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YANILMANIN CEZA SORUMLULUĞUNA ETKİSİ 
Ragıp Barış Erman 

 
 
 
 

ÖZ 
 

Yanılgı konusu, suç teorisinde haksızlık ve kusur konularının önemli ve 

tartışmalı bir parçasını oluşturmaktadır. Bu konuda pek çok farklı teori ortaya 

çıkmıştır ve çeşitli hukuk düzenlerinde değişik düzenlemeler yer almaktadır. 

Tezimizin amacı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 30’uncu maddesinde 

düzenlenen yanılgı kavramının içeriği, hukuksal niteliği ve görünüş biçimleri 

hakkında açıklamalarda bulunmak, yanılmanın hukuksal sonuçlarını saptamak ve 

sonuç olarak madde hakkında olan ve olması gereken hukuk bağlamında eleştiri ve 

önerilerde bulunmaktır. Bunun için öncelikle ceza sorumluluğu açısından önem 

taşıyan yanılgı türlerinin ayırımı üzerinde durulacak, sonra da yasal hükümlerin 

hangi teori çerçevesinde çözümleneceği belirlenecektir.  
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THE EFFECTS OF ERROR ON CRIMINAL RESPONSIBILITY 

Ragıp Barış Erman 

 

 

ABSTRACT 

Error is a central and controversial element of illicit behaviour and culpability 

in the crime theory. Many different theories that arose within this area have resulted 

in various ways of codification in different legal systems. The aim of our thesis is to 

clarify the scope, legal character and various aspects of the concept of error as 

regulated by article 30 of the Turkish Criminal Code 5237, to determine its legal 

consequences, and, as a result, to critique the current article from a de lege lata and 

de lege ferenda point of view. In order to do this, the correct distinction among 

various types of error relevant for the criminal responsibility will be determined 

firstly, as then to come to a conclusion about the problem, which theory should be 

applied to the regulations of the law. 
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ÖNSÖZ 
 

Yanılma kavramı, suç teorisinin en merkezi konularından biridir. Bir yandan 

haksızlık kavramı ile, diğer yandan kusur unsuru ile yakından ilgili olduğu için, 

yanılgı konusunda varılacak sonuçlar, suç teorisinin diğer konularında Kabul edilen 

görüş ve teoriler ile uyumlu olmalı ve çelişkiye düşmemelidir. Bu nedenle, yanılgı 

konusunda yazılacak bir tezin de bütün bu konular açısından tutarlılık göstermesi 

gerekmektedir. Bir başka deyişle, yanılgı konusu suç genel teorisinin bütün 

sorunlarının yansıdığı bir aynadır.   

Ceza hukukunda yanılma, özellikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 

yürürlüğe girmesi ile Türk hukukunda da büyük bir öneme kavuşmuştur. Bu hükmün 

doğru bir şekilde yorumlanması ve bu bağlamda ceza hukukunun temellerinden biri 

olan kusur ilkesine uygun bir sonuca ulaşılması, ülkemiz ceza hukukçularının 

önündeki önemli bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Söz konusu görevin üzerime düşen bölümünü bu çalışmamda yerine 

getirmeye çalıştım. Bunun için karşılaştırmalı hukuk yöntemini uygulayarak 

Avrupa’nın belli başlı hukuk sistemlerinde yanılgıya bakış açısından hareketle teori 

ve uygulamada yanılgının hukuksal niteliğini ve sonuçlarını belirlemeye gayret 

ettim. 

Tezimin hazırlanmasında akademik ve bilimsel anlamda her türlü desteği 

gösteren, hiçbir yardımı esirgemeyen tez danışmanım Prof. Dr. Füsun Sokullu-

Akıncı’ya teşekkürü bir borç bilirim. 

Bunun dışında, konumun belirlenmesinde ve çalışmamın başlangıç 
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Giriş 
 

Ceza hukukunda yanılma konusu, suç teorisinin en önemli yapıtaşlarından 

birini oluşturmaktadır. Bir yanda kastın suçun yapısı içindeki konumunun ve 

kapsamının, diğer yanda kusur unsurunun tanımının ve hukuksal niteliğinin, yine 

başka bir açıdan tipe uygunluk ile hukuka aykırılık arasındaki ilişkilerin ne şekilde 

belirleneceği gibi sorunlar, yanılgı teorisi üzerinde doğrudan yansımasını 

bulmaktadır. Yanılgı açısından verilecek kararların, teşebbüs, suça katılma, suçların 

birleşmesi de dahil olmak üzere suçun yapıtaşlarının her biri üzerinde etkisi 

bulunmaktadır. Bu nedenle yanılgı konusunda varılacak kararlar, aynı zamanda 

tutarlı bir hukuk teorisinin kabulünü de şart koşmaktadır. 

Tezimizde, yanılgı kavramını üç ana başlık altında incelemeyi uygun gördük. 

Öncelikle yanılgı kavramının ne şekilde bir ana ayırıma tabi tutulacağına ilişkin ön 

belirlemelerde bulunduktan sonra aynı bölüm içinde bu ayırımın ilk parçasını 

oluşturan tipte yanılgıyı ve bunun ceza sorumluluğuna etkisini incelemekteyiz. İkinci 

olarak yasak yanılgısına ve son aşamada ise, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

koşullarında yanılgıya yer vermekteyiz. 

Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgının ayrı bir başlık 

altında incelenmesinin iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanunu’nun sistematiğinde “ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan 

nedenler” olarak gösterilen yanılgı türünün hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

koşullarında yanılgının hukuksal sonuçlarını ne şekilde etkileyeceğinin belirlenmesi, 

ikincisi ise haksızlığa ve kusura ilişkin pek çok teorinin, hukuka uygunluk 

nedenlerinin maddi koşullarında yanılgının ne şekilde işlem göreceği sorunu 

etrafında düğümlenmesi, dolayısıyla bu yanılgı türünün suç teorisinin belkemiğini 

ilgilendiren bir konu olmasıdır. 

Gerçekte ceza hukuku açısından önem taşıyan ve sonuç doğuran yanılgı 

türleri bu üç başlıktan daha fazladır. Mazeret nedenlerinin maddi koşullarında 
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yanılgı, izin yanılgısı, niteleme yanılgısı, suçun maddi konusunda yanılgı gibi 

örnekler ilk akla gelenlerdir. Bununla birlikte, söz konusu yanılgı tiplerinin diğer ana 

yanılgı ayırımları arasında ve bunlarla bağlantılı olarak açıklanması, hem kastı 

etkileyen ve etkilemeyen yanılgı ayırımının belirginleştirilmesi, hem de örnekler 

etrafında yoğunlaşarak bazı temel sorunlara teorinin ötesinde yanıtlar bulunması 

açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle biz de, söz konusu yanılgı türlerini ayrı 

başlıklar altında incelemektense, bunları tipte yanılgı veya yasak yanılgısı ile 

bağlantılı incelemeyi yerinde gördük. 

Karşılaştırmalı hukuk incelemeleri özellikle yanılgı konusunda büyük bir 

önem taşımaktadır; zira 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hem tarihsel yeniliği, hem de 

yanılgıya ilişkin hükümlerin yasada yeni yer bulması karşısında uygulamanın 

şekillendirilmesi açısından yabancı hukuk öğreti ve uygulamalarından beslenmek 

durumundadır. Bununla birlikte, karşılaştırmalı hukuka ilişkin bilgilerin kendi içinde 

bir bütün halinde verilmesindense, her bir başlık altında o konu ile ilgili 

karşılaştırmalı hukuk verilerinin incelenmesine ve böylece özgün kanının 

oluşturulmasına çalışılmıştır. Aynı durum, tarihsel gelişimi ilgilendiren bölümler 

açısından da geçerlidir. 

Tezin amacı, olan ve olması gereken hukuk açısından saptamalarda 

bulunulması ve özellikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yanılgı teorisi 

konusunda çağdaş gereksinimleri ne ölçüde karşılaştığının belirlenmesidir. Bunun 

sonucunda, olası düzeltme ve iyileştirmelerle birlikte, yorum ve uygulama açısından 

önerilerimizi de sunmayı amaçlamaktayız. 

 



 3 

 

 

 

Birinci Bölüm 
 

CEZA HUKUKUNDA YANILMA KAVRAMI  
ve  

TİPİN MADDİ UNSURLARINDA YANILMA 
 
 

I. Ceza Hukukunda Yanılma Kavramı ve Türleri 

A. Ceza Hukukunda Yanılma Kavramı 
Hukukta yanılma kavramının iki görüntüsü vardır: Kişinin zihninde 

gerçeklikten farklı bir tasavvurun bulunması şeklinde ortaya çıkan “olumlu yanılma” 

ve gerçekte varolan bir durumun kişi tarafından bilinmemesi şeklinde ortaya çıkan 

“bilmeme” durumu. Bu düşünceden yola çıkıldığında, yanılma şu şekilde 

tanımlanmaktadır: “Ceza hukukunda yanılmadan söz edildiğinde, bu sözcüğün içinde 

iki farklı kavram gizlidir, bunlardan biri bilgi eksikliği, diğeri ise pozitif anlamda 

yanlış bir tasavvur veya kabuldür”1. Başka bir deyişle: “yanılma ya bilmemektir 

(ignorantia) veya yanlış tasavvur etmektir (error)”2. 

Gerçekten de yanılma kavramının bir olumsuz yönü (yani kişinin belirli bir 

şey hakkında bilincinde bulunan eksiklik) bir de olumlu yönü (yani kişinin gerçekte 

olmayan bir durumu tasavvur etmesi) bulunmaktadır. Ancak bu iki durum da failin 

davranışını gerçekleştirdiği andaki somut zihinsel deneyimine bağlıdır3. 

                                                
1 Werner Hardwig, “Sachverhaltsirrtum und Pflichtirrtum”, GA 1956, s. 369. 
2 Ayhan Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler, c. II, Beta, İstanbul, 1989; s. 343. 
3 Eberhard Schmidhäuser, “Der Verbotsirrtum und das Strafgesetz (§ 16 I Satz 1 und § 17 StGB)”,  JZ 
1979, s. 363. 
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Buna karşılık, bir ceza hukuku kavramı olarak yanılmanın “bilmeme” veya 

“yanılma” olarak ayrılması pratik bir yarar sağlamayacaktır. Ceza kanunlarında yer 

yer “bilmeyerek” veya “varsayarak” gibi tabirler kullanılmış olması, burada 

kastedilen kavramın da farklı olduğunu göstermeyecektir. Her durumda yanılgı, 

kişinin zihnindeki gerçekliğin dış dünyadaki gerçeklikle bütünüyle örtüşmemesi 

olarak tanımlanabilir4. Belirtelim ki, Arthur Kaufmann da aynı öncelden hareket 

etmekte, fakat bundan, olumlu anlamda bir tasavvurun yanılgının ön koşulu olduğu 

çıkarımına ulaşmaktadır. Yazara göre “gerçek anlamda yanılma, tasavvur ile 

gerçekliğin bilinçli olmayan uyuşmazlığından ibarettir”5.  

Buradaki anlamıyla failin zihnindeki gerçeklik veya tasavvur, mutlaka failin 

söz konusu unsur hakkında aktif bir düşünme eylemine girmesi zorunluluğunu 

getirmez. Yani failin yanılmadan kaynaklanan tasavvurunun bir inanç düzeyine 

erişmiş olması aranmaz6. Herkesin zihninde – o konuda düşünmüş olsun olmasın – o 

an itibariyle gerçekliği oluşturan şeylerin bir resmi bulunmaktadır ve bu resim ile 

objektif gerçeklik arasında bir uyuşmazlık söz konusu olabilmektedir. Ceza 

hukukunun sonuç bağlayabileceği tek özellik, sübjektif ve objektif gerçeklikler 

arasındaki bu uyuşmazlık olduğundan, bu tanım ceza sorumluluğunun her aşaması 

açısından yeterlidir. Alman öğretisindeki ağırlıklı görüşe göre de yanılgı, “bilincin 

içeriği ile gerçekliğin pozitif veya negatif açıdan ayrık düşmesi” olarak 

tanımlanmaktadır7. 

Böylece, yanılmanın saptanması için, failin zihnindeki gerçekliğin, bir 

gerçeklik tasviri olarak “resminin alınması” ve bunun objektif gerçeklik ile 

karşılaştırılarak örtüşmeyen noktaların ortaya çıkarılması gerekmektedir. Objektif 

                                                
4 “Yanılmanın her şeklinde failin tasavvuru ile gerçek arasında bir uyumsuzluk” olduğu saptamasında 
bulunan Önder de sonuç olarak bu tanıma katılmaktadır (bkz. Önder, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler II, s. 343). Aynı görüşte: Erol Cihan, Ceza Hukukunda Fiili Hata, (Doçentlik tezi), 
İstanbul, 1971, s. 4. 
5 Arthur Kaufmann, Das Unrechtsbewußtsein in der Schuldlehre des Strafrechts, Verlag Krach, 
Mainz, 1949; s. 77. 
6 Cihan, Ceza Hukukunda Fiili Hata, s. 4. 
7 Tanım için ilk olarak bkz. Karl Heinz Gössel, Über die Bedeutung des Irrtums im Strafrecht, 
Erster Band; Duncker & Humblot, Berlin, 1974, s. 27; ayrıca bkz. Ellen Schlüchter, Irrtum über 
normative Tatbestandsmerkmale im Strafrecht, Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 
1983; s. 27. 
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gerçekliğin herhangi bir objektif izleyici tarafından ne kadar kavranabileceği ve 

bunun karşılaştırmada ölçüt olarak kullanılıp kullanılamayacağı sorunu ise, felsefi 

açıdan geçerli olmakla birlikte, hukuksal alanda pek önemli değildir, zira hukuk 

objektif gerçekliğe yargılama sonucunda ulaşıldığı varsayımını temel alır. Buradaki 

objektif izleyici de, hukuku uygulayan ve tez-antitez-sentez üçlüsüne dayanan 

mahkemedir.  

Tanımın failin zihnindeki gerçeklik ile objektif gerçeklik arasındaki 

uyuşmazlığa dayanarak yapılmasının sonuçları ise yalnızca düşünsel alanda değildir. 

Bunun en önemli sonucu, failin yanılmış kabul edilebilmesi için aktif bir düşünsel 

faaliyet gerçekleştirmiş olmasının, yani pozitif anlamda bir tasavvur sahibi olmasının 

aranmamasıdır8. Fail, bazı unsurlar üzerinde açık bir şekilde düşünmemiş veya 

bunları kendine karşı dile getirmemiş olsa da, bu unsurlar onun zihnindeki genel 

resimde yer aldığı sürece, gerçeklikle örtüşen bir nitelik gösterirler. Yani kastın var 

kabul edilmesi için failin zihnindeki gerçekliğin objektif gerçeklik ile “temel 

noktalarda” örtüşmesi yeterli kabul edilecektir9. Örneğin, fail cinsel açıdan istismar 

ettiği kızın yaşını hiç düşünmemiş olsa da, onun 18 yaşından küçük olduğuna ilişkin 

genel bir bilincinin bulunduğu söylenebilecektir10. Kast açısından yeterli olduğu 

kabul edilen “genel bilinç” (Mitbewusstsein), bu şekilde anlaşıldığında geçerli bir 

teori olmaktadır. Bununla birlikte, genel bilinç düşüncesi çok geniş yorumlandığında, 

kastın sınırlarını aşırı derecede genişletme tehlikesi doğmaktadır.  

Yanılma, failin zihninde yer alan çeşitli eksikliklerden kaynaklanabilir. İnsan 

zihni, dış dünyadaki gerçekliği içselleştirmek için çeşitli aşamalar yoluyla işler. İşte 

bu aşamaların her birinde yer alan bir eksiklik, nihai sonuçta bir sapmaya neden 

olabilir. Söz konusu aşamalar genel olarak algılama, değerlendirme ve sonuca varma 

olarak belirlenebilirse de, bunun yanında farklı temellerden ve ön kabullerden 

kaynaklanan yardımcı etkenler de bulunmaktadır. Örnek olarak algılama aşaması, 

                                                
8 Özel hukuk alanında da aynı durum geçerlidir; bkz. Necip Kocayusufpaşaoğlu, Güven Nazariyesi 
Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata Kavramı, Garanti Matbaası, İstanbul, 1968, s. 32. 
9 Eberhard Schmidhäuser, Strafrecht Allgemeiner Teil – Studienbuch [AT], 2.b., C.B.Mohr Verlag, 
Tübingen, 1984; Kn. 7/48. 
10 Günter Stratenwerth / Lothar Kuhlen, Strafrecht Allgemeiner Teil I [AT/I], 5. Aufl., Carl 
Heymanns Verlag, Köln vd. 2004, § 8, Kn. 76. 
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algılamayı etkileyen fiziksel, psikolojik ve toplumsal ön kabullerden bağımsız 

düşünülemeyecektir. Failin zihninde bu ön kabullere ilişkin bir sapma söz konusu 

ise, dış dünyada gerçekleşen ve failin zihninde değerlendirilmesi beklenen koşullar 

farklı bir bağlamda algılanacak, bu algılama süreci toplumun genelinden sapma 

gösterecektir. Duyu organları sorunsuz çalışmasına karşın, fiziksel bir benzerlik ve 

dikkat eksikliği nedeniyle bir çalının yanına çömelmiş kamuflaj giysili bir insanı 

seçemeyen avcının yanılgısı algı kurallarının bu ön kabuller bağlamındaki işleyişine 

ilişkin bir eksikliğe örnek olabilir11.  

Değerlendirme aşaması doğal olarak değerlendirme konusu nesnenin kendi 

dışındaki, kişinin deneyimlerine dayanan olgular bağlamında işlenerek bir 

sınıflandırmaya tabi tutulmasını içermektedir. Bu deneyimlere veya söz konusu 

nesnenin bu olgularla ilişkisine ilişkin yanılgılar değerlendirme yanılgısıdır; kişinin 

hatalı tasavvurlarına dayanır. Daha önce bu konularda herhangi bir deneyimi 

olmadığı için bomba veya silah sesini tanıyamayan ve bu nedenle de değerlendirme 

sürecinde bozukluk yaşayan bir kimsenin yanılgısı ise, psikolojik ve toplumsal ön 

kabuller bağlamında değerlendirme eksikliğine örnektir12. 

Yine değerlendirme aşamasında, doğru bir nitelendirme sürecinin arkasından 

hatalı sonuçlara varılması veya gösterilecek tepkiye ilişkin hatalı karar verilmesi söz 

konusu olabilir. Burada kişi, dış dünyadaki koşulları doğru algılamış ve 

nitelendirmiştir, fakat nitelendirme aşamasında kullandığı ve önceki deneyimlerine 

dayanan ölçütlerde bir bozukluk söz konusudur. Bu nedenle de söz konusu nesneye 

ilişkin vardığı sonuç hatalıdır. Yanlış bir önermenin yanlışlığının bilinmemesi buna 

örnek gösterilebilir13. Bu örneğin önemi, yalan tanıklıkta bulunma suçu açısından 

düşünüldüğünde anlaşılabilir. Fail beyanının yanlış olduğunu bilmiyorsa, söz konusu 

suç açısından kastı ortaya çıkmamış kabul edilecektir. 

Yukarıdaki yanılgı şekilleri, yanılmanın ceza hukuku açısından incelenmesi 

bağlamında kural olarak bir farklılık yaratmamaktadır. Zira ceza hukuku yanılgının 

                                                
11 Gössel, Über die Bedeutung des Irrtums im Strafrecht, s . 24. 
12 Örnekler için bkz. Gössel, Über die Bedeutung des Irrtums im Strafrecht, s. 25. 
13 Gössel, Über die Bedeutung des Irrtums im Strafrecht, s. 26, 27. 
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nedeninden çok konusuna ilişkin ayırımlara gitmekte ve bunlara sonuç 

bağlamaktadır. Diğer yandan, algılama ve değerlendirme yanılgısı arasındaki ayırım, 

bazı noktalarda ölçüt olarak kullanılmakta ve yanılgının konusunu (tipin unsurlarına 

ilişkin olup olmadığını) belirlemekte kullanılabilmektedir.  

Yanılmanın, failin zihni ile objektif gerçekliğin örtüşmemesi şeklinde 

tanımlanması doğru olmakla birlikte, bu örtüşmeme durumunun şekli bir ayırımla iki 

şekilde ortaya çıkabileceğini düşünmek gerekir: Eğer, ceza sorumluluğuna ilişkin bir 

nesne veya olgunun, failin zihnindeki gerçeklikte bulunmaması şeklinde ortaya 

çıkıyorsa burada “düz yanılma” dan söz edilir ve ceza yasalarındaki kasta ve 

yanılmaya ilişkin hükümler uygulama alanı bulur. Buna karşılık fail, gerçekte 

bulunmayan bir nesne veya olguyu var sanmış ve bunun sonucunda ceza 

sorumluluğuna yönelik, gerçekte söz konusu olmayan bir çıkarımın geçerli 

bulunduğunu düşünmüş ise, buna “tersine yanılma” denir ve bu kez teşebbüs ve 

varsayımsal (mefruz) suça ilişkin hükümlere yönelik bir incelemede bulunulur14. 

B. Ceza Hukukunda Yanılma Türleri 
1. Genel Olarak 

Ceza hukuku kaynaklarında yanılgı açısından farklı ayırımlara gidildiği 

görülmektedir. Bunların bir bölümü yanılgının konusu olan nesneyi, diğerleri 

yanılgının ceza sorumluluğuna etkisini ön plana çıkarmaktadır. Örnek olarak, fiili-

hukuki yanılgı veya tipte yanılgı – yasak yanılgısı gibi ayırımlar yanılgının yönelik 

olduğu konuyu dikkate almakta ve bu konuya göre yanılgıya farklı sonuçlar 

bağlamaktadırlar. Bununla birlikte, yine konuya ilişkin olmak üzere daha 

derinlemesine ayırımlarda bulunmak mümkündür. Buna göre, suçun veya hukuka 

uygunluk nedeninin maddi koşullarında veya kapsamında yanılgı, suç tipine ilişkin 

nitelendirme yanılgısı, suçun maddi konusuna ilişkin yanılgı, faillik sıfatına, 

hareketin elverişliliğine veya iştirak durumuna ilişkin yanılgı gibi türlerden söz 

etmek mümkündür. 

                                                
14 Schlüchter, Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale im Strafrecht, s. 28; Gössel, Über 
die Bedeutung des Irrtums im Strafrecht, s. 31. 
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Bununla birlikte, yanılgıya bağlanacak hukuksal sonuçlar belirli sınırlar 

içinde kalacaktır. Buna göre ya somut olayda failin kastının bulunup bulunmadığı ya 

da bundan bağımsız olarak kusurluluğun etkilenip etkilenmediği konusunda bir 

hükme varılmak gerekecektir. Esasen yanılgıdan söz edilebilmesi için failin 

kusurluluğunun bir şekilde etkilenmiş olması gerekmektedir. Buna karşılık bazı 

yanılgı türleri açısından failin kastının da ortadan kalktığı ifade edilebilecektir. Bu 

nedenle ceza sorumluluğuna etkisi bakımından öncelikle kastın oluşmasını 

engelleyen ve engellemeyen yanılgı türleri belirlenmeli, konularına göre hangi 

yanılgının hangi başlık altında incelenebileceği dikkate alınmalıdır.   

2. Fiili – Hukuki Yanılgı Ayırımı 
a. Fiili ve Hukuki Yanılgı Kavramları 

(1) Genel olarak 
Ceza hukukundaki yanılgı kavramının analizi sırasında karşımıza çıkan ilk 

ayırım şekli, dış dünyadaki değişiklikleri ilgilendiren fiili yanılgı ile bu 

değişikliklerin hukuksal yorumuna ilişkin bulunan hukuki yanılgı ayırımıdır. Bu 

ayırım, uzun süre hukuk öğreti ve uygulaması açısından ağırlıkla ortaya konan ve 

savunulan inceleme yöntemidir.  

Buna göre, fiili yanılgı “fiili bir durum ya da koşul hakkında yanlış bir 

değerlendirmede bulunmak” olarak tanımlanmakta15, hukuki yanılgı ise “yasanın 

bilinmemesi” olarak ifade edilmektedir16. Aynı zamanda “yatay ayırım” olarak 

adlandırılan bu yöntem, failin yanılgısının yöneldiği konuyu doğal ilişkiler ve dış 

dünyadaki değişikliğe ilişkin olup olmaması bağlamında ele almakta, bunun 

hukuksal nitelendirmesine ilişkin bir incelemede bulunmamaktadır17.  

 

 

                                                
15 Nur Centel / Hamide Zafer / Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 3.b., Beta, İstanbul, 
2005, s. 440. 
16 Centel/Zafer/Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, s. 432. 
17 Lothar Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließ-
endem Irrtum, Verlag Peter Lang, Frankfurt a.M. – Bern – New York, 1987, s. 122-124. 
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(2) Karşılaştırmalı hukuktaki gelişim 
Fiili-hukuki yanılgı ayırımı, Alman İmparatorluk Mahkemesi’nin çeşitli 

kararlarında derinlemesine incelenmiş ve her bir yanılgı türünün ceza sorumluluğuna 

olan etkisi tartışılmıştır. “Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz” kuralını mutlak bir 

şekilde yerleştiren 1794 Prusya Genel Kanunu’nun (Allgemeines Landrecht für die 

preußischen Staaten) geleneğini sürdüren 1871 Alman Ceza Kanunu ilk şeklinde 

yalnızca fiili yanılgıya ilişkin olan eski § 59 hükmünü barındırmaktaydı18. Bu 

hukuksal geleneği izleyen Alman İmparatorluk Mahkemesi de, fiili-hukuki yanılgı 

ayırımını benimsemişti. Buna göre, failin fiili yanılgısı kastını ve dolayısıyla ceza 

sorumluluğunu (klasik anlayışa göre kusurunu) ortadan kaldırmakta, hukuki 

yanılgının ise ceza sorumluluğuna herhangi bir etkisi bulunmamaktaydı19. Sonraki 

kararlarında ise Alman İmparatorluk Mahkemesi, bu ayırıma ceza hukukuna ilişkin 

olan ve olmayan hukuki yanılgı ayırımını da eklemişti. Buna göre ceza hukukunu 

ilgilendirmeyen konulardaki hukuki yanılgı, fiili yanılgı ile aynı şekilde muamele 

görecek ve failin kastını ortadan kaldıracaktı20. 

Fransız Ceza Kanunu da hukuki-fiili yanılgı (erreur sur le droit – erreur de 

fait)  ayırımını benimsemiştir. Yasanın 122-3’üncü maddesinde hukuki yanılgıdan 

söz edilmekte, fiili yanılgının ise esaslı olduğunda failin kastını ortadan kaldıracağı 

öğreti ve uygulama tarafından kabul edilmektedir21. Fiili yanılgıya ilişkin bir hüküm 

ise Fransız ceza kanununda bulunmamaktadır, bu yanılgı türünün hukuksal sonuçları 

öğreti ve uygulama tarafından geliştirilmiştir22. 

İtalyan Ceza Kanunu’nun 47’nci maddelerinde fiili-hukuki yanılgı (errore sul 

fatto – errore su una legge) terimleri kullanılmaktadır. Kanunun 47/3’üncü 

                                                
18 Bkz. Michael Köhler, Strafrecht Allgemeiner Teil [AT], Springer, Berlin v.d., 1996, s. 412-413. 
19 Köhler, AT, s. 413. 
20 Bkz. Bastian Endrulat, Der “Umgekehrte Rechtsirrtum”: Untauglicher Versuch oder 
Wahndelikt? Duncker & Humblot, Berlin, 1994; Kn. 56. Bu konuda ayrıca bkz. aş. İkinci Bölüm, I, 
B, 1, c, (1). 
21 Gaston Stefani / Georges Levasseur / Bernard Bouloc, Droit pénal général, 16. ed., Dalloz, Paris, 
1997, Kn. 440. 
22 Bkz. Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Art. 1-110 StGB, Helbing & Lichtenhahn, Basel 
v.d., 2003, Ed. Marcel Alexander Niggli / Hans Wiprächtiger (bölüm yazarı: Jenny) [BK-Jenny], Art. 
19, Kn. 5. 
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maddesine göre, “ceza kanunu dışındaki bir kanuna ilişkin yanılgı, suçun maddi 

unsurlarından birine ilişkin olduğunda ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır”. Bu 

hüküm, suçun maddi unsurlarına ilişkin hukuksal yanılgıyı fiili yanılgıya koşut bir 

şekilde düzenlemekte, “suç tipinin normatif unsurlarına” ilişkin yanılgının failin 

kastını ortadan kaldıracağı şeklinde yorumlanmaktadır23. Bu bağlamda ancak suç 

tipine dahil edilmiş ceza hukuku dışı normlar (norme extrapenali integratrici) 

üzerine yanılgının fiili yanılgı ile bir tutulabileceği, buna karşılık suç tipine dahil 

edilmemiş ceza hukuku dışı normlar (norme extrapenali non integratrici) üzerine 

yanılgının 5’inci madde gereği hukuki yanılgı olarak görüleceği ve ancak kaçınılmaz 

olduğu durumda failin ceza sorumluluğunu etkileyebileceği sonucu çıkmaktadır24. 

Bu da gerçekte İtalyan hukukunda geçerli bulunan ayırımın sadece görünüşte fiili-

hukuki yanılgı olarak kalmasına ve hukuksal sonuçlar açısından bunun dışına çıkarak 

tipte yanılgı – yasak yanılgısı ayırımı ile birebir örtüşmesine neden olmaktadır25. 

(3) Günümüzde fiili – hukuki yanılgı ayırımı 
Günümüzde fiili – hukuki yanılgı ayırımı öğretideki ağırlıklı görüş tarafından 

aşılmış kabul edilmekle birlikte bu ayırımın belirleyici olarak benimsenmesi 

gerektiğini savunan bir azınlık görüşü bulunmaktadır. Çağdaş yazarlardan bazıları 

tipte yanılgı – yasak yanılgısı ayırımının gerçekte uygulanabilir nitelikte olmadığını 

ve hatalı sonuçlara ulaştığını ileri sürerek, fiili yanılgı – ceza hukukuna ilişkin hukuki 

yanılgı – ceza hukuku dışı hukuki yanılgı ayırımını yeniden canlandırmaya 

çalışmaktadırlar.  

Bu görüşteki yazarlardan Kuhlen’e göre, gerçekte Alman İmparatorluk 

Mahkemesi’nin kabul ettiği yöntemde bazı eksiklikler bulunmasına karşın, doğru 

uygulandığında fiili-hukuki yanılgı ayırımı, tipte yanılgı – yasak yanılgısı ayırımına 

göre çok daha doğru sonuçlar vermektedir. Kuhlen, ayırıma yönelik başlıca 

eleştirinin ceza hukukuna ilişkin olan ve olmayan normların neler olduğunun doğru 

                                                
23 Mario Romano, Commentario Sistematico del Codice Penale, c.1, 3. ed., Giuffrè Editore, Milano, 
2004. Art. 47, Kn. 19. 
24 Romano, Commentario Sistematico del Codice Penale, Art. 47, Kn. 20 vd. 
25 Bu konuda İtalyan uygulaması ve doktrini arasında tam bir uzlaşmadan söz etmek mümkün olma-
makla birlikte, öğreti kendi içinde bu görüş üzerinde birleşmiş durumdadır. Bkz. Antonio Pagliaro, 
Principi di Diritto Penale – Parte Generale, 4.b.; Giuffrè Editore, Milano, 1993; s. 401-402. 
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bir şekilde saptanamaması olduğunu varsayarak26, bu alt ayırımı kesin ölçütlere 

oturtmaya çalışmaktadır. Buna göre ceza kanunlarının ceza hukukuna ilişkin 

olmayan normlara yaptığı göndermelerde “dinamik bir zamansal yapı” görülmekte, 

yani ceza normunun içeriği, ilgili suç tipinin uygulandığı an itibariyle söz konusu 

ceza hukuku dışı norm ile doldurulmaktadır27.  

Aynı sonuca farklı bir değerlendirme ile ulaşan Puppe ise, Alman 

İmparatorluk Mahkemesi’nin uygulamasını sonuç olarak doğru bulmakla birlikte, 

kullanılan terminolojinin hatalı olduğunu ifade etmektedir28. Failin kasıtlı 

davranması için “suç tipinin anlamını” kavramasını gerekli ve yeterli gören yazara 

göre, tipin normatif unsurları açısından bir hukuksal değerlendirme değil, “hukuksal 

gerçekleri bilme” durumu bulunmaktadır. Bu gerçekleri bilmeyen kimse, suç tipinin 

anlamını kavrayamadığı için kasten davranmamış sayılacaktır. Puppe, kastı kaldıran 

hukuki yanılgıyı “ceza hukuku dışı” olarak değil, “hukuksal-kurumsal gerçeklere 

ilişkin yanılgı” olarak tanımlamakta ve bu sayede niteleme yanılgısını bu kavramın 

dışında değerlendirmektedir. Hukuksal gerçekleri bildiği halde yanlış değerlendiren 

fail ise niteleme yanılgısına düşmüş olacak ve bu yanılgı hukuki yanılgı kapsamında 

görülecektir29.  

Aynı yaklaşımı sürdüren Kindhäuser’e göre, doğru bir nitelendirme 

yapıldığında hukuki-fiili yanılgı ayırımı, tipte yanılgı – yasak yanılgısı ayırımına 

göre daha doğru sonuçlar vermektedir. Buna göre ceza hukukundaki yanılgı ya dış 

dünyadaki değişikliklere, ya da bunların hukuksal değerlendirmesine ilişkin bir irade 

bozukluğu olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki kastı kaldıran fiili yanılgı, 

ikincisi ise hukuki yanılgı sonucunu doğurmaktadır30. Eğer fail, dış dünyadaki bütün 

koşulları bildiği halde, yasanın anlamını doğru bilse idi düşmemesi gereken bir 
                                                
26 Bkz. Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließ-
endem Irrtum, s. 171. 
27 Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem 
Irrtum, s. 370 vd. Zamansal yapı ölçütü ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. aş. II, B, 1, b., 4. 
28 Ingeborg Puppe, “Tatirrtum, Rechtsirrtum, Subsumtionsirrtum”, GA 1990, s. 180. 
29 Bkz. Puppe, GA 1990, s. 157, 172; aynı görüşte: Urs Kindhäuser, “Zur Unterscheidung von Tat- 
und Rechtsirrtum”,  GA 1990, s. 407. Karşı görüşte: Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil Band 
I [AT/I], 3. Aufl., C.H.Beck, München, 1997, § 12, Kn. 110. 
30 Kindhäuser, GA 1990, s. 411. 
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yanılgıya düşmüş ve farklı bir değerlendirmede bulunmuş ise, ortada kastı 

etkilemeyen bir hukuki yanılgı bulunmaktadır31. 

İsviçre hukukunda ise Killias hukuki-fiili yanılgı ayırımını benimsemekte, 

fakat Alman öğretisinden farklı bir yol izlemektedir. Buna göre, hukuka uygunluk 

nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı fiili bir yanılgı olduğu için kastı ortadan 

kaldırırken, tipin normatif unsurlarındaki yanılgı (ceza hukukuna ilişkin olup 

olmadığına bakılmaksızın) hukuki yanılgı olarak sınıflandırılmalı ve bunların kast 

üzerindeki etkisi reddedilmelidir32. 

Hukuki-fiili yanılgı ayırımını benimseyen çağdaş yazarlar özellikle tipte 

yanılgı-yasak yanılgısı ayırımının pratikte hiçbir yenilik getirmediğini ve günümüzde 

bu ayırımı savunan görüşlerin gerçekte tanıdıkları birçok istisna (özellikle gerçek 

olmayan ihmali suçlarda garantörlük konumunun, eylemin genelini değerlendiren 

unsurların ve meşru savunma gibi hukuka uygunluk nedenlerinde değerlendirme 

yanılgısının tipte yanılgı kapsamı dışında görülmesi gibi örnekler) nedeniyle sonuç 

olarak Alman İmparatorluk Mahkemesi’nin uygulamasına geri döndüklerini ifade 

etmektedirler33. 

b. Ayırıma Yönelen Eleştiriler 
Fiili-hukuki yanılma kavramı bütün önemli hukuk sistemlerinde tartışmasız 

üstünlüğünü sürdürürken, ilk olarak Alman İmparatorluk Mahkemesi’nin bu yöndeki 

uygulamasına karşı çeşitli seslerin yükselmeye başladığını görmekteyiz. Özellikle 

erekselcilerin (finalistlerin) öğreti alanında egemenliği ele geçirmesi ile, bu 

kavramlar tartışılmaya ve eleştirilmeye başlamıştı. 

Erekselci (finalist) öğretinin kurucusu Welzel’in Alman İmparatorluk 

Mahkemesi’nin ayırımına karşı çıkışının temelinde de, erekselci hareket teorisi ve 

                                                
31 Kindhäuser, GA 1990, s. 419. 
32 Martin Killias, Précis de droit pénal général, 2.b., Stæmpfli Editions SA, Bern, 2001; Kn. 315, 
317. Belirtelim ki bu görüş İsviçre öğretisinde azınlıkta kalmakta ve uygulama tarafından da 
benimsenmemektedir, krş. Stefan Trechsel / Peter Noll, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner 
Teil I [AT/I], 6.b., Schulthess, Zürich, 2004, s. 164-165. 
33 Bu görüşte: Endrulat, Der “Umgekehrte Rechtsirrtum”, Kn. 112 vd.; Kuhlen, Die 
Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem Irrtum, s. 241 
vd. 
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buna bağlı olarak ortaya atılan kusur teorisi yatmaktadır. Erekselci hareket teorisine 

göre “hareket, yalnızca iradi olarak değil, aynı zamanda belirli bir amacın 

gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılan bir harekettir. Çünkü insan ‘kör illi’ bir 

şekilde hareket etmeyip, önce belirli bir amaca yönelik bir irade sahibi olmakta, 

daha sonra hareketini bu amaca doğru yönlendirmektedir (...) Bu görüşe göre, 

kasten işlenen suçlarda irade, suç tipini ihlal amacına yönelik olan iradedir”34. 

Bunun sonucu, kastın kusurdan ve haksızlık bilincinden bağımsız, tipin manevi 

unsuru olarak haksızlık unsurunun bir parçası olarak görülmesi olmuştur.  

Gerçekten de, haksızlık bilincinin kastın bir parçası mı olduğu, yoksa kastın 

dışında ve fakat kusur kavramı altında değerlendirilmesi gereken bir kavram mı 

olduğu noktasında farklı görüşleri savunan kast teorisi ile kusur teorisi arasındaki 

tartışma, yanılma kavramının ne şekilde ayrılması gerektiği açısından da önem 

taşımaktadır. Bu dönemde, kusur teorisini savunan yazarların kural olarak tipte-yasak 

yanılgısı ayırımının tek geçerli ölçüt olarak kabul edilmesi görüşünde olduğu ifade 

edilmekteydi35. 

Her ne kadar günümüzde bu ayırımlar çok kesin olmasa da, kusur teorisi, 

özellikle ilk ortaya çıkış aşamalarına hukuki-fiili yanılma ayırımını reddetmesi ile ön 

plana çıkmıştı. Buna göre, normun emrinin geçerli olması için aranan maddi 

koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında yanılgıya düşen fail tipte yanılma, 

eyleminin hukuka aykırılığı açısından yanılan kişi ise yasak yanılgısı halinde kabul 

edilmeliydi36. 

Welzel’e göre, tipte yanılma kapsamına giren hukuki yanılgılar olduğu gibi, 

yasak yanılgısı kapsamında görülebilecek fiili yanılgılar da söz konusudur. Yazar ilk 

                                                
34 Bkz. Yener Ünver, Ceza Hukukunda İzin Verilen Risk, Beta, İstanbul, 1998, s. 165. Yazar söz 
konusu teoriyi “amaçcı  hareket teorisi” olarak adlandırmaktadır. 
35 Bkz. Harro Otto, “Der vorsatzausschließende Irrtum in der Höchstrichterlichen Rechtsprechung”, 
Gedächtnisschrift für Karlheinz Meyer [GS Meyer], Ed. Klaus Geppert / Diether Dehnicke, Walter 
de Gruyter, Berlin – New York, 1990, s. 583. 
36 Hans Welzel, Das deutsche Strafrecht, 11. Aufl., de Gruyter & Co., Berlin, 1969, s. 166, 275. 
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grup için tipin normatif unsurlarındaki yanılmayı, ikinci grup için ise hukuka 

uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgıyı göstermektedir37.  

Binding de fiili ve hukuki yanılgı ayırımının ceza hukuku bakımından hiçbir 

anlam ifade etmeyeceği görüşünü savunmuştur. Buna göre, “başkasının malının 

bana ait olduğunu sanmama neden olan yanılgı, bir kanun hükmünün, bir hukuksal 

işlemin veya (...) algıya dayanan bir karıştırmanın sonucu da olsa, bu yanılgının 

içeriği her zaman aynıdır. Dolayısıyla bu yanılgının kaynağına ilişkin her türlü 

ayırım reddedilmelidir”38. 

Bu dogmatik eleştirilerin yanında, özellikle Alman İmparatorluk 

Mahkemesi’nin suçun normatif unsurlarına ilişkin yanılgıları bazı durumlarda ceza 

hukukuna ilişkin yanılgı, diğer durumlarda ise ceza hukuku dışı yanılgı olarak 

sınıflandırması ve bu nitelendirmede bulunurken objektif ölçütlerden hareket 

etmemesi gibi pratik sonuçlardan hareket eden eleştiri noktaları da bulunmaktaydı39.  

Günümüzde savunulduğu şekliyle fiili-hukuki yanılgı ayırımı yeniden 

tartışmaya açılmış ise de, yine de öğretide benimsenmiş sayılamaz. Bu bağlamda 

özellikle kabahatler hukukuna ilişkin bilgisizliklerin ceza hukuku dışı yanılgı olarak 

görülerek, temel ceza hukuku alanında dahi kastın yokluğunu doğurması gibi bir 

sakınca vurgulanmaktadır. Bir başkası lehine yalancı tanıklık eden bir kimse, söz 

konusu kişinin yalnızca bir kabahat işlediğini sanıyor ise, ceza hukuku dışı bir 

yanılgıya düşmüş kabul edilebilecektir40.  

