâlin mağdurundan kaynaklandığı için savunma 

zorunluluğu durumunun özel bir hâlini teşkil etmektedir. Meşru savunmaya ilişkin 

düzenleme (TCK md. 25/1) bu durumu kapsamına almamakta ve de kıyasen 

uygulama alanı bulamamaktadır. Buna karşın böyle hâllerde, meşru savunmanın 

uygulama alanı bulamaması dolayısıyla hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumuna başvurulmasının yolu esas itibariyle kapalı değildir. Çünkü zaman 

bakımından halen mevcut olma aşamasında saldırının artık savuşturulamayacağı ya 

da yalnızca saldırgan bakımından yüksek ölüm riskiyle savuşturulabilecek hâllerde 

erken ve özenli bir önleyici tedbirin tamamen yasaklanması makul olmazdı1056. Daha 

önce de belirttiğimiz bir örnekte, ıssız bir yerdeki bir birahanenin sahibinin polis 

devriyesinin bittiği saatten sonra müşterilerinin kendisine saldıracağını duyduğunda 

saldırı henüz gerçekleşmemesine karşın biralarına uyku hapı karıştırması zorunluluk 

durumu gereğince hukuka uygun olacaktır. Burada henüz mevcut bir saldırı yoktur, 

ancak halen mevcut bir tehlike bulunmaktadır. Birahane sahibinin soygunu 

önlemesindeki yararı müşterilerin teşebbüs aşamasına geçmeden rahatsız 

edilmemeleri, vücut bütünlüğü ve bireysel özgürlük yararlarından önemli derecede 

üstündür. Böylece hafif vücut yaralanmaları ve özgürlük ihlâli hukuka uygun 

olmaktadır1057. 

Önleyici meşru savunmada savunma zorunluluğu durumundaki failin 

müdahale yetkisi TCK md. 25/1 anlamındaki gerçek meşru savunmadaki failin 

savunma yetkisiyle oldukça yakınlaşmaktadır. Kuşkusuz arada önemli bir fark vardır. 

Savunma zorunluluğu durumunun faili, TCK md. 25/2’de yeralan genel nitelikteki 

başka suretle korunma olanağının bulunmaması koşulu nedeniyle insandan 

kaynaklanan tehlikelerden kaçmak zorundadır. Oysa meşru savunmada faile böyle 

bir kaçma yükümlülüğü genel olarak yüklenemez, ancak somut olayın koşulları 

bakımından savunma fiiline başvurulmasının zorunluluğu tartışılabilir 1058 . 

                                                 
1055 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 80; ROXIN, “Der durch Menschen ausgelöste 
Defensivnotstand”, sh: 477. 
1056 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 84.  
1057 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 137; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 
84.  
1058 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 135.  
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Tehlikelerin önleyici savuşturulması esas itibariyle polisin işi olduğu için bunun kamu 

barışı adına bireylere aktarılmasında dikkatli hareket etmek gerekir. Somut olayın 

koşullarına göre, önleyici tedbirlere başvurmadan önce, yardım çağrılması veya 

saldırıdan kaçınılması gerekliliği TCK md. 25/2’deki başka suretle korunmak olanağı 

bulunmaması koşulundan çıkmaktadır. Böylece zorunluluk durumunun bu koşulu 

önleyici meşru savunmayı bir istisna hâline getirmektedir. Roxin’e göre, önleyici 

meşru savunmada insan öldürmeye ve ağır yaralamaya asla izin verilemez ve 

ölçülülük ilkesi çerçevesinde hafif müdahalelerde bulunulması aranmalıdır. Yazara 

göre, ciddiye alınabilecek şekilde şiddet davranışlarıyla tehditte bulunan bir kimsenin 

tabanca ve bıçaktan yasal olmayan bir biçimde yoksun bırakılması ve bunların 

saklanması zorunluluk durumuna göre hukuka uygun olur, ancak bu aşamada 

potansiyel saldırgan biryere kilitlenemez. Buna karşın şiddet faili tabancayı veya 

bıçağı fiilini kısa bir süre sonra yapmak için üzerine almışsa, polis gelene kadar 

kilere kilitlenebilir1059. Bununla birlikte, bir akıl hastasının uzun bir süre kilit altında 

tutulması yalnızca savunma zorunluluğu durumu sayesinde hukuka uygun olamaz. 

Böylece hacir altına alınarak bir tedavi ve terapi kurumuna yatırılması yasal usulü 

zorunluluk durumuyla dolanılamayacaktır1060. Bireysel hareket özgürlüğüne yönelik 

bu tür müdahaleler, yeterli ağırlıktaki bir fiilin işlenmesi (malvarlığına yönelik hafif 

zararlar mümkün değildir) kurtarma fiilinin mağduru tarafından tehdit edildiği ve 

hareket özgürlüğü yalnızca kısa bir süre için (en fazla birkaç saat) sınırlandırıldığı 

takdirde, mümkün görülebilir. Ayrıca suçun işlenmesi pek yakında beklenmelidir1061.  

V. HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK 
DURUMUNA İLİŞKİN BAZI SORUNLAR 

A. Hata 

1. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zorunluluk Durumunun 
Maddî Koşullarında Hata 

                                                 
1059 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 85; ROXIN, “Der durch Menschen ausgelöste 
Defensivnotstand”, sh: 483-484. Aynı yönde bkz. OTTE, Der durch Menschen ausgelöste 
Defensivnotstand, sh: 179-182, 188.   
1060 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 87; ROXIN, “Der durch Menschen ausgelöste 
Defensivnotstand”, sh: 481; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 8, No: 140; NK-StGB (NEUMANN), 
§ 34, No: 89.  
1061 OTTE, Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand, sh: 182-184, 188.  
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Failin bir hukuka uygunluk nedeninin maddî koşullarının mevcut olduğunu 

hatalı olarak tasavvur etmesi hata öğretisinin en tartışmalı sorunlarından birini teşkil 

etmektedir1062. Bir tehlikeyi savuşturmak isterken tipe uygun bir fiili gerçekleştiren fail, 

maddî bir vakıa konusunda hataya düşmüş ve bu maddî vakıa mevcut olsaydı 

hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun koşulları yerine gelmiş 

olacaktı ise, zorunluluk durumunun maddî koşullarında hata sözkonusudur. Bu hata 

özellikle, failin bir tehlikenin mevcudiyetini yanlış olarak varsaymasından dolayı 

zorunluluk durumunun koşullarının bulunduğunu zannettiği hâllerde sözkonusu 

olmaktadır1063. Örneğin köyde yangın başgösterdiğini zannederek camideki ibadeti 

engelleyen (TCK md. 115/2) kişinin durumu varsayılan zorunluluk durumu 

kapsamında ele alınır1064.  

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu bakımından belirsiz ya da 

yaklaşmakta olan gelişmelere bağlı bulunan koşulların değerlendirilmesinin hata 

kapsamında mı yoksa tehlikenin mevcut olması koşulu kapsamında mı ele alınması 

sorunu öncelikle çözüme kavuşturulmalıdır. TCK md. 25/2 “başka suretle korunmak 

olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlike” koşulunu öngörmektedir. Ex ante 

objektif bir değerlendirmeye göre böyle bir tehlikenin varlığı kabul edildiğinde, failin 

gerçekleştirdiği kurtarma fiili, her ne kadar tehlikenin gerçekten mevcut olmadığı 

sonradan anlaşılsa bile, hukuka uygunluktan yararlanacaktır. Burada olay hatalı 

tahmin edilmesine karşın, varsayılan zorunluluk durumu değil, aksine gerçek bir 

zorunluluk durumu mevcuttur1065. Belirsiz koşullar genelde fail lehine dikkate alındığı 

takdirde, olayı ve gelişimini yanlış takdir etme hangi sınırların ötesine geçtiğinde 

hukuka uygunluğun hata kurallarına göre ele alınması gerekeceği, varsayılan 

hukuka uygunluğa dönüşeceği sorununda güçlükler ortaya çıkmaktadır. TCK md. 

25/2 anlamında bir tehlikenin mevcut olup olmadığı sorunu her somut olay 

bakımından daha önce tehlikenin mevcudiyetinin tespiti bahsinde belirttiğimiz ex 

ante objektif kriterlere göre belirlenecektir. Bu kriterlere göre yapılan bir 

değerlendirme sonucunda, tehlikenin belirsizliği hukuka uygunluk olayının kabul 

edilmesine götürdüğü noktada artık hata kurallarına başvurulması uygun değildir1066.   

                                                 
1062 WELZEL, Hans: “Der übergesetzliche Notstand und die Irrtumsproblematik”, JZ 1955, sh: 142 vd.  
1063 LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 89.  
1064 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 52. 
1065 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 88.  
1066 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 89.  
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Fail hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun muhtemelen 

mevcut olduğu düşüncesine kapıldığında da olayın hangi kapsamda 

değerlendirilmesi gerektiği sorunu ortaya çıkmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, 

tehlikeden kaçma olanağı varken olasılık düşüncesiyle asla hareket edilemez1067. Bir 

hukuka uygunluk durumunun mevcut olup olmadığından, bir olayın gerçekleşmesini 

uzunca beklemenin tehlikeye yol açıp açmayacağından emin olmayan bir kişinin, 

tehlikenin gerçekleşmesi hâlinde zararın savuşturulması için çok geç olacağı 

kanaatiyle kurtarma fiiline başvurması nasıl değerlendirilecektir? Örneğin dalgalı bir 

denizde bir yelkenlinin devrildiğini gören ve kazazedelerin kendi çabalarıyla 

kurtulabilmeleri için yeterince iyi yüzüp yüzemediklerini bilmediği için bir motorlu 

botla onları derhal kurtarmak için bir bot deposunun kilidini kırıp açtığı takdirde, her 

hâlde bir tehlike mevcuttur. Kazazedelerin başkalarının yardımı olmadan kendi 

başlarına kurtulabilecekleri sonradan ortaya çıkmış olsa bile, failin bu fiilleri hukuka 

uygun olacaktır. Aynı şekilde, sezdiği gaz kokusunun bir patlama tehlikesi oluşturup 

oluşturmadığını kesin olarak bilmemesine karşın, bir gaz patlamasını engellemek 

için pencere camını kıran kişi de hukuka uygunluktan yararlanır1068. Belirtelim ki, bu 

tür olaylar hata kuralları çerçevesinde değil, bir tehlikenin mevcut olup olmadığı 

değerlendirmesi kapsamında çözüme bağlanmaktadırlar.  

Bu noktada belirtmek gerekir ki, doğaüstü olaylar bakımından hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun maddî koşullarında hata sözkonusu 

olmaz. Örneğin, komşusunun çocuklarının gelmesi beklenilen şeytan bakımından 

çekici olmamaları için, onları çıkmaz boyayla boyayan fail hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumunun maddî koşullarında hatadan yararlanamayacaktır1069. 

Zorunluluk durumunun maddî koşulları konusunda düşülen hata bir olayın akışı 

hakkındaki boş inançlara dayandığı takdirde, bu hatasından yararlanamayacaktır. 

Çünkü failin zannettiği husus gerçek olmayan bir olay akışının konusunu teşkil 

etmektedir. Böylece gerçek olmayan bir tehlike zorunluluk durumu anlamında bir 

tehlikeye vücut vermemektedir1070.        

                                                 
1067 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 90, 91.  
1068 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 92; FRISTER, Helmut: “Erlaubnistatbestands-
zweifel – Zur Abwägung der Fehlentscheidungsrisiken bei ungewissen rechtfertigenden Umständen –”, 
Festschrift für Hans-Joachim RUDOLPHI, Neuwied 2004, sh: 46-47, 54-56.     
1069 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 11/42.                 
1070 GROPP, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 13, No: 117-118; LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 89.  
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Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun maddî koşullarında 

hatanın çözümünde başlıca beş teoriye kısaca değinmek mümkündür.  

Tipikliğin olumsuz unsurları teorisi, hukuka uygunluk nedenleri konusundaki 

yanılmayı, kastı ortadan kaldıran ve gerektiğinde taksirli fiilden dolayı 

cezalandırmaya yol açan suçun maddî unsurlarında hata kapsamında 

değerlendirmektedir. Bu teori, hukuka aykırılığı tipiklikle birlikte ele aldığı için, 

hukuka uygunluğa götüren koşulların mevcut bulunmamasının da “suçun kanunî 

tanımına” dâhil olduğunu ileri sürmüş, böylece suçun maddî unsurlarında hataya 

ilişkin kuralların hukuka uygunluk nedenlerinde hataya da doğrudan doğruya 

uygulanması gerektiğini vurgulamıştır1071. 

Sınırlı kusur teorisi de, suçun maddî unsurlarında hataya ilişkin kuralları 

hukuka uygunluk nedenlerinin maddî koşullarındaki hataya doğrudan doğruya değil, 

kıyasen uygulamak suretiyle kastın ortadan kalkması sonucuna ulaşmaktadır. ACK 

§ 16 I (TCK md. 30/1)’deki suçun kanunî tanımı ibaresinin özel hükümlerdeki fiil 

tasvirlerini içeren suç tiplerini ifade etmesinden hareket eden bu teori, hukuka 

uygunluk nedenlerinin koşullarındaki hatayı tipte hata gibi ele almak istemektedir1072.  

Hukuksal sonuçlara işaret eden kusur teorisi hukuka uygunluk nedenlerinin 

koşullarındaki hataya kastı kaldırma etkisi tanımamakta, ancak özellikle failin 

azalmış kusuru yüzünden kasten işlediği fiili hukuksal sonuçları bakımından taksirli 

bir suçla bir tutmaktadır. Böylece kasten hareket eden fail, suçun maddî 

unsurlarında hataya ilişkin kurallar kıyasen uygulanarak taksirle hareket etmiş bir fail 

                                                 
1071 Bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 54; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
11/44; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 13, No: 73; KINDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 
29, No: 20-21; WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 473; GROPP, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 13, No: 98-102. Alman Federal Yüksek Mahkemesi meşru savunma ile ilgili bir 
kararında bu görüşü benimsemiştir; “Hata saldırının etkililiği ve kuvveti hakkındaki bir yanılmaya 
dayandığında ve bu yanılma da kaçınılmaz olduğunda cezalandırılabilirlik ortadan kalkar ve 
kaçınılabilirlik hâlinde yalnızca taksirden dolayı cezalandırılabilirliğe yol açar. Bu hata bundan hareketle 
bir hukuka uygunluk nedeni hakkındaki hata olduğu takdirde ACK § 59 (bugün § 16) anlamında fiilin 
koşuluna ilişkin bir hatadır” (BGHSt, 3, 194 (196)).  
1072 Bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 55; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
11/49, 50; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 21, No: 29; KÜHL, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 13, No: 67, 71, 73; KINDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 29, No: 19, 26; 
WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 470, 476; GROPP, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
§ 13, No: 110-116. Alman Federal Yüksek Mahkemesi bir kararında sınırlı kusur teorisi yönünde 
sonuca varmıştır (BGHSt 3, 105 (107)). Yine Federal Mahkemeye göre; “Fail, mevcudiyetinin hukuk 
düzeninin fiilde kendisine bir müdahale hakkı verdiği maddî vakıayı hataen mevcut görerek üçüncü bir 
kişinin kişisel özgürlüğüne müdahale hakkını varsaydığı takdirde, hukuksal önemi içerisinde ACK § 59 
(bugün § 16)’de ele alınan fiilin koşullarında hatayla bir tutulması gereken bir hata içerisinde 
bulunmaktadır” (BGHSt 3, 357 (364)).          
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gibi cezalandırılacaktır. Sonuçta bu teori, sınırlı kusur teorisinden hatayı ele alma 

yöntemi açısından farklılık göstermemektedir1073. 

Hukuksal sonuçlardan bağımsız kusur teorisi, yalnızca kasten işlenen bir 

suçu kabul etmemekte, aynı zamanda kaçınılabilir hata hâllerinde de özel bir ceza 

sınırı oluşturmaktadır. Hukuka uygunluk nedenlerinin maddî koşullarında kaçınılabilir 

hata hukuksal sonuçları bakımından taksirli bir suç gibi ele alınmalıdır. Bu durum, 

kanun taksirli hareketi cezalandırmadığında da geçerli olmalıdır. Böyle durumlarda 

ceza takdiri indirim nedenlerine göre indirilir1074. 

Özellikle finalist öğreti çerçevesinde geliştirilmiş olan katı kusur teorisi, 

hukuka uygunluk nedenlerinde hatayı hukuksal hata kapsamında ele almaktadır. 

Buna göre hata hiçbir zaman kastı değil, hatadan kaçınılmazlık hâlinde yalnızca 

kusuru ortadan kaldırır. Hata kaçınılabilir ise, ceza indirilebilir1075.  

Mevcudiyetleri fiili hukuka uygun hâle getirecek koşulların oluştuğunu 

zanneden kimse hukuk normlarıyla tamamen örtüşen bir düşünceden dolayı hareket 

etmektedir. Failin istediği hususun, yalnızca onun sübjektif düşüncesine göre değil, 

aynı zamanda kanun koyucunun objektif değerlendirmesine göre de meşru olduğu 

şüphesizdir. Böyle bir fail kasten işlenen bir suçtan dolayı kınandığı veya katı kusur 

teorisinin yaptığı gibi kasten hukuka aykırı davranmaktan dolayı yapılan ceza 

sınırlamasına tâbi tutulduğu takdirde, kast ve taksir arasındaki temel fark silinecektir. 

Hukuk düzeni tarafından yasaklanmış bir davranışı (bu yasağı bilmese bile) 

yapmaya karar veren kişi kasten hareket etmiş demektir. Objektif değerlendirme 

hâlinde de hukuken izin verilen bir fiile yönelen düşüncelerin etkisinde olan ve bunun 

yanısıra dikkat ve özen eksikliğinden dolayı istenmeyen bir neticeye yol açan kimse, 

taksirden dolayı bir kınamayla karşı karşıya bulunur1076. Katı kusur teorisi hukuka 

uygunluk nedenlerinin maddî koşullarındaki hatayı hukuksal hata olarak ele alarak 

bu farkı yadsımaktadır. Hukuksal hatayla hareket eden kimse, yalnızca mazur 

                                                 
1073 Bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 57; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
11/51; KINDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 29, No: 22, 23; WESSELS/BEULKE, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, No: 478.   
1074 Bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 60; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
11/52.   
1075 Bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 61; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
11/45; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 13, No: 75; KINDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 
29, No: 16-18; WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 469; GROPP, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 13, No: 106-109; LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 89, 91.  
1076 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 64.  
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görülebilirliği ölçüsünde tamamen kasttan dolayı cezadan ayrı tutulabilen hukuk ve 

haksızlık konusunda yanlış kanaate sahiptir. Hukuka uygunluk nedenlerinin maddî 

koşullarında hataya düşen kimse, tıpkı suç tipini gerçekleştirmek istemeyen kişi gibi 

kınanmadan, kendi kanaatine göre hareket eder. Böylece failin zannettiği durum, 

suç tipinden doğan uyarı ve kaçınma fonksiyonuna sekte vurmaktadır1077.     

TCK md. 30/3’e göre; “Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere 

ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu 

hatasından yararlanır”. Bu düzenleme her ne kadar ceza sorumluluğunu kaldıran 

veya azaltan nedenlerden bahsetmekte ise de, TCK’nun sistematiğinde hukuka 

uygunluk nedenleri ve kusuru etkileyen veya ortadan kaldıran nedenler ceza 

sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler başlığı altında ele alınmıştır. Bu 

yüzden hukuka uygunluk nedenlerinin maddî koşullarında hatanın TCK md. 30/3 

kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Bu hüküm bir hukuka uygunluk nedeninin 

varlığı konusundaki hatayı değil, hukuka uygunluk nedeninin maddî koşullarında 

hatayı düzenlemektedir. Hukuka uygunluk nedeninin varlığı ve değerlendirilmesi 

konusundaki hata hukuksal hata çerçevesinde ele alınmalıdır. Hukuksal hatanın 

sözkonusu olduğu hâllerde gerçekleştirilen fiilin maddî oluşumuna ilişkin bütün 

hususlar bilinmesine karşın, bu fiilin bir haksızlık teşkil ettiği hususunda hataya 

düşülmektedir1078.   

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun maddî koşullarında 

hata, somut bir olayda failin zorunluluk durumunun maddî koşullarına ilişkin 

konulardaki bilgisizliği, eksik veya yanlış bilgisini ya da değerlendirmesini ifade 

etmektedir. Böyle bir durumda failin somut olaya ilişkin düşüncesi gerçekle 

bağdaşmamaktadır. Fail gerçekleştirdiği fiilin esasında tipe uygun bir fiil olduğu 

bilincinde olmasına karşın, somut olayda zorunluluk durumunun koşullarının 

gerçekleştiği hususunda hataya düşmüş ve bu koşulların gerçekleştiğini 

zannetmiştir1079. Bu bağlamda, tehlikenin ağırlığı bakımından fail hataya düşmüşse, 

başka bir deyişle gerçekte ağır olmayan bir tehlikeyi ağır sanmışsa hukuka uygunluk 

                                                 
1077 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 65, 66.  
1078  Aynı yönde bkz. BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 21, No: 32; 
SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 50, 51; 
ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), sh: 420, dn: 176 ve 422; OZANSÜ, 
Mehmet Cemil: “Yeni Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Hata Kavramı”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza 
Hukuku Serisi 5, Suç Politikası, Ankara 2006, sh: 393-394.    
1079  ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), sh: 420; JAKOBS, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 11/42.   
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nedenlerinin maddî koşullarında hataya ilişkin kurallar uygulanır. Örneğin hamile bir 

kadının doğacak çocuğunun sağlığı açısından yemesi gerektiğine inandığı bir 

yiyeceği çalması fiili, zorunluluk durumu hükümleri gereğince hukuka uygun kabul 

edilecektir1080.                         

TCK md. 30/3 gereğince, failin gerçekleştirdiği fiil bakımından hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun maddî koşulları oluşmamasına karşın, 

bu koşulların oluştuğunu zannederek hareket etmesi hâlinde, bu fiil açısından kastı 

ortadan kalkacaktır. Failin bilgisi veya düşüncesi gerçeğe uygun olsaydı, 

gerçekleştirdiği fiilin bir haksızlık teşkil etmeyeceği kesindir. Fail böyle bir durumda 

örneğin ilgisiz üçüncü bir kişiye zarar verdiğini bilmesine karşın, içinde bulunduğu 

durumu yanlış değerlendirerek davranışına izin verildiğine inanmakta ve hukuka 

aykırı bir fiil gerçekleştirdiğini bilmediğinden kendisinin bir hukuka uygunluk durumu 

içerisinde bulunduğunu zannetmektedir. Hukuka uygunluk nedenlerinin maddî 

koşullarında hataya düşen failin, objektif olarak hukuka aykırı hareket etmekle 

birlikte, yalnızca somut olaya ilişkin yanlış değerlendirmede bulunduğu için hukuk 

düzenine sadık olarak hareket ettiği kabul edilmektedir. Çünkü neticenin olumsuz 

değerini gerçekleştirmek istemeyip, hukukun izin verdiği alan içerisinde hareket 

etmek istemektedir1081. Gerçi TCK md. 30/3 kastın ortadan kalkmasından değil, 

yalnızca failin böyle bir hatadan yararlanacağını ifade etmektedir. Ancak 

benimsemiş olduğumuz sınırlı kusur teorisi gereğince, hukuka uygunluk nedenlerinin 

maddî koşullarında hata açısından TCK md. 30/3’de boşluk bulunduğu takdirde, fiilin 

maddî koşullarında hatayı ele alan TCK md. 30/1’e başvurulmalıdır1082. Haksızlık 

kastı suçun kanunî tanımındaki koşulların bilinmesini, hem de buna ek olarak 

hukuka uygunluk nedenlerinin maddî koşullarında hataya düşülmemesini içerir. Kast 

suçun kanunî tanımındaki koşulların bilinmemesi ve bundan başka hukuka uygunluk 

nedenlerinin maddî koşullarında hataya düşülerek bu koşulların varsayılması 

dolayısıyla ortadan kalkar. Bu suretle haksızlığın belirlenmesi bakımından önemli 

olan bütün koşullar aynı şekilde ele alınmaktadırlar. Davranışının haksızlığına bağlı 
                                                 
1080 Örnek için bkz. TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 115.   
1081 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 13, No: 71, 72.  
1082  Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin bir kararına göre; “Bir hukuka uygunluk koşulunun 
mevcudiyetinin zannedilmesi, her ne kadar bu sanı doğru olmasa da, kasıtlı suçtan dolayı 
cezalandırılabilirliği ortadan kaldırır. Böyle bir hata ACK § 16 I’deki kastı ortadan kaldıran fiilin maddî 
koşullarındaki bir hata gibi değerlendirilmelidir” (BGHSt 31, 264 (286 vd.)). Koca’ya göre, hukuka 
uygunluk nedenlerinin maddî koşullarında hata TCK md. 30/1’e göre ele alınmalı, kusurluluğu etkileyen 
nedenlerin maddî koşullarında hata TCK md. 30/3 gereğince katı kusur çerçevesinde 
değerlendirilmelidir (KOCA, “YTCK’da Hukuka Uygunluk Sebepleri”, sh: 126).     
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bulunan bir koşul hakkında hataya düşen kimse ne yaptığını bilmemekte ve 

tasavvurunu şekillendirmesi hukuken tasvip edilmemezliği kazanmadığı için suç 

kastı olmaksızın hareket etmektedir. Buna karşın hukuksal hatada kişi ne yaptığını 

bilmekte, fakat hareketine izin verildiğine hatalı olarak inanarak davranmaktadır1083.  

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda hatadan failin 

yararlanabilmesi için, bu hatanın failin içinde bulunduğu koşullar açısından 

kaçınılmaz olması gerekir. Hatanın kaçınılabilir olup olmadığının tespiti, taksirle 

işlenen haksızlıklardaki dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlâline ilişkin kriterlere göre 

yapılacaktır (TCK md. 22/2)1084. Bu noktada, dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlâl 

edilip edilmediği araştırmasının yapılması, hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumu bakımından tartışmalı sorunlardan birini teşkil eden, hukuka 

uygunluğun bunu gerekçelendiren koşulların fail tarafından yükümlülüğe uygun bir 

incelemeyi şart koşup koşmadığı sorununu ortaya çıkartır. Doktrinde hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumuna ilişkin olaylar bakımından böyle bir 

inceleme yükümlülüğü genel olarak reddedilmektedir. İnceleme yükümlülüğünü 

kabul eden anlayışa göre, zorunluluk durumunun maddî koşullarında hataya 

düşülmesinde kasten işlenen fiilden dolayı cezalandırma objektif olarak bulunan ve 

fail tarafından da sübjektif olarak varsayılan hukuka uygunluk durumu dolayısıyla 

değil, aksine yükümlülüğe uygun incelemenin ilave edilmesi dolayısıyla ortadan 

kaldırıldığında, bir hukuka uygunluk durumunun hataen varsayılması kasttan dolayı 

cezalandırmayı kolay kolay engelleyemez. Böylece inceleme yükümlülüğünün kabul 

edilmesi katı kusur teorisinin benimsenmesini sonuçlamaktadır 1085 . Böyle bir 

inceleme yükümlülüğü kabul edilemez. Çünkü bu yükümlülük, hukuka uygunluk 

nedenlerinin maddî koşullarını yeterince incelemeyen birinin bir hukuka uygunluk 

nedeninin mevcudiyetinin zannedilmesi çerçevesinde hareket ettiğinde kasten 

işlenen fiilden dolayı cezalandırılması gerektiği sonucuna götürecektir. Bu sonuç 

asla kabul edilemez. Çünkü netice objektif olarak hukukun içerisinde yer aldığı ve 

failin düşüncesi de hukukun emirleriyle örtüştüğü için neticenin olumsuz bir değeri 
                                                 
1083 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 70.  
1084 ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), sh: 425.  
1085 Bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 83. Bir çocuk düşürtme fiilinin failinin, annenin 
yaşamının kurtarılması için ceninin alınmasına koşulların özenli incelenmesini yapmaksızın izin 
verildiğine hataen inandığı bir olayda Alman Federal Yüksek Mahkemesi, bir hukuka uygunluk 
koşullarının incelenmesi yükümlülüğünü kabul etmek ve bunun yapılmaması hâlinde bir hukuka 
uygunluk durumunun mevcudiyetini hatalı olarak varsayan faile yalnızca bir hukuksal hatadan 
yararlanma olanağı vermek suretiyle hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda katı kusur 
teorisini uygulamıştır (BGHSt 3, 7).     
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ya da kasten gerçekleştirilen hareketin olumsuz bir değeri eksiktir. İncelemenin 

yapılmaması yalnızca bir özenli davranmanın eksikliğini gerekçelendirir. Bu 

yapılmayan inceleme cezalandırılmayan taksirli bir teşebbüstür ve hukuka uygunluk 

durumu fail tarafından hatalı olarak varsayıldığında kastı da oluşturamaz, yalnızca 

taksirli bir neticenin sonuçlarına yol açar1086.        

Meydana gelen neticeye ilişkin olarak gerekli dikkat ve özen gösterilmiş 

olsaydı böyle bir netice ortaya çıkmazdı şeklinde bir değerlendirme yapılabiliyorsa, 

hata kaçınılmaz olmadığından taksirle işlenmiş bir haksızlık sözkonusu olur. 

Kurtarma fiili sonucunda zarar verilen hukuksal değerin taksirle ihlâli kanunda suç 

olarak tanımlanmışsa, failin bu taksirli suçtan dolayı ceza sorumluluğu mevcuttur. 

Kaçınılabilir hata durumunda, yapılan kurtarma fiili bakımından çoğu olaylarda 

taksirden dolayı bir ceza öngörülmediği için cezalandırılabilirlik boşlukları 

doğmaktadır. Örneğin bir insan yaşamının kurtarılması için başkasının malına zarar 

verilmesinin zorunlu olduğu kanaatine gerekli dikkat ve özen gösterilmeksizin hataen 

ulaşılması hâlinde, mala zarar verme suçunun manevî unsuru yalnızca kast olduğu, 

bu suçun taksirle işlenmesi mümkün olmadığı için (TCK md. 151) bir cezalandırma 

boşluğu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, taksirle mala zarar verilmesinden 

korumak için buna bağlı zararın tazmin edilmesi yükümlülüğü yeterli olduğu takdirde, 

bu yükümlülük zorunluluk durumunun hatalı olarak zannedilmesinde de mala zarar 

verilmesinden korumak için yeterli olacaktır1087 (BK md. 52/2, MK. md. 753).          

Gerçekleştirdiği fiil açısından hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumunun maddî koşulları objektif olarak oluşmasına rağmen, fail bu koşulların 

oluştuğunu bilmiyorsa, yine zorunluluk durumundan faydalanacaktır 1088 . Çünkü 

hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun kabul edilmesi için failde 

sübjektif bir unsur aranmamaktadır. Objektif koşulların oluşmasıyla zorunluluk 

durumu mevcut olacaktır. 

                                                 
1086 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 84.  
1087 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 11/56.  
1088  Aynı yönde bkz. MAHMUTOĞLU, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Hukuka Uygunluk 
Nedenleri”, sh: 59. Buna karşın hukuka uygunluk nedenlerinde sübjektif unsuru arayan Özgenç, böyle 
bir durumda, bir hukuka uygunluk nedeninin maddî koşullarının objektif olarak gerçekleşmesine karşın, 
failin işlediği fiile ilişkin olan suça teşebbüsten dolayı sorumlu tutulması gerektiğini, çünkü böyle bir 
durumda objektif olarak hukuka uygunluk nedeninin mevcut olduğunu, dolayısıyla neticenin 
haksızlığından bahsetmek mümkün olmamakla beraber, failin hukuka uygunluk nedeninin maddî 
koşullarının gerçekleştiği bilinciyle hareket etmemesi nedeniyle fiilin haksızlık olarak gerçekleştiğini 
kabul etmektedir (ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), sh: 423-424).    
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2. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zorunluluk Durumunun 
Varlığında veya Sınırlarında Hata 

Bir hukuka uygunluk nedenini ele alan norm hakkındaki hata, kastı ortadan 

kaldıran hukuka uygunluk nedenlerinin maddî koşullarında hatadan farklılık gösterir. 

Bu izin normundaki hata gerçekte mevcut olmayan bir hukuka uygunluk nedeninin 

hatalı olarak varsayılması anlamına gelir. Hukuka uygunluk nedenlerinin 

mevcudiyetinde hata bir hukuksal hatadır (TCK md. 30/4). Bir hukuka uygunluk 

nedeni içerisinde hareket ettiğini ileri süren kimse, hukuk düzeni bu hukuka 

uygunluk nedenini tanımadığı takdirde, hukuka uygunluk nedeninin varlığında hata 

mevcuttur. Böyle bir hata hâlinde failin kasten hareket ettiği kabul edilmekle birlikte, 

kendisi hakkında bir kusur kınaması yapılamamaktadır1089. Failin böyle hukuksal bir 

hatadan yararlanabilmesi için düşülen hatanın kaçınılmaz olması gerekir. Hatanın 

kaçınılabilir olması hâlinde, kanunda açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte, bu 

kaçınılabilirliğin derecesine göre kusur da derecelendirilebilecektir. Bu durum, failin 

işlemiş bulunduğu suçtan dolayı temel cezanın belirlenmesinde dikkate 

alınacaktır1090.     

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda hukuksal hata 

özellikle yararların karşılaştırılması bakımından sözkonusu olabilir. Hukuka uygunluk 

nedeni olarak zorunluluk durumunun mevcudiyetini esasen bilen failin, bunun 

sınırlarını geniş tutarak aşması hâlinde halen hukuka uygunluk içerisinde hareket 

ettiğini sanmasında bu sorun ortaya çıkmaktadır. Hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumunun sınırlarına ilişkin hatanın, mevcut olmayan hukuka uygunluk 

nedeni olarak zorunluluk durumunun hataen varsayılmasından ayırmak pek 

mümkün gözükmemektedir. Çünkü hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumunun sınırlarını kanun koyucudan farklı olarak tayin eden kişi, aynı zamanda 

mevcut olmayan bir hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumundan hareket 

etmektedir. Dolayısıyla bu noktadaki ayrım olsa olsa failin tasavvurunun, gerçekten 

mevcut olan bir hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumundan ne derece 

uzaklaştığının belirlenmesinde rol oynayabilecektir. Bir çatışma durumunda kendi 

                                                 
1089 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 79; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 11/36; 
BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 21, No: 32; KÜHL, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 13, No: 54; WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 483.    
1090 ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), sh: 427, 428-429. Bu husus 30. 
maddenin gerekçesinde de belirtilmiştir.  
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yararlarını başkasının yararlarıyla karşılaştıran ve malvarlığı değerlerini kurtarmak 

için ilgisiz üçüncü bir kişiye gerektiğinde ağır fiziksel zararlar verilebileceğine inanan 

kimse hukuksal hata içerisinde bulunmaktadır. Aynı şekilde, hukuka uygunluk 

nedeni olarak zorunluluk durumunun çatışan yararların aynı önemde olması hâlinde 

de ilgisiz üçüncü kişinin haklarına müdahaleye müsaade ettiği düşüncesi failde 

mevcutsa, hukuka uygunluk nedeninin varlığında hata, başka deyişle hukuksal hata 

bulunmaktadır1091. Buna karşın kendisi tarafından korunan yararların önemli ölçüde 

ağır bastığını zanneden kimse, neyin başka biri için tehlikede bulunduğunu bilmediği 

için, kasten hareket etmiş olmaz. Çünkü bu kişi hukuken yanlış bir genel 

değerlendirme yapmamakta, bilakis hukuken doğru bir yararlar karşılaştırmasında 

bu karşılaştırmanın maddî koşulları hakkında yanılgıya düşmektedir1092.    

Hukuka uygunluk nedeninin varlığına ilişkin hata uygunluk kuralında düşülen 

bir yanılgıdan da kaynaklanabilir. Korunan yararın feda edilen yarardan daha ağır 
                                                 
1091 ROXIN, Claus: “Yasağa İlişkin Yanılma”, (Çev.: Osman İSFEN), Karşılaştırmalı Güncel Ceza 
Hukuku Serisi 5, Suç Politikası, Ankara 2006, sh: 253-254. Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin 15 
Eylül 1988 tarihli “kediler kralı” kararına konu olan olay şu şekilde cereyan etmişti; İki erkek (P ve R) ve 
bir kadından (H) ibaret olan sanıklar mistisizm, ışık anlayışı ve saçma inançlarla şekillendirdikleri 
nevrotik bir ilişkiler yumağı içerisinde birlikte yaşamaktaydılar. H ve P eleştirisel yeteneği kısıtlı olan ve 
kolayca etkilenebilen, ancak aklî durumu zayıf olmayan ve H’ye aşık bir polis memuru olan R’yi tuhaf 
çeşitli yönlendirmelerle bir kediler kralının varolduğuna, bu kediler kralının binyıllarca kötülüğü 
cismanileştirdiğe ve insanlığı tehdit ettiğine inandırmışlardı. Nihayet R kendisinin, H ve P ile birlikte 
kediler kralıyla mücadele etmek için seçilmiş biri olduğunu sanmaktaydı. R’nin cesaret denemesinde 
bulunması, katolik inancına göre vaftiz edilebilmesi ve sevgilisiyle sonsuza kadar sadakat yemini 
etmesi gerekmekteydi. R’nin bu şekilde H ve P tarafından önceleri kendi şakaları için sadece bir araç 
olarak kötüye kullanılmasına karşın, daha sonra trajik ve tuhaf bu oyun, H’nin R’nin bu boş inançlarını 
H’nin eski bir erkek arkadaşının eşi N’nin öldürülmesi için kullanabileceği fikrine kin ve kıskançlıktan 
dolayı kapılmasıyla birlikte kanlı bir olaya dönüşür. H R’yi, kediler kralının R’nin yaptığı bir çok hata 
yüzünden artık N adındaki bir kişinin kurban edilmesini istediğini, R’nin fiili kısa zamanda 
gerçekleştirmediği takdirde, şeytanın insanlığı ya da milyonlarca insanı yok edeceğini söyleyerek 
kandırmıştı. Ayrıca H R’den kurtulmak isteyen P’nin zımnî onayıyla hareket etmekteydi. Kendisinden 
bir cinayet işlenmesinin beklendiğinin farkında olan R beşinci emre dayanarak da yararsız bir çare arar. 
H ve P öldürme yasağının kendileri için geçerli olmadığını, insanlığı kurtarmak şeklinde ilahî bir 
vazifenin sözkonusu olduğunu ona anlatmışlardı. H’nin isteğiyle R bir insanı öldüreceğine dair İsa 
üzerine yemin eder. Yeminini bozması hâlinde, ölümsüz ruhlar tarafından sonsuza kadar 
lanetlenecektir. Bunun üzerine R cinayeti işlemeye karar verir. R vicdan azabını N’nin kurban edilmesi 
sayesinde milyonlarca insanın ölümden korunabileceği düşüncesiyle yatıştırır. P R’ye suç aleti olarak 
kullanılmak üzere bir bıçak vermiş ve bunun kurbanın hemen ölmesi için arkadan saplanacak şekilde 
kullanılması gerektiği direktifini de vermişti. Ayrıca olay yerinde tanık olmaması gerektiğini belirtmişti. 
Bir yaz akşamı R N’nin çiçekçi dükkanına gül alma bahanesiyle gitmiş, mağdurun arkasından bıçağı 
saplamıştı. Çevredeki insanların yardıma gelmesi üzerine R vazifesine uygun olarak tanınmadan 
kaçabilmek için fiile devam etmekten vazgeçmişti. Mahkeme kararında, R’nin N’yi öldürmesi suretiyle 
milyonlarca insan bakımından bir tehlikeyi savuşturabileceğini zannetmesini, hukuka uygunluk nedeni 
olarak zorunluluk durumunun sınırları hakkında hata olarak değerlendirmişti. Çünkü hukuka uygunluk 
nedeni olarak zorunluluk durumu yaşama karşı yaşam karşılaştırmasının yapılmasına müsaade 
etmemektedir. Bu bakımdan R’nin hatalı sübjektif değerlendirmesi kaçınılabilir hukuksal bir hataya 
gerekçe olabilir (Karar ve çeşitli yönlerden eleştirisi için bkz. KÜPER, Wilfried: “Die dämonische Macht 
des Katzenkönigs oder: Probleme des Verbotsirrtums und Putativnotstandes an den Grenzen 
strafrechtlicher Begriffe”, JZ 1989, sh: 618 vd.).  
1092 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 14, No: 82 ve § 21, No: 22. Aksi görüş için bkz. KÜHL, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 13, No: 55.     
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basmasından sonra, kurtarma fiilinin hukuk düzeninin bütünlüğüne aykırı düşüp 

düşmediği ya da hukuk düzeninin temel ilkeleriyle bağdaşıp bağdaşmadığı 

incelenmesi sırasında fail hukuksal bir hata içerisinde bulunduğunda bu hatasından 

yararlanabilecektir. Böyle bir durumda fail kurtarmaya çalıştığı hukuksal yararın ağır 

basmasıyla kendisini bir hukuka uygunluk içerisinde görmekte, kurtarma fiilinin bir 

suç tipine uyduğunu bilse bile, bu üstün yararın korunmasına hukuk düzeninin 

mutlak şekilde izin verdiğini zannetmektedir. Böylece aslında mevcut olmayan 

hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu içerisinde bulunduğunu 

sanmaktadır. Örneğin, başkasının yaşamını kurtarmak için mağdurdan zorla kan 

alan hekim, yaşam hakkının mağdurun vücut dokunulmazlığı ve özgür iradesi 

hukuksal değerlerinden daha üstün olduğundan hareket ettiği ve bunun aslında bir 

suç teşkil ettiğini bilse bile, hukuk düzeninin böyle bir kurtarma fiiline sırf korunan 

yarar ağır bastığı için izin verdiğini konusunda kaçınılmaz hataya düştüğü takdirde 

hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun varlığına ilişkin bu 

hatasından yararlanacaktır. Diğer bir olasılık ise, failin, korunan hukuksal yararın 

ağır basmasının ardından uygunluk incelemesi sırasında kurtarma fiilini hukuk 

düzeninin yasakladığını bilmediği takdirde yasağa ilişkin hata içerisinde 

bulunmasıdır. Örneğin, kira sözleşmesinin bitmesi üzerine evde oturmak isteyen ev 

sahibinin kiracısını taşınmazını terk etmeye zorlamasında, taşınmazın 

boşaltılmasına ilişkin kira kanununda yer verilen usulü bilmemesi hâlinde zorunluluk 

durumu sözkonusu olabilecektir.         

B. Sınırın Aşılması 

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun sınırlarının aşılması 

hâlinde fail artık gerek kalmamış olmasına rağmen fiiline devam etmekte ya da 

tehlike ile orantılı olmayan bir fiil gerçekleştirmektedir 1093 . Bu nedenle sınırın 

aşılmasından bahsedebilmek için öncelikle hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumunun koşullarının mevcut olması gerekir. Bu açıdan sınırın 

aşılması hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun sınırları konusunda 

düşülen hukuksal hatadan ayrışır. Böyle bir hata hâlinde, hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumunun mevcudiyetini fail esasen bilmekte, bunun sınırlarını 

geniş tutup aşarak halen hukuka uygunluk içerisinde hareket ettiğini, hukuk 

düzeninin buna izin verdiğini zannetmektedir. Bu hatası kaçınılmaz olduğunda da, 

                                                 
1093 TOROSLU, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, sh: 161.  
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sorumluluğu sınırın aşılmasına ilişkin hükme göre (TCK md. 27) 

değerlendirilmeyecek, aksine zorunluluk durumuna dayanan hukuka uygunluktan 

yararlanabilecektir. Sınırın aşılmasında ise, fail zorunluluk durumunun koşullarının 

oluşmasının ardından tehlikeyi savuşturmak için orantılı olmayan bir fiil 

gerçekleştirdiğini ve buna da hukuk düzeninin izin vermediğini bilmektedir.   

Türk Ceza Kanunu’nun hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılmasını 

düzenleyen 27. maddesi şu şekildedir; “(1) Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde 

sınırın kast olmaksızın aşılması hâlinde, fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılı-

yorsa, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı 

indirilerek hükmolunur. (2) Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek 

bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez”. 

Böylece hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun sınırlarının 

aşılmasında üç olasılıkla karşılaşılmaktadır1094.  

1. Sınırın Kasten Aşılması  

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun sınırının kasten 

aşılmasında fail, mağdura bilerek ve isteyerek gereğinden fazla zarar vermektedir. 

Bu durumda artık bir hukuka uygunluk nedeninin mevcudiyeti bir önem 

taşımamaktadır. Fail kasten işlemiş olduğu kurtarma fiilinden dolayı sorumlu olacak 

ve bu fiile uyan suç tipinin öngördüğü ceza kendisine tam olarak uygulanacaktır. 

Başka bir ifadeyle, somut olayda bir hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumu yokmuş gibi suçun tam cezası faile verilecektir1095. Örneğin, üçüncü bir kişiyi 

hafif derece yaralamak suretiyle değerli bir malı kurtarması mümkünken, insanlara 

eziyet etmekten hoşlanan fail, bu fırsattan yararlanarak mağduru bilerek ve isteyerek 

ağır bir şekilde yaraladığı takdirde kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır 

(TCK md. 86). Fail doğrudan kastla hareket etmiş olabileceği gibi, olası kastla da 

hareket etmiş olabilir.  

                                                 
1094  Zorunluluk durumunu yalnızca kusuru ortadan kaldıran bir neden olarak ele alan Özgenç, 
zorunluluk durumunda failin kasten hareket ettiğini, bu yüzden bir olayda hem zorunluluk durumunun 
varlığından hem de taksirle işlenen bir suçtan söz edilemeyeceği için zorunluluk durumunda sınırın 
aşılmasının sözkonusu olamayacağını belirtmektedir (ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel 
Hükümler), sh: 395).    
1095 Bkz. CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh: 347; ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi, c:I, 
sh: 373; ÖZTÜRK/ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, No: 255; 
DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 296; DEMİRBAŞ, Timur: “Türk Ceza Kanununda 
Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması”, Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul 1995, sh: 283; 
HAKERİ, Ceza Hukuku, Temel Bilgiler, sh: 131-132.  
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2. Sınırın Taksirle Aşılması   

TCK md. 27/1 düzenlemesi hukuka uygunluk nedeninin taksirle aşılmasına 

ilişkindir. Gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olsaydı hukuka uygunluk nedeninin sınırı 

aşılmayacaktı sonucuna varılabiliyorsa, sınır taksirle aşılmış demektir. Bununla 

birlikte, sınırın taksirle aşılması durumunda failin ceza sorumluluğuna gidilebilmesi 

için, fiilin taksirle işlenmesi hâlinde de cezalandırılabilir bir fiil olduğu kanunda 

belirtilmelidir. Fiilin taksirli şekli kanunda suç olarak düzenlenmemişse failin ceza 

sorumluluğu da bulunmayacaktır. Örneğin, fail üçüncü bir kişiyi hafif derecede 

yaralayarak değerli bir malı kurtarmak isterken gerekli dikkat ve özeni göstermemesi 

nedeniyle daha ağır bir derecede yaralamışsa, yaralama suçunun taksirle de 

işlenmesi mümkün olduğundan (TCK md. 89) fail bu suçtan dolayı sorumlu olacaktır. 

Ancak fail, bu değerli malı kurtarırken feda ettiği başka bir mala gerekli dikkat ve 

özeni göstermeyerek istediğinden daha fazla zarar verdiğinde, mala zarar verme 

suçu taksirle işlenemeyeceğinden ceza sorumluluğu yoluna da gidilemeyecektir. 

Sınırın taksirle aşılması hâlinde, fiilin de taksirle işlenebileceği kanunda 

öngörülmüşse, TCK md. 27/1 gereğince, fail hakkında suç için kanunda yazılı 

cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek hükmolunacaktır1096.   

3. Sınırın Heyecan, Korku veya Telaştan Dolayı Aşılması 

TCK md. 27/2 sınırın mazur görülebilecek heyecan, korku veya telaştan 

dolayı aşılmasını yalnızca meşru savunma bakımından öngörmüştür1097. Benzer bir 

hüküm Alman Ceza Kanunu § 33’de de yer almaktadır. Meşru savunmanın sınırının 

bu şekilde heyecan, korku veya telaştan dolayı aşılması bir mazeret nedeni olarak 

ele alınmaktadır1098. Başka bir ifadeyle, meşru savunmada sınırın heyecan, korku 

                                                 
1096 Bkz. CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh: 346-347; ÖZBEK, TCK İzmir 
Şerhi, c:I, sh: 373; ÖZTÜRK/ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, No: 
255; DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 297-298; HAKERİ, Ceza Hukuku, Temel Bilgiler, 
sh: 131-132.  
1097 Özgenç, bu düzenlemede mazur görülebilecek heyecan, korku veya telaş ibaresine yer verilse de, 
aslında saldırı karşısında kişinin içine düştüğü heyecan, korku veya telaşın mazur görülebilecek 
nitelikte olup olmadığının ayrıca araştırmaya gerek olmadığını, kişinin düştüğü bu durumların her 
zaman mazur görülebilecek durumlar olduğunu, bu yüzden de metinde yer alan maruz görülebilecek 
ibaresinin sadece açıklayıcı bir fonksiyona sahip olduğunu düşünmektedir (ÖZGENÇ, Türk Ceza 
Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), sh: 403). Buna karşın Özbek, heyecan, korku veya telaşın ne 
zaman mazur görülebilecek nitelikte olduğunun somut olaya göre hâkim tarafından belirlenmesi 
gerektiğini ifade etmektedir (ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi, c:I, sh: 374).      
1098  Bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 68 vd.; ROXIN, Claus: “Über den 
Notwehrexzeß”, Festschrift für Friedrich SCHAFFSTEIN, Göttingen 1975, sh: 105 vd.; 
BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 23, No: 36-39; KÜHL, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 12, No: 126-131; WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 446; 
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veya telaştan dolayı aşılmasında faile ceza verilmemesi meşru savunma hukuka 

uygunluk nedeninin uygulanmasına değil, failin içerisinde bulunduğu yoğun ruhsal 

karışıklık nedeniyle kusurunun ortadan kalkmasına dayanır1099. Böyle bir heyecan, 

korku veya telaşın etkisi altında bulunan failin hareketini bilinçli veya bilinçsiz olarak 

yapması önem taşımaz1100. Nitekim CMK md. 223/3 c)’de meşru savunmada sınırın 

heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması hâlinde, kusurun bulunmaması 

dolayısıyla ceza verilmemesine yer olmadığı kararının verileceği belirtilmiştir. Bu 

durum karşısında bu hükmün hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumuna 

da uygulanıp uygulanamayacağı sorunu ortaya çıkmaktadır.   

                                                                                                                                          
KINDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 25, No: 1; GROPP, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 7, No: 
82; DIEDERICH, Heike: Ratio und Grenzen des straflosen Notwehrexzesses, Studien zu § 33 StGB, 
Berlin 2001, sh: 15 vd.; MOTSCH, Thomas: Der straflose Notwehrexzess, Berlin 2003, sh: 18 vd.  
1099 DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 295; DEMİRBAŞ, “Türk Ceza Kanununda Hukuka 
Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması”, sh: 281-282; ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi 
(Genel Hükümler), sh: 402-403; ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi, c:I, sh: 373-374, 375; ÖZTÜRK/ERDEM, 
Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, No: 256. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 
yürürlükte olduğu dönemde uygulama, meşru savunmanın sınırının heyecan, korku veya telaştan 
dolayı aşılması hâlinde failin hukuka uygunluk nedeni içerisinde bulunduğunu, bu yüzden 50. maddenin 
uygulanamayacağını, dolayısıyla kusurun ortadan kalkmasının sözkonusu olmayacağını kabul 
etmekteydi; “Karısı ile baraber traktörle evine gitmekte olan sanığın maktulün evinin önünden geçtiği 
sırada 6,5 metreden tabanca gibi öldürücü bir silah için müessir bir mesafeden maktulün silahlı 
saldırısına maruz kalmasına, çıkan kurşunlardan birinin mika siperliği delip yanlarından geçmesiyle 
ciddi bir tehlike teşkil ettiğinin anlaşılmasına, karısının vurulduğu zannıyla feryat ederek kendisini yere 
atmasıyla sanığın da traktörün sol tarafına atlayarak kısa bir zaman süreci içinde oluşmasına göre, 
sanığın kendi nefsine karşı vaki silahlı saldırıyı filhal def'i zaruretiyle maktülü ateş edip öldürdüğü ve 
böylece olayda meşru savunma koşullarının oluştuğunu kabulde zorunluluk bulunmaktadır. Maktülün 
elinde ateşli bir silah bulunmasına ve yukarıda belirtildiği gibi ciddi bir tehlikeye maruz kalınmasına 
göre, burada sanıktan soğukkanlılıkla tabancasını maktulün hayati önemi haiz olmayan bir bölgesine 
tevcihi beklenemez. Olayda zaruretin tayin ettiği hudut aşılmamıştır. Sanıkta Anayasa'nın 14. 
maddesinde teminatı bulunan yaşama hakkını korumak endişesi mevcuttur. Bu nedenle olayda 
TCK.nun 50. maddesinin uygulanmasına olanak yoktur” (CGK 26.02.1979, E. 1979-527/K. 1979-93). 
“Kaçakçıların toplu silâhlı saldırılarına maruz kalan ve adeta kurşun yağmuruna tabi tutulan sanık, 
kendisini selamete çıkarmak için atışının bir mi, yoksa iki mi olduğunu ve nereye ve nasıl ateş 
edeceğini düşünemez ve kendisinden bu husus beklenemez. Ve bu durumun yasal savunma 
hudutlarını aştığı ileri sürülemez” (CGK 12.12.1983, E. 1983-278/K. 1983-395). “Polis tarafından 
aranmakta olan maktül, arkadaşları ile birlikte saat.ll.00'de içki içmeye başlamış, saat 22.00 sıralarında 
sanığın lokantasına giderek içki içmeye devam etmişlerdir. Saat 24.00 sıralarında lokantaya gelen 
sanık, masaya davet edilmiş ve öldürülenle tanıştırılmıştır. Sanığın yanlışlıkla içki yerine su bardağını 
kaldırmasına kızan maktül, aşağılayıcı sözler söylemiş, durumu izah etmek isteyen sanığa hakaret 
ederek kızmıştır. İçki masasından kalkmak isteyen sanığa engel olmuştur. Maktülün şoförü, bir ara 
arabaya giderek getirdiği küçük çantayı ölene vermiştir. Devamlı tabancasının kabzasını okşayan 
maktül, yanında oturanlara 'ben bu adamı vuracağım, cezasını vereceğim' demiş, arkadaşları kendisini 
sakinleştirmeye çalışmışlardır. Ayağa kalkan maktül, kendisine yol vermek isteyen sanığın göğsüne 
vurup oturmasını söylemiş ve masadan 2-2,5 metre uzaklaştığında, geri dönerek tabancasını çekip 
ateş etmiş, ancak tabancası tutukluk yapmıştır. Öldürüleceğinden korkan sanık, tabancasını çekmiş ve 
dört el ateş etmiştir. Yaralanan maktül, ilk tedavisinden sonra hastaneye götürülürken yolda ölmüştür. 
Olayın akışı ve işlenmesindeki özellikler ile maktülün kişiliği, sanığın olay sırasındaki ruhi durumu, 
ölenin davranışları ve her an ateş etme ihtimalinin bulunması nedeniyle öleni etkisiz hale getirmek 
amacıyla birden ziyade ateş edildiği nazara alındığında, zaruret sınırının aşılmadığının kabulü 
gerekmektedir” (CGK 10.10.1995, E. 1995/1-213/K. 1995-271). Kararlar için bkz. www.kazanci.com.tr.  
1100 DEMİRBAŞ, “Türk Ceza Kanununda Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması”, sh: 283. 
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Birinci görüşe göre, meşru savunmada sınırın heyecan, korku veya telaştan 

dolayı aşılmasına ilişkin hüküm ilke olarak, saldırı zorunluluğu durumu da dâhil 

olmak üzere diğer bütün hukuka uygunluk nedenlerine kıyasen uygulanabilir1101.   

İkinci görüş ise, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun 

sınırlarının heyecan, korku veya telaştan dolayı aşılması sorununun saldırı ve 

savunma zorunluluğu ayrımı ekseninde ele alınması gerektiğini ortaya atmaktadır. 