                                                
37 Hans Welzel, Das neue Bild des Strafrechtssystems – eine Einführung in die finale 
Handlungslehre, 3. Aufl., Verlag Otto Schwarz & Co., Göttingen, 1957. Buna karşılık hukuka 
uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgı ağırlıklı olarak yasak normu üzerinde bir maddi yanılgı 
değil, kendine özgü bir yanılgı türü veya tipte yanılgının bir görünüş biçimi olarak 
değerlendirilmektedir. Krş. aş. Üçüncü Bölüm, I. 
38 Karl Binding, Die Normen und ihre Übertretung, Band 3, Leipzig, 1918’den tıpkı basım, 
Scientia Verlag, Aalen, 1965, s. 130; ayrıca bkz. Karl Binding, Die Schuld im deutschen Strafrecht 
– Vorsatz-Irrtum-Fahrlässigkeit, Verlag von Felix Meiner, Leipzig, 1919, s. 84-85, 102. 
39 Alman İmparatorluk Mahkemesi içtihatlarının ayrıntılı bir eleştirisi için bkz. Eduard Kohlrausch, 
Irrtum und Schuldbegriff im Strafrecht, Guttentag Verlag, Berlin, 1903 basısından tıpkı basım; de 
Gruyter Verlag, Berlin, 1978; s. 165-171; aynı görüşte: Schlüchter, Irrtum über normative 
Tatbestandsmerkmale im Strafrecht, s. 41; Arthur Kaufmann, Das Unrechtsbewußtsein in der 
Schuldlehre des Strafrechts, s. 55 vd. Ayrıca krş. Kuhlen, Die Unterscheidung von 
vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem Irrtum, s. 174. 
40 Roxin, AT/I, § 12, Kn. 109. 
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Yine, ceza hukukuna ilişkin – ceza hukuku dışı hukuki yanılgı ayırımının ne 

şekilde olursa olsun objektif ve kesin bir ölçüte oturtulmasının olanaklı olmadığı da 

iddia edilmektedir. Buna göre, özellikle öldürülen bir köpeğin mala zarar verme suçu 

kapsamında “mal” olarak değerlendirileceğini bilmeyen kimsenin yanılgısı burada 

önem taşımaktadır. Köpeğin başkasına ait olduğunu bilmesine karşın bunun hukuken 

“mal” olmadığını sanan failin yanılgısı, yanlış bir hukuksal nitelemeye 

dayanmaktadır ve “mal” niteliği açısından dış görünüş itibariyle ceza hukuku dışı bir 

yanılgı bulunmaktadır41. Halbuki, basit bir niteleme yanılgısının kastı ortadan 

kaldırmaması gerekliliği genel olarak kabul edilmiş bir kuraldır. Alman İmparatorluk 

Mahkemesi gibi günümüzde aynı ayırımı benimseyen yazarlar da, buradaki “mal” 

ifadesinin gerçekte ceza hukukuna ilişkin bir terim olduğunu ve bir kimsenin 

hukuksal değerlendirme sonucunda bir şeyin mal olarak sınıflandırılması gerektiğini 

bilmemesinin de ceza hukukuna ilişkin bir yanılgı olduğunu kabul ederek bu sonuca 

ulaşmaktadırlar42. Halbuki, her hatalı hukuksal değerlendirme bir niteleme yanılgısı 

olmayacağı gibi, mal niteliğinin de neden ceza hukukuna ilişkin bir kavram olduğu 

yeterli ölçüde açıklanamamaktadır43. 

 

 

 

 

 

                                                
41 Belirtelim ki, Alman öğretisinde sıklıkla tartışılan bu örneğin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
karşısında Türk hukuk düzeninde aynı şekilde verilmesi mümkün olmamaktadır; zira mala zarar 
verme suçu açısından Türk Ceza Kanunu, başkasına ait hayvanlara ilişkin özel bir hüküm getirmiştir 
(m. 151/2). Bu durumda bu örneğin 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 461’inci maddesi bağlamında 
okunması gerekmektedir. 
42 Krş. Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließ-
endem Irrtum, s. 528: “Yanılgı öğretisi açısından önem taşıyan nokta, (...) eşya teriminin ceza 
hukukuna ilişkin mi olduğu, yoksa dinamik bir şekilde medeni hukuka mı bağlandığı sorunudur. 
Ağırlıklı görüşe göre, ‘menkul mal (...) bağımsız, kamu hukukuna ilişkin olarak yalnızca yürürlükteki 
ceza kanunları çerçevesinde anlaşılması gereken ve özel hukuk düzeninin kavramsal 
belirlemelerinden bağımsız bir ceza hukuku terimidir’” (alıntı: RGSt 32, s. 179 vd.). 
43 Roxin, AT/I, § 12, Kn. 109. 
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3. Tipte Yanılgı – Yasak Yanılgısı Ayırımı 
a. Genel Olarak 

Tipte yanılgı – yasak yanılgısı ayırımı, hukuki-fiili yanılgı ayırımı ile birçok 

noktada benzeşmekle birlikte bazı bakımlardan aralarında farklılıklar bulunmaktadır. 

Bu farklılık özellikle hukuksal değerlendirmelere dayanmasına karşın tipin birer 

unsuru olan konularda göze çarpmaktadır44. “Hukuki yanılgı” kapsamındaki, yani 

hukuku bilmemekten kaynaklanan bir yanılgının konusu aynı zamanda tipin bir 

unsurunu oluşturmakta ise, bu yanılgı yine de tipte yanılgı kabul edilecek ve kastı 

ortadan kaldıracaktır.  

Bunun en önemli örneği, suçun normatif unsurlarıdır. Gerçekten, bu ayırımın 

yerleşmesindeki başlıca neden, tipin içinde yer alan ve hukuksal değerlendirmeye 

dayanan bu gibi unsurların da eylemsel unsurlarla eşit işleme tabi tutulması gerektiği 

yönündeki görüştür45. Örnek olarak, medeni hukuka ilişkin bir bilgisizlikten ötürü 

taşınır mülkiyetinin teslimle değil, satım sözleşmesinin kurulduğu anda devredilmiş 

sayıldığını sanan bir kimse, satın aldığı, fakat henüz kendisine teslim edilmemiş 

bulunan bir otomobili bulunduğu yerden alarak kullansa, buradaki hukuksal 

bilgisizliği hukuksal bir yanılgıya neden olacak, ancak hırsızlık suçu açısından 

eşyanın “başkasına ait” olması yasal tipte yer alan bir unsur olduğundan, tipte yanılgı 

– yasak yanılgısı ayırımı bakımından “tipte yanılgı” gerçekleşmiş sayılacaktır46.  

Belirtelim ki benzer bir yaklaşım, tip ve unsur kavramlarına sahip olmayan 

özel hukuk alanında da geçerlidir. Buna göre, bir kişinin yanılgısı hukuksal 

değerlendirmelere dayansa dahi olgulara ilişkin bir yanılgıya neden oluyor ise, bir 

olgu yanılgısından söz edilecek ve bu durumun hukuksal açıdan sonuç doğuracağı 

kabul edilmektedir. Örnek olarak, kazandırıcı zamanaşımının süresini yanlış bildiği 

                                                
44 Bkz. Roxin, AT/I, § 12, Kn. 93. 
45 Santiago Mir Puig, Derecho Penal, Parte General [PG], 6e ed., Editorial Reppertor, Barcelona, 
2002, Kn. 10/109. 
46 Bkz. Klaus Tiedemann, Die Anfängerübung im Strafrecht, 4. Aufl., Verlag C.H. Beck; München, 
1999, s. 122. 
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için bir malı iktisap ettiğini sandığı için kendisini malik gibi gören kişinin bu 

yanılgısı, bir olgu yanılgısı olarak görülmektedir47. 

Önemli olan bir başka nokta, tipte ve yasak yanılgısı kavramlarının birbiriyle 

olan ilişkisidir. Burada genel olarak kabul edilen görüşe göre, söz konusu iki kavram 

arasında gerçekte bir altlık-üstlük veya kapsama ilişkisi bulunmaktadır; kapsayıcı 

olan da yasak yanılgısı kavramıdır. Buna göre, “tipte yanılma, zorunlu olarak yasak 

yanılgısını sonuçlar; zira her kim tipin unsurlarından biri üzerine yanılgıya 

düşmüşse, söz konusu suç tipi bağlamında yasaklanmış bir eylem gerçekleştirdiğini 

de bilemez”48. Nitekim, başkasının malı olduğunu bilmediği bir eşyaya zarar veren 

kimse, yaptığı eylemin haksızlık oluşturduğunu evleviyetle bilmemektedir. Halbuki 

bu durum tipte yanılma kapsamına girdiğinden, failin haksızlık yanılgısına düşüp 

düşmediği araştırılmayacaktır49. 

Bu nedenle, tipte yanılma ile yasak yanılgısının gerçekte birbirinden 

bütünüyle bağımsız yanılma türleri olmayıp, belirli şekillerde gerçekleşen yasak 

yanılgısının, bu yanılma türü için öngörülen hukuksal sonuçlara değil, kastın ortadan 

kalkmasına neden olduğu ve bu durumun, iki hukuksal kurumu düzenleyen yasal 

hükümler arasındaki özel-genel norm ilişkisinden kaynaklandığı ifade edilmiştir50. 

b. Karşılaştırmalı Hukuktaki Gelişim 
Alman Federal Mahkemesi Ceza Genel Kurulu, kuruluşundan sonraki ilk 

yıllarda verdiği bir kararı ile, kusur teorisinin gerekçelerini benimsemiş ve aynı 

zamanda tipte yanılgı – yasak yanılgısı ayırımını da ölçüt olarak kabul etmiştir51. 

Mahkemeye göre: “Haksızlık bilincinin anlamı: Failin, yaptığı şeyin hukuken izin 

verilmiş değil, yasaklanmış bir davranış olduğunu bilmesidir. Yani konusu, hırsızlık 

suçunda malın başkasına ait olması (...) örneğindeki gibi hukuksal ilişkilerden veya 

                                                
47 Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata Kavramı, s. 
110-111. 
48 Arthur Kaufmann, “Einige Anmerkungen zu Irrtümern über den Irrtum”, Festschrift für Karl 
Lackner zum 70. Geburtstag am 18. Februar 1987 [FS Lackner], Ed. Wilfried Küper, Walter de 
Gruyter, Berlin-New York, 1987, s. 190. 
49 Örnek için bkz. Stratenwerth/Kuhlen, AT/I, § 10, Kn. 66. 
50 Otto, GS Meyer, s. 584; Stratenwerth/Kuhlen, AT/I, § 10, Kn. 65. 
51 BGH, 18 Mart 1952 tarih ve GSSt 2/51 sayılı kararı, BGHSt 2, s. 194 vd. 
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bağlantılardan kaynaklansa dahi, suç tipine dahil olan maddi unsurlar değildir. Bu 

unsurlardan birinin bulunmadığına ilişkin hatalı tasavvur, (...) tipte yanılgıdır. Fail 

burada da davranışını meşru görmekle birlikte, bu tasavvuru ne yaptığını 

bilmemesinden kaynaklanmaktadır. İradesi, suç tipinin gerçekleşmesine yönelmiş 

değildir”52.  

Bu doğrultudaki kararlarını sürdüren Mahkeme, mesleğini icradan süreli 

olarak men edilmiş ve men kararına da itiraz etmiş bulunan bir avukatın, bu itirazının 

kararın infazını durduran bir etkiye sahip olduğunu sanarak duruşmalara avukat sıfatı 

ile girmesi durumunda failin yanılgısının yasak normunda değil, unsurlarda yanılma 

kapsamında olduğu gerekçesiyle eylemin kasten işlenmemiş olduğu sonucuna varmış 

ve beraate karar verilmesi gerektiğine hükmetmiş ve eyalet mahkemesinin kararını 

bozmuştur53. 

Bu örnekte hukuki – fiili yanılma ayırımı klasik anlayış çerçevesinde kabul 

edilmiş olsaydı, avukatın hukuki bir bilgisizlik ile hareket ettiği ve yanılgısının 

hukuki yanılgı çerçevesinde görüleceği ise şüphesizdir. Bundan sonraki aşamada, 

yanılgının ceza hukukuna ilişkin olup olmadığı tartışılacak ve buna göre kastın veya 

kusurun etkilenip etkilenmediği değerlendirilecekti. Halbuki, Alman Federal 

Mahkemesi tarafından tipte – yasak yanılgısı ayırımı kabul edildiğindendir ki, olayda 

söz konusu tartışmaya girilmemiş, yasal tipte yer alan unsurlardan birinin gerçekleşip 

gerçekleşmediğine ilişkin yanılgı, hukuksal bilgisizlikten kaynaklansın 

kaynaklanmasın, tipte yanılgı olarak nitelendirilmiş ve bunun failin kastını ortadan 

kaldırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Nitekim Mahkeme’ye göre, “bir yanılgının yalnızca 
                                                
52 BGH, 18 Mart 1952 tarih ve GSSt 2/51 sayılı kararı, BGHSt 2, s. 197. 
53 BGH, 26 Ocak 1989 tarih ve 1 StR 740/88 sayılı kararı, JZ 1989, s. 549 vd. Mahkemeye göre, 
“(fail) yanılgı sonucu, avukatlık faaliyetinde bulunmasına ilişkin yasağın, itirazının durdurucu etkisi 
nedeniyle henüz yürürlükte bulunmadığını sanmıştır. Yanılgısı, (...) mesleğini icradan men’i 
hakkındaki kararın o sırada geçerli olup olmadığına yöneliktir. Bu yanılgı, yasal suç tipinin 
unsurlarından birine ilişkindir, zira mesleğin icrasından men edilmiş olmak, AlCK § 145c uyarınca, 
suç tipinin bir parçasıdır (...) AlCK § 145c’nin önkoşullarından biri,  mesleğin icrasından bir ceza 
mahkemesi tarafından yasaklanmış olma durumudur; AlCK § 70 veya AlCUK § 132 uyarınca verilen 
mesleğin icrasından men kararlarına ilişkin ceza hukuku korumasını içerir. Buna göre, kendisi 
hakkında verilmiş geçerli bir meslekten men kararı bulunup bulunmadığı noktasında  yanılan bir kişi, 
yalnızca eyleminin hukuka aykırı olup olmadığında değil, bunun tipe uygunluğunda yanılgıya düşmüş 
demektir (...) Yasak normunda bir yanılgının söz konusu olabilmsei için ise, failin kendisi hakkında 
geçerli bir mesleğin icrasından men kararının bulunduğunu bilmesine karşın, davranışını normatif 
açıdan hatalı değerlendirerek, bunu gerçekleştirmeye hakkı olduğu sonucuna ulaşması gerekirdi.” 
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hatalı bir hukuksal değerlendirmeden kaynaklanması, onun yasak yanılgısı olduğu 

anlamına gelmez. Hatalı hukuksal değerlendirmeler, yasal tipin unsurlarından birine 

ilişkin olduklarında tipte yanılgıya neden olurlar”54. 

İspanyol hukuk öğreti ve uygulamasında başlangıçta kullanılan hukuki-fiili 

yanılgı (error de hecho – error de derecho) ayırımı özellikle 1983 yılında Ceza 

Kanunu’na eklenen 6a maddesi ile tümüyle terk edilmiş ve yerini tipte yanılgı – 

yasak yanılgısı (error de tipo – error de prohibición) ayırımına bırakmıştır55. 

Hukuki-fiili yanılgı kavramları günümüzde yalnızca ceza yargılaması usulü 

açısından geçerli birer terim olarak kullanılmaktadır. 

İsviçre Ceza Kanunu’nun 20’nci maddesi, “hukuki yanılgı” (Rechtsirrtum) 

başlığını taşımaktadır. Bununla birlikte, madde metnine bakıldığında, gerçekte yasak 

yanılgısından söz edildiği anlaşılmaktadır. Gerçekten de söz konusu maddeye göre, 

“Fail yeterli nedenlerle eylemi işlemeye hakkı olduğu varsayımında bulunmuş ise, 

yargıç cezayı takdirine göre indirebilir (m. 66) veya cezalandırmadan imtina 

edebilir”. İsviçre öğreti ve uygulaması da bu yönde gelişmiş, normatif unsurlar 

üzerindeki yanılgının, hukuksal değerlendirmedeki bir eksiklikten de kaynaklansa 

kural olarak maddi vakıalar üzerindeki yanılgıyı düzenleyen 19’uncu madde 

kapsamında yorumlanması ve dolayısıyla kastı ortadan kaldıracak şekilde 

değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır56. 

İtalyan Ceza Kanunu’nun 47’nci maddesinin fiili-hukuki yanılgıdan söz 

etmekle birlikte gerçekte tipte yanılgı-yasak yanılgısı ayırımı ile koşut hukuksal 

sonuçlara neden olduğuna yukarıda değinmiştik. Nitekim İtalyan öğreti ve 

uygulamasında, tipte-yasak yanılgısı ayırımı yerleşmiş durumdadır. Buna göre, 

“suçu oluşturan eyleme ilişkin yanılgı, o suç tipinin maddi unsurlarından birine veya 

                                                
54 BGH, 26 Ocak 1989 tarih ve 1 StR 740/88 sayılı kararı, JZ 1989, s. 550. 
55 Mir Puig, PG, Kn. 10/109. 
56 İsviçre Yüksek Mahkemesi, çeşitli kararlarında normatif unsurlardaki yanılgının kural olarak kastı 
ortadan kaldıracağı yönünde görüş bildirmiştir. Mala zarar verme ve hırsızlık suçlarında malın 
başkasına ait olması unsuru üzerindeki yanılgının kastı ortadan kaldıracağı yönünde bkz. İsviçre 
Yüksek Mahkemesi’nin 31 Ağustos 1990 tarihli ve 116 IV 143 sayılı kararı, (çevrimiçi) 
http://www.polyreg.ch/bgeleitentscheide/Band_116_1990/BGE_116_IV_143.html (son erişim tarihi: 
19 Ekim 2006). Diğer kararlar için ayrıca bkz. Trechsel/Noll, AT/I, s. 165. Karşı görüşte: Killias, 
Précis de droit pénal général, Kn. 315. 
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birden fazlasına ilişkin olabilir: Bunlar, somut suç normunda ifadesini bulan, somut 

haksızlık tipinde yer alan unsurlardır”57. 

c. Öğretide Tipte Yanılgı – Yasak Yanılgısı Ayırımının 
Yerleşmesi 

Belirtelim ki, Türk hukuk öğretisinde de sıklıkla “fiili-hukuki yanılgı” 

ayırımından söz edilmekle birlikte, bu sözcükleri kullanan yazarların çoğu gerçekte 

“tipte yanılgı – yasak yanılgısı” ayırımını dikkate almakta ve söz konusu terimlerin 

içeriğini bu kavramlarla doldurmaktadırlar. Örnek olarak Dönmezer/Erman’a göre, 

“yanılma ceza hukuku alanında iki şekilde ortaya çıkabilir: ya fail işlediği fiili 

cezalandıran bir kuralın bulunduğunu bilmez (...) yahut kural bakımından herhangi 

bir bilgisizliği veya yanılması olmadığı halde, işlediği suçun maddiyetine ilişkin bir 

hususta yanılır”58. Yazarlar söz konusu tanımın ilk bölümünde açıkça yasak 

yanılgısından söz etmişler, ikinci bölümünde ise bunun dışında kalan yanılgının 

konusu olarak “suçun maddiyetini”, yani bizim kullandığımız terimle “suç tipinin 

maddi unsurlarını” ifade etmişlerdir59.  

Diğer bazı kaynaklarda da yasak yanılgısı ile hukuki yanılgının eşanlamlı 

olarak kullanıldığı görülmektedir. Centel/Zafer/Çakmut’a göre “hukuki hata 

(yanılma), yapılan davranışın hukuk kurallarınca yasaklandığının, yani yasanın 

bilinmemesidir”60. Halbuki, hatalı hukuksal değerlendirmeye dayanan her yanılgının 

“yapılan davranışın hukuk kurallarınca yasaklandığının bilinmemesi” şeklinde ifade 

edilmesi, yani yasak yanılgısı kapsamında görülmesi mümkün değildir61.  

                                                
57 Romano, Commentario Sistematico del Codice Penale, Art. 47, Kn. 7. 
58 Sulhi Dönmezer / Sahir Erman, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c. II, 10.b., Beta, İstanbul, 1994, 
Kn. 1039. 
59 Nitekim “suçun maddiyeti” veya “suçun maddi varlığı” teriminin içeriği de benzer şekilde 
doldurulmaktadır. Yazarlar, “fiili yanılma suçun maddiyetini ilgilendirmekle beraber, bunun çeşitli 
yönlerine ilişkin olabilir; bu sebeple fiilî yanılmayı, unsurlara, unsurların dışında kalan hususlara, 
neticeye ve nedensellik bağına ilişkin olmak üzere dört grupta toplayarak incelemeyi uygun 
saymaktayız” demek suretiyle fiili-hukuki yanılgı ayırımını dış dünyadaki değişikliğin algılanması ve 
değerlendirilmesine ilişkin bir incelemenin tamamen dışında, suç tipinin maddi unsurlarına yönelik bir 
şekilde gerçekleştirdiklerinin altını çizmişlerdir (Bkz. Dönmezer/Erman, c.II, Kn. 1039). 
60 Centel/Zafer/Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, s. 432. 
61 Roxin, AT/I, § 12, Kn. 93. 
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Türk hukuk öğretisinde yanılma kavramının ceza hukukunu ilgilendiren iki 

şeklini ifade etmek için “tipte yanılgı – yasak yanılgısı” kavramları giderek daha 

sıklıkla kullanılmaktadır. Bu görüşteki yazarlar, yanılmayı genellikle “kastı kaldıran 

– kusurluluğu etkileyen yanılma” olarak ikiye ayırmakta, kastı kaldıran yanılma 

türleri arasında suçun maddi unsurlarında yanılgıyı, kusurluluğu etkileyen 

yanılmanın asıl türü olarak ise eylemin haksızlık oluşturup oluşturmamasına ilişkin 

yanılgıyı, yani haksızlık yanılgısını göstermektedirler62. Yine aynı ayırım için 

“tipiklikte yanılma – haksızlık yanılması” terimlerini benimseyenler de 

bulunmaktadır63. 

4. Değerlendirme 
Hukuki-fiili yanılgı ayırımı, özellikle ceza hukuku dışı yanılgı istisnası ile 

birlikte uygulandığında bir çok noktada tipte yanılgı – yasak yanılgısı kavramları ile 

örtüşmektedir. Gerçekten de, normatif unsurların çoğunluğu ceza hukuku dışı 

kaynaklara ilişkin olduğundan, bunlara ilişkin yanılgı hangi ayırım kabul edilecek 

olursa olsun, failin kasten hareket etmediği sonucuna ulaşılabilmektedir.  

Bununla birlikte, özellikle niteleme yanılgıları açısından arada bazı 

farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların, fiili-hukuki yanılgı ayırımının 

meşrulaştırılması açısından yeterli olamadığı görülmektedir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 154’üncü maddesinde yer alan “hakkı 

olmayan yerlere tecavüz” suç tipi bu konuda açıklayıcı bir örnek olarak 

kullanılabilir. Bu suç tipinde failin bir hakkı olmadan “kamuya veya özel kişilere ait 

taşınmaz mal ve eklentilerini malikmiş gibi kısmen veya tamamen işgal etmesi” 

eylemi cezalandırılmaktadır. Failin bütün maddi koşulları bilmesine karşın kendi 

davranışını “malikmiş gibi işgal” olarak nitelendirmemesi mümkündür. İşte bu 

yanılgı, tipte yanılgı – yasak yanılgısı ayırımı açısından basit bir niteleme yanılgısı 

olarak görülecek ve yasak yanılgısı ile koşut bir şekilde değerlendirilecektir. Ancak 
                                                
62 Bkz. Mehmet Emin Artuk / Ahmet Gökcen / Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler I, 
Turhan, Ankara, 2006, s. 706 vd.; İzzet Özgenç, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), 
[Gazi Şerhi] Seçkin, Ankara, 2005, s. 423 vd.; İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 
Seçkin, Ankara, 2006, s. 374. 
63 Bahri Öztürk / Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 8.b., 
Seçkin, Ankara, 2005, Kn. 307. 
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fiili-hukuki yanılgı benimsendiği takdirde, kural olarak medeni hukuka ilişki bir 

kavram olarak “mülkiyet” tanımına ilişkin bir yanılgı bulunduğu için, failin kastının 

her koşulda ortadan kalktığı sonucuna ulaşılacaktır. Buna karşılık, aynı olayda söz 

konusu terimin gerçekte medeni hukuka değil, ceza hukukuna ilişkin bir terim 

olduğu değerlendirmesinde bulunulacak olursa, bu kez failin ceza sorumluluğunun 

etkilenmemesi gerekmektedir. Bu gibi örnekler, fiili-hukuki yanılgı ayırımının yeterli 

ölçüde net ve uygulanabilir olmadığını göstermektedir. 

Söz konusu sakıncanın, zamansal yapı ve benzeri ölçütler kullanılarak 

giderilmesi de mümkün olamamakta veya ancak belirli hukuksal düzenler ve Ceza 

Kanunları açısından geçerli olabilecek sonuçlara ulaşmaktadır. Yürürlükteki Alman 

Ceza Kanunu’nda bulunmayan ve doğrudan ceza kanunu dışı kaynaklara 

göndermede bulunan unsurlara zamansal yapı ölçütünün her bir olayda cevap 

verebileceği kanıtlanmış değildir. Bununla birlikte, aksi yöndeki örnekler daha temel 

noktalara ilişkin olup, zamansal yapı ölçütü bu konular açısından bir çözüm 

getirememektedir. Gerçekten, zamansal yapı ölçütü ile yaklaşıldığında dahi, ceza 

hukuku dışında yer alan tanım amaçlı çeşitli kaynaklara ilişkin niteleme 

yanılgılarının kastı ortadan kaldırması gerektiği sonucuna ulaşıldığı görülmektedir. 

İtalyan Ceza Kanunu’nun ve öğretisinin getirdiği çözüm, birçok açıdan tatmin 

edicidir; zira niteleme yanılgıları (hukuksal değerlendirmelere dayanmakla birlikte 

suç tipine ilişkin bir yanılgı doğurmadıklarından) bu yasanın 47/3’üncü maddesi 

kapsamına girmeyecek ve bunun sonucunda da fiili-hukuki yanılgı ayırımının pratik 

sakıncaları ortadan kalkmış sayılabilecektir. Bununla birlikte, bu sakıncalar ortadan 

kalktığında ortaya çıkan sistem, tipte yanılgı – yasak yanılgısı ayırımından başka bir 

şey değildir. 

Dolayısıyla önemli olan, her bir yanılgı çeşidine verilecek isimden çok, kastı 

ortadan kaldıran ve kaldırmayan yanılgılar arasında nasıl bir ayırım yapılacağıdır. 

Her bir somut örneğin bu iki gruptan biri kapsamında nitelendirilmesi ile birlikte, 

ayırımın ölçütleri de daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.   

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından, hangi ayırımın benimsendiği, 

4’üncü ve 30’uncu maddelere bakılarak çözülmesi gereken bir sorundur. 4’üncü 
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madde, 765 sayılı (eski) Türk Ceza Kanunu’nun 2’nci maddesine yapılan bir ekle, 

İtalyan Ceza Kanunu’nun 5’inci maddesiyle koşut bir şekilde düzenlenmiştir. Buna 

göre, “ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz”. Bu durum, ilk bakışta fiili 

yanılgı – ceza hukukuna ilişkin hukuki yanılgı – ceza hukuku dışı hukuki yanılgı 

şeklindeki üçlü ayırımın, yani Alman İmparatorluk Mahkemesi’nin ortaya koyduğu 

ayırımın benimsendiği şeklinde bir anlayışa götürmektedir. Nitekim, Yasakoyucu 

eski yasada yer alan “kanunu bilmemek” ifadesi yerine “ceza kanunlarını bilmemek” 

terimini kullanmış ve bu yönde bir irade göstermiştir. 

Bununla birlikte, söz konusu hüküm, 30’uncu madde ile birlikte 

değerlendirilmek gerekir. 30’uncu maddenin 1’inci fıkrasında, “(f)iilin icrası 

sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kimse, kasten 

hareket etmiş olmaz” belirlemesi yer almaktadır. Bu durumda, tipte yanılma 

kapsamına giren her türlü yanılmanın failin kastını ortadan kaldıracağı sonucuna 

ulaşmak gerekmektedir; zira “suçun kanuni tanımındaki maddi unsurlar” teriminin 

kapsamına suçun hukuksal değerlendirmeye dayanan normatif  unsurları da 

girmektedir. Yine, niteleme yanılgısı olarak görülebilecek hatalı hukuksal 

değerlendirmeler de “suçun kanuni tanımındaki maddi unsurlar”ın dışında 

kalacağından, burada da fiili-hukuki yanılgı ayırımının dışında sonuçlara 

ulaşılmaktadır. 

Bu sonuç, şu durumla da uyumludur: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 

4’üncü maddesine herhangi bir hukuksal sonuç bağlanmış değildir. Yani, belirli bir 

yanılgının “mazeret sayılıp sayılmaması”nın, ceza sorumluluğuna ne gibi bir etkide 

bulunacağı, söz konusu maddede somutlaştırılmamış, bu belirlemeler 30’uncu 

maddede yapılmıştır. Bunun sonucunda, hukuki ya da fiili olsun, suç tipine ilişkin 

bütün yanılgıların kastı ortadan kaldıracağı kesindir. Bu da, Türk yasakoyucusunun 

ceza sorumluluğu açısından belirleyici olarak tipte yanılgı – yasak yanılgısı ayırımını 

benimsediği anlamına gelmektedir. 

Biz de tezimizde bu inceleme yöntemini uygulayarak, tipte-yasak normunda 

yanılgı ayırımını benimsemekteyiz.  
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II. Tipin Maddi Unsurlarında Yanılma  

A. Tipte Yanılma Kavramı 
1. Tipte Yanılmanın Suç Teorisi İçindeki Yeri 

a. Genel Olarak 
Yanılmanın hukuksal niteliği veya suç kuramı içindeki yerinin saptanması 

sorunu, yanılmanın ceza sorumluluğuna etkisi üzerindeki tartışmanın odak noktası 

haline gelmiş bulunan bir konudur ve kökenini, kast kavramının tipe uygunluk ve 

kusurluluk unsurları ile ilişkisi ve bu konudaki görüşlerde bulmaktadır. 

Bunun nedeni şudur: Tipte yanılmanın kastı ortadan kaldıran bir neden 

olduğu konusunda görüş birliği bulunmaktadır. Yerinde bir ifade ile tipte yanılma, 

“kastın olumsuz yanıdır”64. Bunun sonucunda, tipte yanılmanın suçun hangi 

unsurunu ilgilendirdiği sorunu da kast kavramının suç teorisi içinde hangi başlık 

altında inceleneceğine bağlı olarak çözülmek gerekecektir. 

Tipe uygun ve hukuka aykırı eylemi ifade eden haksızlık (Unrecht) 

kavramını salt objektif ölçütlere göre açıklamaya çalışan ve bu bağlamda kastı da 

kusurluluğun bir türü olarak gören klasik görüşe göre, yanılma da doğal olarak 

kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlerden biri olarak incelenmektedir. Uzun süre 

bütün hukuk sistemlerinde geçerliliği sorgulanmayan bu anlayışa göre, “tipe uygun 

eylem”, dış dünyada değişiklik (sonuç) meydana getiren ve bu sonuca nedensellik 

bağı ile bağlanan hareket olarak tanımlanmakta, failin bu harekete ve sonuca ilişkin 

sübjektif tavrı ise kusurluluk çerçevesinde kast veya taksir başlıkları altında ele 

alınmaktadır. Dolayısıyla, failin bu sübjektif tavrını etkileyen yanılma da, yasal tipin 

unsurlarına ilişkin olsun olmasın, yine kusurluluk üst başlığı altında incelenmesi 

gereken ve failin kusurunu ortadan kaldıran veya etkileyen ayrıksı bir durumdur65. 

Buna karşılık, kastı –en azından yalnızca- kusurluluğun bir türü olarak değil, 

aynı zamanda tipikliğin ayrılmaz bir parçası olarak gören ve böylece haksızlık 

                                                
64 Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler II, s. 343. 
65 Wolfgang Frisch, “Der Irrtum als Unrechts- und/oder Schuldausschluss im Deutschen Strafrecht”, 
Rechtfertigung und Entschuldigung III – Deutsch-italienisch-portugiesisch-spanisches Straf-
rechtskolloquium 1990, Ed. Albin Eser / Walter Perron, Max-Planck-Institut (Eigenverlag), Freiburg 
i. Br., 1991, s. 221. 
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kavramına dahil eden görüşler, 1930’lardan itibaren ve Almanya’dan başlayarak 

Kara Avrupası’na hakim olmaya başlamıştır. Bu görüşün ilk temsilcilerinden 

Hellmuth von Weber, haksızlığın yalnızca korunan hukuksal değere nedensel bir 

eylemle zarar verilmesinden ibaret olmayıp, zorunlu olarak kasten işlenen bir 

hareketi içermesi gerektiğini ifade etmiştir66. Erekselci (finalist) ceza hukuku 

anlayışının egemenliği ile birlikte, kastın tipik eylemin bir unsuru olarak görülmesi 

düşüncesi iyice yerleşmiştir67.  

Kast kavramının kusurluluğun değil de tipe uygun eylem unsurunun bir 

parçası olarak görülmesinin doğal sonucu, kastı ortadan kaldırdığı kabul edilen 

yanılgı gibi nedenlerin de eylemin kusurluluk unsuru ile ilgili bir etkide 

bulunmaması, buna karşılık bu gibi durumlarda tipe uygun eylemin oluşmadığı 

gerekçesiyle, daha hukuka aykırılık veya kusurluluk gibi unsurların incelenmesine 

geçilmeden failin ceza sorumluluğunun doğmadığının kabul edilmesidir68.  

Erekselci hareket teorisini genel anlamıyla benimsemekle birlikte, kast 

kavramının kusur başlığı altında da bir görünüş biçimi olduğu ve kast kusurunun 

ayrıca incelenmesi gerektiğini savunan bir görüş de bulunmaktadır69. Ancak bu görüş 

de tipte yanılgı durumunda “tipik anlamda kast”ın ortadan kalktığını kabul ettiğinden 

bu bağlamda klasik erekselci anlayış ile arasında herhangi bir farklılık yoktur70.  

Dolayısıyla bu anlayış benimsendiğinde, eyleme veya tipin unsurlarına ilişkin 

yanılgıların tipe uygun eylem unsuru ve dolayısıyla haksızlık çatısı altında olduğunu 

ve failin kastını ortadan kaldırdığını, buna karşılık genel olarak eylemin haksızlık 

oluşturup oluşturmadığına yönelik yanılgıların ise kusurluluk unsurunu etkilediğini 

ve failin kusurunu azalttığını veya ortadan kaldırdığını kabul etmek gerekecektir. 

 

                                                
66 Hellmuth von Weber, Zum Aufbau des Strafrechtssystems, Fromann Verlag, Jena, 1935, s. 10 vd. 
67 Frisch, Rechtfertigung und Entschuldigung III, s. 235; Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler 
II, s. 344. 
68 Frisch, Rechtfertigung und Entschuldigung III, s. 236. 
69 Bkz. Johannes Wessels / Werner Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil [AT], 33. Aufl., C.F.Müller 
Verlag, Heidelberg, Kn. 142 vd., özellikle bkz. Kn. 146. 
70 Krş. Wessels/Beulke, AT, Kn. 479. 
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b. Tipte Yanılmanın Ceza Sorumluluğuna Etkisi 
(1) Kast üzerindeki etkisi 

Tipte yanılmanın doğrudan etkisi, kast üzerinde görülmektedir. Fail suç 

tipinin tanımında yer alan maddi unsurlardan birini bilmeden davranmış ise, kasıtlı 

bir hareketten söz etmek mümkün değildir, zira eğer kast “suçun kanuni tanımındaki 

unsurların bilinerek ve istenerek gerçekleştirilmesi” olarak tanımlanmakta ise (5237 

sayılı TCK, m. 21), bu unsurlardan birine ilişkin bilme eksikliği, kastın yasal 

tanımının gerçekleşmediği anlamına gelmektedir. 

Tipte yanılmanın kastı ortadan kaldırabilmesi için “esaslı” olması 

gerekmektedir. Bunun anlamı şudur: Failin zihnindeki gerçeklik objektif gerçeklik 

ile örtüşüyor olsaydı yaptığı eylem suç tipine uygun olmayacaktı ise, yanılgı esaslı 

kabul edilecektir71. Esaslı yanılgıya düşen failin o eyleme yönelik bir kastı 

bulunmamaktadır.  

Bununla birlikte yanılgının esaslı olup olmadığının saptanması her zaman 

kolay olmamaktadır; zira failin kasten hareket ettiğinin kabul edilmesi için her zaman 

bütün maddi unsurları ayrı ayrı zihninde canlandırmış olması aranmamakta, bu 

unsurların gerçekleştiğine ilişkin genel bir bilinç de yeterli kabul edilmektedir. Bu 

nedenle, bir yanılgının esaslı olduğu ve kastı ortadan kaldırdığı yargısına 

varılabilmesi için bu genel bilincin dışında kalan bir bilinç yoksunluğu aranmalıdır. 

Bu nedenle esaslı-esaslı olmayan yanılgı arasındaki ayırım şu ölçüte 

dayandırılmaktadır: “Failin zihnindeki gerçeklik objektif gerçeklikten, somut haksız 

eylemin ilgili hukuksal değerin bilinçli bir ihlalinin ifadesi olarak görülemeyecek 

derecede ayrık düşmüş ise, kasıtlı davranış ortadan kalkar ve esaslı bir yanılgıdan 

söz edilir”72. 

Fail yanılmasa idi hakkında uygulanacak hukuksal normlarda herhangi bir 

değişiklik söz konusu olmayacaksa yanılgının esaslı olmadığı açıktır. Örnek olarak 

cinsel birliktelik yaşadığı on altı yaşındaki partnerinin yaşını on yedi sanan bir 

kimsenin, reşit olmayanlarla cinsel ilişki suçu açısından esaslı olmayan bir yanılgıya 
                                                
71 Dönmezer/Erman, c. II, Kn. 1042; Veli Özer Özbek, TCK İzmir Şerhi – Yeni Türk Ceza 
Kanununun Anlamı, 2.b., Seçkin, Ankara, 2005, s. 348. 
72 Schmidhäuser, AT, Kn. 7/48. 
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düştüğü kabul edilecek ve kendisi hakkında uygulanacak hükümlerde herhangi bir 

değişiklik olmayacaktır.  

Failin yanılgı nedeniyle kastettiği suç dışında başka bir suçun unsurlarını 

gerçekleştirmiş olması durumunda ise yanılgının esaslı olmadığı savunulmaktadır. 

Buna göre “irade ile gerçek arasındaki ayrılık, irade lehine çözümleneceği için, fail 

gerçekte işlemiş olduğu suçtan dolayı değil, işlemeyi kastetmiş olduğu suçtan dolayı 

cezalandırılacaktır”73.  

Bununla birlikte ifade edelim ki, tipte yanılgı – yasak yanılgısı ayrımını 

benimsediğimize göre, failin kastının bulunup bulunmadığı her bir suç tipi açısından 

araştırılmalıdır. Dolayısıyla yukarıdaki ifade kabul ettiğimiz ayrım bağlamında 

yeniden gözden geçirilmelidir. Failin kastettiği suç dışında başka bir suçun maddi 

unsurlarını yerine getirmesi halinde gerçekte iki farklı yanılgı söz konusudur: 

Objektif gerçeklikte failin işlediği eylemin oluşturduğu suç tipine yönelik bir kast 

bulunmadığından, bu suç tipi açısından esaslı bir yanılgı bulunmaktadır; buna 

karşılık failin kastının yönelik olduğu, fakat gerçekleşmeyen suç tipi açısından ise 

tersine bir yanılgı bulunacaktır. Böyle bir durumda fail hakkında teşebbüs ve varsa 

taksire ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

Tipte yanılmanın kastı ortadan kaldırmasının nedeni, natüralist yazarlar 

tarafından failin zarar vermek veya kötü davranmak istememesine, bu nedenle de suç 

kastının olmamasına dayandırılmaktadır74. Erekselci bakış açısından ise, suçun 

maddi tanımındaki unsurlara yönelik bilme ve isteme olarak tanımlanan kast 

kavramı, yanılgı ile doğrudan ortadan kalkmakta, bu kavram hiçbir zaman meydana 

gelmemektedir. Bu durumda kast suç tipinin manevi unsurunu oluşturduğu için 

yanılmanın sonuçları kusur alanında değil, haksızlık alanında doğacaktır. 

 

 

 

                                                
73 Dönmezer/Erman, c. II, Kn. 1042. 
74 Bkz. Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yetkin, Ankara, 1998, s. 220. 
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(2) Taksir üzerindeki etkisi 
Tipte yanılgının asıl sonucu kast üzerinde olmakla birlikte, taksir ile olan 

ilişkisine de değinmek gerekir. Nitekim, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 

30/1’inci maddesinde “bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hali saklıdır” hükmü 

yer almaktadır. Bir görüşe göre, bir olayda yanılgı varsa ve “temel kusurluluk şekli 

kastı ortadan kaldırıyorsa aynı eylemden dolayı taksirli sorumluluğu da ortadan 

kaldırması gerekmektedir”75. 

Bu tanım, tipte kaçınılmaz yanılgı durumundaki sonuçlarla uyumludur. 