Bu görüş, meşru savunmada sınırın heyecan, korku veya telaştan dolayı aşılmasına 

ilişkin hükmün yalnızca savunma zorunluluğu durumuna kıyasen uygulanabileceğini 

kabul etmektedir. Çünkü savunma zorunluluğu durumunda fail meşru savunmada 

olduğu gibi ihlâlin konusu tarafından bir saldırıya (veya tehlikeye) maruz kaldığı ve 

buna karşı meşru savunmadaki gibi hızlı bir şekilde savunma yönünde tepki 

gösterdiği için, motivasyon durumu ve baskısı paralellik arz etmektedir. Buna karşın, 

saldırı zorunluluğu durumunda meşru savunmada sınırın heyecan, korku veya 

telaştan dolayı aşılmasına ilişkin hükmün kıyasen uygulanması mümkün değildir. 

Çünkü saldırı zorunluluğu durumunda olayla ilgisiz üçüncü bir kişinin hukuksal 

değerlerine müdahale sözkonusudur ve bu tür bir zorunluluk durumu bakımından 

meşru savunmanın sınırının aşılmasındaki heyacan, korku veya telaşla 

karşılaştırılabilecek hâller mevcut olamaz. Ayrıca meşru savunmada sınırın heyecan, 

korku veya telaştan dolayı aşılmasına ilişkin hükümde cezadan vazgeçilmesi 

yalnızca mağdurun birlikte sorumluluğundan dolayı mümkün olduğu için, hükmün 

amacı ilgisiz üçüncü kişiye zarar verilmesine esas itibariyle uygun 

düşmemektedir1102.  

Üçüncü bir görüşe göre de, meşru savunmada sınırın heyecan, korku veya 

telaştan dolayı aşılmasına ilişkin hüküm saldırı zorunluluğu durumuna olduğu gibi 

savunma zorunluluğu durumuna da kıyasen uygulanamaz. Meşru savunmada 

saldırının haksızlık niteliği bakımından saldırıda bulunan kişinin kusurlu olmasını 

arayan bu yaklaşıma göre, savunma zorunluluğu durumunda hukuka uygunluk hâli, 

hukuksal değeri ihlâl edilen mağdurun en azından kusursuz olması hâlinde ortaya 

                                                 
1101 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, sh: 347; ÖZBEK, TCK İzmir Şerhi, c:I, sh: 
374-375; MAHMUTOĞLU, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Hukuka Uygunluk Nedenleri”, sh: 58; 
ŞEN, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, c: I, sh: 76-77; SK-StGB (RUDOLPHI), § 33, No: 1a (Bununla 
birlikte yazar, bu uygulamanın hafif veya belki özellikle henüz önem arz etmeyen bütün sınır 
aşımlarıyla sınırlı tutulması gerektiğini de eklemektedir). TCK md. 27/2’nin kapsamının yalnızca meşru 
savunmayla sınırlı tutulmasının eleştirisi için ayrıca bkz. ÜNVER, “YTCK’da Kusurluluk”, sh: 61.      
1102  LK-StGB (HIRSCH), § 34, No: 92; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 98, 99; 
SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 34, No: 52.   
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çıkar, aksi takdirde meşru savunma vardır. Fakat kusursuzluk hâlinde mağdur 

yalnızca, savunma fiilini gerçekleştiren kişi tarafından kusurlu olarak yol açılan bir 

aşırılıkla yetinilmesiyle kınanamaz. Bu yüzden meşru savunmada sınırın heyecan, 

korku veya telaştan dolayı aşılmasına ilişkin hüküm sadece, saldırgan bakımından 

isnadiyetin, kusurlu olarak sınırı aşan fail bakımından isnadiyete göre daha az 

olmadığı bir meşru savunma anlayışına uygun düşmektedir1103. 

Kanaatimizce TCK md. 27/2’nin hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumunda da uygulanabilmesi gerekir. Bu hükmün amacı, insanın karşılaştığı 

olaylar karşısında psikolojik durumunun zayıflaması nedeniyle hukuk düzeninin 

kendisinden makul şekilde norma uygun davranmasını bekleyemeyeceğinden onu 

bu durumlarda mazur görmektedir. İnsanın psikolojisinin etkilendiği durumlar 

yalnızca meşru savunmanın sınırının aşılmasında değil, diğer hukuka uygunluk 

nedenlerinin sınırının aşılmasında da sözkonusu olabilir. Meşru savunmada sınırın 

heyecan, korku veya telaştan dolayı aşılmasına ilişkin düzenlemenin savunma 

zorunluluğu durumunda uygulanabilmesi konusunda hiç şüphe yoktur. Çünkü 

savunma zorunluluğu durumunda tehlikeye, meşru savunmadaki saldırıda olduğu 

gibi, ihlâlin konusu tarafından yol açılması sözkonusudur. Bu yüzden savunma 

zorunluluğu durumunda failin motivasyonu tıpkı meşru savunma failinin motivasyonu 

gibidir. Örneğin, büyük bir köpek tarafından tehdit edilen failin, köpeği uzaklaştırmak 

için havaya bir el ateş etmesi yeterli olacakken, korkusundan köpeği ateş ederek 

öldürmesi hâlinde kusuru TCK 27/2 gereğince ortadan kalkacaktır1104. Dolayısıyla 

savunma zorunluluğu durumunda da failin heyecan, korku veya telaştan dolayı sınırı 

aşması hâlinde kusurunun ortadan kalkacağı fikrindeyiz. Sınırın heyecan, korku 

veya telaştan dolayı aşılması saldırı zorunluluğu durumunda da gündeme gelebilir. 

Örneğin, mağdur komşusunun evini kundaklar. Olay yerine aceleyle gelen 

itfaiyeciler telaş içerisinde sözümona yangınla daha iyi mücadele edebilmek için 

mağdurun arazisinde bulunan bir ahırı lüzumsuz yere tahrip ettikleri takdirde, TCK 

md. 27/2 gereğince kusurlu olmadıkları sonucuna varılmalıdır1105. Kuşkusuz burada 

tehlikeye mağdur tarafından yol açılması sözkonusu olduğu için fazla bir sorun 

                                                 
1103 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 12/18, dn: 33. Benzer yönde bkz. MOTSCH, Der straflose 
Notwehrexzess, sh: 108-109, 111 (Ancak yazar istisnaî durumlarda saldırı zorunluluğu durumunda 
sınırın bu şekilde aşılmasını kabul etmektedir).     
1104 Örnek için bkz. MOTSCH, Der straflose Notwehrexzess, sh: 108; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil I, § 22, No: 99. 
1105 Örnek için bkz. MOTSCH, Der straflose Notwehrexzess, sh: 109.  
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ortaya çıkmamaktadır. Saldırı zorunluluğu durumunun olağan biçimlerinde sınırın 

heyecan, korku veya telaştan dolayı aşılması hâlinde failin TCK md. 27/2’den 

yararlanabilmesi için sınır aşımının düşük düzeyde olması gerekir. Failin olayla 

ilgisiz üçüncü kişiye ağır müessir fiilde bulunması TCK md. 27/2 gereğince mazur 

görülemez. Örneğin, bir orman muhafaza memuru sapa bir orman yolunda bir 

otomobilin çarptığı labrador cinsi köpeğini yaralı ve kanamalı olarak bulur. Bu sırada 

oradan geçmekte olan yeni model bir Mercedes’i durdurup sürücüsünden köpeğini 

arabasıyla veterinere götürmesini ister. Sürücünün bunu reddetmesi üzerine 

köpeğinin ölmesinden korkan orman muhafaza memuru arabanın kapısını hızla açıp 

tüfeğinin dipçiğiyle sürücünün suratına vurarak onu araban çıkartıp köpeğini kendisi 

veterinere götürür1106. Bu kurtarma fiili bakımından fail korkusundan dolayı sınırı 

aştığını ve kusurunun ortadan kalktığını ileri süremez. Çünkü hukuksal değerin 

sahibine ağır bir şekilde zarar vererek zorunluluk durumunun sınırını çok fazla 

aşmıştır.                                                 

C. Yükümlülüklerin Çatışması  

Bugün doktrinde ağır basan görüşe göre, iki farklı icraî hareket 

yükümlülüğünün mevcut olduğu ve bunlardan yalnızca birinin yerine getirilmesi 

mümkün olduğu durumlarda yükümlülüklerin çatışmasından bahsedilebilir. Bu 

görüşe göre, yükümlülüklerin çatışması uygulama alanı ihmal kavramıyla sınırlı bir 

hukuka uygunluk nedenidir. Bir icraî harekette bulunma yükümlülüğünün yerine 

getirilmemesi tipe uygun bir fiil teşkil eder, bu fiil ise yalnızca yükümlülüklerin 

çatışması sayesinde hukuka uygun hâle gelebilir. İcraî harekette bulunma 

yükümlülüğünün gerçek ya da görünüşte ihmalî bir suç tipine ilişkin olması bir rol 

oynamaz. Kısacası yükümlülüklerin çatışması durumu iki veya daha fazla icraî 

harekette bulunma yükümlülüğünün bir araya gelmesi ve bu yükümlülüklerden en 

azından birinin yerine getirilmemesi olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, bir baba iki 

çocuğu aynı anda denizde boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı takdirde, 

çocuklarından yalnızca birini kurtarabildiğinde diğerini ölüme terk etmekten dolayı 

sorumlu tutulamayacaktır1107.  

                                                 
1106 Örnek için bkz. MOTSCH, Der straflose Notwehrexzess, sh: 107.  
1107 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 132; JAKOBS, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 15/6; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 18, No: 134; WESSELS/BEULKE, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 735; KÜPER, Wilfried: “Noch einmal: Rechtfertigender Notstand, 
Pflichtenkollision und übergesetzliche Entschuldigung”, JuS 1971, sh: 475-476; GRAVEN/STRÄULİ, 
L’infraction pénale punissable, sh: 141; HAKERİ, Hakan: Ceza Hukukunda İhmal Kavramı ve İhmalî 
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Buna karşın yazarların önemli bir kısmı da, yükümlülüklerin çatışması 

bakımından bir icraî hareket yükümlülüğünün bir ihmalî davranışta bulunma 

yükümlülüğüyle çatışma içerisinde olmasını yeterli görmektedirler. Bu yazarlar örnek 

olarak da, Nazi döneminde bir akıl hastanesinde daha fazla akıl hastasının 

öldürülmesinin önüne geçmek için öldürülecek akıl hastalarını tek tek seçen ötenazi 

hekimleri olayını vermektedirler. Çünkü burada bir icraî harekette bulunma 

yükümlülüğü (mümkün olduğunca çok sayıda akıl hastasını kurtarma yükümlülüğü) 

ile ihmalî bir harekette bulunma yükümlülüğü (sınırlı sayıda akıl hastasının feda 

edilmesini ihmal etme yükümlülüğü) çatışmaktadır1108.  

Yine hukuksal bir hareket yükümlülüğünün ihlâl edilmesinden tamamen 

vazgeçilmesi suretiyle, sınırlı anlamı hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumundaki yararların karşılaştırılması ilkesinden artık anlaşılamayan çok geniş bir 

yükümlülüklerin çatışması kavramına rastlanması da çok seyrek değildir. Örneğin bir 

hekimin başkalarını hastalığın bulaşmasından korumak için sır saklama 

yükümlülüğünü ihlâl etmesi yükümlülüklerin çatışması olarak değerlendirilmektedir. 

Burada başkalarının hastalığın bulaşmasından korunması gerçekten hiçbir hukuksal 

yükümlülüğe dayanmamasına karşın, sır saklama yükümlülüğüne aykırı davranma 

sadece ihmalî bir davranışta bulunma yükümlülüğünü ihlâl etmektedir1109.    

Doktrinde ağır basan görüşün yalnızca icraî harekette bulunma şeklinde iki 

hukuksal yükümlülüğün çatışmasının yükümlülüklerin çatışmasını 

gerekçelendirebileceğinden hareket etmesi doğruluk payı taşımaktadır. Çünkü bir 

hukuka uygunluk nedeninin bulunması koşuluyla, başkasının hukuksal bir değerine 

müdahale eden herkes ihmalî bir harekette bulunma yükümlülüğüne aykırı 

davranmaktadır. Bu tür durumlar hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumuna ilişkin kurallara göre değerlendirileceklerinden özel bir düzenlemeye 

ihtiyaç göstermezler1110. Bu durum ötenazi hekimleri olayında olduğu gibi, icraî bir 

                                                                                                                                          
Suçların Çeşitleri, Ankara 2003, sh: 258-259; ÖNDER, Ceza Hukuku Dersleri, sh: 263-264; 
DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, sh: 290; ÖZBEK, Organize Suçlulukla Mücadelede 
Kullanılan Gizli Görevlinin Görevin Gerektirdiği Suçlar Bakımından Cezalandırılabilirliği, sh: 234 vd.   
1108  GALLAS, “Pflichtenkollision als Schuldausschließungsgrund”, sh: 311 vd.; MANGAKIS, “Die 
Pflichtenkollision als Grenzsituation des Strafrechts”, sh: 456 vd.   
1109 OTTO, Harro: Pflichtenkollision und Rechtswidrigkeitsurteil, 3. Auflage, Marburg 1978, sh: 76 vd.    
1110 Aynı yönde bkz. GROPP, Walter: “Die Pflichtenkollision: weder eine Kollision von Pflichten noch 
Pflichten in Kollision”, Festschrift für Hans Joachim Hirsch, Berlin-New York 1999, sh: 217 vd. Buna 
karşın Neumann, ihmalî harekette bulunma yükümlülüklerinin çatışmasının hukuka uygunluk nedeni 
olarak zorunluluk durumuna ilişkin kurallara göre değil, yükümlülüklerin çatışmasına ilişkin kuralların 
uygun şekilde uygulanması suretiyle çözüme kavuşturulabileceğini ifade etmektedir. Yazar bu sonucu, 
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harekette bulunma yükümlülüğünün ihmalî bir harekette bulunma yükümlülüğüyle 

çatışması bakımından da geçerlidir. Çünkü burada icraî bir harekette bulunma 

yükümlülüğü başkalarının hukuksal değerlerine müdahale etmekten çekinme 

yükümlülüğü ile çatışma içerisine düşmekte ve çatışma da hukuksal değerlerin eşit 

önemde olması hâlinde ihmalî harekette bulunma yükümlülüğünün önceliğe sahip 

olduğu şeklinde hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumuna ilişkin 

kurallara göre kolaylıkla çözüme kavuşturulabilmektedir. Örneğin yaşama karşı 

yaşamın bulunduğu durumlarda, hiç kimse başka insanları kurtarmak için tehlikeye 

neden olmayan bir insanı öldüremeyecektir1111. Böylece geriye sadece, iki veya 

daha fazla icraî harekette bulunma yükümlülüğü mevcut olup da, bunlardan yalnızca 

birini yerine getirilmesi mümkün olduğunda, bu çatışmanın yükümlülüklerin 

çatışması bakımından nasıl ele alınması gerektiği sorunu kalmaktadır. Yalnız 

burada, eşit önemdeki icraî harekette bulunma yükümlülüklerinin çatışmasında 

hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun yardımıyla çözülemeyen bir 

sorun da ortaya çıkmaktadır. Çünkü böyle bir durumda yükümlülük altında bulunan 

kimse, serbest tercihine göre iki yükümlülükten yalnızca birini yerine getirdiğinde 

hukuka uygunluk içerisinde hareket ettiğinin kabulü yerindedir. Hukuk düzeni tehdit 

altındaki hukuksal değerlerden birinin kurtarılmasından daha fazlasını talep edemez. 

Aksi takdirde, imkânsızı istemiş olurdu. Bu durum, boğularak ölme tehlikesiyle karşı 

karşıya bulunan iki çocuğunu aynı anda kurtaramayan babanın en azından birini 

kurtarabildiğinde hukuka uygun davrandığı ya da ağır durumdaki iki ağır hasta için 

çağrılan hekimin yalnızca birine yardım edebileceği için başka çaresi olmadığından 

diğerine müdahale edemeyeceği takdirde yükümlülüklerin çatışmasını ileri 

sürebileceği anlamına gelecektir. Kurtarılan kişinin yaşam hukuksal yararının üstün 

olmasından sözedilememesine, aksine kurtarılan ve feda edilen kişilerin hukuksal 

                                                                                                                                          
hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun korunan yararın önemli derecede ağır basması 
koşuluyla birlikte, icraî harekette bulunma yükümlülüğünin ihmalî harekette bulunma yükümlülüğü ile 
çatışmasının asimetrik bir durumunu öngörmesinden çıkartmaktadır (NEUMANN, Ulfrid: “Der 
Rechtfertigungsgrund der Kollision von Rettungsinteressen – Rechte, Pflichten und Interessen als 
Elemente der rechtfertigenden Pflichtenkollision-“, Festschrift für Claus ROXIN, Berlin-New York 2001, 
sh: 430).           
1111 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 117; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 17, No: 133; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 15/8; KINDHÄUSER, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 18, No: 2; GROPP, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 6, No: 160, 161; 
KÜPER, Wilfried: Grund- und Grenzfragen der rechtfertigenden Pflichtenkollision im Strafrecht, Berlin 
1979, sh: 29-36, 119; NEUMANN, “Der Rechtfertigungsgrund der Kollision von Rettungsinteressen – 
Rechte, Pflichten und Interessen als Elemente der rechtfertigenden Pflichtenkollision-“, sh: 428.         
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yararları tamamen eşit önemde olmasına karşın, kurtarılmayan kişinin feda edilmesi 

bir hukuka uygunluk durumunun varlığını engellemez1112.  

Bununla birlikte, vardığımız bu sonuca karşı çıkan yazarlar da bulunmaktadır. 

Bu yazarlara göre, aynı önemde icraî harekette bulunma yükümlülüklerinin 

çatışması hâlinde yükümlülük altında bulunan kişi ne olursa olsun hukuka aykırı 

davranmaktadır ve yükümlülüklerinden birini veya diğerini yerine getirmesi ya da 

tamamen hareketsiz kalması önem taşımaz. Böyle bir tercihin yükümlülük altında 

bulunan kişiye bırakılmasının hukuk düzenince bir insan yaşamının keyfî olarak feda 

edilmesi sonucuna götüreceğini belirten bu görüş, bir babanın bir çocuğunu 

kurtarması hâlinde diğeri bakımından bir haksızlık gerçekleştireceği ve birinci 

çocuğu yerine ikincisini de kurtarabileceği örneğini vererek, hukuk düzenindeki bir 

yükümlülüğün yerine getirilmesinin başka bir yükümlülüğün yerine getirilmesi kadar 

önem taşıdığının altını çizmektedir. Böylece bu görüşteki yazarlar, bu tür 

yükümlülüklerin çatışması hâli bakımından çoğu zaman, kanun üstü bir mazeret 

nedeni kabul etmektedirler1113. Fakat bu görüş eleştirilmiştir. Eleştiren yazarlara göre, 

hukuka aykırılık değerlendirmesinin hukuka aykırı hareket eden kişinin hukuka 

uygun davranabileceğini farzetmesi zorunlu değildir, ancak bir davranışın hukuka 

aykırı olarak nitelendirilmesi için, en azından hukuka uygun bir davranışın teorik 

alternatifinin mevcut olması gerekir. Hukuk düzeni sadece neyin doğru ve böylece 

yapılabilir olduğunu söyleyebildiği takdirde bir davranışı hukuken tasvip etmez ve 

yanlış olarak nitelendirebilir. Doğru bir seçeneğin olmadığı ve bu yüzden yanlış bir 

davranışın saptanamadığı noktada insan değil, yalnızca kader tasvip edilemez. 

Ancak normun muhatabı kader değil, sadece insandır1114. Ayrıca bu düşünceye göre, 

belki de yaşamını tehlikeye atarak iki yükümlülüğünden birini yerine getiren kişinin 

                                                 
1112 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 118; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil II,§ 31, 
No: 204; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 137; KÜHL, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 18, No: 137; WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 736; 
KINDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 18, No: 6; GROPP, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 6, No: 
172; GROPP, “Die Pflichtenkollision: weder eine Kollision von Pflichten noch Pflichten in Kollision”, sh: 
216, 224; NEUMANN, “Der Rechtfertigungsgrund der Kollision von Rettungsinteressen – Rechte, 
Pflichten und Interessen als Elemente der rechtfertigenden Pflichtenkollision-“, sh: 437; SCHEID, 
Georg Maria: Grund- und Grenzfragen der Pflichtenkollision beim strafrechtlichen Unterlassungsdelikt 
(unter besonderer Berücksichtigung der Abwägung Leben gegen Leben), Aachen 2000, sh: 143-144. 
1113 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 33 V 2. Aynı yönde bkz. 
GRAVEN/STRÄULİ, L’infraction pénale punissable, sh: 142.   
1114  ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 119; KÜPER, Grund- und Grenzfragen der 
rechtfertigenden Pflichtenkollision im Strafrecht, sh: 18-36, 118; NEUMANN, “Der 
Rechtfertigungsgrund der Kollision von Rettungsinteressen – Rechte, Pflichten und Interessen als 
Elemente der rechtfertigenden Pflichtenkollision-“, sh: 431. 
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davranışı hukuka aykırı olarak nitelendirildiğinde, gerçekten hiçbir şey yapmayan ve 

bu suretle iki yükümlülüğünü de yerine getirmeyen bir kişiyle aynı kefeye konmuş 

olur ki, bu asla kabul edilemez. Çünkü bir kazada herkesin kurtarılabilmesi mümkün 

olmadığı için, insan yaşamının kurtarılmasından vazgeçilebilmesi makul değildir. En 

azından mümkün olan şeyin yapılması uygun düştüğünde, hukuk düzeni bunu 

hukuka uygun saymalıdır ve kurtarma güdüsü hukuka aykırılık açıklaması nedeniyle 

aksatılamamalıdır1115. Bu düşünceye göre, yalnızca tercihli olarak yerine getirilebilen 

aynı önemdeki iki icraî harekette bulunma yükümlülüğü arasında failin yaptığı 

tercihin vicdanî bir kanaate ya da ahlâken tasvip edilebilir saiklere dayanması da 

talep edilemeyecektir. Çünkü insan yaşamı bakımından garanti durumunda olduğu 

gibi yükümlülükler tamamen aynı değerde olduğunda, hukuk, yaşama karşı yaşam 

karşılaştırmasını reddettiği için, failin davranışını ahlâken ölçemez ve bu suretle 

yükümlülüklerden birini öncelikli ilân edemez. Serbest iradesiyle iki çocuğundan 

birini kurtaran baba hukuka uygun hareket etmiştir. Ahlâkî açıdan önemli ya da 

şüpheli saiklerle çocuklardan birinin veya ötekinin tercih edilmesi hukuk bakımından 

önem taşımaz 1116 . Yükümlülüklerin çatışmasının mevcut olabilmesi için somut 

olayda icraî harekette bulunma şeklinde hukuksal yükümlülüklerin bulunması gerekir. 

Yalnızca ahlakî açıdan belirli fiillerde bulunma yükümlülüklerinin çatışması yeterli 

değildir1117.    

Yükümlülüklerin çatışmasının esası, yükümlülük altında bulunan kişinin bir 

yükümlülüğü yerine getirdiği sırada diğer yükümlülüğünü yerine getirememesinden 

ibarettir. Bu kişi yükümlülüklerinden yalnızca birini yerine getirebildiği için, diğer 

yükümlülüğünü veya yükümlülüklerini yerine getirmeyi ihmal etmesi kaçınılmazdır. 

Yükümlülüklerini aynı anda kümülatif olarak yerine getirmesinin olanaksızlığı kişiyi 

icraî harekette bulunma emirlerinden en azından birini ihlâl etmeye zorlamaktadır. 

Ancak burada tipikliği ortadan kaldıran bir imkânsızlık hâli sözkonusu değildir. 

Çünkü fail yükümlülüklerinden her birini aynı anda toplu olarak değil, diğerini ihlâl 

etmek suretiyle alternatifli olarak yerine getirebilir. Bu nedenle yükümlülük altında 

bulunan kişi tamamen cezasız kalmak istediğinde en azından bir yükümlülüğünü 

yerine getirmek zorundadır. Bu kişi hiçbir şey yapmadığı takdirde, ihmalî bir suçtan 

dolayı cezalandırılabilecektir. Yükümlülüklerin çatışmasının beklenemezlik 

                                                 
1115 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 120; LK-StGB (HIRSCH), vor § 32, No: 73.  
1116 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 121; LK-StGB (HIRSCH), vor § 32, No: 79.  
1117 LK-StGB (HIRSCH), vor § 32, No: 77.  
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kavramıyla da hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Çünkü bir yükümlülüğün yerine 

getirilmesinin beklenebilirliğinin eksikliği sorunu, yükümlülüğün yerine getirilmesinin 

olanaklı olduğu ve yerine getirilmemesinin hukuka aykırı olduğu saptandıktan sonra 

kusur alanında tartışılmaktadır. Fakat hukuka uygunluk nedeni olarak 

yükümlülüklerin çatışmasının koşulları mevcut olduğunda, bir hareket 

yükümlülüğünün yerine getirilmesine dayalı olarak başka bir hareket 

yükümlülüğünün yerine getirilmemesi hukuka aykırı değildir1118. Başka bir hukuka 

uygunluk nedeninden dolayı bir yükümlülük yerine getirilmemişse, artık burada bir 

yükümlülüklerin çatışması durumu sözkonusu değildir. Böyle bir durumda 

yükümlülüğün muhatabı diğer yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır. Örneğin, bir 

trafik kazasında yaralanan baba kendisine yardım etmek isteyen kişiden ilk önce 

aynı kazada yaralanan kızıyla ilgilenmesini istediğinde, babaya hemen yardım 

edilmesinin ihmali ilgilinin rızası nedeniyle hukuka uygun olacaktır. Böylece 

yardımda bulunmak isteyen kişi artık başka bir seçeneği bulunmadığı için kıza 

derhal yardım etme yükümlülüğü altındadır1119.       

Aynı önemdeki harekette bulunma yükümlülüklerinde yükümlülüklerin 

çatışması hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumundan bağımsız kanun 

üstü bir hukuka uygunluk nedenidir. Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumu yararlardan birinin üstün olmasını gerektirdiği için, iki yükümlülüğün 

arkasında yatan yararlar aynı düzeyde korunmaya lâyık olduğunda, bu tür 

yükümlülüklerin çatışması hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu 

kurallarına göre çözüme bağlanamaz. Buna karşın çatışan yükümlülükler farklı 

düzeyde olduğunda yükümlülüklerin çatışması hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumuna ilişkin kurallara (TCK md. 25/2) dayanılarak ele alınabilir. Bu 

ihtimalde, daha yüksek önemde olan bir yükümlülük daha az önemdeki bir 

yükümlülüğe uyulmaması sayesinde yerine getirildiğinde hukuka uygunluk durumu 

gerçekleşir 1120 . Bu noktada hukuksal değerlerin önemi öncelikle dikkate alınır. 

                                                 
1118  “Kadastro teknisyeni olan sanıkların mahkemelerce keşif günü ve bir kısım dosyalarda keşif 
gününden bir gün önce yazılan resmi yazılarla hazır olmalarının istenmesi, sanıkların sözkonusu 
günlerde çalıştıkları daire ile ilgili işlerinin bulunması karşısında, suçun öğelerinin oluşmadığı 
düşünülmeden mahkumiyet hükmü kurulamaz” (4. CD. 07.05.2002, E. 2002-6281/K. 2002-8019, 
www.kazanci.com.tr).  
1119 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 134.  
1120 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 122; MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
Teilband 1, § 27, No: 53; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 15/6; KINDHÄUSER, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 18, No: 5; GROPP, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 6, No: 169; LK-StGB (HIRSCH), 
vor § 32, No: 71, 72; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER), vor § 32, 
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Örneğin, hastane personeli bir yangında değerli tıp aletlerini kurtarmak yerine tehlike 

altındaki hastaları kurtardığında, bu kurtarma fiili zorunluluk durumuna göre hukuka 

uygun olacaktır1121. Bir müze bekçisi bir yangında ya sadece değerli bir tabloyu ya 

da sadece küçük bir çocuğu kurtarabiliyorsa, yalnızca (ihmal suretiyle mala zarar 

verilmesi bakımından) çocuğun kurtarılması açısından hukuka uygunluk içerisinde 

bulunmaktadır. Aynı şekilde ihlâlin ağırlığı ve tehdit eden tehlikenin derecesi de 

önemlidir. Ağır yaralı hafif yaralıdan önce kurtarılmalıdır1122. Böylece yükümlülükler 

arasında bir önem farkı mevcut olduğunda, yükümlülük altında bulunan kişi daha 

önemli olan yükümlülüğün yerine getirilmesi yönünde karar vermek zorundadır. 

Böyle bir durumda daha az önemdeki yükümlülüğün yerine getirilmemesi hukuka 

uygun olacaktır1123. Yükümlülük altında bulunan kişi tamamen hareketsiz kaldığında, 

                                                                                                                                          
No: 73; SCHEID, Grund- und Grenzfragen der Pflichtenkollision beim strafrechtlichen 
Unterlassungsdelikt (unter besonderer Berücksichtigung der Abwägung Leben gegen Leben), sh: 29, 
98-99; HAKERİ, Ceza Hukukunda İhmal Kavramı ve İhmalî Suçların Çeşitleri, sh: 259. 
1121 Örnek için bkz. KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 18, No: 134, 135.   
1122 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 123; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch 
Kommentar, (LENCKNER), vor § 32, No: 74; LK-StGB (HIRSCH), vor § 32, No: 78.   
1123 “Sürmene ilçesi sağlık ocağı tabibi olup, bu sıfatı itibariyle, adlî tabip görevini de yapmakta bulunan 
sanığın; olay günü saat 13.00 sıralarında sağlık ocağında bulunduğu sırada, kardeşi Murat Ateş’in, 
kendisine telefonla «annem köyden geldi, çok hasta, ağabeyimin muayenehanesinde yatıyor» diye, 
bildirmesi üzerine sağlık ocağından ayrılarak kardeşi diş tabibi Selâmi Ateş’in muayenehanesine 
gelerek muayenehanenin bir odasında yatmakta bulunan annesini muayene edip, «gripal enfeksiyon, 
akut bronşit nörolojik hypertansiyon» teşhisi koyarak tedavisine başladığı ve bu cümleden olarak 
kendisine iğne yapmak için gerekli hazırlığı yaptığı sırada, trafik polisi Remzi Göçer’in muayenehaneye 
gelerek cereyan eden bir trafik kazasında bir kişinin öldüğünü ve C. Savcısının otopsi yaptırmak üzere 
kendisini çağırdığını bildirmesi üzerine, «şimdi, annemin tedavisi ile meşgulüm, biraz sonra gelirim» 
diye söylediği, tanığın da adliyeye dönerek sanığın bu cevabını C. Savcısına bildirmesi üzerine müşteki 
C. Savcısının, zabıt kâtibini ve trafik polisini yanına alarak otomobil ile, sanığın bulunduğu dişçi 
muayenehanesinin önüne gelerek zabıt kâtibi aracılığı ile kendisini çağırttığı, sanığın gelen zabıt 
kâtibine de, annesinin hasta olduğunu, onun tedavisi ile meşgul bulunduğunu ve bu nedenle yarım saat 
sonra geleceğini söylediği ve C. Savcısının muayehane önünde kendisini beklemekte olduğunu 
öğrenmesi üzerine de hasta annesini bırakarak C. Savcısının yanına giderek kendisine annesinin 
durumunu izah ettikten sonra, otopsiye biraz sonra geleceğini söylediği, buna rağmen C. Savcısının 
«arabaya bin, otopsiye gidelim, yoksa seni otopsiye kabul etmem» diye söyleyip ayrıldığı ve çağırttığı 
bir serbest tabiple otopsiyi yaptırdığı, sanığın da annesine acil müdahaleyi yaptıktan sonra, adliyeye 
giderek C. Savcısını aradığı C. Savcısının olay yerine gittiğini öğrenmesi üzerine de, derhal otopsi 
mahalline gittiği C. Savcısının otopsiyi yaptırarak ilçe merkezine döndüğünü öğrenince, ölenin 
kaldırılması için gerekli hazırlığı yapmakta olan akrabası Sabri Bekiroğlu ve arkadaşları huzurunda, 
otopsi yerinde bu hususu tespit eden 7.7.1980 gün, saat 14.45 tarihli tutanağı düzenleyerek ilçeye 
döndüğü müşteki C. Savcısının, 3005 sayılı Yasa hükümleri uyarınca memuriyet görevini savsadığı 
iddiasiyle hakkında kamu davası açması üzerine yapılan yargılama sırasında, görevi savsama amacı 
ile hareket etmediğini, annesinin acil bir müdahaleyi gerektirir derecede hasta olması nedeniyle, 
müdahaleyi yaptıktan hemen sonra otopsi yerine gittiğini savunması üzerine, mahkemenin sanığın 
annesini Trabzon numune hastahanesine göndererek acil müdahaleyi gerektirir bir hastalık geçirip 
geçirmediğinin tespiti ile, raporunun gönderilmesi için, yazılan müzekkere üzerine annesi Melek Hanım 
Ateş’in hastahane sağlık kurulunca muayenesi sonunda: «gripal enfeksiyon akut bronşit ve nörolojik 
hypertansiyon» geçirdiğine ve hastalığının acil müdahaleyi gerektirir nitelikte olduğuna dair 8.7.1980 
gün ve 10432 sayılı raporunun mahkemeye tevdi olunduğu ve böylece sanığın savunmasının tanıklar... 
(yedi kişi) müşteki C. Savcısının anlatımları ve Trabzon numune hastahanesi sağlık kurulu raporu gibi 
delillerle doğrulanmıştır. // Böyle olunca, sanığın fiilinde görevi savsamak kastının varlığı ve suçun 
oluştuğunun kabulü mümkün değildir. Direnme hükmünün bozulmasına karar verilmelidir” (CGK 
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daha az önem taşıyan yükümlülüğün yerine getirilmemesinden dolayı değil, sadece 

daha önemli olan yükümlülüğün yerine getirilmemesinden dolayı sorumlu olacaktır 

(TCK md. 44). Bu kişi daha az önemdeki yükümlülüğünü yerine getirdiği takdirde, 

daha önemli yükümlülüğünü yerine getirmemesi hukuka aykırı olacaktır. Fakat bir 

yükümlülüğünü yerine getirmesi olgusu cezanın tayininde failin lehine olarak dikkate 

alınabilecektir 1124  (TCK md. 61). Yükümlülüklerin çatışmasının ortaya çıkmasını 

sağlayan zor duruma kusurlu olarak neden olunmasının dikkate alınıp alınmayacağı 

doktrinde tartışmalıdır. Bir görüşe göre, buradaki sorun, hekimin iradesine göre, 

kazaya kusuruyla yol açan kişiyi kazanın mağduruna tercih ederek ona yardım 

edebilmesine bağlı değildir. Çünkü hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumunda üçüncü kişiden dayanışmada bulunması talep edildiği için tehlikeyle 

karşı karşıya bulunan kişinin kusuru önem taşımasına karşın, yükümlülüklerin 

çatışmasında tehlike altında bulunan birçok kişiden yalnızca birinin kurtarılmasında 

kurtarılabilecek durumda olan kişilerin yararları arasında bir dayanışma yükümlülüğü 

yoktur, aksine yardım eden kişinin yerine getirdiği gönüllü ya da yükümlülüğe uygun 

bir dayanışma sözkonusudur 1125 . Diğer görüşe göre, zorunluluk durumunda 

tehlikeye kusurlu olarak yol açılmaması koşuluna dayalı göreceli ağırlık noktasının 

niçin burada da karşılaştırmada esas alınmaması gerektiği anlaşılmamaktadır. 

Kusuruyla bir kazaya yol açan kişiye, bu kişi mağdura göre daha fazla tehlike 

altındaysa, mağdurdan önce yardım edilmesi konusunda şüphe yoktur. Fakat eşit 

önemde iki hukuksal değer tehlikeyle karşı karşıyaysa, kusursuz mağdurun 

kurtarılmasına öncelik verilmesinin istenmesi uygun görünmektedir1126. Aynı şekilde 

garanti yükümlülüğünün (MK. 185/2, 339, 346) TCK md. 98’e göre genel bir yardım 

yükümlülüğünden önce gelip gelmediği de tartışılabilir. Böyle bir önceliğin varolduğu 

kabul edilmelidir. Çünkü TCK md. 98 yardımın hâl ve koşulların elverdiği ölçüde 

yapılabilir olmasını aramaktadır. Dolayısıyla failden daha önemli diğer bir 

yükümlülüğünü ihlâl ederek yardım yükümlülüğünü yerine getirmesi beklenemez. 

Böylece bir baba kendi oğlu ve başka bir çocuk kaza geçirdiğinde çocuklardan 
                                                                                                                                          
12.10.1981, E. 4/281, K. 338, GÖZÜBÜYÜK, Abdullah Pulat: Türk Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi, c: 
II, 5. Bası, İstanbul 1988, sh: 843-844). Belirtelim ki, buradaki sorun failin kastına ilişkin değil, 
yükümlülüklerin çatışmasına ilişkindir. Fail görevini yerine getirmeme şeklindeki fiilini kastla 
gerçekleştirmektedir. Ancak iki yükümlülüğü çatışmakta ve annesinin yaşam ve sağlığını korumaya 
ilişkin yükümlülüğü kamu görevini yapmaya ilişkin yükümlülüğünden daha ağır basmaktadır.             
1124 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 135.  
1125 NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 131; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, 
(LENCKNER), vor § 32, No: 74. 
1126 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 123.  
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yalnızca birini kurtarabildiğinde oğlunu kurtarmak zorundadır 1127 . Tabi ki garanti 

yükümlülüğü ile genel olarak yardım yükümlülüğü çatışdığında da karşılaştırmada 

belirleyici diğer noktalar da nazara alınacaktır. Tanımadığı bir kazazedenin 

yaşamının kurtarılması sözkonusu olduğu takdirde, onun yerine oğlunun hafif 

yaralarını saran baba hukuka uygun olarak hareket etmiş olmaz. Genel yardım 

yükümlülüğü, en azından ciddî olaylarda malvarlığı değerlerinin korunmasına ilişkin 

bir garanti yükümlülüğüne göre önceliğe sahiptir1128. TCK md. 98’e dayalı iki genel 

kurtarma yükümlülüğünün somut olayda çatışması hâlinde de, yükümlülüklerin geri 

plânında yer alan yararlar eşit olduğunda, failin yükümlülüklerden birini yerine 

getirmesi şeklindeki tercihini hukuk düzeni tasvip etmek zorundadır. Örneğin, bir 

gemi kazasının ardından kendisini sahile atabilen ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya 

bulunan yaralı bir kimseye ilk yardımda bulunmak yerine, kötü bir yüzücü olmasına 

karşın, diğer kazazedeleri hemen hemen kesin olan boğularak ölümden kurtarmak 

için dalgalı denize atlayan sıhhiye eri olarak eğitilmiş, o anda yoldan geçmekte olan 

kişi, boğulmakta olan kazazedelerin kurtarılması kendisinden beklenmemesinden 

dolayı yalnızca sahildeki yaralıyı yardım etmekle hukuken yükümlü olmasına karşın, 

yine de fiili yükümlülüklerin çatışması gereğince hukuka uygun olacaktır1129.     

Yaşamın kurtarılması yükümlülüklerinin çatışması sözkonusu olduğu takdirde, 

yükümlülüklerin çatışması çerçevesinde de bir öncelik eğiliminin tespit edilmesi 

çatışma içerisinde bulunan yaşam değerlerinin niteliğinden ya da niceliğinden 

çıkartılamaz. Böylece bir kimse sadece iyi ya da kötü, zeki ya da aptal, genç ya da 

yaşlı bir insanı kurtarabildiğinde, kötü, aptal veya yaşlı insana da yardım etse bile, 

hukuka uygunluk içerisinde bulunmaktadır. Bir bot kazasında bir yöne doğru 

yüzdüğünde bir insanı, diğer yöne doğru yüzdüğünde iki insanı boğulmaktan 

kurtarabilecek durumda olan bir kimse, yalnızca bir hayatı kurtardığında da hukuka 

                                                 
1127 GRAVEN/STRÄULİ, L’infraction pénale punissable, sh: 142. Buna karşın diğer görüş, tehlikede 
olan iki çocuktan kendi çocuğunu değil de, bir başka çocuğu kurtaran babanın, kendi çocuğunu 
kurtarma daha yüksek derecede görülerek sorumlu tutulamayacağını, aksi takdirde diğer çocuğun 
kurtarılmasının pratikte yasaklanması ile aynı anlama geleceğini, ayrıca insan yaşamları arasında bir 
karşılaştırmanın yapılmasının mümkün olmadığını ifade etmektedir (Bkz. HAKERİ, Ceza Hukukunda 
İhmal Kavramı ve İhmalî Suçların Çeşitleri, sh: 259-260).      
1128 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 123; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 17, No: 136; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 15/7; KINDHÄUSER, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 18, No: 7; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, 
(LENCKNER), vor § 32, No: 75.  
1129 Örnek için bkz. NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 127; NEUMANN, “Der Rechtfertigungsgrund der 
Kollision von Rettungsinteressen – Rechte, Pflichten und Interessen als Elemente der rechtfertigenden 
Pflichtenkollision-“, sh: 433.  
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uygun davranmış olacaktır. Bu sonuca insan yaşamının karşılaştırılmazlığı 

ilkesinden hareket edilerek varılmaktadır1130. Ancak bazı yazarlar bu görüşe karşı 

çıkarak, birbiriyle bir çatışma durumunda olan insan yaşamının niceliğinin, 

zorunluluk durumundan farklı olarak, yükümlülüklerin çatışmasında dikkate 

alınabileceğini ileri sürmektedirler. Bu yazarlara göre, içinde on insanın bulunduğu 

yanmakta olan bir evin söndürülmesi yükümlülüğü, içinde sadece bir insanın olduğu 

bir evin söndürülmesi yükümlülüğünden önce gelmektedir1131.        

Böylece yükümlülüklerin çatışmasının hukuksal olarak değerlendirilmesi şu 

şekilde özetlenebilir; İki icraî hareket yükümlülüğü çatışdığında, daha yüksek 

önemdeki yükümlülüğü ya da diğerini yapmama pahasına eşit düzeydeki 

yükümlülüğü yerine getiren kimse, hukuka uygun davranmış demektir1132.  

İlke olarak bütün yükümlülüklerin çatışması hâlleri çözümlenebilir niteliktedir. 

Çünkü her zaman yükümlülüklerden biri önceliklidir. Hatta bu, eşit önemdeki hareket 

yükümlülüklerinin çatışmasında da, yükümlülük altında bulunanın serbest iradesiyle 

seçtiği yükümlülüğe öncelik verilmek suretiyle, geçerlidir. Aksi takdirde, her zaman 

sadece yükümlülüklerden birinin yerine getirilmesi zorunlu olacağı için gerçek 

anlamda bir yükümlülüklerin çatışması olmazdı1133.                                       

VI. TAKSİRLİ VE İHMALÎ SUÇLARDA HUKUKA UYGUNLUK 
NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMU 

A. Taksirli Suçlarda Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak 
Zorunluluk Durumu       

Suç tipinde belirtilen hareket ve neticenin gerçekleşmesiyle beraber taksirli 

suç tipine uygun haksız fiil de yerine getirilmiş olmaktadır. Kasten işlenen suçlarda 

olduğu gibi taksirli suçlarda da aynı şekilde bir hukuka aykırılık karinesi mevcuttur. 

Başka bir deyişle, istisnaî olarak bir hukuka uygunluk nedeni sözkonusu olmadığı 

takdirde, hukuka aykırılığı burada da kabul etmek gerekir. Doktrinde kabul edilen 

genel düşünceye göre, tipe uygun taksirli fiilin hukuka aykırılığı kastlı suçlarda 

                                                 
1130 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 124; NK-StGB (NEUMANN), § 34, No: 132. Aynı 
yönde bkz. WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 736.  
1131 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 136.  
1132 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 125; LK-StGB (HIRSCH), vor § 32, No: 71.  
1133  ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 16, No: 125; KÜPER, Grund- und Grenzfragen der 
rechtfertigenden Pflichtenkollision im Strafrecht, sh: 118. 
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olduğu gibi hukuka uygunluk nedenleri tarafından ortadan kaldırılır. Bununla birlikte, 

taksirli ve kastlı suç tiplerinin yapısındaki farklılık hukuka uygunluk nedenleri 

bakımından da özellikler göstermektedir1134. 

Bütün hukuka uygunluk nedenlerinin taksirli suçlar bakımından da uygulama 

alanı bulup bulamayacağı şüphelidir. Hukuk düzeni tarafından izlenen amaç dikkate 

alındığında, objektif olarak bizatihi haksız olan fiilin tasvip edildiği hâllerde bütün 

hukuka uygunluk nedenlerinin her ne olursa olsun uygulanabilirliğini kabul etmemek 

gerekecektir. Çünkü taksirli suçlarda failden en azından özenli hareket etmesi 

beklenmekte, böylece bu özen yükümlülüğüne aykırı hareketi de esas itibariyle 

hukuka uygun olamamaktadır. Bu durum, gerçek irade ile varsayılan irade 

örtüşmediği takdirde varsayılan rıza, hakkın kullanılması ve amirin emrini yerine 

getirme hukuka uygunluk nedenleri bakımından geçerlidir1135. 

Diğer taraftan Alman doktrininde, sübjektif hukuka uygunluk unsurunun 

taksirli fiiller bakımından da aranıp aranmaması veya hukuka uygunluk nedeninin 

sadece objektif koşullarının mevcudiyetinin yeterli olup olmadığı tartışmalıdır. Genel 

olarak kabul edilen görüş, neticesi hareketten ayrılabilen taksirli suçlarda sübjektif 

hukuka uygunluk unsurunun aranmasından vazgeçilmesi yönündedir. Çünkü kastlı 

suçlardaki gibi taksirli suçlarda da hukuka uygunluk durumu nedeniyle neticenin 

haksızlığının sözkonusu olmadığı ve kastlı suçlardan farklı olarak hareketin 

haksızlığının tek başına cezalandırılamayacağı (taksirli teşebbüs sözkonusu 

olmayacağından dolayı) ifade edilmektedir. Örneğin, bir yol kenarında kaza süsü 

veren otomobil sürücüsünün saldırısından habersiz olan sürücü, son anda o kişiye 

dikkatsizliği yüzünden çarpmak suretiyle saldırıyı bertaraf etmişse, taksirle adam 

yaralama suçundan dolayı sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte neticesi harekete 

bitişik taksirli suçlarda ise failin, hukuka uygunluk nedeni aracılığıyla kendisine 

verilen yetkinin kullanılması amacıyla hareket etmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

Örneğin, araç kullanacak durumda olmadığını düşünmeksizin, içki âleminden bir 

kaza yerine gelen sürücü, sadece yardım götürmek isteğinde zorunluluk durumu 

gereğince fiili hukuka uygun olacaktır1136.  

                                                 
1134 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 56 I 1; MAURACH, 
Reinhart/GÖSSEL, Karl Heinz/ZIPF, Heinz: Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband 2, 7. Auflage, 
Heidelberg 1989, sh: 151-152; SEELMANN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, sh: 167.  
1135 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 56 I 2.  
1136  JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 56 I 3; SEELMANN, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, sh: 167; KINDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 33, No: 66-68.   
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Taksirle işlenen fiiller de uygun olduğu ölçüde zorunluluk durumu vasıtasıyla 

hukuka uygun hâle gelebilirler. Gerçi haklı yararlara hizmet eden fiillerde tipikliği 

ortadan kaldıran izin verilen risk diğer suçlara oranla taksirli suçlarda daha büyük rol 

oynar. Fakat hukuksal norm özelliğindeki somut tehlikeye sokma yasağı kurtarma 

amacıyla ihlâl edildiğinde, sadece bir hukuka uygunluk sözkonusu olabilir1137. Bu 

nedenle, taksirli harekette bulunan kişinin hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumundan yararlandığı hâller, genellikle trafiğe çıkan kimseler bakımından önemli 

tehlikelere yol açan trafik kuralları ihlâllerinde sözkonusu olmaktadır. Bu nedenle, 

trafik bakımından tehlikesine ve kural olarak yalnızca çok az bir zaman 

kazanılmasına karşın, failin kurtarmak istediği yararın trafik güvenliğinin 

korunmasındaki yarardan önemli oranda üstün olup olmadığı her zaman 

irdelenmelidir1138 . Örneğin, yaşamını kaybedebilecek olan bir kazazedeyi önemli 

ölçüde alkol almış olmasına karşın, otomobiliyle hastaneye götüren (TCK md. 179/3) 

ve bu durumundan dolayı trafiğe çıkmış başka bir kişiyi yaralayan kişi, taksirle 

hareket etmiş olduğundan, TCK md. 89’daki taksirle yaralama suçuna ilişkin tipe 

uygun davranışından dolayı zorunluluk durumu gereğince hukuka uygunluk 

içerisinde olabilir. Bir bisiklet sürücüsünün motorlu taşıt yolunun ortasında aniden 

karşısına bir otomobilin yaşamını tehdit edecek şekilde çıkması nedeniyle sadece 

yaya yoluna girerek bundan kurtulabilmesi sonucunda, önemli ve gerçekleşen bir 

tehlikenin mevcut olmasına karşın, orada bir yayaya çarparak onu yaralaması 

hâlinde de aynı durum sözkonusudur1139.      

B. İhmalî Suçlarda Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak 
Zorunluluk Durumu 

                                                 
1137 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 24, No: 104.  
1138 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 56 II 2. Yaşam tehlikesiyle 
karşı karşıya bulunan bir hastaya gitmek için meskun mahalde izin verilen hız sınırını trafiğe çıkan 
diğer kimseleri tehlikeye sokmaksızın aşan hekim, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 
durumundan yararlanabilecektir [Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 13 Ekim 1965 tarihli (VRS 
30, sh: 444-446) ve Schleswig Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 26 Ocak 1966 tarihli kararı (VRS 30, sh: 
462-464)]. “Ağır durumda olan hastasına gitmek için keskin sol virajı karşıdan gelen sürücüyü tehlikeye 
atacak şekilde alan hekim, zorunluluk durumundan yararlanamaz” (Stuttgart Yüksek Eyalet 
Mahkemesi’nin 5 Kasım 1962 tarihli kararı, Die Justiz 1963, sh: 37-38) “Komaya giren muhabbet 
kuşunu mümkün olduğunca hızlı şekilde veterinere götürmek için hız sınırının aşılmasında zorunluluk 
durumuna dayanan hukuka uygunluk mevcut değildir” (Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 18 
Nisan 1990 tarihli kararı, NStZ 1990, sh: 396-397).     
1139  Örnekler için bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 24, No: 104; KÜHL, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 17, No: 81; GROPP, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 105.       
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İhmali suçlarda neticenin önlenmemesi ile tipiklik gerçekleşmiş olur ve bir 

hukuka uygunluk nedeni bulunmadığı sürece fiil hukuka aykırı olur. Gerçek olmayan 

ihmalî suçlarda hukuka aykırılığın tespiti bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin 

mevcut olup olmadığı incelenmesinin yapılması gereklidir. Çünkü ihmalî suçlar 

bakımından da tipiklik hukuka aykırılığın karinesini teşkil eder. Bir hukuka uygunluk 

nedeninin somut olayda mevcut olması hâlinde, bu karine çürütülebilecektir1140.  

Gerçek olmayan ihmalî suçlar bakımından hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumu ve hukuka uygunluk nedeni olarak yükümlülüklerin çatışması 

özel bir öneme sahiptirler. Ancak yükümlülüklerin çatışmasını bağımsız bir hukuka 

uygunluk nedeni olarak yukarıda yeterince incelediğimizden burada tekrara 

girmeyeceğiz. İhmalî suçlar bakımından zorunluluk durumunun bir hukuka uygunluk 

nedeni olarak ortaya çıkması mümkündür. İhmalî suçlarda hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumu, failin bir hareket yükümlülüğünü başka hukuksal değerleri 

koruyabilmek için yerine getirmemesi hâlinde ortaya çıkmaktadır. Ancak burada 

hukuksal bir yararın korunmasının ihmal edilmesi daha yüksek derecedeki yararların 

korunması için hareket edilmiş olması hâlinde, hukuka uygun olacaktır1141. Örneğin, 

taksirle evinde yangına yol açan bir kimsenin komşusunun mobilyasını evden 

çıkarmayıp, onun yerine kendisinin çok değerli bir tablosunu çıkarmasında ihmal 

suretiyle işlenen mala zarar verme suçu hukuka uygun olacaktır1142. Yine bir gemi 

kazasında kendisine teslim edilmiş bir miktar parayı yalnızca dolu bir kurtarma 

botundan bir yolcuyu atıp onu ölüme terk etmek suretiyle kurtarabilen bir kişi, bunu 

ihmal ettiği takdirde güveni kötüye kullanma suçu bakımından (TCK md. 155) 

zorunluluk durumu gereğince hukuka uygunluk içerisinde bulunmuş olur1143. Bir kişi 

kendisini veya hukuksal bir değerini tehlikeye sokabilecek bir hareketi yapmayı 

ihmal ettiği takdirde de hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumundan 

yararlanabilecektir. Kendisine bakması için emanet edilen bir köpeği yanmakta olan 

evinden yaşamını tehlikeye sokacağı için kurtarmayı ihmal eden kişi hukuka 

                                                 
1140 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 18, No: 133; WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, No: 735.  
1141 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER), § 34, No: 5.  
1142 Örnek için bkz. HAKERİ, Ceza Hukukunda İhmal Kavramı ve İhmalî Suçların Çeşitleri, sh: 258. 
Kühl de benzer bir örnek vermektedir: Emanet olarak sakladığı mallar bakımından üstlendiği korumaya 
ilişkin bir hareket yükümlülüğünü, bir yangında başkasına ait ve kurtarılması açısından yükümlü 
olmadığı daha yüksek değerdeki malları kurtarmak için yerine getirmeyen kişi zorunluluk durumu 
gereğince hukuka uygunluktan yararlanabilecektir (KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 18, No: 133).         
1143 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil II, § 31, No: 205.  
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uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu içerisinde bulunduğundan ihmal suretiyle 

mala zarar verme suçunu (TCK md. 151) gerçekleştirmiş olmaz. Bu tür olaylarda 

hukuka uygunluğun mevcudiyeti için ihmal edilen yararın hareketsiz kalan kişinin 

kendi yararından önemli ölçüde üstün olmaması gerekir1144.     

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1144 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil II, § 31, No: 206.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

MAZERET NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMU 
 
 
 

I. CEZA HUKUKUNDA KUSUR VE SORUMLULUK 
A. Ceza Sorumluluğunun Koşulları Olarak Kusur ve 
Cezalandırmada Önleme Gerekliliği 

Ceza sorumluluğu hukuka aykırılığın tespitinin ardından, suç yapısı 

çerçevesinde kural olarak cezalandırılabilirliğe yol açan başka bir değerlendirmeyi 

daha gerekli kılmaktadır. Fiilin hukuka aykırı olarak nitelendirilmesiyle birlikte, ceza 

normları düzenini ihlâl ettiği ve sosyal bakımdan zararlı bulunarak caiz sayılmadığı 

değerlendirilmesi yapılmasına karşın, sorumluluk failin cezaen sorumlu tutulabilirliği 

bakımından bir değerlendirme anlamına gelmektedir. Tipe uygun ve hukuka aykırı 

bir fiil açısından sorumluluğa yol açan koşulları yerine getiren kimse hakkında, ceza 

hukuku kriterlerine göre cezaya hükmedilecektir. Ceza sorumluluğunun koşulları 

olarak kusur yeteneği (TCK md. 31-34), haksızlık bilinci olanağı (TCK md. 30/4), 

tehlikenin (mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu) ve meşru savunmanın 

sınırının heyecan, korku veya telaştan dolayı aşılmasının (TCK md. 27/2) belirli 

şekillerinde eksik olan fiil durumunun normalliği sayılabilir. Bunun yanısıra, Ceza 

Kanunu’nun özel hükümlerinde, yan ceza hukukunda ve de kanun üstü alanda ceza 

sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenler mevcut olabilir1145.    

İstisnaî bazı durumlarda cezalandırmama nedeninin mevcudiyeti hâlinde, 

örneğin cezalandırılabilirliğin objektif koşulunun yerine getirilmemesi durumunda 

sorumluluğa yol açabilecek haksız bir fiilin mevcudiyetine karşın cezalandırılabilirlik 

sözkonusu olamaz. Fakat bu durum ceza hukukuna ilişkin nedenlere değil, ek bir 

                                                 
1145 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 1.  
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değerlendirme kategorisine bağlı olan ceza hukuku dışındaki yararlar 

karşılaştırmasına dayanmaktadır1146.    