Gerçekten, failin tipin bir unsuruna ilişkin bilgisizliğinin kendi taksirinden 

kaynaklanmadığı durumlarda, faile yüklenebilecek taksirli bir eylem bulunmadığına 

göre taksirli sorumluluk halinden söz edilmesi mümkün olmayacaktır. Bu gibi 

durumlarda, yanılgının taksiri de kaldırdığı kabul edilmektedir76. Türk öğretisinde bu 

konuda verilen klasik bir örneğe göre, hastanın ölüp ölmediğini kontrol etmeden 

otopsiye girişen hekimin kural olarak taksirinden söz edilebilmesine karşın, 

mezardan çıkarılmış olan ve öldü sanılan bir kişinin ölüp ölmediğini kontrol etme 

yükümlülüğü bulunmayacağından, bu kimsenin gerçekte canlı olması ve otopsi 

nedeniyle hayatını kaybetmesi durumunda hekimin yanılgısının taksirli bir 

sorumluluğa dahi neden olmayacağı ifade edilmektedir77. Bu durumun 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanunu’nda metninde açıkça belirtilmemiş olması eleştirilmektedir. 

Gerçekten yasa metni bu konuda bir muğlaklık içermektedir78. 

Kanımızca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 30/1’inci maddesinin ikinci 

cümlesini, taksir sorumluluğunun genel kurallarına yapılmış bir gönderme olarak 

yorumlanması durumunda bu sorun ortadan kalkmaktadır. Buna göre, taksirli 

sorumluluğun yasal olarak öngörülmüş olduğu durumlarda, kastı bulunmayan bir 

kişinin eyleme ilişkin taksirinin bulunup bulunmadığının ayrıca saptanması 

gerekmektedir. Bu da taksiri düzenleyen 22’nci madde hükmüne dayanılarak 

                                                
75 Yener Ünver, “YTCK’da Kusurluluk”, CHD 2006, sy. 1, s. 63. 
76 Bkz. Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4.b., Seçkin, Ankara, 2006, s. 284; 
Dönmezer/Erman, c.II, Kn. 1043. 
77 Bkz. Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 384; Dönmezer/Erman, c.II, Kn. 1043. 
78 Ünver, CHD 2006, sy. 1, s. 63. 
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gerçekleştirilecektir. Bir suç tipinin maddi unsurlarının her birini gerçekleştirdiğini 

bilmeyen ve fakat kendisinden beklenen özeni göstermiş olsaydı bunu bilebilecek 

durumda bulunan kişi, taksirle hareket etmiş sayılacaktır. Taksirin tanımı bu şekilde 

yapıldığında, failin yanılgıya düşmekteki taksiri ile eylemi gerçekleştirirken taksirli 

davranıp davranmadığı sorunu arasında bir fark bulunmamakta ve her iki durum aynı 

anlama gelmektedir. 

Bu “bilmeme”nin yanılgı teorisi açısından sonucu ise şudur: Suçun maddi 

unsurlarında esaslı yanılgıya düştüğü için kastı ortadan kalkan bir kişi, kendisinden 

beklenen özeni gösterseydi söz konusu yanılgıdan kaçınabilecek idiyse, yasada 

taksirli sorumluluğun öngörüldüğü suç tipleri açısından sorumluluğuna 

gidilebilecektir. Taksir derecesinde bir kusurun bulunduğu ve fakat ilgili suç tipinin 

taksirle işlenebilen suçlardan olmadığı durumlarda ise yine taksirin genel esasları 

çerçevesinde failin ceza sorumluluğu ortaya çıkmayacaktır79.  

(3) Objektif sorumluluk hallerine etkisi 
Türk öğretisinde kabul gören bir görüşe göre, objektif sorumluluk 

durumlarında da sorumluluğun temeli faili iradi bir hareketi olacağından, yanılmanın 

iradi hareketi ortadan kaldıran bir etki doğurduğu durumlarda failin ceza 

sorumluluğu bulunmayacaktır80. İradi hareket bulunmayınca, irade ile gerçeklik 

arasındaki fark irade lehine çözümlenemeyecek ve fail sorumlu tutulamayacaktır81. 

Bu durum, ceza hukuku sistemi anlamındaki objektif sorumluluğun, gerçek 

anlamda bir kusursuz sorumluluk olmamasından kaynaklanmaktadır. Gerçekten bu 

sorumluluk türü, “failin icrai veya ihmali iradi hareketinin sonucu olan neticeden, 

herhangi bir psişik bağın varlığı aranmaksızın, sırf nedensellik bağı dolayısıyla 

sorumlu tutulması” olarak tanımlanmaktadır82.  

Bununla birlikte belirtelim ki 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu herhangi bir 

objektif sorumluluk durumuna yer vermediği gibi, genel hükümlerinde de bu yönde 

                                                
79 Bu yönde: Centel/Zafer/Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, s. 440. 
80 Dönmezer/Erman, c.II, Kn. 1044. 
81 Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 384. 
82 Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 367.  
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bir düzenleme yer almamaktadır. 5’inci maddesi ise yasanın genel hükümlerinin özel 

ceza yasaları ve ceza hükmü içeren diğer yasalar hakkında da uygulanacağını 

öngördüğüne göre, Basın Kanunu’nun 11’inci maddesinde yer alan objektif 

sorumluluk düzenlemesinin de 5’inci madde karşısında en azından taksir 

hükümlerine tabi tutulması gerektiği kabul edilebilecektir. 

2. Betimleyici ve Normatif Unsurlarda Yanılgı 
a. Genel Olarak 

Suç tipinde düzenlenen unsurlardan birinin, somut olayda gerçekleşmiş 

olduğunun bilinmemesi, tipte yanılma olarak adlandırılmaktadır. Bu yanılma türünde 

fail, yasa tarafından suç tipinde düzenlenmiş eylemi değil, başka bir eylemi 

gerçekleştirdiğini düşünmektedir. Bu açıdan tipte yanılma, yasak yanılgısından 

ayrılır83. 

Tipte yanılma, failin zihnindeki gerçekliğin, tipin maddi unsurlarına ilişkin 

olarak dış dünyadaki gerçeklikle karşılaştırılmasını gerektirir; zira bu maddi 

unsurlardan birinin failin zihnindeki gerçeklikte yer almaması, buna karşılık objektif 

olarak gerçekleşmiş bulunması halinde, gerek yanılgı normlarına göre, gerekse kastın 

tanımına göre, eylem kasten işlenmiş sayılamayacaktır.  

Bununla birlikte, yasal tipteki unsurların somut olayda gerçekleşip 

gerçekleşmediğine ilişkin bir bilgiye ulaşılması, her zaman basit bir algı sorunundan 

ibaret değildir. Nitekim, pek çok suç tipinde, salt varlığı ve yokluğuna ilişkin bir 

algılama mekanizması ile kavranması mümkün olmayan, failin zihinsel bir 

değerlendirme aşamasına, hatta belirli bir düzeyde hukuk bilgisine gereksinim duyan 

unsurlar yer almaktadır. Öğretide bu unsurlara, suç tipinin normatif unsurları 

(normative Tatbestandsmerkmale) adı verilmektedir84.  

                                                
83 Soyaslan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 219. Yazar “fiil üzerindeki hata – kural üzerindeki 
hata” şeklinde bir ayırıma gitmiş olmadına karşın, fiil üzerindeki hata kavramını kural üzerindeki 
hatadan ayırırken “her olayda hatanın etkisiyle failin tipik fiile uygun bir fiili mi yoksa farklı bir fiili 
mi istediğine bakmak” gerektiğini ifade etmektedir; dolayısıyla da gerçekte tipte yanılma – yasak 
yanılgısı ayırımını vurgulamaktadır. 
84 Kayıhan İçel / Füsun Sokullu-Akıncı / İzzet Özgenç / Adem Sözüer / Fatih S. Mahmutoğlu / Yener 
Ünver; Suç Teorisi, yeniden gözden geçirilmiş 3.b. [İçel v.d., Suç Teorisi]; Beta, İstanbul, 2004; s. 
232. 
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Türk öğretisinde de betimleyici-normatif unsur ayırımına yer verilmektedir. 

Burada, betimleyici unsurlar için “tasviri”, “deskriptif”  veya “tanımlanabilir”, 

normatif unsurlar için ise “değerlendirilebilir” gibi terimlerin kullanıldığı 

görülmektedir85. Buna karşılık biz, daha kolay anlaşılabilmesine karşın 

tanımlanabilir-değerlendirilebilir unsur terimlerini kabul etmemekte ve tezimizde de 

kullanmamaktayız. Bunun nedeni, bu terimlerin hareket noktasının, söz konusu 

unsurlar arasında algıya dayanan bir farklılık bulunduğunu varsayan bir ön kabul 

olmasıdır. Biz ise, aşağıda inceleyeceğimiz üzere, bu ayırımı en azından tek başına 

geçerli ve uygulanabilir olarak görmemekteyiz. Dolayısıyla, söz konusu unsurları 

adlandırırken daha yansız ifadeler olarak gördüğümüz “betimleyici ve normatif” 

terimlerini kullanmayı tercih ediyoruz. 

b. Betimleyici ve Normatif Unsurların Birbirinden Ayırt 
Edilip Edilemeyeceği Sorunu 
(1) Algıya ve değerlendirmeye dayanan ayırım ölçütleri 

Betimleyici ve normatif unsurların varlığı konusunda geniş bir kabul 

bulunmasına karşın, bu iki kavramın birbirinden hangi ölçüte dayanarak ayırt 

edilmesi gerektiği konusunda görüş birliği yoktur. Normatif unsurlardan ilk olarak 

söz eden Max Ernst Mayer, bu ayırımı algıya dayanan – muhakemeye dayanan unsur 

ölçütüne oturtmuştur86. Bu ölçüt, günümüze kadar Alman öğretisinde ağırlıklı olarak 

kabul edilmektedir87. İnsan davranışlarının anlam taşıyan bir dünyada gerçekleştiğini 

iddia eden Welzel de, bu anlamların çok az bir bölümünün yalnızca algı yoluyla 

kavranabileceğini, bunun dışındakilerin ancak ruhsal bir değerlendirme ile 

kavranabileceğini savunarak, betimleyici-normatif unsur ayırımını bu ölçüte 

oturtmuştur88. 

                                                
85 Krş. İçel v.d., Suç Teorisi, s. 232; Cihan, Ceza Hukukunda Fiili Hata, s. 74. 
86 Max Ernst Mayer, Der allgemeine Teil des deutschen Strafrechts [AT]; Carl Winters 
Universitätsbuchhandlung, Heidelberg, 1923,  s. 182-185. Mayer’e göre suçun normatif unsurları, 
hukuka aykırılığı işaret etmekle kalmayıp, bu unsurun temelini oluşturdukları için, aslen hukuka 
aykırılığın bir parçasıdırlar. Yazar bunlara ikili bir hukuksal nitelik atfetmektedir (s. 182). 
87 Bkz. Fritjof Haft, Strafrecht Allgemeiner Teil [AT], 9. Aufl.; C.H.Beck Verlag, München, 2004, 
s. 152. 
88 Hans Welzel, “Anmerkung”, Alman Federal Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin 28.10.1952 tarih ve 1 
StR 450/52 sayılı kararı hakkında, JZ 1953, s. 120. 
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Buna göre, insan, hayvan, mal gibi betimleyici unsurlar, algıya dayanır ve 

bunlar hakkında bir “bilgi”nin bulunduğundan söz edebilmek için failin ek bir 

muhakemesi aranmaz89. Herkes, karşısındakinin insan olduğunu bir görüşte 

anlayabilir ve kastın varlığı da bu algıya bağlıdır. Normatif unsurlarda ise, bu 

unsurun gerçekleşip gerçekleşmediğinin saptanması, failin bir zihinsel 

muhakemesine, bir değerlendirmesine bağlıdır90. Türk hukukunda da bu ayırım 

yöntemi ağırlıklı olarak kabul edilmektedir91. 

Bu konuda verilen klasik örneklerden biri, hırsızlık suçundaki “başkasının 

taşınabilir malı” unsurudur. Burada devreye mülkiyet veya zilyetlik gibi kavramlar, 

dolayısıyla medeni hukuk temelinde bir değerlendirme süreci girmektedir92. 

“Betimleyici unsurlar, varlıkları algılama sonucu saptanabilen, bunun için uzun bir 

düşünce sürecine gereksinim duyulmayan durumlara ilişkindir. Bunun dışında kalan 

bütün unsurlar normatiftir”93. 

Bunun dışında normatif unsurların çoğunlukla muğlak, sınırları kesin olarak 

belirlenmemiş unsurlar olduğu, fakat bu özelliğin, iki grubu birbirinden ayırt etmede 

kesin bir ölçüt olamayacağı da ifade edilmektedir94. 

Yine, normatif unsurların içinin doldurulması gereken ve bunun için de değer 

yargılarına gereksinim duyan ifade biçimine sahip unsurlar olduğu kabul 

edilmektedir. Mezger’e göre: “normatif unsurlar, verili bir maddi vakıaya ilişkin 

olmayan, hükmü verecek yargıç tarafından tamamlayıcı bir değer yargısına 

                                                
89 Max Grünhut, Begriffsbildung und Rechtsanwendung im Strafrecht, Verlag J.C.B. Mohr (Paul 
Siebeck), Tübingen, 1926, s. 5. 
90 Max Ernst Mayer, AT, s. 183.  
91 Bkz. Cihan, Ceza Hukukunda Fiili Hata, s. 74. 
92 Roxin, AT/I, § 10, Kn. 58. 
93 Bkz. Karl-Heinz Kunert, Die normativen Merkmale der strafrechtlichen Tatbestände, Walter de 
Gruyter Verlag, Berlin, 1958; s. 1. 
94 Karl Engisch, “Die normativen Tatbestandselemente im Strafrecht”, Festschrift für Edmund 
Mezger [FS Mezger], Ed. Karl Engisch / Reinhart Maurach, C.H.Beck Verlag, München – Berlin 
1954, s. 138. Ayrıca bkz. Maximilian Herberger, “Die deskriptiven und normativen Tatbestands-
merkmale im Strafrecht”, Juristische Methodenlehre und analytische Philosophie, Ed. Hans-
Joachim Koch, Athenäum Verlag, Kronberg, 1976, s. 143. 
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varılmasını gerektiren unsurlardır”95. Bugün, normatif unsurların içinin değer 

yargısı ile doldurulması gereğine ilişkin ifadeler öğretide yerleşmiş bulunmaktadır96.  

Darnstädt ise, betimleyici unsurların “doğal”, normatif unsurların ise 

“kurumsal” nitelikte olduğunu savunmuştur. Doğal vakıalar, “fiziksel veya psişik 

durumlar ve özellikler yoluyla bütünüyle betimlenebilir” iken, “kurumsal” vakıaların 

“en azından bir özelliğine toplumun anlam yüklemiş olması aranır”97. 

(2) Algıya ve değerlendirmeye dayanan ölçüte getirilen 
eleştiriler 

Buna karşılık, normatif unsurların betimleyici olanlardan ayrılmasında, 

unsurun algıya mı yoksa değerlendirmeye mi yönelik olduğuna ilişkin ölçütler 

yetersiz kalmaktadır. Gerçekten, algıya dayandığı kabul edilen unsurlar, hiçbir 

zaman gerçekten değerlendirmeden bağımsız değildir; zira psikolojik verilere göre 

“algı” olgusu, fark etme, değerlendirme ve kavramadan oluşan bir bütündür ve 

kişinin çevrenin gereklerine uyum sağlamasına yardımcı olan bir süreçtir98. Ayrıca, 

betimleyici unsurlar da yasaya alındığı ve yasayı uygulayanlar tarafından 

yorumlandığı anda normatif bir ikinci anlama da kavuşur ve bundan bağımsız 

düşünülemez99. 

Bu noktadan bakıldığında, betimleyici unsurları tanımlarken “yalnızca algıya 

dayanan” veya “değerlendirme gerektirmeyen” gibi ölçütlerden yararlanılması 

hatalıdır: Hem betimleyici, hem de normatif unsurlarda algılamadan ve 

değerlendirmeden oluşan karma bir süreç söz konusudur. Ancak bu süreç, bazı 

unsurlarda diğerlerinden çok daha hızlı işlemekte, dışarıdan bakıldığında takip 

                                                
95 Edmund Mezger, “Vom Sinn strafrechtlicher Tatbestände”, Festschrift für Ludwig Traeger zum 
70. Geburtstage (ed. yok), Verlag von Georg Stilke, Berlin, 1926 (tıpkı basım: Scientia Verlag, 
Aalen, 1979), s. 225. 
96 Bkz. Adolf Schönke / Horst Schröder / Theodor Lenckner, Strafgesetzbuch, 27. Aufl., C.H.Beck, 
München, 2006, (bölüm yazarları: Cramer / Sternberg-Lieben) [S/S-Cramer/Sternberg-Lieben], § 
15, Kn. 19; Jürgen Baumann / Ulrich Weber / Wolfgang Mitsch, Strafrecht Allgemeiner Teil [AT], § 
20, Kn. 20. 
97 Thomas Darnstädt, “Der Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale im Strafrecht”, JuS 1978, s. 
443. Aynı görüşte: Burkhardt, JZ 1981, s. 683. 
98 Schlüchter, Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale im Strafrecht, s. 20. 
99 Herbert Tröndle / Thomas Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze [StGB], 52. Aufl., Verlag 
C.H.Beck, München, 2004; § 16, Kn. 4. 
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edilememektedir100. Zira burada kişi, doğuştan beri edindiği deneyimlere dayanarak, 

belirli bir unsurda tanımlanan olayın gerçekleşip gerçekleşmediği sonucuna çok daha 

hızlı bir şekilde varmaktadır101. Puppe’nin ifadesiyle: “ne kadar adi olursa olsun, 

her maddi vakıa, yalnızca ‘gerçekliğin’ değil, aynı zamanda kendisini tanımlayan 

kavramların bir sonucudur, bu kavramlardan bağımsız bir şekilde varolamaz ve bu 

kavramlar anlaşılmadan varlığı veya yokluğu saptanamaz”102. 

 Betimleyici özellik olduğu konusunda görüş birliği bulunan bir unsuru örnek 

olarak gösterelim: Herkes yaşamı boyunca neyin “insan” tanımına girip neyin 

girmediğini pek çok örnekte görüp öğrendiği için, karşısına bir başkası çıktığında, 

onu da “insan” kavramı altında değerlendirmekte zorlanmamaktadır. Hayatı boyunca 

başka bir insan görmemiş veya yalnızca tek bir deri renginden olanlar gibi belirli 

fiziksel özelliklere sahip insanlarla karşılaşmış bir kişinin varsayılması durumunda 

ise, önceki deneyimlerinden farklı bir insanla karşılaştığında, bu varsayımsal kişinin, 

karşısında gördüğü varlığı “insan” olarak nitelendirebilmesi için olağan kabul edilene 

göre daha uzun süren bir değerlendirme sürecine gereksinim duyacağı açıktır.  

Algılama sürecinin yapısına ilişkin çağdaş bilimsel veriler de bu saptamayı 

desteklemektedir. Buna göre, algılama süreci, duyu organları yoluyla gerçeğin bir 

resminin çizilmesinden ibaret değildir; algılayan kişinin zihninde bir gerçekliğin 

oluşturulmasını da içerir. Algı konusu olan nesnenin düşünsel olarak işlenmesi ve 

değerlendirilmesi, algı sürecinin bir parçasıdır103. 

Kaldı ki, betimleyici olduğu kabul edilen pek çok unsura, yazılı olsun 

olmasın hukuk tarafından bir anlam yüklenmiştir ve bu anlamın kavranması, söz 

konusu unsurun anlaşılması için zorunludur; bu da betimleyici kabul edilen 

                                                
100 Aynı görüşte: Kunert, Die normativen Merkmale der strafrechtlichen Tatbestände, s. 91. 
101 Rolf Herzberg / Bernhard Hardtung, “Grundfälle zur Abgrenzung von Tatumstandsirrtum und 
Verbotsirrtum”, JuS 1999, s. 1073. 
102 Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2. Aufl., Ed. Urs Kindhäuser / Ulfrid Neumann / Hans 
Ullrich Paeffgen, Nomos, Baden-Baden, 2006, (bölüm yazarı: Puppe) [NK-Puppe], § 16, Kn. 44. 
103 Isabell Schwegler, Der Subsumtionsirrtum, Verlag Peter Lang, Frankfurt a. M. vd., 1995; s. 94-
95. 



 35 

unsurların da normatif özellikleri bulunduğu sonucuna götürmektedir104. Gerçekten, 

yine “insan” örneği verilecek olursa, insan yaşamının başlangıcına ve sona erişine 

ilişkin bir yargıya, hukuksal belirlemeler dikkate alınmadan ulaşılması mümkün 

değildir. Bugün, beyin ölümü kriterinin ne şekilde uygulanacağı konusunda çeşitli 

hukuk düzenlerinde farklı kuralların geçerli olduğunu ve bu konuda bütünüyle tutarlı 

bir uygulamaya ulaşılmasının zorluğu düşünüldüğünde, bu dayanağın geçerliliği 

anlaşılmaktadır. 

(3) Betimleyici ve normatif unsurlar arasında katı bir 
ayırımı reddeden görüşler 

Betimleyici unsurların da algı yanında değerlendirmeye gereksinim 

duyduğundan yola çıkan bir görüş, temelde bütün unsurların “normatif” olduğu ve 

betimleyici-normatif unsurlar arasındaki ayırımın geçerli olmadığı sonucuna 

varmaktadır105.  

Başka bir yaklaşım ise, betimleyici-normatif unsurlar arasında ancak dereceli 

bir farklılık bulunduğunu ileri sürmektedir. Bu görüşe göre, “gerçekte, göreceli 

olarak normatif veya betimleyici unsurlardan söz etmek gerekir, zira genellikle 

betimleyici olarak görülen unsurlar da, pek açık olmasa da, hukuku uygulayanın 

değerlendirmesini gerektirirler”106.  Buna göre betimleyici kabul edilen unsurların 

tam olarak kavranabilmesi için normatif göndermelerde bulunulması gerektiği gibi, 

ağırlıklı olarak norma ilişkin unsurların da temelinde somut olarak kavranabilir 

ifadeler yer alabilmektedir107. 

                                                
104 Erik Wolf, “Der Sachbegriff im Strafrecht”, Die Reichsgerichtspraxis im deutschen Rechtsleben 
– Festgabe der juristischen Fakultäten zum 50jährigen Bestehen des Reichsgerichts (1. Oktober 
1929) [FS RG], c. 5, Ed. Otto Schreiber, Walter de Gruyter Verlag, Berlin – Leipzig, 1929; s. 55. 
105 Wolf, FS RG, s. 56. İlk olarak Wolf tarafından ortaya atılan bu görüş, aradan uzun bir süre 
geçtikten sonra Alman öğretisinde kendisine yandaş bulmuştur. Bkz. Herzberg / Hardtung, JuS 1999, 
s. 1073; Stratenwerth/Kuhlen, AT/I, § 8, Kn. 69; diğer bazı yazarlar ise bu görüşü kesin olarak 
benimsememekle birlikte, gerekçelerini haklı gördüklerini ifade etmektedirler. Krş. Reinhart Maurach 
/ Heintz Zipf, Strafrecht Allgemeiner Teil Teilband 1 [AT/1], 8. Aufl. C.F.Müller Verlag, 
Heidelberg, 1992; § 20, Kn. 56; Wessels / Beulke, AT, Kn. 132. 
106 Baumann/Weber/Mitsch, AT, § 8, Kn. 17; kısmen aynı görüşte: Tiedemann, Die Anfängerübung 
im Strafrecht, s. 119. Tiedemann, sayılara ilişkin veriler gibi bazı unsurların kesinlikle betimleyici 
olduğunu savunmaktadır. 
107 Hermann Blei, Strafrecht I – Allgemeiner Teil [AT], 18. Aufl., Verlag C.H. Beck, München, 
1983; s. 79. 
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Arthur Kaufmann ise, her bir unsurun bazen betimleyici, bazen ise normatif 

olabileceğini iddia etmektedir. Buna göre, av hayvanı zannettiği bir karaltıya ateş 

ederek bir insanı öldüren avcı, “betimleyici” unsur olarak insanın varlığında 

yanılmaktadır; buna karşılık, aşırı derecede özürlü bir çocuk dünyaya getirdiği ve bu 

çocuğun “insan” tanımının sınırlarına girmediğini düşündüğü için öldüren anne, 

“normatif” unsur olarak insan kavramında yanılmaktadır108. 

(4) Farklı ölçütlerin kabulü 
Yukarıda açıkladığımız görüşlerin ortak noktası, betimleyici ve normatif 

unsurları birbirinden ayırmada ölçüt olarak algı ve değerlendirme ikilisini 

kullanmalarıdır. Bu ölçütün ancak göreceli bir derecelendirmeye izin verdiği ve 

dolayısıyla iki kavramı birbirinden ayırmada yetersiz kaldığı görüşü giderek 

yaygınlaşmıştır. İşte normatif unsurların varlığını reddeden görüşler, bundan hareket 

etmektedirler. Bu nedenle, öğretideki bazı görüşler, ölçütleri değiştirerek geçerli ve 

tutarlı bir ayırıma ulaşmaya çalışmışlardır. 

Kunert’e göre, asıl yapılması gereken ayırım “tek boyutlu” ve “çok boyutlu” 

unsurlar arasındadır. Yazara göre tek boyutlu kavramlar kadar çok boyutlu 

kavramların da algı ve değerlendirme süreci sonucunda kavranması şarttır; fakat tek 

boyutlu kavramların gönderme yaptığı tek şey, insan elinden çıkma olmayan 

varlıkların, doğada bulundukları halleri ile tanımlanan özellikleridir. Burada “tek 

boyutlu” olarak ifade edilen kavramlar büyük ölçüde betimleyici unsurlarla 

örtüşmekle birlikte, bunlardan bazı noktalarda ayrılmaktadır. Örnek olarak, “eşya”, 

“bina”, “taşıt” gibi, betimleyici olduğu kabul edilen kavramlar, Kunert’in öğretisine 

göre tek boyutlu değil, iki boyutlu kavramlara dahil olacaktır109. Yazar iki boyutlu 

kavramları da kendi aralarında sadece sezgi yoluyla kavranabilen, duygusal veya akıl 

dışı değerlere dayanan “gerçek değer kavramları” ve belirli akılcı ölçütlerle 

tanımlanabilen “anlama ilişkin unsurlar” olarak ikiye ayırmaktadır110. Yazar 

bunların dışında bir de “üç boyutlu” unsurlardan söz etmiştir. Bunlar doğal veya 

                                                
108 Arthur Kaufmann, Die Parallelwertung in der Laiensphäre; Verlag der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften, München, 1982; s. 11. 
109 Kunert, Die normativen Merkmale der strafrechtlichen Tatbestände, s. 91-93. 
110 Kunert, Die normativen Merkmale der strafrechtlichen Tatbestände, s. 93, 104. 
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toplumsal olaylara dayanmakla birlikte ayrıca belirli bir nitelendirmeyi 

gerektirmektedir ve bu nitelendirme geleceğe yönelik belirsiz bir konuya ilişkindir: 

“Tehlike” unsurunda olduğu gibi. Yine, “gerçeğe aykırı beyan” unsuru örnek 

verilecek olursa, bu unsurun algılanması için üç aşamadan geçilmelidir: Öncelikle 

beyanın varlığına ilişkin doğal bir saptama yapılacak, bunun üzerine beyanın 

anlamına ilişkin bir değerlendirmede bulunulacak ve son olarak da bu beyanın içeriği 

objektif gerçeklikle karşılaştırılacaktır; bu nedenle yazar bunu da üç boyutlu 

unsurlardan kabul etmektedir111.  

Normatif teriminin sözcük anlamından yola çıkan Engisch’e göre, normatif 

unsurları diğerlerinden ayıran özellik, bunların ancak bir norm bağlamında tasavvur 

edilebilir ve kavranabilir olmasıdır112. Doğal olarak, bütün normatif unsurlar başka 

hukuksal kurallara göndermede bulunan atıf normları değildir. Fakat buradaki 

“norm” terimi, toplum tarafından belirlenen davranış kuralları olarak anlaşıldığında, 

betimleyici-normatif unsur ayırımı da açıklığa kavuşmaktadır113.  Schlüchter’in aynı 

esasa dayanan tanımına göre:  

“Tipin normatif unsurları, bütün yorum kuralları uygulansa dahi, 

kaynaklandıkları normla sınırlı bir çerçevede anlaşılamazlar. bunların 

yorumlanabilmesi, insanlar tarafından konmuş ve kaynak normun dışında yer alan 

bir normun devreye sokulması ile mümkündür. Bu bağlamda norm terimi, hukuki 

normları da, hukuk dışı ölçütlere dayanan kavramları da kapsar”114. 

Benzer bir tanım da Kuhlen tarafından ortaya konmuştur: “Normatif unsurlar, 

kurumsal bir özelliğin toplumsal açıdan devralınmasını sağlayan kurallara, iç 

anlamında yer veren unsurlardır”115. 

                                                
111 Kunert, Die normativen Merkmale der strafrechtlichen Tatbestände, s. 106, 107. 
112 Engisch, FS Mezger, s. 147. Aynı görüşte: Romano, Commentario Sistematico del Codice 
Penale Art. 47, Kn. 9. 
113 Schlüchter, Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale im Strafrecht, s. 22. 
114 Schlüchter, Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale im Strafrecht, s. 23. 
115 Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem 
Irrtum, s. 187. 
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Kindhäuser de betimleyici-normatif unsur ayırımını şekli değil maddi bir 

ölçüte dayandırmaktadır. Yazara göre: “‘hareketli’ veya ‘insan’ gibi doğal özellikleri 

konu edinen betimleyici unsurlardan farklı olarak tipin normatif unsurları, 

toplumsal veya hukuksal kurallara dayanan özelliklere ilişkindirler (örnek olarak 

‘başkasının malı’, ‘resmi belge’, ‘evli’). Bu özellikler ya hukuksal ilişkilere 

yöneliktir, ya da betimledikleri nesnenin toplumsal yaşam içinde üstlendiği işleve 

ilişkindir”116. 

Betimleyici-normatif unsurlar arasındaki ayırımın algı-değerlendirme 

ölçütüne değil, yapılan gönderme ölçütüne dayandırılmasının da yetersiz kaldığı ve 

söz konusu kavramları birbirinden ayırt etmek açısından gerçeklere uymadığı ileri 

sürülmüştür. Bu görüşteki Schwegler’e göre, söz konusu ayırım, failin eylemi 

işlerken verdiği kararın dışında, kendi eyleminin hukuksal anlamına ilişkin ikinci bir 

değerlendirmede bulunmasını ve bunun sonucunda eyleminin hukuksal açıdan ne 

ifade ettiğine karar vermesini gerektirmektedir. Bu ise, normal bir suç failinden 

beklenemez. Suça karar verme süreci tek aşamalı bir süreçtir ve birbirinden 

ayrılamaz117. Yazar bu nedenle betimleyici ve normatif unsurlar arasındaki ayırımın 

geçerli olmadığı ve zaten hukuksal olarak da bu ayırıma gerek bulunmadığı sonucuna 

ulaşmaktadır118.  

c. Değerlendirme 
Kanımızca, betimleyici-normatif unsur ayırımının şekli ölçütlere 

dayandırılması günümüz koşullarında pek çok açıdan yetersiz kalmaktadır. En basit 

olduğu düşünülen unsurların ve nitelemelerin dahi belirli bir yorum aşamasından 

geçmeden kesin bir şekilde tanımlanması mümkün görünmemektedir. Yukarıda 

incelediğimiz bu görüşlerin sonucunda, şekli ayırımları biz de reddetmekteyiz. 

Bununla birlikte, betimleyici-normatif unsur ayırımını bütünüyle 

reddedenlerin veya bu ayırıma hukuken gerek bulunmadığını iddia edenlerin 

savunduğu gerekçeler ancak betimleyici ve normatif unsurların hukuksal sonuçları 

                                                
116 Urs Kindhäuser, Strafgesetzbuch, Lehr- und Praxiskommentar [LPK-StGB], 2. Aufl., Nomos, 
Baden-Baden, 2005; § 16, Kn. 8. 
117 Schwegler, Der Subsumtionsirrtum, s. 101. 
118 Schwegler, Der Subsumtionsirrtum,  s. 103. 
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açısından önem taşımaktadır. Zira, unsurların ne şekilde algılandığı ve eylemin fail 

tarafından ne şekilde değerlendirildiğine ilişkin sorunlar, hukuksal metinlerin 

yorumunda değil, uygulanması açısından gündeme gelebilecektir. Gerçekten de failin 

eyleminin hukuksal anlamına ilişkin görüşü, normatif unsurların varlığını değil, 

bunların değerlendirilme aşamasını, yani bunlara ilişkin yanılgıyı ilgilendirmektedir.  

Bunun sonucunda, betimleyici ve normatif unsurların birbirinden ancak 

maddi ölçütlerle ayrılabileceği ve herhangi bir unsurun algılanabilir veya 

değerlendirilebilir olması gibi, unsura ilişkin maddi vakıanın dış dünyada aldığı şekli 

temel alan ölçütlerin bu bakımdan geçerli olamayacağını kabul etmekteyiz. Maddi 

ölçütlere dayanan tanımlar, betimleyici ve normatif unsurlar arasında kabul edilebilir 

bir ayırım ortaya koymaktadır. Bu ayırımın, kural olarak hukuksal değer 

çerçevesinde yürütülmesi ve failin, eylemin hukuksal değeri açısından önem taşıyan 

maddi vakıaları kavrayıp kavrayamadığına bakılması gerekmektedir. Bununla 

birlikte bu belirleme, betimleyici-normatif unsur ayırımından çok, tipte yanılgı-

niteleme yanılgısı ayırımı açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle yanılma teorisi 

çerçevesinde asıl incelenmesi gereken sorun, betimleyici unsurların normatif 

unsurlardan ayırt edilip edilemeyeceği veya bunun için hangi ölçütlerin 

kullanılabileceği değil, normatif unsurlardaki yanılmaya, betimleyici unsurlardaki 

yanılmadan farklı bir hukuksal sonuç bağlanıp bağlanamayacağıdır.  

B. Tipin Maddi Unsurlarında Yanılgının Kapsamına 
Girmeyen Konular 
1. Niteleme Yanılgısı 

a. Niteleme Yanılgısı Kavramı 
Kastı etkilemediği kabul edilen bir yanılgı türü, suç tipinin unsurlarının dış 

dünyada gerçekleştiğine ilişkin olmayan, fakat bunların anlamını veya kapsamını tam 

olarak kavrayamamak nedeniyle, gerçekleştirilen eylemin yasada yer alan terimin 

kapsamına girmediğini sanmak şeklinde ortaya çıkan niteleme yanılgısıdır 

(Subsumtionsirrtum). 

Türk öğretisinde bu yanılgı türü, işlenen eylemin haksızlık içeriğini belirleyen 

unsurların bilinmesine karşın, bu eylemin başlı başına haksızlık teşkil ettiğinin 
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bilinmemesi olarak tanımlanmakta ve tipte yanılma dışında değerlendirilmektedir119. 

Buna göre, “yanılmanın bu şeklinde fail gerçekleştirdiği fiil ve olayın unsurlarında 

yanılmış değildir. Ancak bu fiilin mevcut bir norma uyup uymaması bakımından 

yanılmaktadır. Diğer ifade ile fail olayın hukuki yorumunda yanılma içindedir”120. 

Aynı tanıma Alman öğretisinde de rastlamaktayız: “Fail veya şerik, eyleminin ceza 

hukuku alanında bir haksızlık oluşturduğuna ilişkin bütün maddi koşulları bilmekle 

birlikte, bu eylemin hukuka aykırı olarak değerlendirilmesine ilişkin bilgiden yoksun 

ise, salt yasak normuna ilişkin bir yanılgısı söz konusudur”121. 

 “Kavrama ilişkin” (begriffsbezogen) olarak tanımlanan bu yanılgı türü,  

“konuya ilişkin” (gegenstandsbezogen) yanılgının aksine, failin kastını 

etkilemeyecektir122. “Failin yanlış nitelendirmesi, kapsam hatası yapmasının 

herhangi bir önemi yoktur. Çünkü kapsamı tayin, onun görevi değildir”123.  Burada 

da kullanılacak ölçüt, yanılgının ilgili bulunduğu referans noktasıdır. Eğer yanılgının 

referansı yasanın içinde yer alıyorsa, ortada bir niteleme yanılgısı vardır; aksi 

durumda ise konuya ilişkin bir yanılgının bulunduğundan söz edilir124.  

Örnek olarak, komşusunun köpeğini zehirleyen bir kişinin, hayvanların 

“eşya” kapsamında olmadığını sanması, kastını ortadan kaldırmaz; zira öldürdüğü 

köpeğin, “eşya” unsurunun medeni hukukta tanımlandığı şekliyle, “uzamda yer 

kaplayan, başı sonu belli, sınırlanmış, bağımsız, egemenlik altına alınmaya elverişli 

maddi, cismani varlık”125 tanımını karşıladığını bilmektedir. Dolayısıyla failin 

bilinci, yasal tipin aradığı bütün maddi niteliklerin olayda gerçekleştiğini 

içermektedir. Yasal kavrama ilişkin kesin bir nitelendirmede bulunamaması ise, tipte 

                                                
119 İçel v.d., Suç Teorisi, s. 232. 
120 Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler II, s. 348. 
121 Rolf Herzberg, “Zur Eingrenzung des vorsatzausschließenden Irrtums (§ 16 StGB)”, JZ 1993, s. 
1017. 
122 Fritjof Haft, “Grenzfälle des Irrtums über normative Tatbestandsmerkmale im Strafrecht”, JA 
1981, s. 284-285.   
123 Cihan, Ceza Hukukunda Fiili Hata, s. 74-75. 
124 Haft, JA 1981, s. 284. 
125 “Eşya” tanımı için bkz. Rona Serozan, Medeni Hukuk – Genel Bölüm, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 
2004, s. 157. 



 41 

yanılma açısından önem taşımayan bir niteleme yanılgısından ibarettir. Bu nedenle 

de kastının varlığı kabul edilmeli ve eşyaya zarar verme suçundan 

cezalandırılmasının önünde bir engel bulunmamaktadır126. 

Bununla birlikte, tipin normatif unsurları başta olmak üzere, kişinin 

çevresindeki koşulları salt algılama yoluyla kavramasının mümkün olmadığı, bunun 

için söz konusu koşulların toplumsal anlamı ve niteliği hakkında da bir bilgi sahibi 

olmanın gerekli olduğundan söz etmiştik. Dolayısıyla bir fail çevresindeki koşulları 

algılamış ve fakat doğru değerlendirememiş ise, bu değerlendirme eksikliğinin salt 

niteleme yanılgısı olarak görülmesi ve kastını etkileyemeyeceğinin kabul edilmesi 

her olayda doğru bir yaklaşım olmayacaktır. “Hatalı hukuksal değerlendirmelerin 

(‘hukuksal yanılgıların’) her zaman niteleme yanılgısı şeklinde ortaya çıkacağı ve 

dolayısıyla koşulları varsa yasak yanılgısına neden olabileceği ve asla kastı 

kaldıran, tipe ilişkin bir yanılgıyı doğurmayacağını söylemek doğru olmaz”127. 

Bu bakımdan, Yargıtay’ın konu ile ilgili verdiği bazı kararlar dikkati 

çekmektedir. Yargıtay söz konusu kararlarında hukuksal yanılgıyı niteleme yanılgısı 

ile bir tutmuş ve kastı ortadan kaldırmadığı sonucuna ulaşmıştır. Kararlara konu olan 

olaylarda kendi aracına yüklenen odunların kaçak olduğunu bilmeyen ve 

araştırmayan araç sahipleri, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 27/son maddesine 

aykırılıktan yargılanmış ve hukuksal nitelikteki yanılgısının ceza sorumluluğunu 

etkilemeyeceği gerekçesi ile mahkum edilmiştir128. Faillerin yanılgısı sabit kabul 

                                                
126 Roxin, AT/I, § 12, Kn. 91. 
127 Roxin, AT/I, § 12, Kn. 93. 
128 “6831 sayılı Kanunun 27. maddesinin son fıkrasına göre; damgasız ve nakliye tezkeresiz emvalin 
kaçak sayılması gerekir, Şoför ve nakliyeci olan sanığın yasanın bu hükmünü çok iyi bilmesi, 
yakalandığında cezai sorumluluktan başka taşımada kullanılan kamyonun zoralımı cihetine gidileceği 
için de emvalin kaçak olup olmadığını araştırıp soruşturmada özel bir çaba sarfetmesi icap edeceği de 
tabiidir” (Yargıtay CGK, 25 Haziran 1973 tarihli ve E. 1973/236, K. 1973/508 sayılı kararı). 

Aynı doğrultuda: Mahkumiyetlerine ilişkin kararlar kesinleşen diğer sanıkların Devlet Ormanında 
kaçak olarak kestikleri tesbit edilen emvali nakletmenin, çevresinde orman bulunan bir yerleşim 
bölgesinde oturup, nakliyecilik yapması itibariyle, 6831 sayılı Orman Yasası uyarınca suç 
oluşturduğunu daha iyi bilmesi gereken diğer sanık Ahmet'in bu emvalin menşeini ve nakliyesi 
bulunup, bulunmadığını araştırmak mükellefiyetine riayet etmeyerek, kamyonuna yükleyip nakletmesi 
fiilinde, (...) bunların kaçak olduğunu bilmediği yolundaki savunmasının TCK.nun 44. maddesi 
hükmü karşısında hukuki bir değer taşımadığı gözetilmeyerek, mahkumiyeti yerine yazılı şekilde 
beraat kararı verilmesi (...) bozmayı gerektirmiş” (Yargıtay 3. CD., 7 Temmuz 1982 tarihli ve E. 
1982/5560, K. 1982/5821 sayılı kararı) 
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edilecek olursa, taşınan odunların “kaçak” olmasının suç tipinin normatif bir unsuru 

olduğu ve kaçaklık niteliğinin fail tarafından bilinmesinin kastın koşullarından biri 

olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle söz konusu kararların, tipte yanılgı – 

yasak yanılgısı ayırımını benimseyen bir ceza hukuku sistemi açısından dayanağı 

bulunmamaktadır. Kaldı ki Yargıtay söz konusu olayda failin “odunların kaçak olup 

olmadığını kontrol etmemesini” vurgulamaktadır; halbuki bir kimsenin denetim 

yapmamasından dolayı kasten suç işlemiş sayılabilmesi için kendisine belirli bir 

denetim ve sonucu engelleme yükümlülüğünün getirilmiş olması, yani ihmal yolu ile 

işlenebilen bir suç tipinin bulunması gerekmektedir. 