Roxin’e göre, ceza sorumluluğu haksızlık kavramına eklenmesi gereken iki 

alt unsura bağlıdır. Bunlardan birincisi failin kusuru, ikincisi ise, kanundan 

çıkarılması mümkün olabilen, cezalandırmanın önleme gerekliliğidir. Somut olayda 

normun uyarı etkisiyle kendisine hâlâ erişilebilmesine ve kendini yönlendirme 

bakımından yeterli yeteneğe sahip olmasına, böylece kendisine hukuka uygun 

alternatif bir davranış psişik olarak önerilmesine karşın, fail, ceza hukuku 

bakımından bir haksızlık gerçekleştirdiği takdirde kusurlu hareket etmiştir. Bu 

şekildeki kusurlu bir hareket kural olarak önleme nedenlerinden dolayı da 

cezalandırmaya ihtiyaç duymaktadır. Çünkü kanun koyucu bir davranışı suç tipinde 

düzenlediğinde, hukuka aykırılığın ve kusurun mevcudiyeti hâlinde, bu davranışla 

cezalar aracılığıyla mücadele edilmesi gerekliliğini gözönünde tutmaktadır. Böylece 

cezalandırmanın önleme gerekliliği özel bir gerekçelendirmeye ihtiyaç duymaz. Bu 

şekilde, kusurun mevcut olmasıyla birlikte ceza sorumluluğu kendiliğinden gündeme 

gelmektedir. Bununla birlikte, bu durum bütün olaylarda bu şekilde 

gerçekleşmemektedir. Yazara göre, örneğin ACK § 35’de düzenlenen mazeret 

nedeni olarak zorunluluk durumunda kanun koyucu, icap ederse tehlikeye 

katlanılabileceğini, böylece failin hukuka uygun davranma alternatifine sahip 

olduğunu haklı olarak gözönünde bulundurmuştur. Aksi takdirde kanun koyucu, ACK 

§ 35 I 2’nin kapsamına giren durumlarda kusur ilkesini ihlâl etmeksizin hukuka 

uygun davranılmasını ve tehlikeye katlanılmasını bekleyemezdi. Bununla birlikte, 

kanun koyucu kural olarak ACK § 35 I 1’e göre bir cezalandırmadan vazgeçtiğinde, 

bunu (azalmış) kusurun mevcudiyetine karşın yapar. Çünkü burada failin davranışı, 

durumun istisnaî niteliğinden dolayı kamuoyunda normun temel geçerliliğini 

sarsmadığı için genel önleme gerekliliği; zorunluluk durumunun seyrek rastlanan bir 

hâl olmasından dolayı tekrarlanacak bir tehlikenin mevcut bulunmaması ve failin 

toplumsal bakımdan uygun harekette bulunması nedeniyle de özel önleme gerekliliği 

gündeme gelmemektedir. Bu tür istisnaî durumlarda kanun koyucu, cezalandırmanın 

önleme gerekliliğini yalnızca § 35 I 2’deki tehlikeye katlanılması yükümlülüğü gerekli 

olan özel hâller bakımından mevcut saymaktadır. Çünkü toplumsal güvenlik anlayışı, 

                                                 
1146 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 2. Baumann/Weber/Mitsch, tipe uygun haksızlığın 
sübjektif isnadiyetini bir tarafa bırakan bir netice ceza hukukunun sakıncalı kalıntılarının hâlâ 
cezalandırılabilirliğin objektif koşullarına şekil verdiğini ifade etmektedirler (BAUMANN/WEBER/ 
MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 18, No: 3).     
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polis, asker, itfaiye erleri veya kurtarma ekipleri gibi belirli kişi gruplarından, 

tehlikelere katlanılmasını talep ettiğinde genel önleme amacına ilişkin değerlendirme 

farklılaşmaktadır1147.  

Buna karşın Hörnle/v. Hirsch, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun 

amacını cezalandırmanın önleme gerekliliğinin eksikliğinde değil, aksine böyle bir 

durumda işlenen suçun etkisi olarak kusurun haklı olmamasında görmektedirler. 

Fakat yazarlar, tehlikeye katlanma yükümlülüğünü öngören düzenlemelerin bu 

anlayışla örtüşmediğini de kabul etmektedirler1148.  

Diğer taraftan Hirsch cezalandırmanın eksik olan önleme gerekliliğine 

dayanılmasına, ayrımın arkasında kişi gruplarının psişik olarak rahatsız 

edilebilirliklerinin çeşitli derecelerinin bulunmasını ve eldeki mevcut kusur artığının, 

cüziliği nedeniyle tipik olarak dikkate alınmamasını zikrederek başka açıdan itiraz 

etmektedir1149.       

Nihayet Kindhäuser tehlikeye katlanma yükümlülüğünü öngören ACK § 35 I 

2 hakkında şu fikirleri ileri sürmektedir; “Burada ne kişi gruplarının özel psişik olarak 

rahatsız edilebilirlikleri ne de cezalandırmanın önleme gerekliliği sözkonusudur. 

Bilakis zorunluluk durumunun koşulları arasında hukuksal genel sadakat 

beklenemez. Çünkü özel sadakatler ilke olarak öncelikli kabul edilmektedir”1150.  

Roxin bu şekilde önleyici etkinin bütün mazeret nedenlerinde (daha doğru bir 

ifadeyle ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenlerde), ancak dar anlamda 

kusuru ortadan kaldıran nedenlerde (isnad yeteneği, kaçınılmaz yasak hata) de az 

veya çok açık şekilde ortaya çıktığını belirtmektedir. Yazara göre, eskiden bu etki 

tamamen gözardı edilmemekle beraber, bilimsel bakımdan yeterince üzerinde 

durulmadığı ve özellikleri yanlış değerlendirildiği için geleneksel olarak haksızlığa 

bağlanan suç kategorisi yalnızca kusur olarak adlandırılmaktaydı. Ceza 
                                                 
1147  ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 3; ROXIN, Claus: “Zur Problematik des 
Schuldstrafrechts”, ZStW 96 (1984), sh: 655-656.   
1148 HÖRNLE, Tatjana/von HIRSCH, Andrew: “Positive Generalprävention und Tadel”, GA 1995, sh: 
280. 
1149 HIRSCH, Hans-Joachim: “Kusur İlkesi ve Ceza Hukukundaki Fonksiyonu”, (Çev.: Yener ÜNVER), 
Türk Ceza Kanunu Tasarısı için Müzakereler, Konya 1998, sh: 307. Hirsch’in bu eleştirisine karşılık 
Roxin, ACK § 35 I 2’ye göre tehlikeye bizzat neden olmuş kişinin ya da zorla toplanan ve özel bir 
hukuksal ilişki içerisinde bulunan genç askerin bu yüzden diğer insanlara göre psişik olarak daha mı 
rahatsız edilebilir olmaları gerektiği sorusunu yöneltmektedir. Roxin’e göre, cüz’î bir kusurun 
önemsenmemesi de yalnızca cezalandırmanın eksik bir gerekliliğine dayandırılabilir (ROXIN, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 19, No: 4).     
1150 KINDHÄUSER, Urs: “Rechtstreue als Schuldkategorie”, ZStW 107 (1995), sh: 726.   
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sorumluluğunun önleme amacıyla da gerekçelendirilmesiyle birlikte, sorun 

azalmaktadır. Çünkü kanun koyucunun kusurun mevcudiyetinde bile, kendisine 

önleyici olarak zarurî görünmeyen cezadan vazgeçtiği anlayışı, sorumluluğun 

ortadan kalkmasının tartışmalı sorunlarının çözümü bakımından önem arzetmektedir. 

Roxin’e göre, ceza hukuku dogmatiği de, sadece kusur ve önleme gerekliliğinin ceza 

sorumluluğunun aynı derecede koşulları olarak kabul edilmesi suretiyle, günümüzde 

yalnızca kusur ve önleme gerekliliğinin birlikte bir ceza yaptırımına yol açabilmesi 

şeklinde kabul edilen cezanın amacı öğretisi ile bağlantı sağlayabilir1151.  

Kusur eksikliğinin yanısıra, cezalandırmanın önleme gerekliliğinin 

bulunmayışının da sorumluluğu ortadan kaldırmaya yol açabileceğinin kabul 

edilmesi, suçun bu unsurunun hukuksal güvensizliğe neden olacağı anlamına 

gelmemektedir. Çünkü yürürlülükteki hukukun yorumlanmasında hâkime kendi suç 

politikası anlayışına göre cezalandırmama nedeni değil, aksine kanunî dayanağı 

bulunan önleyici varsayımlar tanınması sözkonusu olmaktadır. Bu yaklaşım, bu 

önleyici varsayımlar yürürlükteki hukukun yorumlanmasına ve ceza hukuku 

dogmatiğinin genişletilmesine genelde müsaade ettiğinde, büyük bir hareket alanı 

açmamaktadır1152.    

Aynı şekilde, kusur ilkesinin hukuk devletine ilişkin koruma etkileri 

cezalandırmanın önleme gerekliliği dolayısıyla ihlâl edilmez. Roxin’in düşüncesine 

göre, ceza her zaman kusuru gerektireceğinden, kusur ilkesine ters düşen bir ceza 

yaptırımı cezalandırmanın çok önemli önleme gerekliliğini haklı kılamaz. 

Cezalandırılabilirliğin ek bir koşulu olarak cezanın önleme gereksiniminin kabul 

edilmesinin istenmesi, yalnızca önleme gerekliliğini kusur ilkesiyle sınırlamak 

suretiyle değil, aynı zamanda kusurlu davranışın cezalandırılması olanağını da 

önleme gerekliliğiyle sınırlamak suretiyle ceza hukukunun müdahalesinden başka 

bir koruma daha sağlanması anlamına gelmektedir 1153 . Böylece yazar, kusuru 

önlemeden tamamen bağımsız ve normatif hitap edilebilirliğe karşın haksız bir 

hareket olarak belirlemektedir. Kusurun yalnızca ceza hukukunun müdahalesini 

sınırlamaya hizmet ettiği ilkesiyle, kusurun cezanın temel bir koşulu olduğunun 

yadsınmadığını ifade eden Roxin, yadsınılan hususun yalnızca kefaret olduğunu 

                                                 
1151 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 5.  
1152 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 6.  
1153 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 7; ROXIN, “Zur Problematik des Schuldstrafrechts”, 
sh: 654-655.  
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belirtmekte ve kusurun tek başına cezayı gerekçelendirmediğini de eklemektedir. 

Yazara göre, kusur zorunludur; ancak cezanın tek başına yeterli koşulu değildir. 

Yazar kusur kavramının önleme gerekliliğiyle ikame edilmesinin sözkonusu 

olmadığını, aksine kusura tek başına başvurulması karşısında bir ilavenin 

sözkonusu olduğunun altını çizmektedir1154.                 

Bununla birlikte TCK’na bakıldığında, kusurun ortadan kalkmasından veya 

kusursuz hareket etmekten bahsetmediği görülecektir. TCK’nda kullanılan “faile 

ceza verilmez” (örneğin md. 25/2, 27/2, 28) ifadesi sorumluluğu ortadan kaldıran bir 

durum olarak ele alınmalıdır. Bununla birlikte, TCK yalnızca kusurun ortadan kalktığı 

durumlarda da aynı ifadeyi kullanmaktadır (örneğin md. 30/4, 32, 34). Ancak kanun 

koyucunun kusur ile sorumluluk arasındaki farkı açıkça ortaya koymaması 

terminoloji bakımından uygun düşen ayrımı yapmamızı engellememektedir.  

B. Psikolojik Kusur Kavramından Normatif Kusur Kavramına 
Geçiş 

Ceza hukuku dogmatiğinde haksızlık ile kusur arasında ayrım yapılmasıyla 

birlikte kusur, suçun bağımsız bir unsuru olarak geliştirilmiştir. Bu ayrım suçun bütün 

objektif unsurlarının haksızlığa ve bütün sübjektif unsurlarının da kusura dâhil 

olduğu şeklindeki “klasik” ceza hukuku sistemine egemen olan düşünceye 

dayanmaktaydı. Bütün hukuksal kavramları doğa bilimi bakımından anlaşılabilir 

ampirik gerçeklere dayandırmaya çalışan 19. yüzyılın tabiatçı düşünce biçimi, bu 

yaklaşımdan hareketle, 20. yüzyılın başlangıcına kadar egemen olan “psikolojik 

kusur kavramı”nı geliştirmiştir. Buna göre kusur, failin netice ile sübjektif ilişkisi 

olarak anlaşılmaktaydı. Kast ve taksir “kusur türleri” olarak ele alınmakta ve isnad 

yeteneği de “kusurun önkoşulu” veya “cezanın önkoşulu” olarak 

değerlendirilmekteydi. Psikolojik kusur kavramının ünlü savunucuları v. Buri, v. Liszt, 

                                                 
1154 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 9. Roxin kefaret ile önleme arasındaki kesin farkın, 
kefaretin sadece adalet fikrine hizmet etmesine ve bütün toplumsal amaçları bir yana bırakmasına 
karşın, önleme öğretilerinin bunun tam aksine failin sosyalleşmesinde, onun korkutulmasında, ondan 
korunulmasında ya da kamuoyuna tesirinde görülebilecek olan yalnızca toplumsal amaçları takip 
etmelerinde bulunmaktadır. Kusur kefareti fikrinin, faile bizzat bir zarar verildiğinde zarara yol açan fiilin 
dengeleneceği ya da ortadan kalkacağı şeklindeki metafizik varsayıma dayandığını vurgulayan Roxin, 
bu varsayıma katılıp katılınamayacağının, bireyin kendi kişisel vicdanına göre karar verebileceği bir 
inanç sorunu olduğunu belirtmektedir. Bundan başka, metafiziğin felsefenin ve teolojinin önemli bir 
konusu olduğunu, ancak metafiziğin ön gerçeklerinin gerçekleştirilmesinin modern bir demokraside 
artık devletin yükümlülüğü altında olmadığını ifade eden yazar, devlet gücünün her türlü kullanımının 
sadece toplumsal amaçlara hizmet edebilmesinden dolayı, kefaret düşüncesinin devlet teorisi 
açısından ortadan kalktığı sonucuna varmaktadır (ROXIN, “Zur Problematik des Schuldstrafrechts”, sh: 
644-645).             
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Löffler, Kohlrausch ve Radbruch olmuştur1155. Ancak psikolojik kusur kavramı, hangi 

psişik ilişkilerin ceza hukuku bakımından önemli görülebileceği ve niçin bu psişik 

ilişkilerin kusuru gerekçelendirdikleri ya da bunların yokluğunun kusuru ortadan 

kaldırdığı konusunda bilgi vermediği için yetersiz bulunmuştur. Örneğin, bir akıl 

hastası veya mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda bulunan bir kişinin, her 

ne kadar kasten hareket etmiş, böylece neticeyle psişik bir ilişkisi tamamıyla 

gerçekleşmiş olsa bile, niçin kusursuz sayılması gerektiği sorununu psikolojik kusur 

kavramı çözüme kavuşturamamaktadır1156.      

Bugün hâlâ egemen olan normatif kusur kavramının 20. yüzyılın ilk on yılında 

ortaya atılmasıyla birlikte psikolojik kusur kavramı önemini kaybetmeye başlamıştı. 

Normatif kusur kavramının ortaya çıkmasında Frank’ın payı büyük olmuştur. Frank, 

gittikçe kabul edilmeye başlanan mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun 

psikolojik kusur kavramıyla açıklanamamasından hareket etmişti. Çünkü yazara 

göre; “Kusur kavramı kast ve taksirin toplamından başka hiçbir şey içermemektedir. 

Bu ikisi ise, neticeye bilinçli ya da dikkatsizce yol açılmasından ibarettir. Böylece 

zorunluluk durumu nedeniyle kusurun nasıl ortadan kalkabileceği tamamen 

anlaşılmaz kalmaktadır. Çünkü zorunluluk durumunda hareket eden fail de ne 

yaptığını bilmektedir. Failin kastının bulunmadığını söylemek, basitçe mantıksız olur”. 

İsnad yeteneğinin “kusurun ön koşulu” (başka bir deyişle kast ya da taksir için ön 

koşul) olduğu yönündeki düşüncenin yetersizliğine de vurgu yapan Frank’a göre, “bir 

akıl hastası da fiili isteyebilir ve fiili suç niteliğine sokan unsurları tasavvur edebilir, 

hatta fiilin suç teşkil ettiğini de bilebilir”. Yazara göre, isnad yeteneği kusurun 

önkoşulu değil, kusurun bir parçasıdır 1157 . Frank tarafından ortaya konmamakla 

birlikte, psikolojik kusur kavramına yöneltilen eleştirilerden biri de, bilinçsiz taksirde 

failin neticeyle psişik bir ilişkisinin tespit edilememesiydi. Bilinçsiz taksirin kusur 

                                                 
1155 Bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 10; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des 
Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 38 II 2; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 17/5; WESSELS/ 
BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 406; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, § 18, No: 9; GROPP, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 7, No: 5.  
1156 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 38 II 2; JAKOBS, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 17/6; WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 406; BAUMANN/ 
WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 18, No: 10-11; GROPP, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
§ 7, No: 7.  
1157 Frank’ın fikirleri için bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 11; JAKOBS, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 17/7; ÖZGENÇ, İzzet: Suçun Yapısında Kusur, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, 
İstanbul 1997, sh: 25.  
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karakterine sıkı sıkıya bağlı kalınmak istendiğinde, başka bir kusur kavramına 

başvurmak gerekmektedir1158.    

Frank, kusurun failin neticeyle psişik ilişkisinden değil, aksine üç tane 

unsurdan oluştuğunu belirtmiştir. Buna göre, birincisi, failin normal zihnî niteliği, 

ikincisi failin fiille somut psişik ilişkisi ya da böyle bir ilişki olasılığı (kast veya taksir) 

ve üçüncüsü de failin fiili gerçekleştirdiği koşulların normal niteliğidir. Frank, kusurun 

bütün unsurlarını özetleyen birleştirici bağ olarak kınanabilirlik kavramını 

görmektedir. Yazara göre; “Kusur bir kınanabilirliktir. Yasak davranışı 

gerçekleştirmesinden dolayı fail kınanabildiğinde, failin kusurlu olduğu sonucuna 

varılmalıdır”1159.  

Normatif kusur kavramı önemli ölçüde Goldschmidt tarafından geliştirilmiştir. 

Goldschmidt, Frank tarafından ayrıntılı olarak gerekçelendirilmeyen kınanabilirliği 

özel bir “yükümlülük normu”nun ihlâli düşüncesinden türetmeye çalışmıştır. 

Goldschmidt’e göre, dışa yansıyan bir davranışı gerekli kılan ve ihlâli hukuka 

aykırılığı gerekçelendiren “hukuk normu”nun yanısıra, hukuk düzeninin kişinin dışa 

yansıyan davranışından beklediği taleplere uyabilmek için gerekli olduğu ölçüde 

içsel davranışını yönlendirmeyi kişiye yükleyen “üstü kapalı” bir “yükümlülük normu” 

bulunmaktadır 1160 . Bununla birlikte, yazara göre, “bir mazeret nedenine, 

yükümlülüğe aykırılığı ortadan kaldıran bir duruma dayanılabildiği takdirde, 

yükümlülük normu kusurlu olarak hareket edilmeksizin ihlâl edilebilir”1161. Bu esasa 

dayanarak hukuka uygunluk nedenlerinden ve cezayı ortadan kaldıran nedenlerden 

ayırdığı mazeret nedenleri ana fikrini beklenemezlik kavramı içerisinde gören yazara 

göre, “beklenebilirliğe karşın yükümlülük tasavvuruyla motive olamazlık yükümlülüğe 

aykırılıktır”1162. Frank ve Goldschmidt’in fikirlerinden yola çıkan Freudenthal, norma 

uygun davranışın beklenemezliği kavramını kanun üstü genel bir kusuru ortadan 

kaldıran neden olarak geliştirmiştir1163. Yazara göre, normal koşullarda hiç kimseden 

                                                 
1158 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 11; GROPP, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 7, No: 
7; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 38 II 2. 
1159 Bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 12; GROPP, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 7, 
No: 8-9; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 17/7; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des 
Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 38 II 3; ÖZGENÇ, Suçun Yapısında Kusur, sh: 25-26.  
1160 GOLDSCHMIDT, “Der Notstand, ein Schuldproblem”, sh: 145, 162.  
1161 GOLDSCHMIDT, “Der Notstand, ein Schuldproblem”, sh: 160, 165.  
1162 Bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 13; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
17/9; ÖZGENÇ, Suçun Yapısında Kusur, sh: 29-30.  
1163 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 38 II 3. 
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beklenemediğinde olduğu gibi, karşı koyma gücü ölçütü suçun işlenmemesiyle bir 

tutulursa, kınamada yapabilirlik, kusurda da kınama eksik olur1164. Beklenebilirlik 

kriterine bağlı bir kusur kavramının gelişmesinde Eberhard Schmidt’in önemli katkısı 

olmuştur. Kusuru failin asosyal düşünce tarzı olarak belirleyen Schmidt, bu düşünce 

tarzının saptanmasının, failin, davranışının toplumsal zararlılığının bilincinde 

olmasını ve bundan başka normatif ilişki içerisinde, gerçekte yapılan hukuka aykırı 

davranışın yerine hukuka uygun bir davranışın beklenebilmesini gerektirdiğini 

belirtmiştir. Yazara göre, bu beklenebilirlik ortalama bir vatandaş esas alınarak ve 

ayrıca failde görülebilir psikolojik özellikler önemli ölçüde dikkate alınmak suretiyle 

yapılmalıdır 1165 . Aynı şekilde beklenemezliği kusuru ortadan kaldıran genel bir 

neden olarak kabul eden Mezger, maddî vakıa ve değerlendirme ilişkisini ön plâna 

çıkartmaktadır. Yazara göre, ceza hukuku bakımından kusur, cezanın failin kişiliğine 

dayanan koşullarının doruk noktasını oluşturmalı, böylece de kural olarak psikolojik 

bir durum olmalıdır; ancak aynı zamanda kusurlu durum hakkındaki bir değer 

yargısını da ifade etmelidir1166. Bu şekilde genel bir kusuru ortadan kaldıran neden 

olarak beklenemezlik, bugün Alman hukukunda taksirli ve ihmâlî suçlar bakımından 

geniş ölçüde kabul edilmektedir. Fakat kasten işlenen suçlarda, başlangıçta 

neredeyse oybirliğiyle benimsenmesine karşın, hukuksal güvensizliğe yol 

açmasından dolayı bugün için kabul görmemektedir1167.   

Normatif kusur kavramı final hareket teorisinin ortaya atılmasıyla birlikte, 

önemli bir değişim geçirmiştir. Bu teori, kastı ve taksirli suçlarda objektif özen 

yükümlülüğünü tipikliğin içerisine yerleştirmekte ve bu sayede kusuru, psikolojik 

kusur kavramı bakımından yalnız içeriği önemli bir rol oynayan unsurlardan esas 

itibariyle yoksun bırakmaktadır. Böylece kınanabilirlik bakımından isnad yeteneği, 

haksızlık bilinci olanağı (TCK md. 30/4) ve (mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumunda ve meşru savunmanın sınırının heyecan, korku veya telaştan dolayı 

aşılmasında eksik olan) norma uygun davranışın beklenebilirliği şeklinde üç unsur 

ortaya çıkmıştır. Bu değişim aslında finalist hareket ve haksızlık öğretisi tarafından 

gerçekleştirilmekle birlikte, bu şekilde normatif kusur kavramının gerçekten tutarlı 

                                                 
1164 Bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 13; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
17/10. 
1165 Bkz. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 17/11; ÖZGENÇ, Suçun Yapısında Kusur, sh: 31.  
1166 Bkz. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 17/12. 
1167 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 13; KINDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 
21, No: 13.  
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olarak uygulanabileceği tezi de destek bulmuştur. Çünkü değerlendirmenin objesi 

olan sübjektif unsurlar bu sayede kusur kavramından ayrılmakta ve geriye yalnızca 

objenin değerlendirilmesini ifade eden “kınanabilirlik kriteri” kalmaktadır1168. Final 

hareket teorisi, kusurun failin kafasında değil, değerlendirmede bulunan hâkimin 

kafasında bulunduğu sonucuna ulaşmıştır 1169 . Maurach/Zipf, Frank ve 

Goldschmidt’in geliştirmiş olduğu düşünceyi “karışık bir kusur kavramı” olarak 

nitelendirmektedirler. Çünkü yazarlara göre, bu kusur kavramı psişik ve 

değerlendirmeye bağlı unsurları birlikte barındırmakta ve kusuru saf bir değer 

hükmü olarak ele alamamaktadır 1170 . Ancak bu yaklaşımı final hareket öğretisi 

başarmış durumdadır.  

Bugün doktrinde egemen olan normatif kusur kavramı, failin fiiliyle içsel 

ilişkisinin değerlendirilmesini ön plâna koymaktadır. Buna göre, kanun koyucu hangi 

etkenlerin kusura dâhil olduğu ve münferit unsurların eksikliğinin nasıl 

değerlendirilmesi gerektiği sorunlarını psikolojik kriterlere göre değil, bir 

değerlendirme içeren kararla çözmektedir1171.  

C. Normatif Kusur Kavramının Eleştirisi  

Roxin, yalnızca failin psişik durumunun değil, haksızlığa bağlı bir suç 

kategorisinde yükümlülüğe aykırılık oranında somut fiilin ayrı bir değerlendirilmesinin 

sözkonusu olduğu anlayışını ifade ettiği için normatif kusur kavramının psikolojik 

kusur kavramı karşısında büyük bir ilerleme anlamına geldiğini belirtmektedir. Fakat 

yazara göre, kınanabilirlik kavramı, yalnızca kusura yöneldiği için, yapılan 

değerlendirme biçimi eksik kalmaktadır. Değerlendirmenin sadece, faile yönelik 

kusur kınamasının kaldırılabilip kaldırılamayacağı sorunuyla ilgili olmadığını, aksine 

failin davranışından dolayı ceza hukuku bakımından sorumlu tutulup tutulamayacağı 

yargısını da içerdiğini ifade eden Roxin, kınanabilirliğin sorumluluğun zorunlu, ancak 

henüz yeterli bir koşulu olmadığını, yaptırımın önleme gerekliliğinin de buna 

eklenmesinin gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Yazar örnek olarak da meşru 

savunmada sınırın heyecan, korku veya telaştan dolayı aşılmasını (ACK § 33, TCK 
                                                 
1168 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 14; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 17/13-
15; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 38 II 4; GROPP, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 7, No: 11; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 18, No: 16.  
1169 Bkz. BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 18, No: 18.  
1170 MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband 1, 30/22.  
1171 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 38 II 3; LK-StGB (HIRSCH), 
vor § 32, No: 183.  
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md. 27/2) vermektedir. Buna göre, ruhsal rahatsızlıklardan dolayı kusur yeteneğinin 

ortadan kalkacağını öngören ACK § 20’nin koşulları mevcut olmamasına karşın, 

meşru savunmanın sınırının heyecan, korku veya telaştan dolayı aşılması kusurlu 

ve böylece kınanabilir niteliktedir. Fakat yine de fail sorumlu tutulamayacaktır. 

Çünkü kanun koyucu, failin güçten düştüğü anî heyecanlanmalarda meşru 

savunmanın sınırının aşılmasına cezayla karşılık vermeyi gerekli görmemektedir. 

Böylece yazar, normatif kusur kavramının normatif sorumluluk kavramına doğru bir 

gelişim göstermesi gerektiğinin altını çizmektedir1172.  

Normatif kusur kavramı içerisinde de bir değerlendirmeye ihtiyaç 

duyulduğunu belirten Roxin, kastın kusurun kapsamından çıkartılması ve tipikliğin 

içerisine yerleştirilmesi sonucunda sorumluluğun “yalın bir değer hükmü”ne 

dönüştüğü düşüncesini tamamen hatalı bulmaktadır. Sorumluluk durumu ile 

sorumluluk yargısı arasında ayrım yapılmasının ve sorumluluğu gerektirecek fiile 

değerlendirmede bir bütün olarak başvurulmasının gerekli olduğunu ifade eden 

yazar, haksızlığın dışında sorumluluk bakımından belirleyici olan bütün koşulların 

dar anlamda sorumluluk durumunun kapsamında olduğunu, bunların da failin psişik 

hâli, gerçek veya potansiyel haksızlık bilinci ve mazeret durumlarının yokluğu gibi 

kısmen sübjektif kısmen objektif unsurlar olduğunu beyan etmektedir. Tipe uygun 

haksızlığın da, fail fiilin bütününden sorumlu olacağı için, geniş anlamda sorumluluk 

durumu kapsamında değerlendirileceğini, böylece haksızlığın bütün unsurlarının 

dolaylı olarak aynı zamanda kusur ve sorumluluk kriterleri olduğunu ileri süren 

Roxin’e göre, kastın tipikliğe ya da kusura yerleştirilmesi sorunu hakkında sadece, 

kastın geniş veya dar anlamda sorumluluk durumuna dâhil olup olmamasına göre 

karar verilir1173.   

D. Ceza Hukukunda Kusurun İçeriğinin Belirlenmesi (Maddî 
Kusur Kavramı) 

Kusur, ceza sorumluluğunun mutlaka mevcut olması gereken bir koşuludur. 

Cezalandırılabilirlik failin kusuruna bağlı kılındığında, bu durum devletin 

cezalandırma yetkisine (özellikle genel önleme gerekliliğine) bir sınır koyma amacını 

taşımaktadır. Yalın bir önleme amacı anlayışının hukuk devleti gerekçelerinden 

dolayı bu şekilde neden sınırlandırıldığı ceza hukuku teorilerinin tartışılması 
                                                 
1172 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 15.  
1173 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 16.  
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sonucunda aydınlığa kavuşacaktır. Kusur ilkesinin bu işlevi yerine getirip getirmediği 

ve ne kadar yerine getirdiği, kusur kavramının içeriğinin nasıl belirleneceğine 

bağlıdır. Normatif kusur kavramı yalnızca, kusurlu bir davranışın kınanabilir nitelikte 

olması gerekliliğini ifade etmektedir. Fakat bu kusur kavramı tamamen şeklî 

niteliktedir ve kınanabilirliğin içerik açısından hangi koşullara bağlı olduğu sorusuna 

yanıt vermemektedir. Böylece bu soru maddî kusur kavramına ilişkin bulunmaktadır. 

Bu soru normatif kusur kavramı savunucuları tarafından da farklı 

yanıtlanmaktadır 1174 . Bu yanıtlar, etik taleplere, kamu güvenliğine, insanlarda 

dürtüleri yönlendirme özelliğine, özellikle genel önleme başta olmak üzere 

cezalandırmanın amaçlarına göre farklılaşmaktadır1175.     

1. Başka Şekilde Hareket Edebilirlik Olarak Kusur 

Bu öğreti uzun hukuksal ve felsefî bir geleneğe dayanarak kusurun içeriğini, 

hukuka aykırı iradesini oluşturması bakımından kişinin “yapabilirliği” olarak 

belirlemektedir. Buna göre kusur, hukuka aykırı fiili gerçekleştirmekten, vazgeçme 

olanağı bulunmasına karşın, vazgeçmeyen fail hakkındaki kişisel kınamayı 

gerekçelendirmektedir1176. Bu düşünceyi Alman Federal Yüksek Mahkemesi de bir 

kararında benimsemiştir: “Kusur kınanabilirliktir. Kusurun olumsuz değeri yargısıyla 

birlikte, hukuktan yana karar verip, hukuka uygun davranabilecek durumda olmasına 

karşın, haksızlıktan yana karar vererek hukuka uygun hareket etmeyen fail 

kınanmaktadır. Kusur kınamasının içsel nedeni, insanın özgürce, sorumluca ve 

ahlâken kendi geleceğini belirlemeye yönelmiş ve böylece hukuktan yana ve 

haksızlığın karşısında karar verme yeteneğine sahip olmasından ibarettir”1177. Türk 

özel hukukunda da benzer şekilde kusur, hukuk düzenince kınanabilen, hoş 

görülmeyen bir davranış olarak tanımlanmakta, kınamanın nedeni ise, başka türlü 

davranma olanağı varken ve buna uyulması zorunlu iken o biçimde davranılmayıp 

somut olaydaki gibi davranılmış olmasında görülmektedir1178.    

Kusuru başka şekilde hareket edebilirlik olarak anlayan Kühl’e göre, failin 

hukuka uygun, başka bir deyişle, başkasının özgürlüğünü koruyan hukuk 

                                                 
1174 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 18, 19. 
1175 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 38 III 2.  
1176 Bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 20.  
1177 BGHSt 2, sh: 200.  
1178  Bkz. AŞÇIOĞLU, Çetin: “Hekimlerin Sorumluğunda Kusur ve Belirlenmesi”, Yüksek Teknoloji 
Tıbbı ve Hekim-Hasta İlişkisi, İstanbul 2006, sh: 192-193.  
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normlarıyla uyumlu olarak davranma olanağı varken, bunu yapmadığı takdirde, onun 

hakkında kusur kınamasında bulunulabilir1179. Kühl’e göre, Ceza Kanunu, normal 

motivasyona sahip her vatandaşın hukuka uygun yoldan yana karar 

verebileceğinden hareket etmesinden dolayı, herkesin başka şekilde hareket 

edebileceği sübjektif bilinciyle uyum içerisindedir ve vatandaşlardan da başka bir 

beklentisi bulunmamaktadır. Yazara göre, bu şekilde hukuka uygun hareket 

edebilirlik beklentisi gerçi Ceza Kanunu’nda açıkça düzenlenmemiştir, ancak kusuru 

ortadan kaldıran nedenlere ilişkin düzenlemelerden anlaşılabilir; çünkü istisnaen 

failin haksızlık anlayışından kaynaklanamayan koşullar bu düzenlemelerde ortaya 

konmaktadır. Böylece, yazara göre, bireysel kusur alanında yararlı ve pratik bir 

standartlaştırılmaya gidilmektedir 1180 . Böyle standartlaştırılmaların mazeret 

nedenlerine, örneğin mazeret nedeni olarak zorunluluk durumuna da özgü olduğunu 

vurgulayan Kühl, bunların, başka şekilde hareket etme olanağına karşın, her zaman 

kusur kınamasının yapılmadığını, aksine belirli durumlarda mazeret nedenleri 

sayesinde müsamaha gösterildiğini ortaya koyduklarını belirtmektedir. Yazara göre, 

bu bakımdan zorunluluk durumlarında yalnızca, faili anormal psişik baskıya sokarak 

norma uygun davranma hususundaki önemli güçlükler ileri sürülemez; burada 

(cezanın önleme gereklerine ilişkin olmayan) genelde öncelikle cezanın tayininde 

etki kazanan önleme düşünceleri de bir rol oynamaktadır1181.                   

Kusurun bu şekilde ele alınması doktrinde eleştirilmiştir. Buna göre bu öğreti, 

fiil anında failin başka türlü hareket edebilme olanağı teorik olarak düşünülen bir 

karar serbestliği koşulu altında bilimsel bakımdan tespit edilememesinde 

başarısızlığa uğramaktadır 1182 . Kusurun kabul edilmesi için esas itibariyle tespit 

edilemeyen ampirik bir durumun varsayılması in dubio pro reo (şüpheden sanık 

yararlanır) ilkesi gereğince her durumda beraata götürecektedir. Böylece kusur ceza 

hukuku imkânsız hâle gelecektir1183.  

                                                 
1179 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 10, No: 3.   
1180 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 10, No: 4.  
1181 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 10, No: 5.  
1182  Bu eleştiriye karşılık veren Bockelmann, akıl sağlığı yerinde bir insanın serbestçe hareket 
edebileceği ve akıl hastalığının esasının seçme özgürlüğünün ortadan kalkmasından ibaret olduğu 
varsayımına işaret etmektedir (BOCKELMANN, Paul: “Willensfreiheit und Zurechnungsfähigkeit”, 
ZStW 75 (1963), sh: 380).  
1183  ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 21; ROXIN, “Zur Problematik des 
Schuldstrafrechts”, sh: 643.  
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Başka şekilde hareket edebilirlik öğretisinin savunucuları bu eleştiriyi bertaraf 

etmek için, öğretilerini failin kişisel olarak yapabilirliğine değil, aksine ortalama bir 

insanın tecrübeye uygun olarak yapabilirliğine, insanların çoğunda bulunan 

yeteneğe dayandırmışlardır1184. Böylece bireye karşı kusur kınaması başka şekilde 

formüle edilmektedir: “Benzer olaylardaki tecrübemize göre, failin yerine bir başkası 

failde belki bulunmayan irade gücünü topladığında somut olayda başka şekilde 

davranabilecekti ise, fail içinde bulunduğu durumda başka şekilde hareket 

edebilirdi”1185. Fakat indeterminist bir yaklaşım açısından, bireye karşı ahlakî bir 

kınamanın başkalarında belki olan, fakat failde bulunmayan yeteneklere 

dayandırılması mümkün değildir. Bu, yalnızca mantıksız değil, aynı zamanda özgür 

bir iradenin bizatihi failde bulunması zorunluluğu çıkış noktasından da vazgeçilmesi 

anlamına gelmektedir1186.  

2. Hukuken Tasvip Edilmeyen Düşünce Biçimi Olarak Kusur 

Gallas tarafından gerekçelendirilen öğretiye göre, “kusur, fiil sırasında 

başvurulan, hukuken tasvip edilmeyen düşünce biçiminin gözönünde bulundurularak 

fiilin kınanabilirliğidir”. Buna göre, haksızlık ve kusur arasındaki fark hareketin 

olumsuz değeri ile fiile ilişkin düşünce biçiminin olumsuz değeri arasındaki farktır. 

Kusur alanında, sosyal etik değer ölçütlerine yönelmiş, genelleştirilmiş bir 

düşüncede hukukun talepleri konusunda failin somut olayda gündeme gelen 

bütünsel görüşü hakkındaki olumsuz bir değer yargısı kabul edilmektedir1187.  

Bu öğreti hukuken hatalı düşünce biçimi (ya da kınanmaya lâyık düşünce 

biçimi) adı altında Jescheck//Weigend tarafından da savunulmaktadır. Yazarlara 

göre, kusur yargısının konusu, fiilin gerçekleştirilmesine ilişkin kararın doğduğu 

hukuken hatalı düşünce biçimine göre fiildir. Yazarlara göre böyle bir düşünce biçimi, 

sürekli bir düşünce olarak değil, fiile ilişkin kararın oluşumunda aktüel bir niyet olarak 

anlaşılmalıdır. Kınanılacak hususun tek başına düşünce tarzının değil, tabi ki her 

zaman fiilin olduğunu vurgulayan yazarlar, kınamanın yalnızca, fiilde failin hakka, 

                                                 
1184  Örneğin bkz. MANGAKIS, Georgios: “Über das Verhältnis von Strafrechtsschuld und 
Willensfreiheit”, ZStW 75 (1963), sh: 517. 
1185 Bkz. JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 37 I 2b.  
1186 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 22.  
1187 GALLAS, Wilhelm: “Cezalandırılabilirliğin Temelleri ve Sınırları, Suç Kavramı Üzerine Düşünceler”, 
(Çev.: İzzet ÖZGENÇ), SÜHFD 1994, c: 4, sy: 1-2, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda Yapılan 
Son Değişlikler Sempozyumu Özel Sayısı, sh: 321-324. 
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daha doğru bir ifadeyle korunan hukuksal değere ilişkin saygı talebine yönelmiş 

düşünce biçimini ortaya koyduğu için haklı olacağını belirtmektedirler1188.         

Wessels/Beulke de kusur kınamasının konusunun, hukuka aykırı fiilde 

ifadesini bulan, hukuk düzeninin davranış talepleri hakkındaki failin kusurlu düşünce 

şekli olduğunu belirtmektedirler. Yazarlar, kusurun, hukuken ayıplanmaya lâyık 

düşünce temeline göre fiilin kınanabilirliği anlamına geldiğini ifade etmektedirler1189. 

Yine yazarlara göre, nasıl ki fiilin haksızlık içeriği hareketin ve neticenin olumsuz 

değerine bağlıdır, benzer şekilde kusurun içeriği de somut olarak tipikliğin 

gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan düşünce tarzının olumsuz değeri sayesinde 

belirlenir1190.     

Bu öğreti, kınanabilirliğin şeklî niteliğini esaslı olarak ortaya koymadığı 

gerekçesiyle eleştirilmiştir. Buna göre, bu öğreti failin düşünce tarzının hukuken 

neden tasvip edilmediği konusunda herhangi bir kriter getirmemektedir. Kanun 

koyucu bir kınama yargısında bulunup da cezalandırılabilirliği kabul ettiğinde, 

hukuken tasvip edilmeyen düşünce de kabul edilmektedir. Gallas, düşünce tarzının 

olumsuz değeri hareketin olumsuz değeriyle normal olarak uygun olduğu ve 

düşünce tarzının olumsuz değerinin sadece, kastlı fiile karşın failde yapabilirlik eksik 

olduğunda bulunmadığı saptamasını yaparak, gerçi içerik olarak bir unsur ortaya 

koymaktadır, ancak bu yaklaşım da başka şekilde hareket edebilirlik öğretisiyle 

özdeştir ve bu öğretiye yöneltilebilecek itirazlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bundan 

başka, bazı olaylarda kusurun kabul edilmesi ve yadsınması düşünce tarzının 

hatalılığıyla ya da şüphe götürmezliğiyle de hiçbir şekilde açıklanamaz. Çünkü 

bilinçsiz taksirde bilinçli bir düşünceyi gerekli kılan failin düşünce tarzı hiçbir değer 

aykırılığına yönelmemektedir. Aksine, bir cinsel suç faili de, her ne kadar kendini 

alıkoyma yetisinin eksikliğinden dolayı ACK § 20’ye göre beraat etmesi gerekmekte 

ise de, son derece kötü düşünce tarzını ortaya koyabilir1191.   

Düşünce biçimine dayalı kusur öğretisi Schmidhäuser tarafından bağımsız 

bir şekil verilerek savunulmuştur. Yazara göre, kusur haksız bireysel fiil düşüncesidir. 

Gallas’tan farklı olarak Schmidhäuser bu kriteri içerik olarak belirlemeye 

                                                 
1188 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 38 II 5.  
1189 WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 400.  
1190 WESSELS/BEULKE, Strafrecht, Allgemeiner Teil, No: 401.  
1191 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 24.  
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çalışmaktadır. Yazara göre; “Ceza hukukunda kusur hukuksal değeri ihlâl eden zihnî 

davranıştır. Kusur, failin iradî davranışı ile ihlâl ettiği hukuksal değeri aynı zamanda 

zihnî davranışı içerisinde de ihlâl etmesini, başka bir deyişle zihnen değer 

temasında bulunmasına karşın ciddiye almamasını ifade etmektedir”1192. Yazar irade 

özgürlüğü konusunda da şunları belirtmektedir; “Bu saptamanın yapılmasıyla birlikte, 

felsefî anlamda irade özgürlüğü sorunu hakkında hiçbir şey açıklanmaz. Böylece 

failin somut olayda ihlâl edilen değeri gerçekten ciddiye alacak durumda olup 

olmadığı sorusuna özellikle evet ya da hayır denilmemektedir. Failin ihlâl edilen 

değerle fiil anı bakımından zihnî temasını ve bu anlamda zihnî değer eksikliğini 

saptamakla yetinmek zorundayız”. 

Kusurlu bilinçsiz taksirde ihlâl edilen değerle zihnî bir temasın eksik olduğu 

şeklindeki Roxin’in itirazına1193 Schmidhäuser şu şekilde yanıt vermektedir: “Failin 

her defasında ihlâl edilen değer üzerinde bilinçsiz de olsa, fiil anındaki kişi olarak 

tasarruf edebilirliği yeterlidir”. Diğer taraftan yazara göre, fiilinin haksızlığını 

kavrayan akıl hastası bu kavramaya göre hareket etme yeteneğine sahip değildir ve 

kusursuz olmasına karşın zihnî değer temasında da bulunamaz. Yazara göre, böyle 

bir durumda failin haksız fiilini ihlâl edilen hukuksal değeri ciddiye almamasına 

dayandırmasını anlamamız mümkün değildir. Yazar, haksız fiili, ihlâl edilen hukuksal 

değerin ciddiye alınmasına karşın, failin başka şekilde hareket edememesine 

dayandırmaktadır. Bu durumda da, kusur kınamasının nedeni olarak zihnî 

davranışta hukuksal değerin ciddiye alınmasının eksikliği ile değil, başka şekilde 

hareket edebilirlik öğretisiyle yeniden karşı karşıya gelmekteyiz. Böylece 

Schmidhäuser’in düşünceleri de kusuru hukuken tasvip edilmeyen düşünce biçimi 

olarak ele alan öğretiye karşı ileri sürülen itirazları çürütememiştir1194.  

3. Kişinin Kendi Karakterinden Sorumluluğu Olarak Kusur   

Determinist temele dayanan bu öğreti, herkesin kendisini fiile yönelten 

vasıflarından dolayı sorumlu olduğu fikrinden hareket etmektedir. Bu öğretinin felsefî 

boyutu Schopenhauer’e dayanmaktadır. Buna göre, fail, sadece başka bir kimse 

olsaydı, tamamen başka bir fiili gerçekleştirmesinin mümkün olduğunu bilmektedir. 

Fail başkası değil, kendisi olduğu ve böyle bir karaktere sahip olduğu için başka bir 
                                                 
1192 SCHMIDHÄUSER, Eberhard: Strafrecht, Allgemeiner Teil, Lehrbuch, 2. Auflage, Tübingen 1975, 
10/3.  
1193 ROXIN, Claus: “Ein neues Bild des Strafrechtssystems”, ZStW 83 (1971), sh: 389.  
1194 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 26.  
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fiili gerçekleştirmesi kuşkusuz olanaklı değildir. Failin bilincinde olduğu sorumluluk 

öncelikle fiille örtüşmektedir. Fakat onun esasında failin karakteri yatmaktadır. Bu 

karakterinden dolayı kendisini sorumlu hisseder ve başkaları da onu sorumlu 

kılar1195.   

Ceza hukuku alanında da böyle bir düşünce birçok taraftar bulmuştur. 

Bunlardan Graf zu Dohna’ya göre, “herkesin yaptığından dolayı, bunun akışı 

kişiliğinden ileri geldiği takdirde, sorumlu olması gerekliliği, insana kötünün veya 

iyinin yanında olmasının bedelinin ödetilmesi sosyal varoluşun temel bir 

kanunudur” 1196 . Engisch de cezaya katlanma yükümlülüğü sonucunu, karakter 

kusurundan dolayı sorumluluktan çıkartmıştır 1197 . Aynı şekilde Portekizli yazar 

Figueiredo Dias da kusuru, haksız bir tipikliğin gerçekleştirilmesinin nedeni olan 

kişilikten dolayı sorumluluk olarak ele almakta ve failin fiilde ceza hukuku 

bakımından değere aykırı kişisel vasıflarını ve bu anlamda kınamaya lâyık bir kişiliği 

ortaya koyduğunda kusurlu olduğunun altını çizmektedir1198.  

Bu öğretiye yöneltilen en doğal eleştiri, hiçbir şey yapamadığı bir gerçekten – 

karakter yetisinden – dolayı birine kusur yüklenmesinin paradoks teşkil ettiği 

şeklindedir. Bu öğretinin savunucuları eleştirileri kısmen metafizik kavramlara 

başvurarak savuşturmaya çalışmaktadırlar. Örneğin Schopenhauer, tamamen 

determinist ampirik bir karakterin arkasında kendi hakkındaki özgür tercihiyle 

belirlenen zihnî bir karakteri görmektedir. Figueiredo Dias da temel tercih kriterine 

başvurmaktadır. Yazara göre, “temel tercih sayesinde insan kendi hakkında karar 

vermekte ve böylece kendi varoluşunu kurmakta veya kendi özünü 

saptamaktadır”1199. Fakat bu tür varsayımların, tıpkı fiil anında başka şekilde hareket 

edebilirlik öğretisinde olduğu gibi, ispatlanması güçtür. Bu yüzden felsefî düşüncenin 

sorunu olabilirler. Fakat ampirik rasyonel bir ceza hukuku anlayışının temeli olarak 

işlev göremezler.  

Roxin’e göre, kişinin kendi varoluş yapısından dolayı sorumlu olması 

gerekliliğini belirten bir kusur anlayışının desteklenmesinin en iyi yolu, faile yönelik 

                                                 
1195 Schopenhauer’in görüşleri için bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 27.  
1196 Graf zu Dohna’nın fikirleri için bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 28.   
1197 ENGISCH, Karl: Die Lehre von der Willensfreiheit in der strafrechtsphilosophischen Doktrin der 
Gegenwart, 2. Auflage, Berlin 1965, sh: 54 vd.  
1198 de FIGUEIREDO DIAS, Jorge: “Schuld und Persönlichkeit”, ZStW 95 (1983), sh: 241-242.  
1199 de FIGUEIREDO DIAS, “Schuld und Persönlichkeit”, sh: 240.  
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kefaret düşüncesinden ve ahlakî kınamadan tamamen vazgeçilmesi, ceza 

hukukunun önleme amaçlarıyla sınırlanması ve kusurun daha sosyal bir sorumluluk 

anlamında kavranması zorunluluğudur. Yazara göre, bu sosyal sorumluluğun 

koşullarının hâlâ kusur olarak ve böyle bir hukuksal sonucun da ceza olarak 

nitelendirilip nitelendirilemeyeceği artık terminolojik bir sorun olacaktır1200.   

Bununla birlikte bu öğretiye karşı yapılan sert eleştiriler, bu öğreti, akıl 

hastasının veya genel olarak isnad yeteneği bulunmayan kimsenin, uygun canlı 

niteliğine göre de harekette bulunduğu için, neden kusurlu hareket etmediğini artık 

inandırıcı kılamamak suretiyle, kusur ilkesini hukuk politikasına ilişkin esası 

çerçevesinde de sarsmasından kaynaklanmaktadır. Gerçekten de Engisch’e göre, 

çocuklarda, akıl hastalarında ya da sarhoşlarda fiil ya kişiliklerinin ifadesi değildir ya 

da uygun görülmeyen ve cezayı etkileyen böyle bir kişiliğin yalnızca bir ifadesidir. 

Yazara göre, bu ikinci durum özellikle, fiil ile kişilik arasındaki nedenselliğin 

yadsınamadığı sorumlu olmayan çocuk ve gençlerde geçerlidir. İsnad yeteneği 

olmayan kişinin fiilinin onun kişiliğinin ifadesi olduğu bu ikinci durumda ceza, bu 

öğretiye göre gerçekten artık kusura değil, aksine tamamen amaca uygunluğa bağlı 

bulunmaktadır. Engisch, suç niteliğindeki davranışın karakterde kökleştiği 

psikopatlarda cezasızlığı, bu durum amaca uygun ise, gözönünde tutmak 

istemektedir. Fakat bu tür kişilere karşı, yararlı olduğu takdirde, indirim yapılmamış 

cezayla tedbir alınabilirliği veya alınması zorunluluğu fikrine karşı pek bir şey 

söylememektedir1201. Bu da, Roxin’e göre, kusur ilkesinin koruma etkisinin kendini 

göstermesi gereken noktada yalın özel önlemeye feda edilmesi anlamına 

gelmektedir. Yazara göre cezanın genel önleme gerekliliğinin karakter kusuru 

ilkesinin yardımıyla nasıl sınırlanabileceği de hukuken anlaşılabilir nitelikte 

değildir1202.  

Figueiredo Dias, psişik açıdan anormal bir kişi bakımından da onun tarzına 

uyarlanmış olan bizatihî gerçekleştirme ilkesinin kabul edilmesi gerektiğini, çünkü 

psişik anomalinin kişilik prensibini tahrip etmediğini vurgulamaktadır. Bununla birlikte 

yazar, böyle bir durumda beraat sonucuna varmak istemektedir. Çünkü, yazara göre, 

etik temele dayalı bir kusur hâkim ile sanık arasında kişisel bir iletişimi 

                                                 
1200 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 30.  
1201  ENGISCH, Die Lehre von der Willensfreiheit in der strafrechtsphilosophischen Doktrin der 
Gegenwart, sh: 57-58. 
1202 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 31.  
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gerektirmektedir. Failin kişiliği hâkimin incelemesine engel oluyorsa, bu iletişim 

eksiktir. Yazara göre, kusur ehliyetsizliğinde kusuru ortadan kaldıran bir neden 

kusurun saptanması bakımından maddî vakıaya ilişkin bir mazeret nedeninden daha 

az sözkonusu olmaktadır 1203 . Figueiredo Dias’ın bu görüşlerini eleştiren Roxin, 

hâkim ile sanık arasında kişisel iletişim gerekliliğinin ortaya atılmasıyla birlikte, bu 

kusur anlayışının yaklaşımında yer almayan ve ikna edici de olmayan ek bir kriterin 

getirildiğine işaret etmektedir. Çünkü Roxin’e göre, etik bir kusur kınaması 

bakımından zorunlu olan kişisel iletişim bir kamu davasında hâkim ve sanık 

arasında kurulamayabilir ve bu yüzden de kusur saptamasının koşulu yerine 

getirilemeyebilir. Örneğin, sanık susma ya da inkâr hakları sayesinde bir iletişimden 

kaçınabileceğinden, kusurunun saptanması da bu şekilde olanaksız hâle gelecektir. 

Yine Roxin’e göre, kusur ve ceza, ilgili hâkim bakımından gerekli olan farklı kavrama 

olanaklarına bağlı olmayabilir, aksine objektif olarak saptanabilir olmaları gerekir. 

Yazara göre, failin kişiliğinin hâkimin anlayışını tamamen engelleyecek olmasına, 

kusur yeteneğinin olmadığı bütün durumlarda da söylenemeyeceğini ifade 

etmektedir. Henüz kusur yeteneğine sahip olmayan gençlerde de kişisel iletişimin 

tamamen mümkün olabileceğinin altını çizen Roxin, bu kişisel iletişim arızanın fiilin 

objektif anlamsızlığına ya da anlaşılmazlığına götürmediğinde, aksine nedeni 

kendini alıkoyma yetisinin eksikliği olduğunda, kusur yeteneği bulunmayan 

yetişkinlerde de gerçekleşebileceğini vurgulamaktadır1204. Böylece karakter kusuru 

ilkesi kusur ehliyetsizliği sorununda da başarısız olmaktadır.   

4. Genel Önleme Gerekliliğinden Doğan İsnadiyet Olarak 
Kusur   

Jakobs, kusuru genel önleme amacına yönelme olarak anlayan fonksiyonel 

bir kusur kavramını geliştirmiştir. Kusurun belirli bir amaca bağlı olduğunu ileri süren 

Jakobs’a göre, “yalnızca amaç kusur kavramına içerik verir”. Bu amacı genel 

önlemede gören yazar, genel önlemeyi korkutma anlamında değil, hukuk kurallarına 

sadakatin öğretilmesi anlamında ele almaktadır. Yazara göre, kusuru esas olarak 

belirleyen amaç, suç niteliğindeki davranışla sarsılan düzene olan itimadın 

düzeltilmesidir. Yine yazara göre, bir normun doğruluğuna itimadın doğruluğu kusur 

isnadiyeti ve buna bağlanan cezalandırma sayesinde tasdik edilmelidir. Yazar, 
                                                 
1203 de FIGUEIREDO DIAS, “Schuld und Persönlichkeit”, sh: 248. 
1204 ROXIN, “Zur Problematik des Schuldstrafrechts”, sh: 649; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 
19, No: 32.  



 417

suçun hukuk toplumunun beklentilerini hayal kırıklığına uğrattığını ve bu hayal 

kırıklığının da hayal kırıklığına yol açan davranışın ayıp olarak yorumlanmak, başka 

bir deyişle kusurlu olarak görülüp cezalandırılmak suretiyle telafi edildiğini ifade 

etmektedir. Jakobs’a göre, kusur yeteneği mevcut ya da mevcut olmayan şeklinde 

ve bu yüzden de ampirik olarak incelenmesi gereken bir şey değildir. Otonomi, 

faydalı olduğu takdirde, yetenek olarak atfedilir ve yalnızca çatışmanın başka 

şekilde ele alınma olanağı mevcut olduğunda eksik olabilir1205.  

Bu öğreti, kusur ilkesinin cezalandırılabilirliği sınırlayıcı fonksiyonunu genel 

önleme bakımından bir yana bıraktığı gerekçesiyle eleştirilmiştir 1206 . Kişinin 

cezalandırılabilirliği artık kişide bulunan durumlara değil, vatandaşlara hukuk 

kurallarının öğretilmesi ve düzene olan itimadın düzeltilmesi şeklindeki zorunlu 

amaca dayanmaktadır.  

Baumann/Weber/Mitsch’e göre, kusur cezanın koşulu olduğunda, böylece de 

failin cezalandırılabilirliğini gerekçelendirdiğinde, cezanın saptanması cezayla 

hedeflenen amaçlardan bağımsız ve etkilenmeden yapılmalıdır. Yazarlara göre, bu 

yüzden kusurun tespit edilmesini önleme düşünceleriyle etkileyen ya da kusur 

kavramını yalnızca genel önleme düşüncesine yönlendirmek isteyen yaklaşımlar 

kabul edilmemelidir. Bu yaklaşımların kusuru cezanın önleme amacının sonucu 

değil, tam tersine nedeni olduğunu yanlış değerlendirdiklerini ileri süren Baumann/ 

Weber/Mitsch, kusurun, önleme gereksinimlerini ne gerekçelendirebileceğini ne de 

ortadan kaldırabileceğini ifade etmektedirler1207.        

Kindhäuser, Jakobs’un fonksiyonel kusur anlayışını hem önemli ölçüde 

belirsiz bulmakta, hem de bu anlayışın fail bakımından norma riayet etmenin niçin 

bağlayıcı olması gerektiği sorusunu yanıtsız bıraktığını belirtmektedir. Bunun 

nedenini ise, Kindhäuser, normun meşruiyeti ile norma aykırı hareket edenin kusuru 

arasında bir bağlantının eksikliğinde görmektedir1208.        

                                                 
1205 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 17/2, 17/18-25. 
1206 Eleştiriler için bkz. HIRSCH, “Kusur İlkesi ve Ceza Hukukundaki Fonksiyonu”, sh: 303-305.    
1207 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 18, No: 22. Bununla birlikte yazarlar, 
mevcut bir kusura karşın, genel veya özel önleme gereksinimlerinin eksikliklerinden dolayı, kusura 
uygun bir cezanın ulaşılamaması sorunu bakımından kapsamlı bir ceza sorumluluğu sistemi 
oluşturmak isteyen Roxin’in fikirlerinin takip edilebileceğini belirtmektedirler (BAUMANN/WEBER/ 
MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 18, No: 22).    
1208 KINDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 21, No: 8.  



 418

Toplumsal düzeltme yararının vasıtası olarak kullanılan bireyin bu şekilde bir 

araç hâline getirilmesini Kant insan onurunun ihlâli olarak görmektedir. Kant’a göre, 

“insan başkasının amaçları için araç olarak asla kullanılamaz ve eşya hukukunun 

konularına dâhil edilemez”. Ayrıca Anayasa (md. 17) ve Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi (md. 3) insan onurunun dokunulmaz olduğunu ifade ettiği için Jakobs’un 

savunduğu öğreti anayasa hukukuna ilişkin temel düşüncelere de aykırı olacaktır. 

Ayrıca Roxin, düzene olan itimadın düzeltilmesi için neyin gerekli olduğu ve bir 

düzen ihlâlinin cezalandırılmadan ne zaman başka şekilde ele alınabileceği 

konusunda inceleme için elimizde bir kriterin olmadığı eleştirisini getirmektedir. 

Böylece, Roxin’e göre, kusur olarak anlaşılması gereken şey, kanun koyucunun 

veya hâkimin takdirine ve dengesiz güvensizliğe terk edilmektedir. Yalın genel 

önlemeye yönelmiş bir ceza hukuku anlayışının, bu yönelim dolayısıyla esas 

itibariyle bu önleme etkisini tahrip edip etmeyeceği veya azaltıp azaltmayacağı 

sorusunu yönelten Roxin, ceza bakımından acaba ve nasıl sorularının neyin hangi 

düşünceyle yapıldığına değil, düzene olan itimadın eski hâline getirilmesi için neyin 

hâkime gerekli göründüğüne bağlı olduğunu ifade etmekte ve kusurun örneğin 

uygun iyileştirici kurumların mevcudiyetinde yadsınacağı, eksikliklerinde kabul 

edilebileceği söylentisi halk arasında dilden dile dolaştığında, bunun rahatsızlığa 

neden olabileceği ve sistemin asla düzeltilemeyeceğini iddia etmektedir. Çünkü, 

yazara göre, bu durum, vatandaşın kusurunun gerektiğinde kabul edilmesinin veya 

reddedilmesinin kişiliğine değil, kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan etkenlere bağlı 

olduğunu kendi kendine söylemek zorunda kaldığında, onun düzene olan itimadına 

katkı sağlamayabilir, böylece de vatandaş ilgili koşulların oyuncağına 

dönüşecektir1209.  

5. Normatif Hitap Edilebilirliğe Karşın Haksız Hareket Etme 
Olarak Kusur  

Roxin tarafından savunulan bu öğretiye göre, fail fiil sırasında zihnî ve ruhsal 

durumuna göre normun çağrısına uyacak durumda olduğunda, ona normun 

yöneldiği davranış için karar verme olanakları psişik olarak açıksa, olayların 

çoğunda sağlıklı yetişkinlerde bulunan psişik yönlendirme olanağı somut durumda 

mevcutsa, failin kusurlu olduğu kabul edilmelidir. Bu bakımdan ispatlanamayan bir 

varsayım değil, tecrübeye dayalı bilimsel bir durum sözkonusudur. Çünkü, Roxin’e 

                                                 
1209 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 35.  
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göre, psikoloji ve psikiyatri kendini yönlendirme yeteneğinin kısıtlanmasını ampirik 

olarak ortaya koyabilen ve ağırlık derecesinde önem verilebilen değerlendirme 

kriterlerini gittikçe artan oranda geliştirmektedir 1210 . Yazar, bu normatif hitap 

edilebilirlik mevcut olduğunda, bunu irade özgürlüğü anlamında ispat edemeden ve 

ispat etmek de istemeksizin, failin, kendisine psişik açıdan kural olarak sunulan 

davranış alternatiflerine başvurmadığı takdirde, norma uygun davranma ehliyetine 

de sahip olmasından ve kendini kusurlu kılmasından hareket etmektedir. 

İndeterminist yaklaşımın bu özgürlük varsayımını ampirik açıdan isabetli olarak 

açıklayacağını ileri süren Roxin, bilmemeyle açıklanan bilinemezcilik (agnostizm) ve 

determinist akımların da bu varsayımı aynı şekilde kabul edebileceklerini iddia 

etmektedir. Çünkü, yazara göre, bu özgürlük varsayımı, failin, tam olarak 

bilemediğimiz, maddî vakıaya ilişkin olarak başka şekilde hareket edebilmesini değil, 

yalnızca, sağlıklı bir yönlendirme yeteneğinde ve böylece uygun normatif hitap 

edilebilirlikte failin özgür olarak ele alınmasını ifade etmektedir. Bu bakımdan 

özgürlük varsayımı, Roxin’e göre, toplumsal değeri idrak teorisine ve doğa bilimine 

ilişkin irade özgürlüğü sorunundan bağımsız olan sosyal bir oyun kuralı, normatif bir 

yaklaşımdır. Bu, eşitlikten farklı olmayan hukukta özgürlükle birlikte bulunmaktadır. 

Yazar, hukuk düzeninin bütün insanların eşitliğinden hareket etmesi hâlinde, 

insanların gerçekten herkesle eşit olduğu anlamsız ilkesini değil, insanların kanun 

önünde eşit bir muamele görmesi gerekliliğini tanzim edeceğini vurgulamaktadır1211.    

Roxin tarafından savunulan, ceza hukukunun irade özgürlüğü hakkındaki 

felsefî ve doğa bilimine dayalı tartışmada bir fikir belirtmekten çekinebileceği görüşü 

doktrinde de destek bulmuştur. Örneğin Lackner bunu şu saptamasıyla çok iyi 

özetlemiştir: “Bugünkü bilimin durumuna göre, belirli bir insanın yeteneği hakkında 

bilimsel olarak gözden geçirilebilir bir açıklamanın belirli bir durumda belirli bir 

hareketten kaçınılmasına izin verdiği bir yöntem yoktur ve belki de hiç 

olmayacaktır”1212.  

Özgürlük varsayımının, Roxin’in iddia ettiği gibi, ampirik gerçekten bağımsız 

determinist ve indeterminist görüşler bakımından da aynı şekilde benimsenebilir 

                                                 
1210 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 36; ROXIN, Claus: “Das Schuldprinzip im Wandel”, 
Festschrift für Arthur KAUFMANN, Heidelberg 1993, sh: 521.  
1211 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 37.  
1212 Lankner’den nakleden ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 39.    
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normatif bir yaklaşım olduğu tezi, indeterminist taraftan da şiddetle eleştirilmiştir1213. 

Dreher, ceza hukuku bakımından özgürlük sorununun kaçınılabilir bir sorun değil, 

kayıtsız şartsız bir kader sorunu olduğu, özgürlük ve sorumluluğun insanların bir 

arada yaşamalarının vazgeçilmez birer ögesi oldukları, bizim yaşadığımız 

gerçeklikten başka bir gerçekliğe sahip olmadığımız için ne fikrî ne de ampirik bir 

ispat prensibine ihtiyaç olduğu, aksine sorunun görülebilir alanın bir ispatı dışında 

yattığı düşüncesindedir 1214 . Griffel de, özgürlük ve kusurun artık hukuksal bir 

düzenleme prensibi olmadığını, aksine varoluşun anlamına dayandığını, bunların 

karşılıklı sübjektif olarak tanınabilir, rasyonel olarak gerekçelendirilebilir anlamlı bir 

algılama kararını haklı kılması gerektiğini ileri sürmektedir. Yazara göre, özgürlük 

kaçınılmaz içsel bir tecrübedir, fakat bu tecrübenin belki yanlış olup olmadığı ampirik 

olarak saptanamaz. Yazara göre, özgürlük de, tıpkı insan onuru gibi, özenli bir 

bilimsellik anlamında bir ispata açık değildir 1215 . Schünemann’a göre, irade 

özgürlüğü basit bir biyo-fiziksel olgu değildir, aksine gerçekliğin sözümona toplumsal 

bakımdan yeniden yapılandırılmasının bir parçasıdır ve en azından batı kültürünün 

özellikle temel bir katmanıdır. Yazara göre, irade özgürlüğü toplumsal iletişimimizin 

temel yapılarına yerleşmiştir ve bu yüzden toplumsal açıdan gerçektir1216. Arthur 

Kaufmann ise, bir insanın somut bir durumda özgürce karar verip veremeyeceğinin 

ve özgürce hareket edip edemeyeceğinin fiil içerisinde tam olarak 

ispatlanamayacağı yaklaşımını esas almaktadır. Aksine, yazara göre, özgürlük ilke 

olarak gerçekten şüpheli görülmemektedir. Çünkü insanın varlığa ilişkin özgürlüğü 

doğrusu insanın kendi hakkında zihnî olarak karar verme yeteneğiyle özdeştir1217. 

                                                 
1213 Hirsch, insanın irade özgürlüğünün varlığı bakımından ampirik bir delilin ortaya konulamadığını, 
belki hiçbir zaman da konulamayacağını ifade ettikten sonra (HIRSCH, “Kusur İlkesi ve Ceza 
Hukukundaki Fonksiyonu”, sh: 313), insanların toplumsal gerçeklik içerisinde kendilerinin irade 
özgürlüğüne sahip olduğu bilinciyle hayat sürmekte, olaylara yaklaşmakta ve davranmakta olduklarını, 
bu esastan hareketle, telâkkilerine göre kendi çevreleriyle olan ilişkilerini düzenlemekte olduklarını 
belirtmektedir (HIRSCH, “Kusur İlkesi ve Ceza Hukukundaki Fonksiyonu”, sh: 315). Buna rağmen kendi 
fikirlerine Hirsch’in cephe almasını (HIRSCH, “Kusur İlkesi ve Ceza Hukukundaki Fonksiyonu”, sh: 306-
307, 315) Roxin garipsemektedir (ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 40, dn: 94).           
1214 Dreher’in eleştirilerini aktaran ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 40.   
1215  GRIFFEL, Anton: “Prävention und Schuldstrafe, Zum Problem der Willensfreiheit”, ZStW 98 
(1986), sh: 35-36, 42, 43; GRIFFEL, Anton: “Widersprüche um die Schuldstrafe – Willensfreiheit und 
Recht –“, GA 1989, sh: 195 vd.  
1216  SCHÜNEMANN, Bernd: “Die deutschsprachige Strafrechtswissenschaft nach der 
Strafrechtsreform im Spiegel des Leipziger Kommentars und des Wiener Kommentars”, GA 1986, sh: 
295.  
1217 KAUFMANN, Arthur: “Schuldprinzip und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz“, Festschrift für Richard 
LANGE, Berlin-New York 1976, sh: 29. Kaufmann’a göre, normal motive olabilirlik, indeterminist olarak 
anlaşılmayan özgürlükten zerre kadar farklı olarak incelenemeyeceğinden, burada sadece kıyas usulü 
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Roxin bu eleştirilere şu şekilde yanıt vermektedir; “Belirli bir durumda psişik 

olarak kendini yönlendirme yeteneği ölçülü olan bir insanın serbestçe de hareket 

edebileceği şeklindeki normatif yaklaşım konusunda kendimizi haklı hissediyoruz. 

Çünkü normal insanın kendi özelliğini tarafsız olarak anlaması bu özgürlük bilincine 

dayanır ve özgürlük karşılıklı tanınmadan, insanın sosyal yaşamının yararlı bir 

şekilde düzene sokulması olanaklı değildir. Böylece ceza hukukunun, tam olarak 

ispatlanamamasına karşın, irade özgürlüğünden hareket etmek zorunda olduğu 

konusunda görüş birliği vardır. Tek farklı nokta, beni eleştirenlerin bir deterministin 

veya bir agnostistin böyle bir görüşü benimseyemeyecekleri düşüncesinde 

olmalarından ibarettir. Bilâkis irade özgürlüğünün hukuk düzenlemelerine 

dayandırılabilmesi için irade özgürlüğüne inanmak ve ondan taraf olmak gerekir. 

Bununla birlikte, böyle bir talep bilimsel bakımdan ne olanaklı ne de lüzumludur”1218. 

İrade özgürlüğünü normatif bir yaklaşım olarak ele alan Roxin’in görüşüne 

karşı Schünemann, bu görüşün kabulü hâlinde olası hukuksal bir kararın değil, 

hukuk düzeniyle karşılaştırıldığında daha ziyade esaslı toplumsal bir yapının 

sözkonusu olduğu itirazını ortaya atmaktadır. Yazara göre, normal bir durumda 

normal bir insanın hukuka uygun davranma özgürlüğünün toplumsal gerçekliğin 

parçası olduğu muhakkaktır1219. Bu eleştiriye yanıt veren Roxin, kendisi tarafından 

savunulan normatif yaklaşımı herhangi bir şey olarak değil, toplumsal gerçeklik 

içerisinde kanıtlanmış bir şey olarak ele aldığını belirtmektedir. Yazara göre, ayrıca, 

determinizmin batı fikir tarihinde uzun bir geleneğe sahip olduğunu, determinist 

                                                                                                                                          
geçerlidir. Yazara göre, failin normal motive olup olmadığını bilmek istiyorsak, ilk önce tecrübemize 
muhtaç oluruz. Tecrübemiz failin dışsal ve içsel durumundaki ortalama bir insanın da bu şekilde 
davranıp davranmayacağı konusunda bize bilgi verir. Böylece kusurun saptanması kaçınılmaz olarak 
kıyasen yapılmaktadır. Fail gerçek bir ortalama ve normal insanla değil – çünkü böyle bir insanı bugüne 
kadar hiçbir ana doğurmamıştır –, tecrübeye dayalı bilgimizden oluşturulan bir yapıyla 
karşılaştırılmaktadır. Ortalama ve normallik bizatihi mevcut değildir, aksine yalnızca “ -e göre“ kriteri 
esas alınmaktadır. Bu durum, ortalama, normal ya da normal motive olabilir şeklinde yapılan bir 
saptamanın bir kıyas usulünü ifade ettiği anlamına gelmektedir. Ceza hukuku açısından kusur yeteneği 
için ölçüt olarak kullanılması gereken ortalama insan ne bir soyutlamadır ne de somut bir gerçekliktir. 
Sadece bir modeldir. Bu nedenle kusur yargısı sadece tecrübe üzerine kurulamaz. Fakat bunun 
indeterminizmle de ilgisi yoktur. Her kim ceza sorumluluğunu sorununu irade özgürlüğü sorunundan 
ayırırsa, bu tasavvur edilen modele bakarak gerçek insanın yetenekleri konusunda karar vermek için, 
gerçek insanın tecrübeye uygun davranışından normal bir insan oluşturulmasından daha farklı bir 
yöntem izleyemez (KAUFMANN, “Schuldprinzip und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz“, sh: 29-30).                   
1218 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 41. Cerezo Mir’in fikirleri de Roxin’in öğretisiyle 
tamamen örtüşmektedir. Yazara göre, “ceza hukukunda kusur kınaması, failin başka şekilde hareket 
edebileceği şeklindeki ampirik saptamaya yalnızca kısmen dayanmaktadır, bununla birlikte insanın 
kendi hakkında genel bir karar verme yeteneği varsayımına her zaman dayanmaktadır” (CEREZO MIR, 
José: “Der materielle Schuldbegriff”, ZStW 108 (1996), sh: 21).    
1219  SCHÜNEMANN, Bernd: “Zum gegenwärtigen Stand der Lehre von der Strafrechtsschuld”, 
Festschrift für Ernst-Joachim LAMPE, Berlin 2003, sh: 547-548, 549.  
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varsayıma dayanan yalın bir tedbir hukuku talebinin kriminologlar arasında da uzun 

zaman taraftar bulduğunu ve insan beynine ilişkin son araştırmaların bütün insan 

hareketlerinin determinizmle açıklanabileceği tezine yeniden cesaret verdiğini bir 

tarafa atmamak gerekir. Böylece determinist bir insan ve toplum manzarasının 

modern insanı tasavvur edemeyeceği söylenemeyecektir1220.  

Roxin’in öğretisine göre, kusur ampirik-normatif karma bir gerçektir. Kendini 

yönlendirme temel yeteneği ve böylece uygun normatif hitap edilebilirlik ampirik 

olarak tespit edilebilir. Buna karşın, Roxin’e göre, bu durumdan çıkarılan olanak 

indeterminist tutumu benimseyenlerce hukuka uygun davranışa atfedilmektedir. 

Maddî vakıaya ilişkin olarak başka şekilde hareket edebilirlik sorununun cevapsız 

kalması gözönüne alındığında, kuşkusuz böyle bir kusur kavramı failin aleyhine bir 

kefareti ve ahlâkî kınamaları meşru kılmaya elverişli değildir. Bu kusur kavramının 

sosyal bakımdan ayıplanan davranıştan ceza sorumluluğunu gerekçelendirmekte ve 

yalın bir önleme hakkından dolayı mümkün olan daha güçlü ihlâllerden korumakta 

olduğunu, fakat somut her şeyi başka şekilde hareket edilebilirlik geleneksel 

kavramından hareketle kabul ettiğini belirten yazar, bu açıdan bunun indeterminist 

bakımdan da kabul edilebileceğini ileri sürmektedir. Fakat yazar, bunun, suç 

politikası açısından zaten şüpheli olan kefaret ve ahlâkî kınamalarla birleştirilmesinin 

zorunlu olmaması gerektiği sonucuna ulaşmaktadır1221.   

Roxin bu kusur kavramının, ceza hukukunun toplumsal açıdan vazgeçilmez 

noktaları sınırladığı düşüncesini yerine getirmesine tercih edilmekte olduğunu beyan 

etmektedir. Bir toplumda hukuk barışının ve hukuk güvenliğinin insanların emir ve 

yasaklar aracılığıyla kural olarak hukuka sadık davranışta bulunmaya sevk edildikleri 

beklentisinden doğduğunu belirten yazar, bu yüzden bir kimse ceza kanunlarına 

riayet etmediğinde bu durum genel hukuk bilincinin failin cezalandırılması sayesinde 

normların geçerliliği sağlandığında yeniden ortadan kaldırılan sarsılmasına (ve 

böylece hoşnutsuzluğa ve güvensizliğe) neden olacağını vurgulamaktadır. Yazara 

göre, suçlar genel olarak cezasız kaldığında normlar motivasyon gücünü büyük 

ölçüde yitirecek ve toplum gitgide anarşi içine düşecektir. Bundan, bir insanın kanun 

aracılığıyla motive edilebileceği varsayımının onun zihnî ve ruhsal yapısına ve 

somut koşulların durumuna göre gerekçelendirilemediği noktada ceza hukukuna 

                                                 
1220 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 42.  
1221 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 46. 
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başvurulmasının gereksiz ve uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Akıl hastası ve 

motivasyon yetenekleri önemli ölçüde bozuk olan insanların yanısıra, yetişkin 

olmayan ya da bir norm bilgisinin ulaşamadığı insanlar açısından bu şekilde 

davranılır. Bu insanlardan normlara riayet etmeleri genel olarak beklenemez. Bunlar 

kanunu ihlâl ettiklerinde sosyal beklenti boşa çıkmaz ve genel hukuk bilinci 

sarsılmaz. Normun geçerliliği kamuoyunda bu tür fiillerle azaltılmadığı için, hiç kimse 

suç işlemeye özendirilmemektedir1222. 

Böylece savunduğu kusur kavramının cezanın toplumsal bir hukuka 

uygunluğuna dayandığını ve bu bakımdan karakter kusurunun bazı savunucularının 

öğretisine ve Jakobs’un fonksiyonel kusur kavramına benzediğini itiraf eden Roxin, 

bununla birlikte savunduğu kusur kavramının, kusur ilkesinin hukuk devletine ilişkin 

özgürlükçü koruma fonksiyonunu diğerlerinden daha iyi yerine getirdiğini iddia 

etmektedir. Çünkü bu öğretiye göre, kusur belirsiz ve değişken, gerçek ya da 

zannedilen özel veya genel önleme gereklerine değil, failin kendini yönlendirme 

yeteneğine ve böylece esas itibariyle ampirik saptamaya açık ve devletin ceza 

yetkisine bir sınır koyan bir kritere bağlıdır. İçgüdü veya heyecan dolayısıyla 

harekete geçen kimse ya da bir psikopat fiil sırasında normun çağrısı artık kendisine 

ulaşamadığında, beraat etmelidir. Hukuku ihlâl edeni ceza aracılığıyla etkileme ve 

bu sayede vatandaşlara hukuk kurallarına sadakat göstermeyi öğretme şeklindeki 

bizatihi meşru olan devlete ilişkin ihtiyaçlar burada bireyin özgürlüğü uğruna, bu 

toplumsal bakımdan katlanılamaz olmadan, nihayet bulmaktadır. Tehlikeli, fakat 

kusursuz faillerden korunmak günün birinde gerçekten devlet reaksiyonlarını 

kaçınılmaz hâle getirdiğinde, bu durum bir tedbirin ek olarak gerekçelendirilmesini 

ve hükmedilmesini gerekli kılmaktadır, fakat kusur kavramını etkileyemez 1223 . 

Roxin’e göre, devletin önleme amaçlarına yalın bir tedbir hukukuyla da çok kolaylıkla 

ulaşılabilir. Fakat kusur tam tersine devletin cezada ölçüyü aşmasına karşı 

yöneltilmiş ve özgürlüğü garanti altına alan bir varsayımdır. Yazara göre, önleme 

gerekliliği kusura bağlılıktan tamamen bağımsız olarak başarıldığından, kusur ilkesi 

vatandaşa yükümlülük getirmez, aksine onu korur1224. 

                                                 
1222  ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 47; ROXIN, “Zur Problematik des 
Schuldstrafrechts”, sh: 652.  
1223 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 48. 
1224  ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 49; ROXIN, “Zur Problematik des 
Schuldstrafrechts”, sh: 651.  
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Kindhäuser kusuru yararların adil dengelenmesi konusundaki uzlaşmaya 

katılan diğer kişiler karşısında hukuk kurallarına eksik sadakat olarak anlamaktadır. 

Bunu, demokratik normların meşrulaştıran bağlayıcı etkisinin yayılmakta olan vefaya, 

başka bir deyişle hukuk kurallarına sadakate dayandığını ve bağlı olduğunu ileri 

süren bir hukukun geçerliliği öğretisinden çıkarmaktadır 1225 . Roxin’e göre, 

Kindhäuser’in ifade etmiş olduğu gibi, kusurun maddî nedeni bireyin normlar 

hakkındaki iletişime katılma yeteneğinde görüldüğünde, böylece iletişim 

yeteneklerinin eksiklikleri kusuru ortadan kaldırıcı etkiye sahip olduğunda, normatif 

hitap edilebilirliğe karşın kusuru haksız hareket etme olarak ele alan düşünceye çok 

yaklaşmaktadır. Bununla birlikte Roxin, bilinçsiz taksirle ve yasak hata içerisinde 

hareket eden kişinin hukuk kurallarına sadık olduğunun ve iletişime dayalı 

sadakatten geri kaldığının gerçekten söylenebilip söylenemeyeceği sorusunu 

yöneltmektedir1226. 

6. Kusur İlkesinin Reddi 

Kusur kavramının ceza hukuku bakımından işlevsiz olarak görülmesi ve 

büsbütün reddedilmesi seyrek rastlanılan bir düşünce tarzı değildir. Fakat eleştiriler 

çoğunlukla, kusura dayanan kefaret ceza hukukuna ve ahlâki kınamaların kusur 

yargısından ve indeterminizmden ileri gelmesine karşı yöneltilmektedir. Kusur 

kavramı sorunundan bahseden Baumann, bu kavramın yerine normatif hitap 

edilebilirlik kavramını geçirmek bile istemektedir. Yazara göre, “böylece ceza hukuku 

müdahalelerinin koşullarının tespit edilmesi kişisel bağlantı temelinde de artık 

metafizik esaslara bağlı olmazdı, çünkü başka şekilde hareket edebilirlikten farklı 

olarak normatif hitap edilebilirlik, her ne kadar çok karmaşık olsa da, kişilerin özgür 

irade hakkındaki spekülasyonlardan tamamen bağımsız olarak belirlenebilir bir 

içeriğe sahip olan ampirik özelliğidir”. Fakat tartışma, normatif hitap edilebilirliğe 

karşın haksızlığın gerçekleşmesinin kusur olarak adlandırılıp adlandırılamayacağı 

şeklindeki sırf terminolojiye ilişkin sorunda kilitlenmektedir1227.     

Kusur ilkesine, devletin müdahale yetkisinin koşullarının hukuk devletine 

ilişkin olarak daha iyi şekilde tespit edilebildiği bir alternatif bugüne kadar başarılı 

                                                 
1225  KINDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 21, No: 9; KINDHÄUSER, “Rechtstreue als 
Schuldkategorie”, sh: 725-727.       
1226 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 50.  
1227 Baumann’ın fikirleri için bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 51; ROXIN, “Das 
Schuldprinzip im Wandel”, sh: 533-535.  
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olamamıştır. “Error iuris nocet” (kanunu bilmemek mazeret sayılmaz – TCK md. 4) 

ilkesinin karşısında kaçınılmaz yasak hatanın cezasız kalması sağlanmak, yüksek 

dereceli heyecan, psikopati ve nevroz durumunda bir cezasızlık nedeni olanaklı 

kılınmak ve ACK § 21 anlamında zorunlu bir ceza indirimine ulaşmak isteniyorsa, 

hukuk devletine ilişkin böyle amaçlara ulaşmak için dogmatik araçlar yalnızca tutarlı 

bir şekilde gerçekleştirilen kusur ilkesiyle sağlanmaktadır1228.   

Kargl, yalnızca anayasa hukukunun temel kurumlarına dayalı bir ceza 

hukukunun kusur ceza hukukuna tercih edilebileceğini iddia etmiştir. Scheffler ise, 

kusur ilkesinin yerine yalnızca kriminolojik esasa dayalı bir ceza hukuku sistemi 

geçirmeyi istemiş ve bu amaçla objektif sorumlu varlık ilkesini orantılılık ilkesiyle 

birleştiren bir sistem geliştirmiştir. Fakat yazarın, kusur ceza hukukunun sorun 

çözme yeteneğinden hiçbir şey kaybetmeyeceği görüşü doktrinde fazla iyimser 

bulunmaktadır1229. 

7. Görüşümüz 

Roxin’in kusura ve ceza sorumluluğuna ilişkin görüşlerinin benimsenebileceği 

kanaatindeyiz. Fiilin haksızlığının tespit edilmesinin ardından failin ceza 

sorumluluğunun mevcudiyeti araştırılmalıdır. Kusur yeteneği bulunan failin haksızlık 

bilinci olanağı mevcutsa ve somut olayda mazeret nedenleri de bulunmamaktaysa, 

failin cezalandırılması yoluna gidilebilir. Ceza sorumluluğunun kusur ve 

cezalandırmanın önleme gerekliliği şeklinde iki alt unsuru bulunmaktadır. Kusur, 

failin kendisine normatif olarak hitap edilebilmesine karşın haksız hareket etmesi 

olarak tanımlanmalıdır. Buna göre, somut bir olayda normun uyarısının kendisine 

erişebilmesine ve kendini yönlendirme bakımından yeterli psişik yeteneğe sahip 

olmasına, böylece kendisine hukuka uygun alternatif bir davranış psişik olarak 

önerilmesine karşın, fail, ceza hukuku açısından bir haksızlık gerçekleştirdiği 

takdirde kusurlu hareket etmiştir. Böyle kusurlu bir davranış önleme amacı 

bakımından cezaya ihtiyaç duymaktadır. Normatif hitap edilebilirlik mevcut olduğu 

takdirde, norma uygun davranma ehliyetine sahip bulunan failin, kendisine psişik 

açıdan sunulan davranış alternatiflerine başvurmadığı zaman kusurunun kabul 

edilmesi gerekir. Bu durumun irade özgürlüğü anlamından ispat edilmesine gerek 

                                                 
1228 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 52.  
1229 Bu görüşler için bkz. ROXIN, “Das Schuldprinzip im Wandel”, sh: 529-533; ROXIN, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil I, § 19, No: 53. 
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yoktur. Failin somut olayda irade özgürlüğünün bulunduğu bir varsayımdır. Başka bir 

ifadeyle, sağlıklı bir yönlendirme yeteneği ve uygun normatif hitap edilebilirlik 

bakımından failin özgür olarak ele alınmaktadır. İrade özgürlüğü varsayımı normatif 

bir yaklaşımdır.               

E. Cezayı Gerekçelendiren Kusur ve Cezanın Tayininde 
Kusur 

Ceza hukukunda kusur kavramı cezayı gerekçelendirme işlevini görmesinin 

yanısıra, cezanın tayin edilmesi esnasında da gözönünde bulundurulması gereken 

noktalardan birini teşkil etmektedir1230. Cezayı gerekçelendiren kusur ile cezanın 

tayinine esas olan kusurun birbirinden farklı kavramlar olduğu bugün çok açıktır1231. 

Cezayı gerekçelendiren kusur, hangi koşullarda gerçekten kusurun ve böylece kural 

olarak ceza sorumluluğunun uygun olduğu sorunuyla ilgilidir. Cezanın hükmedilmesi 

bakımından bağlama noktası teşkil eden, bu cezayı gerekçelendiren kusur ceza 

hukuku sistematiğine ilişkin kusur kavramında sözkonusu olur. Buna karşın cezanın 

tayinine esas olan kusur ise, cezanın tayininin doğru yapılması bakımından bağlama 

noktasıyla ve böylece somut olayda cezanın yüksekliği bakımından önem taşıyan 

unsurların doruk noktasıyla ilgilidir. Farklı koşullara sahip olmalarından dolayı iki 

kavram birbirinden ayrılmak zorundadır. Cezayı gerekçelendiren kusurda kusur 

yeteneğine ve yasağı bilme olanağına ilişkin olarak soru sorulurken, cezanın 

tayinine esas olan kusur her şeyden önce TCK md. 61’de belirtilen etkenlere bağlıdır. 

Bununla birlikte, cezayı gerekçelendiren kusur ve cezanın tayinine esas olan kusur 

birbirinden tamamen de yalıtılmış olarak düşünülemez. Cezayı gerekçelendiren 

kusur hakkında karar veren normatif hitap edilebilirlik TCK md. 32/2’ye göre azalma 

durumunda cezanın tayinine esas olan kusuru da etkileyecektir1232. 

F. Kusuru Ortadan Kaldıran Nedenler – Mazeret Nedenleri 
Ayrımı  

                                                 
1230 Kaufmann’a göre, kusur ilkesinin ceza hukukunda üç işlevi bulunmaktadır. Birincisi, tipe uygunluk 
ve hukuka aykırılık gibi kusurun da cezayı gerekçelendiren ve böylece aynı zamanda cezayı sınırlayan 
suçun maddî bir unsuru olması ve bunun sonucu olarak da her cezanın kusuru zorunlu olarak 
gerektirmesidir. Kusur ilkesinin ikinci işlevi, haksızlık ve kusur ilkesi arasındaki uyumda yatmaktadır. 
Kusur somut haksızlığın bütün unsurlarını kapsayacağından, kusurla ilgisiz haksızlık unsurları olamaz 
ve yalnızca belirsiz bir haksızlığa yönelmiş kusur yeterli değildir. Kusur ilkesinin üçüncü işlevi, cezanın 
kusurla orantılı olmasıdır. Böylece cezanın yukarı haddi her durumda kusur aracılığıyla 
sınırlanmaktadır (KAUFMANN, “Schuldprinzip und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz“, sh: 32).       
1231 Bkz. CENTEL, Nur: “Cezanın Tayini”, Ceza Hukuku Reformu, İstanbul 2001, sh: 263.  
1232 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 54, 55.  
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Doktrinin bir kısmı kusuru ortadan kaldıran nedenler ile mazeret nedenleri 

arasında bir farklılığın mevcut olduğunu ileri sürmektedir. Bu ayrıma göre, kusur 

yeteneğinin bulunmamasının ve kaçınılmaz yasak hatanın dâhil olduğu kusuru 

ortadan kaldıran nedenlerde, fail başka bir şekilde hareket edemediği için esas 

itibariyle kusur eksiktir. Buna karşın, her şeyden önce meşru savunmanın sınırının 

heyecan, korku veya telaştan dolayı aşılmasının ve mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumunun dâhil olduğu mazeret nedenlerinde ise azalmış bir kusurun 

mevcut olarak kalması gerekmekte, böylece de kanun koyucu yalnızca özel bir 

müsamaha gösterdiğinden, bizatihi hâlâ mümkün olan kusur kınamasında 

bulunmaktan vazgeçmektedir1233.  

Bu ayrımın arka plânında, mazeret nedenlerinde yalnızca kusura ilişkin 

sorunlar değil, aynı zamanda başka düşüncelerin de sözkonusu olduğu anlayışı 

yatmaktadır. Bu yaklaşıma göre, mazeret nedenleri cezalandırmanın önleme 

gerekliliğinin eksikliği nedeniyle sorumluluğu ortadan kaldıran nedenler olarak 

yorumlanmaktadır. Ancak bu gerekçe, kusuru ortadan kaldıran nedenler ile mazeret 

nedenleri arasındaki sert ayrımı haklı kılmadığı; çünkü kusuru ortadan kaldıran 

nedenlerin kökeninde de ilke olarak başka düşüncelerin yatmadığı itirazıyla 

karşılaşmıştır 1234 . Bu itiraza göre, kusur ehliyetsizliği de, önleme düşüncelerinin 

kabul veya reddi hâlinde tamamen ortadan kalkmadığı yüksek dereceli heyecan ve 

ağır nevrozlarda olduğu gibi normatif kısmî alanlara sahiptir. Hatta asgarî düzeyde 

kendini yönlendirme yeteneğinin kabul edilebileceğine inanıldığı noktada genel 

önleme olarak kabul edilebildiğinde ceza sorumluluğundan muafiyet hâlâ olanaklı 

olmalıdır. Hukuksal hatada da cezasızlık, pek az uygun mutlak bir kaçınılmazlığa 

değil, İsviçre Ceza Kanunu’nun (md. 20) isabetli olarak belirttiği gibi, failin yeterli 

nedenlerden dolayı fiili yapmaya haklı olduğunu zannedip zannetmemesine bağlı 

olmalıdır. Bu tür yeterli nedenler, fail, vatandaşın hukuka sadakatine ilişkin olağan 

talepleri yerine getirdiğinde ve böylece ceza hukuku yaptırımlarına sebebiyet 

vermediğinde, mevcuttur. Bu eleştiriye göre, kusuru ortadan kaldıran nedenlerin 

mazeret nedenlerinden farklı olarak cezadan müsamahaya dayalı olarak 

vazgeçilmesi (yani cezalandırmanın önleme gerekliliğinin eksikliğinde cezadan 

muafiyet) bakımından hiçbir hareket serbestliği sunmadığı düşüncesinde ısrar 

                                                 
1233  SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), vor § 32, No: 
108/109;  JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 43 II.   
1234 LK-StGB (HIRSCH), vor § 32 No: 194.  
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edildiği takdirde, suç politikası bakımından yerinde olmayan katı bir cezalandırma 

anlayışı güçlendirilecektir. Çünkü bu anlayışın, kusurun devlet tarafından verilen 

cezanın zorunlu, ancak henüz yeterli koşulu olmadığı şeklindeki esas olarak 

genelde kabul edilen yaklaşıma itiraz ettiği ileri sürülmektedir1235. 

Kanaatimizce kusuru ortadan kaldıran nedenlerle mazeret nedenleri 

arasında bir ayrım yapılması isabetlidir. Kusuru ortadan kaldıran nedenlerde failin 

psişik durumu normun kendisine hitap etmesini tamamen engellemektedir. Kusur 

yeteneği olmayan kişiler ile kaçınılmaz bir hukuksal hata içerisinde hareket eden 

kişiler, psişik durumlarından dolayı davranışlarını yönlendirebilecek hâlde 

olmadıklarından normun kendilerine sunduğu alternatif davranış modeline uygun 

hareket etmemektedirler. Dolayısıyla kusuru ortadan kaldıran nedenler failin 

psikolojisiyle yakından ilgilidir. Mazeret nedenlerinde ise, somut olayın failde ortaya 

çıkarmış olduğu psişik durumdan dolayı failin kusuru etkilenmektedir. Bu nedenle 

mazeret nedenleri failin sadece psikolojisine değil, maddî vakıalara dayanmaktadır. 

Çünkü mazeret nedenlerinde fail kusur yeteneğine ve haksızlık bilincine sahiptir. 

Mazeret nedenlerinde failin kusuru tamamen ortadan kalkmamakta, sadece 

azalmaktadır. Kanun koyucu da böyle durumlarda cezanın önleme amacının 

bulunmadığını dikkate alarak kusur kınamasında bulunmaktan vazgeçmektedir1236.        

G. Maurach’ın Fiil Sorumluluğu Öğretisi 

Maurach tarafından gerekçelendirilen fiil sorumluluğu öğretisi, hukuka 

aykırılık ve kusur arasına özel ek bir sistem kategorisi olarak fiil sorumluluğunu dâhil 

etmekte ve buna dayanarak hukuka uygunluk nedenlerinin ve kusuru ortadan 

kaldıran nedenlerin yanında, en önemlilerinin sözümona mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumunun (ACK § 35) ve meşru savunmanın sınırının heyecan, korku 

veya telaştan dolayı aşılmasının (ACK § 33) olduğu, fiil sorumluluğunu ortadan 

kaldıran özel nedenleri kabul etmektedir. Bu öğreti gereğince, böyle durumlarda fail 

mazeretli değildir, aksine belirli bir durum açısından herkes sorumluluktan muaf 

tutulmaktadır. Burada hareket gerçi hukuka uygun değildir (fiilin haksızlığı 

mevcudiyetini korumaktadır), fakat genel olarak insanın tabiatı karşısında 

                                                 
1235 Bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 57.  
1236 Aynı yönde bkz. SÖZÜER, “Türk Ceza Kanunu’nda Öngörülen Mazeret Sebeplerine İlişkin Soru ve 
Cevaplar”, sh: 231.  
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affedilebilmektedir, ancak yalnızca bireysel bakımdan mazur görülemez 1237 . Bu 

şekildeki sorumluluğu ortadan kaldıran nedenlerin kabul edilmesinden doğan pratik 

sonuçlar her şeyden önce iki sorunla ilgili olmalıdır. Birincisi, failin fiil 

sorumluluğunun bulunmaması hâlinde iştirakin cezasız kalması gerekliliğidir. İkincisi 

ise, iyileştirme ve emniyet tedbirlerinin fiil sorumluluğunun bulunmaması durumunda, 

failin her ne kadar hâlâ kusur yeteneği bulunmasa da, ortadan kalkması 

gerekliliğidir1238.  

Gerçekten de bu öğreti, meşru savunmanın sınırının heyecan, korku veya 

telaştan dolayı aşılmasının yanısıra, sözümona mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumunda cezadan muafiyeti bireysel kusur hakkındaki mülahazalara değil, bir 

hareketin bu tür istisnaî durumlar nedeniyle cezalandırmaya ihtiyaç duymadığı 

düşüncesine dayandırmaktadır. Bu yüzden burada kusurun değil, ceza 

sorumluluğunun ortadan kalkması sözkonusudur. Farklılık yalnızca terim tercihi 

noktasında belirginleşmektedir1239.  

Bununla birlikte fiil sorumluluğu öğretisinin taraftarları bu doğru yaklaşımdan 

kabul edilemeyecek sonuçlar çıkarmaktadırlar. Çünkü fiil sorumluluğu kusurun bir ön 

kademesi değildir1240. Böylece hukuka aykırılığın ortadan kalkmasındakine benzer 

şekilde fiil sorumluluğunun ortadan kalkmasında kusur sorusu artık hiç 

sorulamayacak, aksine mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu ve meşru 

savunmanın sınırının heyecan, korku veya telaştan dolayı aşılması hâllerinde 

hukuka aykırılık ve kusur tamamen kabul edilebilecektir. Yalnızca bu yüzden ceza 

uygulanmaz. Çünkü bu hâller önleme nedenlerine kesin olarak gereksinim 

duymazlar. Bu hâller cezalandırılabilirliğe uzak değildirler, aksine kusurun esas 

itibariyle ortadan kalktığı durumlara nazaran daha yakındırlar1241.    

Fiil sorumluluğu öğretisinin ulaşmış olduğu pratik sonuçlar da pek inandırıcı 

görünmemektedir. Çünkü cezadan muafiyet sağlayan zorunluluk durumuna ve 

meşru savunmada sınırın heyecan, korku veya telaştan dolayı aşılmasına iştirak 

kural olarak cezalandırılabilir bir fiil olarak kabul edilmektedir. Yine bu hâller mevcut 

olduğunda, akıl hastalarına karşı da bir tedbirin hükmedilememesi gerekliliği 
                                                 
1237 MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 31, No: 3. 
1238 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 58.  
1239 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 59.  
1240 MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 32, No: 3-6. .  
1241 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 60.  
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doğrudur. Çünkü bir akıl hastası kusur yeteneğine sahip normal bir failden başka 

türlü hareket etmediği takdirde, ona karşı ceza yaptırımlarının hükmedilmesi için bir 

neden mevcut değildir. Tehlikelilik bunun için tek başına yeterli değildir. Aksi 

takdirde bir akıl hastasının bizatihi meşru savunma teşkil eden fiilinin bir tedbiri 

gerekçelendirmesi gerekirdi. Bununla birlikte, bu sonuca ulaşmak için fiil 

sorumluluğu öğretisine ihtiyaç yoktur. ACK § 63 (TCK md. 57) dar olarak 

yorumlanmasının, böylece bu hükmün yalnızca, fail sadece kusur ehliyetsizliğinden 

dolayı cezalandırılamadığında uygulanmasının kabulü yeterli olacaktır1242. 

H. Fiil Kusuru ve Yaşam Tarzı Kusuru 

Ceza Kanunu cezanın gerekçelendirilmesinde bireysel fiil kusuru ilkesini 

gözönünde bulundurmaktadır. Başka bir ifadeyle, yalnızca tipikliğin 

gerçekleştirilmesinde bizzat mevcut olan kusur, ceza sorumluluğuna esas teşkil 

edebilir. Böyle bir kusur eksik olduğunda, bunun yerine yaşam tarzı kusuruna veya 

yaşam kararı kusuruna başvurulması caiz değildir. Çünkü kusurlu bir yaşam 

sürdürülmesi tipikliğin kusurlu olarak yerine getirilmesi anlamına gelmez. Karakter 

kusuru öğretileri de, failin karakterini bu bakımdan yalnızca kusurun saptanmasına 

esas olarak ele aldıklarında, bireysel fiil kusurunun zemininde kalmaktadır 1243 . 

Ayrıca yaşam tarzı kusurunun araştırılması maddî vakıanın önemiyle uygun 

düşmeyecek şekilde sanığın özel yaşamının feda edilmesi ve ahlâkî değerlendirme 

yapan bir hukuk uygulaması tehlikesine de yol açabilir. Bu iki durum ise, adalet ve 

hükümlünün topluma yeniden kazandırılması düşüncelerine hizmet etmez1244.    

Bireysel fiil kusuru ilkesinin genel olarak kabul edilmesine karşın, yine de 

doktrin ve uygulamanın özel durumlarda cezalandırılabilirliği gerekçelendirmek için 

fiil kusuru ilkesinden uzaklaşan düşüncelere bilinçli ya da üstü kapalı olarak 

başvurup başvuramayacakları şüpheli ve tartışmalıdır. Bu sorun geniş ölçüde, fiil ve 

fail ceza hukuku seçeneğiyle bağlantılı olarak ifade edilmektedir1245.   

                                                 
1242 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 61; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 17/41-
42.  
1243 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 62; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 17/34; 
JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 38 IV 1; BAUMANN/WEBER/ 
MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 18, No: 29, 31-32.  
1244 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 38 IV 1.  
1245  ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 19, No: 63; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des 
Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 38 IV 2.  
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II. MAZERET NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMU 
KAVRAMI VE HUKUKSAL NİTELİĞİNİ AÇIKLAYAN 
TEORİLER 

A. Mazeret Nedeni Olarak Zorunluluk Durumu Kavramı 

Yararlar karşılaştırmasında ağır basan yararın korunmasına dayanan 

zorunluluk durumu kurtarma fiilini hukuka uygun hâle getirmesine karşın, mazeret 

nedeni olarak zorunluluk durumu, fiili yalnızca müsamaha gösterilebilen bir hâle 

sokmaktadır1246. Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumuna ilişkin olarak ilkçağdan 

kalma bir okul örneği olan “Karneades tahtası” olayı zikredilebilir. Buna göre, bir 

geminin batmasının ardından iki gemici, içlerinden yalnızca birini taşıyabilecek olan 

bir tahta parçasına tutunurlar. Gemicilerden biri diğerini tahtadan iter ve bu kişi 

bunun üzerine boğularak ölür1247.  

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda fail önemli ölçüde ağır 

basan bir yararın kabul ettirilmesini sağlamakta, böylece de yaptığı ihlâl üçüncü 

kişilerin dayanışma yükümlülüğü nedeniyle yasal olarak değerlendirilmektedir. 

Ancak mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda değerlendirme tamamen 

farklıdır. Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda öncelikle failin davranışının 

hukuka uygunluğu kesin olarak reddedilmekte ve böylece bu davranış sosyal 

bakımdan zararlı bulunmaktadır. Örneğin ağır bir ölüm tehlikesinden kendisini 

yalnızca ilgisiz üçüncü bir kişinin öldürülmesi suretiyle kurtarabilen kişi, hukuk 

düzeninin kriterlerine göre yapmaması gereken bir şeyi yapmıştır. Bununla birlikte 

mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu faili cezadan bağışık tuttuğunda, fiilin 

hukuk düzeni tarafından tasvip edilmemesinin eksikliğine değil, aksine failin 

davranışının kanunî tasvip edilmezliğe karşın, cezaya gereksinim duymaması 

şeklinde değerlendirilmesine dayanmaktadır1248.                    

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu ile mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumu arasındaki bu ayrım farklı hukuksal sonuçlara da sahiptir. 

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda meşru savunma caiz 

olmamasına ve fiile iştirak hukuka uygun olmasına karşın, mazeret nedeni olarak 
                                                 
1246 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 1.  
1247 SCHMIDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Lehrbuch, 11/2; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil I, § 22, No: 16; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 86.    
1248 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 2.  
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zorunluluk durumunda failin fiiline karşı meşru savunma yoluna başvurulabileceği 

gibi, iştirak de cezalandırılabilmektedir1249.  

Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu kelimenin dar anlamında kusuru 

değil, ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumu yalnızca, bir tehlike karşısında bulunan kişiye normatif olarak hitap etmek 

mümkün olmadığında, böylece önemli ölçüde azalmış olmasına karşın bir kusur 

mevcut olduğunda pratik öneme sahiptir. Bu nedenle mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumunda failin cezalandırılmamasının nedeni kusur eksikliğinden değil, 

cezalandırmadaki önleme gerekliliğinin bulunmamasından ibarettir1250. Bu yüzden 

aynı zamanda hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunu da içerisinde 

barındıran TCK md. 25/2’deki “ceza verilmez” ifadesini mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumunda ceza sorumluluğunun ortadan kalkması şeklinde de anlamak 

gerekir.    

B. Mazeret Nedeni Olarak Zorunluluk Durumunun Hukuksal 
Niteliğini Açıklayan Teoriler 

1. Psikolojik Teori 

Psikolojik teoriye göre, kişinin kendi varlığını koruması rasyonel olarak 

gerekçelendirilebilir bir ilkedir. Bu ilke yalnızca olağan hayat tecrübesine değil, 

ayrıca kişi bakımından ağır tehlike hâlinde bir içgüdünün gelişmesine de 

dayanmaktadır. Bu içgüdü biyolojik yaratılışın esası olarak insana, hareketlerinin 

bütün akılcılığının ve ahlâkîliğinin ötesinde, varlığını korumaya derinden önem 

verme eğiliminin de atfedilmesinden ibarettir. Yaşama içgüdüsü, somut olarak 

tehditkâr bir durumda her ne kadar kesin olmasa da, hareket etme bakımından 

önemli bir belirleyicidir ve çoğu zaman yaşam veya ölümün sözkonusu olduğu 

durumlarla temas eden ve korku, endişe, kaygı, dehşet, telaş ve panik gibi güçlü bir 

duygudur. Bu tür dramatik insanî duygular bakımından, hukuksal değer ihlâlinden 

kaynaklanan zorunluluk durumunda korkunun kendini kurtarma amacına yönelen 

karşı konulamaz bir içgüdüye dönüşmekte olduğunun düşünülmesi gerektiği 

belirtilmektedir. Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu egoist duygunun bu 

şekilde baskın çıkmasını gözönünde bulundurmaktadır. Zorunluluk durumunda 

                                                 
1249 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 3.  
1250 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 4.  
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gerçekleştirilen fiilin olağan şeklini, yalnızca hâlâ ilkel fonksiyonlarını takip eden bir 

insanın körükörüne içgüdüsel kurtarma hareketi olarak kabul eden psikolojik teori, 

kurtarma fiili bakımından cezasızlığın nedenini tamamen, gerçekte istenilen 

dayanmayı olanaksız kılan ya da en azından önemli derecede güçleştiren psişik 

baskıda görmektedir. Psikolojik teori zorunluluk durumunda cezalandırmanın 

önleme amacının bulunmamasını da gerekçelendirmektedir. Buna göre, ceza tehdidi, 

somut bir olaydan kaynaklanan karşı konulamaz bir içgüdüyle çatışmaya 

düştüğünde, ağır bir yaşam tehlikesinin mevcudiyeti hâlinde ölüm cezası bile 

kurtarma fiilinin hiç yapılmaması hâlinde zaten ortaya çıkacak olan durumdan daha 

korkutucu olmayacağından, hareket üzerindeki varsayımsal yönlendirme gücünü 

yitirecektir1251.  

Alman İmparatorluk Mahkemesi de, mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumunda ceza sorumluluğunun ortadan kalkmasını norma uygun davranma 

yeteneğinin azalmasına dayandırmıştır: “Özellikle dış koşullar nedeniyle yol açılan, 

kendini koruma içgüdüsünün dikkate alınması hâlinde norma uygun bir davranışın 

beklenemez olarak ortaya çıktığı iradenin serbest belirlenmesinin anormal bir ihlâli 

mevcuttur”1252. “Olağanüstü ruhsal baskı norm ihlâlini mazur kılabilmektedir”1253 . 

Almanya’da mazeret nedeni olarak zorunluluk durumuna ilişkin § 35’in hazırlanması 

sırasında da, “motivasyonu etkileyen aşırı baskı” görüşüne dayanılmıştı1254.  

Psikolojik teori mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda 

cezalandırılmamayı tek başına açıklayamayacağı için doktrinde eleştirilmiştir. Bu 

eleştirilere göre, öncelikle psikolojik teori karar verme serbestisinin sınırlanmasının 

cezayı yalnızca azaltmak yerine, niçin tamamen ortadan kaldırdığı sorusunu yanıtsız 

bırakmaktadır. Diğer bir eleştiri ise, psikolojik teorinin, failin tehlikeye bizzat neden 

olması veya tehlikeye katlanma yükümlülüğünün bulunması hâlinde, bu durumlarda 

da faile yüklenen ruhsal baskı aynı olmasına karşın, niçin cezadan muaf tutulmadığı 

sorusunun da cevabını verememesi şeklindedir. Başka bir eleştiri de, bir tehlikenin 

yanılarak varsayılması hâlinde, hata kaçınılabilirse, bu durum mazeret nedeni olarak 

                                                 
1251 Bkz. BERNSMANN, Entschuldigung durch Notstand, sh: 177-179; HEFERMEHL, Hendrick: Der 
verursachte entschuldigende Notstand, Heidelberg 1980.  
1252 RGSt 66, 225.  
1253 RGSt 66, 398.  
1254 Bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 7.  
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kabul edilmemekte, oysa ki bu durumda da fail bakımından ruhsal baskının 

gerçekten mevcut olan zorunluluk durumundakiyle aynı olduğu yönündedir1255.    

2. Normatif Teoriler 

Normatif teorilerin çıkış noktası beklenemezlik kavramıdır. Zorunluluk 

durumunun 20. yüzyılın başlangıcından itibaren beklenemezlik kavramıyla bağlantısı 

kurulmuştu. Doktrinde yazarların önemli bir bölümü, mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumunu beklenebilirlik kavramı genel normatif kusur unsurunun 

tipikleştirilmesi olarak kabul etmekteydi. Bu gelişim çizgisi içerisinde iki farklı 

beklenemezlik öğretisi ortaya çıkmıştır. Birincisi, failin somut olayda psişik durumuna 

dayanan bireysel beklenebilirlik düşüncesidir. İkincisi ise, beklenebilirlik kriteri olarak 

ortalama bir insanın yapabilirliğini esas alan genel anlayıştır1256.  

Esas itibariyle zorunluluk durumunda kusur içeriğinin azalmasını savunan 

normatif teoriler1257, farklı yazarların yaklaşımlarına göre çeşitlilik göstermektedir.  

Bockelmann’a göre, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun kabul 

edilmesinin nedeni, faili mağlup eden karşı konulamaz motivasyondan ibaret olan 

psikolojik etken değil, aksine zorunluluk durumunda kendini gösteren ve kanun 

tarafından daha az kınanılabilir olarak görülen karakter kusurudur. Yazara göre, 

zorunluluk durumu, tehlikenin kusuru kaçınılmaz olarak ortadan kaldırdığı için değil, 

fiziksel mevcudiyeti tehdit eden bir tehlikeden kendini kurtarmanın affedilmesi 

gerektiği için bir mazeret nedenidir. Bockelmann’a göre, sevgi, nefret, kazanç hırsı, 

ayıp ve cezadan korkma gibi diğer benzer güdüler de karar ve hareket serbestisinin 

ortadan kalkmasını sonuçlamadığı için, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu 

hukuka uygun olarak hareket etme olanağını ilke olarak ortadan kaldırmaz. 

Kurtarma motifinin cezayı ortadan kaldıran ve böylece yaşama içgüdüsüne imtiyaz 

tanıyan etkisi, yeti eksikliğinin karakter kusuruna göre daha az kınanılabilir olmasına 

                                                 
1255 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 8; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 20/1; SK-
StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 2; BERNSMANN, Entschuldigung durch Notstand, sh: 179-185; 
HEFERMEHL, Der verursachte entschuldigende Notstand, sh: 66-67; NK-StGB (NEUMANN), § 35, 
No: 4.    
1256 BERNSMANN, Entschuldigung durch Notstand, sh: 185-186.  
1257 HEFERMEHL, Der verursachte entschuldigende Notstand, sh: 58-59.  
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dayanmaktadır. Bu nedenle, zorunluluk durumunda psikolojik, fakat aynı zamanda 

etik mülâhazalardan dolayı kusur kınamasında vazgeçilebilmektedir1258.      