Nitekim sonraki tarihli kararlarında Yargıtay, normatif unsurların 

bilinmemesi durumunda failin kasten hareket etmiş sayılamayacağını kabul etmiş ve 

bu yönde görüş bildirmiştir. Karara konu olan olayda Yargıtay’ın görüşü, açıldığında 

bıçak bölümünü otomatik olarak ortaya çıkaran ve sabitleyen bir susta düzeneği 

bulunduğu halde elinde bulunan bıçağın “sustalı bıçak” değil, “kelebek” tabir edilen 

türde bir bıçak olduğu zannındaki bir failin kastının ortadan kalkmış olabileceği 

yönündedir129. 

                                                                                                                                     
Kararlar için bkz. (çevrimiçi) http://www.kazanci.com.tr (son erişim tarihi: 8 Ekim 2006). 
129 “Sanık duruşmada kelebek bıçak taşıdığını ikrar etmiş ve tanıklar Ali ile da sanığın olay günü 
kelebek bıçak bulundurduğunu beyan etmişlerdir. Suça konu bıçak üzerinde inceleme yapan Adli Tıp 
Kurumu Fizik-Balistik İhtisas Dairesince düzenlenen 21.03.2001 tarihli raporda; iki parçadan oluşan 
açılır-kapanır metal kabzalı, bir tarafı keskin 10 cm. namlu uzunluğunda olan söz konusu bıçağın, 
kesici-batıcı namluya sahip, namlusu kabzası içine gizlenebilen, kabzasının arka kısmında namlusu 
açıldığında iki parçalı kabzasını birbirine bağlayan ve bu nedenle namlusunun kabza ucunda 
sabitleşmesini sağlayan susta kilidi mevcut bıçağın, tip ve niteliği bakımından sustalı bıçak olarak 
mütalaa edildiği, 6136 sayılı Yasa kapsamına girdiği (...) belirtilmiştir. 

“Ceza Genel Kurulunun emsal olaylara ilişkin 04.04.2000 gün ve 59-63 sayılı, 23.3.1999 gün ve 39-
53 sayılı, 12.5.1998 gün ve 112-174 sayılı, 10.2.1998 gün ve 353-24 sayılı kararlarında da değinildiği 
üzere, İçişleri Bakanlığının 02.08.1991 gün ve 215 952 sayı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına, 
yine aynı Bakanlıkça 02.08.1995 gün ve 177 533 sayı ile Adalet Bakanlığına gönderilen yazılarda 
kelebek tabir edilen bıçakların 6136 Sayılı Kanun Kapsamına girmeyip 2521 Sayılı Kanunun 3. 
maddesi kapsamında av bıçağı olduklarının, imal ve ithaline müsaade edildiğinin bildirildiği 
anlaşılmaktadır. 

“TCY.nın 45. maddesinde ‘Cürümde kastın bulunmaması cezayı kaldırır’ hükmü yer almaktadır. 
Failin bir şeyi yapmasının veya yapmamasının neticesi olan bir eylemden dolayı yasanın o eyleme 
ceza tertip ettiği haller dışında, suçun manevi öğesi olan kastın bulunmadığı hallerde sanık 
cezalandırılamaz. 
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Niteleme yanılgısının sınırı, aynı zamanda tipte kastı etkileyen yanılgının 

sınırı olduğundan, tipte ve yasak yanılgısının birbirinden ayrıldığı noktadır. Bu 

durumda, niteleme yanılgısının tipte yanılgıdan ayırt edilebilmesi için kesin ölçütlere 

gereksinim vardır ve bu ölçütler, salt yanılgının failin değerlendirmesindeki bir 

eksiklikten mi yoksa algı eksikliğinden mi kaynaklandığına göre 

belirlenemeyecektir. 

b. Tipte Yanılgının Niteleme Yanılgısından Ayırt Edilmesi 
(1) Genel olarak 

Kast, suç tipinin gerçekleşmiş bulunan maddi unsurlarının her biri hakkında 

bilgi sahibi olmayı gerektirir. Buna karşılık, özellikle normatif unsurların varlığı 

veya yokluğuna ilişkin bir bilgiye, ancak bunların toplumsal ve hukuksal bağlamdaki 

anlamları kavrandıktan sonra ulaşılabilmektedir. Zira, normatif unsurlar betimleyici 

unsurlardan farklı olarak, ancak belirli hukuksal ve toplumsal ilişki ve değerler 

hakkında bilgi sahibi olunduktan sonra kavranabileceklerdir.  

Betimleyici olsun normatif olsun, herhangi bir unsurun dış dünyada 

gerçekleşmiş bulunduğuna ilişkin bilgi eksikliği, unsurun konusu olan nesnenin 

varlığına ve yokluğuna ilişkin bir algı eksikliğinden kaynaklanabilir. Böyle 

durumlarda tipte yanılgının söz konusu olduğu açık bir şekilde ortadadır. Örnek 

olarak, bir restorandan çıkmak üzereyken duvarda asılı bulunan bir paltoyu kendi 

paltosu sanarak alan bir kişinin, “başkasının malını alma” kastı bulunmamaktadır ve 

hırsızlık suçunun unsurlarından olan malın “başkasının” olması unsurunun normatif 

olması bunu etkilemeyecektir; zira failin yanılgısı değerlendirmeye değil, algıya 

dayanmaktadır130. 

Buna karşılık, normatif unsurlara ilişkin kastın ortaya çıkması için, unsurun 

konusu olan nesnenin bilinmesinin yetmeyeceği, aynı zamanda bu nesneye ilişkin 

olan unsurun göndermede bulunduğu toplumsal veya hukuksal norma ilişkin bir 

                                                                                                                                     
“O halde sanığın ruhsatsız yasak bıçak taşıma suçunun kasıt öğesini taşıyıp taşımadığının saptanması 
bakımından (...) sanığın suç kastı da değerlendirilmek suretiyle hüküm kurulmalıdır”. (Yargıtay CGK, 
17 Şubat 2004 tarihli, E. 2004/8-17, K. 2004/36 sayılı kararı) Karar için bkz. (çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com.tr (son erişim tarihi: 9 Ekim 2006). 
130 Peter Backes, Zur Problematik der Abgrenzung von Tatbestands- und Verbotsirrtum im 
Steuerstrafrecht, Diss., Köln, 1981, s. 38. 
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değerlendirme yetisinin de failde bulunması gerektiği kabul edilmektedir. “Fail, 

normatif unsurun konusunu oluşturan değerin, eylemin koşullarına yüklenip 

yüklenemeyeceğini belirleyen işlev veya ilişkilere ilişkin bir bilgiye de sahip 

olmalıdır”131.  

Roxin bu durumu şöyle ifade etmektedir: “Bir eylemin koşullarındaki 

normatif unsurların bilinebilmesi için bunların zihinsel olarak da anlaşılmaları 

şarttır. Aldığı bir eşyanın başka birinin malı olduğunu kavrayamamış olan ve bunu – 

hangi nedenle olursa olsun – kendi mülkiyetinde sanan bir kişinin, (...) ‘başkasının’ 

malını aldığına ilişkin bir bilgisi olmadığından, kastı da bulunmamaktadır ve 

hırsızlık suçundan cezalandırılması mümkün olmaz”132. 

Buna karşılık, normatif unsurlar açısından failin kasten hareket ettiğini kabul 

etmek için, bu unsurun içeriği konusunda tam bir bilgiye ve değerlendirme gücüne 

sahip olması aranacak olursa, ancak hukuk biliminin inceliklerine hakim birinin bu 

suçları kasten işleyebileceği sonucuna varılır. Bu nedenle, normatif unsurlardaki 

değerlendirme yanılgısının kastı ne ölçüde etkileyeceğine ilişkin kesin bir ölçüte 

ulaşılması gerekmektedir.  

İçel, normatif unsurlara ilişkin kastın varlığı açısından, genel bir bilginin 

yeterli olacağı saptamasında bulunmuştur., “değerlendirilebilir (normatif) unsurlar 

hakkındaki bilgi de kasta dahildir. Ancak bu unsurlar hakkındaki bilgi, genel bir 

bilgidir. Şöyle ki, örneğin evrakta sahtekarlık suçu açısından, kişinin tahrif ettiği 

veya sahte olarak tanzim ettiği belgenin bir fatura olduğunu bilmesi yeterlidir. 

Kastın varlığından bahsedebilmek için, failin bu belgenin resmi evrak mı yoksa özel 

evrak mı olduğu hususunda bilgi sahibi olmasına gerek yoktur”133. Bu son durumda, 

failin hukuksal değerlendirme konusunda düştüğü yanılgının kastı etkilemeyeceği ve 

bir niteleme yanılgısı (Subsumtionsirrtum) olarak görüleceği anlaşılmaktadır. 

                                                
131 Kindhäuser, LPK-StGB, § 16, Kn. 8. 
132 Roxin, AT/I, § 12, Kn. 89. 
133 İçel v.d., Suç Teorisi, s. 232, dn. 117. 
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Bununla birlikte, “genel bilgi” ölçütünün içinin daha kesin bir ayırıma olanak 

verecek şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu konuda, karşılaştırmalı hukukta 

önerilmiş çeşitli ölçütler gündeme gelmektedir. 

(2) Koşut değerlendirme ölçütü (Parallelwertung in der 
Laiensphäre) 
i. Kavramın ortaya çıkışı ve yerleşmesi 

Alman öğreti ve uygulamasındaki ağırlıklı görüşe göre, betimleyici unsurlara 

ilişkin kastın salt söz konusu unsurun algılanması ile ortaya çıkacağının kabul 

edildiğini yukarıda göstermiştik. Dolayısıyla, fail betimleyici unsurları doğru 

algılamış ve fakat söz konusu unsurların hukuksal anlamı üzerinde yanılgıya düşmüş 

ise, bu yanılgının kastını etkilemeyen bir niteleme yanılgısı olduğu kabul edilir. 

Örnek olarak komşusunun köpeğini zehirleyen, ama köpeğin mala zarar verme suçu 

bağlamında bir “eşya” olduğunu bilmeyen kişinin, suç işleme kastının bulunduğu ve 

yanılgısının ceza sorumluluğunu etkilemeyeceği  açıktır134. 

Normatif unsurlar açısından ise, aynı saptamaları uygulamak her zaman 

doğru sonuçlar veremeyeceği düşüncesi yerleşmiştir; zira bunların kavranabilmesi 

için failin yalnızca dış dünyadaki koşulları değil, aynı zamanda bu koşulların 

toplumsal bağlamını kavraması gerekmektedir. Fakat hukukçu olmayan birinden, her 

bir unsurun toplumsal ve hukuksal kapsamını tam olarak bilmesi beklenemez. 

 Bu nedenle de, hukukçu olmayan bir kişinin bu unsurlardan anlayabileceği 

şeyin ne olduğuna yönelik bir değerlendirme yapılması ve ancak bu değerlendirme 

sonucunda kişinin, bu unsur hakkındaki tasavvuru kanundaki tanımla örtüşüyorsa 

kasten hareket etmiş olduğunun kabul edilebileceği savunulmaktadır135. Alman 

                                                
134 Backes, Zur Problematik der Abgrenzung von Tatbestands- und Verbotsirrtum im 
Steuerstrafrecht, s. 36. 
135 Belirtelim ki, Alman İmparatorluk Mahkemesi zamanında normatif unsurlara ilişkin öğreti ve 
uygulamada yer alan tartışmanın niteliği farklıydı. bu tartışmanın temelinde, Alman İmparatorluk 
Mahkemesi’nin konuya ilişkin içtihadı yatmaktaydı. Yukarıda gösterdiğimiz üzere, İmparatorluk 
Mahkemesi, normatif unsurların ilişkin bulunduğu değerleri de ceza hukukuna ilişkin olan ve olmayan 
değerler olarak ayırmakta ve normatif unsurlarda ceza kanunlarının bilinmemesinden kaynaklanan 
yanılgıların kastı etkilemediğini, diğerlerinin ise kastı ortadan kaldırdığını kabul etmekteydi. Bu 
ayırım, özellikle iki alanın ayrılmasının güçleştiği noktalarda sorun yaratmaktaydı. Örnek olarak 
Alman İmparatorluk Mahkemesi, bir oyunun kumar niteliğinde olduğuna ilişkin yanılgıyı ceza 
hukukuna ilişkin kabul ederken (bkz. Alman İmparatorluk Mahkemesi’nin 2 Mayıs 1887 tarihli ve 
604/87 sayılı kararı, RGSt 16, s. 83 vd., s. 86); kumar olduğu kabul edilen davranışa idare tarafından 
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öğretisinde “uzman olmayanlara özgü koşut değerlendirme” (Parallelwertung in der 

Laiensphäre) olarak anılan bu ölçüt, Mezger tarafından ortaya atılmıştır136. Yazara 

göre, kasıtlı eylem, tipin her bir unsurunu bilmeyi kapsadığı gibi, normatif unsurlar 

söz konusu olduğunda, bunların anlamını da kavramayı gerektirir. Hukukçu olmayan 

birinden ise her bir kavramın hukuksal kapsamı konusunda bilgi sahibi olması 

beklenemeyeceğinden, “tipin unsurunun, failin birey olarak kendisinde ve 

çevresinde yerleşik bakış açısına göre, yasal-içtihadi değerlendirme ile aynı 

doğrultudaki tahmini değerlendirmesi” kastın varlığı için yeterli kabul edilecektir137.   

Fail koşut değerlendirme yolu ile tipte yer alan maddi unsurları “biliyor” 

kabul edilebildiğinde, düştüğü yanılgı basit bir değerlendirme yanılgısı olacak ve 

kast açısından dikkate alınmayacaktır. Örnek olarak, tavuk çalan bir kişi, tavuğun 

canlı olduğu için ceza kanunu anlamında “mal” kapsamında bulunmadığını sansa 

dahi koşut değerlendirme konusunda bir eksikliği bulunmadığı için hırsızlık suçunu 

kasten işlemiş sayılacak, yanılgısı kastını etkilemeyecektir138.  

Betimleyici-normatif unsur ayırımı yerine tek boyutlu-çok boyutlu unsur 

ayırımını kabul eden Kunert de koşut değerlendirme ölçütünü benimsemiştir. Yazara 

göre koşut değerlendirmeden anlaşılması gereken, failin, iki boyutlu bir unsurun 

doğal yönünü olduğu kadar toplumsal ilişkilere, değerlendirme ve kurallara 

gönderme yapan boyutunun da kavramasıdır. Kendi ifadesiyle, “dış dünyadaki 

                                                                                                                                     
izin verilmiş olduğunu sanan failin yanılgısını idare hukukuna ilişkin bulup kastı ortadan kaldırdığı 
sonucuna ulaşmıştır (Alman İmparatorluk Mahkemesi’nin 22 Kasım 1880 tarihli ve 2896/80 sayılı 
kararı, RGSt 3, s. 49 vd). Aynı şekilde, Mahkeme, failin, kendisinin memur sıfatını haiz olup 
olmadığına ilişkin yanılgısını da bazı kararlarında ceza hukukuna, bazı kararlarında ise idare 
hukukuna ilişkin kabul ederek, bu konuda istikrarlı bir uygulama gösterememiştir (Memur örneği için 
bkz. Werner Georg Tischler, Verbotsirrtum und Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale, 
Duncker & Humblot; Berlin, 1984, s. 45, dn. 23 ve 24’te sayılan kararlar). Bu konuda ayrıntılı bilgi 
için bkz. Schlüchter, Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale, s. 39 vd. 
136 Edmund Mezger, Strafrecht: ein Lehrbuch [Lehrbuch], 3., unveränderte Aufl. Verlag Duncker 
& Humblot; Berlin-München, 1949, s. 328. Welzel ise, bu ifadenin karışıklığa yol açabileceği 
düşüncesiyle “failin bilincindeki koşut yargı” (Parallelbeurteilung im Täterbewusstsein) terimini 
önermektedir. Bkz. Hans Welzel, “Der Parteiverrat und die Irrtumsprobleme (Tatbestands-, Verbots- 
und Subsumtionsirrtum)”, JZ 1954, s. 279. 
137 Mezger, Lehrbuch, s. 328. 
138 Haft, AT, s. 153. 
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sonucun” algıya dayanan “bilme ve isteme” bağlamında “bilinmesi”, en fazla 

“yarım” bir kasta neden olabilir139. 

Arthur Kaufmann’a göre, “koşut değerlendirme” ölçütü, failin kusurluluğunu 

değerlendiren mahkemenin belirli bir unsura yüklediği anlam ile failin zihnindeki 

anlamın uyumlaştırılmaya çalışılması sürecini göstermektedir. Failin kusuru ancak 

başkalarının zihninde şekillenebileceği ve ancak buna göre bir yargıya varılabileceği 

için140, koşut değerlendirme de ancak eylemin hukuksal anlamının hakim zihninde 

aldığı şekil ile failin bu eyleme yüklediği anlam arasında bir koşutluk kurulması 

olabilir141.  

Roxin ise, eylemin toplumsal alandaki anlam ve önemine vurguda 

bulunmaktadır. Yazara göre, koşut değerlendirmenin başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilmesi için, normatif unsurlar ile tanımlanmış bulunan ve suç oluşturan 

eylemin toplumsal anlam içeriğinin, failin bakış açısına denk düşmesi yeterlidir142. 

Hukuksal açıdan yanlış değerlendirmeler, her zaman niteleme yanılgısına neden 

olmaz, kastı da ortadan kaldırabilir. İşte burada söz konusu ölçüt devreye 

girmektedir: Failin hukuka ilişkin hatalı tasavvuru, eyleminin toplumsal anlamını 

kavramasına engel oluyorsa, kastı da ortadan kalkmış sayılmalıdır; buna karşılık, 

yanılgıya düştüğü hukuksal kavram olmadan da eyleminin toplumsal anlamını 

kavrayabilecek durumda idiyse, kastı ortadan kaldırmayan ve ancak yasak yanılgısı 

kapsamında değerlendirilebilecek bir niteleme yanılgısı söz konusu olacaktır143. 

Koşut değerlendirmenin kapsamının ne şekilde belirlenmesi gerektiği, yani 

failin hangi durumda doğru bir koşut değerlendirmede bulunup hangi durumda 

bulunamadığının saptanması için, failin somut olayda, yasakoyucunun kullandığı 

                                                
139 Kunert, Die normativen Merkmale der strafrechtlichen Tatbestände s. 108. 
140 Arthur Kaufmann, Die Parallelwertung in der Laiensphäre, s. 27. 
141 Arthur Kaufmann, Die Parallelwertung in der Laiensphäre, s. 40. 
142 Roxin, AT/I, § 12, Kn. 90. 
143 Roxin, AT/I, § 12, Kn. 93. 
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kavramda somutlaşan değerlendirme şeklini, yani bu unsura yüklediği anlamı, kendi 

kavrayış düzeyine uygun bir şekilde tekrar edip etmediğine bakılmalıdır.144. 

ii. Koşut değerlendirme ölçütünün eleştirisi 
Koşut değerlendirme ölçütü özellikle yakın zamanda pek çok açıdan 

eleştirilmiştir: 

İlk olarak, kavramların anlaşılması bakımından hukuk alanında uzman olanlar 

ve olmayanlar arasında bir ayırım yapılmasının, hukuk mesleği dışındakilerin 

kavram bilgisini ve değerlendirme yeteneğini küçümsemek anlamına geleceği, 

hukuksal kavramların zaten uzmanlar ve mahkemeler tarafından da çoğu zaman 

kesin bir şekilde tanımlanamadığı ileri sürülmüştür145.  

Yine, ölçütün yeterince belirleyici olmadığı ve hukuk mesleği dışındakilerin 

ifade biçiminin ne olduğu, neyin bununla koşutluk gösterip neyin göstermediği gibi 

saptamalar açısından daha çok soruna neden olduğu savunulmuştur146. 

Bunun dışında, her bir unsurun betimleyici mi yoksa normatif mi olduğuna 

ilişkin belirsizlikler, koşut değerlendirme ölçütü açısından da zorluğa ve muğlaklığa 

neden olmaktadır147. Koşut değerlendirmenin yalnızca normatif unsurlara özgü ve 

betimleyici unsurlara uygulanamayacak bir kurum olarak görülmesinin de pek çok 

sorunun çözümünde yetersiz kaldığı ve çelişkilere neden olduğu ifade 

edilmektedir148.  

Koşut değerlendirme ölçütünü eleştiren yazarlar, aslında neyin suç tipinin bir 

parçasını oluşturan maddi unsurlara dahil olup neyin olmadığına ilişkin doğru bir 

ayırım yapıldığında bu ölçüte de gerek kalmayacağını ve somut olayların çözümünde 

koşut değerlendirme ölçütünün tek işlevinin, aslında belirli bir olayda doğru bir 
                                                
144 Hans Heinrich Jescheck / Thomas Weigend, Lehrbuch des Strafrechts -  Allgemeiner Teil [AT], 
5. Aufl., Duncker & Humblot, Berlin, 1996, s. 295. Buna göre örnek olarak bir ata doping yapıp da 
atların “mal” olduğunu bilmediğinden bahseden bir kimsenin mala zarar verme kastının bulunmadığı 
iddia edilemeyecektir.  
145 NK-Puppe, § 16, Kn. 57. 
146 Schwegler, Der Subsumtionsirrtum, s. 127. 
147 Schlüchter, Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale, s. 78. 
148 Rüdiger Nierwertberg, “Der Strafrechtliche Subsumtionsirrtum – Tatbestands- oder Verbotsirrtum, 
Wahndelikt oder untauglicher Versuch?”, Jura 1985, s. 241. 
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şekilde anlaşılan koşulları hukuksal terimlerin dışındaki ifadelerle nitelendiren failin 

durumunu açıklamak olduğu ileri sürülmüştür149.  

Bizce de failin hukuksal olguları değerlendirme kapasitesi önemli bir ipucu 

olmakla birlikte, normatif unsurlar hakkındaki ne gibi bir yanılgının kastı 

etkileyeceği, hangi yanılgıların ise etkilemeyeceği sorusuna kesin bir yanıt 

içermemektedir. Uzman olmayan kişilerin bilgi alanı ise, burada yol gösterici bir 

dayanak noktası olamayacaktır, zira hem failin kişiliğine ve bilgi alanına ilişkin özel 

bir değerlendirmeyi içermemekte, hem de uzman olan ve olmayanların 

değerlendirme ölçütlerini çok farklı noktalardan aldıkları ön kabulüne dayanmaktadır 

ki, bu ön kabulün geçerli bir gerekçesi bulunamamaktadır. 

Ölçütü kesinleştirmeyi amaçlayan çeşitli yazarlar, bu konuda farklı sınırlar 

çizmişlerdir. Böylece, yalnızca söz konusu kapsamın içinde kalan maddi vakıaların 

ve değerlendirmelerin failin zihninde yer alması, kastın varlığı açısından yeterli 

kabul edilecektir.  

iii. Ölçütün geliştirilmesine yönelik girişimler 
Özellikle koşut değerlendirme ölçütünün, normatif unsurlara özgü farklı bir 

yaklaşımın haklılığını gerekçelendirmekte yetersiz kalması, öğretiyi yeni arayışlara 

yönlendirmiştir. Bunun sonucunda, günümüzde ağırlıklı olarak bu ayırım bütünüyle 

reddedilmeye başlanmış ve normatif unsurlar ile betimleyici unsurların arasında, 

yanılgı teorisindeki hukuksal sonuçlar açısından fark bulunmadığı, her iki durumda 

da önemli olanın, failin zihnindeki değerlendirmenin niteliği olduğu yönündeki 

yaklaşımlar ağırlık kazanmıştır. Bunun sonucunda da koşut değerlendirme ölçütünün 

yalnız normatif unsurlara ilişkin değil, aynı zamanda betimleyici unsurlara ilişkin 

değerlendirme yanılgılarında da uygulanabileceği düşüncesi ortaya çıkmıştır. 

Herberger, betimleyici unsurların da normatif unsurlar gibi bir değerlendirme 

sürecini gerektirdiğinden hareketle, koşut değerlendirme ölçütünün bu unsurlar 

açısından da geçerli olması gerektiği sonucuna varmıştır. Yazara göre, “her kim 

                                                
149 Herzberg, JZ 1993, s. 1018, 1019. 
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yasal bir ifadeyi, hukuksal bakımdan geçerli bulunan anlamından farklı bir iç 

anlama bağlarsa, bu  normu ‘kastedilenden’ farklı ‘anlamaktadır’”150.  

Koşut değerlendirme ölçütünün betimleyici unsurlara yayılması düşüncesi, 

öğretide kabul görmüştür. Tipin bütün unsurları yoruma muhtaç olduğuna göre, 

değerlendirme yanılgısının ve koşut değerlendirme ölçütünün betimleyici ve 

normatif unsurlarda aynı ölçüde uygulama alanı bulacağı sonucuna varılmaktadır151. 

Schroth da koşut değerlendirme kavramını ve normatif unsurlar açısından 

daha ayrıntılı bir uygulamayı benimsemekle birlikte, değerlendirme yanılgısının 

betimleyici unsurlarda da ortaya çıkabileceğini savunmaktadır: “Suçun konusu doğal 

özellikleri ile korunuyorsa, fail, eylemi ile bu doğal özelliği ihlal ettiğini de 

bilmelidir. (...) Bir suç tipi, suç konusu olan ‘insan’ı koruyorsa, failin de, 

davranışıyla bu özelliği ihlal ettiğini fark etmiş olması şarttır. Değerlendirme 

yanılgıları burada neredeyse hiç ortaya çıkmaz. Fakat, bu durum, bu gibi 

yanılgıların hiç mümkün olmadığı anlamına da gelmez. Ceza hukuku insanı adam 

öldürme suçlarında beyin ölümüne kadar korur. Bir fail, tam beyin ölümü 

gerçekleşmiş bir kişiyi, bu durumun farkında olarak ve fakat beyin ölümüne rağmen 

kişinin yaşadığını sanarak öldürme eylemini gerçekleştirirse, adam öldürme kastının 

varlığından söz edilemez. Failin zihninde insan kavramına ilişkin olan tasavvur, ceza 

hukukunun koruma alanı dışına çıkmıştır”152. 

iv. Kast kapsamının teleolojik olarak daraltılması 
Normatif unsurlarda yanılgının hangi durumlarda yasal tipte yer alan maddi 

unsurlara ilişkin olduğu konusunda kesin sonuçlara varmak için, yasal tipin koruma 

amacı ve suçun hukuksal değeri konusunda bir inceleme yapılması gerektiği 

                                                
150 Herberger, Juristische Methodenlehre und analytische Philosophie, s. 153. Yazar, bütün 
muğlaklığına karşın “uzman olmayanın zihnindeki koşut değerlendirme” kavramına bağlı kalmasını 
şöyle açıklamaktadır: Adalet mekanizması, normun yönelik olduğu kişiler ile hukuku uygulayacak 
kişilerin değerlendirmesi arasındaki farkların, fail aleyhine sonuç vermesini ancak bu iki dilin 
birbirinden yabancılaşmasına göz yumarak meşrulaştırabilecektir.  
151 Maurach/Zipf, AT/1, § 20, Kn. 56. 
152 Ulrich Schroth, Vorsatz und Irrtum, Verlag C.H. Beck, München, 1998; s. 52. Benzer görüşte: 
Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, c.1, Ed. Burkhard Jähnke / Heinrich Wilhelm Laufhütte / 
Walter Odersky, 11. Aufl. De Gruyter, Berlin, 2003, (Bölüm yazarı: Friedrich Christian Schroeder) 
[LK-Schroeder], § 16, Kn. 43. 
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savunulmuştur. Schlüchter’e göre, kastın varlığı için failin bilmesi gerekenler, yasal 

tiple korunan hukuksal değerin ihlal edilmesi için yeterli bulunan maddi vakıalardan 

ibarettir. Fail, eyleminin hukuksal değeri ihlal etmeye elverişli olduğunu gördüğü 

halde davrandığında, kasten hareket etmiş sayılmalıdır153. Normatif unsurlar 

açısından aynı sonuç, failin normatif unsurun hukuksal değeri ilgilendiren bileşenini 

bilmesi durumunda doğar. Fail, eyleminin bir hukuksal değeri ihlal edeceği 

çıkarımında bulunmasına yetecek kadar değerlendirmede bulunmuş olmalıdır ki, 

kastının varlığına karar verilebilsin. Buna karşılık, böyle bir sonuca ulaşmasına 

yetecek veriye sahip değilse, yanılgısı tipte yanılgı kapsamında görülecek ve kastı 

ortadan kaldıracaktır154.  

Örnek olarak, belirli bir hayır kurumunun teslim alması için kapı önüne 

bırakılan eşyalar üzerinde mülkiyet hakkından vazgeçildiğini sanan ve bu nedenle 

kendisinde de bu eşyaları toplama hakkını gören kimse, dış dünyadaki bütün 

koşulları bildiği halde, hırsızlık suçunu kasten işlemiş sayılamayacaktır; zira aldığı 

eşyanın “başkasının malı” olduğunu bilmemekte ve bu bilgisizliği, başkasının 

mülkiyet hakkını ihlal ettiğini kavramasını engellemektedir. Buna karşılık, 

başkasının otomobilinin lastiklerinin havasını indiren ve lastiğin kendisine zarar 

vermediği için yaptığı eylemin mala zarar verme kapsamında bulunmadığını düşünen 

fail, eyleminin korunan hukuksal değeri ihlal edeceğini öngörmüş ve buna uygun bir 

şekilde davranmış olduğundan, kasten hareket etmiş sayılmalıdır155. 

Kast kapsamının teleolojik açıdan daraltılmasını savunan yazarlar, koşut 

değerlendirme ölçütüne yönelik olarak kendi aralarında bölünmüş durumdadırlar. 

Bunların çoğunluğu, kast kapsamının teleolojik açıdan daraltılması düşüncesinin 

koşut değerlendirme ölçütü ile birlikte uygulanması gerektiğini savunur. Nitekim 

Schroeder’e göre, koşut değerlendirme ölçütünün, hukuksal değer kavramı ile 

tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle örneğin sahtecilik suçlarında asıl önemli 

olan nokta, failin, belgenin kanıt teşkil etme niteliğini kavramasıdır156. Bu anlayışa 

                                                
153 Schlüchter, Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale, s. 103-105.  
154 Schlüchter, Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale, s. 115-116. 
155 Stratenwerth/Kuhlen, AT/I, § 8, Kn. 70. 
156 LK-Schroeder, § 16, Kn. 43.  
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göre, failin kastının bulunması için, salt maddi vakıalara ilişkin bilginin varlığı 

yanında, yasa koyucunun söz konusu eylemi suç haline getirmesine neden olan 

toplumsal zararlılığının fail tarafından saptanabiliyor olması gerekmektedir. Bu da 

yine normun konuluş amacından hareketle bulunacak hukuksal değeri ihlal etmeye 

elverişlilik ölçütüne bağlanmalıdır157.  

Kastı, “haksızlığı doğuran unsurların fail tarafından benimsenmesi” olarak 

anlayan158 Schroth’a göre de, her bir suç tipinin konuluş amacına ve her bir unsurun 

koruma amacına bakılmalı, failin bu amacın bir parçası olan unsurlar hakkındaki 

bilgisizliğinden dolayı uzman olmayan kişilere özgü bir değerlendirme sonucunda 

suçun konusunu oluşturan unsur hakkında yanılmış ve bu şekilde davranmış olması 

durumunda kastın ortadan kalktığı kabul edilmelidir. Yazar, eylemin kendisine 

ilişkin unsurlar açısından da üçlü bir ayırıma gitmekte, zarar suçlarında eylemin 

hukuksal değeri ihlale elverişli olmasını, somut tehlike suçları açısından da eylemin 

korunan hukuksal değeri kritik bir noktaya getirmesini ararken, soyut tehlike 

suçlarında, eylemin soyut açıdan tehlikeliliğini yeterli görmektedir. Bunun dışındaki 

unsurlarda da yine uzman olmayan kişilere özgü değerlendirme ölçütlerine göre bir 

bilgi aramaktadır159.  

Buna karşılık, aynı görüşteki bazı yazarlar ise, koşut değerlendirme ölçütünü 

reddetmektedirler. Buna göre, “yakından bakıldığında burada söz konusu olan 

‘koşut’ bir değerlendirme değil, hukuksal değerin ilgili bulunduğu maddi unsurların, 

değer vurguları ile birlikte ele alınmış halinin bilinmesidir”160. 

Bu yaklaşımın savunucularından Schlüchter ise, failin korunan bir hukuksal 

değeri ihlal etmeye elverişli bir eylem işlemekte olduğunun bilincine varabilme 

imkanının saptanabilmesi için koşut değerlendirme ölçütünün yerine geçecek bir 

ölçüt önermektedir. Yazara göre, “teleolojik olarak daraltılmış maddi vakıa alanı, 

dikkate değer (beachtlich) bir eksikliğe maruz kalmış” ise, failin kastının 

                                                
157 Nierwerberg, Jura 1985, s. 241. 
158 Bkz. Ulrich Schroth, Vorsatz als Aneignung der unrechtskonstituierender Merkmale, Lang 
Verlag, Frankfurt a.M., 1994, s. 64-69. 
159 Schroth, Vorsatz und Irrtum, s. 65-66. 
160 Stratenwerth/Kuhlen, AT/1, § 8, Kn. 72. Aynı görüşte: Kindhäuser, GA 1990, s. 417 vd. 
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etkilenmeyeceği, aksi durumda ise etkileneceği kabul edilmelidir161. Yazar bu ölçütü 

daha açık bir şekilde ortaya koymak için şöyle bir ifade kullanmaktadır: “failin 

hukuksal değere ilişkin her bir bileşeni değerlendirmesi sonucunda zihninde oluşan 

eyleme ilişkin tablonun, suç tipinin çerçevesinin bütünüyle dışında kalması 

durumunda” kastını etkilemeyen bir niteleme yanılgısı bulunmaktadır162. Örnek 

olarak, çöpten hurda çıkartan bir hurdacı, söz konusu çöplüğün ve içindeki malların 

belediyenin mülkiyetinde olduğunu bilmiyorsa, hırsızlık kastı bulunmamaktadır, zira 

başkasının mülkiyet alanına tecavüz eden bir eylem yaptığını bilmemektedir163.  

Bu ölçüt, hukuksal değer kavramının her suç tipi açısından kesin bir şekilde 

belirlenememesi ve özellikle tehlike suçları gibi koruduğu hukuksal değer çok geniş 

bir alana yayılan suç tipleri açısından kesin sonuç veren bir ölçüt olmaması nedeniyle 

eleştirilmiştir. Her suç tipi açısından kesin bir hukuksal değerin belirlenip 

belirlenemeyeceği sorunu bir yana, bu hukuksal değerin hangi kapsamda kabul 

edileceği de açık değildir164. Yine, yazarın kullandığı ölçütlerin (“dikkate alınabilir 

eksiklik”, “yanılgının aşırı bir eksiklikle yüklenmiş olması”, “bütünüyle suç kapsamı 

dışında kalan tasavvur” gibi) yeni sınırlandırma sorunları yaratacak muğlaklıkta 

olduğu ileri sürülmüştür165. Aynı görüşteki Herzberg de, özellikle Schlüchter 

tarafından ortaya atılan dikkate alınabilir eksiklik ölçütünü eleştirmekte, hangi 

eksikliğin dikkate alınabilir olup hangisinin olmadığını özellikle hukuksal değer 

ölçütüne bağlamanın keyfi ve tutarsız sonuçlara varacağını ileri sürmektedir. Buna 

göre, Schlüchter’in ölçütü somut hukuksal sorunlara uygulandığında, gerçekte fiili ve 

hukuksal yanılgı arasındaki ayırıma denk düşen bir noktaya varılmaktadır166. 

                                                
161 Ellen Schlüchter, “Grundfälle zum Bewertungsirrtum des Täters im Grenzbereich zwischen §§ 16 
und 17 StGB”, JuS 1985, s. 375. 
162 Schlüchter, Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale, s. 115. 
163 Schlüchter, Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale, s. 120. 
164 Tischler, Verbotsirrtum und Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale, s. 369; Kuhlen, 
Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem Irrtum, s. 
435. 
165 Tischler, Verbotsirrtum und Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale, s. 368, 369. 
166 Herzberg, JZ 1993, s. 1020. 
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Bunun dışında, aynı hukuksal değere yönelik olup da farklı suç tiplerinde 

farklı unsurlar altında yer alan davranış normlarının sübjektif unsur açısından tek bir 

noktada birleştirilmesi de eleştirilmiştir. Buna göre bu durum, tipin sübjektif 

unsurunun bağlılık kuralına aykırıdır ve çok keyfi bir uygulamaya neden 

olabilmektedir. Zira, pozitif olarak konmuş bulunan davranış normunun arkasında 

yatan hukuksal değeri, yalnızca objektif açıdan değil, sübjektif yönden de belirleyici 

bir konuma taşımaktadır167. 

(3) Suç tipinin anlamına yönelik diyalektiğe dayanan görüş 
Öğretide Puppe tarafından ortaya atılan bir başka yaklaşım tarzı ise, kastın 

tanımında yer alan “suç tipi” ve “maddi unsur” terimleri ile maddi vakıa kavramının 

ilişkisinden yola çıkmaktadır. Kasttan anlaşılan, failin suç tipinin tanımında yer alan 

maddi unsurları bilmesidir. Halbuki bir insan tarafından bilinebilecek şeyler, maddi 

vakıalardır. Suç tipinin maddi unsurları ise, bu maddi vakıaları tanımlayan 

matematiksel fonksiyonlara benzer. “Bir insanı kasten öldüren kişi” formülünü 

içeren kasten adam öldürme suç tipi, kendi başına bir anlam ifade etmez; ancak bir 

insan ve kişi gibi belirsiz unsurların yerine somut bir olaydaki fail ve mağdur geçtiği 

zaman anlamını bulur. Aynı maddi vakıa ise, birden fazla şekilde 

tanımlanabilecektir. Tanımın içeriğine göre suç tipinin lafzı, içeriği değişebilir, fakat 

tanımın ilgili olduğu maddi unsurların anlamı aynı kalacaktır168.  

Herzberg de benzer bir noktaya farklı bir terminoloji ile yaklaşmaktadır. 

Buna göre failin yanılgısının kastı etkilemeyen bir niteleme yanılgısı olarak kabul 

edilebilmesi için tek ve genelgeçer bir ölçütün bulunması şarttır. Yazar söz konusu 

ölçüt açısından koşut değerlendirme ve kastın kapsamının teleolojik daraltılması gibi 

çözümlerin, sorunu asıl çekirdeğinden uzaklaştırdığını ileri sürmekte ve geçerli kabul 

edilebilecek tek bir ölçüt önermektedir: Failin tek yanılgısı, eyleminin hukuka 

aykırılığından ibaret ise, ortada bir niteleme yanılgısı bulunduğundan kast unsuru 

etkilenmez. Yani, failin tipe ilişkin bütün maddi koşulları toplumsal bağlam içinde 

doğru bir şekilde saptamış olması ve buna karşılık eyleminin cezalandırılabilir bir 
                                                
167 Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem 
Irrtum, s. 439-440. 
168 Puppe, GA 1990, s. 149. 
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davranış olmadığı sonucuna ulaşması durumunda, tipte yanılgı değil, ancak koşulları 

varsa yasak yanılgısı düşünülebilir169. Buna karşılık fail, yasal tipte yer alan ve 

maddi koşulları tanımlayan unsurlarda yanılgıya düştüğü için eyleminin hukuka 

aykırı olmadığı sonucuna varmışsa, tipte yanılma söz konusudur170.  

Bu durumda, failin kastının gerçekleşmiş sayılması için, her bir unsurun 

tanımladığı maddi koşulun gerçekleştiğini doğru bir algılama ve değerlendirme 

sürecinden geçirerek kavraması gerekli ve yeterlidir. Bu unsurların iç anlamına 

ilişkin olmak koşuluyla, toplumsal bağlamın da kavranmış olması, bu “anlama” 

sürecinin bir ön koşuludur. Buna karşılık yasa koyucunun bu unsurlara yüklediği ve 

farklı bağlamlara göndermede bulunan üst anlamların ayrıca kavranmasına gerek 

yoktur171.  

Koşut değerlendirme ölçütünü reddeden Puppe’ye göre söz konusu öğreti, bir 

maddi vakıanın yalnızca bir tek şekilde tanımlanabileceği ön koşulundan hareket 

etmekle hataya düşmektedir172. Bu değerlendirmeler ışığında yazarın kast tanımı 

şöyle şekillenmektedir: Fail, gerçekleştirdiği eylemin, suç tipinde yer alan unsurlar 

dışında ve fakat aynı anlama sahip cümlelerle tanımlanabileceğini biliyorsa, kastının 

var olduğu kabul edilir173. 

Bunun anlamı şudur: Failin kendi zihninde eylemini değerlendirirken 

kullandığı tanım cümleleri, yasal tipte yer alan unsurlar ile denk düşecek şekilde aynı 

anlama sahipse kast var demektir. Failin, kendi zihnindeki tanım cümlesinin yasa ile 

örtüşmediğini sanması bunu engellemez, ancak tipte yanılgının değil, yasak 

yanılgısının altında incelenen bir niteleme yanılgısına neden olabilir. 