Suçta ortaya çıkan hukuken tasvip edilmeyen düşünce biçimini kusur 

değerlendirmesinin konusu olarak ele alan Gallas, zorunluluk durumunda kusurun 

ortadan kalkmasını, fiile ilişkin düşünce biçiminin olumsuz değerinin daha az 

olmasıyla gerekçelendirmektedir. Yazara göre, fiilin kusur içeriği kusur yargısında 

bulunulabilmesi için yeterli olmadığı takdirde, hukuken tasvip edilmeyen düşünce 

biçimi ceza mahkûmiyeti için gerekli olan ölçüye ulaşmamış demektir. Çünkü 

kanuna sadık ortalama bir vatandaşın dahi direnme gücünü aşan ruhsal bir baskı 

durumunda bulunan ilgilinin gerçekleştirdiği kurtarma fiili, hukuk karşıtı bir düşünce 

tarzının ifadesi değildir. Böylece Gallas için, kurtarma fiilinin ve onun gerekçelerinin 

sosyal değer ölçütlerine yönelmiş genel düşünce tarzı, kurtarma fiilinde güncellenen 

zihniyetin değerlendirilmesi bakımından önemli olan kriterdir1259.  

Bockelmann ve Gallas, başka şekilde hareket edebilirlik olarak ele aldıkları 

kusurun mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda aslında mevcut olduğu, 

ancak hukuk düzeninin burada müsamaha göstererek kusur kınamasında 

bulunmadığı, çünkü diğer herkesin aynı durumda bulunsalardı hukuk karşısında 

benzer şekilde özensiz hareket edeceği ve bu yüzden hukuken emredilen 

dayanmanın yerine getirilmesinin tehlike hâlinde beklenemez olarak 

değerlendirilmesi gerektiği fikrini paylaşmaktadırlar1260.  

Bockelmann ve Gallas’ın mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun 

hukuksal niteliğini açıklamak için ortaya attıkları fikirler doktrinde eleştiriyle 

karşılaşmıştır. Öncelikle sevgi, nefret, ayıp ve cezadan korkma gibi güdülerle ölüm 

korkusunun aynı kefeye konulmasının, yaşam tehlikesinde bulunan failin kurtarma 

fiilinin mazur görülmesini izah edemediği eleştirisi yapılmıştır. Yine zorunluluk 

durumunda hareket serbestliği şeklindeki genel karine ve kendi varlığını koruma 

isteğinin karakter kusuru olarak nitelendirilmesi de pek inandırıcı bulunmamaktadır. 

Yazarlar tarafından ortalama vatandaş veya normal insan ölçütünün de zorunluluk 

durumunda cezadan vazgeçilmesinin sınırlanmasını açıklamaya pek elverişli 

                                                 
1258 Bockelmann’ın fikirleri için bkz. HEFERMEHL, Der verursachte entschuldigende Notstand, sh: 59; 
BERNSMANN, Entschuldigung durch Notstand, sh: 187.      
1259 GALLAS, “Pflichtenkollision als Schuldausschließungsgrund”, sh: 321 vd.  
1260 BERNSMANN, Entschuldigung durch Notstand, sh: 188.  
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olmadığı belirtilmektedir. Bu eleştiriye göre, ortalama vatandaş, hukuksal varsayımın 

yapabilirlikle veya yapamazlıkla donattığı bir sonucu ifade etmektedir1261.   

Schmidhäuser, hukuksal kusurun, zorunluluk durumunun mazeret nedeni 

teşkil etmesinden dolayı spesifik şekilde azalması nedeniyle, her ne kadar tipe 

uygun ve hukuksal değerleri ihlâl eden zihnî bir davranışın ortaya çıkmasına karşın, 

mevcut olmadığını ifade etmektedir. Kurtarma fiilinin kusur yargısında 

bulunulabilmesi için gerekli olan asgarî ölçüye ulaşmadığının altını çizen 

Schmidhäuser, psikolojik teoriyi reddetmektedir. Yazara göre, zorunluluk durumunda 

gerçekleştirilen kurtarma fiili doğal yaşama içgüdüsünün kabul edilmesinden dolayı 

değil, batılı kültür anlayışında yatan bireyin kendi yaşamını kurtarma 

yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır. Kurtarma fiilinin yapısı bakımından cezanın, 

boş ve gereksiz ahlâkî uyarı olarak hissedileceğini belirten Schmidhäuser, 

zorunluluk durumunun ruhsal olarak yaşanmasının cezalandırmanın uygun 

olmadığını anlaşılır şekilde ortaya koyduğunu vurgulamaktadır1262. 

Türk hukukunda da Özgenç’e göre, “kişiye kusur isnad edilebilmesi için, 

kendisinden davranış normlarına uygun hareket edebilmesi beklenebilmelidir; Eğer 

kendisinden norma uygun davranması beklenemiyorsa, kişiyi kusurlu 

addedememekteyiz”1263. Böylece beklenemezlik kriterine başvuran yazarın normatif 

bir teoriden yana olduğu sonucuna ulaşılabilecektir.     

3. Zorunluluk Durumunun Haksızlığı ve Kusuru Azalttığı 
Teorisi  

Bugün doktrinde egemen olan görüş, mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumunda cezasızlığın kusurun çift taraflı indirimine dayandığı şeklindedir. Bu 

görüş, failin kusurunun birincisi psişik baskı dolayısıyla, ikincisi de failin mazeret 

nedeni olarak zorunluluk durumunda yalnızca hukuksal bir değere zarar vermemesi, 

aksine başka bir hukuksal değeri de koruması dolayısıyla azalacağını 

vurgulamaktadır. Buna göre, hukuksal değerin kurtarılması haksızlığı ve böylece 

dolaylı olarak kusuru azaltacaktır. Kusurun bu şekilde çift taraflı azalması da 

                                                 
1261 Bkz. BERNSMANN, Entschuldigung durch Notstand, sh: 188-191.   
1262  SCHMIDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Lehrbuch, 11/2; Schmidhäuser’in görüşünün 
eleştirisi için bkz. BERNSMANN, Entschuldigung durch Notstand, sh: 194-195.    
1263 ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), sh: 377; ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku, 
Genel Hükümler, sh: 348.      
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cezasızlığa götürecektir. Bu teoriye göre, gerçekleştirilen kurtarma fiili gerçi 

haksızlığın ortadan kalkmasını değil, hareketin ve neticenin olumsuz değerinin 

azalmasını sonuçlayacaktır. Buna göre, hukuksal değer ihlâli tehlikeyle karşı karşıya 

bulunan hukuksal değerin korunması karşısında yer aldığı için, neticenin olumsuz 

değeri azalmaktadır. Böylece fail hareketi ile haklı bir amacı takip etmektedir 

(hareketin olumsuz değerinin azalması). Bu teoriye göre, kusur aşamasında fiilin 

kusur içeriğinin azalması haksızlığın azalmasına benzemektedir. Haksızlığın 

azalmasına, failin özel psikolojik durumuna dayanan bir kusur indirim nedeni 

eklenmektedir. Failin lehine olan bütün koşulların toplanması, böylece ceza 

hukukunun, haksızlığı ve kusuru ortadan kaldırmamasına rağmen, kusur 

kınamasında bulunmayı bir yana bırakabilmesini sonuçlamaktadır. Toplam kusur 

hacmi kusur yargısı bakımından önem taşıyan oranın altına kaydığı takdirde, failin 

mazur görülmesine müsaade eden ihmal edilebilir bir miktara dönüşmektedir1264. 

Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda kusurun çift taraflı azalacağını 

savunan görüş doktrinde yeterli bulunmamaktadır. Haksızlığın azalmasının mazeret 

nedeni olarak zorunluluk durumunda cezalandırmama bakımından temel nokta 

olduğu fikri şüpheli karşılanmaktadır. Çünkü gerçekleşen haksızlığın miktarı yalnızca 

failin koruduğu hukuksal değere değil, aynı zamanda ihlâl ettiği hukuksal değerlerin 

ne büyüklükte olduğuna da bağlıdır. Örneğin, kendi yaşamını kurtarmak için çok 

sayıda insanı ölüme sürükleyen kişi, neticenin değeri çıkarıldıktan sonra geriye 

kalan haksızlık ve buna uygun düşen kusur olağan bir kasten insan öldürme 

fiilindekinden çok daha yüksek miktara ulaşmalarına karşın, yine de cezasız 

kalacaktır. Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda cezasızlığın kanun koyucu 

tarafından yarı yarıya bir haksızlık indiriminden çıkarıldığı varsayımına karşı, ceza 

kanununda yalın bir haksızlık indiriminin hiçbir şekilde dikkate alınmamasından 

bahsedilmektedir1265.   

4. Cezanın Önleme Amacına Yönelik Zorunluluk Durumu 
Teorileri  

                                                 
1264  JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 43 III 2b; LK-StGB 
(HIRSCH), § 35, No: 4; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER), vor § 
32, No: 111; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, 
No: 2; SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 3-4.   
1265 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 20/3; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 10; 
NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 4; BERNSMANN, Entschuldigung durch Notstand, sh: 205-213.    
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a. Zorunluluk Durumunda Cezanın Genel Önleme Amacının 
Bulunmadığı Teorisi  

Ceza sorumluluğunun ortadan kalkmasının yorumlanması için cezanın amacı 

öğretisine başvurulması Jakobs ve öğrencisi Timpe tarafından, Jakobs’un 

fonksiyonel kusur kavramına uygun olarak, mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumuna ilişkin düzenlemenin yalnızca genel önleme gereksiniminin eksikliğinden 

ya da mevcudiyetinden anlaşılması koşuluyla savunulmaktadır. Böylece bu yazarlar, 

özel önleme gereksiniminin bulunmamasını, cezadan bağışıklık bakımından bir 

neden olarak görmemektedirler. Genel önlemeyi korkutma anlamında değil, hukuk 

kurallarına sadakatin öğretilmesi anlamında ele alan Jakobs’a göre, çatışma 

tesadüfen ortaya çıktığı veya üçüncü kişiye yüklenebildiği için zorunluluk durumunda 

cezaya gereksinim duyulmamakta, bu nedenle de kusur mevcut bulunmamaktadır. 

Jakobs’a göre, kurtarma fiilinden dolayı başkasının düzene olan güveni 

sarsılmamaktadır; çünkü seyrek olarak ortaya çıkan tesadüfler olağan davranış 

plânlaması içerisinde zaten düşünülmemekte ve çatışma durumu genelde 

plânlanabilir olarak görünmemektedir1266 . Timpe’ye göre, yeniden sosyalleşmeye 

ihtiyaç duyan kişi de, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda hareket ederse, 

mazeret nedeninden yararlanacaktır. Yazara göre, failin tehlikeye bizzat yol açması 

ve tehlikeye katlanma yükümlülüğünün bulunması hâllerinde yeniden sosyalleşme 

gereksiniminin eksikliğine karşın, fail cezalandırılmaktadır 1267 . Jakobs tehlikeye 

katlanma yükümlülüklerinde zorunluluk durumunun mevcut olmayışını da 

savunduğu teori çerçevesinde açıklamaktadır. Buna göre, tehlikeye katlanma 

hukuksal yükümlülüğünün mevcut olduğu olaylarda ve tehlikeye bilerek yol 

açılmasında tehlike tesadüfî nitelikte değildir. Yazara göre, tehlikeye katlanma 

hukuksal yükümlülüğü altında bulunan kişiler, özel bir hukuksal ilişki içerisinde 

bulunduklarından yöneldiği tehlikeyi bildiklerinden, bu tehlike bir tesadüfü ifade 

etmemektedir. Yazara göre, ayrıca üçüncü kişiler davranışlarını tehlike bakımından 

yetkili kişinin tehlikeye katlanmasına göre ayarladıklarından, bu yükümlülüğün yerine 

                                                 
1266 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 20/4; TIMPE, Gerhard: “Grundfälle zum entschuldigenden 
Notstand (§ 35 I StGB) und zum Notwehrexzess (§ 33 StGB)”, JuS 1984, sh: 862-863. 
1267 TIMPE, “Grundfälle zum entschuldigenden Notstand (§ 35 I StGB) und zum Notwehrexzess (§ 33 
StGB)”, JuS 1984, sh: 862.  
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getirilmemesi güvenin sarsılması anlamına gelir ve böylece önemli toplumsal 

ödevleri ihlâl eder1268.   

Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun fonksiyonel kusur kavramıyla 

açıklanması doktrinde eleştirilmiştir. Bu eleştiriye göre, ceza hukukunun gerçekten 

sadece normun geçerliliğini güçlendirmek amacını izlemesi gerekli olsaydı ve 

böylece kusur alanında failin sübjektif sorumluluğu yerine, failin “yetkili olması” 

ortaya çıksaydı, kusurun kriterleri sosyolojik nitelik taşırdı ve sosyolojik sistemlerde 

ortaya çıkan ampirik olarak denetlenemeyen bütün kavramlar belirsiz bir nitelik 

taşırdı1269.    

b. Zorunluluk Durumunda Cezanın Genel ve Özel Önleme 
Amaçlarının Bulunmadığı Teorisi  

Roxin’e göre, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda cezanın ortadan 

kalkması, cezalandırmanın genel ve özel önleme gereksiniminin bulunmamasından 

kolayca ortaya çıkabilmektedir. Yazara göre, mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumunda tehlikeye neden olunması, tehlikeye katlanma yükümlülüğünün 

bulunması ve kaçınılabilir hata dolayısıyla cezalandırılabilirliğin mevcut kaldığı hâller 

ise, genel önleme gereksinimleri nedeniyle koşullara bağlanmıştır: Devletin hukuksal 

değerleri koruma yükümlülüğü, tehlikelerin savuşturulması için tayin edilen kişilerin 

yükümlülüklerinden ceza almadan kaçınabilmesine izin vermemektedir. Barış 

düzeninin muhafazası bir tehlikeye bizzat yol açmış olan ya da bir tehlikeyi yanılarak 

varsayan kişilerin kolaylıkla mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunu ileri 

sürebilmesini yasaklamaktadır1270.  

Roxin’in fikirleri Bernsmann tarafından eleştirilmiştir. Bernsmann’a göre, 

“Roxin’in genel ve özel önleme çıkarımları tamamen kabul edilebilir; ancak burada 

kullanılan ilke neticede net olmadığından ve içerik bakımından açık kaldığından 

cezalandırılmamanın sınırlarının tespit edilmesi açısından elverişli değildir”. Yine 

Bernsmann, özel ve genel önlemenin gereğinden fazla bulunduğu başka zorunluluk 

durumlarının mevcut olduğunu ifade etmekte, ancak mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumuyla ilgili bütün olaylarda cezanın bu iki amacına 

                                                 
1268 JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 20/12-15 ve 20/16-18.  
1269 BERNSMANN, Entschuldigung durch Notstand, sh: 228.  
1270 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 11.  
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erişilemeyeceğinin söylenemeyeceğini belirtmektedir1271. Bu eleştiriye yanıt veren 

Roxin, genel ve özel önleme amacı gereklilikleri hakkında çeşitli yaklaşımların 

mevcut olabileceğini doğru bulmakta, ancak Bernsmann’ın, sorunun, önleme 

gerekliliği hakkındaki farklı yazarların tutarsız fikirlerine değil, kanun koyucunun 

yaklaşımlarına bağlı olduğunu gözardı ettiğini belirtmektedir. Roxin’e göre, “açık” 

beklenebilirlik koşulunun hâkim tarafından yorumlanması, ilgili hâkimin sübjektif 

görüşlerine göre değil, “belirtilen” mazeret nedenlerinden ve bunun karşı 

istisnalarından çıkartılabilen değerlendirmelere göre yapılmaktadır1272.  

5. Diğer Bazı Teoriler 

a. Bernsmann’ın Teorisi  

Bernsmann mazeret nedeni olarak zorunluluk durumlarını farklı bir şekilde 

sistemleştirmek istemektedir. Yazar “felaket-korku tepkilerini”, Alman Ceza 

Kanunu’nun ruhsal rahatsızlıklardan dolayı kusur yeteneğinin ortadan kalkmasını 

düzenleyen § 20’ye olan yakınlığından dolayı, somut olayda § 20’nin koşulları yerine 

geldiği takdirde, kusuru ortadan kaldıran bir neden olarak görmektedir1273. Buna 

karşın yazara göre, yaşama yönelik tehlikenin bilinçli olarak savuşturulması gerçi 

kusurludur ve cezanın amacına yönelik cezalandırma açıktır; ancak kusuru ortadan 

kaldıran bir neden sunmaktadır 1274 . Cezasızlık ceza hukuku dışında devlet 

felsefesine dayalı nedenlerden dolayı zorunlu görünmektedir. Yazara göre devlet, 

yaşamı korumak ve ona değer vermek zorundadır ve hiçbir koşulda cezada ölüme 

katlanılmasını gerekli göremez 1275 . Böyle devlet teorisine dayalı nihaî 

gerekçelendirmeyi1276 Roxin, son derece problemli bulmaktadır. Roxin’e göre, bu 

nihaî gerekçelendirme gerçeğe uygun değildir. Yazara göre, çoğu modern devlet 

savaş zamanında ve tehlikeye bilerek yol açılması veya tehlikeye katlanma 

yükümlülüğü hâllerinde ölüme ya da ağır ölüm tehlikesine katlanılmasını ceza 

tehdidiyle zorunlu görmektedir; hatta bazı devletler, hukuk devleti ilkelerine aykırı 

olmaksızın, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunu cezayı ortadan kaldıran bir 

                                                 
1271 BERNSMANN, Entschuldigung durch Notstand, sh: 220.  
1272 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 13.  
1273 BERNSMANN, Entschuldigung durch Notstand, sh: 370-371.  
1274 BERNSMANN, Entschuldigung durch Notstand, sh: 379.  
1275 BERNSMANN, Entschuldigung durch Notstand, sh: 308.  
1276 BERNSMANN, Entschuldigung durch Notstand, sh: 382.  
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neden olarak bile kabul etmemektedirler. Roxin, ceza verilmemesi suretiyle 

mağdurun yaşamının korunmasının da feda edilebilmekte olduğunu, böylece 

mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun devletin yaşamın korunmasındaki 

yükümlülüğü bakımından açıklanamaz gibi göründüğünü ifade etmektedir1277.     

b. Neumann’ın Teorisi  

Neumann mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun hukuksal niteliğini 

açıklarken, ACK § 35’de failin tehlikeyi kendisinden, bir aile mensubundan veya 

kendisiyle yakınlığı bulunan başka bir kişiden uzaklaştırması hâlinde kurtarma fiilinin 

mazur görülmesi düzenlemesinin yer almasından hareket etmektedir. Neumann’a 

göre, hukuk düzeni ACK § 35’de yeralan düzenleme dolayısıyla, dar sosyal 

topluluklarda özel dayanışma ilişkilerinin mevcudiyetini kabul etmektedir. Bu nedenle, 

gerekli olan yakınlık ilişkisi bakımından failin ruhsal baskı altında bulunmasına değil, 

gerçekten mevcut olan sosyal ilişkiye dayanmalıdır. Neumann’a göre, kurtarma fiili 

yalnızca, mağdurun yararları ihmal edilebilir miktar olarak ele alınmadığı takdirde, 

nispî olarak duruma uygun görünür. Yazara göre, belirli olaylarda üçüncü kişilerin 

bizatihi ağır basan yararlarının failin kendisinin veya yakınlarının hukuksal 

değerlerinin lehine geri itilmesini tasvip edebilen sosyal normlar da, bu yararların 

tamamen hiçe sayılmasına izin vermemektedirler. Bu yüzden, yazara göre, 

zorunluluk durumu gereğince bir mazeret nedeni, kurtarma fiiliyle yol açılan zarar 

kurtarılan yararın ağırlığı ile orantısız olduğu takdirde, sözkonusu olmaz1278.   

6. Görüşümüz 

Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun hukuksal niteliği bize göre, bu 

tür olaylarda cezanın genel ve özel önleme amaçlarının bulunmamasına 

dayanmaktadır. Tehlikeyle karşı karşıya kalan hukuksal bir yararı kurtarmaya 

çalışan ve başka birinin eşit önemdeki hukuksal bir yararına zarar veren failin kusuru 

tamamen ortadan kalkmamakta, sadece azalmaktadır. Bu azalmış kusura rağmen 

kanun koyucu böyle olaylarda genel ve özel önleme amaçlarının bulunmadığı 

gerekçesiyle kusur kınamasında bulunmaktan vazgeçmektedir. Zorunluluk 

durumunun istisnaî niteliğinden dolayı failin gerçekleştirdiği kurtarma fiili 

kamuoyunda normun temel geçerliliğini sarsmadığından, cezalandırmada genel 

                                                 
1277 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 14.  
1278 NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 6.  
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önleme amacı bulunmamaktadır. Zorunluluk durumunun seyrek rastlanan bir hâl 

olmasından dolayı tekrarlanacak bir tehlike bulunmadığı ve fail toplumsal bakımdan 

uygun bir hareket gerçekleştirdiği için cezanın özel önleme amacı da sözkonusu 

olmayacaktır. Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda cezanın önleme amacı 

sadece, tehlikeye bilerek neden olunması ve tehlikeye katlanma hukuksal 

yükümlülüğünün bulunması hâllerinde mevcuttur. Bu hâllerde artık kusur kınaması 

yapılabilecektir. Bu istisnalar da göstermektedir ki, mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumu failin kusurunun ortadan kalkmasıyla açıklanamaz. Çünkü zorunluluk 

durumunda failin kusurunun tamamen ortadan kalkacağı kabul edilecek olsaydı, 

tehlikeye bilerek neden olunması ve tehlikeye hukuksal katlanma yükümlülüklerinin 

bulunması hâllerinde de kusurun tamamen ortadan kalkacağı sonucuna varılarak, 

bu hâllerde fail cezalandırılamayacaktı. Bu gerekçemiz de göstermektedir ki, 

zorunluluk durumu cezanın önleme amacı bulunmadığı takdirde faili mazur kılmakta; 

fail tehlikeye bilerek neden olduğu veya tehlikeye katlanma hukuksal yükümlülüğü 

altında bulunduğu takdirde cezanın önleme amacı varlığı sürdürdüğü için 

cezalandırılabilmektedir.                   

III. MAZERET NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK 
DURUMUNUN KOŞULLARI 

A. Tehlikeye İlişkin Koşullar 

1. Bir Tehlikenin Bulunması Koşulu 

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun olduğu gibi mazeret 

nedeni olarak zorunluluk durumunun da zeminini tehlike kavramı teşkil etmektedir. 

TCK md. 25/2 zorunluluk durumunun mazeret nedeni teşkil edebilmesini de 

“muhakkak bir tehlike”nin mevcut olması koşuluna bağlamıştır. Mazeret nedeni 

olarak zorunluluk durumu bakımından tehlikenin mevcudiyeti açısından farklı bir 

yorum için herhangi bir neden bulunmadığından, hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumu bakımından tehlikenin mevcut olmasına ilişkin yaptığımız 

açıklamalara atıfta bulunmaktayız. Böylece mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumunda da, fiil anında bilinebilir bütün koşullar gözönünde tutulduğunda, bir 

zararın gerçekleşme olasılığı muhakkak ise tehlikenin mevcut olduğu kabul 

edilecektir.  
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Buna göre, karayoluna kendisi bakımından ölümcül risk taşıyan bir çıkış 

yapan sürücü ölüm olasılığının yalnızca % 10 oranda gerçekleşmesinden 

korktuğunda, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunu anlamında bir yaşam 

tehlikesi mevcuttur. Ancak bu tehlikenin savuşturulması için ilgisiz üçüncü bir kişiyi 

öldürdüğünde fiilin cezasız kalıp kalmaması sorunu yaşam tehlikesinin 

mevcudiyetine değil, fail tehlikeye bilerek yol açtığı için tehlikeye katlanmasının 

beklenebilirliğiyle ilgilidir1279.    

Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda tehlikenin tespiti hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda olduğu gibi ex-ante objektif bir 

değerlendirme aracılığıyla yapılmalıdır1280. Böylece bir uzmanlık bilgisini gerektiren 

olaylarda, bu uzmanlık bilgisine sahip makul bir gözlemcinin tehlikenin varlığına 

ilişkin değerlendirmesi esas alınır 1281 . Bu değerlendirmede failin özel bilgisi de 

dikkate alınmalıdır. Bir uzmanlık bilgisinin çözüme kavuşturamadığı tehlike 

değerlendirmesinde, failin özel bilgisini de kullanan, failin çevresinden makul bir 

gözlemci kriteri esas alınacak ve bu gözlemcinin zarar olasılığını ciddî olarak tahmin 

etmesi hâlinde bir tehlikenin varlığı kabul edilecektir. Failin tehlikenin mevcudiyeti 

konusunda hataya düşmesi hâlinde, başka bir ifadeyle fail objektif olarak mevcut 

olmayan bir tehlikeyi yanılarak varsaymışsa, ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran 

nedenlerin koşullarında hataya ilişkin düzenleme uygulama alanı bulur (TCK md. 

30/3).  

Tehlikenin kaynağının insan, doğa güçleri ya da eşya olması arasında bir 

fark yoktur. Bu anlamda insandan ileri gelen tehdit de mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumunda tehlike kaynağı olarak ortaya çıkabilir (tehdide dayalı 

zorunluluk durumu). İnsandan kaynaklanan tehlikeler çeşitli şekillerde ortaya 

                                                 
1279 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 15; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 
42.    
1280 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 43; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 20/5. 
Neumann, failin uygun bir durumda bulunduğunu tasavvur etmesinin mazeret nedeni olarak zorunluluk 
durumu gereğince mazur görülmesi bakımından yeterli olmadığını, bu yüzden tehlikenin objektif olarak 
tespit edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Yazar bunun nedenini ise, mazeret nedeni olarak zorunluluk 
durumunun failin ruhsal baskı hâline değil, mevcut çatışma durumuna reaksiyonunun olaya nispî 
uygunluğuna dayanmasında görmektedir (NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 8).      
1281 Kühl, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda esas alınan uzmanlık bilgisine sahip 
olan gözlemcinin yerini mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda konu itibariyle ortalama bir bilgi 
sahibi olan gözlemcinin alması gerektiğini; çünkü mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda 
bulunan kişinin bilgisi konusunda daha hoşgörülü olunması gerektiğini vurgulamaktadır (KÜHL, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 43; Aynı yönde bkz. SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch 
Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 11). Bu görüşün eleştirisi için bkz. NK-StGB 
(NEUMANN), § 35, No: 10; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 17.            
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çıkabilmektedir. Ölüm tehdidiyle üçüncü bir kişinin öldürülmesine icbar edilme1282, 

ölüm tehdidiyle1283 ya da ağır kötü muamele tehdidiyle1284 bir suça sevk edilmesi ya 

da yakınlarına sürekli ağır kötü muamelede bulunan aile despotunun öldürülmesi1285 

örnek olarak sayılabilir. Aynı şekilde eşyadan (harap bir evin yıkılma tehlikesi1286) ya 

da doğa güçlerinden (su baskını 1287 , maden ocağında grizu patlaması 1288 ) 

kaynaklanan tehlikeler de hukuka aykırı bir fiile neden olup mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumunu gündeme getirerek ceza sorumluluğunu ortadan 

kaldırabilirler 1289 . İlgili bakımından tehlikenin dışardan gelmesi şart değildir. Bu 

nedenle, failin bir akrabasının intihar tehlikesi de mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumuna vücut verir1290. Tehlikenin kaynağı resmî mercilerin tedbirleri de olabilir1291. 

Örneğin fiziksel bakımsızlık yüzünden sağlık zararı tehdidi altında bulunduğu bir 

ıslahevine çocuğun gönderilmesinde1292 tehlike mevcuttur. Ekonomik sorunlar da, 

ilke olarak tehlike kaynağı olarak kabul edilmektedir1293.    

2. Tehlikenin Ağır Olması Koşulu 

TCK md. 25/2 tehlikenin zorunluluk durumu açısından değerlendirme 

kapsamına dâhil edilebilmesi için tehlikenin ağır olması koşulunu getirmiştir. Buna 

                                                 
1282 RGSt 64, sh: 30.   
1283 BGHSt 5, sh: 371.  
1284 RGSt 66, sh: 98.  
1285 RGSt 60, sh: 318; BGH NJW 1966, sh: 1823; NStZ 1984, sh: 21.  
1286 RGSt 59, sh: 69.  
1287 RG JW 1933, sh: 700.  
1288 RGSt 72, sh: 246.  
1289 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 44; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 
16; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 23, No: 20; JESCHECK/WEIGEND, 
Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 44 I 2; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 20/5; 
MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 34, No: 7; SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 6; NK-
StGB (NEUMANN), § 35, No: 11; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, 
(LENCKNER/PERRON), § 35, No: 11; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 20-23, 25-27.   
1290 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 11; LK-
StGB (HIRSCH), § 35, No: 25.   
1291 LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 24; MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 34, No: 7; 
SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 6; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 11; SCHÖNKE/ SCHRÖDER, 
Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 11.     
1292 RGSt 41, sh: 214-215.  
1293  LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 28; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, 
(LENCKNER/PERRON), § 35, No: 11; SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 6; MAURACH/ZIPF, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 34, No: 7.  
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göre, tehlike belirli bir boyuta erişmediği takdirde, TCK md. 25/2 anlamında bir 

tehlike mevcut sayılmayacaktır.          

Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunu düzenleyen Avusturya Ceza 

Kanunu’nun 10. maddesi “ağır bir zarar”dan bahsetmektedir. İsviçre Ceza 

Kanunu’nun mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunu düzenleyen yeni 18. 

maddesi ise, tehlikenin ağır olmasından söz etmektedir. Aynı şekilde Alman Ceza 

Kanunu § 35 de tehlikenin hangi boyutta olması gerektiği konusunda bir tavır 

almamıştır. Bu nedenle Alman doktrininde mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu 

bakımından tehlikenin belirli bir yoğunlukta olması hâlinde mevcut sayılması konusu 

tartışmalıdır. Doktrinin bir kısmı korunmaya çalışılan hukuksal değerlerin yalnızca 

önemsiz ihlâllerle tehdit edilmesi hâlinde bir tehlikenin mevcudiyetini yadsımaktadır. 

Bu yaklaşıma göre, Alman CK § 35 anlamında tehlike kavramı beklenen önemli 

zararlarla sınırlıdır. Buna göre, bir tehlikenin mevcudiyeti hukuksal bir değerin 

kaçınılmaz ihlâlinin muhakkak bir yoğunlukta olmasını gerektirmektedir. Hafif bir 

vücut yaralanması (küçük sıyrık veya iğne batması gibi) veya önemsiz derecede bir 

hürriyetten yoksun bırakılma tehdidi vücut bütünlüğüne ya da özgürlüğe yönelik bir 

tehlike olarak görülmemektedir1294. Doktrinin diğer kısmı ise, ACK § 35 çerçevesinde 

korumaya liyakat bakımından kurtarma fiilinin müdahale yoğunluğuna tekabül eden 

tehdit edici ihlâlin mutlak değil, nispî ağırlığının beklenebilirlik incelemesinde 

kaçınılmazlık koşulunun normatif bileşenleri çerçevesinde dikkate alınması 

gerektiğini belirtmektedir1295. 

Tehlikenin ağırlığı konusunda hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumuna ilişkin açıklamalarımızdan ayrılmak için herhangi bir neden yoktur. 

Böylece bir tehlike TCK md. 25/2 anlamında ağırlık sınırının altında kalmadığı 

takdirde, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun uygulama alanına girecektir. 

TCK. md. 25/2’de geçen ağır tehlike ifadesini, tehlikenin kurtarılmaya çalışılan 

hukuksal değer üzerinde gerçekleştirilebileceği zarar ihtimalinin kriteri olarak ele 

aldığımızdan, somut olayda ex-ante objektif kritere göre değerlendirme yapılarak, 

tehlikenin tehdit ettiği hukuksal değer üzerinde meydana getirebileceği zararın 

                                                 
1294 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 44 I 1; ROXIN, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil I, § 22, No: 15; SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 8; SCHÖNKE/SCHRÖDER, 
Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 33; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, § 12, No: 32.      
1295 NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 9; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 16.            
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önemli bir boyutta olması hâlinde tehlikenin ağır olduğu sonucuna ulaşılması 

gerektiği görüşündeyiz.  

Vücut dokunulmazlığında veya sağlıkta sadece geçici olsa bile zarar 

meydana getirmeyen kötü muameleler hafif niteliktedir. Böylece basit bir tokat 

tehdidi yeterli değildir. Çünkü böyle basit tehdit etme şeklindeki günlük dil 

kullanımları zorunluluk durumuna gerekçe oluşturmaz. Buna karşın bir parmağın 

kaybedilmesi ya da yakında bir kol kırılması tehdidi hâlinde vücut bütünlüğüne 

yönelik bir tehlikenin mevcudiyeti kabul edilmelidir. Ancak bu durumun başka 

insanların öldürülmesini mazur kılabilip kılamayacağı, tehlikeye katlanabilirliğin 

beklenebilirliği sorunuyla ilgilidir1296. Hafif nitelikteki hürriyet kısıtlamaları, örneğin 

kısa süreli ve tehlikesiz kilit altında tutulma da mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumuna başvurulmasını gerektirmez 1297 . Korunan hukuksal değerlerin sadece 

hafif şekilde tehlikeyle karşı karşıya gelmesinin zorunluluk durumuna yol 

açmayacağını belirten Maurach/Zipf, bunun nedenini, bu tür olaylarda gerekli 

tehlikenin, böylece korunan değerlerin önemli bir derecede ihlâl edilmesinin 

bulunmamasında ve toplumsal yaşamda önemsiz hürriyet ve sağlık ihlâllerinin 

bizatihi mevcudiyetinin kolaylıkla beklenebilmesinde görmektedirler1298. 

Herkes tarafından katlanılması gereken tehlikeler, hukuksal açıdan önem 

taşıyan bir çatışmayı oluşturamadıklarından zorunluluk durumu bakımından esas 

itibariyle değerlendirme dışında kalmaktadırlar. Herkes tarafından katlanılması 

gereken tehlikelerde hukuksal değerlerin zarar uğraması olasılığı aslında mevcuttur. 

Ancak bu tehlikeler halkın diğer kısmını da esas itibariyle aynı şekilde tehdit etmekte 

olduğundan, birey hukuk düzenine uyumlu olarak bu tehlikelere katlanmak 

zorundadır. Bütün diğer herkesi aynı şekilde ilgilendiren problemlerin ötesinde, 

özellikle bireysel bir tehlikenin eksikliğinden dolayı hukuksal bakımdan önem taşıyan 

çatışma durumları, böylece zorunluluk durumu mevcut olmayacaktır 1299 . Herkes 

                                                 
1296 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 25, 55.  
1297 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 29.  
1298 MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 34, No: 13. Buna karşın Neumann, zorunluluk 
durumunda meselenin, çatışma hâllerinin değerlendirilmesi bakımından ilgili yararların mutlak değil, 
nispî ağırlığına bağlı olduğunu, bu yüzden vücut bütünlüğünün ve hürriyetin ihlâl edilmesi tehdidinin 
ölçütünün kurtarma fiilinin orantılılığı sorununda ele alınmasının doğru olacağını, böylece tokat atma 
tehdidinin bir mazerete gerekçe oluşturup oluşturamayacağının yalnızca kurtarma fiilinin ihlâl 
yoğunluğunda gözönünde bulundurulabileceğini belirtmektedir (NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 15, 
17).     
1299 LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 18.  
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tarafından katlanılması gereken tehlikelere örnek olarak savaş ya da savaş sonrası 

dönemdeki veya genel ekonomik kriz, temel ihtiyaç maddelerinin kıtlığı veyahut da 

açlık gibi toplumsal bunalımlar gösterilebilir. Çünkü bu tür olaylarda bireye mazeret 

nedeni olarak zorunluluk durumuna dayanmasına izin verilmesi herkesin herkesle 

bir mücadeleye girişebilmesine olanak sağlanması anlamına gelecektir. Herkes için 

sözkonusu olan tehlikeleri en alt düzeye indiren bir hukuk düzeninin muhafazası 

sıkıntılara katlanmayı talep etmekte ve bireyin kişisel şansını başkalarının şansına 

müdahale ederek arttırmaya çalışması hâlinde ceza hukuku korumasını sözkonusu 

etmemektedir. Birey genel risk ve tehlikelerin ötesine geçen bir zararla tehdit 

edilmekte ise, zorunluluk durumu anlamında tehlike mevcuttur 1300 . Bu nedenle 

toplumsal bunalım dönemlerindeki tehlikeleri mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumu anlamında tehlikeye katlanılmasının beklenebilirliği koşulu içerisinde 

değil 1301 , tehlikenin mevcudiyeti ve ağırlığı içerisinde incelemenin daha yerinde 

olduğunu düşünüyoruz.   

3. Tehlikenin Halen Mevcut Bulunması Koşulu 

Tehlikenin halen mevcut bulunması, hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumunun olduğu gibi, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun da 

önemli bir koşulunu teşkil etmektedir. Kurtarma fiiline başvurulduğu anda tehlikenin 

zaman bakımından halen mevcut olması gerekir. Kurtarma fiilinin tehlikeyle eş 

zamanlı olarak gerçekleştirilmesi gerekliliği, fiilin gerçekleştirilmesi sırasında 

geçmişteki veya gelecekteki bir tehlike bakımından zorunluluk durumuna 

başvurulmasına engel olur.  

TCK md. 25/2’de tehlikenin halen mevcut bulunması koşulu açık bir ifadeyle 

ortaya konmamıştır. Bu düzenleme sadece “muhakkak bir tehlike” ifadesini 

kullanmıştır. Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumuna ilişkin yaptığımız 

açıklamalarda da belirttiğimiz gibi, TCK md. 25/2’de geçen “muhakkak bir tehlike” 

ifadesini iki anlamda anlamak gerekir. Birinci anlamı, ex-ante objektif bir 

değerlendirmede makul bir gözlemcinin tahminine göre, tehlikenin zarara yol açması 

kesin veya yüksek bir olasılık dâhilinde ise, tehlikenin muhakkaklığından söz 
                                                 
1300 LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 19; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 11; SK-StGB (RUDOLPHI), § 
35, No: 6; MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 34, No: 8; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil I, § 22, No: 26; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 33, 91.       
1301 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 23, No: 31; SCHÖNKE/SCHRÖDER, 
Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 35; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 20/14; BERNSMANN, Entschuldigung durch Notstand, sh: 355-356.     
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edilmesidir. İkinci anlamı ise, tehlikenin halen mevcut bulunması koşuludur. Buna 

göre, ex-ante objektif bir değerlendirmeyle tehlikenin hemen veya kısa bir süre 

içerisinde zarara dönüşme olasılığının yüksek olduğu sonucuna ulaşılıyorsa, 

tehlikenin halen mevcut olduğu kabul edilmelidir.  

Alman CK § 35 tehlikenin halen mevcut bulunması (gegenwärtig) koşulunu 

açıkça öngörmüştür. İsviçre Ceza Kanunu’nun mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumunu düzenleyen yeni 18. maddesi, tehlikenin “pek yakın” olmasını 

aramaktadır.   

Tehlikenin halen mevcut bulunması koşulunda öncelikle, korunan hukuksal 

değere yönelik bir tehlikenin derhal (hemen) veya en yakın zamanda bir zarara 

dönüşmesi olasılığının varlığı aranmalıdır. Zararın gerçekleşme olasılığının 

yoğunlaştığı ve böylece tehdit edilen hukuksal değerin korunması bakımından 

zararın meydana gelmesinin kesin olarak önüne geçmek için gerekli önlemlerin 

derhal alınmasının kaçınılmaz olduğu an, tehlikenin halen mevcut olduğu zamanı 

göstermektedir. Tehlikenin halen mevcut olması koşulu yalnızca, zararın çok yakın 

bir zaman içerisinde gerçekleşmesinin beklendiği anlık tehlikeleri değil, aynı 

zamanda uzun bir zaman aralığı boyunca süren ve her an bir zarara dönüşebilecek 

ve zararın meydana gelmesinin bir zaman süresince daha gecikme olanağının da 

bulunduğu devam eden tehlikeleri de kapsamına almaktadır. Zararın belirli bir 

zamanın geçmesinden sonra, böylece gelecekte gerçekleşeceği değerlendirmesi 

yapılmasına karşın, yalnızca o anda derhal yapılacak bir fiille etkili bir şekilde 

bertaraf edilebilecek nitelikteki tehlikeler de devam eden tehlike kavramının 

içerisinde yer alırlar. Meşru savunmanın ön cephesi veya önleyici meşru savunma 

olarak adlandırılan hâller de bu bağlamda ele alınmalıdır1302. Daha önce zikrettiğimiz, 

Alman İmparatorluk Mahkemesi’nin “ev zorbası” olayına ilişkin 12 Temmuz 1926 

tarihli kararı ve Alman Federal Mahkemesi’nin “röntgenci” olayına ilişkin 15 Mayıs 

1979 tarihli ve gerçeğe uygun bir tanıklıkta bulunduğu takdirde yaşamına veya vücut 

bütünlüğüne yönelik bir zararla tehdit edilen tanığın, tehdide ne zaman maruz 

kalacağının tam olarak bilinmemesi örneği 1303  mazeret nedeni olarak zorunluluk 

                                                 
1302 LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 29; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 17; KÜHL, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 45; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 20/6; JESCHECK/ 
WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 44 I 2; MAURACH/ZIPF, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil I, § 34, No: 11, 12; SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 7; NK-StGB (NEUMANN), § 35, 
No: 12.  
1303 RGSt 66, sh: 98; BGHSt 5, sh: 371.  



 449

durumunda devam eden tehlikenin halen mevcut tehlike koşulu kapsamında 

değerlendirildiği olaylardır1304.         

                                                 
1304 Burada Yargıtay’ın bir kararını belirtmekte yarar görüyoruz; “Sanık Fevzi, … Bankası Harbiye 
Şubesi’nde Müdür Müavini olarak görev yapmaktadır. Mutlu ve dengeli aile yaşantısını sürdürürken, 
kahvecilik yapan ve serseri takımından olduğu dosya içeriğinden anlaşılan Sabahattin adlı şahıs, reşit 
olmayan kızını kaçırmıştır. Sabahattin, öylesine saldırgan ve kanun dışı fiillere o derece yatkın bir 
kişidir ki; bu olaylardan altı ay kadar sonra, bir şoför arkadaşıyla birlikte iki Amerikalı turist kızı 
kaçırarak bir eve kilitlemiş, pencereleri kırarak imdat isteyen turist kızlar, polisin olay yerine gelmesiyle 
kurtarılabilmişlerdir. // Kızının iğfal de edildiğini öğrenen Fevzi, müşteki Sabahattin ile evlenmesine rıza 
göstermiştir. Buna rağmen müşteki, eşini eve hapsetmiş, dövüp-sövmeye, işkence yapmaya başlamış, 
hatta esrar kullanmaya zorlamıştır. // Sanık ve eşi nikâhtan sonra bir daha kızlarını görememişlerdir. 
Muhitte yaptıkları soruşturma sonucu, Sabahattin’in kızlarına işkence yaptığını, eve hapsettiğini 
öğrenince C. Savcılığına müracaat etmişler, karakola havale edilen şikâyet dilekçeleri üzerine hiçbir 
işlem yapılmayınca, kızlarını evinde ziyarete karar vermişlerdir. Gittikleri evde karşılaştıkları durum 
şudur: Gözleri çürük, elleri yara içinde olan kızları, kocası için ‘ne dese yapın, yoksa sizi öldürür’ diye 
ağlamaya başlamıştır. // Daha bu olayın şokunu atlatmadan, sanık aynı evde damadının bıçaklı 
saldırısına uğrar, karakolluk olurlar. Ancak bu ara baygın hâlde bulunan kızlarını kurtarmayı başarırlar 
ve Cerrahpaşa Hastanesi’nde tedavi ettirdikten sonra kendi evlerine götürürler, kızları müşteki aleyhine 
boşanma davası açar. // Buna rağmen, müşteki ve arkadaşları sık sık, özellikle sanığın evde 
bulunmadığı zamanlarda evine gelerek sanık ve yakınlarını tehdit etmeye, rezalet çıkarmaya 
başlamışlardır. Bunun üzerine sanık tekrar C. Başsavcılığına müracaat etmiş ve hazırlık soruşturması 
evrakı Ortaköy Emniyet Komiserliği’ne havale edilmiştir. // Olay tarihinden 15 gün kadar önce de, 
Sabahattin’in adamları, kızını kaçırmak amacıyla sanığın evine zorla girmeye çalışmışlar, sanığın eşi 
keser kullanarak bu tecavüzü def edebilmiştir. // Sanık, korkusundan ikinci kızını da okula 
göndermemeye başlamıştır. Müştekinin giderek artan tecavüzlerini yasal yollardan def etmek olanağını 
bulamamakta, yine de uygunsuz ve suç teşkil eden bir davranış içine girmemektedir, çaresizdir. Ancak, 
bu nitelikteki şahsın kızını tekrar zorla alıp götürmesine seyirci kalmayacaktır, bir şeyler yapması 
gerekmektedir. Arkadaşı Şerafettin’e başına gelenleri anlatır ‘tanıdık, boş bir erkek olsa da, özellikle 
ben evde bulunmadığım zamanlar eve gözkulak olsa. Belki bu şahıslar eve gelmekten vazgeçerler’ 
demiş, Şerafettin’in de ‘Erzurum Öğrenci Yurdu’nda tanıdık arkadaşları olduğunu, onların yardımcı 
olabileceğini’ söylemesi üzerine sanık, bu öğrencilerle temas kurmuş, onlara durumu anlatınca, 
öğrenciler hiçbir menfaat karşılığı olmaksızın yardımcı olmaya, müştekiyi korkutmaya söz vermişlerdir. 
// Kendisinin ve yakınlarının uğradığı tecavüzlerin boyutları ve devamlılığı gözönünde tutulduğunda, 
sanığın bu çeşit bir yola başvurması yasa dışı bir fiil olarak nitelendirilemez. Zira sanık aslında suç 
teşkil eden fiillere zorlanmamak için, çaresizlikten böyle bir yol seçmiştir. Bütün istediği, müştekinin 
yasa dışı davranışlarından vazgeçmesidir. Onun ne şekilde korkutulacağını dahi bilmemektedir. // Bu 
noktadan itibaren, olayların akışı ve kontrolü yurtta tanışdığı diğer sanıkların eline geçer. Sanığın evine 
gidip müştekiyi beklemeye başlarlar. Ertesi gün, sanığın evde bulunmadığı bir saatte müştekinin aracı 
olarak gönderdiği iki kadın eve gelir. Sanık Fevzi’nin eşi, diğer sanıkların talimatıyla ‘barışmaya rıza 
gösterebileceklerini, müştekiyi o gece beklediklerini’ söyler. // 8.2.1978 günü gecesi, müşteki yanında 
iki kadın ve Sabri adlı şahıs olduğu hâlde, sanığın evine gelir. Bir bahane uydurarak kadınların evden 
uzaklaşmasını sağladıktan sonra, gizlendikleri yerden çıkan diğer sanıklar, müşteki ve arkadaşının 
gözlerini bağlarlar, sanık Fevzi’nin kullandığı bir araba ve kiraladıkları diğer bir arabaya binerek 
Erzurum Öğrenci Yurdu’na gelirler. Orada sanık Fevzi’ye evine geri dönmesi söylenir, sanık denileni 
yapar. // Yurtta bir odaya alınan müştekinin arkadaşı Sabri’ye hiçbir şey yapmazlar, ancak müştekiyi 
dövdükleri, korkutmak amacıyla ayaklarına doğru kurşun sıktıkları gibi, ‘100 000 lira parayı, üç tabanca 
ve boğazındaki altın kolye ile birlikte 13.2.1978 günü saat 12.00’de … Pastahanesi’ne getirmesini’ 
söylerler. Bu fiillerden Sanık Fevzi’nin haberi yoktur. Onun talimatı ile de yapılmamıştır. // Müştekinin, 
durumdan zabıtayı haberdar etmesi üzerine, polisler belirtilen günde, … Pastanesi ve civarında tertibat 
alırlar. Müştekinin getirdiği para paketini alırken sanık Tahsin suçüstü yakalanır. Olay yerinde gözcü 
olarak bulunan ve diğer olaylara da karışan Yusuf sağ baldırından hafif yaralı olarak ele geçer, kimliği 
tespit edilen diğer sanık Cemal de yakalanarak açılan kamu davası sonucu yazılı şekilde 
mahkûmiyetlerine karar verilir ve haklarında verilen hüküm kesinleşir…. Müşteki Sabahattin’in 
özgürlüğünü daraltmak özel kastıyla fiilde bulunduğu veya başkaca bir suç işlediği tespit edilemeyen 
sanık Fevzi’nin beraatine karar verilmesi gerekir” (CGK 28.03.1983, E. 56/K. 144, Karar için bkz. 
SAVAŞ/MOLLAMAHMUTOĞLU, Türk Ceza Kanununun Yorumu, c: I, sh: 814-816). Yargıtay’ın bu 
kararı ve gerekçesi, bize göre, doğru değildir. Öncelikle belirtelim ki, olayda meşru savunma durumu 
bulunmamaktadır. Zira halen mevcut veya gerçekleşmesi muhakkak olan bir saldırı yoktur. Buna karşın, 
sanık saldırının ileri bir tarihte yapılabileceği, derhal harekete geçilmediği takdirde de saldırının ileride 
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4. Tehlikenin Bir Hakka Yönelik Olması 

TCK md. 25/2 “gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik” tehlike 

ifadesini kullanmıştır. Bu nedenle mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu 

bakımından da tehlikeyle karşı karşıya kalan hakların kapsamı sınırlı tutulmamış, 

böylece bütün hakların zorunluluk durumu bakımından koruma kapsamında 

bulunması öngörülmüştür. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, TCK md. 25/2’de 

kullanılan “hak” kelimesini geniş yorumlayarak hukuksal değer şeklinde anlamak 

daha yerinde olacaktır.  

Avusturya CK § 10, failin zorunluluk durumunda mazur görülebilmesi 

bakımından tehlikenin belirli hukuksal değerlere yönelmiş olması koşulunu 

getirmeyerek, herhangi bir sınırlama öngörmemiştir. Böylece malvarlığı değerlerinin 

kurtarılması için gerçekleştirilen fiil de mazur görülebilecektir. İsviçre Ceza 

Kanunu’nun mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunu düzenleyen yeni 18. 

maddesi, tehlikenin, “vücut bütünlüğü, yaşam, özgürlük, şeref, malvarlığı veya başka 

üstün değerler” bakımından mevcut olmasını aramıştır. Böylece İsviçre CK korunan 

bazı hukuksal değerleri saymakla yetinmemiş, başka üstün hukuksal değerlerin de 

korumadan yararlanacağını ifade etmiştir. Ancak diğer hukuksal değerlerin üstün 

olmasını arayarak bir sınırlama da getirmiştir. Alman Ceza Kanunu § 35 ise, 

zorunluluk durumunda gerçekleştirilen kurtarma fiilinin mazur görülebilmesi için 

tehlikenin yöneldiği hukuksal değerleri oldukça kısıtlı tutmuştur. ACK § 35, yalnızca 

yaşam, vücut bütünlüğü ve özgürlük hukuksal değerlerinin tehlikeyle karşı karşıya 

bulunması hâlinde kurtarma fiilinin mazur görülmesini öngörmüştür. Böyle bir 

sınırlamanın nedeni, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda failin ihlâl ettiği 

hukuksal değerin sahibinin hukuken böyle bir ihlâle katlanma yükümlülüğünde 

olmaması, aksine kendini savunabilmesinde görülmektedir1305. ACK § 35’in, korunan 

                                                                                                                                          
bertaraf edilmesinin mümkün olmayacağı değerlendirmesinde bulunmaktadır. Bu nedenle burada 
mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun mevcut olduğu kanaatindeyiz. Yargıtay, sanığın olayların 
zorlamasıyla, yakınlarını koruma iç güdüsüyle hareket ettiğini, sanığın çaresizlik içinde bulunduğunu da 
açıkça kabul etmektedir. Bu nedenle failin içinde bulunduğu motivasyon durumunda, ondan normu ihlâl 
etmemesi beklenemeyeceğinden, kınama yargısında bulunulamayacaktır.                
1305 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 25. Roxin, bunun nedenini cezalandırmanın genel 
önleme amacında görmektedir (ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 22). Jescheck/ 
Weigend ise, yalnızca temel hukuksal değerler bakımından tehlike sözkonusu olduğunda kişinin 
kendini norma uygun şekilde yönlendirme yeteneğinin esasen güçleşmesinde görmektedirler 
(JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 44 I 1). Hirsch de bu 
sınırlamanın nedenini, failden yalnızca kişisel temel hukuksal değerlere yönelmiş olan tehlikelere 
katlanmasının ve başkalarının hukuksal değerlerine tipe uygun-hukuka aykırı müdahaleyle bağlantılı 
olan kurtarma olanaklarına başvurmamasının beklenememesinde görmektedir (LK-StGB (HIRSCH), § 
35, No: 9).     
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hukuksal değerleri yaşam, vücut bütünlüğü ve özgürlük şeklinde sınırlı olarak 

saydığı için, başka bir hukuksal değerin kurtarılması için yapılan fiile kıyasen 

uygulanması sözkonusu değildir 1306 . Bununla birlikte, bir evin kundaklanması 

dolayısıyla evde bulunanların yaşamları ve vücut bütünlükleri de dolaylı olarak 

tehlike altında olduğunda başkalarının hukuksal değerlerine müdahale edilmesinin 

zorunluluk durumu mazeret nedeni çerçevesinde değerlendirileceği doktrinde kabul 

edilmektedir1307. 

TCK md. 25/2’nin koruduğu hukuksal değerlerin başında hiç şüphesiz yaşam 

hakkı gelmektedir. Yaşam doğmuş bir insanın gerçekte mevcut olan hayatıdır. İnsan 

yaşamı şu anda mevcut bulunan bireysel fiziksel varlık olarak anlaşılmaktadır. Bu 

bağlamda henüz doğmamış olan insan yaşamının (ceninin) mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumu kapsamında yer alıp almadığı tartışmalıdır. Bir düşünceye göre, 

cenin de insan yaşamı kapsamında değerlendirilerek, buna yönelen bir tehlike 

mazeret nedeni olarak zorunluluk durumuna gerekçe teşkil edebilir. Böylece ceninin 

korunması için yapılan hukuka aykırı fiiller zorunluluk durumuna göre mazeretli 

kabul edilebilecektir1308. Diğer düşünceye göre, bir insanın yaşamına göre ceninin 

nispeten kanunen zayıf korunması bu ikisinin eşit olmadığını göstermektedir. Ayrıca 

ceninin korunmasının mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun kapsamına 

dâhil edilmesi bakımından bir suç politikası gereksinimi de mevcut değildir. Çünkü 

embriyoya yönelik insan saldırılarına karşı üçüncü kişi lehine meşru savunma 

yoluna başvurulabilir. Ayrıca hamile kadının vücut bütünlüğünün maruz kaldığı bir 

tehlike hâlinde mazeret nedeni olarak zorunluluk durumuna başvurulabilir1309. Biz de 

ceninin korunmasının insan yaşamı kapsamında değerlendirilmemesi yönündeki 

görüşe katılmaktayız. Çocuğunun kan nakli yoluyla kurtarılmasını, kendi “ebedî” 

yaşamını kurtarmak için inancı nedeniyle aktif olarak engelleyen failin yaşamı 
                                                 
1306 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 26; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 
23; SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 5; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 13; LK-StGB (HIRSCH), § 
35, No: 10. 
1307 SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 5; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 10. 
1308 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 5. Aynı 
yönde bkz. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 20/8; SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 5. Bununla 
birlikte Lenckner/Perron, tipe uygun olmayan veya hukuka uygun olan çocuk aldırmanın hukuka aykırı 
olarak engellenmesinin mazeret teşkil etmeyeceğini, tipe uygun ve hukuka aykırı çocuk düşürmenin 
engellenmesi bakımından ise, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun yalnızca, meşru savunma 
sözkonusu olmadığı takdirde önem taşıyacağını ifade etmektedirler [SCHÖNKE/SCHRÖDER, 
Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 5; Aynı yönde bkz. NK-StGB 
(NEUMANN), § 35, No: 14]. 
1309 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 24; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 14; LK-
StGB (HIRSCH), § 35, No: 12. 
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bakımından tehlike sözkonusu değildir. Çünkü böyle ebedî bir yaşam bir hukuk 

devletinin koruma alanına girmemektedir1310. 

Korunan diğer bir hukuksal değer ise vücut bütünlüğüdür. Vücut bütünlüğü 

yalnızca fiziksel vücut dokunulmazlığı şeklinde anlaşılmamalı, kişinin ruhsal 

dokunulmazlığı da bu kapsamda değerlendirilmelidir1311. Kişinin sağlığına yönelik 

tehlikeler de vücut bütünlüğü içerisinde ele alınmaktadır. Örneğin, tamamen nemli 

odalarda kalmaktan dolayı kişi bir hastalık tehlikesiyle karşı karşıya bulunabilir1312.    

Hürriyet de aynı şekilde TCK md. 25/2’nin kapsamında bulunan hukuksal bir 

değerdir. Hürriyet kavramı geniş yorumlanmalı, yalnızca fiziksel olarak hareket 

edebilme hürriyeti olarak değil, iradî karar verme ve faaliyet özgürlüğünün yanısıra, 

kişiliğinin serbest gelişimini de içinde barındıracak şekilde anlaşılmalıdır1313. Bununla 

birlikte, bir soruşturmada tutuklama veya hürriyeti bağlayıcı bir cezanın infazında 

hukuksal bir usul çerçevesinde hürriyetin kısıtlanmasına karar verildiğinde hürriyete 

yönelik bir tehlike mevcut değildir1314.     

Cinsel dokunulmazlığa yönelen tehlikeleri bertaraf etmek amacıyla 

gerçekleştirilen fiiller de zorunluluk durumu çerçevesinde mazur görülebilir.  

Malvarlığına yönelik tehlikeler de, fail üzerinde her ne kadar vücut 

bütünlüğüne ve yaşama yönelik tehlikelere göre psikolojik baskı daha az olsa bile, 

kurtarma fiilinin mazur görülmesi mümkün olabilmektedir. Örneğin ünlü bir 

düşünürün bir eşi olmayan el yazmasının1315 ya da eser sahibinin yaşamını adadığı 

ekonomik, bilimsel veya sanatsal ürünlerin1316  kurtarılması için başkasının vücut 

bütünlüğüne zarar verilmesi zorunluluk durumuna göre mazur sayılabilecektir. Buna 
                                                 
1310 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 28.  
1311 Aksi görüş için bkz. KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 29; SCHÖNKE/SCHRÖDER, 
Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 6/7; NK-StGB (NEUMANN), § 35, 
No: 16; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 13.      
1312 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 6/7.  
1313 Hürriyet kavramının dar olarak ele alınması gerektiği yönünde bkz. KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, § 12, No: 30; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 28; JESCHECK/WEIGEND, 
Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 44 I 1; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 20/8; SK-
StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 5; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, 
(LENCKNER/PERRON), § 35, No: 8; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 17; LK-StGB (HIRSCH), § 35, 
No: 9, 14.    
1314 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 30; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 
29.  
1315 Örnek için bkz. KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 26; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil I, § 22, No: 23.  
1316 Örnek için bkz. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 20/9.   
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karşın, bir yangında hayvan bakıcısını uyandırmadan önce hayvanlarını kurtaran, bu 

nedenle hayvan bakıcısının ağır yaralanmasına neden olan çiftçi1317 ya da Hegel’in 

hukuk felsefesi kitabının el yazmasını korumak için eşinin ağır duman 

zehirlenmesinde kalmasına neden olan kişi, insan yaşamının korunmasının kanunî 

değerlendirmeye karşı çıkacak bir şekilde nispileştirilmesi gerekmemekteyse, mazur 

kılınamaz1318.   

Başka hukuksal değerlerin TCK md. 25/2 anlamında mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumuna neden olabilmesi için, bu hukuksal değerlere yönelik tehlikenin 

faili başkalarının hukuksal değerlerine artık riayet etmeyecek derecede inandırıcı bir 

psikolojik duruma sokması gerekir. Böylece fail bakımından güçlü bir baskı 

durumunun mevcut olması hâlinde, normun ona hitap edebilmesi güçleşecek ve 

failden başka bir davranışta bulunması beklenemediği takdirde, başka hukuksal 

değerler de mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu kapsamında ele 

alınmalıdırlar1319.    

B. Kurtarma Fiiline İlişkin Koşullar 

1. Tehlikenin Meydana Gelmesine Bilerek Neden Olmama 
Koşulu 

TCK md. 25/2, failin tehlikeye bilerek neden olması hâlinde zorunluluk 

durumu çerçevesinde ceza sorumluluğunun ortadan kalkmayacağını ifade 

etmektedir. Çünkü failden bilerek neden olduğu tehlikeye katlanması beklendiği için 

mazur görülmesi de sözkonusu olmamaktadır. Böylece istisnaî bir hâl olan mazeret 

nedeni olarak zorunluluk durumunun istisnalarından birini tehlikeye bilerek neden 

                                                 
1317 Örnek için bkz. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 20/9.   
1318 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 23.  
1319 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 23, No: 64. Buna karşın Rudolphi, bu 
görüşü, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunu yalnızca failin psişik baskı durumuna 
dayandırması nedeniyle eleştirmektedir (SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 5). “Töb-Der tarafından ülke 
çapında düzenlenen boykota katılmak suçundan sanık Mine’ye üst düzeyde de destek kazanmış bir 
örgüt ve güç karşısında hangi kararının veya seçiminin yeni başladığı görevinde güven sağlayabileceği 
kaygısı, kuşkusu egemen olmuştur. Böylesine zorunlu kaygılar içerisinde sanık Mine’nin suç iradesinin 
'kastının' yapısına, yalnızlığına ve çaresizliğine özgü bir düşünce ile tartışılıp değerlendirilmesi doğru 
olur. Eğitimde egemen güç yerleşik yasal yönetim midir, yoksa yasal yönetimle bir ölçüde özdeşleşmiş, 
kadrolaşmış, genişleyerek etkinleşmiş, köyünde yakın görev arkadaşlarını da içine alan örgüt müdür? 
Bu karşıt güçler ve baskılar arasında kalan, deneyimleri sınırlı genç kızdan tek başına derslere girerek 
karşıt direnişe geçmesi beklenemez. Gücünü aşacak bu seçimin başına neler getirebileceğinden 
kaygılanması beklenmelidir” (CGK 08.03.1982, E. 29/K. 86’daki Özel Daire’nin kararı, 
SAVAŞ/MOLLAMAHMUTOĞLU, Türk Ceza Kanununun Yorumu, c: I, sh: 817-819).          
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olma teşkil ettiği için, istisnanın istisnası kural olduğundan, fail tehlikeye bilerek yol 

açtığında cezalandırılmaktan kurtulamayacaktır.  

Alman Ceza Kanunu § 35 açıkça bu koşula yer vermiştir. Bu düzenleme 

gereğince, failden olaydaki koşullara göre tehlikeye bizzat neden olması dolayısıyla, 

tehlikeye katlanması beklenebildiği takdirde mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumundan yararlanamayacaktır. Bu düzenlemede Alman kanun koyucusu önceki 

kanunî düzenlemedeki tehlikeye kusurlu olarak yol açılması koşulundan vazgeçmiş, 

yalnızca tehlikeye nedensel olarak yol açılmasını yeterli gördüğü izlenimini verse 

de1320, doktrinde tehlikeye her şekilde yol açılmasının kabul edilmesini önlemeye 

yönelik yaklaşımlar ortaya atılmıştır 1321 . İsviçre Ceza Kanunu’nun yeni 18. 

maddesinde bu koşul açıkça düzenlenmemiştir. Ancak maddede geçen “failden 

tehlikeyle karşı karşıya kalan değeri feda etmesi beklenebiliyorsa” ifadesinin 

kapsamına failin tehlikeye yol açması da girecektir.    

Doktrinde Lenckner/Perron, tehlikeye failin yol açması hâlinde, failin özel 

psişik bir baskı durumundan kaynaklanan ve nedeninde serbest hareketler (actio 

libera in causa) teorisine de dayandırılan ilkeye göre, failin hukukun bütün 

müsamahasını artık kazanamadığının yeniden ortaya çıktığı bir kusur indirimi 

nedeninin sözkonusu olduğunu ifade etmektedirler1322. Ancak Lenckner/Perron’un 

nedeninde serbest hareketler teorisinde dayalı görüşü doktrinde eleştirilmiştir. Bu 

eleştirilere göre, nedeninde serbest hareketler teorisi, mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumunda asla uygulama alanı bulamaz; çünkü failin tehlikeye 

katlanabilmesinin beklenebilirliğinin kabul edilmesi hâlinde, zorunluluk durumuna yol 

açılması değil, ruhsal baskı altında işlenen fiil cezalandırılmalıdır. Bilerek neden 

olunan tehlike hâllerinde cezalandırılabilirlik nedeninde serbest hareketler teorisine 

dayanılmak suretiyle kusur isnadiyetinin geleneksel ilkeleriyle uyumlulaştırılamaz. 

Nedeninde serbest hareketler teorisinde kusur yeteneğinin bulunmadığı durumda 

işlenen fiil anında kendini hukuka uygun davranma konusunda motive etme yeteneği 

yadsınabilmesine karşın, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda bu yetenek 

                                                 
1320 MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 34, No: 5.  
1321 LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 49.  
1322  SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 19. 
Benzer şekilde Baumann/Weber/Mitsch de, tehlikeye bizzat yol açılması durumunda nedeninde 
serbest hareketler teorisinin özel bir hâlinin sözkonusu olduğunu, bu durumda ön fiilin 
kınanabilirliğinden vazgeçilemeyeceğini belirtmektedirler (BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 23, No: 27).  
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mevcuttur. Başka bir deyişle, fiilin işlenmesi sırasında nedeninde serbest hareketler 

teorisine ilişkin olaylardakinden farklı olarak, kurtarma fiilinin failinde normatif hitap 

edilebilirlik ortadan kalkmamakta, böylece bu nedenden dolayı failin ön fiiline 

başvurulması olanaksız hâle gelmektedir. Ayrıca nedeninde serbest hareketler 

teorisi burada uygulanabilir olsaydı, tehlikeye bilinçli taksirle yol açan ve bu 

tehlikeden kendisini kasten işlediği bir fiille kurtaran fail yalnızca taksirli bir suçtan 

dolayı cezalandırılabilirdi1323. Fakat bu ihtimal tehlikeye bilerek neden olunmasını 

öngören kanuna açıkça aykırıdır.  

Tehlikeye yalın bir yol açma, ceza sorumluluğunun ortadan kalkmasının 

yadsınması bakımından yeterli değildir. Örneğin bir kimse, soruşturmada gerçeğe 

uygun bir ifade vermekle arka plândaki kişiler tarafından öldürülme tehlikesine 

kendini maruz bıraktığı takdirde, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumuna 

dayanma olanağı bu kişinin elinden alınamaz. Çünkü bir vatandaşlık görevinin 

yerine getirilmesi zorunluluk durumundan yoksun bırakılma suretiyle 

cezalandırılamaz. Aynı durum, bir kişinin kendisini bir ihbar, dava açılması veya 

sadece açık sözlerle tehlikeye sokması hâlinde de geçerlidir. Çünkü, aksi takdirde, 

vatandaşlık haklarının yerine getirilmesi nedeniyle zorunluluk durumuna düşen kişi, 

diğer zorunluluk durumunda bulunan kişilere göre, daha kötü değerlendirilmiş olurdu 

ki, bu da eşitlik ilkesini ihlâl etmiş olurdu1324. 

Bu nedenle mazeret nedeni olarak zorunluluk durumundan yararlanabilme 

olanağının ortadan kalkması bakımından yalın bir tehlikeye yol açılmasından daha 

fazlasının istenmesinin gerekli olduğunu düşünen TCK md. 25/2, tehlikeye bilerek 

neden olunması koşulunu öngörmüştür. Ancak bilerek neden olmama koşulunun da 

mutlak surette uygulanmaması ve bu koşulun failin tehlikeye katlanmasının 

beklenebilirliği kriteriyle tamamlanması gerektiği kanaatindeyiz.  

TCK md. 25/2’de geçen “bilerek” ifadesini hem kastı hem de bilinçli taksiri 

kapsayacak şekilde açıklamak gerekir. Failin ön fiildeki kastı kurtarma fiilinin 

neticesini de kapsadığı takdirde, failin mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumundan yararlanmak için tehlikeye kasten neden olmasından dolayı TCK md. 

                                                 
1323 LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 47; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 37; SK-StGB 
(RUDOLPHI), § 35, No: 11; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 31.  
1324 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 44; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 
62; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 44 III 2a; SCHÖNKE/ 
SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 20; SK-StGB 
(RUDOLPHI), § 35, No: 15; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 34; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 49.  
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25/2 uygulama alanı bulmaz. Ancak fail, mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumundan yararlanarak bir kurtarma fiili gerçekleştirme kastı bulunmasa bile, 

tehlikeye kasten neden olmuşsa, aynı şekilde yine TCK md. 25/2’den 

faydalanamayacaktır. Tehlikeye bilinçli taksirle yol açılması hâlinde de, fail 

zorunluluk durumu çerçevesinde mazur sayılamayacaktır. Çünkü yeterli bir neden 

olmaksızın öngörülen ya da öngörülebilir nitelikteki bir zorunluluk durumuna 

varabilecek bir tehlikeye yönelen kişi kurtarma fiilinden dolayı sorumlu 

tutulacaktır1325. Böylece nedensiz yere kendisini bir tehlike içerisine atan kişi üçüncü 

kişilere zarar veren kurtarma fiilleri bakımından kendisine gösterilen müsamahayı 

kaybetmektedir. Çünkü tehlike, ortaya çıkmasında failin sorumluluğu yüzünden artık 

bir şansızlık ya da tesadüf değildir. Böyle bir durumda cezadan vazgeçilmesi genel 

hukuk bilincinin sarsılmasına neden olabileceğinden, failin mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumundan yararlandırılmaması yolu tercih edilmektedir1326.  

Bir kişiye isnad edilebilir şekilde hareket eden ya da zarar veren kişiye, 

bundan doğan öngörülebilir nitelikteki tehlikeler isnad edilmelidir ve bu kişi 

başkalarını feda ederek bu tehlikelerden kendini kurtaramaz1327 . Alman Federal 

Mahkemesi bir kararında, Berlin Duvarı’nın yanıbaşında bulunan bir sınır nöbetçisini 

kaçmaya olanak sağlamak için ateş ederek öldüren Demokratik Alman Cumhuriyeti 

vatandaşı bir mülteciyi mazeret nedeni olarak zorunluluk durumundan 

yararlandırmamıştır. Çünkü Mahkeme’ye göre, mülteci, dolu silâhla bütün riskleri 

bilerek silâhlı bir sınır nöbetçisiyle öngörülebilir bir çatışma durumuna yönelmiştir1328. 

Bununla birlikte, bir kimse başkalarına yardım etmek ya da toplumsal bakımdan 

yararlı bir faaliyette bulunmak (inceleme ve araştırma seyahatlerinde olduğu gibi) 

istediğinde, kendisini doğadan kaynaklanan bir tehlikeye maruz bırakma bakımından 

yeterli bir nedeni vardır. Böyle olaylarda kişi, bu tehlikeyi öngörmüş olsa bile, 

mazeret nedeni olarak zorunluluk durumundan yararlanmalıdır1329.    

                                                 
1325 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 46; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 
63; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 20. Bu 
nedenle, failin tehlikeden dolayı başkasının hukuksal değerini ihlâl edebilme olanağını öngörebilmesi 
zorunlu değildir (NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 36).   
1326 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 64.  
1327 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 47; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 36.   
1328 JR 2001, sh: 467.  
1329 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 47.  
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Tehlikeye bilerek neden olunması hâlinde mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumundan yararlanılmasının mümkün olmamasını Roxin’in bir örneğiyle 

açıklamak mümkündür. Bir arkadaşıyla tehlikeli bir yelken partisine girişen bir kişi 

cankurtaran yeleğini dikkatsizliği nedeniyle evde bırakır. Fırtınada teknenin alabora 

olması üzerine, arkadaşının cankurtaran yeleğini zor kullanarak almak suretiyle 

kendini kurtarır ve arkadaşını dalgalar arasında ölüme terk eder1330. Böyle bir olayda, 

fail denize açılmadan önce sahilde cankurtaran yeleğini almadığını fark edip de 

fırtına tehlikesini öngördüğü hâlde, böyle bir durumun gerçekleşmeyeceğine özen 

yükümlülüğüne aykırı olarak güvendiği (bilinçli taksir) ya da gerçekleşirse 

gerçekleşsin (olası kast) düşüncesinde olduğu için eve gidip yeleği almak veya 

partiden vazgeçmek yerine denize açılmış ise, mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumundan faydalanamayacağından kasten insan öldürme suçundan sorumlu 

tutulacaktır. Çünkü böyle bir olayda hem tehlike hem de başkasını feda ederek 

kendini kurtarmanın kaçınılmaz olması öngörülebilir niteliktedir. Şayet fail gerekli 

objektif özen yükümlülüğüne uyarak cankurtaran yeleğini yanına almış olsaydı ve bu 

yeleğin çalışmayacağı öngörülemez nitelikte olsaydı, failin arkadaşını öldürmekten 

dolayı sorumluluğu ortadan kalkacaktı.  

Tehlikeye bilerek neden olan kişi ile kurtarılan hukuksal değerin sahibi aynı 

kişi olmadığında, başka bir ifadeyle üçüncü kişi lehine zorunluluk durumunda nasıl 

bir karar verilmesi gerektiği sorunu ortaya çıkmaktadır. Örneğin ailesini kusurlu 

olarak bir tehlikeye sokan ve onları bu tehlikeden yalnızca üçüncü bir kişiye zarar 

vermek suretiyle kurtarabilen bir babanın mazur görülüp görülemeyeceği şeklinde 

mesele ortaya çıkabilmektedir. TCK md. 25/2, failin bilerek bir tehlikeye neden 

olmaması hâlinde başkasını kurtarabileceğini ifade etmektedir. Bir görüşe göre, 

böyle bir durumda norma uygun davranmasını güçleştiren ve kusuru azaltan özel 

motivasyon baskısı faile isnad edilmeli ve fail zorunluluk durumu mazeret 

nedeninden yararlanmamalıdır1331. Ancak bizim de katıldığımız diğer görüşe göre, 

babanın cezalandırılması gerektiği sonucu bize pek inandırıcı gelmemektedir. 

Çünkü bir baba ailesini tehdit eden tehlikeye bizatihi kusuruyla yol açtığında, onları 

üçüncü kişileri feda etme pahasına da olsa bu tehlikeden kurtarmak için kendisini 

çok daha güçlü olarak yükümlü hissedecektir. Ayrıca kamuoyu da böyle bir 

motivasyon lehinde bir anlayış göstereceğinden, genel hukuk bilincine riayet 
                                                 
1330 Örnek için bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 48.      
1331 SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 20a.  
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cezalandırmayı gerektirmemektedir. Yükümlülüğüne aykırı olarak bizzat yaşam 

tehlikesine soktuğu aile mensubuna yardım etmekten başka failden bir şey 

beklenemez. Bu nedenle kural olarak, fail tarafından bilerek neden olunan tehlikeye 

rağmen, failden tehlikeye katlanmasının beklenememesi kabul edilmektedir 1332 . 

Böylece beklenebilirlik kriterine başvurulması suretiyle kanunun mutlak ifadesi 

yumuşatılabilmektedir.  

Tehlikeye fail değil de, kurtarılan kişi bilerek neden olmuşsa, örneğin 

kendisini bilerek bir tehlikeye sokan kadını, kocası üçüncü kişiye zarar vererek 

kurtarmışsa, ceza sorumluluğunun ortadan kalkıp kalkmayacağı doktrinde 

tartışmalıdır. Bir görüşe göre, nasıl ki, tehlikeyle karşı karşıya bulunan kişi yol açtığı 

bu tehlikeye katlanmak zorundaysa, fail ile tehlikeyle karşı karşıya kalan kişinin 

rollerinin paylaşımında da, kurtarılan kişinin tehlikeye neden olması sözkonusu ise, 

yine tehlikeye katlanmak zorundadır1333. Bizim de katıldığımız diğer görüşe göre, 

böyle durumlarda ceza sorumluluğunun ortadan kalkacağını kabul etmek 

gerekecektir. Bu sonuca, yalnızca failin tehlikeye bilerek yol açmasını öngören 

kanun metninden değil, eşini (ya da başka bir yakınını) kurtaran kişinin, eşinin 

kendisini tehlikeye nasıl düşürdüğüne önem vermeksizin, müsamaha görmesiyle de 

ulaşılabilir1334. 

Tehlikeye fail ile mağdur birlikte bilerek neden olduklarında beklenebilirlik 

ortadan kalkabilir. Örneğin yüzme bilmeyen iki arkadaş, yanlarına bir tane 

cankurtaran yeleği alarak tekneyle açılıp da teknenin alabora olması üzerine, her 

ikisinden de yaşamlarını kurtaracak cankurtaran yeleğinden vazgeçmeleri ve 

böylece kendi yaşamları bakımından tehlikeye katlanmaları beklenemez1335. 

2. Tehlikeye Katlanma Hukuksal Yükümlülüğünün 
Bulunmaması Koşulu 

                                                 
1332 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 50; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 
67; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 44 III 2a; SK-StGB 
(RUDOLPHI), § 35, No: 17; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 38; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 51. 
1333 BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 23, No: 28; SK-StGB (RUDOLPHI), 
§ 35, No: 17; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 65.  
1334 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 51; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 
68; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 44 III 2a; MAURACH/ZIPF, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband 1, § 34, No: 6; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch 
Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 20a; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 39. 
1335 LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 52.  
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Tehlikeye katlanma hukuksal yükümlülüğü bulunan kişilerin zorunluluk 

durumundan yararlanamaması şeklinde bir koşul TCK md. 25/2 açıkça yer 

almamaktadır. Ancak bu koşul, zorunluluk durumunun niteliğinden çıkartılabilecektir.  

Alman Ceza Kanunu § 35, failden olaydaki koşullara göre, özel bir hukuksal 

ilişki içerisinde bulunması dolayısıyla, tehlikeye katlanmasının kendisinden 

beklenebildiği hâllerde mazeret nedeni olarak zorunluluk durumundan 

yararlanamayacağını belirtmek suretiyle, tehlikeye katlanma hukuksal 

yükümlülüğünün bulunmaması koşulunu dile getirmiştir. Bununla birlikte, bu 

düzenleme, özel bir hukuksal ilişkiden kaynaklanan tehlikeye katlanma 

yükümlülükleri hariç olmak üzere, kişiden tehlikeye katlanmasının beklenebildiği 

hâllerde, cezanın § 49 I gereğince indirilmesini öngörmüştür. İsviçre Ceza 

Kanunu’nun yeni 18. maddesi de, failden tehlikeyle karşı karşıya kalan değeri feda 

etmesinin beklenebildiği, böylece failin tehlikeye katlanma hukuksal yükümlülüğünün 

bulunduğu hâllerde, fail yine de kurtarma fiiline başvurduğu takdirde cezanın 

indirilmesini öngörmüştür.  

Hukuksal bir yükümlülük altında bulunan failden, normal vatandaşlarla 

karşılaştırıldığında daha fazla oranda tehlikeye katlanması beklenmektedir. Fail 

bakımından fiilden önce mevcut bulunan özel yükümlülüğünden dolayı mağduriyet 

sınırı yüksek olduğundan, tehlikeyle mücadele etmek veya buna katlanmak yerine, 

üçüncü kişiye zarar vermek suretiyle kurtuluş çaresi araması mazur 

görülmemektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, tehlikeye katlanma yükümlülüğü 

bakımından sadece ahlâkî yükümlülükler yeterli değildir. Askerler, polisler, sınır 

muhafaza görevlileri, itfaiye erleri, gemi adamları, sivil savunma ekipleri ve Kızılay 

görevlileri gibi özel bir hukuksal statü içerisinde bulunan kişi grupları bakımından 

tehlikeye katlanma hukuksal yükümlülüğü mevcuttur. Nitekim Askerî Ceza 

Kanunu’nun 46. maddesi asker kişilerin tehlikeye katlanma yükümlülüklerini açıkça 

ifade etmektedir. Böylece kamuoyu karşısında bir yükümlülüğün verildiği mesleklerin 

mensuplarının tehlikeye katlanma yükümlülükleri doğduğu için, başvurdukları 

kurtarma fiili mazur görülmeyecektir1336.  

                                                 
1336 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 69; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 
39; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 23, No: 30; JESCHECK/WEIGEND, 
Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 44 III 2b; MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
Teilband 1, § 34, No: 9, 10; SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 12; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 20/13; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 41, 42; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch 
Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 22, 23; Tehlikeye katlanma yükümlülüğünün 
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Meslek icabı yükümlülük altına girme, özel bir hukuksal ilişkiden dolayı 

tehlikeye katlanma yükümlülüklerinde çoğu zaman, mesleğini yerine getirmesi 

dolayısıyla tipik olarak özel tehlike durumlarıyla karşı karşıya gelen bir meslek grubu 

mensubunun sözkonusu olduğu anlamına gelmektedir. Örneğin bir itfaiye eri sürekli 

yangın tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır1337.  

Koruma yükümlülüğünün kamu hukukuna dayanması zorunlu değildir. 

Örneğin bir hekim veya hastane personeli toplum karşısında da bir koruma 

yükümlülüğü altındadır ve olası ölümcül bir hastalık bulaşması tehlikesine işaret 

ederek halk sağlığı hizmetinden kaçınarak tıbbî müdahalede bulunma 

yükümlülüğünü ihmal ederek hastanın ölmesine veya bedensel bir zarara maruz 

kalmasına yol açamaz. Ayrıca özel bir hukuksal ilişkiden kaynaklanan tehlikeye 

katlanma yükümlülüğünün somut olayda özel bir hukuksal işlemle sağlanması 

zorunlu değildir. Örneğin bir havuzda cankurtaran olarak çalışan kişi özel bir 

hukuksal ilişki içerisinde bulunmaktadır. Havuza gelen müşteriler onun kontrolü 

altında bulunmak için giriş parası ödemek mecburiyetinde olmalarına karşın, 

cankurtaran hatır gönül tanımaksızın adını bilmediği herkesi gerektiğinde 

kurtarmakla yükümlüdür. Buna karşın bir dağ kılavuzu, kişisel bir sözleşmeden 

dolayı münferit turistler bakımından faaliyet gösterdiğinde, herkesi koruma veya 

kurtarma yükümlülüğü altında değildir1338. 

Meslek icabı yükümlülük altına girme, tehlikeye katlanma yükümlülüğünün 

yalnızca meslek açısından tipik olan tehlikeler bakımından geçerli olduğu sonucuna 

götürür. Örneğin bir hekim bakımından hastalık bulaşma tehlikesi meslek açısından 

tipiktir. Buna karşın hekimin bir gemi kazasında düştüğü yaşam tehlikesi mesleğine 

ilişkin değildir1339. Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin bir kararına göre, bir polis 

infaz memurunun silâhlı bir şüpheliyi yakalamaya ya da bir kargaşayı bastırmaya 

katıldığında somut olayın koşullarına göre yaşamını tehlikeye koymak zorunda 

olduğunu; fakat suç işleyen bir devlet iktidarı (Nazi Rejimi) tarafından, kabul 

etmemesi hâlinde bizzat ölüme maruz kalacağı şeklindeki ciddî bir tehlikeyle karşı 
                                                                                                                                          
mevcudiyeti için kamuoyu karşısında bir koruma yükümlüğünün bulunmasının zorunlu olmadığı 
yönünde bkz. LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 53, 54.     
1337 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 71.  
1338 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 40.  
1339 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 72; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 
41; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 23, No: 30; SK-StGB (RUDOLPHI), § 
35, No: 13; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 43; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch 
Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 23; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 55, 56.     
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karşıya kalacağı, bir suç işlemeye icbar edildiği takdirde mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumunu ileri sürebilecektir1340. 

Tehlikeye katlanma yükümlülüğünün nedenleri bir taraftan, toplumun 

hukuksal değerlerinin korunması bakımından tehlikelerle mücadele eden kurumların 

zarurî olmasında, diğer taraftan da belirli meslek dallarının mensuplarının kendileri 

bakımından özel risk durumları olmayan tipik tehlike hâllerine olası 

hazırlanmalarında yatmaktadır 1341 . Tehlikeye katlanma yükümlülüğünün mevcut 

olduğu olaylarda cezalandırmada genel önleme düşüncesi mevcudiyetini devam 

ettirmektedir1342.   

Üçüncü kişi lehine zorunluluk durumlarında, fail ya da tehlikeyle karşı karşıya 

bulunan kişi özel bir hukuksal ilişki içerisinde bulunduğu için tehlikeye katlanma 

yükümlülüğü altında olabilir. Üçüncü kişi yararına kurtarma fiilini yapan fail tehlikeye 

katlanma yükümlülüğü altında ise (örneğin itfaiye eri), kendi yakınını kurtarmak için 

başka bir kişiye zarar vermişse, kendisine güvenilmesi gereken bir kişi olduğu için 

mazeret nedeninden yararlanamaz 1343 . Bununla birlikte bu yaklaşım, özel bir 

hukuksal statüde bulunan itfaiye erinin gerçi bizzat yangın tehlikesine katlanması 

gerektiği, ancak eşine yönelik tehlikenin büyümesine seyirci kalmak zorunda 

olmadığı eleştirisiyle karşılaşmıştır. Bu eleştiri, tehlikeye katlanma yükümlülüğünün 

lehine hareket edilen üçüncü kişilere etkisinin olmadığı şeklinde formüle 

edilmektedir1344.  

Zorunluluk durumunda tehlikeye katlanma yükümlülüğü bulunmayan failden, 

tehlikeye katlanma yükümlülüğü altında bulunan yakınını tehlike içerisinde 

bırakmasının beklenebileceği ifade edilmektedir. Bu husus, üçüncü kişinin tehlikeye 

katlanma hukuksal yükümlülüğüne riayet edilmesiyle açıklanmaktadır. Çünkü 

toplumu korumakla görevlendirilen kurumların işlevini gereği gibi yerine getirmesi, 

yalnızca tehlikeye katlanma yükümlülüğü altında olan kişinin bu yükümlülüğünü 

                                                 
1340 NJW 1964, sh: 731.  
1341 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 73.  
1342 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 35, 38.  
1343 Çünkü felaket durumlarında toplumu korumakla görevlendirilmiş olan kişiler yükümlülüklerini yerine 
getirmedikleri ve bunun yerine yakınlarıyla ilgilendikleri takdirde kamunun selameti zarar görecektir 
(ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 43; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 45; 
SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 28; LK-
StGB (HIRSCH), § 35, No: 55.  
1344  KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 75; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 23, No: 30; SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 14. 
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bizzat yerine getirmesine değil, aynı zamanda bu kişinin yakınlarının da bu özel 

yükümlülüğe riayet etmeleri sayesinde sağlanabilmektedir. Örneğin, bir gemi 

kaptanının eşi, geminin batma tehlikesinin ortaya çıkması üzerine, kocasını bir 

yolcuyu feda etme pahasına kurtaramaz. Çünkü böyle olaylarda, tehdit altındaki 

hukuksal değer, sahibinin tehlikeye katlanma hukuksal yükümlülüğü altında 

olmasından dolayı daha az korunmaya lâyıktır1345.  

Kanundan kaynaklanan katlanma yükümlülükleri de, belirli bir hukuksal ilişki 

gereğince kamu yararına olan yükümlülükler kapsamına dâhil olduklarından, 

tehlikeye katlanma hukuksal yükümlülüğüne yol açabilirler1346. Örneğin CMK md. 75 

ve 76’nın koşulları yerine getirildiği takdirde, şüpheli veya sanık ya da mağdur 

üzerlerinde iç beden muayenesi yapılmasına ya da vücutlarından örnek alınmasına 

katlanmak zorundadırlar.  

Ceza muhakemesinin yürütülmesi sırasında yapılan hukuka uygun işlem ve 

müdahalelere ilgililer katlanmak zorundadırlar. Şüpheli veya sanık kanunla belirli 

şekilde düzenlenen ve vücut bütünlüğü (CMK md. 75) ve hürriyet (CMK md. 100) 

gibi zorunluluk durumunun konusunu oluşturabilecek hukuksal değerleri tehlikeye 

sokan, hatta ihlâl eden müdahalelere katlandığı takdirde, ceza muhakemesi insan 

haklarına uygun bir şekilde gerçeğin araştırılarak hukuksal barışın sağlanması 

amacına ulaşabilmektedir. Aynı husus kesinleşmiş hürriyeti bağlayıcı cezalara 

katlanılması bakımından da geçerlidir. Hürriyeti bağlayıcı bir cezanın infazından 

kaynaklanan bu tür müdahalelere katlanılması özellikle beklenmektedir. Çünkü CMK 

sanığa ve hükümlüye kanun ihlâline karşı gidebileceği kanun yollarını 

göstermiştir1347. 

Kesinleşmiş, ancak haksız yere uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya 

mahkûm olan kişinin, özgür kalması hâlinde suçsuzluğunu ispatlamak için hürriyetini 

şiddet kullanarak sağlaması durumunda önemli bir sorun ortaya çıkmaktadır. 

Doktrinde ağır basan düşünce, burada tehlikeye katlanma yükümlülüğünde 

                                                 
1345 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 76; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 
43; SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 14; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 46; SCHÖNKE/ 
SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 29; LK-StGB 
(HIRSCH), § 35, No: 64.     
1346  KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 77; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch 
Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 24; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 58.     
1347 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 78; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 
42; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 44 III 3; LK-StGB (HIRSCH), 
§ 35, No: 59, 61.      
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direnmekte ve mazeret nedeni kabul etmemektedir1348. Diğer görüşe göre, böyle bir 

mazeret nedeni, beklenebilirlik koşulunun cezalandırılabilirliği sınırlandıran 

uygulamasında tamamen olanaklıdır, bu yüzden hürriyetin bu şekilde 

kısıtlanmasının devam etmesi beklenemez. Böyle bir mazereti, hukuk uygulaması 

ve doktrin bir terör adaletinin keyfî uygulamaları hâlinde kabul ettiklerine göre, hukuk 

devleti kuralları gereğince yürütülen bir ceza muhakemesine ve kesinleşmeden önce 

sunulan bütün kanun yollarına rağmen, hatalı bir karar nedeniyle uzun bir zaman 

dilimi boyunca hürriyetini kaybetmiş olan adalet mağduru bakımından da düşünmek 

gerekir. Burada cezadan vazgeçilmesi suretiyle müsamahanın, devletin ceza 

mahkemeleri aracılığıyla haksızlık ettiği kişiler karşısında ortaya çıkması 

mümkündür. En azından, infazı faili tehdit eden uzun süreli hürriyeti bağlayıcı 

cezalar karşısında mağdurun hafif vücut yaralanması gibi aşırı orantısızlığın mevcut 

bulunduğu olaylarda beklenemezlik kriteri kabul edilmelidir. Katlanma 

yükümlülüğünün bu şekilde sınırlanmasına karşı ileri sürülen, yalnızca belirli 

nedenlerle sınırlanmış olan yargılamanın yenilenmesi usulünün dolanıldığı itirazı1349 

bu görüş tarafından çürütülmeye çalışılmaktadır. Buna göre, üstelik az ümit verici bir 

kanun yoluyla ilgili olan kanun yollarının tüketilmesindeki bu eksiklik, uzun bir süre 

tehdit eden hürriyeti bağlayıcı bir cezayla karşılaştırıldığında çok ağır 

basmamaktadır1350.  

Bu tür istisnaî hâller bir tarafa bırakılacak olursa, tehlikeye katlanma 

yükümlülüğü haksız yere sanık ve mahkûm olan kişiler bakımından da geçerlidir. Bu 

yükümlülüğe bunların yakınları başta olmak üzere üçüncü kişiler de riayet etmek 

zorundadırlar. Böylece üçüncü kişilerce kaçmaya imkân sağlanması (TCK md. 294) 

ya da yalan tanıklıkları nedeniyle (TCK md. 272) engellenen mahkûmiyet mazur 

görülemez. Şüphesiz istisnaî bir hâl varsa, örneğin uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir 

cezaya haksız yere mahkûm olan kişinin eşinden, kocası bakımından bu haksız ve 

uzun süreli hürriyet kaybına katlanması beklenemiyorsa, onun tarafından işlenen 

                                                 
1348  JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 44 III 3; SK-StGB 
(RUDOLPHI), § 35, No: 12; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 60.    
1349 LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 60.    
1350 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 79. Aynı yönde bkz. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil I, § 22, No: 42; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 52; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch 
Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 26.  
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kaçmaya imkân sağlama suçu zorunluluk durumu gereğince mazur 

görülebilecektir1351.   

Somut olayın koşullarına göre, failin tehlikeye katlanmasının 

beklenemeyeceği başka nedenlerden kaynaklanan yükümlülükler mevcutsa, 

mazeret nedeni olarak zorunluluk durumundan yararlanamaz. Böylece beklenebilirlik 

kriterinin cezalandırılabilirliği sınırlayan işlevinin yanısıra, cezalandırılabilirliği 

genişleten işlevi de bulunmaktadır 1352 . Böyle yükümlülüklerin başında, koruma-

garanti yükümlülükleri gelmektedir. Koruma-garanti yükümlülüğü dar ailevî 

ilişkilerden kaynaklanabilir. Örneğin bir baba bir gemi kazasında oğlunu feda etme 

pahasına kendisini kurtaramaz. Yine gönüllü olarak yapılan risk birliği niteliğindeki 

faaliyetlerden (dağcılık ekibi gibi) de tehlikeye katlanma yükümlülüğü doğabilir. 

Örneğin ağır yaralanmış bir kayakçıyı kurtarmayı gönüllü olarak üstlenen bir kişi, 

kendisinin soğuktan donma şeklindeki ağır tehlikeyle karşı karşıya kaldığını ileri 

sürerek yaralı kayakçının kayak elbisesini zorla alamaz. Yine totaliter devletlerde 

direniş grupları risk birliği düşüncesi çerçevesinde aynı şekilde tehlikeye katlanma 

yükümlülüğü altındadırlar. Bu grupların bir üyesi arkadaşlarına ihanet etmek 

suretiyle tehlikeden kaçındığında mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunu ileri 

süremeyecektir 1353 . Kişi serbest iradesiyle yaptığı sözleşme gereğince koruma-

garanti yükümlülüğünü üstlenmiş olabilir. Örneğin çocuk bakıcısı evde yangın 

çıkması üzerine bakmakta olduğu çocuğu bırakarak evi terk edemez.  

Bununla birlikte, bu garantörlerin tehlikeye katlanma yükümlülükleri 

beklenebilirlik kriteri çerçevesinde mevcuttur. Çünkü tehlikeye katlanma hukuksal 

yükümlülüğü kişinin kendini feda etme yükümlülüğü anlamına gelmemektedir. Bu 

nedenle, kesin veya yüksek olasılık derecesindeki bir ölüm tehlikesinin mevcut 

olduğu hâllerde, koruma-garanti yükümlülüğü veya özel bir hukuksal ilişki nedeniyle 

failden tehlikeye katlanması beklenmemelidir1354. 

                                                 
1351 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 80.  
1352 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 52.  
1353 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 82, 83; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch 
Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 31; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 
53; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 44 III 4; SK-StGB 
(RUDOLPHI), § 35, No: 18; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 51; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 59.  
1354 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 84; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 
41; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 44 III 2b; MAURACH/ZIPF, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband 1, § 34, No: 10; SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 13, 18; NK-
StGB (NEUMANN), § 35, No: 44, 51; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, 
(LENCKNER/PERRON), § 35, No: 25; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 56.     
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Kurallara uygun bir usul çerçevesinde yaşamı kurtaran nitelikteki sınırlı 

sayıdaki kaynakların başka kişilerin yararına paylaştırılmasında, kişinin hemen 

faaliyete geçememesinin kökeninde tehlikeye katlanma yükümlülüğü yatmaktadır. 

Örneğin ölümcül bir hasta, kendi yaşamını kurtarmak için başka birinin elinden tıbbî 

– teknik yaşamı uzatma olanaklarını şiddet kullanarak alırsa, mazur görülemez. 

Çünkü mağdurun bu olanaklara, yasal düzenlemeler, öncelik ilkesi ve hekimlerin 

tercihi kullanmaktaki takdirlerinden dolayı hakkı vardır1355.  

Yine hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu gereğince 

gerçekleştirilen kurtarma fiiline karşı kişi mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumunu ileri sürerek üçüncü kişiye zarar veremeyecektir1356.   

3. Başka Türlü Korunma Olanağının Bulunmaması Koşulu 

TCK md. 25/2, “başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ... bir tehlike” 

ifadesini kullanarak, zorunluluk durumunun mazeret nedeni olarak kabul edilebilmesi 

için kurtarma fiilinin kaçınılmaz olması koşulunu öngörmüştür. TCK md. 25/2 bu 

koşulu, “bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile” 

ifadesine başvurarak ayrıca belirtmektedir. Bu kaçınılmazlık zorunluluk durumunun 

objektif koşuludur. 

Alman Ceza Kanunu § 35 “başka türlü savuşturulamayan bir tehlike”den 

bahsederek kurtarma fiilinin kaçınılmazlığını vurgulamaktadır. İsviçre Ceza Kanunu 

md. 18 de aynı şekilde “başka türlü savuşturulamayan bir tehlike”den söz etmektedir. 

Ancak Avusturya Ceza Kanunu § 10’da bu koşula açıkça yer verilmemiştir.  

Tehlikeden başka türlü korunma olanağının bulunmaması koşulu, tehlikenin 

bertaraf edilmesinde kurtarma fiilinin (aracın) korunmaya çalışılan hukuksal değeri 

kurtarması bakımından elverişli ve ihlâl edilecek hukuksal değer açısından en az 

zararlı araç olmasını gerektirmektedir.  

a. Aracın Elverişliliği 

Kurtarma fiili tehlikeyle karşı karşıya bulunan hukuksal değerin korunması 

için en azından elverişli bir araç teşkil ettiğinde, tehlikeden başka türlü korunma 

                                                 
1355 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 86a; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 20/14.     
1356  LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 59; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, 
(LENCKNER/PERRON), § 35, No: 32; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 52; JAKOBS, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 20/14.     
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olanağı bulunmamaktadır. Örneğin, bir anne artık besleyemediği çocuğunu 

öldüremez. Tehlikeyle karşı karşıya bulunan hukuksal değerin korunması tamamen 

ihtimal dışı değilse, kurtarma fiili elverişlidir. Elverişli kurtarma fiili faile sunulan tek 

araçsa, aynı zamanda kaçınılmaz aracı ifade eder1357. 

b. En Az Zararlı Araç 

Fail tehlikeyi savuşturmak bakımından birden fazla elverişli araca sahipse, 

en az zararlı aracı, yani ihlâl edilen hukuksal değeri ya da mağduru en geniş ölçüde 

esirgeyen aracı tercih etmek zorundadır. Tehlikeden kaçmak gibi üçüncü kişilerin 

hukuksal değerlerine zarar vermeyen kurtarma fiili mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumunda da en özenli araç olacaktır. Failin kendi veya lehine hareket ettiği 

üçüncü kişinin hukuksal değerlerini tehlikeyi savuşturacak şekilde feda etmesi de 

başkasının hukuksal değerlerine müdahale karşısında daha hafif bir araç olarak 

kalmaktadır1358.  

Tehlikenin hukuka uygun şekilde savuşturulması olanağı varsa kurtarma 

fiilinin kaçınılmazlığından söz edilemez1359. Örneğin, beklenilebilen kötü muameleler 

evin terk edilmesi ya da adlî makamlardan yardım istenmesi suretiyle 

önlenebiliyorsa (4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun md. 1 vd.), ev 

zorbasının öldürülmesi de mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun kapsamına 

girmez 1360 . Bununla birlikte, başka türlü savuşturma olanakları kolayca kabul 

edilmemelidir. Kötü muamelede bulunan aile babasına karşı polise başvurulmasının 

genelde sonuçsuz kaldığı ortaya çıkmıştır1361. Evin terk edilmesine ise genelde ailevî 

nedenlerden dolayı başvurulmamaktadır1362.  

                                                 
1357 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 47; SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 10b; NK-StGB 
(NEUMANN), § 35, No: 22; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/ 
PERRON), § 35, No: 13; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 43.    
1358  KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 48; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des 
Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 44 I 3; MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband 1, § 34, 
No: 16; JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 20/6; SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 10c; NK-StGB 
(NEUMANN), § 35, No: 24, 27; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/ 
PERRON), § 35, No: 13; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 44, 45.    
1359  ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 18; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des 
Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 44 I 3; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, 
(LENCKNER/PERRON), § 35, No: 13; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 44.     
1360 OGHSt 1, 369.  
1361 RGSt 60, sh: 318.  
1362 BGH NJW 1966, sh: 1823; NStZ 1984, sh: 21.  
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Failin sahip olduğu bütün savuşturma olanakları üçüncü kişilerin hukuksal 

değerlerine müdahale etmeye bağlıysa, bu durumda en az zarar veren araç tercih 

edilmelidir. Örneğin insan öldürme yerine yaralama ya da başkasının malvarlığına 

büyük bir zarar vermek yerine daha ufak bir zarar verme yolu seçilmelidir. Tehlikeyi 

savuşturmak için başkasının hukuksal değerine hukuka uygun, örneğin meşru 

savunma aracılığıyla müdahale sözkonusu ise, bu müdahale hukuka aykırı, ancak 

zorunluluk durumu gereğince mazeretli olacak olan müdahaleye tercih edilmelidir. 

Birden çok araç içerisinde en az zararlı olanı, tehlikeyi etkili şekilde karşılamaya 

elverişli bir araç olmak zorundadır1363.  

Fail şüpheli ve zararın ortaya çıkmasını sadece erteleyen araçlara 

başvuramamalıdır. Tehlikeyi yalnızca muhtemelen ya da kısmen uzaklaştırarak bir 

çare aranmak zorunda olunduğunda, failin hangi aracı benimsemesi gerektiği 

sorusunun yanıtlanmasında, beklenebilirlik kriteri önemli bir rol oynamaktadır1364. 

Alman Federal Mahkemesi’nin bir kararına göre, olay yerinden uzaklaşma, yaşamı 

tehlikeyle karşı karşıya bulunan kişiden, tehlikeye kasten yol açtığında özellikle 

beklenmelidir 1365 . Alman Federal Mahkemesi başka bir kararında, başkasının 

hürriyetini kısıtlamaya icbar edilen kişinin, en azından mağdura kaçıp kurtulma 

olanağını sunmaya çalışmamışsa, mazur görülemeyeceğini belirtmiştir 1366 . Nazi 

rejiminin öldürme emirlerini gözü kapalı yerine getiren kimse, bu emirlerden kaçınma 

olanağını araştırmadığı takdirde, cezalandırılabilirliği varlığını korur. Çünkü icbar 

edilen suç ne kadar ağır ise, bu araştırma da o kadar özenli olmak zorundadır1367. 

Diğer taraftan Alman Federal Mahkemesi bir kararında, alkol bağımlısı bir ev 

zorbasının eşi bakımından boşanma ya da bir kuruma yerleştirilme şeklinde başka 

bir savuşturma olanağının bulunmadığını, çünkü bu tedbirin olası sonucu olarak 

kocası tarafından insanlık dışı muameleye daha da katlanması kadından 

beklenemez1368. Alman Federal Mahkemesi’nin bir kararına konu olan olayda, sanık 

                                                 
1363 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 49; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 
21; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 23, No: 24; SK-StGB (RUDOLPHI), § 
35, No: 10c; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 25, 27; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch 
Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 13; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 44.   
1364 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 50; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 
19; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 13a; 
Aksi görüş için bkz. LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 46.   
1365 BGHSt 39, sh: 374, 380.  
1366 BGH NJW 1952, sh: 111.  
1367 BGHSt 18, sh: 311, 312.  
1368 BGH NJW 1966, sh: 1823 (1825).  
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bir adam öldürme suçunun istemeyerek sır ortağı olur. Bunun üzerine failler onu 

tehdit ederek suça iştirak etmeye zorlarlar. Çünkü onun iştirakini sağlamak suretiyle 

kendilerini polise ihbar etmemesini sağlamak istemişlerdi. Mahkeme’ye göre, böyle 

bir durumda tehdit altında bulunan kişiden failleri konuşarak ikna etmek suretiyle 

amaçlarından vazgeçirmeye ve bu nedenle kendini öldürtme şeklinde önemli bir 

riziko oluşturmaya çalışması beklenemez1369. 

Alman uygulamasında hukuka dayalı olarak karara bağlanan zararlara 

katlanma da tehlikeyi başka türlü savuşturma olanağı olarak görülmektedir. Ancak 

bu yaklaşım doktrinde eleştirilerek, bu tür yaptırımların başka türlü savuşturma 

olanağı görülerek, bunlara katlanılmasının failden beklenemeyeceği ifade edilmiştir. 

Bu eleştiriye göre, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu ceza hukuku 

bakımından kusur yargısında bulunmak istemediğinde, faili diğer hukuksal 

sonuçlardan da kurtarması gerekir. Ayrıca mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu 

faile ceza yaptırımı uygulanmasını gerekli görmediği takdirde, failin daha hafif 

derecedeki inzibati ve disiplin yaptırımlarına da maruz kalmaması gerekir. Aksi 

takdirde devlet, bir eliyle verdiği kolaylığı diğer eliyle önemli ölçüde tekrar almış 

olurdu1370.  

4. Korunan Hukuksal Yararın İhlâl Edilen Hukuksal Yararla 
Eşit Olması veya Önemli Ölçüde Bir Orantısızlığın 
Bulunmaması Koşulu 

TCK md. 25/2, tehlikenin ağırlığı ile konu (kurtarılmak istenen hukuksal 

yarar) ve kullanılan vasıta (kurtarma fiili) arasında orantı bulunması koşulunu 

aramaktadır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, buradaki orantılılık koşulunu, hem 

hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda korunan hukuksal yararın 

ihlâl edilen hukuksal yarardan önemli ölçüde üstün olması hem de mazeret nedeni 

olarak zorunluluk durumunda korunan ve ihlâl edilen hukuksal yararların eşit veya 

bu yararlar arasında önemli ölçüde bir orantısızlığın bulunmaması şeklinde anlamak 

gerekir.  

Zorunluluk durumunun bir mazeret nedeni teşkil edebilmesi için kurtarma 

fiilinin sonuçları ile faili veya üçüncü bir kişiyi tehdit eden zarar arasında bir 

                                                 
1369 BGH NStZ 1992, sh: 487.  
1370 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 20; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 28.  
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orantılılığın mevcut bulunması gerekmektedir. Vücudun hafif şekilde yaralanması, 

hürriyetin kısa süreli kısıtlanması, tokat atma gibi hafif kötü muameleler tehlikenin 

ağır sayılmasını gerektirmeyen tehditler olduğundan, orantılılık koşulu çerçevesinde 

değil, tehlikenin mevcudiyeti koşulu içerisinde değerlendirilmeleri gerektiğini daha 

önce dile getirmiştik.  

Vücut bütünlüğüne veya hürriyete yönelik tehlike mevcut olduğunda, mağdur 

bakımından kurtarma fiilinin sonuçları fail açısından tehlikenin gerçekleşmesinden 

orantısız olarak daha çok zarara neden olacaksa, tehlikeye katlanılması 

gerekmektedir. Yine kolun veya bir parmağın kırılması tehlikesinin masum üçüncü 

bir kişinin öldürülmesi veya onda kısmî felce yol açmak suretiyle savuşturulması 

mümkün değildir. Ancak bu tehlikeler başkasına orantılı bir zarar verilmek suretiyle 

savuşturulursa ceza sorumluluğu ortadan kalkar1371. Tehdit eden tehlikenin ağırlığı 

(veya derecesi) de kurtarma fiilinin orantısızlığına yol açabilir. Bu husus özellikle son 

kertede kaçınılmaz olan her kurtarma fiilini mazur kılan yaşama yönelik tehlikelerde 

önemli rol oynar. Fakat her ne kadar kendi yaşamını kaybetme olasılığı yalnızca % 

10 olsa da, bu bir yaşam tehlikesidir ve savuşturulması başka birinin yaralanmasını 

mazur kılabilir. Bununla birlikte, orantılılığın çok uzağında bir tehlikenin 

savuşturulması için üçüncü bir kişiyi kesin bir ölüme sürükleyen kişinin ceza 

sorumluluğu ortadan kalkmaz. Burada nispeten düşük tehlikeye katlanılmasının 

beklenebilirliği varlığını sürdürmektedir1372.  

Buna karşın yaşama yönelik tehlike hâlinde, birden fazla masum üçüncü 

kişinin öldürülmesi mazur görülecektir. Vücut bütünlüğüne yönelik ağır tehlikeler 

bakımından da kasten insan öldürme suçunun mazur görülmesi genel olarak kabul 

edilmektedir. Örneğin “ev zorbası” olaylarında mahkemeler, eş ve çocuklar 

bakımından yaşam tehlikesi mevcut olmasa da, bu mazeret nedenini kabul 

etmektedirler1373. Bir kimse iyileşmesi mümkün vücut yaralanmalarını savuşturmak 

için masum üçüncü bir kişinin yaşamına son verdiğinde veya ona daimî ağır zararlar 

verdiğinde orantısızlığın mevcut olduğu kabul edilerek kurtarma fiiline müsamaha 

                                                 
1371 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 88; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 
55; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 33; LK-
StGB (HIRSCH), § 35, No: 63.   
1372 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 55; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch 
Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 34; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 63.   
1373 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 89.  
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gösterilmemelidir. Bu nedenle vücut bütünlüğüne yönelik ağır bir tehlikeyi bertaraf 

etmek için işlenen başkasını öldürme suçu mazur görülmelidir1374.  

Vücut bütünlüğüne ve hürriyete yönelik tehlikelerde orantısızlığın daha iyi 

belirlenmesi bakımından genel bir kriter ortaya atılabilir. Buna göre, vücut bütünlüğü 

veya hürriyete yönelik tehlikeye katlanma yükümlülüğü yalnızca, kurtarma fiili 

mağdur bakımından önemli ölçüde ağır basan yararların ihlâline yol açmıyorsa, 

mevcuttur1375. Neumann esas itibariyle bu kriteri kabul etmekle beraber, ihlâl edilen 

yararın önemli ölçüde ağır basması çizgisinin altında kalan zorunlu orantılılığın her 

durumda, özellikle mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu gereğince hukuksal 

değerin tehlikeye sokulmalarının sınır alanında kabul edilemeyeceğini ifade 

etmektedir. Yazar şu örneği vererek düşüncesini açıklamaktadır; Kayak tatilinden 

ailesiyle birlikte evine dönmekte iken şiddetli kar yağışından dolayı otomobilinin 

içinde sapa bir caddede mahzur kalan kimse, kendisinin ve ailesinin hürriyetinin 

kısıtlanmasının önüne geçmek için başka bir ailenin araziye uygun aracını zor 

kullanarak ele geçirdiği takdirde, savuşturulan tehlike ile kurtarma fiili sonucu oluşan 

zarar tamamen eşit önemde olmasına karşın mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumu gereğince hareket etmemiştir1376.  

Hemen belirtelim ki, tehlikeyle karşı karşıya bulunan kişinin başvurduğu 

kurtarma fiilinin orantılı olup olmadığı sorunu, her somut olayın verileri gözönünde 

bulundurularak ve kurtarma şansının yüksekliği, zarar riskinin büyüklüğü ve zararın 

gerçekleşme olasılığının derecesi gibi etkenler de dikkate alınarak çözüme 

kavuşturulmalıdır1377.  

C. Üçüncü Kişi Yararına Zorunluluk Durumu 

TCK md. 25/2 “gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik” bir 

tehlikenin mevcudiyetini arayarak, hukuksal değeri bir tehlikeyle karşı karşıya 

bulunan kişinin yalnızca fail değil, aynı zamanda üçüncü kişiler de olabileceğini 

ortaya koymuştur. Böylece fail, kendisinin hukuksal bir değeri tehdit altında olmasa 

bile, başkasının hukuksal bir değerine yönelik bir tehlikeyi bertaraf etmek için 

                                                 
1374  ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 54; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 50; 
SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 33; LK-
StGB (HIRSCH), § 35, No: 63.   
1375 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 90; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 49.   
1376 NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 49.  
1377 Aynı yönde bkz. LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 63.   
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kurtarma fiiline başvurabilir. Lehine kurtarma fiili gerçekleştirilen üçüncü kişinin failin 

akrabası veya yakını olması şeklinde bir koşulu TCK md. 25/2 aramamaktadır. Bu 

nedenle kurtarma fiilinden yararlanan kişi faile tamamen yabancı bir kişi de 

olabilecektir.  