Bu konuda basit bir örnek vermek gerekirse, başkasının yerine sınava giren 

bir öğrenci, sınav kağıdının üzerine başkasının adını yazmakla resmi evrakta 

sahtecilik suçunun objektif unsurunu gerçekleştirmiş olur. Bununla birlikte, sınav 
                                                
169 Tiedemann, Die Anfängerübung im Strafrecht, s. 122. 
170 Rolf Herzberg, “Tatbestands- oder Verbotsirrtum?”, GA 1993, s. 459; Herzberg, JZ 1993, s. 1017, 
1024. 
171 Schwegler, Der Subsumtionsirrtum, s. 135. 
172 Puppe, GA 1990, s. 150. 
173 Puppe, GA 1990, s. 150. 
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kağıdının “resmi evrak” olduğunu bilmiyorsa da, elindekinin bir sınav kağıdı 

olduğunu ve bu sınav kağıdının üzerine yazılan adın resmi bir işte mahkeme önünde 

delil niteliği bulunduğunu bilmektedir. Bu nedenle de resmi evrakta sahtecilik 

kastının bulunduğu, yanılgısının kastı etkilemeyen bir “niteleme yanılgısı” 

(Subsumtionsirrtum) olduğu kabul edilir174.  

Puppe, bu konudaki süreci bir ceza yargılamasını örnek göstererek 

açıklamaktadır. Buna göre yargıç, öncelikle “resmi evrakta sahtecilik yaptın mı?” 

diye soracaktır. Fail ise bu ilk soruya her durumda “hayır” yanıtını verecektir. Bunun 

üzerine yargıç ilk sorusuyla anlam bakımından örtüşen başka sorular sormaya 

başlayacak ve her seferinde kullanılan sözcükleri daha da basitleştirecektir. Failin 

yanıtı bu sürecin bir noktasında “evet”e dönüyorsa (örneğin: “resmi makamlar 

nezdinde kanıt olarak kullanılabileceğini bildiğim bir kağıt parçasında bilerek yanlış 

bir beyanda bulundum”), failin kastı saptanmış demektir. Buna karşılık, hiçbir 

uyuşma noktasına varılamadığı durumda, fail, kastını ortadan kaldıran bir yanılgı 

içinde sayılacaktır175. 

Bu son nokta özellikle eleştirilmiştir. Buna göre, bir ceza yargılamasındaki 

yargıç ile sanık arasında bu şekilde bir diyalogun kurulması ve her ikisinin de aynı 

kavramlara aynı anlamları yüklemeleri olağan bir durum değildir176. Buna göre, 

sanık çoğu zaman bu şekilde bir işbirliğine hazır durumda olmayacak ve herhangi bir 

açıklamada bulunmaktan kaçınacaktır177. Bunun dışında,  Puppe’nin tezi kabul 

edilecek olursa, seçimlik suçlar açısından, fail seçimlik hareketlerden birini kastetmiş 

ve fakat bir başkasına neden olmuş ise, burada kastın varlığından söz etmenin 

mümkün olmayacağı, zira gerçekleştirdiği eylemin iç anlamı ile önceden planlamış 

olduğu eylemin iç anlamı birbiri ile örtüşmeyeceği ileri sürülmüştür178. 

 

                                                
174 Schwegler, Der Subsumtionsirrtum, s. 135. 
175 Puppe, GA 1990, s. 150, 151. 
176 Schroth, Vorsatz und Irrtum, s. 35,36. 
177 Schwegler, s.134, dn. 586. 
178 Schroth, Vorsatz und Irrtum, s. 36. 
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(4) Zamansal yapı ölçütü 
Son olarak, Kuhlen tarafından ortaya atılan “zamansal yapı” ölçütü karşımıza 

çıkmaktadır. Tipte-yasak yanılgısı kavramını bütünüyle reddeden yazar, normatif 

unsurların tipte yanılmaya değil, Alman İmparatorluk Mahkemesi’nin kararlarında 

olduğu gibi hukuksal yanılgıya neden olabileceklerini savunmaktadır. Bu durumda 

da, ceza hukukuna ilişkin olan ve olmayan hukuksal yanılma arasında bir ayırıma 

gitmek gerekecektir.  

Kuhlen bu ayırım açısından “zamansal yapı” ölçütünü önermektedir. Buna 

göre, belirli bir unsurun, normla aynı zamansal yapıya sahip olan genel ölçütlere 

göndermede bulunması durumunda, bu ölçütlerin de ceza normunun bir parçası 

haline gelir ve bunlar hakkındaki yanılgı, failin kastını etkilemeyen bir hukuksal 

yanılgıdır179. Zamansal yapı ise, dinamik yasa koyuculuğun bir sonucu olup, yasa 

koyucunun normu koyarken, içeriğini dolduran ilke ve kuralların zaman içinde 

değişeceğini hesaba katmasından ortaya çıkmaktadır. Yasa koyucu, hırsızlık suçunda 

“başkasının malı” ifadesini kullandığında, “Ceza Yasası kabul edildiğinde geçerli 

bulunan medeni hukuk kurallarına göre belirlenecek mülkiyet kavramını” değil, 

“yargılama konusu olması gereken her eylem işlendiğindeki kurallara göre ayrı 

ayrı belirlenmesi gereken mülkiyet kavramını” kastetmiştir. Bu durumda, malın 

başkasının olması unsuru, hırsızlık suçunun gönderme yaptığı kurallara denk bir 

zamansal yapı göstermediğinden, ceza hukukuna ilişkin bir yanılgı olarak 

değerlendirilemeyecek, bu kuralların bilinmemesi failin kastını ortadan 

kaldıracaktır180. Buna karşılık, örneğin fail mülkiyet kavramının içeriğine ilişkin bir 

yanılgıya düşmemişse, fakat mülkiyet kavramının medeni hukuk kurallarına göre 

belirlenmesi gerektiğini bilmiyorsa, bu kez yanılgısı ceza hukukuna ilişkin 

olduğundan, kastını etkilemeyecektir181. 

                                                
179 Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem 
Irrtum, s. 368, 369. 
180 Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem 
Irrtum,  s. 369. 
181 Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem 
Irrtum, s. 373. 
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Kuhlen’in tezi, dogmatik açıdan iki noktadan eleştirilmiştir: Zaman yapısı 

ölçütü kabul edildiğinde, bu kez hangi normların aynı zamansal yapıyı paylaştığı 

sorunu ortaya çıkacaktır ki, bunun ne şekilde belirleneceği açık değildir182. Yine, 

ceza hukukuna ilişkin olan normlardaki yanılmanın kasta neden etkili olmayacağının 

yeterince açıklanmadığı savunulmuştur183. 

Bunun dışında, zamansal yapı ölçütünün, ceza hukuku dışında kalan ve 

bununla birlikte salt tanıma yönelik düzenlemeler açısından doğru sonuçlara 

ulaşmadığı ileri sürülmüştür. Gerçekten, ancak 19 yaşını doldurmuş bir kişinin “on 

sekiz yaşının üzerinde” kabul edilebileceğini veya 18 yaşından gün almış birinin on 

sekiz yaşında olduğunu sanan bir failin yanılgısı, ceza hukukunun dışındaki konulara 

ilişkindir. Buna rağmen bu yanılgıların failin kastını etkileyebileceği ve örneğin ırza 

tecavüz suçundan doğan ceza sorumluluğunu ortadan kaldırabileceği kabul edilemez: 

Bu yanılgıların niteleme yanılgısı niteliğinde olduğu şüphe götürmemektedir. 

Kuhlen’in ölçütleri tutarlı bir şekilde uygulandığında ise aksi sonuca ulaşmak 

gerekmektedir184. 

(5) Değerlendirme 
Sonuç olarak biz, niteleme yanılgısının tanımında “suç tipine ilişkin bütün 

maddi unsurların bilinmesine karşın fail tarafından hatalı bir hukuksal nitelendirmede 

bulunulması” ifadesini temel almaktayız. Burada failin kişisel konumu ve becerisi, 

hukukçu olup olmadığı veya hukukçu olmayan bir kimse için söz konusu terimin ne 

gibi bir anlam ifade ettiği gibi sorunların, soyut olarak bir çözüme bağlanması 

beklenemeyecektir. Bir soyutlama olarak koşut değerlendirme ölçütünün her olayda 

doğru sonucu bulması da buna bağlı olarak mümkün değildir.  

Sorunun yanıtının, hakimin bakış açısı ile failin bakış açısı arasındaki 

farklılığın basit bir tanım farkından mı, yoksa hukuksal veya maddi konulara ilişkin 

bir bilgi farkından mı kaynaklandığı noktasında aranması gerekmektedir. Suçun bir 

unsurunun hukuksal değerlendirme gerektirmesi salt bu nedenle niteleme yanılgısına 

                                                
182 Schroth, Vorsatz und Irrtum, s. 29. 
183 Schroth, Vorsatz und Irrtum, s. 29, 30. 
184 Herzberg, JZ 1993, s. 1023. 
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neden olmayacaktır. Bu unsurun fail tarafından bilinmemesi, hukuksal bir olguya 

ilişkin bilgi eksikliğine, söz gelimi bir malın mülkiyetinin el değiştirdiği anın 

bilinmemesine dayandığında, ortada bir niteleme yanılgısı değil, normatif bir unsura 

ilişkin tipte yanılgı bulunmaktadır, ve bu yanılgı da kastı ortadan kaldıracaktır. 

Bu görüşümüz, büyük oranda Puppe’nin yaklaşımı ile örtüşmektedir. Ancak, 

Puppe’ye getirilen eleştiriler bu bağlamda dikkate alınmalıdır. 

Belirtelim ki, Puppe’nin öne sürdüğü ceza yargılaması örneği, gerçek bir 

yargılama sürecinin betimlenmesi şeklinde anlaşıldığında, gerçekten de olasılıkların 

dışında bir tablo ortaya koymaktadır. Fakat bize göre, burada yargılama sürecine 

göndermede bulunulması, ceza usulüne ilişkin bir belirleme şeklinde değil, yasanın 

objektif anlamı ile failin zihnindeki anlam arasındaki diyalektiği yansıtan bir sembol 

olarak görülmelidir. Zira bu örnekle söylenmek istenen, failin zihninde norma ilişkin 

belirmiş bulunan anlam ile, objektif hukuk açısından geçerli bulunan anlam 

arasındaki farklılığın ortaya konmasıdır. Fail, kendi gerçekleştirdiği eylemi 

nitelendirirken objektif açıdan geçerli bulunan değer yargılarını tanıyor ve sadece 

bunları yanlış değerlendirdiği için eylemini hukuken geçerli bulunandan farklı 

nitelendiriyorsa, kastı vardır. Buna karşılık, söz konusu değer yargılarına ilişkin bir 

yanılgısı varsa, tipin maddi unsurunun özüne yönelik bir yanılgıya düştüğü için, bu 

yanılgısı yalnızca bir değerlendirme veya niteleme yanılgısı olarak görülemeyecek, 

kastı ortadan kaldıran bir “tipte yanılgı” olarak kabul edilmesi gerekecektir.  

 

2. Eylemin Genelini Değerlendiren Unsurlar 
a. Genel Olarak 

Ceza yasalarında bazen şeklen suç tipinin bir unsuru gibi düzenlenmiş olup 

gerçekte hukuka aykırılık unsurunu ilgilendiren ifadelere rastlanması mümkündür. 

Bu gibi ifadelerin tipin maddi unsurlarına dahil edilip edilmeyeceği sorunu, dolaylı 

olarak yanılma alanında da kendisini göstermektedir. Gerçekten eğer bu gibi unsurlar 

suç tipinin maddi unsurları olarak görülecek olursa, failin kastının bu unsurları da 

kapsaması aranacaktır. Bunun sonucunda, somut olayda bu unsurların gerçekleşmiş 

olup olmadığına ilişkin yanılgı da tipte yanılgı çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Buna karşılık, söz konusu unsurlar tipin maddi unsurları dışında görülecek olursa, 
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bunlar hakkındaki yanılgının da kastı etkilemediği, ancak yasak yanılgısı nedeniyle 

kusuru etkileyebileceği kabul edilecektir. 

Bu konuyu ele alış biçimi açısından ceza hukuku öğretisinde birbirinden 

farklı iki yaklaşım bulunmaktadır: Kökenlerini İtalyan hukuk öğretisinden alan ve 

Türk hukuk öğretisinde yakın zamana kadar ağırlıkla savunulan hukuka özel 

aykırılık öğretisi ile, görece yakın dönemde Almanya’da ortaya çıkmış olmakla 

birlikte kısa süre içinde yayılan “eylemin genelini değerlendiren unsurlar” öğretisi. 

b. Hukuka Özel Aykırılık Öğretisi 
Klasik yaklaşıma göre, suç tiplerinde yer alan ve hukuka aykırılığı 

ilgilendiren unsurlar, “hukuka özel aykırılık” halleri olarak görülmektedir. Bu 

unsurlar arasında “meşru bir sebebe müstenid olmaksızın”, “makbul bir sebep 

olmadıkça”, “gayri meşru surette”, “kanunda yazılı hallerin haricinde”, 

“kanunsuz”, “memuriyet sıfatını suiistimal suretiyle” gibi ifadeler sayılmaktadır185. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu bağlamında ise, “hukuka aykırı olarak”, “görevinin 

sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle”, “görevinin sağladığı güveni kötüye 

kullanmak suretiyle” gibi ifadelerden söz edilmektedir186. 

Hukuka özel aykırılık kavramından söz eden Welzel’e göre, bunlar gerçekte 

hukuka aykırılık unsuruna dahil olup, yasakoyucu tarafından çeşitli nedenlerle suç 

tipinin içine taşınmış unsurlardır. Yoklukları halinde tipe uygun eylem unsuru değil, 

hukuka aykırılık unsuru ortadan kalmış olacağından, objektif cezalandırılabilirlik 

koşulları da sayılamazlar. Bunun sonucunda ise, bir suç tipinde öngörülmüş bulunan 

hukuka özel aykırılık halinin gerçekleşmemesi durumunda eylem hukuka uygun hale 

gelecektir187. Bununla birlikte Welzel, kitabının önceki basılarında hukuka özel 

aykırılık kavramını fazlasıyla geniş tuttuğunu ifade etmekte ve bir unsurun hukuka 

özel aykırılık hali mi yoksa bir çerçeve unsur mu olduğunun saptanması açısından 

yeni bir ölçüt getirmektedir. Özellikle “yetkisi olmadan” “haksız yere” gibi 

unsurların çoğu zaman basit bir hukuka aykırılığı ifade ettiği için hukuka özel 

                                                
185 İçel v.d., Suç Teorisi, s. 109; Dönmezer/Erman, c.II, Kn. 692. 
186 Özgenç, Türk Ceza Hukuku, s. 259. 
187 Welzel, Das deutsche Strafrecht, s. 82.  



 61 

aykırılık hali olarak değerlendirilmesi gerektiği halde, bunun eylemin genel olarak 

hukuka aykırılığını değil, failin belirli bir davranışının başka hukuk normları ile 

doldurulması gereken bir niteliğini ifade etmesi durumunda aynı unsur bir “çerçeve 

unsur” olarak görülebilecektir188. 

Bazı yazarlar, hukuka özel aykırılık hallerinin kast açısından herhangi bir 

farklılık yarattığını reddetmekte ve genel hukuka uygunluk nedenleri ile hukuka özel 

aykırılık olarak kabul edilen durumlar arasında yapısal bir fark görmemektedirler189. 

Buna karşılık, hukuka özel aykırılık kavramına bütünüyle karşı çıkan bir grup yazar 

ise, bu kavramın tipe ilişkin unsurları gereksiz yere daralttığı ve özellikle de gerçekte 

varolmayan bir hukuka özel aykırılık halinin fail tarafından gerçekleşmiş sanılıp 

hareket edilmesi durumunda failin elverişsiz teşebbüs değil de varsayımsal (mefruz) 

suç halinde bulunması sonucuna götürdüğünü, bu sonucun da kabul edilemez 

olduğunu savunmaktadır190. 

Türk hukuk öğretisinde kabul gören görüşe göre, hukuka özel aykırılık 

halleri, hukuka aykırılığın yasakoyucu tarafından suç tipinde özellikle vurgulanması 

anlamına gelmekte ve bu gibi durumlarda failin, işlediği eylemle ilgili olarak suçun 

maddi unsurlarının yanı sıra, bu eylemin hukuka aykırılığının da bilincinde olmasının 

arandığını göstermektedir191; eğer fail bu hukuka aykırılığın bilincinde değilse kasten 

hareket ettiği kabul edilemeyecektir192. Bu gibi durumlarda failin, işlediği eylemin 

hukuka aykırı olduğu konusunda “doğrudan kastla” davranmasının arandığı da ifade 

edilmektedir. Buna göre, “ilgili suç tanımında fiilin hukuka aykırılığına özellikle 

                                                
188 Welzel, Das deutsche Strafrecht, s. 83. Ayrıca krş. Jürgen Baumann, “Grenzfälle im Bereich des 
Verbotsirrtums”, Festschrift für Hans Welzel zum 70. Geburtstag [FS Welzel], Ed. Günter 
Stratenwerth / Armin Kaufmann / Gerd Geilen / Hans Joachim Hirsch / Hans-Ludwig Schreiber / 
Günther Jakobs / Fritz Loos, Walter de Gruyter, Berlin – New York, 1974, s. 533. 
189 Bkz. Arthur Kaufmann, “Tatbestand, Rechtfertigungsgründe und Irrtum”, JZ 1956, s. 356. 
190 Bkz. Reinhart Maurach, “Die Beiträge der neueren höchstrichterlichen Rechtsprechung zur 
Bestimmung des Wahnverbrechens”, NJW 1962, s. 768 
191 Bkz. İzzet Özgenç, Suçun Yapısında Kusur (Doçentlik Tezi), İstanbul, 1997, s. 74, özellikle bkz. 
dn. 109. 
192 Dönmezer/Erman, c. II, Kn. 692; İçel v.d., Suç Teorisi, s. 110-111. Özgenç, Türk Ceza Hukuku, 
s. 259. Karşı görüşte: Nurullah Kunter, Suçun Kanuni Unsurları Nazariyesi, İstanbul, 1949; s. 150-
151. Kunter’e göre, özel hukuka aykırılık halleri kasta dahil bir unsur olarak görülmemelidir. 
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işaret edilmiş olan hallerde, bu suç ancak doğrudan kastla işlenebilir”193. Bunun 

dışında, söz konusu unsurları içeren suç tiplerinin, hukuka aykırılık karinesini 

yitirdikleri ve hukuka aykırılığın bu gibi suç tipleri açısından ayrıca saptanması 

gerektiği de savunulmaktadır194. 

Yürürlükteki 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu açısından da hukuka özel 

aykırılık öğretisinin Türk doktrininde kendisine bir yer bulduğu görülmektedir. Buna 

göre, Türk Ceza Kanunu’nun 21’inci maddesindeki kast tanımında “suçun kanuni 

tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi”nden söz edilmiş 

olması bu yönde yorumlanmakta ve suçun tanımında belirtilen hukuka aykırılığın da 

kastın kapsamında görülmüş olduğu ifade edilmektedir195. 

Burada ifade edilen eylemin hukuka aykırı olduğunu bilme durumu, hukuka 

özel aykırılık bulunan durumlarda kastın haksızlık bilincini de kapsamasını, yani kast 

teorisinin kabulünü sonuçlayan bir görünüm içindedir. Yani bazı suçlar açısından 

failin eylemini hukuka aykırı olarak görmemesi, salt bu nedenle kastının ortadan 

kalkması anlamına gelebilecektir. Bu durumun ise, tipte yanılgı – yasak yanılgısı 

ayırımı ve genel olarak kabul edilen kusur teorisi ile bağdaştırılması mümkün 

değildir.  

Yasakoyucunun bazı suç tipleri açısından hukuka aykırılık unsuruna dahil 

olması gereken bazı ifadeler kullanmış olması, suç tipinin anlamına ilişkin bir 

değişiklik yapmamaktadır. Gerçekten, aynı ifadeler kullanılmadan da aynı haksızlık 

içeriğine sahip bir suç tipinin yaratılması mümkün olabilirdi. Hukuka aykırılığın 

kapsamının şekli değil, maddi bir şekilde belirlenmesi gerektiği günümüzde ağırlık 

kazanmış bir görüştür196. Bu nedenle, hukuka özel aykırılık öğretisinin, haksızlık 

bilincini etkilemediği veya etkilememesi gerektiği sonucuna ulaşılmalıdır. Nitekim, 

                                                
193 Özgenç, Türk Ceza Hukuku, s. 259.  
194 Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 252. 
195 Mahmut Koca, “YTCK’da Hukuka Uygunluk Sebepleri”, CHD 2006, sy. 1, s. 118. 
196 Bkz. İçel v.d., Suç Teorisi; s. 232; Özgenç, Suçun Yapısında Kusur, s. 73. 
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söz konusu öğretiyi benimseyen yazarlar, aynı anda kusur teorisini de kabul ederek, 

belirlemelerinin haksızlık bilincinin konumunu etkilemediğini belli etmişlerdir197. 

Eylemin bir bütün olarak hukuka aykırı veya hukuka uygun olması sonucunu 

doğuran genel ifadelerin kapsamı hakkındaki değerlendirme yanılgısının haksızlık 

içeriğinin kapsamı dışında tutulması zorunludur. Böyle bir yanılgı ancak kast 

açısından sonuç doğurmayan bir niteleme yanılgısı olarak görülecektir. Nitekim bu 

durum, niteleme yanılgısı hakkındaki genel tanıma da uygundur: Fail haksızlığın 

temelini oluşturan bütün maddi unsurları bildiği halde eyleminin hukuka aykırı 

olmadığı değerlendirmesinde bulunuyorsa, kastı etkileyen bir unsur yanılgısı değil, 

basit bir niteleme yanılgısı söz konusu olacaktır. Yani hukuka özel aykırılık 

durumlarının en azından bir bölümü açısından asla unsur yanılgısı 

gerçekleşemeyecektir. 

Buna karşılık, eylemin bütününe değil, belirli bir unsuruna yönelik bulunan 

ve hukuksal değerlendirmeler içeren ifadeler normatif unsurlardan sayılacağından, 

bunlar hakkındaki yanılgı doğal olarak unsur yanılgısı olarak görülecek ve kastı 

etkileyecektir. 

Bu durumda, hukuka özel aykırılık durumlarının, yanılma teorisi alanında 

failin kastını etkileyen herhangi bir sonucu bulunmadığı görüşü benimsenmelidir. 

Failin doğrudan kastla mı yoksa olası kast ile mi hareket ettiğinin saptanması ise, 

yanılma teorisinin tamamen dışında kalan bir konudur. Bu nedenle biz tezimizde bu 

öğretiden hareket etmemekteyiz. Nitekim, öğretinin kaynağı olan İtalyan hukuk 

öğretisinde dahi, hukuka özel aykırılığın tipin bir parçası olarak gösterilmesi 

görüşünün gerçekte “kanunu bilmemek mazeret sayılmaz” kuralının daraltılması 

amacıyla savunulduğu, dolayısıyla da tipte yanılgı – yasak yanılgısı ayırımının ve 

kaçınılmaz yasak yanılgısının failin kusurunu ortadan kaldıran bir neden olarak 

kabulünün artık hukuka özel aykırılık öğretisinin yanılgı teorisi açısından önemini 

ortadan kaldırdığı ifade edilmektedir198.  

                                                
197 Krş. Özgenç, Türk Ceza Hukuku, s. 385. 
198 Gaetana Morgante, L’illiceità speciale nella teoria generale del reato, G. Giappichelli Editore, 
Torino, 2002, s. 25. 
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c. Eylemin Genelini Değerlendiren Unsurlar Öğretisi 
Hukuka özel aykırılık halleri öğretisinin, tipin maddi unsurları kavramını 

tamamen şekli bir şekilde ele alması ve salt suç tipinin lafzında geçtiği için bazı 

unsurların tipe dahil olduğu sonucunu çıkartması yönündeki görüş, son zamanlarda 

terk edilmiş ve tipe uygunluk ile hukuka aykırılık unsurlarının şekli değil, maddi 

yönden yapılması gerektiği yönündeki akım ağırlık kazanmıştır. Buna göre, özellikle 

yasak yanılgısını düzenleyen hukuk sistemleri açısından bu zorunlu bir sonuçtur; zira 

yasak yanılgısı, “eylemin haksızlık oluşturduğuna” yönelik bir yanılgı hali olduğuna 

göre, eylemin haksızlık oluşturup oluşturmadığını belirlemekten öteye gitmeyen 

unsurların da yasak yanılgısı çerçevesi içinde görülmesi gerekmektedir199. 

Yasakoyucu, failin eyleminin haksızlık olduğunu bilip bilmemesinin kastı 

etkilemeyeceği belirlemesinde bulunduğuna göre, yasal tipe dahil olan maddi 

unsurlar ile haksızlık arasında şekli değil, maddi bir ayırım öngörmüştür. Bu nedenle 

de emir ve yasak normları, yasal tipin bir parçası değildir200. 

Bu öğretiye göre, tipin normatif unsurlarının bir alt kategorisi olan eylemin 

genelini değerlendiren unsurlar, gerçekte tipe uygunluk ve hukuka aykırılık 

unsurlarının arasında yer almaktadır. “Eylemin genelini değerlendiren unsurlar” 

(gesamttatbewertende Tatbestandsmerkmale) olarak adlandırılan bu unsurlar, 

herhangi bir maddi unsuru tanımlamamakta, eylemin bir bütün olarak hukuka uygun 

olup olmadığına ilişkin bir belirlemede bulunmaktadır. Ceza yasalarında bu gibi 

unsurlara sıklıkla rastlanmaktadır. Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 120’nci 

maddesindeki “haksız arama” suçu, bunun tipik bir örneğidir. Madde metnine göre, 

“hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisi” bu 

suç tipine göre cezalandırılacaktır.  

Görünüşte ihmali suçlarda, failin dış koşulları bilmesine karşın sonucu 

önleme yükümlülüğü bulunduğunu bilmemesi durumunda da eylemin genelini 

değerlendiren bir unsurun varlığında yanılmış olduğu kabul edilir201. Yine hukuka 

                                                
199 Kristian Kühl, Strafrecht – Allgemeiner Teil [AT], 5. Aufl., Verlag Franz Vahlen, München, 
2005, § 5, Kn. 18. 
200 Tiedemann, Die Anfängerübung im Strafrecht, s. 123; Kühl, AT, § 5, Kn. 18. 
201 Schroth, Vorsatz und Irrtum, s. 59; Tiedemann, Die Anfängerübung im Strafrecht,  s. 123.  
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uygunluk nedenlerinin koşullarında yer alan “saldırının haksız olması” gibi, yapılan 

eylemin haksızlık içeriği üzerinde doğrudan etkide bulunan unsurların da eylemin 

bütününü değerlendirdiği sonucuna ulaşılmaktadır202. 

Bununla birlikte, bir suç tipinde yer alan ve değer veya hukuka uygunluk gibi 

ölçütlere göndermede bulunan her ifade, eylemin genelini değerlendiren bir unsur 

kabul edilmemektedir. Gerçekten, söz konusu ifadeler eylemin bütününe değil de, 

suç tipinin unsurlarından birine de yönelmiş olabilir. Bu son durumda, eylemin 

genelini değerlendiren bir unsurdan söz etmek mümkün olmayacaktır203.  

Eylemin genelini değerlendiren unsurlar öğretisi bu noktada hukuka özel 

aykırılık öğretisinden ayrılmaktadır: Hukuka özel aykırılık teorisinin öğretisine dahil 

yazarlar her türlü hukuksal değerlendirme içeren ifadeyi bu kapsamda görmekte ve 

bunun tipe dahil olup olmayacağı konusunda tartışmaktadırlar. Buna karşılık eylemin 

genelini değerlendiren unsurlar öğretisini savunan yazarlar, yalnızca maddi anlamda 

suç tipine dahil olmayan ve eylemin bir bütün olarak hukuka uygun olup olmadığına 

ilişkin bir değerlendirme içeren unsurlar açısından bir istisna tanıyarak, bunun 

dışında kalan “görevi kötüye kullanmak suretiyle” gibi suçun belirli bir maddi 

unsurunu niteleyen sıfatları tipin bir parçası olarak görmektedirler204. Bunlar suçun 

normatif unsurları olduğundan, bunların gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin 

yanılgı hukuksal bir değerlendirme eksikliğinden de, fiili bir algılama eksikliğinden 

de meydana gelse, tipte yanılgı sonucunu doğuracak ve failin kastını ortadan 

kaldıracaktır. 

Bir örnek vermek gerekirse, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 91/2’nci 

maddesinde yer alan suç tipinin eylemin genelini değerlendirdiği görülebilir. Madde 

metninde “hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku alan kimse”den söz 

edildiğinde, eylemin bütününün hukuka uygunluğunun veya aykırılığının suç tipi 

tarafından belirlendiğini görmekteyiz. Buna karşılık, aynı maddenin 5’inci fıkrasında 

yer alan suç tipinde de hukuka aykırı terimi kullanılmakla birlikte, burada söz 

                                                
202 Bkz. aş. § 5, II, A, 4. 
203 Kühl, AT, § 5, Kn. 18. 
204 NK-Puppe, § 16, Kn. 14; Roxin, AT/I, § 10, Kn. 47. 
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konusu ifadenin eylemin bütününü değerlendirmediği kolaylıkla anlaşılabilmektedir. 

Gerçekten, madde metnindeki ifadeyle “hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan 

organ veya dokuyu saklayan, nakleden veya aşılayan kişi” bu suç tipine göre 

cezalandırılacaktır. Buradaki “hukuka aykırı” terimi ile kastedilen, organ ve dokunun 

saklanması, nakledilmesi veya aşılanması şeklinde ortaya çıkan eylemin bütünü 

değil, salt “organ ve dokunun elde edilmesi”ni niteleyen bir sıfattır. Organ ve 

dokunun hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olması, bütün eylemin hukuka 

uygunluğu veya aykırılığı konusunda bir değer yargısına varılması için yeterli bir 

koşul olmadığından, buradaki hukuka aykırılık ifadesinin kast ve yanılma 

bakımından herhangi bir normatif unsur gibi değerlendirilmesi ve eylemin genelini 

değerlendiren unsurların dışında tutulması gerekecektir. 

d. Eylemin Genelini Değerlendiren Unsurların Yanılma 
Teorisi Açısından Önemi 

Eylemin genelini değerlendiren unsurlar şeklen yasal tipte yer aldıkları halde, 

yasal tipin maddi unsurlarından sayılmazlar; Zira, tipi gerçekleştiren eylemi 

tanımlayan ve bu suç tipinin haksızlık değerinin bir koşullarına dahil bulunan bir 

unsur değil, ancak bu eylemin hukuka aykırılığını belirleyen bir değer yargısı 

oluştururlar205.  

Bu düşünce, Alman Federal Mahkemesi tarafından da kabul edilmiştir. 

Gerçekten de mahkemenin Ceza Genel Kurulu, yasak yanılgısına ilişkin prensip 

kararı niteliğindeki bir kararında, Alman Ceza Kanunu § 240’ta düzenlenmiş bulunan 

“tehdit” suçu açısından, failin kastının söz konusu suçun tanımında yer alan “hukuka 

aykırı bir şekilde” ifadesini kapsaması gerekmediği belirlemesinde bulunmuştur. 

Mahkemeye göre, “§ 240/1’de yer alan ‘hukuka aykırı’ sözcüğü, yasal tipin bir 

parçası olan maddi bir durumu tanımlamadığından, tipin maddi unsurlarından biri 

olarak değil, genel bir suç unsuru olarak değerlendirilmesi gerekir. Zira, maddede 

(...) tanımlanmış bulunan davranış biçimine, haksızlığın dayanağı olabilecek 

herhangi bir unsur eklememektedir. Bu sözcükle ifade edilen, kendiliğinden 

anlaşılabilen bir konudur: Tipe uygun eylemin, kusur isnadının konusu olması ve 

                                                
205 Roxin, AT/I, § 10, Kn. 47. 
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ceza sorumluluğuna yol açabilmesi için, hukuka aykırılık niteliğinin de bulunması 

gerekir. Gerçekte bunun ceza yasasında ayrıca yazılmış bulunması gerekmediği gibi, 

pek çok ceza yasasında da bu ibareye yer verilmemiştir. Buna rağmen söz konusu 

ifadeye yasa metninde değinilmiş olması durumunda, bunun tek anlamı, bütün suç 

tipleri için geçerli bulunan ve tipe uygun eylemin her zaman hukuka aykırı 

olmayabileceği şeklindeki kurala yapılan bir göndermeden ibaret olabilir”206.  

Eylemin genelini değerlendiren unsurların ön koşulları maddi vakıalara 

ilişkin olduğu ölçüde bunların fail tarafından kavranması gerektiği açıktır. 

Değerlendirmenin kendisi ise bir unsurda ayrıca özetlenerek belirtilmiştir, dolayısıyla 

kastın dışında yer alır207. Örnek olarak bir kişinin yaptığı eylemleri bütünüyle 

kavrayamaması nedeniyle suç işlediğini düşünen ve bu nedenle üzerini arayan polis 

memuru, yaptığı eylemin haksız olduğunu bilmemekte, fakat bu yanılgısı “hukuka 

aykırı” olarak görülen davranışın maddi ön koşullarına ilişkin olduğundan Yeni Türk 

Ceza Kanunu’nun 120’nci maddesinde yer alan “haksız  arama” suçu açısından kastı 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte aynı polis memuru, maddi koşulların hepsini 

doğru bir şekilde değerlendirdiği halde, arama yetkisinin kapsamını bilmediği için 

aynı eylemi yapmaya hakkı olduğunu sanırsa, suçu kasten işlemiş sayılacaktır. 

Puppe ise, eylemin genelini değerlendiren unsurlardaki yanılgının kastı 

etkilemediği görüşünü paylaşmakla birlikte, farklı bir gerekçeye dayanmaktadır. 

Yazara göre, söz konusu unsurlar gerçekte yazılı hukukun dışında kalan ve hukuk 

toplumunun temel özelliğine dahil bulunan “doğru ve yanlış”, “haklı ve haksız” 

değerlendirmelerine dayanmakta ve failin bu değerlendirmelerden hareket edeceği 

farz edilmektedir. Fail bu normları yanlış yorumladığı için yanılgısı tipe değil, yasak 

normuna ilişkin kabul edilir208. 

Eylemin genelini değerlendiren unsurların yanılgı açısından önem taşıyan 

özelliği, yasa koyucunun bu unsurlara yüklediği üst anlamın, unsurların iç anlamı ile 

örtüşmesidir. Salt üst anlam konusundaki yanılgının kastı etkilemeyeceği kabul 

                                                
206 BGH, 18 Mart 1952 tarih ve GSSt 2/51 sayılı kararı, BGHSt 2, s. 194 vd., s. 195. 
207 Roxin, AT/I, § 10, Kn. 48. 
208 Puppe, GA 1990, s. 172. 
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edildiğine göre, failin suçun diğer maddi unsurlarını doğru bir şekilde kavraması ve 

bununla birlikte eylemin genelini değerlendiren bir unsurun varlığı sonucuna 

varamaması, niteleme yanılgısı olarak değerlendirilecek ve kastı ortadan 

kaldırmayacaktır209. 

3. Çerçeve Normlar ve Çerçeve Unsurlar 
a. Çerçeve Norm Kavramı ve Çerçeve Normların 

Özellikleri 
(1) Çerçeve norm kavramı 

i. Dar anlamda çerçeve normlar 
Temel ceza hukuku normları ile yan ceza hukukunun birbirine yaklaştığı 

önemli bir alan, çerçeve normlardır. Çerçeve normların varlığı konusunda öğretide 

görüş birliği bulunmasına karşın, bunların kesin bir şekilde tanımlanması ve diğer 

normlardan, özellikle de normatif unsurların ağırlıkta bulunduğu suç tiplerinden ayırt 

edilmesi her zaman kolay olmamaktadır.  

Ceza normlarında kural olarak iki ana bileşen bulunmaktadır: Davranış normu 

ve yaptırım normu210. Özellikle temel ceza hukuku alanında her bir suç tipi kural 

olarak bu iki bileşeni de birlikte içerirler211. Bununla birlikte, özellikle yan ceza 

hukukundaki bazı suç tiplerinde ceza yaptırımı belirlenmekle birlikte, suç tipinin 

unsurlarının sınırları tam olarak çizilmiş değildir. İşte en dar anlamıyla çerçeve norm, 

suç teşkil eden eylemin yalnızca yaptırımını belirleyen ve suç tipinin içeriği için 

kısmen veya tamamen normun dışındaki başka kaynaklara göndermede bulunan bir 

normdur212. Suç tipinin unsurları ise, göndermenin hedefi olan bu kaynaklarda 

belirlenir. Söz konusu hukuk kaynakları yasalar veya idarenin tüzük ve yönetmelik 

                                                
209 Schwegler, Der Subsumtionsirrtum, s. 136. 
210 Heinz-Günter Warda, Die Abgrenzung von Tatbestandsirrtum und Verbotsirrtum bei 
Blankettstrafgesetzen; Walter de Gruyter Verlag, Berlin, 1955; s. 5. 
211 Cornelia Müller-Magdeburg, Die Abgrenzung von Tatbestandsirrtum und Verbotsirrtum bei 
Blankettnormen, Shaker Verlag, Aachen, 1999, s. 7. 
212 Warda, Die Abgrenzung von Tatbestands- und Verbotsirrtum bei Blankettstrafgesetzen, s. 5; 
Jescheck/Weigend, AT, s. 111; Roxin, AT/I, § 12, Kn. 99. 
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gibi genel düzenleyici veya birel koşul işlemleri olabilecektir213. Çerçevesi ceza 

normunda belirlenen bu suç tipinin içeriği, başka hukuk kaynakları tarafından 

doldurulduğundan, bu normlara beyaza norm veya bizim tercih ettiğimiz terimle 

çerçeve norm adı verilmektedir (Blankettnormen)214. 

Yeni Türk Ceza Kanunu’nun “Şapka ve Türk harfleri” başlıklı 222’nci 

maddesi, çerçeve normların tipik bir örneğidir. Maddeye göre, “25.11.1925 tarihli ve 

671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanunla, 1.11.1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk 

Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun koyduğu yasaklara veya 

yükümlülüklere aykırı hareket edenlere iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir”. 

Görüldüğü gibi yasak normunun konusunu oluşturan eylemler ve yükümlülükler 

maddede birer unsur olarak yer almamakta, maddenin göndermede bulunduğu 

yasalarda düzenlenmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla maddenin tek bağımsız içeriği, 

söz konusu yükümlülüklere aykırı davrananlara öngörülen cezayı belirleyen yaptırım 

normundan ibarettir.  

ii. Çerçeve unsur içeren normlar 
Çerçeve normlar, salt yaptırım normu dışında bazı belirlemelere de yer 

vererek, suçun unsurlarından birinin veya birkaçının doldurulmasını genel olarak 

yasa dışında yer alan mevzuata bırakabilirler. Burada dar anlamda çerçeve norm söz 

konusu olmasa da, içi yasalar dışında doldurulacak unsurlar açısından “çerçeve 

unsur” terimi kullanılmaktadır (Blankettmerkmal)215. Buna göre, bir suç tipinde, 

başka yerde düzenlenen yükümlülüklere açık bir göndermede bulunulduğu her 

durumda, bir çerçeve unsurdan söz edilir. Ceza normunun anlamına tam olarak 

                                                
213 Müller-Magdeburg, Die Abgrenzung von Tatbestandsirrtum und Verbotsirrtum bei 
Blankettnormen, s. 12. 
214 Müller-Magdeburg, Die Abgrenzung von Tatbestandsirrtum und Verbotsirrtum bei 
Blankettnormen, s.8. Belirtelim ki, Alman öğreti ve uygulamasında yerleşmiş bulunan Blankettnorm 
terimini, ilk olarak Binding kullanmıştır. Bkz. Karl Binding, Die Normen und ihre Übertretung - 
Band 1: Normen und Strafgesetze, 4. Aufl., Leipzig 1922’den tıpkı basım, Scientia Verlag, Aalen, 
1965; s. 161. 
215 Bkz. Müller-Magdeburg, Die Abgrenzung von Tatbestandsirrtum und Verbotsirrtum bei 
Blankettnormen, s. 14. 



 70 

ulaşabilmek için, ceza yasalarında düzenlenen suç tipinin, göndermede bulunulan 

norm ile birlikte, bir bütün olarak dikkate alınması gerekir216. 

Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 336’ncı maddesinde yer alan “yasaklanan 

bilgileri açıklama” suçu, çerçeve unsurlar içeren suç tiplerine örnek gösterilebilecek 

niteliktedir. Madde metnine göre, “Yetkili makamların kanun ve düzenleyici 

işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması 

gereken bilgileri açıklayan kimse” bu suçu işlemiş sayılacaktır. Burada açıklanması 

yasaklanan bilgilerin ne olduğu veya hangi hukuk kaynakları ile (kanun, tüzük, 

yönetmelik vb.) yasaklanmış sayılacakları konusunda herhangi bir belirlemede 

bulunulmamıştır. Salt madde metnini okumakla, suçun konusunu oluşturan bilgilerin 

hangileri olduğu anlaşılmamaktadır. Bu durumda, söz konusu maddenin tam 

anlamına ulaşmak için, suç tipinde gönderme yapılan, idarenin kanun ve düzenleyici 

işlem niteliğindeki yasaklama işlemlerinin içeriklerinin de maddeye dahil edilmesi ve 

böylece bütüncül bir incelemede bulunulması zorunludur. Bu örneğin dar anlamıyla 

çerçeve normdan ayrıldığı nokta, suç tipinin maddi unsurlarının çerçeve unsur ile 

tükenmemesi, açıklanmaması gereken bilgilerin “niteliği bakımından gizli kalması 

gereken” bilgiler olarak sınırlandırılmış olmasıdır. Yani söz konusu yasak normu, 

çerçeve unsurun dışında bir unsura da sahip bulunmaktadır. 