Alman Ceza Kanunu § 35 “tehlikeyi kendisinden, bir aile mensubundan veya 

kendisiyle yakınlığı bulunan başka bir kişiden uzaklaştırmak için hukuka aykırı bir fiil 

gerçekleştiren kimse” ifadesini kullanmaktadır. Böylece Alman Ceza Kanunu § 35 

üçüncü kişi yararına zorunluluk durumunu ilke olarak kabul etmekle birlikte, bu 

üçüncü kişilerin kapsamını dar tutmuştur. Fail bir aile mensubu veya yakını dışındaki 

üçüncü kişilerin yararına kurtarma fiiline başvurduğu takdirde, mazur 

görülemeyecektir. Böyle sadece sempati duyulan kişilerin üçüncü kişi yararına 

zorunluluk durumu kapsamına dâhil edilmesinin nedeni, bu kişilerin tehlikeyle karşı 

karşıya kalmaları hâlinde üçüncü kişi yararına hareket eden failin, tıpkı kendisi 

tehlikeye düşmüş gibi, kurtarma yönünde psişik bir baskı altında kalmasında 

görülmektedir. Böylece bu kişilerin kurtarılması hâlinde, kamuoyu kanun koyucunun 

müsamahası bakımından anlayış gösterdiğinden cezalandırmanın genel önleme 

amacı ortadan kalkmaktadır1378. Aile mensubu kavramından ne anlaşılması gerektiği 

Alman Ceza Kanunu § 11 I/1’de açıklanmaktadır1379. Yakın kavramının açıklanması 

ise doktrin ve uygulamaya düşmektedir. Yakınlar, failin aile mensubiyetine benzeyen 

daimî olarak ilişki kurduğu insanlar olarak tanımlanmaktadır 1380 . Bu tür bir ilişki 

herşeyden önce evliliğe benzeyen yaşam birlikteliklerinde mevcuttur. Aynı şekilde 

failin kendi konutuna daimî olarak kabul ettiği diğer kişiler için de yakınlık kavramı 

geçerlidir. Birlikte yaşama eksik olsa bile, sürekli cinsel ilişki kurulan kişilerin ve § 11 

I/1’de belirtilen aile mensupları dışında kalan (amca, hala, dayı, teyze, yeğenler gibi) 

ve dar bir kişisel temas kurulan akrabaların da yakın olarak kabul edilebileceği 

belirtilmektedir. Vaftiz babasının faaliyeti geleneksel itinanın ötesinde bir aile 

mensubunun bakımına benzediği takdirde, vaftiz babalığı da yakınlık olarak 

değerlendirilmektedir. Buna karşın spor arkadaşları, parti arkadaşları, komşular ve 

                                                 
1378 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 34; ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 
30; Ayrıca bkz. LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 30.   
1379 ACK § 11 I/1’e göre, aile mensubundan şu kişiler anlaşılmaktadır: İlişkiyi doğurmuş olan evlilik ya 
da hayat arkadaşlığı artık mevcut olmasa veya akrabalık ya da sıhrî hısımlık sona ermiş bulunsa bile, 
alt ve üst soy kan akrabası ve sıhrî hısım, eş, hayat arkadaşı, nişanlı, yaşam arkadaşlığı kanunu 
anlamında da kardeşler, kardeşlerin eşleri veya hayat arkadaşları, eşlerin veya hayat arkadaşlarının 
kardeşleri, evlât edinenler ve evlât edinilen çocuklar.    
1380 NJW 1988, sh: 2317 (Koblenz OLG).  
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meslektaşlar gibi sempati beslenen toplumsal çevre yakın kavramına dâhil değildir. 

Çünkü bu tür temaslar belirli yaşam alanlarıyla sınırlıdır ve aile mensubiyeti ilişkisiyle 

ayını kefeye konulamamaktadır. Bu yüzden öğrenci de öğretmen bakımından yakın 

sayılmamaktadır. Ayrıca yakınlık ilişkisinin iki taraflı olması da zorunlu görülmektedir. 

Örneğin bir delikanlının diğer her insandan daha fazla sevdiği, fakat bu sempatiden 

haberdar olmayan veya en azından buna karşılık vermeyen bir film yıldızı yakın 

olarak kabul edilmemektedir1381. 

İsviçre Ceza Kanunu’nun yeni 18. maddesi ve Avusturya Ceza Kanunu’nun 

10. paragrafı üçüncü kişileri tehdit eden bir tehlikenin bertaraf edilmesini öngörmüş, 

ancak bu üçüncü kişilerin kapsamını dar tutmayarak bütün üçüncü kişilerin yararına 

kurtarma fiilinin gerçekleştirilebileceğini kabul etmiştir. 

Üçüncü kişi yararına işlenen kurtarma fiilinin zorunluluk durumu gereğince 

mazur sayılabilmesi için failin tehlikeyi savuşturmak yükümlülüğünün bulunması şart 

değildir. Bununla birlikte, üçüncü kişi yararına kurtarma fiilini yapan failin tehlikeye 

katlanma yükümlülüğü mevcutsa, üçüncü bir kişiyi kurtarmak için başka bir kişinin 

hukuksal değerini ihlâl ettiği takdirde mazeret nedeni olarak zorunluluk durumundan 

yararlanamaz. Çünkü böyle bir yükümlülüğü olan kişiye tehlikeyi savuşturması ya da 

buna katlanması konusunda toplumda bir güven beslenmektedir. Lehine kurtarma 

fiili yapılan üçüncü kişi tehlikeye katlanma yükümlülüğü altında ise, fail mazeret 

nedeni olarak zorunluluk durumundan faydalanamaz. Çünkü tehlikeye katlanma 

hukuksal yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi, üçüncü kişilerin de bu yükümlülüğe 

riayet etmesine bağlıdır. Fail tehdit altındaki üçüncü kişinin tehlikeye katlanma 

yükümlülüğüne saygı göstermeyerek kurtarma fiiline başvurduğu takdirde, mazur 

görülemeyecektir.  

Üçüncü kişi yararına kurtarma fiilini gerçekleştiren fail tehlikeye bilerek neden 

olmuş ise, burada beklenebilirlik kriterine başvurularak sorunun çözülmesi 

gerekmektedir. Her ne kadar TCK md. 25/2, failin tehlikeye bilerek neden olması 

hâlinde kurtarma fiiline başvuramayacağını belirtse de, tehlikeyle karşı karşıya kalan 

üçüncü kişi lehine bir yorum yapmak gerekir. Bilerek neden olduğu bir tehlikeye 
                                                 
1381 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 31; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 12, No: 
36, 38-39; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 23, No: 21-23; NK-StGB 
(NEUMANN), § 35, No: 18; SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 9; MAURACH/ZIPF, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, Teilband 1, § 34, No: 9; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, 
Allgemeiner Teil, § 44 I 3; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/ 
PERRON), § 35, No: 15; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 31-35. Yakınlık bakımından ilişkinin karşılıklı 
olmasının zorunlu olmadığı görüşü için bkz. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 20/7.  
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üçüncü bir kişinin maruz kalmasına göz yumması failden beklenemiyor ise, kurtarma 

fiili mazeret nedeni olarak zorunluluk durumundan yararlandırılmalıdır.  

Lehine kurtarma fiili gerçekleştirilen üçüncü kişi tehlikeye bilerek neden 

olmuş ise, TCK md. 25/2 tehlikeye bilerek neden olunmaması koşulunu sadece fail 

bakımından aradığı için, kurtarma fiilinin mazur sayılması gerekecektir. Ancak 

tehlikeye hem fail hem de üçüncü kişi birlikte neden olmuşlarsa, bu hâlde üçüncü 

kişi yararına zorunluluk durumundan söz edilemez. Çünkü üçüncü kişinin tehlikeyle 

tehdit altına konulan hukuksal değerinin korunmaya liyakati hem failin hem de bizzat 

üçüncü kişinin bilerek gerçekleştirdikleri ön fiille ortadan kaldırılmıştır.  

Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği hukuksal bir değer 

tehlike altında ise, bu üçüncü kişinin rızası hilafına fail kurtarma fiiline başvuramaz. 

Çünkü üçüncü kişi tehdit edilen hukuksal değerini feda etmiş olabilir. Aynı şekilde, 

üçüncü kişi tehlikeyle karşı karşıya bulunan hukuksal değerini feda etmeyi 

istememekle birlikte, failin yardımını da reddettiği takdirde, üçüncü kişinin rızası 

hilâfına kurtarma fiiline başvurulamaz. Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf 

edemeyeceği hukuksal bir değer tehlikeyle karşı karşıyaysa veya kişi rıza 

açıklamaya ehil değilse, bu durumda üçüncü kişi hukuksal değerini feda ettiğini 

açıklamış olsa bile, failin başvurduğu kurtarma fiili, diğer koşulların da mevcut 

olması hâlinde, mazur görülecektir.  

Tehlikenin zararsız veya daha az zararlı bir araçla savuşturulması sadece 

lehine hareket edilen üçüncü kişi tarafından olanaklı ise, tehlikenin başka türlü 

savuşturma olanağı bulunduğu için kurtarma fiilinin kaçınılmazlığı koşulu yerine 

getirilmediğinden, fail mazur görülemez.  

IV. MAZERET NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMUNA 
İLİŞKİN BAZI SORUNLAR 

A. Hata 

TCK md. 30/3’e göre; “Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere 

ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu 

hatasından yararlanır”. TCK’nun sistematiğinde ceza sorumluluğunu kaldıran veya 

azaltan nedenler ifadesi hem hukuka uygunluk nedenlerini hem de geniş anlamda 

kusuru ortadan kaldıran veya etkileyen nedenleri (mazeret nedenleri de dâhil olmak 

üzere) kapsayacak şekilde bir üst başlık olarak kullanılmaktadır. Buna göre, mazeret 
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nedenlerinin maddî koşullarında hata hukuka uygunluk nedenlerinin maddî 

koşullarında hata ile aynı hükümde düzenlenmiştir.  

TCK md. 30/3 gereğince, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun 

maddî koşullarının mevcudiyeti hususunda kaçınılmaz bir hataya düşülmesi hâlinde 

ceza sorumluluğu ortadan kalkacaktır. Hatanın kaçınılmaz olup olmadığı taksirle 

işlenen haksızlıklardaki dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlâline ilişkin kriterlere göre 

tespit edilmelidir. Fail somut olayda gerekli dikkati gösterip özenli bir incelemede 

bulunsa idi, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun maddî koşullarının mevcut 

olmadığını bilecekti sonucuna ulaşılıyorsa, hata kaçınılabilir demektir1382. Bu hatanın 

kaçınılabilir olması hâlinde nasıl bir yol izleneceği konusunda TCK’da bir açıklık 

bulunmamaktadır. Böyle bir durum TCK md. 61 gereğince cezanın tayininde dikkate 

alınmalıdır. Böylece hata kaçınılabilir olduğunda, fail taksirinden dolayı taksirli bir 

suç nedeniyle cezalandırılmayacak, aksine kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı 

cezalandırılıp, cezası da TCK md. 61 gereğince indirilecektir. Bu nedenle, failin 

cezasında alt sınıra kadar indirim yapılabilecektir1383.   

Alman Ceza Kanunu § 35 henüz yürürlüğe girmeden önce Federal 

Mahkeme’nin bir kararına göre, fail vücut bütünlüğü ve yaşamı bakımından bir 

tehlikeden başka türlü kurtulamayacağını kaçınabileceği bir yanılgıyla varsayarak 

yalan tanıklıkta bulunduğu takdirde, taksirli yalan tanıklık suçu (§ 163) mevcut 

olur 1384 . Bu uygulamayı Federal Mahkeme zannedilen emre dayalı zorunluluk 

durumunda insan öldürme suçuyla ilgili başka bir kararında sürdürmüştür. 

Mahkeme’ye göre, taksirle insan öldürme suçuna göre bir cezalandırma yalnızca, 

failin hiç olmazsa başka çarelerin mevcudiyetini incelemesi hâlinde, olanaklıdır1385. 

Bu iki karar mazeret oluşturan koşulların hatalı olarak varsayılmasının daima ya da 

en azından yetersiz de olsa bir incelemenin ardından kastı ortadan kaldıracağı 

düşüncesine dayanmaktadır. Ancak bu düşünce suç politikası ve dogmatik 

bakımından savunulamaz bulunmaktadır. Çünkü nasıl ki gerçekten mevcut olan 

mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu, fiilin kasten işlenmesinde hiçbir değişiklik 

yapmıyorsa, aksine sadece ceza sorumluluğunu ortadan kaldırıyorsa, mazeret 
                                                 
1382 HARDTUNG, Bernhard: “Der Irrtum über die Schuld im Lichte des § 35 StGB”, ZStW 108 (1996), 
sh: 40.  
1383 ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, sh: 383; ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi 
(Genel Hükümler), sh: 425.  
1384 BGHSt 5, 371 (374).  
1385 BGHSt 18, sh: 311 vd.  
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nedeni olarak zorunluluk durumunun hatalı olarak varsayılması da doğal olarak 

kasta hiçbir etki yapmayacaktır1386. Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun 

maddî koşullarında hata, fiilin kastla veya taksirle işlenmiş olmasına etki etmez, 

yalnızca kusura ilişkin bir değerlendirme yapılmasına neden olur1387.  

Bu mazeret nedeninin maddî koşullarında hata gerçek bir zorunluluk durumu 

olayı değildir. Aksine, tipte hata, hukuka uygunluk nedenlerinde hata ve hukuksal 

hata yanında bağımsız bir hata kategorisidir. Gerçek olmayan bir ölüm tehdidiyle bir 

suç işlemeye razı olan kişi, hukuka aykırı hareket ettiğini bilmektedir ve sadece 

mazeret oluşturan bir maddî vakıa hakkında yanılmaktadır1388. 

Mazeret nedenlerinin maddî koşullarında hata diğer hata türleri karşısında 

bağımsız olmasına rağmen, diğerleriyle birlikte de ortaya çıkabilir. Mazeret 

nedenlerinde hata ile hukuksal hatanın biraraya gelmesi pratik öneme sahiptir. 

Mazeret oluşturan koşullar hakkında yanılan bir failin, davranışını izinli sayması 

seyrek rastlanan bir durum değildir. Böyle bir durumda her iki hata türünün ayrı ayrı 

incelenmesi gerekir. Örneğin bir kimse, Almanya’da Hitler döneminde emir verilmesi 

üzerine bir suç tipini gerçekleştirmiş ve emre karşı çıkması hâlinde kurşuna 

dizileceğine, ayrıca davranışının o zamanki ilişkiler gereğince izinli olduğuna da 

hatalı olarak inanmış olsaydı, aynı anda hukuksal bir hata ve mazeret nedeninde 

hata içerisinde bulunmuş olurdu. Burada hukuksal hata kaçınılmaz ise, mazeret 

nedeninde hata kaçınılabilir olsa bile, fail TCK md. 30/4 gereğince 

cezalandırılmayacaktır. Mazeret nedeninde hata kaçınılmaz olduğunda, hukuksal 

hata mazur görülmese bile, failin ceza sorumluluğu TCK md. 30/3 gereğince ortadan 

kalkacaktır. Her iki hata da kaçınılabilir olsaydı, failin cezalandırılabilirliği devam 

ederdi1389.  

Failin kendisini tehdit eden tehlikenin mevcudiyetini yalnızca sandığı durum, 

mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun maddî koşullarında hatanın en uç 

                                                 
1386 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 60; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 73; NK-StGB 
(NEUMANN), § 35, No: 63.     
1387 LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 78; ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, sh: 382; 
ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), sh: 425.  
1388 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 61; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No:72; KÜHL, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 13, No: 83; BAUMANN/WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 
23, No: 10, 34; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 44 V 1; 
SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 39.  
1389 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 62; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 72; SCHÖNKE/ 
SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 40.  
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hâlini ifade etmektedir. Bu tür durumlar kişinin başka biri tarafından tehdit edildiğine 

hatalı olarak inandığı ve bu sözde tehlikeyi savuşturmak için bir suç işlediği 

olaylarda mevcuttur. Bir diktatörlük rejiminde yanılarak varsayılan emre dayalı 

zorunluluk durumu da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Fail gerçekten bir tehlikeyle 

karşı karşıya olmakla birlikte, tehlikenin başka türlü savuşturulabileceğinin ya da 

halen mevcut olmadığının farkına varmamışsa veyahut da tehlikeye katlanma 

hukuksal yükümlülüğünü gerekçelendiren koşulları yanlış değerlendirmişse, yine 

mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun maddî koşullarında hata mevcuttur1390. 

Tehlikeye katlanma yükümlülüğü altında olan bir kimse, mazeret nedeni 

olarak zorunluluk durumunun koşullarında hataya düştüğünde nasıl bir çözüm tarzı 

getirilebileceği önemli bir sorun teşkil etmektedir. Örneğin tehlikeye bilerek neden 

olan bir kimse, tehlikenin başka türlü savuşturma olanaklarının da mevcut olduğunu 

fark etmediği veya kendisinin tehdit edildiğine hatalı olarak inanan bir polis masum 

üçüncü bir kişiye zarar verme pahasına kendisini varsaydığı tehlikeden kurtardığı 

takdirde, bu ihtimal ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda, hata kaçınılmaz olsa bile, 

ceza sorumluluğu ortadan kalkmamalıdır. Çünkü varsayılan maddî vakıanın 

gerçekten mevcut olması hâlinde, ceza sorumluluğu ortadan kalkmayacağına göre, 

böyle bir maddî vakıanın kaçınılmaz olarak tasavvur edilmesi böyle bir etkiye haydi 

haydi sahip olamaz1391. 

Fail mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun sınırları konusunda hataya 

düştüğünde, örneğin hukuka aykırı bir fiilin henüz mevcut olmayan bir tehlike veya 

daha az zararlı bir araca başvurulmasına önem verilmemesi hâlinde de mazur 

sayılacağına inanmışsa, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun maddî 

koşullarında hatanın mevcudiyeti sözkonusu değildir. Böyle bir hata dikkate alınmaz. 

Çünkü gerçekte mevcut olmayan bir mazeret nedenini fail böyle olaylarda 

varsaymaktadır. Böyle bir hata dikkate alınmak istenseydi, mazeret nedenlerinin 

sınırları failin tasavvurlarına bağlanmış olurdu. Bu ise olanaksızdır. Tehlikeye 

katlanmanın beklenemediği şeklindeki hukuken hatalı düşüncelere dayalı inanç, faili 

                                                 
1390 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 63; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No:74; NK-StGB 
(NEUMANN), § 35, No: 64; SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 19; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch 
des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 44 V 1a; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, 
(LENCKNER/PERRON), § 35, No: 42.  
1391 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 64; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 77; SCHÖNKE/ 
SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 44.  
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sorumluluktan kurtaramaz. Çünkü böyle bir inanç aynı şekilde, mazeret nedeninin 

sınırlarının keyfî olarak yerinin değiştirilmesi ve çizilmesi sonucuna götürür1392.  

B. İştirak  

Zorunluluk durumu gereğince mazur sayılan kurtarma fiiline iştirak 

edilmesinin cezalandırılıp cezalandırılamayacağı da başka bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bir görüşe göre, mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumunda kanun koyucu koyduğu norma ceza aracılığıyla riayet edilmesine 

zorlamaktan genel olarak vazgeçmektedir. Bu yüzden zorunluluk durumunda mazur 

görülen failin başvurduğu kurtarma fiiline iştirak edilmesi cezalandırılmamalıdır1393. 

Doktrinde egemen olan diğer görüşe göre, faili mazur kılan kurtarma fiiline iştirak 

ilke olarak cezalandırılır. Bu düşünceye göre, mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumu öğretisi iştirak edenin cezasız kalmasını engellemektedir. Çünkü bu 

durumda kurtarma fiili kanun koyucu tarafından tasvip edilmemektedir ve bu fiilin bir 

norm aracılığıyla önlenmesi gerekmektedir. Müşkül bir durum bakımından faile 

müsamaha gösterildiği ve cezadan vazgeçildiği takdirde, böyle bir durumda 

bulunmayan bir kişide ceza sorumluluğunun ortadan kalkmasını gerekçelendiren bir 

koşul mevcut değildir. Aynı husus müşterek fail için de geçerlidir. İki müşterek 

failden yalnızca biri mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun koşulları altında 

hareket ediyorsa, örneğin diğer fail tehlikeye katlanma hukuksal yükümlülüğü 

altındaysa, bu diğer fail cezalandırılabilecektir 1394 . Biz de zorunluluk durumu 

gereğince mazeretli sayılacak kişilerin gerçekleştirdiği kurtarma fiiline, böyle bir 

durumda bulunmayan kişilerin iştirak etmelerinin cezalandırılabileceği kanaatindeyiz. 

Bu görüşümüzü TCK md. 40’ta düzenlenen bağlılık kuralı da destekler niteliktedir. 

Gerçekten bu madde açıkça, suça iştirakin cezalandırılabilmesi için kasten ve 

hukuka aykırı olarak işlenmiş bir fiilin varlığını yeterli saymıştır. Failin bu fiili kusurlu 

                                                 
1392 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 65; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No:76; BAUMANN/ 
WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 23, No: 12; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 64; 
JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 44 V 2; SCHÖNKE/ 
SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 42, 45; HARDTUNG, 
“Der Irrtum über die Schuld im Lichte des § 35 StGB”, sh: 26 vd.    
1393 SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 21; RUDOLPHI, Hans-Joachim: “Ist die Teilnahme an einer 
Notstandstat i. S. der §§ 52, 53 Abs. 3 und 54 StGB strafbar?”, ZStW 78 (1966), sh: 67 vd.; 
MAURACH/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband 1, § 34, No: 40 (Belirtelim ki, bu yazarlar 
zorunluluk durumunda iştirakin cezalandırılmaması sonucuna Maurach’ın fiil sorumluluğu teorisinden 
yola çıkarak varmaktadırlar).   
1394 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 66; BAUMANN/ WEBER/MITSCH, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 23, No: 16; NK-StGB (NEUMANN), § 35, No: 69; SCHÖNKE/SCHRÖDER, 
Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 46; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No:71.  
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olarak gerçekleştirmesini gerekli görmemiştir. 40. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesi 

de, bu yaklaşımı daha da pekiştirmektedir. Buna göre, “suçun işlenişine iştirak eden 

her kişi, diğerinin cezalandırılmasını önleyen kişisel nedenler göz önünde 

bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır”. Mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumu da kişilerin cezalandırılmasını önleyen kişisel bir nedendir. 

Sadece zorunluluk durumunda kurtarma fiiline başvuran kişiyi cezalandırmaktan 

kurtarır. Bu nedenle mazeret nedeni olarak zorunluluk durumundan yararlanan 

kişiden bağımsız olarak, suçun işlenişine iştirak eden diğer kişilerin ceza 

sorumluluğu kendi kusurlarına göre tespit edilir.  

Kuşkusuz kurtarma fiiline iştirak eden kişinin cezalandırılabilirliği yalnızca az 

bir pratik öneme sahiptir. Çünkü zorunluluk durumunda olmayan kişi tehlikeyi 

üçüncü bir kişinin zarar görmesi amacıyla gerçekleştirdiği veya bu amaçla 

tehlikeden yararlandığı takdirde, dolaylı faillik mevcut olacaktır. Örneğin zorunluluk 

durumunda bulunmayan bir kişi, bir kimsenin yaşam tehlikesinden kurtuluşunu, 

kurtarma fiiline başvuracak kişinin öncelikle bir suç işlemesi, mesela kader 

arkadaşını öldürmesi, koşuluna bağladığı takdirde, bu kişi azmettiren değil, dolaylı 

faildir. Çünkü bu kişi sorumluluğu bulunmayan bir kimseyi fiilin aracı olarak 

kullanmak suretiyle fiil üzerinde hâkimiyet kurmaktadır 1395 . Arka plândaki kişi, 

işlemeyi düşündüğü suçun icraî hareketlerini kendisi tarafından kasten zorunluluk 

durumuna düşürülen bir başkasına gerçekleştirilebilir. Örneğin, bir sinemada film 

izlendiği sırada yangın çıkartan kişi, izleyicilerin yangından kurtulmak için panikle 

neden oldukları izdihamda birbirlerinin ölümüne veya ağır yaralanmasına yol 

açmaları hâlinde, bu öldürme veya yaralama fiillerinden dolaylı fail olarak sorumlu 

tutulacaktır. Tehlikeye kasten neden olan arka plândaki kişi, sinema izleyicilerini 

iradî karar verme özgürlüklerini sınırlandırarak mazur sayılmalarını gerektirecek bir 

duruma soktuğu için, irade hâkimiyeti elinde olan dolaylı faildir1396.     

Böylece iştirak bakımından geriye sadece, zorunluluk durumunda bulunan 

failin mazeret oluşturan hareket alanını daha fazla daraltmayan, teşvik etmek veya 

destek vermek suretiyle yardım etmek kalmaktadır. Yine iştirak açısından, sadece 

hukuksal duruma dikkat çekilmesi cezalandırılamaz. Örneğin tehlikeyle karşı karşıya 

                                                 
1395 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 67; SCHÖNKE/ SCHRÖDER, Strafgesetzbuch 
Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 46; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 71.  
1396 ÖZGENÇ, Suça İştirakin Hukuki Esası ve Faillik, sh: 232; MAHMUTOĞLU, “Kusurluluk Prensibi 
Açısından Azmettirenin Ceza Sorumluluğu”, sh: 74.  
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bulunan bir kişiye ceza sorumluluğunun mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumunun koşulları oluştuğunda ortadan kalkacağını söyleyen kimse, bu kişi bu 

bilgi üzerine kurtarma fiilini gerçekleştirdiğinde, cezalandırılamaz. Cezalandırılabilir 

bir iştirak hâlinde, kişinin hukuksal bir değer ihlâlinin yanında gerçekleştirdiği ve 

haksızlığı azaltan bir hukuksal değerin korunması cezanın tayininde dikkate 

alınmalıdır1397.                                                                                                                                      

V. TAKSİRLİ VE İHMALÎ SUÇLARDA MAZERET NEDENİ 
OLARAK ZORUNLULUK DURUMU 

A. Taksirli Suçlarda Mazeret Nedeni Olarak Zorunluluk 
Durumu 

Taksirli fiilden dolayı kusur kınaması, dış koşullar nedeniyle objektif özen 

yükümlülüğünün yerine getirilmesi failden beklenemediği takdirde, uygulama alanı 

bulmaz. Bu nedenle mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu ve meşru 

savunmanın sınırının heyecan, korku ve telaştan dolayı aşılmasının (TCK md. 27/2) 

taksirli suçlarda da uygulama alanı bulabileceği tartışmasızdır1398. Kanunda özel 

olarak öngörülen istisnaî durumlar mevcut olmadığı takdirde, çok güçlü bir 

motivasyon baskısı karşısında bile hukuka itaatin beklendiği kasten işlenen 

suçlardan farklı olarak taksirli suçlarda, özellikle çatışma durumlarında olağanüstü 

koşulların failin özen yükümlülüklerini yerine getirmesini güçleştirebileceği gözönüne 

alınmalıdır. Bununla birlikte, burada hukuka aykırılığın objektif alanında özenli 

davranmanın bir sınırı ve de kanun üstü beklenemezlik şeklinde bir mazeret 

nedeninin tanınması sözkonusu değildir. Bilakis failin kişisel olarak üzerine düşen 

özen yükümlülüğünün sınırlanması sözkonusudur. Böylece bu özen yükümlülüğü 

yalnızca failin kişiliğindeki eksiklikler aracılığıyla değil, aynı zamanda istisnaî 

durumlarda somut fiilin koşullarının özellikleri aracılığıyla da sınırlanabilecektir. 

Kuşkusuz, özen yükümlülüğüne uygun davranışın beklenebilirliğinin 

                                                 
1397 ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, § 22, No: 67; SCHÖNKE/ SCHRÖDER, Strafgesetzbuch 
Kommentar, (LENCKNER/PERRON), § 35, No: 46; LK-StGB (HIRSCH), § 35, No: 71. Cezanın tayini 
yönünde bkz. SK-StGB (RUDOLPHI), § 35, No: 21.   
1398 MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband 2, sh: 160; ROXIN, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil I, § 24, No: 122; KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 17, No: 97; BAUMANN/ 
WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 22, No: 59 ve § 23, No: 59 vd.; SCHÖNKE/ 
SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, (LENCKNER/PERRON), vor § 32, No: 126.      



 480

değerlendirilmesi burada da objektif olarak yapılacaktır. Aksi takdirde keyfî olarak 

belirlenen beklenebilirlik kriteri farklı bir uygulamayı sonuçlayabilir1399.  

Taksirli suçlarda mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun uygulama 

alanı bulabileceğini belirtmiştik. Örneğin, taksi şoförü müşteri olarak taksisine binen 

kişi tarafından tabanca ile çok hızlı bir şekilde taksiyi kullanmaya mecbur 

kılındığında (tehdide dayalı zorunluluk durumu), yayalara ölüm tehlikesi doğuracak 

şekilde çarpabileceğini öngörmekte, ancak bundan kaçınabileceğini umduğundan 

böyle bir neticeyi istememektedir. Fakat korktuğu şey gerçekleştiğinde, mazeret 

nedeni olarak zorunluluk durumundan yararlanabilecektir1400 (TCK md. 28). Yine 

pratisyen bir hekim ölüm veya vücut bütünlüğüne yönelik ağır zarar verme tehdidiyle 

zor bir ameliyatı yapmaya icbar edilip de, hasta da hayatını kaybettiği takdirde, 

mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu uygulama alanı bulacaktır 1401 . Bu tür 

olaylarda, ceza sorumluluğu fail yalnızca, tehlikeyi bertaraf etmek için hareket 

ettiğinde ortadan kalkmaktadır. Fail tehdit eden tehlikeyi bilmiyorsa, norma uygun 

davranışın beklenemezliğini ileri süremeyecektir1402.  

B. İhmalî Suçlarda Mazeret Nedeni Olarak Zorunluluk 
Durumu 

Mazeret nedeni zorunluluk durumu ihmalî suçlarda da uygulama alanı 

bulabilmektedir 1403 . Örneğin, tehlikede bulunan bir kişiye yardım etmesi hâlinde 

                                                 
1399 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 57 IV. Alman İmparatorluk 
Mahkemesi 20 Ocak 1903 tarihli kararında, ağır hasta olan çocuğunu zamanında hastaneye 
yatırmayan babanın yükümlülüğüne aykırı olarak hareket ettiğini kabul etmemiştir. Çünkü çocuğunun 
ve kısa bir süre önce aynı hastanede ölen eşinin yalvarmaları nedeniyle kendisini bundan 
alıkoyduğunu belirtmiştir (RGSt 36, sh: 78-82). Yine Alman İmparatorluk Mahkemesi 3 Ocak 1923 
tarihli kararında, fırtına ve su baskını sırasında salı alabora olmuş olan bir salcının kınanamayacağını, 
çünkü karşıya geçişin tehlikeliliği konusunda müşterilerini uyarmasına karşın, bunda ısrarcı olduklarını 
ve salcının kişisel cesaretinin de şüphe götürdüğünü belirtmiştir (RGSt 57, sh: 172-174).       
1400 Örnek için bkz. MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband 2, sh: 160-161; 
İÇEL, Kayıhan: Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk, İstanbul 1967, sh: 233. Yine 
doktrinde verilen bir örneğe göre, bir hekimin, hastası (B)’nin şimdilik tıbbî bir alete bağlanmak suretiyle 
daha sonra kurtarılabileceğini umarak, ilk önce diğer hastası (A)’nın tedavisine başlayıp da, bu sırada 
(B)’nin hayatını kaybetmesi hâlinde mazeret nedeni olarak yükümlülüklerin çatışmasından 
yararlanacağı belirtilmektedir (bkz. MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband 2, 
sh: 161). Ancak yükümlülüklerin çatışmasını yalnızca hukuka uygunluk nedeni olarak ele aldığımızdan 
ve böylece yükümlülüklerin çatışmasının aynı zamanda bir mazeret nedeni teşkil ettiği görüşüne 
katılmadığımızdan, bu örneğin burada verilmesini doğru bulmamaktayız.  
1401 İÇEL, Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk, sh: 233. 
1402 MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilband 2, sh: 161. 
1403 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, § 59 VIII 3; KÜHL, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, § 18, No: 139; BAUMANN/ WEBER/MITSCH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 23, No: 
60, 63; HAKERİ, Ceza Hukukunda İhmal Kavramı ve İhmalî Suçların Çeşitleri, sh: 249-250.  
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(TCK md. 98’den kaynaklanan genel yardım yükümlülüğü) kendisi veya üçüncü bir 

kişi bakımından özellikle yaşam veya vücut bütünlüğü hukuksal değerlerine yönelik 

ağır bir zarara yol açabilecek bir tehlikeye neden olacak kişi, yardım etmediği kişinin 

ölmesi veya ağır yaralanmasından dolayı sorumlu olmayacaktır. Yine bir baba 

çocuğunu tehlikeden kurtarmaya çalışması hâlinde kendisi bakımından yaşam 

tehlikesi ortaya çıkacaksa, çocuğunun ölmesinden dolayı sorumlu 

tutulamayacaktır1404.   

İhmalî suçlarda failin kendince önem atfettiği bir yararı kurtarma pahasına 

başkasını tehlikeye koyması, kurtarma fiilinin gerçekleştirilmesi failden 

beklenemiyorsa, zorunluluk durumu gereğince ihmal ettiği fiil mazeretli sayılacaktır. 

Örneğin, yanmakta olan evden garanti yükümlülüğünde bulanan kardeşinin yerine, 

koruma yükümlülüğü bulunmadığı kız arkadaşını kurtaran kişiye hakkında kardeşi 

karşısındaki garanti yükümlülüğünü yerine getirmesinin beklenememesi nedeniyle 

kusur kınamasında bulunulamamaktadır. Çünkü ne de olsa bir insan yaşamı 

kurtarılmıştır ve kardeşini kurtarsaydı kendince önem verdiği bir yararı (daha sonra 

evlenebileceği kız arkadaşını) feda etmiş olacaktı1405.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1404 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 18, No: 139; GROPP, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 11, No: 
92.  
1405 KÜHL, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 18, No: 140; KINDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 
33, No: 38.  
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SONUÇ 

 

 

Teknolojinin ve bilimin hızla geliştiği, iletişim imkânlarının dünyanın her 

köşesine kadar ulaştığı, küreselleşen bir ekonomik yapı içerisinde ticaret ağının 

genişlediği, insan ilişkilerinin karmaşıklaştığı bir çağda insanların karşılaşabileceği 

bireysel ve toplumsal riskler de çoğalmaktadır. Bunun yanısıra, tabiatın insan 

tarafından hâlâ kontrol altına alınamadığı gerçeği karşısında doğadan kaynaklanan 

tehlikeler de varlığını sürdürmektedir. Bu şekildeki modern risk toplumlarında 

bireysel veya toplumsal değerler zaman zaman tehlikelerle karşı karşıya 

kalabilmektedirler. Böyle bir tehlikenin mevcudiyeti hâlinde, bireyin bu tehlikeyi 

başkalarının hukuksal değerlerine çevirerek, böylece bunlara zarar vererek, tehlikeyi 

korumaya çalıştığı hukuksal değerden uzaklaştırmasının suç teşkil edip etmediği 

insanlığın ilk çağlardan beri tartıştığı ahlakî ve hukuksal bir sorundur. Çünkü kuvvet 

kullanma yetkisi kural olarak devletin tekelindedir. Ancak kişinin karşı karşıya 

bulunduğu tehlike derhal uzaklaştırılmayıp da devlet müdahalesinin beklenmesi 

hâlinde, ağır sonuçların ortaya çıkması ihtimali çok yüksek olan olaylarda kişi de 

kuvvet kullanarak başkasının hukuksal bir değerine zarar verebilmektedir. İşte 

tehlike karşısında üçüncü kişinin hukuksal değerine zarar verilmesini kaçınılmaz 

kılan hukuksal kurum zorunluluk durumudur. Zorunluluk durumu ceza hukukunun ve 

hukuk felsefesinin önemli inceleme konularından biridir. Zorunluluk durumu ceza 

hukukunun en temel konularını ilgilendirmektedir. Zira zorunluluk durumu, hukuka 

aykırılık ve kusur kavramlarını yakından ilgilendiren değerlendirmelere konu 

olmaktadır.  

Doktrinde bu konuyla ilgili olarak çeşitli terimler kullanılmakla birlikte, Yeni 

Türk Ceza Kanunu’nun 25, 92. ve 147. maddelerinde ve Medenî Kanun’un 753. 

maddesinde başlık olarak “zorunluluk hâli” terimini kullanılmıştır. Biz bu başlıkları 

esas alarak “zorunluluk” terimini kullanmakla birlikte, “hâl” terimi yerine “durum” 

terimine başvurarak, “zorunluluk durumu” ifadesini tercih etmiş bulunmaktayız.                 

Zorunluluk durumunu şu şekilde tanımlamaktayız; Zorunluluk durumu, kişinin 

kendisine veya üçüncü bir kişiye ait hukuksal bir yararı tehdit eden halen mevcut 

ağır bir tehlikeyi, bu tehlikeye bilerek neden olmadığı veya hukuksal katlanma 

yükümlülüğü bulunmadığı takdirde, yalnızca başka bir kişinin veya tehlikenin 
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kaynağında bulunan kişinin daha az önemdeki veya eşit önemdeki hukuksal yararını 

ihlâl etmesi suretiyle savuşturabilmesidir.   

Zorunluluk durumunun yalnızca hukuka uygunluk nedeni veya yalnızca 

mazeret nedeni olarak ele alan tekçi teorileri kabul etmeyerek, ayırma teorisini 

benimsemekteyiz. Bize göre, zorunluluk durumunun iki görünüm şekli bulunmaktadır. 

Zorunluluk durumu somut olayda yararların karşılaştırılması suretiyle hukuka 

uygunluk nedeni ya da mazeret nedeni olarak değerlendirilerek ayrıştırılabilir. 

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu korunan hukuksal yararın 

müdahale edilen hukuksal yarardan önemli ölçüde daha üstün olması düşüncesine 

dayanmaktadır. Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda yararlar 

karşılaştırması temelinde kurtarma fiilinin, daha az önemdeki hukuksal bir yararı ihlâl 

edilen üçüncü kişinin toplumsal dayanışma yükümlülüğü altında bulunması 

dolayısıyla hukuka aykırılığı ortadan kalkmaktadır. Buna karşın mazeret nedeni 

olarak zorunluluk durumunda, korunan hukuksal yarar feda edilen hukuksal 

yarardan önemli ölçüde üstün değilse veya her iki yarar eşit önemde ise, kurtarma 

fiilinin hukuka aykırılığı devam etmesine karşın failden norma uygun bir davranışta 

bulunmasının beklenmediği somut olaylar sözkonusu olmaktadır. Hukuk düzeni 

burada, fiil hukuken tasvip edilmemesine karşın, kusur yargısında bulunmaktan 

vazgeçerek faile bir müsamaha göstermektedir.  

TCK md. 25/2’de düzenlenen zorunluluk durumunun bir hukuka uygunluk 

nedenini mi, yoksa bir mazeret nedenini mi teşkil ettiği tartışmasının TCK’nun 

sistematiğine bakılarak çözüme kavuşturulması mümkün değildir. Ancak 25. 

maddenin gerekçesindeki, zorunluluk durumunun kusurluluğu ortadan kaldıran bir 

neden olduğu yönündeki ifade, bu yönde düşünmememize engel olamaz. Çünkü 

gerekçe kanun metnine dâhil olmayıp, yalnızca bir yorum aracı teşkil etmektedir. Bu 

nedenle kanunun gerekçesi, zorunluluk durumunun kusurluluğu ortadan kaldıran bir 

neden veya bir mazeret nedeni olarak ele alınması için yeterli değildir.  

Zorunluluk durumunun TCK md. 25/2’deki düzenleniş biçimi de ayırma teorisi 

yönündeki görüşümüze ters düşmemektedir. Çünkü TCK md. 25/2, tehlikenin 

ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunması koşulunu aramaktadır. 

Konu (tehlikeyle karşı karşıya bulunan hukuksal yarar) ile kullanılan vasıta (kurtarma 

fiiliyle zarar verilen hukuksal yarar) arasında orantı bulunması hâlinde zorunluluk 

durumu kabul edilecektir. Buradaki orantılılık terimi, hem korunan hukuksal yararın 

feda edilen yarardan önemli ölçüde üstün olmasını hem de her iki yararın eşit 
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olmasını kapsamına alacak şekilde yorumlanmalıdır. Başka bir deyişle, TCK md. 

25/2 sadece, zarar verilen hukuksal yararın tehlikeden kurtarılmaya çalışılan 

hukuksal yarardan daha ağır basması hâlinde uygulama alanı bulmamaktadır. 

Bunun dışında kalan eşitlik ve önemli ölçüde üstün olma hâllerinde TCK md. 

25/2’deki orantılılık koşulu yerine getirilmiş olacaktır. Böylece orantılılık koşulunun 

tabanını korunan ve feda edilen yararların eşitliği oluşturmaktadır.  

CMK md. 223/3b’deki “yüklenen suçun … zorunluluk hâli … etkisiyle 

işlenmesi … hâllerinde, kusurun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer 

olmadığı kararı verilir” şeklindeki düzenleme, zorunluluk durumunun sadece mazeret 

nedeni teşkil edeceği izlenimini verse de, bu düzenlemenin de aşılabileceği 

kanaatindeyiz. Ayırma teorisini benimsemek suretiyle, zorunluluk durumunun 

hukuka uygunluk nedeni ve mazeret nedeni olarak ikiye ayrılabileceği yönündeki 

görüşümüzü CMK md. 223 ile de bağdaştırmamız mümkündür. Kanatimizce somut 

olayda hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu sözkonusu olduğu 

takdirde, CMK md. 223/2d gereğince beraat kararı verilmesi gerekir. Bu 

düzenlemeye göre, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir 

hukuka uygunluk nedeninin bulunması hâlinde beraat kararı verilmelidir. Hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun bu kapsamda değerlendirilebileceği 

konusunda bir şüphe yoktur. Somut olayda zorunluluk durumu mazeret nedeni 

olarak ortaya çıktığı takdirde, CMK md. 223/3b gereğince, sanık hakkında 

kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmelidir.  

Yeni TCK’da zorunluluk durumuna ilişkin olarak özel hükümlerde üç 

düzenleme bulunmaktadır. Bunlar TCK md. 92, 147 ve 303/4’dür. TCK md. 303/4, 

savaş zamanında düşman devlet toprağında bulunan Türk vatandaşının bu devlet 

ordusunda hizmete alınmak mecburiyetinde kalması hâlinde hakkında cezaya 

hükmolunmayacağını belirtmektedir. Bu düzenlemede mecburiyet terimiyle ifade 

edilen zorunluluk durumu bir hukuka uygunluk nedenidir. Düşman devlet toprağında 

savaş zamanında bulunan ve düşman ordusuna girmediği takdirde kendisi veya 

ailesi bakımından yaşamına, vücut bütünlüğüne veya özgürlüğüne yönelik ağır zarar 

tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türk vatandaşının korumaya çalıştığı hukuksal yarar 

Türk devletinin güvenliğine göre önemli ölçüde daha ağır basmaktadır. TCK md. 92 

ve 147’de yer alan zorunluluk durumlarının ise hangi kapsamda değerlendirilmesi 

gerektiğine bir yanıt bulmak oldukça güçtür. Kanatimizce TCK md. 92’deki 

zorunluluk durumu kusuru ortadan kaldıran veya etkileyen bir neden teşkil 
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etmektedir. Çünkü organ veya dokularını satan kişinin karşı karşıya bulunduğu 

tehlike de, organ veya dokularını satmaya yol açacak ağırlıkta bir tehlike olmalıdır. 

Böyle bir tehlike, kendisinin veya bir yakınının yaşamının veya vücut bütünlüğünün 

tehlike altında olması anlamına gelir. Böylece hâkim, organ veya dokularını satan 

kişinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşulları dikkate alarak kusurun 

tamamen ortadan kalktığı kanaatine ulaştığı takdirde, onu mazur görecek ve cezaya 

hükmetmeyecektir. Buna karşın, failin kusurunun ortadan kalkmadığına, ancak 

etkilendiğine kanaat getirirse, cezasında indirim yaparak mahkûmiyet kararı 

verecektir. TCK md. 147’de düzenlenen zorunluluk durumunun ise, hem hukuka 

uygunluk nedeni olarak hem kusuru ortadan kaldıran veya etkileyen bir neden olarak 

ele alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu düzenleme mala yönelik ihtiyacın ağır ve 

acil olması gerekliliğini aramıştır. Bununla anlatılmak istenen, karşılanmadığı 

takdirde kişinin hukuken korunan herhangi bir yararının tehlike ile karşı karşıya 

kalacak olmasıdır. Eğer failin tehlikeyle karşı karşıya kalacak yararı hırsızlık konusu 

maldan daha önemli ise (örneğin yaşam, vücut bütünlüğü, daha değerli bir 

malvarlığı), bu durumda bir hukuka uygunluk nedeni sözkonusudur. Hukuka 

uygunluk nedeninin sözkonusu olduğu durumlarda, ceza indirimine gidilerek asla 

mahkûmiyet kararı verilemez. Failin tehlikeyle karşı karşıya kalan hukuksal değeri 

hırsızlık konusu mal ile eşit önemde ise, başka bir ifadeyle hırsızlık konusu 

malvarlığı ile failin tehlike altındaki malvarlığı eşit ise, bu durumda kusuru ortadan 

kaldıran veya etkileyen zorunluluk durumu sözkonusu olacaktır. Hâkim olayın 

özelliğine göre, kusurun ortadan kalktığı kanaatine ulaşırsa ceza vermeyecek, 

kusurun etkilendiğine kanaat getirirse cezayı indirerek mahkûmiyet kararı verecektir. 

Bu nedenle hırsızlık suçları bakımından TCK md. 25/2’nin uygulama alanı 

bulabilmesi mümkün değildir.                                     

Tehdide dayalı zorunluluk durumunun hiçbir zaman hukuka uygunluk nedeni 

olamayacağını savunarak, bunu yalnızca mazeret nedeni olarak gören görüşü ve 

uzlaştırıcı görüşleri kabul etmemekteyiz. Kanaatimizce tehdide dayalı zorunluluk 

durumunda da ayırma teorisine başvurulabilir.  

Öncelikle belirtelim ki, karşı konulamayan kuvvetin ya da maddî cebir ve 

şiddetin etkisiyle yapılan davranışların hukuka aykırılık veya kusur konuları 

bakımından değil, hareket kavramı bakımından incelenmesi gerekmektedir. Ceza 

hukuku bakımından önem taşıyan hareketler yalnızca failin kişiliğinin ifadesi olan 

davranışlardır. Zihnî bir faaliyet merkezi olarak insana bağlanamayan davranışlar 
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insan tarafından hükmedilemedikleri için ceza hukukunda hareket değerini 

taşımazlar. Bu yüzden karşıkonulamaz bir baskı (vis absoluta) dolayısıyla mekanik 

bir şekilde yapılan vücut tepkileri ceza hukuku bakımından hareket kabul edilerek 

değerlendirmeye tabi tutulmazlar. Bu nedenle kanaatimizce, doktrinde mücbir sebep 

olarak adlandırılan durumlar kişinin irade dışı bir harekette bulunmalarına neden 

olurlarsa, ceza hukuku bakımından önem taşıyan hareketten artık 

bahsedilemeyecektir. Bu yüzden böyle durumları mazeret nedeni olarak ele almak 

doğru değildir. Aynı şekilde kişi karşı koyamadığı veya kurtulamadığı maddî (fiziksel) 

bir cebir altında hareket etmişse, kendisi ile hareketi arasında iradî bir bağlantı 

bulunmadığı, dış dünyada kişiliğini yansıtan bir hareket ortaya koymadığı için ceza 

hukuku bakımından değerlendirilebilen bir hareket mevcut değildir. Bu nedenle TCK 

md. 28’nin, “karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet sonucu suç 

işleyen kimseye ceza verilmez” düzenlemesini isabetli bulmamaktayız. Çünkü 

doktrinde bu maddenin, bir mazeret nedenini düzenlediği belirtilmekte, dolayısıyla 

da cebir ve şiddet etkisinde fiili gerçekleştiren kişinin kusurunun ortadan kalktığı 

sonucuna varılmaktadır. Ancak kaanatimizce burada kusurdan daha önceki bir 

aşama olan hareketin yokluğu sözkonusudur. Üstelik TCK md. 28 “ceza verilmez” 

ifadesini kullanmakta, dolayısıyla da kusurun ortadan kalkması yönünde bir tercih 

beyan etmemektedir. Bu nedenle madde metni, karşı konulamayan veya 

kurtulunamayan cebir ve şiddet etkisinde yapılan bir davranışın ceza hukuku 

anlamında hareket sayılmayarak, faile ceza verilmeyeceği şeklindeki bir yoruma 

engel değildir. Ancak böyle bir yorumu da, suçun cebir veya tehdit etkisiyle 

işlenmesi hâlinde failin kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer 

olmadığı kararı verileceğini belirten CMK md. 223/3 ile bağdaştırabilmek güçtür.         

Türk ceza hukuku doktrininde cebir veya tehdit etkisiyle işlenen suçlarda bir 

mazeret nedeninin (kusuru ortadan kaldıran bir nedenin) sözkonusu olduğunu ifade 

eden yazarlar, bununla birlikte, özellikle korkutma ve tehdit sonucunda işlenen fiiller 

bakımından zorunluluk durumunun kriterlerine başvurmaktadırlar. Böylece tehdide 

dayalı zorunluluk durumunun genel anlamda zorunluluk durumunun bir alt olayı 

olduğunu üstü kapalı olarak itiraf etmektedirler.  

Kanaatimizce korkutma veya tehdide dayalı zorunluluk durumu, zorunluluk 

durumunun bir alt olayıdır ve sadece bir mazeret nedeni değildir. Tehdide dayalı 

zorunluluk durumu yararlar karşılaştırması yapılarak, somut olaya göre hukuka 

uygunluk nedeni ya da mazeret nedeni olarak ele alınabilir. Böylece tehlikenin 
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kaynağına göre zorunluluk durumları bakımından ayrım yapılamaz. Tehlike bir tabiat 

olayından kaynaklanabileceği gibi, bir insanın hukuka aykırı bir davranışından da 

ileri gelebilir. Buna göre, bir insanın başka birini tehdit ederek bu kişinin hukuksal 

değeri bakımından ağır bir tehlikeye neden olmasından dolayı, tehdide maruz kalan 

bu kişi üçüncü kişiye ait daha hafif bir hukuksal değere müdahale ettiğinde fiili 

hukuka uygun olacaktır. Başka bir ifadeyle, tehdide maruz kalan kişinin kaçınmaya 

çalıştığı zarar kurtarma fiiliyle ihlâl ettiği hukuksal değerden önemli ölçüde üstün ise, 

bu kurtarma fiili hukuka uygundur. Böyle bir durumda üçüncü kişilerin toplumsal 

dayanışma yükümlülükleri sırf insandan kaynaklanan bir tehdit yüzünden ortadan 

kalkmaz. Buna karşın, tehdide maruz kalan kişinin korunmaya çalıştığı zarar ihlâl 

ettiği hukuksal değerden önemli ölçüde üstün değilse ya da bu zarar ile hukuksal 

değer arasında bir eşitlik sözkonusu ise, bu takdirde mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumu mevcuttur. Bu yaklaşımımız tehdit sonucunda suç işleyen kişiye 

ceza verilmeyeceğini öngören TCK md. 28’e de aykırı düşmemektedir. Çünkü bu 

düzenleme, tehdit sonucu işlenen fiiller bakımından bir hukuka uygunluğun ya da 

mazeret nedeninin mevcut olduğu konusunda açık bir tavır almamaktadır. 

Dolayısıyla yararlar karşılaştırması yapılarak somut olaya göre her iki hâlin de 

sözkonusu olabileceği kabul edilebilir. Bu yaklaşımımız aynı şekilde, suçun tehdit 

etkisiyle işlenmesi hâlinde failin kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza 

verilmesine yer olmadığı kararı verileceğini belirten CMK md. 223/3 ile de 

bağdaştırılabilir. Çünkü tehdide maruz kalan kişinin koruduğu yararın önemli ölçüde 

üstün olması hâlinde, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu sözkonusu 

olacak ve bu takdirde bir hukuka uygunluk nedeni mevcut olduğu için CMK md. 

223/2d) gereğince beraat kararı verilecektir. Buna karşın, tehdide maruz kalan 

kişinin koruduğu yarar önemli ölçüde üstün değilse ya da ihlâl ettiği yararla eşitse, 

bu takdirde mesele yoktur, CMK md. 223/3 gereğince kusurun bulunmaması 

nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilecektir. Bu nedenlerle, TCK md. 

28’in birçok karmaşıklığa yol açabilecek nitelikte bir düzenleme getirdiği ve böyle bir 

düzenlemeye Ceza Kanunu’nda yer verilmesinin gereksiz olduğu, başka hukuksal 

kurumlar aracılığıyla çözüme kavuşturulabilecek sorunların bağımsız bir hükümle 

çözülmeye çalışılmasının sorunları daha da artıracağı görüşünde olduğumuzdan, bu 

hükmün TCK’dan çıkartılması önerisini getirmekteyiz.  

Tarihsel gelişime bakıldığında, zorunluluk durumunun ilk çağlardan itibaren 

mevcut olduğunu görmek mümkündür. XVI. yüzyıla kadar zorunluluk durumu din, 
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ahlâk ve örf-âdet kuralları çerçevesinde gelişerek toplumsal hayata yansımış, 

böylece de ceza hukukunun inceleme kapsamına dâhil olmuştur. XVI. yüzyıldan 

itibaren de zorunluluk durumunun dogmatik temelleri atılmaya başlanmıştır. 

Zorunluluk durumu uluslararası ceza hukukunda da yer bulmaktadır. 

Nürnberg Mahkemesi’nin kararlarında zorunluluk durumunun savunma nedeni 

olarak dikkate alınması dikkat çekmektedir. Ancak bu kararlarda zorunluluk 

durumunun hukuka uygunluk nedeni veya mazeret nedeni niteliği kısmen 

tartışılmıştır. Zira Nürnberg Mahkemesi common law’a göre yargılama yaptığından, 

ayırma teorisi yargılamayı yapan yargıçlara oldukça yabancıydı. Eski Yugoslavya 

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Erdemoviç kararında uluslararası hukukta büyük 

ölçüde masum insanların katliamını içeren davalarda zorunluluk durumunun kabul 

edilemeyeceğini, ancak zorunluluk durumunun yalnızca hafifletici neden olarak 

benimsenebileceğini belirtmiştir. Nitekim Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nün 

31. maddesinin (1). fıkrasının d) bendi, tehdide dayalı zorunluluk durumunu ceza 

sorumluluğunu ortadan kaldıran bir neden olarak düzenlemektedir.   

Ulusalüstü hukukun en iyi örneklerinden biri olan Avrupa Birliği hukukunda 

da zorunluluk durumu kabul edilmektedir. Özellikle Avrupa Toplulukları Adalet 

Mahkemesi zorunluluk durumuna bazı kararlarında yer vermiştir. Ekonomik Suçlar 

Hakkındaki Avrupa Ceza Kanunu (Euro-Suçlar) Tasarısı da ayırma teorisini 

benimseyerek zorunluluk durumunu hukuka uygunluk nedeni ve mazeret nedeni 

şeklinde ikiye ayırmıştır.                          

Çeşitli ülkelerin ceza hukuku sistemlerinden zorunluluk durumuna ilişkin bazı 

sonuçlar çıkartılabilir. Kimi ülkeler ayırma teorisi gereğince zorunluluk durumunu 

hukuka uygunluk ve mazeret nedeni olarak açıkça ayırmaktadır (Almanya, İsviçre, 

Yunanistan, Polonya, Hırvatistan). Kimi ülkeler, ceza kanunlarında yalnızca mazeret 

nedeni olarak zorunluluk durumuna yer vererek, hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumunu kanunüstü alanda bırakmışlardır (Avusturya, Liechtenstein) 

Kimi ülkeler ise, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunu hukuka uygunluk 

nedeni olarak zorunluluk durumunun yanısıra ayrıca açıkça tanımamakla birlikte, 

zorunluluk durumuna ilişkin kanunî düzenlemede kurtarılan yararla feda edilen 

yararın en azından eşit olmasını öngörmek ve tehdide dayalı zorunluluk durumunu 

kabul etmek suretiyle buna yer vermektedirler (Fransa, İtalya, İngiltere, ABD, 

Kanada, İspanya, Slovenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti). Kimi devletler de 

tehdide dayalı zorunluluk durumunu tanımayıp, sadece kurtarılan değerle feda 
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edilen değerin en azından eşit olmasını öngören bir zorunluluk durumu 

düzenlemesine yer vermektedirler (Arnavutluk, Japonya). Özellikle 1810 tarihli 

Fransız Ceza Kanunu geleneğine dayanan ülkeler ise, sadece tehdide dayalı 

zorunluluk durumuna ceza kanunlarında yer vermektedirler (Belçika, Hollanda ve 

Lüksemburg). Ancak bu ülkelerde hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumu doktrinde ve uygulamada kabul görmektedir. Bazı ülkeler ise, ceza 

kanunlarındaki düzenleme nedeniyle mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun 

mevcut olması yönündeki bir yoruma müsaade etmemektedirler (Rusya, Danimarka, 

Norveç).   

Modern ceza hukuku dogmatiğinde, cezalandırılabilir her davranış tipe uygun, 

hukuka aykırı, kusurlu ve varsa cezalandırılabilirliğin özel koşullarını yerine getiren 

bir fiili ifade etmektedir. Böylece cezalandırılabilir her davranış üç ortak unsuru (tipe 

uygunluk, hukuka aykırılık, kusur) barındırmaktadır. Bunlara cezalandırılabilirlik 

koşulları da eklenebilir. Ceza hukuku bakımından önem taşıyan bir hareketle 

nedensellik bağlantısı kurulan neticeden oluşan fiilin suç olarak kabul edilmesi için 

tipe uygun olması gerekir. Tipe uygunluk, objektif (maddî) ve sübjektif (manevî) tipe 

uygunluk olmak üzere ikiye ayrılır. Objektif tipe uygunluk, fiilin, en önemlilerinin Ceza 

Kanunu’nun özel kısmında yer alan ilgili suç tanımına uygun olması anlamına 

gelmektedir. Tipiklik objektif olarak saptandıktan sonra, sübjektif olarak da tespit 

edilmelidir. Sübjektif tipe uygunlukta failin kasten ya da taksirle hareket edip 

etmediği incelemesi yapılır. Suçun oluşması için tipe uygun fiilin hukuka aykırı 

olması gerekir. Çünkü Ancak somut olayda bir hukuka uygunluk nedeni mevcutsa, 

tipe uygun fiilin hukuka aykırı çürütülecektir. Tipe uygun ve hukuka aykırı fiilin 

mevcudiyeti hâlinde ceza hukukunda haksızlıktan bahsedilmektedir. Nihayet tipe 

uygun ve hukuka aykırı fiilin kusurlu olması gerekir. Fail böyle bir fiilden dolayı 

kınanabilmelidir. Kusur yeteneğinin bulunması ve kaçınılmaz hata ve mazeret 

nedeni olarak zorunluluk durumu gibi kusuru ortadan kaldıran nedenlerin olmaması 

kusurun koşullarıdır. Tipe uygun, hukuka aykırı ve kusurlu fiil genel olarak 

cezalandırılabilmektedir. Ancak istisnaî olarak bazı düzenlemelerde 

cezalandırılabilirlik bakımından başka koşullar da aranabilir. Bu koşullar 

cezalandırılabilirliğin objektif koşulları ve cezasızlık nedenlerinin bulunmaması 

olarak adlandırılmaktadır.   

Hukuka aykırılık şeklî ve maddî hukuka aykırılık olarak ikiye ayrılabilir. Şeklî 

hukuka aykırılığın, fiilin ceza normunda yer alan emir veya yasağı ihlâl etmesi olarak 
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tanımlanması mümkündür. Hukuka aykırılığı bireye ait yükümlülüklere kasten 

aykırılık, bilerek bir itaatsizlik olarak gören sübjektif hukuka aykırılık anlayışı, failin 

iradesini hukuka aykırılığın temeli olarak ele almaktadır. Hukuka aykırılığı failin 

kusurunu dikkate almaksızın objektif olarak değerlendiren objektif hukuka aykırılık 

anlayışına göre, haksızlık, ihlâli suç tipinin uygulanmasını haklı kılan davranış 

normuna aykırılıktan itibaren yapılan objektif bir tespittir ve tipe uygun her fiil aynı 

zamanda kural olarak hukuka aykırıdır. Kanaatimizce tipikliğin sübjektif unsurunun 

da mevcut olduğu kabul edilerek, hukuka aykırılığın, suç tipinde tasvir edilen fiilin 

hukukla çatışma içerisinde bulunan normatif ve objektif bir kavramı ifade ettiği 

sonucuna varılmalıdır. Bu nedenle hukuka aykırılık unsurunda yer alan sübjektif 

öğelerin haksızlık bilinci kavramının içerisinde yer aldığı kabul edilmelidir. Bir fiilin 

haksızlık oluşturduğunun bilinmesi hukuka aykırılık ve sübjektif tipiklik ile ilgili 

değildir. Haksızlık bilinci kusur kavramının içerisinde yer alan bir konudur.  

Hukukun her türlü çelişkiden arınmış bir bütün olarak ortaya çıkması 

gereklidir. Bütün hukuk kuralları ve hukuksal kavramlar hukuk sisteminin bütünlüğü 

dikkate alınmadan yorumlanamaz. Bu yüzden hukuk düzeninin birliği ilkesinin kabul 

edilmesi zorunludur. Böylece suçun unsurlarından biri olan hukuka aykırılığı ortadan 

kaldıran hukuka uygunluk nedenlerinin bütün hukuk dallarından kaynaklanabileceği 

düşüncesi bu ilkeye dayanmaktadır. Bu yüzden ceza kanunları dışındaki diğer 

kanunlarda ve hukukun diğer dallarında yer alan hukuka uygunluk nedenleri de ceza 

hukuku bakımından sonuç doğurur. Yine ceza kanunlarında yer alan hukuka 

uygunluk nedenleri de hukukun diğer dalları bakımından sonuçlara sahiptir. Ancak 

hukuk düzeninin birliği ilkesi ceza hukukunun otonomisini örselememektedir. 

Gerçekten de ceza hukuku, hukukun diğer dallarına başvurmaksızın kendi 

kavramlarını kullanan normatif bir hukuk dalıdır. Ceza hukuku diğer hukuk 

dallarından kaynaklanan kuralları güçlendirmek için bir yaptırımlar bütünlüğü sunsa 

bile, otonom karakterini korur. Ceza hukuku diğer hukuk dalları tarafından 

belirlenmiş değerlerin pasif bir birikintisi olmaktan uzak ve fonksiyonel otonomisini 

ispatlamak suretiyle kendi normlarını oluşturarak diğer disiplinlerin hizmetine de 

sunan normatif bir hukuk disiplinidir.   

Şeklî hukuka aykırılık hukuka aykırılık kavramını tek başına açıklamak için 

yeterli değildir. Şeklî hukuka aykırılığın maddî hukuka aykırılık anlayışıyla 

tamamlanması gerekir. Fiilin hukuksal bir değeri ihlâl etmesini ifade eden maddî 

hukuka aykırılık, haksızlığın derecelendirilmesi, yorum aracı olması ve bazı hukuka 
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uygunluk nedenlerinin dayandığı ilkeyi formüle etmesi bakımından pratik öneme 

sahiptir.   

Özel kısımdaki düzenlemelerde yer alan “hukuka aykırı” kelimesi suçun 

unsuru olarak hukuka aykırılığa yalnızca özel olarak işaret etmektedirler. Bu yüzden 

bazı suçlar bakımından sadece bir tekrar niteliği taşımaktadırlar. Buna karşın, 

“hukuka aykırı” kelimesi tipikliğe ilişkin bir unsura daha ayrıntılı olarak işaret 

ediyorsa hukuka aykırılık değerlendirmesinin koşulları haksızlık tipinin parçasıdır ve 

tipikliğe dâhildirler.    

Bazı düzenlemelerde geçen “rızası olmaksızın (veya olmadan)” “yetkili 

makamlardan gerekli izni almaksızın”, “hükûmetin izni olmaksızın”, “izinsiz”, 

“ruhsatsız” gibi ifadelerde ise fiilin olumsuz unsurları sözkonusudur ve bunlar 

tipikliğe dâhildirler. Mevcut olmadıklarının saptanması zorunlu olan olumsuz unsurlar 

hukuka aykırılık içerisinde yer almazlar. Bununla birlikte, her suç tipi bakımından 

ayrı bir değerlendirme yapmak gerekir. Çünkü bu türlü ifadelerin suç tipinde yer 

alması her zaman olumsuz tipiklik unsurunun mevcut olduğunu göstermez. Bazen 

bu tür ifadeler hukuka uygunluk nedeninin bir tekrarından ibaret olabilirler.         

Hukuka aykırılık ve haksızlık ceza hukuku sistematiğinde farklı kavramlardır. 

Hukuka aykırılık tipe uygun fiilin özelliğini, böylece ceza hukukunun emir ve 

yasaklarıyla çatışmayı ve hukuksal bir değerin ihlâl edilmesini ifade etmektedir. 

Buna karşılık, haksızlık kavramı altında tipe uygun ve hukuka aykırı fiil 

bulunduğundan, haksızlık hukuka aykırılığın değerlendirme konusu olarak 

anlaşılmaktadır. Haksızlık, tipikliği ve hukuka aykırılığı biraraya getiren bir kavramdır. 

Hukuka aykırılık haksızlığın ortaya çıkabilmesi bakımından tipikliğin bağımsız 

tamamlayıcısıdır. Haksızlık bir karine aracılığıyla ele alınabilir. Tipik fiilin mevcudiyeti, 

bir hukuka uygunluk nedeninin varolduğu durumlar hariç olmak üzere, ortaya çıkan 

hukuka aykırılığın bulunmasını gerekli kılar. Başka bir deyişle, somut olayda bir 

hukuka uygunluk nedeni mevcut olduğunda, hukuka aykırılık karinesi de çürütülmüş 

olacaktır. Hukuka aykırılık, niteliği gereği tamamıyla normatiftir. Normatif bir 

değerlendirme ise, düşünsel bir faaliyeti gerektirir. Normatif özellik yalnızca, hukukî 

nitelikte olsun veya olmasın bir başvuru normunun gözönünde bulundurulmasıyla 

anlaşılabilir. Tipiklik ise aksine betimleyici (tasvirî) bir nitelik taşır ve bu nitelik dış 

dünyada gerçekleşen bir değişikliğin duyu organları aracılığıyla tespit edilmesine 

dayanır.  
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Hukuka uygunluk nedenlerinin teorik esasını açıklamaya çalışan monist 

teorileri yeterli bulmamaktayız. Kanaatimizce, hukuka uygunluk nedenleri çoğulcu bir 

yaklaşımla üç ilkeye dayanılarak açıklanabilir. Birincisi mağdurun fiilin ortaya 

çıkmasındaki sorumluluğudur. Meşru savunma ve savunma zorunluluğu durumunda 

olduğu gibi, somut olayda failin gerçekleştirdiği hukuka uygun fiile mağdur 

hareketiyle neden olmuştur. İkinci ilke, ilgilinin rızasında ve varsayılan rızada 

sözkonusu olan mağdur tarafından yararların tanımlanmasıdır. İlgilinin rızasında 

mağdur, hukuksal değerine yönelen ihlâli yararlı veya en azından kabul edilebilir 

görmektedir. Varsayılan rızada ise, mağdurun iradesine başvurulamayan 

durumlarda onun hukuksal bir değeri üzerinde tasarruf edilebileceği başkaları 

tarafından varsayılmaktadır. Üçüncü ilke ise, korunan yararın ihlâl edilen yarardan 

daha üstün olması ilkesidir. Saldırı zorunluluğu durumu, yükümlülüklerin çatışması, 

kanun hükmünü yerine getirilmesi, yetkili merciin emrinin yerine getirilmesi ve hakkın 

kullanılmasında başka bir yararın ihlâl edilmesiyle daha üstün bir yararın korunması 

sözkonusudur.      

Alman hukukunda, hukuka uygunluğun sözkonusu olabilmesi için failin 

objektif olarak hukuka uygunluk içerisinde bulunması ve sübjektif olarak da hukuka 

uygunluk durumunu bilerek hareket etmesi zorunlu olarak görülmektedir. Başka bir 

ifadeyle, Alman hukukunda hukuka uygunluk nedenlerinde sübjektif unsur 

aranmaktadır. Türk hukuk sisteminde kanunlarda açıkça düzenlenen genel 

nitelikteki hukuka uygunluk nedenlerinin yapısı gözönünde bulundurulduğunda, 

kanaatimizce sübjektif anlayışı benimsemek mümkün değildir. Çünkü failin hukuka 

uygunluk koşulları içerisinde hareket ederken belirli bir amaç için hareket etmesi 

aranmamaktadır. Bu yüzden özellikle Ceza Kanunumuzda objektif anlayışın 

benimsendiği sonucuna varmak mümkündür. Örneğin meşru savunma ve zorunluluk 

durumu hukuka uygunluk nedenlerinde failin saldırıyı veya tehlikeyi savuşturmak 

amacıyla hareket etmiş olması değil, saldırıyı defetmek zorunluluğu ile veya 

tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile fiili işlemiş olması 

gerekmektedir (TCK md. 25). Aynı şekilde MK md. 753 de hukuka uygunluk 

açsından objektif unsuru yeterli görmektedir. Bununla birlikte, BK md. 52/f.2’de 

“tehlikeden vikaye için” ve TCK md. 147’de “ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için” 

ifadelerinde geçen “için” kelimesiyle failin amacı değil, başka bir deyişle fiilin hukuka 

uygun sayılabilmesi için sübjektif unsurun mevcudiyetinin aranması değil, objektif 

kurtarma fiilinin bir özelliğinin başka sözlerle anlatılmak istenmektedir. Böylece bu 
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ifadelerin amaca uygun yorumuyla da hukuka uygunluğun objektif niteliğine 

ulaşılması mümkündür. Failin objektif olarak hukuka uygunluk içerisinde hareket 

etmesi yeterlidir. Hukuka uygunluk nedeninden yararlanması bakımından herhangi 

bir amaç gütmesi şart değildir. Ancak failin bir amaçla da hareket etmesi 

mümkündür. Bu amaç, içerisinde bulunduğu hukuka uygunluk nedeninin yapısına 

uygun bir amaç olabileceği gibi (savunma veya kurtarma amacı vb.), kızgınlık, 

saldırganı terbiye etme, polisin tutanak tutmasından kaçınmak gibi başka bir amaç 

da olabilir. Hukuka uygunluk nedenlerinde sübjektif unsurlar arayan anlayışa göre, 

fail objektif olarak hukuka uygun hareket etmekle birlikte, hukuka uygunluk 

durumunun mevcudiyetini bilmiyorsa, elverişsiz teşebbüs bulunmaktadır. Buna göre, 

haksızlığın neticesi objektif olarak ortaya çıkmadığı ve hareketin olumsuz değeri de 

tek başına yalnızca teşebbüsü gerekçelendirebildiği için burada teşebbüs 

sözkonusu olmaktadır. TCK md. 35 teşebbüsün cezalandırılabilmesi için elverişli 

hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlama koşulunu aradığından, başka bir 

deyişle elverişsiz teşebbüsün cezalandırılmayacağını belirttiği için, hukuk 

sistemimizde hukuka uygunluk nedenlerinde sübjektif unsurların varlığının, başka 

deyişle failin hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarını bilmesinin ve belirli bir amaca 

yönelmesinin aranmadığına bir başka gerekçeyle de ulaşmak mümkün olmaktadır.   

Bir fiilde birden fazla hukuka uygunluk nedeni sözkonusu olabilir. Bir fiili 

gerçekleştiren kişi hukuka uygunluk nedenlerinden yalnızca birini biliyorsa, ancak 

olayda başka hukuka uygunluk nedenleri de varsa, objektif anlayış gereğince somut 

olayda mevcut olan birleşen hukuka uygunluk nedenlerinin, zorunluluk durumu hariç 

olmak üzere, tamamından yararlandırılarak fiili hukuka uygun kabul edilmelidir. Yine 

kişi fiilini gerçekleştirirken bir hukuka uygunluk nedeni çerçevesinde hareket ettiğini 

sanmasına karşın, olayda aslında objektif olarak başka bir hukuka uygunluk nedeni 

varsa yalnızca bu objektif olarak ortaya çıkan hukuka uygunluk nedeni gereğince fiili 

hukuka uygun kabul edilir. Zorunluluk durumu ilke olarak olayla ilgisiz üçüncü 

kişilere zarar verilmesini gerektiren bir hukuka uygunluk nedeni olduğu için, somut 

olayda başka bir hukuka uygunluk nedeni mevcut olduğu takdirde, öncelikle bu 

hukuka uygunluk nedeninin uygulama alanı bulması gerekir. Bu çözüm zorunluluk 

durumunun üçüncü kişilerin dayanışmasını gerektiren bir hukuka uygunluk nedeni 

olmasından kaynaklanmaktadır. Meşru savunmaya ilişkin düzenlemeler hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumuna ilişkin düzenlemelere göre özel bir 

düzenleme olarak anlaşılmalıdır. Buna göre hukuka uygunluk nedeni olarak 
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zorunluluk durumu meşru savunmaya ilişkin hükmün kapsamına girmeyen, henüz 

mevcut olmayan, fakat beklenen bir saldırıya ilişkin bir durumdur. Böylece 

zorunluluk durumuna dayalı hukuka uygunluk, meşru savunma fiili karşısında 

saldırganın katlanma yükümlülüğü nedeniyle dikkate alınmayacağı için, TCK md. 

25/1 öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Zorunluluk durumu başka hukuka 

uygunluk nedenlerinin uygulama alanı bulamadığı hâllerde başvurulabilecek bir 

hukuka uygunluk nedeni olduğu için, örneğin ilgilinin rızası (TCK md. 26/2) ya da 

varsayılan rızanın uygulama olanağı bulduğu olaylarda zorunluluk durumuna ilişkin 

düzenlemelere artık başvurulamamalıdır. Çünkü ilgili rıza göstermek suretiyle 

hukuksal korumadan vazgeçtiği takdirde, somut bir yararlar karşılaştırılması 

bakımından bir hareket alanı kalmamaktadır. Aynı kişiye ait farklı yararlar arasındaki 

çatışmalar bu nedenle kural olarak sadece rızaya ilişkin hükme göre çözüme 

kavuşturulmalıdır. Yararların objektif olarak karşılaştırılması yerine bireylerin 

serbestçe yaptığı sübjektif tercihler burada ortaya çıkmaktadır. Hukuksal değerin 

sahibi bedensel veya aktüel olarak bir rıza açıklayacak durumda değilse, hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu gündeme gelebilir. Bedensel 

yeteneksizlikte ilgilinin rızasının yerine kanunî temsilcisinin rızası geçer. Ancak 

kanunî temsilcinin rızası alınamıyorsa, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumuna başvurulabilir. Yine kanunî temsilci bir ameliyata rıza göstermekten 

yükümlülüklerine aykırı olarak kaçınırsa zorunluluk durumuna başvurulabilir. İlgili o 

an için rıza açıklamasında bulunabilecek durumda olmadığı takdirde, varsayılan rıza 

zorunluluk durumuna göre önceliğe sahiptir. Varsayılan rızanın uygulama olanağı 

bulduğu olaylarda zorunluluk durumuna ilişkin düzenlemelere artık 

başvurulamamalıdır. Ancak çatışan hukuksal değerler aynı kişiye ait olduğunda, 

varsayılan rıza hukuka uygunluğun sağlanması bakımından yeterli olmayınca veya 

failin ilgilinin varsayılabilen iradesine önem veremediği bir durum sözkonusu 

olduğunda, zorunluluk durumu dikkate alınmalıdır. Kanun hükmünü yerine getirme 

ya da hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedenlerinde, kanun koyucu bizzat bir 

yararlar karşılaştırması yaptığı için hâkim tarafından yapılacak bir yararlar 

karşılaştırmasına dayanan hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumuna 

başvurulma olanağı artık yoktur.   

Belirli durumlar için geçerli genel bir hukuka uygunluk nedeni, daha dar bir 

düzenlemeye sahip olduğu için özel durumlarda, özellikle genel hukuka uygunluk 

nedeninin belirtmediği belirli bir usule bağlı bulunan hâllerde, uygulama alanı bulan 
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hukuka uygunluk nedeni karşısında uygulanmaz. Bu bağlamda TCK md. 99/2 tıbbî 

zorunluluk bulunduğu takdirde çocuk düşürme ve düşürtme suçunun 

oluşmayacağını belirttiğine göre, bu hüküm TCK md. 25/2’deki zorunluluk durumuna 

ilişkin düzenlemeye göre öncelikle uygulama alanı bulacaktır. MK md. 753 uygulama 

alanı daha özel bir kapsama sahip olduğu için BK md. 52/2 ve TCK md. 25/2’ye göre 

önceliğe sahiptir. Yine CMK md. 90 özel bir durumu düzenlediği için zorunluluk 

durumu ve haklı savunma hukuka uygunluk nedenlerinin uygulanmasına imkân 

sağlamaz.     

Somut bir olayda hukuka uygunluk nedenlerinin bulunması ceza hukuku 

bakımından çeşitli sonuçlar doğurur. Öncelikle, bir hukuka uygunluk nedeninin 

bulunması tipe uygun fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldırır. Böylece hukuka 

uygunluk nedenleri hukuksal yararların ihlâl edilmesine cevaz vermektedirler. Fiil 

hukuka uygun olduğu takdirde, bu fiile azmettirmenin ve yardım etmenin de 

cezalandırılması mümkün olmaz. Çünkü TCK md. 40/1’de düzenlenen bağlılık kuralı 

gereğince fiil hukuka uygun olduğu takdirde iştirak cezalandırılamayacaktır. Ancak 

bağlılık kuralı dolaylı faillik bakımından uygulama alanı bulamayacağından, araç kişi 

olarak fiili gerçekleştiren kişi bir hukuka uygunluk içerisinde bulunsa bile, arka 

plânda bulunan ve araç kişiyi suç teşkil eden bir fiile sevkeden kişi dolaylı fail olarak 

sorumlu tutulacaktır. İşlediği fiil hukuka uygun olan fail hakkında güvenlik tedbirleri 

uygulanamaz. 

Hukuka uygunluk nedenlerinin özel hukuk sorumluluğunu da tamamen 

ortadan kaldıracağı kural olmakla birlikte, zorunluluk durumu bu kurala bir istisna 

getirmektedir. BK md. 52/f.2 ve MK md. 753 zorunluluk durumu sonucunda bir 

zarara yol açan kişinin fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi gereğince hakkaniyete 

uygun bir tazminat ödemekle sorumlu tutulabileceğini açıklığa kavuşturmuştur. 

Ancak hakkaniyete uygun tazminat, tam tazminat ifade etmemektedir. Hâkim, 

zorunluluk durumunda bir zarara neden olan kişinin, zararın tamamını da ödemesine 

veya meydana gelen zararın fail ile mağdur arasında denkleştirilmesine karar 

verebilir. Bu ikinci olasılıkta zorunluluk durumunda zarar veren kişi ile zarara 

uğrayan kişi arasındaki zararı paylaşma oranı hâkim tarafından hakkaniyete göre 

tayin edilecektir. Böylece zorunluluk durumundaki kişinin bir kısım zararı çekmek, 

üzerine almak zorunda kalması, hukuka aykırı bir fiil işlemesinden değil, 

hakkaniyetin bunu gerekli kılmasından ileri gelmektedir. Ancak BK. md. 52/2, 

zorunluluk durumunda başkasının yalnızca malvarlığına zarar verilmesi hâlinde, 
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hakkaniyete dayalı bir tazminatın ödenmesine karar verilebileceğini öngörmüştür. 

Böylece üçüncü kişilerin kişilik hakları kapsamında değerlendirilen yaşam, vücut 

bütünlüğü veya hürriyet gibi hukuksal değerlerine zarar verilmesi olasılığında, 

fedakârlığın denkleştirilmesine dayalı hakkaniyete uygun bir tazminat ödenmesi 

değil, tam anlamıyla bir tazminat ödenmesi sözkonusu olacaktır. Kanaatimizce, 

üçüncü kişi lehine yapılan kurtarma fiili nedeniyle doğan zararın, fedakârlığın 

denkleştirilmesi ilkesi gereğince, lehine hareket edilen korunan yararı önemli ölçüde 

ağır basan kişi tarafından üstlenmesi gerekir. Bu yüzden zorunluluk durumunda bir 

fiil gerçekleştiren kişinin tazminat sorumluluğunun tamamen ortadan kalkmadığı, 

böylece fiilin hukuka aykırı olduğu gerekçesine dayanarak, ceza hukuku bakımından 

zorunluluk durumunun bir mazeret nedeni teşkil ettiğini ileri süren görüşlere 

katılmamaktayız. Çünkü özel hukuktaki sorumluluk ilkeleriyle ceza sorumluluğuna 

ilişkin ilkeler birbirlerinden farklı anlayışlara dayanabilmektedirler. Dolayısıyla özel 

hukuka ilişkin sorumluluk ilkelerine dayanılarak zorunluluk durumunda bulunan 

kişinin vermiş olduğu zarardan dolayı bir tazminata mahkûm edilmesi, fiilinin hukuka 

uygun olmadığı anlamına gelmemektedir. 

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun hukuksal niteliğini 

açıklayamaya çalışan amaç teorisi kanaatimizce kabul edilemez. Çünkü amaç 

teorisi, amaç ve aracın hangi ölçüye göre değerlendirileceği ve birbiriyle nasıl 

karşılaştırılacağı konusunda tatmin edici bir kriter sunamamaktadır. Amaç teorisinin, 

daha yüksek değeri koruması hâlinde uygun araç olarak görerek kurtarma fiilini 

hukuka uygun kabul etmesi tek başına yeterli değildir. Amaç ve aracın dayanak 

noktası ilgili hukuksal değerlerdir. Bu nedenle amaç-araç karşılaştırması fiil 

tarafından daha yüksek değerlerin korunmasına dayanan değerlerin 

karşılaştırmasından başka bir şey değildir. Amaç teorisinin formülüyle ifade edilecek 

olursa, daha az önemdeki hukuksal bir değerin ihlâli, daha fazla önemdeki hukuksal 

değerin kurtarılması için uygun araçtır. Amaç teorisinin formülü, belirli aracın belirli 

bir amaca uygun olup olmadığını başka türlü saptayamadığı için bir değerler 

karşılaştırmasına da başvurduğuna göre, değerler karşılaştırması ile yararlar 

karşılaştırması arasında zorunluluk durumuna ilişkin karar verme konusunda bir 

farklılık ortaya çıkmaktadır. Bu fark öncelikle hukuksal değer ve hukuksal yarar 

kavramlarının tanımlanmasında yatmaktadır. Hukuksal değerler özgürlükçü bir 

toplumda bireyin gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç duyduğu yaşam, vücut 

dokunulmazlığı, hürriyet, malvarlığı, şeref gibi maddî veya manevî konulardır. Yarar 
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ise, hukuksal değerle kişi arasındaki ilişkidir. Yarar mevcut veya gelecekteki 

hukuksal bir değere ilişkin kişisel isteklerden ibarettir. Yarar hukuksal değerin 

bireyde bulduğu yansımadır. Böylece hukuksal değer yararın konusunu teşkil 

etmektedir. Bu nedenle hukuksal değerlerin karşılaştırılması ile hukuksal değerlerin 

karşılaştırılması arasında farklılık bulunmaktadır. Herşeyden önce hukuksal 

yararların karşılaştırılması hukuksal değerlerin karşılaştırılmasından daha geniş bir 

kavramdır. Hukuksal değerlerin karşılaştırılmasında sadece soyut nitelikteki 

hukuksal değerler, başka etkenler dikkate alınmaksızın tartıma konu olmaktadırlar. 

Oysa hukuksal yararların karşılaştırılmasında hukuksal değerlerin hiyerarşik ilişkisi 

de dâhil olmak üzere, tehlikenin derecesi, kurtarma şansının yüksekliği, yararların 

bireysel önemi gibi birçok etken gözönünde bulundurularak önemli ölçüde ağır 

basan yarar tespit edilmeye çalışılır. Bu nedenlerle biz, hukuka uygunluk nedeni 

olarak zorunluluk durumunun hukuksal yararların karşılaştırılması teorisiyle 

açıklanabileceği görüşündeyiz. Böylece korunan hukuksal yarar ihlâl edilen hukuksal 

yarardan, somut olayda mevcut olan bütün belirleyici etkenler dikkate alındığında, 

önemli derecede daha üstün ise, kurtarma fiili hukuka uygundur. Türk Ceza Kanunu 

md. 25/2’nin düzenlemesi de bu yoruma müsaittir. Maddede geçen “konu” 

teriminden zorunluluk durumunda kurtarılmaya çalışılan hukuksal yararı anlamak 

gerekir. “Kullanılan vasıta” ifadesinden ise, zorunluluk durumunda üçüncü kişinin 

hukuksal yararını ihlâl eden ve normal koşullarda bir suç teşkil eden fiil 

anlaşılmalıdır. Bu nedenle korunan hukuksal yarar ile gerçekleştirilen fiil dolayısıyla 

zarar verilen hukuksal yarar arasında orantı bulunması koşuluna dayanılarak, 

hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu bakımından TCK md. 25/2’nin 

hukuksal yararlardan birinin üstünlüğü ilkesini kabul ettiği sonucuna varmak 

mümkündür. 

Kanaatimizce, saldırı zorunluluğu durumunda üstün hukuksal yararın 

kurtarma fiilini hukuka uygun kılmasının esasını açıklayan görüşlerden sosyal 

yararlılık ilkesi benimsenemez. Çünkü kurtarma fiilinin mağdurunun uğramış olduğu 

zarar hukuk açısından tamamen değerlendirme dışında bırakılamaz. Her ne kadar 

kurtarma fiili hukuka uygun olsa bile, mağdurun uğramış olduğu bir zarar 

bulunmakta ve fiil tipe uygunluğunu sürdürmektedir. Hukuk düzeninin BK md. 52/2 

ve MK md. 753’e göre buna tamamen ilgisiz kalmadığı da aşikârdır. Bu nedenlerle 

biz, toplumsal dayanışma ilkesini kabul etmekteyiz. Toplum içerisinde yaşayan 

insanların yardımlaşma konusunda katı bir bireycilik çerçevesinde hareket etmeleri 



 498

beklenemez (AY md. 12/2). Daha yüksek önemdeki hukuksal bir yararın kurtarılması 

için daha az önemdeki hukuksal bir yararın feda edilmesi gerekmekteyse, bu 

durumda bu az önemdeki hukuksal yararın sahibi kurtarma fiiline katlanma 

yükümlülüğündedir. Böyle bir yükümlülüğü TCK md. 98’den de çıkarmak 

mümkündür. Bu hüküm tehlikede olan kişilere yardım edilmesi mecburiyetini 

getirmektedir. Bu düzenlemede yer alan “hâl ve koşulların elverdiği ölçüde” yardım 

edilmesi ifadesi ise, feda edilen hukuksal yararın kurtarılan hukuksal yarardan daha 

düşük olması şeklinde yorumlanabilir. Başka bir deyişle, feda edilen hukuksal yarar 

kurtarılan hukuksal yarardan daha üstün veya her ikisi de eşit ise, artık hâl ve 

koşulların elverdiği ölçüden bahsetmek mümkün değildir. 

Fiilin haksızlığının tespit edilmesinin ardından failin ceza sorumluluğunun 

mevcudiyetinin araştırılması safhasına geçilmektedir. Kusur yeteneği bulunan failin 

haksızlık bilinci olanağı mevcutsa ve somut olayda mazeret nedenleri de 

bulunmamaktaysa, failin cezalandırılması yoluna gidilebilir. Ceza sorumluluğunun 

kusur ve cezalandırmanın önleme gerekliliği şeklinde iki alt unsuru bulunmaktadır. 

Kusur, failin kendisine normatif olarak hitap edilebilmesine karşın haksız hareket 

etmesi olarak tanımlanmalıdır. Buna göre, somut bir olayda normun uyarısının 

kendisine erişebilmesine ve kendini yönlendirme bakımından yeterli psişik yeteneğe 

sahip olmasına, böylece kendisine hukuka uygun alternatif bir davranış psişik olarak 

önerilmesine karşın, fail, ceza hukuku açısından bir haksızlık gerçekleştirdiği 

takdirde kusurlu hareket etmiştir. Böyle kusurlu bir davranış önleme amacı 

bakımından cezaya ihtiyaç duymaktadır. Normatif hitap edilebilirlik mevcut olduğu 

takdirde, norma uygun davranma ehliyetine sahip bulunan failin, kendisine psişik 

açıdan sunulan davranış alternatiflerine başvurmadığı zaman kusurunun kabul 

edilmesi gerekir. Bu durumun irade özgürlüğü anlamından ispat edilmesine gerek 

yoktur. Failin somut olayda irade özgürlüğünün bulunduğu bir varsayımdır. Başka bir 

ifadeyle, sağlıklı bir yönlendirme yeteneği ve uygun normatif hitap edilebilirlik 

bakımından failin özgür olarak ele alınmaktadır. İrade özgürlüğü varsayımı normatif 

bir yaklaşımdır.               

Kusuru ortadan kaldıran nedenlerle mazeret nedenleri arasında bir ayrım 

yapılması isabetlidir. Kusuru ortadan kaldıran nedenlerde failin psişik durumu 

normun kendisine hitap etmesini tamamen engellemektedir. Kusur yeteneği 

olmayan kişiler ile kaçınılmaz bir hukuksal hata içerisinde hareket eden kişiler, psişik 

durumlarından dolayı davranışlarını yönlendirebilecek hâlde olmadıklarından 
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normun kendilerine sunduğu alternatif davranış modeline uygun hareket 

etmemektedirler. Dolayısıyla kusuru ortadan kaldıran nedenler failin psikolojisiyle 

yakından ilgilidir. Mazeret nedenlerinde ise, somut olayın failde ortaya çıkarmış 

olduğu psişik durumdan dolayı failin kusuru etkilenmektedir. Bu nedenle mazeret 

nedenleri failin sadece psikolojisine değil, maddî vakıalara dayanmaktadır. Çünkü 

mazeret nedenlerinde fail kusur yeteneğine ve haksızlık bilincine sahiptir. Mazeret 

nedenlerinde failin kusuru tamamen ortadan kalkmamakta, sadece azalmaktadır. 

Kanun koyucu da böyle durumlarda cezanın önleme amacının bulunmadığını 

dikkate alarak kusur kınamasında bulunmaktan vazgeçmektedir     

Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun hukuksal niteliğinin, bu tür 

olaylarda cezanın genel ve özel önleme amaçlarının bulunmaması düşüncesiyle 

açıklanabileceği fikrindeyiz. Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda failin 

kusuru tamamen ortadan kalkmamakta, sadece azalmaktadır. Bu azalmış kusura 

rağmen kanun koyucu böyle olaylarda genel ve özel önleme amaçlarının 

bulunmadığı gerekçesiyle kusur kınamasında bulunmaktan vazgeçmektedir. 

Zorunluluk durumunun istisnaî niteliğinden dolayı failin gerçekleştirdiği kurtarma fiili 

kamuoyunda normun temel geçerliliğini sarsmadığından, cezalandırmada genel 

önleme amacı bulunmamaktadır. Zorunluluk durumunun seyrek rastlanan bir hâl 

olmasından dolayı tekrarlanacak bir tehlike bulunmadığı ve fail toplumsal bakımdan 

uygun bir hareket gerçekleştirdiği için cezanın özel önleme amacı da sözkonusu 

olmayacaktır. Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda cezanın önleme amacı 

sadece, tehlikeye bilerek neden olunması ve tehlikeye katlanma hukuksal 

yükümlülüğünün bulunması hâllerinde mevcuttur. Bu hâllerde artık kusur kınaması 

yapılabilecektir.  

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun ve mazeret nedeni 

olarak zorunluluk durumunun koşullarında ortak özellikler bulunduğu için, koşullara 

ilişkin sonuçlarımızı her iki zorunluluk durumu bakımından birlikte belirtmemiz 

mümkündür.  

Her iki zorunluluk durumunun tehlikeye ilişkin ilk koşulu bir tehlikenin mevcut 

olmasıdır. Fiil anında bilinebilir bütün koşullar gözönünde tutulduğunda, bir zararın 

gerçekleşme olasılığı muhakkak ise, tehlikenin mevcut olduğu kabul edilecektir. 

Muhakkak tehlike o anda varolan gerçek bir tehlikenin yanısıra, çok yakın bir 

gelecekte gerçekleşmesi kuvvetli olasılık dâhilinde olan tehlike anlamına 

gelmektedir Tehlikenin tespiti ex-ante objektif bir değerlendirme aracılığıyla 
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yapılmalıdır. Böylece bir uzmanlık bilgisini gerektiren olaylarda, bu uzmanlık 

bilgisine sahip makul bir gözlemcinin tehlikenin varlığına ilişkin değerlendirmesi esas 

alınır. Bu değerlendirmede failin özel bilgisi de dikkate alınmalıdır. Bir uzmanlık 

bilgisinin çözüme kavuşturamadığı tehlike değerlendirmesinde, failin özel bilgisini de 

kullanan, failin çevresinden makul bir gözlemci kriteri esas alınacak ve bu 

gözlemcinin zarar olasılığını ciddî olarak tahmin etmesi hâlinde bir tehlikenin varlığı 

kabul edilecektir. Tehlikenin kaynağının insan, doğa güçleri ya da eşya olması 

arasında bir fark yoktur. Bu anlamda insandan ileri gelen tehdit nedeniyle ortaya 

çıkan tehdide dayalı zorunluluk durumu, her iki zorunluluk durumu türünün alt olayı 

şeklinde bir görünüme sahip olabilir.   

Tehlikeye ilişkin ikinci koşul, tehlikenin ağır olmasıdır. TCK. md. 25/2’de 

geçen ağır tehlike ifadesini, tehlikenin kurtarılmaya çalışılan hukuksal değer 

üzerinde gerçekleştirilebileceği zarar ihtimalinin kriteri olarak ele almaktayız. Somut 

olayda ex-ante objektif kritere göre değerlendirme yapılarak, tehlikenin tehdit ettiği 

hukuksal değer üzerinde meydana getirebileceği zararın önemli bir boyutta olması 

hâlinde tehlikenin ağır olduğu sonucuna ulaşılması gerektiği görüşündeyiz. TCK md. 

25/2, tehlikenin ağırlığını yalnızca tehlikenin varlığı bakımından değil, aynı zamanda 

korunan hukuksal yararların karşılaştırılması bakımından da koşul olarak 

aramaktadır. Ancak bunlar farklı anlamlar içermektedir. Tehlikenin mevcudiyeti 

bakımından tehlikenin ağır olması, tehlikenin belirli bir boyuta erişmiş olmasını 

gerektirmektedir. Hukuksal yararların karşılaştırılması bakımından “tehlikenin 

ağırlığı” ise, böyle bir karşılaştırmada dikkate alınacak hususlardan biri olan 

tehlikenin derecesi olarak anlaşılmalıdır. 

Tehlikeye ilişkin üçüncü koşul, tehlikenin halen mevcut bulunmasıdır. 

Tehlikenin halen mevcut bulunması koşulu öncelikle, korunan hukuksal değere 

yönelik bir tehlikenin derhal (hemen) veya en yakın zamanda bir zarara dönüşmesi 

olasılığının varlığını gerekli kılmaktadır. Zararın gerçekleşme olasılığının 

yoğunlaştığı ve böylece tehdit edilen hukuksal değerin korunması bakımından 

zararın meydana gelmesinin kesin olarak önüne geçmek için gerekli önlemlerin 

derhal alınmasının kaçınılmaz olduğu an, tehlikenin halen mevcut olduğu zamanı 

göstermektedir. Tehlikenin halen mevcut olması koşulu yalnızca, zararın çok yakın 

bir zaman içerisinde gerçekleşmesinin beklendiği anlık tehlikeleri değil, aynı 

zamanda uzun bir zaman aralığı boyunca süren ve her an bir zarara dönüşebilecek 

ve zararın meydana gelmesinin bir zaman süresince daha gecikme olanağının da 
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bulunduğu devam eden tehlikeleri de kapsamına almaktadır. Meşru savunmanın ön 

cephesi veya önleyici meşru savunma olarak adlandırılan, zararın belirli bir zamanın 

geçmesinden sonra, böylece gelecekte gerçekleşeceği değerlendirmesi yapılmasına 

karşın, yalnızca o anda derhal yapılacak bir fiille etkili bir şekilde bertaraf 

edilebilecek nitelikteki tehlikeler de devam eden tehlike kavramının içerisinde yer 

alırlar.  

Tehlikeye ilişkin son koşul ise, tehlikenin bir hakkı tehdit etmesidir. TCK md. 

md.25/2 bütün hakların zorunluluk durumu bakımından koruma kapsamında 

bulunduğunu belirtmekle birlikte, buradaki hak ifadesini geniş yorumlayarak 

hukuksal değer şeklinde anlamak gerekir. Faile veya üçüncü bir kişiye ait herhangi 

bir hukuksal değeri tehdit eden bir tehlike iki zorunluluk durumuna da vücut verebilir.  

Kurtarma fiilinin hukuka uygunluğuna ilişkin koşullardan ilki, tehlikeye bilerek 

neden olmama koşuludur. TCK md. 25/2’de kullanılan “bilerek” ifadesi hem kast 

hem de bilinçli taksir şeklinde anlaşılmalıdır. Bilerek neden olmama koşulunun da 

mutlak surette uygulanmaması, bu koşulun hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumunda hukuksal yararların karşılaştırılması ilkesiyle, mazeret nedeni 

olarak zorunluluk durumunda da failin tehlikeye katlanmasının beklenebilirliği 

kriteriyle tamamlanması gerektiği fikrindeyiz.  

Kurtarma fiiline ilişkin diğer bir koşul tehlikeye katlanma hukuksal 

yükümlülüğünün bulunmamasıdır. Bu koşul Ceza Kanunu’nda açıkça yer almasa 

bile, zorunluluk durumunun niteliğinden çıkartılabilen bağımsız bir koşul olarak kabul 

etmekteyiz. Tehlikeye katlanma yükümlülüğü kendini feda etme yükümlülüğü değil, 

yalnızca bir risk yükümlülüğüdür. Bu nedenle, ölüm veya ağır bir yaralanma kesin 

veya yüksek olasılık çerçevesinde değerlendirilebiliyorsa, özel bir yükümlülük 

durumunun varlığı hâlinde de tehlikeden kaçınmak, zorunluluk durumu gereğince 

hukuka uygun ya da mazur kabul edilecektir. Üçüncü kişi yararına kurtarma fiilini 

yapan fail tehlikeye katlanma yükümlülüğü altında ise, kendi yakınını kurtarmak için 

başka bir kişiye zarar verdiği takdirde, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumundan yararlanabilecek olmasına rağmen, mazeret nedeni olarak zorunluluk 

durumundan faydalanamayacaktır. Zorunluluk durumunda tehlikeye katlanma 

yükümlülüğü bulunmayan fail, tehlikeyle karşı karşıya bulunan üçüncü kişinin 

tehlikeye katlanma yükümlülüğüne riayet etmek zorundadır.   
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Kurtarma fiiline ilişkin üçüncü koşul ise, başka türlü korunma olanağının 

bulunmamasıdır. Tehlikenin başkasının hukuksal değerine zarar verilmesinden 

başka savuşturma olanağı mevcutsa, zorunluluk durumu artık sözkonusu 

olmayacaktır. Tehlikeden başka türlü korunma olanağının bulunmaması koşulu, 

tehlikenin savuşturulmasında başvurulan aracın (fiilin), korunan hukuksal değeri 

kurtarmak açısından elverişli ve ihlâl edilecek hukuksal değer bakımından en az 

zararlı (en zararsız) araç olmasını gerekli kılmaktadır. Tehlikenin savuşturulmasında 

etkili olacak araç elverişli olarak kabul edilmelidir. En az zararlı (en hafif) aracın 

tespiti, mağdurun yararlarının basit bir karşılaştırılması suretiyle yapılmalıdır.  

Kurtarma fiilinin son koşulu, hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumunda korunan hukuksal yararın ihlâl edilen hukuksal yarardan önemli ölçüde 

üstün olması; mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda ise, korunan hukuksal 

yararın ihlâl edilen hukuksal yararla eşit olması veya önemli ölçüde bir orantısızlığın 

bulunmamasıdır. TCK md. 25/2’deki “tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta 

arasında orantı bulunmak koşulu ile…” ifadesinin zorunluluk durumunun her iki 

şeklini de kapsadığı fikrinde olduğumuz için, korunan hukuksal yararın ihlâl edilen 

hukuksal yarardan önemli ölçüde üstün olması (ağır basması) koşulunun, hükümde 

kullanılan ifadenin yalnızca bir görünümünü oluşturduğu kanaatindeyiz. Zira 

maddenin ifadesi gereğince korunan hukuksal yarar feda edilen hukuksal yarardan 

üstün olabileceği gibi, bununla eşit de olabilir. Böyle bir eşitlik sözkonusu olduğu 

takdirde mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu mevcut olacaktır.  

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda korunan hukuksal 

yararın ihlâl edilen hukuksal yarardan üstünlüğünün önemli ölçüde olması MK md. 

753 gereğidir. Korunan yararın feda edilen yarardan üstünlüğü açık ve 

tereddütsüzse önemli ölçüde üstünlük koşulu yerine gelmiş demektir. 

Yararların çatışması durumunda yararlar karşılaştırılması geniş kapsamlı 

olarak yapılmalıdır. Somut olayda çatışma bakımından önem taşıyan ve failin, 

mağdurun, ihlâl edilen yararın ve korunan yararın lehindeki ya da aleyhindeki ilgili 

olayın tartışma konusu olan bütün koşulları karşılaştırmada ele alınıp incelenecektir. 

TCK md. 25/2’de orantılılık ilkesi bakımından tehlikenin ağırlığının, konunun 

(kurtarılmaya çalışılan hukuksal değerin) ve vasıtanın (ihlâl edilen hukuksal değerin) 

gözönünde bulundurulacağını belirtmekle birlikte, yararların karşılaştırılmasında 

sadece bu etkenlerle yetinilmemelidir. Bu maddede belirtilen etkenler sınırlı sayıda 

olmadığından, somut olaya göre başka etkenlerin varlığı da korunan hukuksal 
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yararın önemli ölçüde üstün olmasına ilişkin kararın verilmesinde dikkate alınacaktır. 

Karşılaştırmada belirleyici etkenlerden birincisi, çatışan hukuksal değerlerin 

hiyerarşik ilişkisidir. Hukuksal değerlerin hiyerarşik yeri her suç tipinin ceza sınırları 

dikkate alınarak ve hukuk düzeni bütünsel olarak değerlendirilerek tespit edilebilir. 

Risk birliği olaylarında, birden fazla yaşamın kurtarılması için başkasının yaşamının 

hukuka uygun olmayacağı sonucuna, yaşam hakkının karşılaştırılmazlığı ilkesiyle 

varmak mümkündür. Yararların karşılaştırılmasının objektif bir ölçüye göre yapılması 

zorunlu olmakla birlikte, bu ölçünün koyulmasında yararların bireyselleştirilmesinin, 

yani fail ve mağdurun yararlarına somut olayda atfedilen farklı önemin de 

gözönünde bulundurulması gerekir. Ayrıca karşılaştırmada tehlikenin ağırlığı, 

beklenen hukuksal değer ihlâllerinin boyutu, kurtarma şansının yüksekliği ve 

tehlikenin tehditten ileri gelmesi gibi diğer etkenlerin de dikkate alınması gerekir.    

Yararlar karşılaştırması neticesinde korunan hukuksal yarar feda edilen 

hukuksal yaradan önemli derecede üstün olsa bile, kurtarma fiilinin hukuka 

uygunluğu tehlikenin savuşturulması bakımından uygun bir araç olmasına bağlıdır. 

Böylece kurtarma fiili, hukuk düzeninin bütünlüğüne aykırı olduğunda ya da onun 

temel ilkeleriyle bağdaşmadığında, hukuka aykırı kabul edilmektedir.  

Zorunluluk durumunun bir mazeret nedeni teşkil edebilmesi için ise, kurtarma 

fiilinin sonuçları ile faili veya üçüncü bir kişiyi tehdit eden zarar arasında bir 

orantılılığın mevcut bulunması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, korunan hukuksal 

yarar feda edilen hukuksal yaradan önemli ölçüde üstün olmamalı veya bu hukuksal 

yararlar eşit önemde olmalıdır. Tehlikeyle karşı karşıya bulunan kişinin başvurduğu 

kurtarma fiilinin orantılılığı, her somut olayın verileri gözönünde bulundurularak ve 

kurtarma şansının yüksekliği, zarar riskinin büyüklüğü ve zararın gerçekleşme 

olasılığının derecesi gibi etkenler de dikkate alınarak saptanmalıdır. Orantılılığın çok 

uzağında bir tehlikenin savuşturulması için üçüncü bir kişiyi kesin bir ölüme 

sürükleyen kişinin ceza sorumluluğu ortadan kalkmaz. Yaşam hakkına yönelik 

tehlike hâlinde, birden fazla masum üçüncü kişinin öldürülmesi mazur görülecektir. 

Vücut bütünlüğüne yönelik ağır bir tehlikeyi bertaraf etmek için işlenen başkasını 

öldürme suçu da mazur görülmelidir. Vücut bütünlüğü veya hürriyete yönelik 

tehlikeye katlanma yükümlülüğü yalnızca, kurtarma fiili mağdur bakımından önemli 

ölçüde ağır basan yararların ihlâline yol açmıyorsa, mevcuttur.  

Üçüncü kişi yararına zorunluluk durumunda, tehlikeyle karşı karşıya kalan 

üçüncü kişinin failin akrabası veya yakını olması şart değildir, faile tamamen yabancı 
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bir kişi de olabilir. Ayrıca lehine kurtarma fiili gerçekleştirilen üçüncü kişi bir tüzel kişi 

de olabilir. Üçüncü kişinin mutlak surette üzerinde tasarruf edebileceği hukuksal bir 

değeri hakkındaki iradesine karşın fail kurtarma fiiline başvuramaz. Lehine kurtarma 

fiili yapılan üçüncü kişinin tehlikeye bilerek neden olması hâlinde, TCK md. 25/2 

tehlikeye bilerek neden olunmaması koşulunu yalnızca fail bakımından aradığından 

fail kurtarma fiiline başvurabilir. Fail üçüncü kişi lehine zorunluluk durumuna bilerek 

neden olmuşsa, her ne kadar TCK md. 25/2 failin yalnızca bilerek neden olmadığı 

tehlikeler karşısında kurtarma fiiline başvurabileceğini öngörse de, sorun hukuka 

uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu bakımından hukuksal yararların 

karşılaştırılması ilkesine, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu bakımından ise 

beklenebilirlik kriterine başvurularak çözümlenmelidir. Böylece failin bilerek neden 

olduğu bir hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda, üçüncü kişinin 

kurtarılan hukuksal yararı olayla ilgisi bulunmayan başka bir kişinin feda edilen 

hukuksal yararından önemli ölçüde üstün ise, fail TCK md. 25/2 gereğince hukuka 

uygunluktan yararlanmalıdır. Mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda, bilerek 

neden olduğu bir tehlikeye üçüncü bir kişinin maruz kalmasına göz yumması failden 

beklenemiyor ise, kurtarma fiili mazur görülmelidir. Tehlikeye hem fail hem de 

üçüncü kişi birlikte neden olmuşlarsa, üçüncü kişi yararına zorunluluk durumundan 

artık söz edilemez. Üçüncü kişi yararına hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk 

durumunda çatışan hukuksal değerler aynı kişiye ait olduğunda, ilgilinin rızası ve 

varsayılan rıza hukuka uygunluğun sağlanması bakımından yeterli olmayınca veya 

failin ilgilinin gerçek ya da varsayılabilen iradesine önem veremediği bir durum 

sözkonusu olduğunda, zorunluluk durumu dikkate alınmalıdır. 

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu saldırı ve savunma 

zorunluluğu durumu şeklinde ikiye ayrılabilir. Saldırı zorunluluğu durumunda fail, 

tehlikeyi bertaraf etmek için olayla ilgisi bulunmayan üçüncü bir kişinin hukuksal 

değerine zarar vermektedir. Savunma zorunluluğu durumunda ise, tehdit altındaki 

hukuksal değer tehlikenin kaynağına zarar verilmek suretiyle korunmaktadır. 

Savunma zorunluluğu durumunda tehlike bir eşyadan, hayvandan veya insandan 

kaynaklanabilir. Kusur yeteneği bulunmayan kişilerin haksız bir saldırıda bulunmaları 

mümkün olduğu için, bu saldırılara karşı yapılan fiiller zorunluluk durumu 

kapsamında değil, meşru savunma kapsamında değerlendirilmelidir. Meşru 

savunmanın uygulama alanı bulamadığı olaylarda, insan tarafından neden olunan 

savunma zorunluluğu durumları sözkonusu olmaktadır. Ceza hukuku anlamında 
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hareket niteliği taşımayan bir davranıştan doğan tehdit, özen yükümlülüğüne uygun 

olarak yapılan, böylece de hukuka aykırı olmayan bir fiille tehlikeye yol açılması, 

annenin yaşamını kurtarmak veya ağır sağlık sorunlarına maruz kalmasını 

engellemek için doğmakta olan bebeğin öldürülmek zorunda kalınması ve önleyici 

meşru savunma hâllerinde insan tarafından neden olunan savunma zorunluluğu 

durumu gündeme gelecektir.  

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu ile mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumunun maddî koşullarında hata, “ceza sorumluluğunu kaldıran veya 

azaltan nedenlere ait koşullarda” hata adı altında TCK md. 30/3’de aynı düzenleme 

içerisinde ele alınmışsa da, bunların farklı değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun maddî koşulları 

oluşmamasına karşın, failin bu koşulların oluştuğunu zannederek hareket etmesi 

hâlinde, bu fiil açısından kastı ortadan kalkacaktır. TCK md. 30/3 kastın ortadan 

kalkmasından bahsetmemekle birlikte, sınırlı kusur teorisini benimsediğimizden 

hukuka uygunluk nedenlerinin maddî koşullarında hata açısından TCK md. 30/3’de 

boşluk bulunan hâllerde, fiilin maddî koşullarında hatayı ele alan TCK md. 30/1’e 

başvurulmalıdır. Hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunda hatadan 

failin yararlanabilmesi için, bu hatanın failin içinde bulunduğu koşullar açısından 

kaçınılmaz olması gerekir. Hatanın kaçınılabilir olup olmadığının tespiti, taksirle 

işlenen haksızlıklardaki dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlâline ilişkin kriterlere göre 

yapılacaktır. Hata kaçınılabilir olduğunda taksirle işlenmiş bir haksızlık sözkonusu 

olur ve kurtarma fiili sonucunda zarar verilen hukuksal değerin taksirle ihlâli kanunda 

suç olarak tanımlanmışsa, failin bu taksirli suçtan dolayı ceza sorumluluğu 

mevcuttur. TCK md. 30/3 gereğince, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun 

maddî koşullarının mevcudiyeti hususunda kaçınılmaz bir hataya düşülmesi hâlinde 

ceza sorumluluğu ortadan kalkacaktır. Hatanın kaçınılmaz olup olmadığı taksirle 

işlenen haksızlıklardaki dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlâline ilişkin kriterlere göre 

tespit edilmelidir. Bu hatanın kaçınılabilir olması hâlinde nasıl bir yol izleneceği 

konusunda TCK’da bir açıklık bulunmamakla birlikte, bu durum TCK md. 61 

gereğince cezanın tayininde dikkate alınmalıdır. Hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumunun mevcudiyetinde hata bir hukuksal hatadır (TCK md. 30/4). 

Böyle bir hata hâlinde fail hakkında bir kusur kınaması yapılamamaktadır. Failin 

böyle hukuksal bir hatadan yararlanabilmesi için düşülen hatanın kaçınılmaz olması 

gerekir. Hatanın kaçınılabilir olması hâlinde, kanunda açık bir düzenleme 
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bulunmamakla birlikte, bu durum, failin işlemiş bulunduğu suçtan dolayı temel 

cezanın belirlenmesinde dikkate alınacaktır.    

TCK md. 27/2 meşru savunmanın sınırının mazur görülebilecek heyecan, 

korku veya telaştan dolayı aşılmasını bir mazeret nedeni olarak öngörmektedir. TCK 

md. 27/2’nin hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumuna da kıyasen 

uygulanması gerektiği fikrindeyiz.  

TCK md. 40, suça iştirakin cezalandırılabilmesi için kasten ve hukuka aykırı 

olarak işlenmiş bir fiilin varlığını yeterli saymıştır. Bu nedenle hukuka uygunluk 

nedeni olarak zorunluluk durumunun mevcut olduğu olaylarda iştirak sözkonusu 

olmazken, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunun bulunduğu olaylarda iştirak 

gündeme gelebilecektir.  

Yükümlülüklerin çatışması, yalnızca ihmalî suçlarda sözkonusu olan bir 

hukuka uygunluk nedenidir. Aynı önemdeki harekette bulunma yükümlülüklerinde 

yükümlülüklerin çatışması hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumundan 

bağımsız kanun üstü bir hukuka uygunluk nedenidir. Çatışan yükümlülükler farklı 

düzeyde olduğu takdirde, yükümlülüklerin çatışması hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumuna ilişkin kurallara (TCK md. 25/2) göre çözüme bağlanacaktır. 

Taksirli suçlarda hem hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu 

hem de mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu uygulama alanı bulabilir. İhmalî 

suçlar bakımından hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumu ve 

yükümlülüklerin çatışması sözkonusu olabilir. Aynı şekilde mazeret nedeni olarak 

zorunluluk durumu da ihmalî suçlarda uygulama alanına sahiptir.  
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