(2) Çerçeve unsurların diğer unsurlardan farkları 
i. Çerçeve unsurların normatif unsurlardan ayırt 

edilmesi 
(a)  Genel olarak 

Çerçeve unsurların tanımına bakıldığında, normatif unsurlarla gösterdikleri 

koşutluk hemen ortaya çıkmaktadır. Gerçekten, normatif unsurların da tam olarak 

anlaşılabilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için, suç tipinin dışında kalan 

hukuk kaynaklarının dikkate alınması gerekmektedir217. Bununla birlikte, bu iki 

unsur türü arasında bir nitelik farkı bulunduğu kabul edilmektedir. Gerçekten çerçeve 
                                                
216 Puppe, GA 1990, s. 162; Warda, Die Abgrenzung von Tatbestands- und Verbotsirrtum bei 
Blankettstrafgesetzen, s. 36. Ayrıca bkz. Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Ed. 
Hans-Joachim Rudolphi v.d. Hermann Luchterhand Verlag, Neuwied v.d. (40’ıncı güncelleme: Şubat 
2005) (Bölüm yazarı: Hans Joachim Rudolphi), [SK-Rudolphi], § 16, Kn. 18 vd.; Schroth, Vorsatz 
und Irrtum, s. 32 
217 Puppe, GA 1990, s. 163. 
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unsurlarda göndermede bulunan hukuk kaynakları, haksızlığın konusunu oluşturan 

eylemi yalnızca şekli koşulları ile değil, maddi içeriği ile de tanımlamaktadır218. 

Buna göre örneğin Yeni Türk Ceza Kanunu’nun genital muayene başlıklı 287’nci 

maddesinde düzenlenmiş bulunan suçta yer alan, muayenenin “yetkili hâkim ve savcı 

kararı olmaksızın” yapılmış olması unsuru da idarenin ve yargı gücünün kanun 

dışındaki bazı işlemlerine göndermede bulunmakla birlikte, bu işlemin geçerliliği 

şekli bir koşuldan ibarettir ve genital muayene eyleminin maddi içeriğine ilişkin 

belirlemeler göndermede bulunulan karar ile belirlenmemekte, bunlar hekimlik 

mesleğinin genel kurallarından ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de söz konusu unsur 

bir “çerçeve unsur” değil, salt normatif bir unsurdur.  

Çerçeve unsurların normatif unsurlardan ayrıldığı bir başka nokta ise, 

bunlarda yasak normunun ilgili suç tipi yolu ile tamamlanmasının farklı bir merci 

tarafından ve farklı bir zamanda gerçekleşmesi”dir219. Yani yasakoyucu çerçeve 

normu düzenlerken, göndermenin hedefi olan normun ileride kendi iradesinden 

bağımsız bir şekilde değiştirilebileceğini ve bu değişikliğin yasak normunun bir 

parçası olacağını öngörmüş ve hatta tam olarak bu sonucu hedeflemiştir. Normatif 

unsurlarda ise, ilgili unsurun yorumu açısından geçerli olan hukuksal normlar ileride 

değişebilecek olsa dahi, yasağın ve iznin kapsamının belirlenmesi, bu kaynağı 

düzenleyecek mercie bırakılmış değildir. Normatif unsurların klasik örneği olan, 

hırsızlık suçundaki taşınır malın “başkasına ait olması” unsurunu ele alacak olursak, 

taşınır mal mülkiyetinin koşulları Medeni Kanun tarafından belirlenmektedir, fakat 

hırsızlık suçu açısından tipik eylemi oluşturacak davranış normuna ilişkin bir 

belirleme yer almadığından, bir çerçeve unsur söz konusu değildir220. 

Kısacası, salt normatif bir unsurdan değil de, bir çerçeve normdan söz 

edilebilmesi için, suçun konusunu oluşturan davranışın, çerçevenin içini dolduran 

hedef norm tarafından belirlenmesi gerekir221. Fakat yakın zamanda, bu ayırımın 

                                                
218 Puppe, GA 1990, s. 163. 
219 BGH, 9 Mart 1954 tarih ve 3 StR 12/54 sayılı kararı, BGHSt 6, s. 30 vd., s. 40, 41. 
220 Müller-Magdeburg, Die Abgrenzung von Tatbestandsirrtum und Verbotsirrtum bei 
Blankettnormen, s. 13. 
221 Warda, Die Abgrenzung von Tatbestands- und Verbotsirrtum bei Blankettstrafgesetzen, s. 6.  
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daha da belirginleştirilmesi ve maddi ölçütlere dayandırılması gerektiği iddia 

edilmektedir222. 

(b)  Yeni yaklaşımların incelenmesi 
Normatif unsurların betimleyici unsurlardan ayırt edilmesine ilişkin olarak 

açıkladığımız görüşler, burada çerçeve normlar açısından yansımasını bulmaktadır. 

Buna göre, normatif unsurların kapsamını hukuksal değere göre çizen görüşler, bu 

kavramın çerçeve normla arasındaki sınırı da aynı ölçüte göre belirlemeye 

çalışmışlardır. Bunlardan Backes’e göre, içi doldurulması gereken düzenlemenin 

veya unsurun, korunan hukuksal değer ve yükümlülük ihlali açısından kendi başına 

bir önemi olup olmadığına bakılmalı, eğer böyle bir öneme ulaşmak mümkün 

olmuyorsa, yani hukuksal değer açısından önemli bulunan bütün belirlemeler hedef 

norma bırakılmışsa, çerçeve normun varlığından söz edilmelidir223. 

Aynı sonuca başka bir noktadan yaklaşan von der Heide ise, korunan 

hukuksal değerin burada tek başına belirleyici olmadığını, çerçeve norm ile hedef 

normun koruma amaçları bakımından birbiriyle örtüşmesi gerektiğini ifade 

etmektedir. Buna göre çerçeve norm, hedef normun koyduğu yasağı, aynı koruma 

yönüne bağlı kalarak yaptırıma bağlama amacı ile düzenlenmiş bulunmalıdır224. 

Böyle bir örtüşmenin söz konusu olmadığı iki norm arasında herhangi bir gönderme 

ilişkisi bulunsa da, buradaki gönderme farklı bir koruma amacına hizmet ettiğinden, 

çerçeve unsur niteliğinde değildir. Böyle bir durumda, hangi davranışın tipin maddi 

unsurlarına dahil olup hangisinin olmadığının belirlenmesi açısından başka bir 

normun dikkate alınması söz konusu olsa da, yasak normu asıl normda gösterilmiş 

bulunmaktadır225. Yazar burada iki varsayımsal normdan hareket etmiştir. Buna göre, 

bir düzenleme ile sokağa mıcır ve hafriyat dökmek yasaklansa, diğer bir norm da bu 
                                                
222 Jochen Bachmann, Vorsatz und Rechtsirrtum im allgemeinen Strafrecht und im 
Steuerstrafrecht, Duncker & Humblot, Berlin, 1993, s. 29, 30. 
223 Backes, Zur Problematik der Abgrenzung von Tatbestands- und Verbotsirrtum im 
Steuerstrafrecht, s. 143. 
224 Isabella Maria von der Heide, Tatbestands- und Vorsatzprobleme bei der Steuerhinterziehung 
nach § 370 AO, [Tatbestands- und Vorsatzprobleme], Studienverlag Dr. N. Brockmeyer, Bochum, 
1986; s. 175-176. 
225 von der Heide, Tatbestands- und Vorsatzprobleme s. 179. Aynı görüşte: Bachmann, Vorsatz 
und Rechtsirrtum, s. 33, 34. 
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düzenlemeye açık bir göndermede bulunarak ilgili yerde gösterilen şekilde kirletilmiş 

sokaklarda otomobil kullanmayı yasaklayarak buna bir ceza öngörse, ikinci normun 

çerçeve unsur içerdiğinden söz edilemeyecektir, zira iki normun koruma amacı 

birbirinden farklıdır226.  

Kanımızca, normatif unsurların betimleyici unsurlardan ayırt edilmesi 

açısından kabul ettiğimiz ölçütler burada da genel olarak uygulanmalıdır. İki normun 

koruduğu hukuksal değerin örtüşmesi, fakat bir normun diğerini içine alacak şekilde 

unsurlarından bazılarını bu normun içeriği ile doldurulacağını öngörmesi durumunda 

çerçeve normdan söz etmek gerekir. 

ii. Çerçeve unsurların eylemin genelini değerlendiren 
unsurlardan ayırt edilmesi 

Çerçeve unsurlar, eylemin genelini değerlendiren unsurlardan da 

ayrılmaktadır. Yukarıda da incelediğimiz gibi eylemin genelini değerlendiren 

unsurlar, suç tipinin maddi unsurları arasında bulunan ve fakat haksızlığın temelini 

oluşturan tipe uygun eylemi tanımlayan kendine özgü bir tanım içermemekte, buna 

karşılık eylemin bir bütün olarak hukuka uygun veya aykırı olduğu noktasında bir 

belirlemede bulunmaktadırlar; bu nedenle de aslen tipin bir parçası olarak 

sayılmazlar. Çerçeve unsurlar ise, her durumda hukuka aykırılığa değil, tipe uygun 

eyleme ilişkindir, yalnızca tipi bütün hatları ile belirlemezler227.  

Çerçeve normların veya unsurların yaptığı bu gönderme her zaman açık bir 

dille düzenlenmiş olmayabilir228. Bazen yasakoyucu çerçeve bir norm düzenlerken, 

yukarıda incelenen 222’nci maddenin aksine, göndermenin hedefini kesin bir dille 

belirlememiş olabilir. Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde tanımlanan 

görevi kötüye kullanma suçu, buna bir örnektir. “Kanunda ayrıca suç olarak 

tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, 

kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir 

                                                
226 von der Heide, Tatbestands- und Vorsatzprobleme s. 179. 
227 Müller-Magdeburg, Die Abgrenzung von Tatbestandsirrtum und Verbotsirrtum bei 
Blankettnormen, s. 14. 
228 Warda, Die Abgrenzung von Tatbestands- und Verbotsirrtum bei Blankettstrafgesetzen, s. 13; 
Puppe, GA 1990, s. 165. 
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kazanç sağlayan kamu görevlisi”  bu maddeye göre cezalandıracaktır. Kamu 

görevlisinin görevinin sınırını ise bu madde değil, her bir kamu görevlisinin görevini 

düzenleyen ilgili mevzuat (örnek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bunlara bağlı tüzük ve yönetmelikler) çizmektedir. 

Dolayısıyla bu suç tipinin düzenlediği yasak normu açısından bu mevzuatın 

değerlendirilmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu nedenle de, burada da çerçeve 

unsurlara sahip bir norm söz konusudur. Söz konusu unsur hukuka aykırılığa değil, 

suç tipine ilişkin olduğu için de, ortada eylemin genelini değerlendiren bir unsur 

değil, bir çerçeve unsur bulunmaktadır. 

b. Çerçeve Normların Yanılma Teorisi Açısından 
İncelenmesi 
(1) Genel olarak 

Çerçeve normların ceza hukukunda en büyük önem taşıdığı alan, kuşkusuz, 

suçta kanunilik ve belirlilik ilkeleri açısındandır229. Fakat bu konu, tezimizin 

kapsamına girmediğinden, burada çerçeve normların yanılma teorisi açısından 

önemini incelemekle yetinmekteyiz. 

Yanılma teorisi açısından çerçeve normlarda yanılmanın ne şekilde sonuç 

doğuracağı, önemli bir tartışma konusudur. Tartışma konusuna ve çeşitli görüşlerin 

incelenmesine geçmeden önce ise, bir belirlemede bulunmak zorunludur: Çerçeve 

normun düzenlendiği, yani göndermede bulunan suç tipinin genel kurallara uygun 

olarak değerlendirileceği açıktır. Yine, göndermenin hedefi olan hukuk normu 

açısından da görüş birliğinin söz konusu olduğu bir alan vardır: Suç tipinin içini 

dolduracak olan hukuk kaynaklarının maddi koşullarının gerçekleşip 

gerçekleşmediğine ilişkin yanılgılar, aynı asıl suç tipinde olduğu gibi, tipte 

yanılmaya neden olacak, yerine göre kastın ortadan kalkması sonucunu doğuracaktır. 

Yani çerçevenin içini dolduran normun içeriği, suç tipinin bir parçası olarak 

değerlendirilir230. Örnek olarak, Türk Ceza Kanunu’nun 263’üncü maddesinde yer 

alan “kanuna aykırı eğitim kurumu açma” suçu, çerçeve norm niteliğinde bir suç 

                                                
229 Bu konularda ayrıntılı bilgi için bkz. Müller-Magdeburg, Die Abgrenzung von 
Tatbestandsirrtum und Verbotsirrtum bei Blankettnormen, s. 16-19. 
230 SK-Rudolphi, § 16, Kn. 18. 
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tipidir; zira yasakoyucu bu suçun gerçekleşmesi için açılan veya işletilen eğitim 

kurumunun “kanuna aykırı” olması dışında herhangi bir unsur aramamıştır ve eğitim 

kurumunun kanuna aykırılığını da belirlemeyi ilgili mevzuata bırakmıştır. 

Çerçeve normlarla ilgili tartışma, göndermenin hedefi olan hukuk normunun 

varlığına ilişkin yanılma noktasında ortaya çıkmaktadır. Bazı yazarlar, yasak 

normunun konusunu oluşturan hukuk kaynağının var olup olmadığına ilişkin 

yanılgıyı yasak yanılgısı kapsamında görmekte, diğerleri ise, çerçeve normun 

içeriğini dolduran normun da tipin bir parçası olduğunu, bu normun varlığına yönelik 

yanılgının da tipte yanılma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunmakta-

dırlar.  

(2) Çerçeve normlarda yanılmaya ilişkin çeşitli görüşler 
i. Hedef normun varlığında yanılmayı yasak yanılgısı 

kapsamında değerlendiren görüş 
Öğretideki ağırlıklı görüş, çerçeve normların göndermede bulunduğu hedef 

normun varlığında yanılmayı yasak yanılgısı kapsamında değerlendirmekte ve buna 

bağlı olarak, böyle bir yanılgıya düşen failin kastının ortadan kalkmayacağını, ancak 

yanılgısının kaçınılabilir olup olmadığına göre kusurluluğunun etkilenmiş 

sayılabileceğini kabul etmektedir. 

Alman öğretisinde Warda tarafından şekillendirilen bu düşünce tarzı, çerçeve 

normlar ile bunun içeriğini dolduran hedef normun bir bütünmüş gibi görülerek 

davranış normunun bu ikisinin birlikte okunması sonucunda belirlenmesi gerektiğini 

savunur. Buna göre, suç tipi hedef normun içeriği ile doldurularak tamamlanacak ve 

böylece bulunacak unsurlar kastın konusunu oluşturacaktır. Dolayısıyla bunlar 

hakkındaki kast ve yanılgı, tamamlanmış davranış normuna göre belirlenecektir. 

Çerçeve normun veya hedef normun varlığına ilişkin bilgiler de yine birlikte 

okunacak ve kastın dışında kaldıklarından yasak yanılgısı kapsamında 

değerlendirileceklerdir231. 

                                                
231 Warda, Die Abgrenzung von Tatbestands- und Verbotsirrtum bei Blankettstrafgesetzen, s. 36. 
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Bu düşünceye göre, çerçeve normların yanılma teorisi açısından kendine özgü 

bir niteliği bulunmamaktadır; yanılma açısından bir normun bütün bir şekilde mi 

yoksa çerçeve norm şeklinde mi düzenlendiğinin hiçbir önemi bulunmamaktadır232. 

Bu görüş kabul edildiğinde, hedef normun maddi koşullarında yanılgı, söz 

konusu maddi koşullar çerçeve normun da unsurları olarak görülecek ve tipte yanılgı 

olarak değerlendirilecektir. Buna karşılık, hedef normun varlığına veya yürürlüğüne 

ilişkin yanılgılar yasak yanılgısı kapsamında görülmeye devam edecektir233. 

Bu görüşün temelinde yatan düşünce şudur: Yasakoyucu çerçeve bir norm 

yaratmakla gerçekte hedef normun bütün içeriğini gönderme yapan normun içine 

almış sayılmalıdır. Yani ilgili normda yer alan unsurları tek tek suç tipine geçirmek 

yerine, genel bir göndermede bulunmayı yeğlemiştir. Bu nedenle de, çerçeve normun 

gönderme yapılan hedef norm ile birlikte okunması ve sanki o unsurlar da gönderme 

yapan normun bir parçasıymış gibi davranılması gerekmektedir234. 

ii. Hedef normun varlığında yanılmayı tipte yanılma 
kapsamında değerlendiren görüş 

Bazı yazarlar, çerçeve normun yapısını farklı bir şekilde algılamaktadırlar. 

Buna göre, hedef norm, çerçeve normun içinde anılmakla, onun maddi bir unsuru 

haline gelmiştir. Dolayısıyla hedef normun varlığında yanılan kişi, her ne kadar 

normun varlığına ilişkin bir yanılgıya düşmüşse de, aynı zamanda çerçeve norm 

açısından unsurlarda yanılmıştır; dolayısıyla yanılgısının tipte yanılgı olarak 

değerlendirilmesi ve kastını etkileyen bir unsur olarak görülmesi gerekmektedir235.  

 Bu görüşteki yazarlar, kendi yaklaşımlarının tipte-yasak yanılgısı arasındaki 

öncelik ilişkisine, yani özel-genel norm ilişkisine de uygun olduğunu savunurlar. 

Yani,  hem tipte yanılgının hem de yasak yanılgısının söz konusu olduğu durumlarda 

                                                
232 Hans Welzel, “Zur Abgrenzung des Tatbestandsirrtums vom Verbotsirrtum”, MDR 1952, s. 586. 
233 Romano, Commentario Sistematico del Codice Penale, Art. 47, Kn. 7. 
234 KIndhäuser, GA 1990, s. 421. 
235 NK-Puppe, § 16, Kn. 64. 
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tipte yanılgı hükümleri öncelikle uygulanacak ve kastın ortadan kalktığı sonucuna 

ulaşılırsa yasak yanılgısının ayrıca araştırılmasına gerek kalmayacaktır236. 

Bu görüşteki yazarlar, hedef normun çerçeve norm içine entegre edilmesini 

savunan görüşü de eleştirmektedirler. Buna göre yasakoyucu çerçeve bir norm 

yapmakla yalnızca basit bir tercihte bulunmuş değildir. Çerçeve normun anlamı, 

hedef normdaki unsurların tek tek sayılmasından daha geniştir. Yasakoyucu için 

böyle bir durumda önemli olan, hedef norm açısından tek tek sayılmış unsurların 

neler olduğu değil, bunların suç tipi açısından neyi ifade ettiğidir. İki kavram içerik 

olarak birbirinin aynısı olsa da, anlamları birbirinden farklı olacaktır. Örnek olarak, 

bir ceza yasası “avlanması yasak hayvanlar”dan söz ettiğinde, bu hayvanların tek tek 

sayıldığı bir düzenlemeye göndermede bulunmaktadır. Ancak failin bilinci açısından 

önemli olan, avladığı hayvanın hedef düzenlemedeki hayvanların her biri olup 

olmadığı değil, bir üst kategori olarak “avlanması yasak hayvan” avladığını bilip 

bilmemesidir. Bu nedenle de, “avlanması yasak hayvan” unsurunun bir bütün olarak 

kabul edilmesi ve hedef normun varlığı ve içeriğine ilişkin bilgilerin de bu unsurun 

bir parçası olarak görülmesi gerekmektedir. Bunun sonucunda ise, hedef normun 

içeriğine ilişkin bilgisizlik, tipte yanılma olarak görülecek ve failin kastını ortadan 

kaldıracaktır237. 

(3) Değerlendirme 
Türk hukuku açısından bakıldığında, Yeni Türk Ceza Kanunu’ndaki bazı 

çerçeve normlar, hedef normun varlığına ilişkin yanılgının tipte yanılgı kapsamında 

görülmediği yönünde ipuçları vermektedir. Gerçekten, “infaz kurumuna veya 

tutukevine yasak eşya sokmak” başlıklı 297’nci maddede düzenlenen suç tipinin 

ikinci fıkrasına göre, “birinci fıkrada sayılanların dışında kalıp da yetkili makamlar 

tarafından infaz kurumuna veya tutukevine sokulması yasaklanmış bulunan eşyayı, 

bu yasağı bilerek, infaz kurumuna veya tutukevine sokan veya bulunduran ya da 

kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”.  Burada 

görüldüğü gibi yasakoyucu, hedef normun (ki bu madde açısından yetkili 

                                                
236 NK-Puppe, § 16, Kn. 65. 
237 Herzberg, GA 1993, s. 457-459. 
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makamların ilgili maddeyi yasaklama yönünde aldığı idari karar olarak karşımıza 

çıkmaktadır) varlığına ilişkin bilgiyi kastın bir parçası haline getirmek istediğinde, 

bunu suç tipinin metninde açıkça belirtmiştir. Dolayısıyla bu suç tipine özgü olarak, 

failin hedef normu bilmemesinin kastını ortadan kaldıracağı açık bir şekilde 

düzenlenmiş durumdadır.  

Benzer bir çerçeve unsur, Türk Ceza Kanunu’nun 261’inci maddesindeki 

“kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf” suç tipinde de yer almaktadır. Buna göre, 

“ilgili kanunlarda belirtilen koşullara aykırı olduğunu bilerek, kişilerin taşınır veya 

taşınmaz malları üzerinde, karşılık ödenmek suretiyle de olsa, zorla tasarrufta 

bulunan kamu görevlisi” bu suçu işlemiş sayılacaktır. Eylemin “ilgili kanunlarda 

belirtilen koşullara aykırı” olmasının bir çerçeve unsur olduğu açıktır. Ancak 

yasakoyucu bu unsurun kastın kapsamına dahil olması gerektiğini açık bir 

düzenlemeye belirleme yoluna gitmiştir.  

Yukarıda incelediğimiz suç tiplerinde yasakoyucunun hedef normun 

bilinmesini özel olarak aradığı ve bu durumu yasal tipte açık bir şekilde belirttiği 

düşünülecek olursa, bu ve benzer suç tipleri dışında kalan durumlarda, kastın varlığı 

açısından hedef normun varlığının bilinmesi gibi bir koşulun aranmadığı açık bir 

şekilde ortaya çıkmaktadır. Buna göre, örnek olarak 261’inci maddedeki suç tipi, 

“ilgili kanunlarda belirlenen koşullara aykırı olarak” kişilerin malları üzerinde zorla 

tasarrufu yasaklamış olsaydı, failin kastı açısından göndermede bulunulan normların 

içeriğini de bilmesi aranmayacaktı. 

Tipte yanılgı-yasak yanılgısı kavramları arasındaki öncelik-sonralık 

ilişkisinin aksi yöndeki yorumu zorunlu kılacağı yönündeki görüşleri isabetli 

bulmamaktayız. Eğer hedef norm ile çerçeve normun birbirini tamamladığı 

yönündeki görüş kabul edilecek olursa, hedef normun varlığına veya yürürlüğüne 

ilişkin bilgi, çerçeve normun “unsuru” değildir; zira çerçeve normun ilişkin 

bulunduğu haksızlığı tanımlayan maddi vakıalara ilişkin bulunmamaktadırlar. 

Eylemin genelini değerlendiren unsurlar da şeklen maddi unsurlar arasında sayıldığı 

halde, bunlara ilişkin yanılgının tipte yanılgı kapsamına giremeyeceği kabul edilirken 

tam da bu gerekçeye dayandığımıza göre, aynı sonuca çerçeve normlar ile ilgili 

olarak ulaşmamızı önleyecek bir şey bulunmamaktadır. Bir suçun maddi unsurlarının 
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ne olduğu konusundaki ölçütümüzün şekli değil maddi olduğu konusundaki ilkemize 

sadık kalacak olursak, aksine bir sonuca varmamız çelişkiye neden olacaktır. 

Kaldı ki, yasak yanılgısı ile tipte yanılgı arasındaki ilişki, “yasak yanılgısı ile 

tipte yanılgının aynı anda bulunduğu durumlarda tipte yanılgının seçilmesi” gibi bir 

sonucu gerektirmemektedir. Tipte yanılgının seçilmesi için, “yasak yanılgısına neden 

olan bilgisizliğin tipte yanılgıdan kaynaklanması” gereklidir. Yani iki yanılgının aynı 

anda bulunması yeterli değil, ayrıca aralarında bir neden-sonuç ilişkisi bulunması 

gereklidir. Hedef normun varlığında yanılgı durumunda ise bu ilişki tersine 

kurulmuştur: Kişi hedef normun varlığından haberdar olmadığı için çerçeve normda 

da yanılgıya düşmektedir. Yani unsurda yanılgı yasak yanılgısına neden olmamakta, 

tersine, yasak yanılgısı, şeklen unsur gibi görülen bir nitelikte yanılmayı beraberinde 

getirmektedir. Böyle bir durumda söz konusu ilkeden hareket etmek de mümkün 

görünmemektedir. 

 

4. Haksızlık İçeriğini Etkilemeyen Unsurlar 
a. Saik ve Benzeri Sübjektif Unsurlar 

Bir suç tipinin içinde eylemin belirli bir saikle işlenmesine ilişkin bir unsur 

kabul edilebileceği gibi, böyle bir saik eylemin ağırlatıcı veya hafifletici nitelikli bir 

şekli için de öngörülebilmektedir. Örnek olarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 

82’nci maddesinde yer alan “kasten öldürme” suçunun nitelikli halleri olarak suçun 

“kan gütme saiki ile” veya “töre saiki ile” işlenmesi öngörülmüştür (m. 82/j,k).  

Saik dışında başka sübjektif unsurlar da benzer bir konuma sahiptir. Örnek 

olarak, Türk Ceza Kanunu’nun 82/i maddesinde, suçun “bir suçu işleyememekten 

duyulan infial ile” işlenmesi bir ağırlatıcı neden olarak düzenlenmiştir. Burada da bir 

saik olmasa da, tamamen failin iç dünyasına ilişkin bir belirleme yer almaktadır ve 

bu nedenle bu gibi unsurlar da gerçekte tipe değil, kusura dahil kabul edilmektedir238. 

Failin bütünüyle iç dünyasına ilişkin olup yalnızca belirli bir yönelimi veya 

psikolojik durumu ifade eden bu gibi unsurlar, suç tipi içinde yer alsalar da gerçekte 

suç tipinin maddi unsurlarından sayılmazlar ve kastın da bu gibi unsurları kapsaması 
                                                
238 Roxin, AT/I, § 10, Kn. 78, 79; § 12, Kn. 124, 137. 
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aranmaz. O nedenle, failin bu gibi unsurlar üzerindeki yanılgısı, hiçbir zaman kastı 

etkileyen bir durum olarak ortaya çıkmayacaktır239.  

Belirtelim ki, söz konusu unsurların temelinde yer alan maddi vakıalar 

üzerindeki yanılgı eğer esaslı ise, failin yararına sonuç doğurabilecektir. Örnek 

olarak, mala karşı işlenen suçların birçoğunda hafifletici bir neden olarak 

öngörülmüş olan “hukuki bir ilişkiden doğan bir alacağın tahsili amacı ile hareket 

edilmesi” hali, failin böylesi bir alacağın varlığına inanarak hareket etmesi 

durumunda var kabul edilecektir. Ancak bu durum da, failin yanılgısının kastını 

etkilemesinden değil, söz konusu yanılgının ilgili saiki doğrudan doğruya ortaya 

çıkarmış olmasından kaynaklanmaktadır. 

b. Objektif Cezalandırılabilirlik Koşulları ve Kovuşturma 
Koşulları 
(1) Objektif cezalandırılabilirlik koşulları 

Suç tiplerinin içinde birer unsur gibi görünen bu koşullar gerçekte eylemin 

haksızlık niteliğine etkide bulunmayan ve yasakoyucu tarafından suç politikası 

nedeniyle saptanarak cezalandırmanın sınırlandırılmasına yarayan unsurlardır240. Bu 

koşulların somut olayda gerçekleşip gerçekleşmemesi, eylemin haksızlık içeriği 

üzerinde etkili olmadığı için, bu koşulların kusur ilkesine de aykırılık oluşturmadığı 

kabul edilmektedir241. 

Gerçekten objektif cezalandırılabilirlik koşulları aslında cezasızlık 

nedenlerinin bir alt kategorisini oluşturmaktadır242. Failin kastının eylemin 

cezalandırılabilirliğini kapsaması gerekmediği için, bunlar üzerindeki yanılgının da 

kasta herhangi bir etkisi bulunmayacaktır243. Objektif cezalandırılabilirlik koşulu 

                                                
239 Roxin, AT/I, § 12, No. 137. 
240 Bkz. Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler II, s. 316-317. 
241 Walter Gropp, Strafrecht Allgemeiner Teil [AT], 3. Aufl., Springer Verlag, Berlin v.d., 2005, § 5, 
Kn. 80. 
242 LK-Schroeder, § 16, Kn. 61. 
243 Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler II, s. 317; Kühl, AT, § 5, Kn. 18; 
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bakımından failin yanılmış olmasının veya olmamasının bir farkı bulunmamaktadır. 

Koşul gerçekleşmiş ise fail cezalandırılacak, gerçekleşmemişse cezasız kalacaktır244.  

Bu durumu bir örnekle açıklamamız gerekirse: 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun 125’inci maddesinde yer alan hakaret suçunun gıyapta işlendiğinde 

cezalandırılabilmesi, üç kişi ile ihtilat koşuluna bağlanmıştır245.  Bu objektif bir 

cezalandırılabilme koşulu olduğundan, failin üç kişi ile ihtilat ettiğini bilip 

bilmemesi, koşulun gerçekleşmesi açısından herhangi bir önem taşımayacaktır. 

Dolayısıyla, örnek olarak bir konferansta mikrofonun açık olduğunu bilmeden 

yanındaki konuşmacının kulağına doğru eğilerek o sırada salonda bulunmayan 

üçüncü bir kimse hakkında hakaret içeren ifadeler kullanan bir konuşmacının bu 

sözleri konferansı dinleyen topluluk tarafından da duyulursa, suçla birlikte objektif 

cezalandırılabilirlik koşulu gerçekleşmiş olacaktır; bu durumda fail, mikrofonun açık 

olduğunu bilmediği için suçun maddi unsurlarında yanılgıya düştüğünü iddia 

edemeyecektir246.  

Aynı örneğe bağlı başka bir durum düşünelim: Fail yine mikrofonunun açık 

olduğunu bilmeden, fakat bu kez salonda bulunan üçüncü bir kişi hakkında yanındaki 

konuşmacıya aynı sözleri söylemiş ve sözler salondaki bütün topluluk tarafından 

duyulmuş olsun. Bu durumda failin huzurda hakaret suçu açısından herhangi bir 

objektif cezalandırılabilirlik koşulu bulunmadığı ve sözlerin doğrudan muhatabına 

yönelmiş olması gerekeceği için failin yanılgısı suçun unsurlarına ilişkin olacak ve 

kastı bulunmadığı için bu suç gerçekleşmeyecektir. Buna karşılık, mağdur haricinde 

üç kişi ile ihtilat unsuru yine de yerine gelmiş olacağından, fail gıyapta hakaret 

suçundan cezalandırılabilecektir.  

                                                
244 Dönmezer/Erman, c.II, Kn. 1049. 
245 Bunun bir objektif cezalandırılabilme koşulu olduğu, madde gerekçesinde şu sözlerle ifade 
edilmiştir: “Gıyapta hakaretin cezalandırılabilmesi için, fiilin mağdurun gıyabında ve fakat en az 
üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. (...) Bir veya iki kişiyle ihtilat ederek de mağdura 
hakaret edilebilir. Bu gibi durumlarda da esasında bir haksızlık gerçekleşmektedir. Ancak, 
izlenen suç siyaseti gereğince, gıyapta hakaretin cezalandırılabilmesi için, mağdurun gıyabında 
en az üç kişiyle ihtilat edilerek, yani en az üç kişi muhatap alınarak hakaretin yapılması şart 
olarak aranmıştır”. 
246 Bununla birlikte yine aynı örnekte failin cezası, “alenen hakaret” etmiş olması nedeniyle 
artırılamayacaktır; zira bu durum suçun nitelikli halinin bir unsuru olup, failin kastını 
gerektirmektedir.  
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(2) Kovuşturma koşulları 
Kovuşturma koşulları ve kişiye bağlı cezasızlık nedenleri de suç tipinin ve 

haksızlığın gerçekleşmesinden bağımsızdır.  Kovuşturma koşulları gerçekte ceza 

yargılamasına ilişkin olmakla birlikte, suç tipleri içinde yer verilen “izin”, “şikayet”, 

“karar” gibi işlemler olup, suç tipinin gerçekleşmesinden sonra kamu gücünün 

harekete geçebilmesi açısından aranan koşullardır247. Bunların gerçekleştirilmesi 

objektif cezalandırılabilirlik koşullarından farklı olarak mağdurun veya bir merciin 

iradesine bırakılmıştır248. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, kovuşturma koşullarının varlığı veya yokluğu 

üzerindeki yanılgı hiçbir durumda tipte yanılgıya veya yasak yanılgısına neden 

olamayacaktır249.  

C. Tipte Yanılmaya İlişkin Özel Durumlar 
1. Suçun Maddi Konusunda Yanılma ve Sapma 

a. Suçun Maddi Konusunda Yanılma (Error in persona vel 
in objecto) 

Tipte yanılgı açısından önem taşıyan bir sorun da, suçun maddi konusundaki 

yanılgının kastı etkileyip etkilemeyeceğidir. 

Türk hukuk öğretisinde sıklıkla “kişide yanılma” veya “şahısta hata” 

başlıkları altında incelenen bu sorun, yalnızca kişilerle sınırlı olarak ele 

alınmamalıdır. Gerçekte failin, suçun konusu olarak suç tipinde belirtilmiş olan kişi 

veya şeyi, yanılgı sonucunda karıştırması ve hedeflediği konu dışında başka bir konu 

üzerinde tipik sonucu ortaya çıkarması söz konusudur. 

Suçun maddi konusunda yanılma iki şekilde ortaya çıkabilir: Failin 

tasavvuruna göre var sandığı konu ile gerçekte varolan konu birbiri ile aynı nitelikte 

veya eşdeğer olabileceği gibi, bunlar nitelik açısından birbirinden farklı konular da 

olabilecektir. Eşdeğer yanılmanın tipik örneği, bir insanı öldürmek için hareket eden 

                                                
247 Sulhi Dönmezer / Sahir Erman, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c.I,  11.b., Beta, İstanbul, 1994, 
Kn. 460; İçel v.d., Suç Teorisi, s. 22. 
248 İçel v.d., Suç Teorisi, s. 22. 
249 Roxin, AT/I, § 12, Kn. 139; S/S-Cramer/Sternberg-Lieben, § 16, Kn. 36. 
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failin, gerçekte hedefi olan kimse sandığı başka bir kişiyi öldürmesidir. Eşdeğer 

olmayan yanılma halinde ise, örnek olarak çalıların arkasında hareket eden bir tavşan 

olduğunu sanıp onu öldürmek için ateş eden failin, gerçekte orada çömelmiş bulunan 

bir insanı öldürmesi söz konusu olabilir. 

Suçun maddi konusunda eşdeğer yanılgıya düşen failin eylemi, eyleminin 

yönelik olduğu kişi veya eşya üzerinde sonuç doğurmaktadır. Ancak fail bu kişinin 

veya eşyanın kimliği veya özelliği konusunda yanılgıya düşmüştür250.  

Eşdeğer yanılgı konusunda öğreti ve uygulamada görüş birliği bulunmaktadır: 

Suçun maddi konusunda yanılma kural olarak kast açısından önem taşımayacak ve 

fail suçu kasten işlemiş kabul edilecektir; “zira kanun aynı nitelikteki konuları aynı 

şekilde korur”251.  

Eşdeğer olmayan yanılgı durumunda ise fail kast ve taksire ilişkin genel 

hükümlere göre sorumlu tutulacak, gerçekleştirmeyi istediği suç açısından teşebbüs 

durumunda kaldığı kabul edilecek, buna karşılık gerçekleştirdiği sonuç bakımından 

taksirinin varlığına veya yokluğuna göre uygulamada bulunulacaktır252. 

Failin, mağdurun kişiliğinden kaynaklanan ağırlatıcı veya hafifletici 

nedenlere ilişkin bilgisizliği ise, suçun maddi konusundaki yanılgının sonucu da olsa, 

farklı bir yanılgıdır ve fail doğal olarak bu yanılgısından yararlanacaktır253. 

b. Nedensellik Bağında ve Hedefte Sapma 
(1) Sapma kavramı ve yanılgıdan farkı 

Yanılma halinde objektif gerçeklik ile failin zihnindeki gerçeklik arasında bir 

farklılık bulunmakta ve failin kastı da bu farklılık nedeniyle etkilenmekte veya hiç 

oluşmamaktadır; yani eksiklik failin tasavvurunda, dış dünyaya ilişkin bilgisinde yer 

alır. Sapma ise, iradeye ilişkin bir eksikliğe değil, bir beceri eksikliğine 

                                                
250 Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht – Allgemeiner Teil I [S-AT/1], 3. Aufl., 
Stämpfli Verlag, Bern, 2005, § 9, Kn. 90.  
251 Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler II, s. 352. 
252 Füsun Sokullu-Akıncı,“Ceza Hukukunda Kusurluluk”, Ceza Hukuku Günleri – 70. Yılında Türk 
Ceza Kanunu -Genel Hükümler- (26-27 Mart 1997, İstanbul), İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı yayını, Beta, İstanbul, 1998, s. 102. 
253 Centel/Zafer/Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, s. 441. 
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dayanmaktadır ve iradenin ortaya çıkmasından sonraki bir aşamada gerçekleşir254. 

Yani, suçun maddi konusunda yanılma dışsal olanın algılanıp içselleştirilmesi 

sırasında ortaya çıkan bir olgudur ve dolayısıyla sübjektif temellidir. Sapma ise, 

kastın oluşumundan sonra, hatta icra sırasında ortaya çıkan dışsal faktörler nedeniyle 

sonucun kast edilenden farklı bir hal alması durumudur255. Bu durumda “bir yanılma 

yoktur; fakat ya seçilen araçların yetersizliği veya yetenekli bir tarzda 

kullanılmaması yüzünden ya da diğer herhangi bir sebepten dolayı, failin maksadını 

teşkil eden neticeden başka bir netice gerçekleşmektedir”256. 

(2) Nedensellik bağında sapma (Aberratio delicti) 
i. Genel olarak 

Failin tipik eylemi kasten gerçekleştirdiği ve sonucun da hedeflediği maddi 

konunun üzerinde ortaya çıktığı durumlarda özellik taşıyan bir başka durum ise, 

nedensellik bağında sapmadır. Failin bir hareketi ile tipik sonucu ortaya çıkardığını 

sanması, ancak sonucun -failin elinde olan veya olmayan- başka bir nedenden dolayı 

gerçekleşmesi durumunda nedensellik bağında sapma söz konusudur. Örnek olarak, 

bir kişiyi başına vurarak öldürdüğünü sanan ve cesedi ortadan kaldırmak için bir 

çuvala koyarak denize atan fail açısından böyle bir durum söz konusudur257. Aynı 

şekilde, öngörülen sonucun daha önceden farklı bir nedenden gerçekleştiği 

durumlarda da nedensellik bağında sapma bulunduğu sonucuna ulaşılabilir. Örnek 

olarak fail, baygın bir kişiyi köprüden suya atıp boğulmasını planlamış, ancak kişi 

köprünün demirlerine çarparak darbenin etkisi ile ölmüş olabilir258. 

 

 

 

                                                
254 Kühl, AT, § 13, Kn. 29; Dönmezer/Erman, c.II, Kn. 1054. 
255 Mehmet Cemil Ozansü, “Yeni Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Hata Kavramı”, Suç Politikası, 
Ed. Kayıhan İçel, Yener Ünver, Seçkin, Ankara, 2006, s. 389.  
256 Dönmezer/Erman, c.II, Kn. 1039. 
257 Örnek için bkz. Dönmezer/Erman, c.II, Kn. 938. 
258 Örnek için bkz. Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler II, s. 348-349. 
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ii. Çeşitli görüşlerin incelenmesi 
Klasik görüşler etkisindeki Türk hukuk öğretisinde de nedensellik bağında 

yanılmanın söz konusu olabileceği kabul edilmekle birlikte, bu gibi yanılgıların 

hiçbir durumda esaslı olamayacağı ve failin ceza sorumluluğunu etkilemeyeceği 

düşüncesi yerleşmiş durumdaydı. Nedensellik bağı açısından uygun neden (veya 

karma uygun neden) teorisini benimseyen ve dolayısıyla nedensellik kavramını zaten 

objektif olarak yüklenebilir eylemlerle sınırlı bir şekilde tanımlayan bu 

yaklaşımlara259 göre, nedensellik bağı suçun maddi unsurunun bir parçası olduğu 

halde, failin kastının bunu kapsamasına gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 

nedensellik bağı kesilmediği ve yeni bir nedensel seri başlamadığı sürece, failin 

sübjektif durumunun sorumluluğuna herhangi bir etkisi de söz konusu olamaz260. 

Alman öğreti ve uygulamasında ise konuya başka bir açıdan yaklaşıldığı 

görülmektedir. Alman uygulamasında yerleşmiş bulunan eski anlayışa göre 

nedensellik bağı da suçun bir unsuru olarak değerlendirilmekte ve failin bilincinin 

bunu da kapsaması, yani failin kural olarak nedensellik bağını da bilmesi ve istemesi 

gerektiği ifade edilmektedir. Ancak nedensellik bağı her bir olayda en ince 

ayrıntısına kadar öngörülemeyeceğine göre, failin öngörüsünden farklı gerçekleşen 

ve suçun gelişimi açısından esaslı öneme sahip olmayan durumlar kastı 

etkilemeyecektir261. Bu görüşe göre, “genel yaşam deneyimlerine göre 

öngörülebilecek olgular kapsamında kalan ve eylemin başka türlü 

değerlendirilmesini meşrulaştırmayan” sonuçlar, nedensellik bağında önemsiz 

sapmaya neden olacak, bunun dışında kalan durumlarda failin kastının ortadan 

kalktığı kabul edilebilecektir262.  

Bu görüşün Türk ceza hukuku öğretisindeki temsilcisi Önder’e göre de, “fail 

neticeyi gerçekleştirmek istediği halde, bu neticenin gerçekleşme biçimi atipik bir 

                                                
259 Ünver, İzin Verilen Risk, s. 250. 
260 Dönmezer/Erman, c.II, Kn. 1070, ayrıca bkz. Kn. 938. 
261 Bkz. LK-Schroeder, § 16, Kn. 17 vd.  
262 Bkz. BGHSt 7, 325, 329; BGHSt 38, 32, 34. 
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gelişme göstermediği ve objektif olarak bu neticenin faile yüklenebilmesi mümkün 

olduğu sürece, nedensellik bağındaki yanılma önemli yanılma değildir”263. 

Bu bağlamda, üçüncü kişilerin bilinçli veya bilinçsiz davranışlarının veya 

failin eyleminden bağımsız doğa olaylarının sonucun meydana gelmesinde önemli 

rol oynaması gibi durumlar, nedensellik bağında esaslı yanılma kapsamında 

görülmüştür. Örnek olarak, tehlikeli bir sollama sırasında sollanan araçtaki 

sürücünün kalp krizi sonucunda ölmesi, vitamin zehirlenmesi yaşayan bir çocuğun 

kaldırıldığı hastanede gripten dolayı ölmesi gibi durumlarda Alman Federal 

Mahkemesi, söz konusu sonuçların önceden görülemeyeceğini ve bu nedenle 

nedensellik bağında yanılma halinin bulunduğunu ifade etmiştir264. 

iii. Nedensellik bağında sapmanın objektif yüklenim 
kapsamında değerlendirilmesi 

Günümüzde kabul gören anlayış, “nedensellik bağında yanılma” olarak 

adlandırılan sorunların gerçekte birer sapma durumu olduğunu ve bu sorunların 

yanılma bağlamında değil, kasıtlı eylemin faile yüklenebilip yüklenemeyeceği, yani 

objektif yüklenim bağlamında incelenmesi gerektiğini savunmaktadır.  

Gerçekten de, nedensellik bağına ilişkin olarak şart teorisi kabul edildiğinde, 

sonucun öngörülebilir olup olmadığı sorunu, nedensellik bağının kapsamında 

bulunan bir konu olarak karşımıza çıkmamaktadır. Eylemin öngörülebilir niteliğinin 

saptanması, failin kastını etkileyen bir husus değil, eylemin objektif olarak 

yüklenebilir olup olmadığının belirlenmesinde incelenecek bir konudur265. 

Kanımızca da nedensellik bağında sapma olarak görülebilecek durumların 

gerçekte eylemin objektif yüklenimi dışında herhangi bir görünümü 

bulunmamaktadır; bunun ayrıca yanılma teorisi içinde değerlendirilmesine de gerek 

yoktur. Örnek olarak bir kimseyi öldürmek amacıyla başına vuran, daha sonra da 

öldü sanarak oradan ayrılan fail, mağdurun olaydan birkaç dakika sonra kan 

                                                
263 Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler II, s. 348. Aynı görüşte: Öztürk/Erdem, Uygulamalı 
Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, Kn. 311. 
264 Bkz. LK-Schroeder, § 16, Kn. 20, 21. 
265 Georg Freund, Strafrecht Allgemeiner Teil – Personale Straftatlehre [AT], Springer Verlag, 
Berlin v.d., 1998, § 7, Kn. 128. 
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kaybından ölmesi durumunda sonuçtan sorumlu tutulacaktır, zira bu sonuç kendisi 

tarafından öngörülebilir nitelikte olduğu için objektif yüklenim bulunmaktadır. Aynı 

durumda mağdurun yalnızca bayılması ve olay yerine yetişen ambulansın yolda kaza 

yapması sonucunda yaşamını yitirmesi durumunda ise, kasten öldürme eyleminin 

teşebbüs aşamasında kaldığı kabul edilecektir.  

 

 

iv. Sonucun sonradan oluşması veya önceden meydana 
gelmesi halleri 

Failin devam eden hareketi sonucunda nihai amacına yine kendi davranışı ile 

ulaştığı, fakat bu sonucun kendisi tarafından öngörülenden farklı bir nedensel seriden 

kaynaklandığı durumlar da söz konusu olabilir. Yukarıda verdiğimiz örnekte fail 

öldü sandığı kişinin bedenini ortadan kaldırmaya çalışırken, gerçekte ölümüne bu 

sonraki hareketi ile neden olması halinde böyle bir durum söz konusudur. Bir görüşe 

göre bu gibi durumlarda ilk davranış açısından ceza yükümlülüğü kendi koşulları 

altında doğmuş kabul edilmeli, ikincisi açısından ise failin yanılgısı ve dolayısıyla 

taksirinden söz edilmelidir266. Buna karşılık bizim de kabul ettiğimiz ağırlıklı görüşe 

göre, dar anlamda dolus generalis olarak ifade edilebilecek bu gibi durumlarda, kural 

olarak sonucun faile objektif olarak yüklenebilir nitelikte olduğu kabul 

edilmektedir267. Burada, failin ilk hareketinin aynı sonuca yönelik olması, yani 

eylemin aynı eylem planı içinde bir bütünlük göstermesi gerekmektedir268.  

Başka bir durumda ise, failin hareketi planlandığından önce sonuç doğurmuş 

olabilir. Fidye için kaçırdığı bir kişiyi evinin bodrumuna hapsedip, parayı aldıktan 

sonra öldürmeyi planlayan bir fail, kaçırılan kişinin bulunduğu yerde havasızlıktan 

ölmesi halinde böyle bir durumdadır. Önceki eylemi açısından olası kastın 

bulunmadığı durumlarda kural olarak sonuç kendisine objektif olarak 
                                                
266 Köhler, AT, s. 154; Kühl, AT, § 13, Kn. 48; aynı görüşte: Karl Engisch, Untersuchungen über 
Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht, Berlin 1930, 2. yeniden basım, Scientia Verlag, Aalen, 
1995, s. 72. 
267 NK-Puppe, § 16, Kn. 82; Roxin, AT/I, § 12, Kn. 172; Türk hukukunda aynı görüşte: 
Dönmezer/Erman, c.II, Kn. 938;  
268 Roxin, AT/I, § 12, Kn. 172. Karşı görüşte: NK-Puppe, § 16, Kn. 85. 
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yüklenemeyecek, ancak ilk hareketin söz konusu sonuca neden olabileceği fail 

tarafından öngörülmüş ise, objektif yüklenimden söz etmek mümkün olacaktır269. Bu 

bağlamda, failin ilk hareketinin aynı zamanda sonuca yönelik teşebbüs niteliğinde bir 

eylem olması durumunda, fail tamamlanmış suçtan sorumlu tutulacaktır270. 

(3) Hedefte Sapma (Aberratio Ictus) 
i. Hedefte sapma kavramı 

Hedefte sapma (aberratio ictus), saldırının belirli bir maddi konuya yöneldiği 

durumlarda, bu maddi konunun isabet almadığı ve saldırının, saldırgan tarafından 

tipe uygun ve kasıtlı eylemin koşullarını gerçekleştirmeyen başka bir maddi konu 

üzerinde etkili olduğu durumlar olarak tanımlanabilir271. Gerçekten hedefte sapma 

kavramının Latince karşılığı olan aberratio ictus da, “darbenin sapması” anlamına 

gelmektedir272.  

Maddi konuda yanılgıda olduğu gibi, hedefte sapma açısından da failin 

eylemi yaparken hedeflediği sonuç ile gerçekleşen sonuç arasında nitelik farkı 

bulunduğu durumlarda herhangi bir tartışma bulunmamaktadır273. Bir insana nişan 

alıp, onun önünde durduğu dükkanın vitrinini kıran kişi, kasten öldürmeye teşebbüs 

suçunu işlemiş, camı ise taksirle kırmıştır. Mala zarar verme suçu taksirle 

işlenemeyeceğinden de bu suça ilişkin bir sorumluluğu doğmayacaktır274. 

İtalyan Ceza Kanunu, istenen sonuç ile gerçekleşen sonuç arasında nitelik 

farkı bulunan durumları, “suçta sapma” (aberratio delicti) başlığı altında ayrıca 

düzenlemiştir. Bu yasanın 83’üncü maddesine göre “(...) suçun icra araçlarının 

kullanılmasında yanılma veya başka bir nedenden dolayı, istenen sonuçtan başka bir 

sonuç meydana getirilirse, eylemin taksirle işlendiğinde cezalandırılabileceği yasa 

tarafından öngörülmüş olması kaydıyla, fail taksirli eyleminden sorumlu tutulur. Fail 

aynı zamanda istediği sonucu da meydana getirmiş ise, suçların birleşmesine ilişkin 

                                                
269 NK-Puppe, § 16, Kn. 87-90. 
270 Roxin, AT/I, § 12, Kn. 168. 
271 Freund, AT, § 7, Kn. 84. 
272 Bkz. Köhler, AT, s. 152. 
273 Bkz. Dönmezer/Erman, c.II, Kn. 1058; İçel v.d., Suç Teorisi, s. 277. 
274 Kühl, AT, § 13, Kn. 30. 
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hükümler uygulanır”. Bu durumda fail, nedensellik bağında sapma nedeniyle oluşan 

sonuçtan taksirle sorumlu tutulacak, kendi istediği sonuç bakımından ise teşebbüs 

veya tamamlanmış suç nedeniyle cezalandırılacak ve fikri birleşme hükümleri 

uygulanacaktır275. Türk hukuku bakımından ise aynı sonuca genel ilkeler 

uygulanarak ulaşılabilmektedir276. 

ii. Hedefte sapma kapsamına ilişkin özel durumlar 
(a) Hukuksal değer taşıyıcısının tek olduğu durumlar 

Maddi konu açısından önem taşıyan bir nokta da, hukuksal değer taşıyıcısının 

her bir suç açısından doğru saptanması gerekliliğidir. Alman Federal Mahkemesi’nin 

kararına konu olan bir olayda, belirli bir kişinin ceza kovuşturmasına uğraması 

amacıyla sahte deliller hazırlayan bir kişinin eylemi sonucunda failin hedefi olmayan 

üçüncü bir kişi üzerinde suç şüphesi doğmuş ve hazırlık soruşturmasına başlanmıştır. 

Bu olayda işlenen iftira suçu, adliyeye karşı işlenen bir suç olduğuna göre, korunan 

hukuksal değer de adalet sisteminin yanıltılmadan doğru bir şekilde işlemesi ve 

dolayısıyla kişilerin adil yargılanma hakkı olarak belirlenmiştir. Bunun sonucunda 

failin kastının yönelik olduğu hukuksal değer taşıyıcısı açısından herhangi bir 

farklılık bulunmadığı için hedefte sapmanın da söz konusu olmadığı, ortada kasten 

işlenmiş ve tamamlanmış tek bir suç olduğu sonucuna ulaşılmıştır277. 

Belirtelim ki Alman Federal Mahkemesi’nin bu kararda ulaştığı sonuç, iftira 

suç tipi açısından kabul görmemiştir. Ancak bu durum, bu suçun kendine özgü 

yapısından kaynaklanmaktadır. Buna göre, iftira suçunda suçtan zarar gören kişi de 

hukuksal değer açısından dikkate alınmalı ve olayda hedefte sapma hükümleri 

uygulanmalıdır278. Gerçekten, Alman Ceza Kanunu’nun § 164 hükmünde 

düzenlendiği şekliyle iftira suçu, herhangi bir kimse üzerinde gerçek dışı bir şüphe 

uyandırılması olarak değil, “belirli bir kişiye” yönelik olarak bu suçun işlenmesi 

                                                
275 Bkz. Dönmezer/Erman, c.II, Kn. 1058; Romano, Commentario Sistematico del Codice Penale, 
Art. 83, Kn. 7. 
276 Dönmezer/Erman, c.II, Kn. 1058. 
277 BGH, 3 Mayıs 1956 tarihli ve 3StR 77/56 sayılı kararı, BGHSt 9, s. 240 vd. Mahkeme burada 
hedefte bir sapma saptamış ve bu sapmanın gnel yaşam deneyimlerine göre öngörülebilir nitelikte 
olduğu gerekçesi ile tamamlanmış tek bir suçtan hüküm kurmuştur (s. 242-243).  
278 Kühl, AT, § 13, Kn. 40. 
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olarak formüle edildiği için sonucun başka bir kişi üzerinde doğmuş olması failin 

eylem planına ters düşecek ve hedefte sapma olarak değerlendirilmek 

gerekecektir279. 

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 267’nci maddesinde yer alan iftira suçu 

açısından da benzer bir değerlendirme yerinde görünmektedir, zira yasakoyucu bu 

maddede “işlemediğini bildiği halde (...) bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat” 

edilmesini düzenlemiştir. Buna karşılık Türk Ceza Kanunu’nun 271’inci 

maddesindeki “suç uydurma” veya 281’inci maddedeki “suç delillerini yok etme, 

gizleme ve değiştirme” suçlarında hukuksal değer suçtan zarar görene bağlı olarak 

belirlenmediği için, bu suçlarda hedefte sapmanın mümkün olmadığı sonucuna 

ulaşılacaktır. 

(b)  Suç ortağının yanılgısı sonucunda hedefte sapma 
Hedefte sapma, suç ortaklığı ilişkisi içinde suçun maddi unsurlarını yerine 

getiren failin yanılgısı nedeniyle de ortaya çıkmış olabilir. Bir suça azmettirilen 

kişinin, öldürmesi gereken kimse yerine, suçun kişide yanılma sonucunda başka bir 

kimseyi öldürmesi durumunda böyle bir sorun ortaya çıkmaktadır. Azmettirilen 

açısından burada bir sorun bulunmamaktadır; zira suçun maddi konusunda yanılma 

hükümleri gereği kasten bir suç işlemiş kabul edilecek ve tamamlanmış suçtan 

sorumlu tutulacaktır. Buna karşılık azmettiren açısından aynı şeyi söylemek mümkün 

değildir; zira azmettiren olayda yanılmış değildir280.  

Bu durum bir örnekle de açıklanmaktadır: Azmettiren, faili belirli bir kişiyi 

öldürmek için görevlendirse ve fail pusu kurduğu sırada yoldan geçen bir kimseyi 

kişide yanılma sonucu öldürdükten sonra durumu anlayıp, asıl hedefini bekleyerek 

onu da öldürse, azmettiren iki ayrı suça azmettirmekten dolayı mı sorumlu 

tutulacaktır281? 

Günümüzde ağırlıklı olarak kabul edilen görüşe göre, yukarıda anlattığımız 

bu durumda asıl fail açısından kişide yanılma dolayısıyla tamamlanmış suç, 

                                                
279 Roxin, AT/I, § 12, Kn. 158. 
280 Roxin, AT/I, § 12, Kn. 173-174. 
281 Binding, Die Normen und ihre Übertretung, Band 3, s. 214, dn. 9. 
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azmettiren açısından ise hedefte sapma durumu söz konusu olacak ve teşebbüs 

sorumluluğuna gidilecektir282.  Buna karşılık azmettirenin daha baştan yanılma 

riskini kendi üzerine almış olması durumunda sonuç azmettirenin kasıtlı hareketine 

yüklenebilecek ve o da tamamlanmış eylemden sorumlu tutulabilecektir283.  

Belirtelim ki bu görüş bir azınlık tarafından eleştirilmektedir. Buna göre fail 

azmettirenin bir aracından ibaret değildir; azmettirenin hareketi ile sonuç arasında da 

basit ve doğal bir nedensellik ilişkisi değil, bir bağlılık ilişkisi söz konusudur. Bunun 

sonucunda, suç ortaklığındaki bağlılık ilkesi gereği azmettireni de tamamlanmış 

suçtan sorumlu tutmak gerekecektir284. 

Ancak bizim görüşümüze göre, teşebbüsün tanımından “doğal nedensel 

serinin kesilmesi” gibi bir sonuç çıkmamaktadır. Eylem azmettirenin kontrol 

edebileceği alandan çıktıktan sonra onun elinde olmayan nedenlerden dolayı 

öngörmediği bir şekilde sonuçlandığına göre, burada teşebbüs sonucunun kabulüne 

kanımızca herhangi bir engel bulunmamaktadır.  

Suç ortaklığındaki bağlılık ilkesi de en azından Türk hukuku esas alındığında 

bu sonuca engel olmamalıdır. “Suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili 

suçun en azından teşebbüs aşamasına varmış olması” koşulu (TCK m. 40/3) 

sorumluluğu genişletici değil, sınırlayıcı bir kuraldır. Yani eylem teşebbüs aşamasına 

varmamış ise sorumluluğun doğmayacağını belirlemektedir. Eylemin teşebbüs 

aşamasına varması durumunda herkesin aynı şekilde sorumlu tutulacağı ise bu 

madde metninden çıkartılamamaktadır. Tersine, 40/1’inci maddede Türk yasakoyucu 

“suçun işlenişine iştirak eden her kişi (...) kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır” 

                                                
282 Stratenwerth/Kuhlen, AT/1,  § 8, Kn. 98; LK-Schroeder, § 16, Kn. 14; Blei, AT, s. 285; İsviçre 
açısından bkz. Stratenwerth, S-AT/1, § 9, Kn. 91. Buna karşılık Roxin aynı durumda Alman Ceza 
Kanunu’nun 30’uncu paragrafında özel olarak düzenlenmiş bulunan “azmettirmeye teşebbüs” 
durumunun söz konusu olduğunu ifade etmektedir (bkz. LK-Roxin, § 26, Kn. 90 vd). Konuyla ilgili 
ayrıntılı tartışma için bkz. NK-Puppe, § 16, Kn. 108 vd. Böyle bir hüküm Türk Ceza Kanunu’nda yer 
almadığından burada ayrıntıya girilmemektedir. 
283 Stratenwerth, S-AT/1, § 9, Kn. 91. Örnek olarak azmettiren faile, “köşeden dönen ilk adamı vur” 
demiş olabilir. Bu durumda her türlü kişide yanılgıya karşın azmettiren sonucu öngörmüş ve 
kabullenmiş olacağından en azından olası kastının kabulü gerekecektir. 
284 LK-Puppe, § 16, Kn. 113, aynı yönde: Fatih S. Mahmutoğlu, “Kusurluluk Prensibi Açısından 
Azmettirenin Ceza Sorumluluğu”, İÜHFM 2005, s. 106. Yazara göre, “suçun maddi konusundaki 
yanılma, azmettirenin sorumluluğu bakımından önemli değildir”. 
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demekle sonucun objektif yüklenimi açısından her fail, azmettiren ve yardımcının 

bağımsız bir şekilde değerlendirilmesine kapı açmıştır. 

Bu durumda, suç ortağının suçun maddi konusunda yanılma nedeniyle tipik 

sonucu bir başka maddi konu üzerinde gerçekleştirdiği durumlarda azmettiren kişi 

açısından sapma hükümlerinin uygulanacağı yönündeki görüşlere biz de 

katılmaktayız. 

Bununla birlikte eklemeliyiz ki, azmettirilen fail yanılgı nedeniyle 

azmettirene karşı bir suç işleyerek azmettireni suçun mağduru haline getirmiş ise, 

burada işlenemez suç durumu bulunmaktadır, zira “fail yönünden tipik olan sonuç, 

azmettiren açısından tipik olmaktan çıkmıştır”285. 

(c) Hedefte çok sonuçlu sapma 
Hedefte çok sonuçlu sapma durumunda ise, sonuç failin amaçladığı maddi 

konu üzerinde tipik sonuç gerçekleşmekte, ancak bunun yanında başka bir veya 

birden çok başka maddi konu da eylemden etkilenmektedir. Failin istediği sonuç 

gerçekleşmekle birlikte, bunun yanında başka sonuçlar da gerçekleşmiştir286. Vitrinin 

önünde bulunan bir kişiye ateş eden failin hedefini vurması ve aynı zamanda seken 

kurşun nedeniyle vitrinin camını da kırması örneğinde olduğu gibi.  

Burada asıl maddi konuya yönelik kastın ve tamamlanmış bir eylemin 

bulunduğu yönünde herhangi bir tartışma bulunmamaktadır. Fail tarafından 

istenmeyen diğer sonuç açısından ise failin olası kastının bulunup bulunmadığına 

bakılacaktır. İkinci derecede doğrudan doğruya kast veya olası kast saptanırsa, bu 

açıdan da herhangi bir sorun ortaya çıkmamaktadır; zira kasten işlenmiş ve 

tamamlanmış iki suç söz konusudur287. Bununla birlikte, kişinin salt bir başka 

kimseye silahını doğrultup ateş etmesi, olası kastın kabulü açısından yeterli değildir; 

bunun için söz konusu sonucun fail tarafından içselleştirilmiş, kabullenilmiş 

olduğunun da kesin bir şekilde saptanması gerekmektedir288. 

                                                
285 Mahmutoğlu, İÜHFM 2005, s. 107, özellikle bkz. dn. 79. 
286 Hakan Hakeri, Kasten Öldürme Suçları – TCK 81-82-83; Seçkin, Ankara, 2006, s. 54. 
287 Hakeri, Kasten Öldürme Suçları, s. 55; Özgenç, Gazi Şerhi, s. 582-583. 
288 Aynı doğrultuda: Hakeri, Kasten Öldürme Suçları, s. 44-45. Krş. Özgenç, Gazi Şerhi, s. 582.  
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Ancak ikinci sonucun taksirle gerçekleştirilmiş olması durumunda, eylem 

tekliği-eylem çokluğu, fikri birleşme ve cezaların birleşmesi gibi konular öğretide 

tartışılmakla birlikte, bu sorunlar yanılma teorisi açısından herhangi bir önem 

taşımamaktadır289. Bu nedenle biz de tezimiz kapsamında görülemeyecek bu 

sorunların çözümünü ayrıntılı bir şekilde tartışmamakta ve şu andaki tartışma 

durumunu ve görüşümüzü kısa bir özetle vermeyi yeğlemekteyiz. Belirtelim ki bu 

son duruma ilişkin olarak Yargıtay’ımız uzun süredir harekete üstünlük taşıyan görüş 

ile koşut bir şekilde fikri birleşme hükümlerini uygulamaktadır290. Bu görüş 

günümüzde tartışmalı olup öğretinin bir bölümü özellikle 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun kabulü ile harekete üstünlük tanıyan görüşe katılmaktadır291. Buna 

karşılık bizim de katıldığımız “sonuca üstünlük veren görüş”e göre “fikri içtimanın 

uygulanabilmesi için neticenin tek olması şarttır”292; dolayısıyla çok sonuçlu sapma 

durumunda fikri birleşme hükümleri uygulanmamalı, fail her iki suçtan ayrı ayrı 

sorumlu tutulmalıdır293.  

Belirtelim ki İtalyan hukukunda da benzer bir tartışma yer almaktadır. İtalyan 

Yargıtay’ı da Türk Yargıtay’ı gibi harekete üstünlük tanıyan görüşü benimsemekle 

birlikte, bu görüş öğretinin büyük bölümü tarafından eleştirilmektedir294. 

 

 

 

                                                
289 Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler II, s. 359; Hakeri, Kasten Öldürme Suçları, s. 54.  
290 Örnek olarak bkz. Yargıtay 1. CD., 1 Şubat 1983 tarih ve E. 208, K. 208 sayılı kararı, YKD 1983, 
s. 895-896: “(s)anığın annesi maktuleyi hedef almadığı, maktulü hedef alarak yaptığı atışlardan 
üçünün maktule, ikisinin annesi maktuleye isabet ederek annesinin de hedefte hata sonucu ölmüş 
olduğu (...) anlaşıldığına göre; sanık hakkında (...) tek bir ceza tayini gerekirken; annesini 
öldürmekten (...) ayrıca ceza tayini (...) yasaya aykırı (...) görüldüğünden (...)”. 
291 Bkz. Özgenç, Gazi Şerhi, s. 583-584. Yasa değişikliğinden önce de aynı yönde görüş için bkz. 
Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler II, s. 361.  
292 Hakeri, Kasten Öldürme Suçları, s. 54. 
293 Aynı yönde: Uğur Alacakaptan, Suçun Unsurları, Sevinç Matbaası, Ankara, 1970, s. 57; 
Dönmezer/Erman, c. II, Kn. 1068; Kayıhan İçel, Suçların İçtimaı, Sermet Matbaası, İstanbul,1972, s. 
40-41; İçel v.d., Suç Teorisi, s. 278; Sokullu-Akıncı, Ceza Hukuku Günleri, s. 103. 
294 Bkz. Romano, Commentario Sistematico del Codice Penale,  Art. 82, Kn. 26. 
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iii. Hedefte Sapmanın Ceza Sorumluluğuna Etkisi 
(a) Hedefte sapmaya kişide yanılma ile aynı etkiyi 

tanıyan görüş 
Bir görüşe göre, hedefte sapmanın kast üzerindeki etkisi kişide yanılma ile 

aynı olmalıdır. Bu düşünceyi savunanlar, belirli bir olayda kastın bulunması için 

hedefteki maddi konunun fail tarafından herhangi bir şekilde belirlenmiş olması 

gerekmediğini, failin kasten hareket etmiş sayılması için sonucun üzerinde ortaya 

çıkması öngörülen konunun diğer kişi ve eşyadan ayırt edilmiş olmasının 

aranmayacağını ileri sürerler. “Bu görüş failin kasten hareket etmiş olması esasından 

yola çıkar, neticenin aynı hukuki nitelikteki konu üzerinde meydana gelmesi 

durumunda genel kastı (dolus generalis) kabul ederek, failin tek suçtan ve kasten 

sorumluluğunu savunur”295.  

Bu düşünce hukuk öğreti ve uygulamasında azınlıkta olup kendi içinde de 

bölünmüş durumdadır. Aynı görüşteki yazarlardan bazıları sapmanın da gerçekte 

maddi konu üzerinde yanılma gibi, mağdurun niteliklerine ilişkin ve kastı 

etkilemeyen bir yanılgı türü olduğunu iddia ederken296, diğerleri bunun yalnızca 

hukuksal sonuçları açısından suçun maddi konusunda yanılma ile bir tutulması 

gerektiğini ileri sürmektedirler297. 

Eşdeğerlik teorisi (Gleichwertigkeitstheorie)298 olarak adlandırılan bu görüşe 

göre, kastın varlığı açısından maddi konunun bir şekilde somutlaştırılması ve fail 

tarafından duyular yoluyla algılanması gereksizdir. Herhangi bir insanı öldürme kastı 

ile hareket eden kişi, bunun sonucunda bir insanı öldürmüş ise, amacına ulaşmış ve 

eylemi kasten gerçekleştirmiş demektir. Suç tipinin gerektirdiği anlamda kastın var 

olması için, failin mağdurunu karşısında görmesi veya başka bir şekilde algılaması 

                                                
295 Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler II, s. 354. 
296 Puppe, GA 1981, s. 18-19. 
297 Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem 
Irrtum, s. 491 vd., Türk hukukunda bu görüşte: Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 386.  
298 Bkz. Roxin, AT/I, § 12, Kn. 149; krş. Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler II. Önder, “eşit 
değer teorisi” (Gleichheitstheorie) terimini kullanmaktadır. Belirtelim ki, eşdeğerlik veya eşit değer 
teorisi terimi, bu teorinin savunucuları tarafından eleştirilmektedir (bkz. Ingeborg Puppe, “Zur 
Revision der Lehre vom ‘konkreten Vorsatz’ und der Beachtlichkeit der aberratio ictus”, GA 1981, s. 
3). 
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gerekmediği gibi, eylemini belirli bir mağdura yönelik olacak şekilde 

somutlaştırması veya programlaması da aranmamaktadır. Fail, objektif tipi yerine 

getirdiğini bildiği sürece, sonuç açısından yeterli düzeyde bir tasavvuru var 

demektir299. Bunun için de tipte sayılan türe (insan, eşya vb.) dahil bulunan bir maddi 

konuyu kendisine hedef seçmesi ve sonucun da gerçekten bu türe dahil bir konu 

üzerinde gerçekleşmesi kastın varlığı açısından yeterli görülmektedir300. 

Eşdeğerlik teorisini savunanlara göre, hedefte sapma ile suçun maddi 

konusunda yanılmanın birbirinden ayrılması çoğu zaman zor, kimi sınır 

durumlarında ise anlamsız olmakta ve hedefte sapmaya farklı bir hukuksal sonuç 

bağlanmasını açıklayamamaktadır. Özellikle kast açısından maddi konunun duyu 

organları yoluyla algılanması gerektiğini kabul eden görüşler bu noktadan 

eleştirilmektedir. Örnek olarak, telefon yoluyla bir kişiye hakaret etmeyi planlayan 

bir kimse, telefonun açılması üzerine karşı tarafın herhangi bir şey söylemesine fırsat 

vermeden hakaret içeren sözleri sıralayıp ardından telefonu kapatırsa ve yanlış 

numara çevirdiği için asıl muhatabına değil, başka bir kişiye hakaret etmiş olursa, 

burada “duyu yoluyla algılama” bulunmadığı için hedefte sapma söz konusu olacak, 

buna karşılık karşı tarafın “alo” diyerek telefona cevap vermesinden sonra aynı 

eylemi işleyen kişi açısından kişide yanılma kabul edilecektir301. Bu da, hedefte 

sapma ile kişide yanılma arasında hukuken bir ayırım güdülmesini açıklayamayacak 

derecede ince bir farklılıktır302. 

Eski Türk Ceza Kanunu’nun 52’nci maddesi, hedefte sapmayı bir yanılgı 

olarak değerlendirmediği halde, her iki duruma da aynı hukuksal sonucu bağlamıştı. 

Maddede “bir hata veya sair bir arıza” yüzünden failin sonucu farklı bir maddi konu 

üzerinde gerçekleştirmiş olması durumunda kasten işlenmiş tek bir suç olduğu 

                                                
299 NK-Puppe, § 16, Kn. 102; Schroth, Vorsatz und Irrtum, s. 180. 
300 Puppe, GA 1981, s. 3. 
301 Örnek için bkz. Herzberg, JA 1981, s. 475. Buna karşılık bu örneğe özgü olarak, hakaretin içeriği 
muhatabın kişiliğinden ayırt edilemeyeceği için, kişide yanılma da olsa hareket teşebbüs derecesinde 
kalmış sayılmalıdır. Telefona çıkan kişi kendisine yönelik olmayan sözlerden alınmayacak ve şerefi 
incinmeyecektir (bkz. Herzberg, JA 1981, s. 475; aynı görüşte: Roxin, AT/I, § 12, Kn. 179). 
302 Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem 
Irrtum, s. 488. 
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sonucuna ulaşılması, yanılgı dışında hedefte sapmanın da bu madde hükmü 

kapsamında bulunduğu şeklinde yorumlanmaktaydı303.  

Benzer bir hüküm, yürürlükteki İtalyan Ceza Kanunu’nun 82’nci maddesinde 

de yer almıştır. Buna göre, “eylem, suçun icra araçlarının kullanımında yanılgı veya 

başka bir nedenle eylemin yönelik olduğu kişi dışında bir kimseye karşı işlenmiş 

olursa, fail suçu asıl istediği kimseye karşı işlemiş sayılır, ancak ağırlatıcı ve 

hafifletici nedenlere ilişkin olarak 60’ıncı madde hükümleri uygulanır”.  

Belirtelim ki bu iki yasal düzenleme de, hedefte sapmanın bağımsız bir 

hukuksal kurum olduğunu yadsımayan, ancak hukuksal sonuçlarla sınırlı olmak 

üzere suç politikası gereği yasakoyucular tarafından getirilen pratik çözümler olarak 

görülmektedir304. 

(b)  Hedefte sapmayı yanılma teorisi dışında 
değerlendiren görüş 

Öğreti ve uygulamada ağırlıkla savunulan görüşe göre ise, failin belirli bir 

maddi konuya yönelik kastından söz edebilmek için, bu maddi konunun hareketin 

gerçekleştirildiği anda failin zihninde bir ölçüde somutlaşmış olması gerekmektedir. 

Eğer failin bu somutlaştırma sonucunda herhangi bir yanılgıya düşmeden eyleminin 

hedefi olarak saptadığı maddi konu dışında başka bir maddi konu üzerinde sonuç 

gerçekleşmiş ise,  ortada bir yanılgı değil, sapma durumu var demektir. Bu nedenle 

bu teori, “somutlaştırma teorisi” (Konkretisierungstheorie) olarak anılmaktadır305. 

Bu anlayışa göre, failin kastını belirli bir maddi konu üzerinde 

somutlaştırması anından itibaren artık genel bir kasttan söz etmek mümkün 

olmamalıdır. Belirli bir kişiyi öldürmek üzere harekete geçen failin “herhangi bir 

insanı” öldürmek istediğinden söz etmek ancak yorum kurallarına ve kusur ilkesine 

aykırı bir faraziye olabilir306.  

                                                
303 Bkz. İçel vd., İÇEL Suç Teorisi, s. 277; ÖNDER, s. 355. 
304 Türk hukuku açısından bkz. Dönmezer/Erman, c.II, Kn. 1058. İtalyan hukuku açısından aynı 
görüşte: Romano, Commentario Sistematico del Codice Penale,  Art. 82, Kn. 28. 
305 Roxin, AT/I, § 12, Kn. 149. 
306 Kühl, AT, § 13, Kn. 33. 
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Teorinin ilk şekline göre, failin kastından söz edilebilmesi için suçun maddi 

konusunu duyu organları yolu ile algılaması gerekmektedir. Eğer fail tipik sonucu 

doğru bir şekilde algıladığı maddi konu üzerinde değil de başka bir hedef üzerinde 

gerçekleştirmiş ise, burada hedefte sapmadan söz edilecektir307. 

Somutlaştırma teorisinin kendi içinde bazı görüş ayrılıkları da bulunmaktadır. 

Bunlardan birine göre, söz konusu teori ancak kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar veya 

yaşam, beden bütünlüğü ve şeref üzerindeki haklar söz konusu olduğunda 

uygulanabilecek, bunun dışındaki hukuksal değerler açısından ise eşdeğerlik teorisi 

uygulanacaktır. Bunun nedeni, suç tipinin somut olayda gerçekleştirilmesi ve 

eylemin haksızlığı açısından maddi konunun herhangi bir önem taşımaması olarak 

gösterilmiştir308. Buna göre, özellikle malvarlığına yönelen suçlarda eşdeğerlik 

teorisi uygulanacak, örnek olarak bir vitrine atılan taşın yanlışlıkla yandaki dükkanın 

vitrinine isabet etmesi durumunda failin kasten mala zarar verme suçunu 

gerçekleştirmiş olduğu kabul edilecektir309. Belirtelim ki, “maddi eşdeğerlik teorisi” 

olarak adlandırılan bu görüş, öğretide kabul görmemiş ve özellikle malvarlığı 

değerlerinin objektif açıdan ne gibi bir ayrıcalığı olduğunu açıklayamadığı 

gerekçesiyle eleştirilmiştir310. 

Somutlaştırma teorisini geliştiren Roxin ise, olası kast ile işlenen eylemleri bu 

kavramın dışına çıkartmış ve kendi yaklaşımına “eylem planı teorisi” (Tatplan-

Theorie) adını vermiştir. Buna göre, failin her bir olayda maddi konuyu 

somutlaştırmış olup olmadığına bakmak gerekecektir. Eğer bir somutlaştırma varsa 

ve fail ancak belirli bir mağdura karşı suç işleme kararıyla harekete geçmiş ise, 

somutlaştırma teorisinin hükümleri uygulanacaktır; zira eylemin  Buna karşılık fail 

objektif olarak da sonucun herhangi bir maddi konu üzerinde gerçekleşebileceğini 

                                                
307 Cornelius Prittwitz, “Zur Diskrepanz zwischen Tatgeschehen und Tätervorstellung”, GA 1983, s. 
127-128. 
308 Thomas Hillenkamp, Die Bedeutung der Vorsatzkonkretisierungen bei abweichendem 
Tatverlauf, Schwarz Verlag, Göttingen, 1971; s. 113, 125; aynı görüşte: Rolf Dietrich Herzberg, 
“Aberratio ictus und error in obiecto”, JA 1981, s. 474. 
309 Bkz. Kühl, AT, § 13, Kn. 36.  
310 Somutlaştırma teorisinin bakış açısından eleştirel olarak bkz. Kühl, AT, § 13, Kn. 37; Roxin, AT/I, 
§ 12, Kn. 156; eşdeğerlik teorisinin bakış açısından ise bkz. Kuhlen, Die Unterscheidung von 
vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem Irrtum, s. 486. 
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öngörmüş ve buna karşın eylemine devam etmiş ise, gerçekleşen sonuç kendi eylem 

planına uygun olduğu için kastın varlığından ve tamamlanmış suçtan söz edilecektir.  

Örnek olarak, bir köşede pusu kurup köşeyi dönen ilk kişinin başına vurarak 

elindeki çantayı almayı planlayan bir fail, köşeden kim dönerse dönsün eylemi 

işlemek yönünde bir plan yaptığı için, kastı her durumda var kabul edilecektir311. 

Aynı şekilde, bir toplu gösteri sırasında herhangi bir göstericiyi vurmak için birine 

doğru ateş eden ama bir başkasını vuran fail, her durumda kasten hareket ettiği 

davrandığı için, hedefte sapma hükümleri uygulanmayacaktır312. Belirtelim ki 

Yargıtay’ımız da 765 sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde verdiği bazı kararlarda bu 

görüşü benimsemiş görünmektedir313.  

Alman öğretisinde genel olarak kabul edilen bu anlayışa göre hedefte sapma 

kendine özgü bir kurum değil, ancak nedensellik bağında sapmanın özel bir görünüş 

biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, tipik sonucun üzerinde 

gerçekleştiği kimse açısından taksirli bir sorumluluk kabul edilebilse bile, bu sonuç 

failin kasıtlı hareketine objektif olarak yüklenememekte, bu nedenle teşebbüs 

derecesinde kalmış bir suç ile birlikte yerine göre taksirle işlenmiş bir başka suçun 

varlığı kabul edilmektedir314.  

 

 

 

 

                                                
311 Roxin,  AT/I, § 12, Kn. 153, 154. 
312 Roxin,  AT/I, § 12, Kn. 155. 
313 Yargıtay 1. CD., 14 Mayıs 2002 tarih ve 5022/830 sayılı Kararı, aktaran: Hakeri, Kasten Öldürme 
Suçları, s. 53. Yargıtay’a göre: “sanık İdris’in hafif tahrik altında mağdura muhtelif atışlar yaptığı 
sırada mağdurun yakınında bulunan ve hiçbir haksız davranışı olmayan eşi maktuleyi yaraladığı, 
maktulenin aldığı tek isabet ile öldüğü oluş ve kabulden anlaşılmakla gerek ölüm ve gerekse 
öldürmeye karışmanın sanıkça öngörülebilir olması nedeniyle, maktuleyi öldürmekten TCK 448 
(kasten öldürme) ve mağdur Durmuş’u öldürmeye kalkışmaktan TCK 448 ve 62. maddeleri” ile 
cezalandırılması gerekmektedir. 
314 Roxin,  AT/I, § 12, Kn. 155. Aynı görüşte: Köhler, AT, s. 153; Freund, AT, § 7, Kn. 84, 120. Kühl 
ise, somutlaştırma teorisini kabul etmekle birlikte eylem planı teorisini eleştirmekte, ancak bu eleştiri 
için herhangi bir gerekçe göstermemektedir (bkz. Kühl, AT, § 13, Kn. 37).  
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iv. Değerlendirme 
Hedefte sapma açısından failin maddi konuyu duyu organları yoluyla 

algılaması kabul edilecek olursa, somutlaştırma teorisi gerçekten de bazı 

tutarsızlıklarla karşılaşmaktadır. Örnek olarak bir otomobil içinde kaçan iki kişiyi 

öldürmek için kovalayan bir kiralık katilin, yolun kenarına park etmiş otomobili 

görmesi ve ateş ederek tesadüfen otomobilde bulunan ve peşinde bulunduğu 

hedefleri ile ilgisi bulunmayan bir çifti öldürmesi durumunda, bu düşünceye göre 

hedefte sapma bulunmaktadır315. Bu örneğin suçun maddi konusunda yanılgıdan 

farklı bir şekilde cezalandırılmasını haklı çıkaracak bir gerekçe ileri 

sürülememektedir; zira failin otomobilin içinde bulunan kişileri algılamasına karşın 

bunları peşinde bulunduğu hedefleri sanması halinde suçun maddi konusunda yanılgı 

hükümleri uygulanmak gerekecektir. Bu da, hedefte sapmaya farklı bir hukuksal 

sonuç bağlanmasının tutarsızlığına işaret etmektedir316. 

Kanımızca buradaki sorun, maddi konunun somutlaştırılması teorisinin kabul 

edilmesinde değil, somutlaştırma ölçütü olarak failin maddi konuyu duyu organları 

ile algılamış olmasının aranmasında bulunmaktadır. Halbuki kastın varlığı veya 

yokluğu açısından bu şekilde bir algılamanın gerekmediği, tipte yanılgıya ilişkin 

diğer örnekler göz önüne alındığında açıktır. Özellikle tipin “normatif” olarak kabul 

edilen unsurlarında yanılgının kastı ortadan kaldırması için bunlar üzerinde 

“değerlendirmeye dayanan” bir yanılgı bulunması kimi durumlarda yeterli 

olmaktadır.  

Yanılgı açısından failin eylemi gerçekleştirdiği anda tasavvurunda yer alan 

gerçekliğin objektif gerçekliğe uymaması gerekli ve yeterlidir. O zaman da, yukarıda 

hedefte sapma açısından somutlaştırma teorisinin yetersizliğini kanıtlamak için 

kullanılan örneklerin gerçekte suçun maddi konusunda yanılmaya dahil olduğu 

kolaylıkla anlaşılabilecektir: Telefonda yanlış numara çevirerek karşısına çıkan 

kimseye konuşma imkanı tanımadan hakaret eden kişi, telefonun diğer ucundaki 
                                                
315 Örnek için bkz. Herzberg, JA 1981, s. 474. 
316 Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem 
Irrtum, s. 487, NK-Puppe, § 16, Kn. 98. Nitekim somutlaştırma teorisini savunan Herzberg de 
burada kişide yanılmaya çok yakınsayan bir durum olduğunu ve tamamlanmış tek bir suçun kabul 
edilebileceğini ifade etmiştir (bkz. Herzberg, JA 1981, s. 474).  
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kişiyi asıl hedefi olan kimse sanmaktadır. Yani, yanlış numara çevirmesi bir beceri 

eksikliğinden kaynaklansa da, bunun sonucunda bilgi eksikliğine düşerek kişide 

yanılmaktadır.  

Aynı şey, otomobilde bulunan çifti öldüren katil açısından da geçerlidir. 

Failin zihnindeki gerçekliğe göre o otomobilin içinde hedefi olan kişiler 

bulunmaktadır. Bu tasavvur objektif gerçeklikle örtüşmediği için de, fail mağdurları 

duyu organları yolu ile algılamış olsa da olmasa da, kendi zihnindeki gerçekliğe göre 

suçun konusunu somutlaştırmış, suçu “herhangi bir kişiye” karşı işleme durumundan 

çıkıp “belirli bir kişiye” karşı işleme durumuna gelmiştir. Bu nedenle de “hedefte 

sapmanın sınırdaki örnekleri” olarak görülen ve eleştirilen bu gibi durumlarda 

gerçekte suçun maddi konusunda (kişide) yanılgı hali söz konusudur.  

Bunun dışında, kişide yanılgı ve hedefte sapma arasında kalıp da, kasttan 

doğan sonucun faile objektif olarak yüklenmesinin daha adil olduğu gerekçesiyle 

tamamlanmış eylem çözümünün ileri sürüldüğü bazı olaylarda gerçekte olası kastın 

varlığı da düşünülmelidir. Örnek olarak, bir kişinin otomobiline bomba koyan, fakat 

otomobili o kişi içinde olmadığı bir sırada şoförünün çalıştırması sonucunda şoförün 

ölümüne neden olan kişinin durumu böyledir. Roxin bu durumun çeşitli bakış 

açılarından hedefte sapma veya kişide yanılma olarak görülebileceğini, ancak her 

durumda aradaki ayırımın farklı bir değerlendirmeyi haklı çıkaramayacak kadar ince 

olduğunu ifade etmiştir317. Halbuki sözü edilen örnekte bir otomobile bomba koyan 

failin, bombanın patlaması sonucu otomobilde veya çevresinde bulunabilecek 

herkesin yaşamını tehlikeye soktuğunu kabullenmiş olmaması mümkün 

bulunmadığından, bu gibi durumlarda herhangi bir yanılma veya sapma durumunun 

söz konusu olmadığı ve asıl hedef kişi dışında kalan kimselere yönelik olası kasttan 

sorumluluğun doğduğu sonucuna ulaşmak yerinde olacaktır. Aynı şey, herkesin 

                                                
317 Roxin,  AT/I, § 12, Kn. 177. Belirtelim ki, Herzberg yanılma teorisinin “tam da bu ayırıma 
dayandığını” ileri sürerek Roxin’in görüşüne karşı çıkmıştır (bkz. Herzberg, JA 1981, s. 473). Biz de 
Herzberg’in bu düşüncesine katılmakla birlikte bu örneğin yanılma ve sapma açısından değil, kastın 
yüklenmesi ve olası kast açısından değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.  
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geçebileceği bir orman yoluna tuzak kuran, fakat asıl hedeflediği kişi dışında bir 

kimsenin bu tuzağa düşmesine neden olan fail açısından da geçerlidir318.  

Bu durum gerçekte “eylem planı” teorisi ile de uyumludur. Failin tek bir kişi 

dışında hiçbir kimsenin eylemden etkilenmemesi için gerekli önlemleri aldığı bir 

varsayımda bu sonuç daha bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Örnek olarak, fail 

mağdurun içeride tek başına bulunduğunu bildiği bir evin kapısına, kapı açıldığında 

içeriye doğru ateş edecek şekilde bir düzenek kurmuş olsun. Aynı gece eve 

pencereden giren bir hırsız da çıkmak için kapıyı açtığında düzeneği tetikleyip 

yaşamını yitirse, eşdeğerlik teorisinin savunucuları dışındaki yazarların burada tek 

bir kasten öldürme suçu olduğunu kabul etmeleri mümkün görünmemektedir. Bu da 

buradaki sorunun gerçekte sonucun failin kasıtlı hareketine yüklenip 

yüklenemeyeceği noktasında ortaya çıktığını, ancak bu sorunun bu kadar açık 

olmadığı durumlarda bazı yazarların söz konusu sorunu yanılma teorisi ile çözmeye 

çalıştıklarını kanıtlayan bir başka dayanaktır. Gerçekten bu son durumda objektif 

yüklenim kuralları uygulandığında fail, asıl hedefi olan kimseye karşı teşebbüs 

durumunda kalan bir eylemle birlikte suçtan zarar gören diğer kişilere karşı bilinçli 

taksir ile hareket etmiş sayılabilecektir.  

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında, eski 52’nci madde gibi hedefte 

sapmanın hukuksal sonuçlarını kişide yanılma ile koşut tutan herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır. Bu durumda yasakoyucu bu konunun çözümlenmesini öğreti ve 

uygulamaya bırakmıştır. 

Bu açıklamalarımız bizi şu sonuca ulaştırmaktadır: Somutlaştırma teorisi, 

eylem planı teorisi ile birlikte tutarlı bir şekilde uygulandığında hem hedefte 

sapmanın maddi konuda yanılma durumundan ayırt edilmesi basit ve uygulanabilir 

bir ölçüte oturtulmakta, hem de hedefte sapma açısından teşebbüs derecesinde kalmış 

bir suç ile birlikte taksirle işlenmiş bir suçun varlığının kabul edilmesi önünde 

herhangi bir engel kalmamaktadır. 
                                                
318 Benzer bir düşünce için bkz. NK-Puppe; § 16, Kn. 98. Puppe burada bizim kabul ettiğimize göre 
daha geniş bulunan “kast tehlikesi” (Vorsatzgefahr) ölçütünü kullanmakta ve sonuç olarak bu gibi 
örnekleri açıklamak için kişide yanılma gibi bir kavrama ihtiyaç olmadığı yargısına ulaşmaktadır. 
Buna karşılık bize göre, bu örnekte olası kastın varlığı kabul edildiğinde kişide yanılma ile hedefte 
sapma arasındaki farklılık daha da kesin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 
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Kanımızca nedensellik bağında sapmaya ilişkin kurallar, herhangi bir 

istisnaya uğramadan hedefte sapma hakkında tutarlı bir şekilde uygulanabilmektedir 

ve bu durum, eylem planı teorisi ile de uyumlu sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır. 

Hedefte sapma, nedensellik bağında sapmanın özel bir görünüş biçimi olup, kural 

olarak sonucun kasıtlı eyleme yüklenimini ortadan kaldırmaktadır. Bunun sonucunda 

fail kastının yönelik olduğu maddi konuya ilişkin olarak teşebbüs derecesinde kalmış 

eylemden sorumlu tutulacak, sonucun üzerinde gerçekleştiği maddi konu açısından 

ise aynı eylemden dolayı koşulları varsa taksirli bir sorumluluğu söz konusu 

olacaktır. Eylemin tekliğine ilişkin olarak kabul edilen teoriye göre burada fikri 

birleşmenin uygulanıp uygulanmayacağına ayrıca karar verilecektir.  

Bununla birlikte fail, eylemi ile ortaya çıkardığı tehlikenin sapma olasılığını 

kapsadığının farkında ise, bu sonuç da faile yüklenebilecektir. Tipik olarak bu gibi 

durumlarda failin eylemden zarar gören her bir kişiye yönelik olarak olası kast ile 

hareket ettiği sonucuna ulaşılacaktır. Ancak fail açısından öngörebilirliğin ortadan 

kalktığı durumlarda yaratılan tehlikenin farkında olup olmamasına bakılmaksızın, 

yine objektif yüklenim kuralları gereği, sonucun failin kasıtlı eylemine 

yüklenemeyeceği kabul edilebilecektir. 

2. Tipte Tersine Yanılma ve Çift Taraflı Yanılgı 
a. Tipte Tersine Yanılma 

Failin zihnindeki gerçeklikte suç tipinin maddi unsurları meydana gelmişken, 

bunlar objektif olarak gerçekleşmemiş ise, tipte tersine yanılma durumu söz 

konusudur. Örnek olarak, fail başkasına ait olduğunu sandığı bir çantayı çalıp 

sonradan bunun kendi çantası olduğunu fark edebilir, veya öldürmek için ateş ettiği 

bir kimsenin zaten ölmüş olduğunu fark etmemiş bulunabilir. Bu gibi durumlarda 

genellikle suçun maddi konusunun gerçekte bulunmadığı ve fakat var sanıldığını 

görmekteyiz. Diğer bir şekilde, suçun maddi konusu bulunduğu halde, 

gerçekleştirilen hareketler bu konu üzerinde tipik sonucu gerçekleştirmeye elverişli 

olmayabilir. Örnek olarak, kişi elindeki silahı gerçek sanarak ateş edebilir ve 

gerçekte silahın kurusıkı olduğu ve hedefe hiçbir zaman zarar veremeyeceği 

anlaşılabilir. 
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Türk öğretisinde tipte tersine yanılma halleri çoğunlukla “işlenemez suç” 

kategorisinde değerlendirilmektedir319. Buna göre, aracın elverişsizliği veya suçun 

maddi konusunun bulunmaması nedeniyle suçun işlenmesi olanaksız olduğundan, 

ortada cezalandırılabilir bir eylem bulunmamaktadır320. Bu durumda “fail, ceza 

kanunları tarafından korunan hukuki yararlardan hiçbirine tecavüz etmemiştir. 

Dolayısıyla kişinin cezai sorumluluğu mümkün değildir”321. 

Buna karşılık niteleme yanılgısından öteye gitmeyen durumlarda tersine 

yanılgı elverişsiz bir teşebbüsü dahi ortaya çıkaramayacak, ancak varsayımsal suça 

neden olabilecektir. Bunun nedeni, düz durumunda kastı etkilemeyen bir yanılgının, 

tersine yanılgı halinde de kastı ortaya çıkaramayacak olması ve yine yasak 

yanılgısına koşut bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği düşüncesidir.  

Tam beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın bu durumunu bildiği halde, beyin 

ölümünün kişiliğin sona ermesi ile özdeş olduğundan haberi olmadığı için hastayı 

“canlı” sanan ve acılarını dindirme gayesiyle yaşam destek sistemini kapatan bir 

kimsenin tersine yanılgısı, bir niteleme yanılgısından ibarettir; zira ölüm sonucunun 

doğması açısından önem taşıyan bütün maddi vakıaları bildiği halde yanlış bir 

hukuksal çıkarımda bulunmuştur. Bu yanılgı doğal olarak kastı etkilemeyecek ve 

“işlenemez suç” olarak değil, “varsayımsal suç” olarak sınıflandırılacaktır322. 

b. Çift Taraflı Yanılgı 
(1) Genel olarak 

Bazı durumlarda fail belirli bir suç tipinin maddi koşullarını gerçekleştirdiğini 

sanırken gerçekte başka bir suçun unsurlarını yerine getirmekte olabilir. Bu gibi 

durumlarda çift taraflı yanılgıdan söz edilir (Doppelirrtum, doppelter Irrtum).  

 

 

                                                
319 Özgenç, Türk Ceza Hukuku, s. 278. 
320 Ersan Şen, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, c.I (m. 1-140), Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006; s. 
85. 
321 Ozansü, Suç Politikası, s. 388. 
322 Schroth, Vorsatz und Irrtum, s. 51. 
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(2) Çift taraflı yanılgı dışında kalan konular 
Türk öğretisinde çift taraflı yanılgı çoğu zaman “esaslı olmayan” bir yanılgı 

türü olarak sınıflandırılmaktadır. Buna göre bu gibi durumlarda fail yanılmasaydı da 

eylemi suç oluşturacaktır ve bu hatanın irade lehine çözümlenmesi gerekmektedir323. 

Bunun sonucunda, failin tersine yanılgısı sonucunda gerçekleştirmeyi kastettiği, 

fakat objektif gerçekliğe göre oluşmayan eylem bakımından tamamlanmış suçu 

kasten işlemiş gibi cezalandırılması öngörülmektedir324. 

Bununla birlikte, bu gibi durumlarda gerçekte birbirinden bağımsız iki farklı 

yanılgı söz konusudur ve bu nedenle bu iki yanılgının hukuksal sonuçları da yine ayrı 

ayrı belirlenmelidir. Failin unsurlarının gerçekleştiğini bilmediği suç tipi açısından 

kastının bulunmadığı ve bu suçu kasten işlemekten dolayı cezalandırılamayacağı 

konusunda bir sorun bulunmamaktadır. Ancak, çift taraflı yanılgı bulunan 

durumlarda failin tamamlanmış kasıtlı bir eylemden sorumlu tutulması yanılgı 

teorisine uygun bir çözüm tarzı değildir. 

Belirtelim ki, Türk öğretisinde failin kastettiğinin dışında bir suçu 

gerçekleştirdiği için “esaslı olmayan” bir yanılgıya düştüğü ve kastının etkilenmediği 

durumlar için verilen örneklerin çoğu, gerçek anlamda çift taraflı yanılgı örnekleri 

olmadıkları için, doğru bir sonuca ulaşabilmektedirler. Ancak bu durum, söz konusu 

örneklerin bu konuyu açıklamak açısından yeterince uygun olmamalarından 

kaynaklanmaktadır. 

Konuya ilişkin olarak Türk öğretisinde sıklıkla karşımıza çıkan bir örnek, 14 

yaşında olduğu halde failin 16 yaşında sandığı bir kişi ile görünüşte rıza dahilinde 

cinsel ilişkiye girmesi durumudur. Böyle bir durumda, failin ırza geçme suçundan 

değil, reşit olmayanlarla cinsel ilişki suçundan cezalandırılacağı ve kasten işlediği 

tamamlanmış bir eylemden sorumlu tutulacağı sonucu doğrudur. Ancak bu örnekte 

klasik anlamda bir çift taraflı yanılgı hali de mevcut değildir; zira karşı tarafın 18 

yaşından küçük olmasına ilişkin unsur gerçekleşmiş olduğu gibi, bunun gerçekleştiği 

de fail tarafından bilinmektedir. Başka bir deyişle, bir suç tipi diğerini bütünüyle 

                                                
323 Özbek, TCK İzmir Şerhi, s. 349. 
324 Bkz. Dönmezer/Erman, c.II, Kn. 1024. 



 105 

kapsamakta, ancak suç tiplerinden biri diğerinden daha dar bir alanı düzenlediği için 

öncelikle uygulanmaktadır; yani iki suç tipi arasında bir öncelik-sonralık ilişkisi 

bulunmaktadır. Bu nedenle, söz konusu örnekte fail işlemek istediği suçun bütün 

unsurlarını bilerek gerçekleştirmiş ve buna ek olarak başka bir suç tipinin maddi 

koşullarını kasıtlı olmadan yerine getirmiş olmaktadır. Bu nedenle de bir suç tipinden 

dolayı sorumlu tutulmazken, diğer suç açısından tam kapsamıyla ceza sorumluluğu 

doğmaktadır. 

Başka bir örnek, başkasına ait bir eşyanın kaybedilmiş olduğunu sanarak 

bunu sahiplenen kişi açısından verilmektedir. Bir görüşe göre burada da benzer bir 

durum söz konusudur. Bu durumda failin hırsızlık suçundan (m. 141) değil, 

kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçundan (m. 160) 

cezalandırılacağı düşüncesi geçerlidir325. Bununla birlikte bu durum da failin eşyanın 

kendisine ait olmadığına yönelik bilgisinin objektif gerçeklikle örtüşmesinden 

kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş mal 

üzerinde tasarruf suç tipi açısından herhangi bir yanılgı bulunmadığı için, fail bu 

suçtan cezalandırılabilmektedir. Hırsızlık suçu ise, esaslı yanılgı nedeniyle 

bulunmamakta ve failin bu suçtan dolayı ceza sorumluluğuna gidilememektedir.  

Aksine bir durum düşündüğümüzde, failin bir başkasına ait sandığı bir eşyayı 

bulunduğu yerden alması ve fakat eşyanın yalnızca kayıp bir mal niteliğinde 

bulunması halinde, kayıp ve hata sonucu ele geçen mal üzerinde tasarruf suçunun 

tamamlandığı kabul edilmeli ve bununla birlikte hırsızlık suçu açısından da tersine 

bir yanılgı, bir elverişsiz teşebbüs veya işlenemez suç durumunun varlığı kabul 

edilmelidir; zira bu durumda da failin, malın bir başkasına ait olduğu yönündeki 

tasavvuru, bu malın kendisine ait olmadığı bilgisini kapsamaktadır ve bu bilgi, kayıp 

mal üzerinde tasarrufta bulunma suçu açısından objektif gerçeklikle de 

örtüşmektedir. 

 

 

                                                
325 Örnek ve görüş için bkz. Özbek, TCK İzmir Şerhi, s. 349. 
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(3) Gerçek anlamda çift taraflı yanılgı 
Buna karşılık tipik anlamda çift taraflı yanılgı hallerinde, fail 

gerçekleştirmeyi kastettiği suçu işleyememekte, buna karşılık yanılgı nedeniyle bir 

başka suçu yerine getirmektedir. Çift taraflı yanılgının tipik bir görünüşü, Alman 

öğretisinde “gelincik olayı” (Mauswieselfall) olarak adlandırılan ve Baumann 

tarafından ortaya konmuş bir örnektir326. Buna göre, bir avcı, avlanması yasak olan 

bir gelinciği fare sanır ve avlar. Ancak aynı avcı, farelerin de Alman Ceza 

Kanunu’nun § 292 hükmünde geçen “vahşi hayvan” tanımına girdiğini ve dolayısıyla 

bu hayvanı avlamaya da izni olmadığını sanmaktadır. Bu durumda ne şekilde bir 

uygulama yapılacağı konusunda Alman öğreti ve uygulamasında çeşitli görüşler 

bulunmaktadır. 

Bir görüşe göre ortada tamamlanmış tek bir suç bulunmaktadır. Buna göre 

fail, suç tipinde “vahşi hayvan” olarak belirlenmiş unsurun varlığı konusunda bir 

tasavvur sahibidir ve objektif olarak da vahşi bir hayvan söz konusudur. Bu hayvanın 

bir fare mi yoksa gelincik mi olduğu yönündeki yanılgı bu durumda önemsiz 

nitelikte kalmaktadır. Alman Federal Mahkemesi’nin bu durumu ilgilendiren 

herhangi bir kararı bulunmamakla birlikte, eyalet yüksek mahkemeleri düzeyinde bu 

görüşe yakın bir tavır benimsenmiştir327. Mahkemenin çift taraflı yanılgı ile 

karşılaştığı olayda fail, satın aldığı, fakat henüz parasını ödemediği bir makineyi bir 

başkasına vermiştir. Bu sırada makinenin kendisine teslim makbuzunda mülkiyeti 

saklı tutma kaydı bulunduğunu fark etmemiştir, fakat parası ödenmemiş bir malın 

mülkiyetinin zaten kendisine geçmediğini sandığı için söz konusu eşyayı “başkasının 

malı” olarak görmektedir. Mahkeme konuya ilişkin kararında sanığın haksız mal 

edinme suçunu kasten işlediği sonucuna varmıştır328.  

                                                
326 Bkz. Baumann/Weber/Mitsch, AT, § 21, Kn. 56; ayrıca bkz. LK-Hillenkamp, § 22, Kn. 238.  
327 LK-Hillenkamp, § 22, Kn. 238. 
328 Bavyera Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 14 Kasım 1962 tarih ve RReg. 1 St 532/62 sayılı kararı, 
NJW 1963, s. 310. Mahkemeye göre, “malın bir başkasına ait olması, Al.CK § 264 uyarınca suç 
tipinin maddi unsurlarından biridir. Buna göre, kastın var kabul edilmesi için bu başkasına ait olma 
durumunun dayanağı olan maddi vakıaların bilinmesi kast açısından yeterli kabul edilemez. Tipin içe 
dönük yönü ancak malın sahibinin bir başkası olduğunun fail tarafından bilinmesi veya en azından 
hesaba katılması durumunda gerçekleşmiş sayılabilir. Diğer yönden ise bu bilgi, kastın varlığı 
açısından yeterli olacaktır. Fail, malın üçüncü bir kişiye ait olduğunu varsayar ve bu varsayım sonuç 
olarak gerçekle örtüşür ise, kasten haksız mal edinme suçundan sorumlu tutulabilecektir, hatta fail 
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Diğer bir yaklaşıma göre ise, bu iki örnekte de tamamlanmış suç sonucuna 

ulaşmak mümkün olmayacaktır; zira karşılıklı yanılgılardan biri diğerini ortadan 

kaldıramaz329. Her iki olayda da failin iki yanılgısı bulunsa da bunlardan yalnızca biri 

kastı etkileyen bir yanılgıdır. Failin herhangi bir hukuksal değerlendirmede 

bulunmaksızın gelinciği fare sanması veya teslim makbuzundaki mülkiyeti saklı 

tutma kaydını görmeden malı teslim alması gibi durumlarda, tipin maddi 

unsurlarında kastı ortadan kaldıran birer yanılgı bulunmaktadır. Her iki örnekteki 

tersine yanılgı bölümü incelendiğinde ise, bu tersine yanılgının kastı yeniden ortaya 

çıkartmaya yeterli olmayacak birer niteleme yanılgısı olduğu sonucuna ulaşmak 

gerekecektir. Failin zihnindeki maddi gerçekliği esas aldığımızda fail dış dünyadaki 

bütün objektif koşulları bildiği halde hatalı bir hukuksal nitelendirmede bulunmuştur. 

Tersine niteleme yanılgısı ise, kastı ortaya çıkartmaya yetmeyecek, ancak tersine bir 

yasak yanılgısı gibi değerlendirilerek varsayımsal (mefruz) suça neden 

olabilecektir330.  

Varsayımsal suç çözümü açısından problem taşıyan nokta, failin hukuksal bir 

ilişkinin varlığına yönelik yanılgısının “niteleme yanılgısı” olarak sınıflandırılması 

ve bu nedenle kastı etkilemediği sonucuna ulaşılmasıdır. Nitekim tamamlanmış suç 

görüşünü savunan görüşe göre, bir hukuksal ilişkinin veya hakkın varlığına ilişkin 

“bilgi”nin, dış dünyadaki koşullara yönelik herhangi bir bilgiden farkı 

bulunmamaktadır. Bu nedenle de bu bilgiye sahip olan kimse, buna doğru yoldan 

ulaşıp ulamadığına bakılmaksızın, kasten hareket etmiş sayılmalıdır331. 

Kanımızca, çift taraflı yanılgı durumlarında failin düştüğü her iki yanılgının 

ayrı ayrı değerlendirilmesi ve buna göre bir sonuca ulaşılması yerinde bir düşünce 

tarzıdır; zira iki yanılgının sadece birbirine ters yönde bulunması, gerçek anlamda bir 

                                                                                                                                     
kendi zihninde, doğru bir hukuksal değerlendirme ile malın sahibi olarak kendisini görmesi gerekecek 
bir maddi vakıanın varlığına inanmış olsa bile”.   
329 Günther Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil – Die Grundlagen und die Zurechnungslehre 
[AT], 2. Aufl., Walter de Gruyter, Berlin – New York, 1991, Kn. 8/59; Kindhäuser, GA 1990, s. 421; 
Burkhardt, JZ 1981, s. 686. 
330 Heinz Bindokat, “Zur Frage des doppelten Irrtums”, NJW 1963, s. 747;  aynı görüşte: LK-
Hillenkamp,  § 22, Kn. 239, krş. Ingeborg Puppe, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band 1 [AT/1], 
Nomos Verlag, Baden-Baden, 2002 § 19, Kn. 3. 
331 Puppe, AT/1, § 32, Kn. 45. 
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çift taraflı yanılgı ile karşı karşıya bulunduğumuz anlamına gelmeyecektir. Bunun 

dışında her iki yanılgının da kastı etkileyen birer “tipte yanılgı” olarak görülüp 

görülemeyeceği, yani yanılgıların kendi içinde eşdeğer nitelik taşıyıp taşımadığı da 

dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda yanılgının dış dünyadaki koşullara ilişkin bir “fiili 

yanılgı” mı, yoksa hukuksal durumlara ilişkin bir “hukuki yanılgı” mı olduğunun 

önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle, hukuksal ilişkilerin varlığına ilişkin her türlü 

bilginin doğrudan niteleme yanılgısına neden olacağı ve bu niteleme yanılgısının 

ancak yasak yanılgısı gibi bir sonuç doğurabileceği yönündeki görüşlere 

katılmamaktayız. 

Bununla birlikte, hukuksal ilişkilere ilişkin tasavvurların kastı ortaya çıkarıp 

çıkaramayacağına yönelik değerlendirmede bulunulurken, her bir yanılgının kendi 

içinde değerlendirilmesi ve bu bağlamda normatif unsurlara ilişkin yanılgıda ortaya 

koyduğumuz kuralların da kendi içinde tutarlı bir şekilde uygulanması 

gerekmektedir. 

Yukarıda açıkladığımız üzere, failin kastının bulunması için hukuksal değer 

açısından önem taşıyan noktaları zihninde doğru bir şekilde canlandırmış olması 

esastır. Özellikle normatif unsurlarda bu “zihinde canlandırma” işleminin 

gerçekleşmiş olmasına karşın failin davranışının hukuksal nitelendirmesine ilişkin 

hatalı bir sonuca varmış olması durumunda niteleme yanılgısı bulunmaktadır. 

Bu kuralları çift taraflı yanılgıya ilişkin örneklere uyguladığımızda şöyle bir 

sonuca ulaşmaktayız: Failin gelinciği fare sanmasındaki yanılgı her durumda kastı 

etkileyen bir niteliktedir, zira farenin Alman Ceza Kanunu açısından vahşi hayvan 

statüsünde bulunmadığı açıktır. Buna karşılık, farenin vahşi hayvan sanılması, 

hukuksal değer ihlalinin temelini oluşturabilecek bir nitelikte olmadığı için, failin 

buna ilişkin yanılgısı kastı ortaya çıkaramayacaktır, bu nedenle de tersine bir 

niteleme yanılgısı olarak sınıflandırılacaktır332. Failin hukuka aykırılık düşüncesi, 

                                                
332 Bkz.: Schroth, Vorsatz und Irrtum, s. 48. Yazara göre, “(yasa) mal edinme hakkına yönelmiş 
saikleri cezalandırmak istememekte, mal edinme hakkını ancak vahşi hayvanları mal edinmeye yönelik 
bir hak bulunduğu sürece ve bu ölçüde korumayı amaçlamaktadır”. Aynı görüşte: 
Baumann/Weber/Mitsch, AT, § 21, Kn. 57. 
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yasanınki ile örtüşmemekte ve yanılgının tek nedeni olarak da karşımıza bu ayrılık 

çıkmaktadır333. 

Bu kabulümüz, fiili-hukuki yanılgı ayırımının kabul edildiği şeklinde 

anlaşılmamalıdır; zira hukuksal değerlendirmelerden ortaya çıksa dahi, kastı 

etkileyen bir tipte yanılgının yine kastı ortaya çıkarmak açısından yeterli düzeydeki 

bir başka tipte yanılgı ile karşı karşıya bulunduğu durumlarda, kast açısından sonuç 

doğuran bir durum ortaya çıkabilecektir.  

Örnek olarak mülkiyeti saklı tutma kaydı ile satım konusunda yukarıda 

sözünü ettiğimiz kararı inceleyecek olursak, failin haksızlık içeriğinin dayanağı olan 

unsurlar konusunda bilgi sahibi olduğu sonucuna varmamız gerekecektir. Gerçekten 

de, failin henüz parasının tamamı ödenmemiş makinenin kendisine ait olmadığı 

yönündeki değerlendirmesi sonuç olarak doğrudur. Burada her iki yanılgı da tipte 

yanılgı kategorisinde bulunmaktadır. Birinci yanılgı, yani mülkiyeti saklı tutma 

kaydının görülmemiş olması kastı ortadan kaldıracak, buna karşılık malın başkasına 

ait sanılması ise kastı ortaya çıkaracaktır. Bununla birlikte, Alman mahkemesinin 

olayda vardığı sonuç yine de hatalıdır; zira iki yanılgının birbirini “ortadan 

kaldırdığı” kabul edilmemeli, ikisinin sonuçları birbirinden bağımsız bir şekilde 

ortaya konmalıdır. Yani ilk yanılgı kastı ve dolayısıyla tipin manevi unsurunu 

ortadan kaldırdığına göre, ikinci yanılgı ancak elverişsiz bir teşebbüse neden 

olabilecektir334.  

Bunu daha iyi açıklayabilmek için, söz konusu örneği tersine çevirerek 

sağlamasını alabiliriz; yani fail mülkiyet ilişkisini kuran fiili koşulları bilmemekle 

birlikte, gerçekte kendisine ait olan malı başkasının sanabilir. Eğer bu durumda 

kastın ortadan kalktığı sonucuna ulaşabiliyorsak, aynı şekilde mülkiyeti saklı tutma 

örneğinde de kastın bulunduğunu kabul edebiliriz; zira tipte yanılgının tersi de tipte 

yanılgı, niteleme yanılgısının tersi de yine niteleme yanılgısı olarak görülecektir. 

                                                
333 Baumann/Weber/Mitsch, AT, § 21, Kn. 57. 
334 Bu görüşte: Eberhard Foth, “Neuere Kontroversen um den Begriff des Wahnverbrechens”, JR 
1965, s. 371. 
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At satın alan bir kişinin, aynı zamanda atın eski sahibi ile bir vedia sözleşmesi 

yaptığını ve atı belirli bir süre için bu kişiye bıraktığını varsayalım. Bu durumda, at 

hükmen teslim edilmiş olacak ve mülkiyet atın yeni sahibine geçecektir. Buna 

karşılık, atın yeni sahibinin, temsil hakkına sahip eşi, hükmen teslimin 

gerçekleştiğini bilmemekte, fakat – örneğin Fransız vatandaşı olduğu için – 

mülkiyetin zaten sözleşmenin kurulduğu anda devredilmiş olduğunu sanmaktadır. Bu 

nedenle atın eski sahibinin haberi olmadan bir gün taşıma aracıyla gelerek atı alıp 

gider. Bu durumda da çift taraflı bir yanılgının varlığından söz etmek mümkündür. 

Failin zihnindeki gerçeklik objektif gerçeklik ile örtüşmüş olsaydı, hükmen teslim 

gerçekleşmemiş olacak ve atın mülkiyeti halen eski sahibinin üzerinde kalacaktı. Bu 

durumda da fail başkasının taşınabilir malını rızası olmadan bulunduğu yerden aldığı 

için hırsızlık suçunun maddi koşullarını objektif olarak yerine getirmiş bulunacaktı. 

Bu da, failin ilk yanılgısının tipte tersine yanılgı olarak sınıflandırılması sonucunu 

doğurmakta ve ortaya elverişsiz bir teşebbüs çıkarmaktadır.  

Aynı örnekteki ikinci yanılgı ise, hırsızlık suç tipinde geçen “malın başkasına 

ait olması” maddi unsuruna ilişkin olan ve hukuksal değerlendirmeden kaynaklanan 

bir yanılgıdır. Bu durumda, normatif unsurlara ilişkin yanılgının koşulları dikkate 

alınarak, failin haksızlığın temelini oluşturan hukuksal değer ihlalini ortaya çıkaran 

maddi koşulları bilip bilmediği tartılacak ve başkasının mülkiyet hakkını ihlal ettiğini 

düşündürebilecek herhangi bir maddi vakıadan haberi olmadığı için ikinci 

yanılgısının da tipte yanılgı olduğu sonucuna varılacaktır. Bu nedenle zaten elverişsiz 

teşebbüs olarak sınıflandırdığımız cezai sorumluluğu daha kast aşamasında ortadan 

kalkacak ve işlediği eylemin manevi unsuru bulunmadığı sonucuna varılacaktır.  

Her durumda önemli olan, çift taraflı yanılgılar söz konusu olduğunda her bir 

yanılgının birbirinden bağımsız değerlendirilmesi ve hukuksal sonuçlarının kendi 

içinde saptanması gerekliliğidir. Bunun sonucunda tipte çift taraflı yanılgı açısından 

şunu söyleyebiliriz: Failin düştüğü yanılgıların her ikisi de gerçek anlamda tipte 

yanılgı ise, ortada elverişsiz bir teşebbüs bulunacak, buna karşılık yanılgılardan biri 

niteleme yanılgısı ise kast açısından yalnızca tipte yanılgı bölümü dikkate alınarak 

sonuca ulaşılacaktır.  
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Düz yanılgı tipe ilişkin olup da bununla birlikte tersine niteleme yanılgısı 

bulunmakta ise (gelincik olayında olduğu gibi) failin kastının ortadan kalktığı ve 

bununla birlikte bir de varsayımsal suç bulunduğu kabul edilecektir. Aksi bir 

durumda, yani düz yanılgının niteleme yanılgısı olup bununla birlikte tipte tersine 

yanılgı bulunduğunda ise, yine öncelikle tipte yanılgı çözümlenecek ve elverişsiz 

teşebbüsün bulunduğu sonucuna ulaşılacaktır. Niteleme yanılgısı ise, elverişsiz 

teşebbüs üzerine işleyecek ve kaçınılmaz olduğu durumda failin kusurunu ortadan 

kaldırabilecek, bununla birlikte Türk hukuku açısından ceza sorumluluğuna ayrıca 

bir etkisi bulunmayacaktır. 

3. Seçimlik Hareketlerde Yanılgı  
a. Genel Olarak 

Tipte yanılma açısından önem taşıyan bir konu da, gerçekte aynı suçun 

seçimlik hareketlerinden birini işleme kastı bulunan failin, düştüğü yanılgı 

sonucunda başka bir seçimlik hareketi gerçekleştirmesi durumunda ortaya 

çıkmaktadır. Seçimlik hareketli suçlarda, yasada gösterilen hareketlerden birinin 

yapılması ile suçun oluşacağı kabul edilir. Fail bir yerine birkaç hareketi 

gerçekleştirse bile, ortaya tek suç çıkacaktır335.  

Belirtelim ki, yasakoyucunun sayma yöntemine gittiği her suç tipi gerçek 

anlamda seçimlik hareketli suç değildir. Bazı durumlarda sayılan hareketler gerçekte 

sınırlı sayıda olmayıp, yasakoyucu tarafından örnek olarak verilmiş veya belirli bir 

davranışın suç tipini oluşturup oluşturmadığı yönündeki şüpheleri ortadan 

kaldırmaya yönelik olarak ortaya konmuş olabilir. 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun 122’nci maddesinde yer alan ayırımcılık suçu, buna bir örnek olarak 

gösterilebilir. Bu suç tipine göre, eylemin “kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, 

özürlülük, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 

yaparak” gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu suç tipinde yasakoyucunun sınırlı 

sayıda davranışı suç haline getirme düşüncesinde olmadığı, “ve benzeri sebeplerle” 

                                                
335 Centel/Zafer/Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, s. 258; Dönmezer/Erman, c. II, Kn. 508; İçel, 
Suçların İçtimaı, s. 198. 
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ifadesinden anlaşılmaktadır. Dolayısıyla buradaki farklı ayırım saikleri, söz konusu 

suç tipinin seçimlik hareketli bir suç olarak nitelendirilmesine yetmeyecektir. 

b. Çeşitli Görüşlerin İncelenmesi 
Fail, seçimlik hareketlerden birini işlerken, suçun maddi unsurlarının 

gerçekleşmediği tasavvuru ile hareket etmekte ise, bir sorun bulunmamaktadır: Faile, 

tipte yanılgı hükümleri uygulanacak ve kastının ortadan kalktığı sonucuna 

ulaşılacaktır. Bununla birlikte, fail aynı anda tersine bir yanılgı sonucunda gerçekte 

işlediğinden farklı bir seçimlik hareketin olayda mevcut olduğu sanısı ile hareket 

etmiş olabilir. Yani bir seçimlik hareketi işleme kastı ile hareket ederken aynı suçun 

diğer bir seçimlik hareketini gerçekleştirmiş olabilir.  

Bu şekilde gerçekleşen bir yanılgının kastı etkileyip etkilemeyeceği sorunu, 

özellikle 20’nci yüzyılın başlarında tartışılmıştır. Bir görüşe göre, seçimlik hareketli 

suçlar yalnızca dış görünüş itibariyle bir araya getirilmiş farklı suç tipleridir ve her 

bir seçimlik hareket için ayrı bir kast gereklidir336. Binding’e göre, seçimlik bir suç 

“gerçekte birden çok ceza kanununun bir araya gelmesinden oluşur; (...) yakından 

bakıldığında, her biri kendine özgü bir yaptırım hükmü içeren farklı suç tiplerinin bir 

toplamından ibarettir”337. Bu durumda seçimlik hareketli suçlarda yanılgıya düşen 

failin gerçekte iki farklı yanılgı içinde bulunduğu kabul edilecektir. Fail kast ettiği, 

ancak gerçekleştiremediği sonuç açısından teşebbüs durumunda kalmış olacak, buna 

karşılık kast etmediği, fakat gerçekleşen sonuç açısından ise taksirle hareket etmiş 

sayılacaktır338. Bu görüşü günümüzde temsil eden Kuhlen ise, yasakoyucunun bir suç 

için seçimlik hareketler öngörmüş olup olmadığına bakılmaksızın, aynı suçun birden 

fazla şekilde işlenmesi mümkünken failin bu işleniş şekillerinden birinin 

                                                
336 Karl Binding, Die Normen und ihre Übertretung, Band 2: Schuld und Vorsatz, Hälfte 2: Der 
rechtswidrige Vorsatz, 2. Aufl., Leipzig, 1916’dan tıpkı basım, Scientia Verlag, Aalen, 1965; s. 931; 
ayrıca krş. Jörg Fischer, Der Irrtum über Tatbestandsalternativen, Peter Lang, Frankfurt a.M. v.d., 
2000, s. 87.  
337 Binding, Die Normen und ihre Übertretung, Band 1, s. 205. 
338 Bkz. Roxin, AT/I, § 12, Kn. 123. 
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bulunduğunu bilmemesi ve fakat aynı anda diğerini var sanması durumunda dahi 

kastının ortadan kalktığı sonucuna ulaşılması gerektiğini savunmaktadır339. 

Buna karşılık günümüzde ağırlıklı olarak bütün seçimlik suçların aynı şekilde 

değerlendirilemeyeceği, bunların çoğunun gerçekte aynı suç tipinin farklı işleniş 

şekillerini belirlemek üzere yasakoyucu tarafından birbirine eşdeğer tutulmuş 

davranış biçimleri olduğu kabul edilmektedir340. Buna göre, eğer iki seçimlik 

hareket, korunan hukuksal değer de göz önünde bulundurularak tek bir üst başlık 

altında toplanabiliyor ve tek bir davranış normu olarak özetlenebiliyor ise, eşdeğerlik 

söz konusu olduğundan, bunlar arasındaki yanılgılar dikkate alınmayacak, yani failin 

kast ettiği suçu işlemiş olduğu sonucuna ulaşılacaktır341. Bu gibi durumlarda, 

eylemin failin kasıtlı davranışına yüklenimi açısından yanılgının herhangi bir önem 

taşımadığından yanılgı hiçbir zaman “esaslı” olarak kabul edilemeyecektir342. 

c. Değerlendirme 
Bize göre de seçimlik suçlarda yanılgının esaslı kabul edilmesine olanak 

bulunmamaktadır. Çift taraflı yanılgının bir istisnası gibi görünen bu durum, gerçekte 

çift taraflı yanılgı kapsamında değerlendirilmemelidir343. Failin yanılgısı tipik 

sonucun faile yüklenmesini engelleyebilecek düzeyde bulunmamaktadır. Failin 

“gerçekleştirdiğini sandığı suç tipi” açısından da bir değişiklik olmadığına göre, 

burada esaslı olmayan bir yanılgı bulunduğu ve kastın etkilenmediği yönündeki 

görüşler doğru görünmektedir. 

                                                
339 Bkz. Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatz-
ausschließendem Irrtum, s. 516-517; Kuhlen’in teorik açıklamalarının yeterli dayanaktan uzak 
olduğu yönünde: Heinz-Günter Warda, “Zur Problematik des Irrtums über Tatbestandsalternativen”, 
Festschrift für Ernst Heinitz zum 70. Geburtstag [FS Heinitz], Ed. Hans Lüttger, Walter de 
Gruyter, Berlin – New York, 1972; s. 278. 
340 Roxin, AT/I, § 12, Kn. 123. 
341 Kühl, AT, § 13, No. 16a. 
342 Bkz. Warda, FS Heinitz, s. 278. 
343 Belirtelim ki Roxin bu yanılgıyı “çift taraflı yanılgı” olarak adlandırmaktadır (bkz. Roxin, AT/I, § 
12, Kn. 123). Bununla birlikte öğretinin çoğunluğu tarafından çift taraflı yanılgı terimi ile kast edilen, 
bizim de benimsediğimiz terminolojiye göre failin aynı maddi unsuru bir nedenle gerçekleşmemiş 
sanarken diğer bir nedenle bunun gerçekleştiğini sanması şeklinde ortaya çıkan yanılgıdır. Bu nedenle 
Roxin ile bu noktada ortaya çıkan uyuşmazlık bir terminoloji farklılığından ibarettir. 
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Yasakoyucu, aynı “suç tipi” altında düzenlediği ihlal biçimine ilişkin olarak 

seçimlik hareketli bir suç ihdas ederken, iki nedenden hareket etmektedir: Ya suçun 

maddi konusunu saymak suretiyle sınırlamakta, ya da suçun işleniş şekline ilişkin 

benzer bir sınırlamaya gitmektedir. Böyle olduğunda, aynı suç tipi altındaki seçimlik 

hareketlerde yanılgı da, ya suçun maddi konusu üzerinde esaslı olmayan bir yanılgı, 

ya da suçun işleniş tarzı, yani nedensellik bağı üzerinde bir sapmadan ibaret 

kalmakta ve her iki durumda da genel kurallar uygulandığında failin kastının 

etkilenmediği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Örnek olarak, sahibinden habersiz olarak bir konuta girdiğini sanırken 

gerçekte bir eklentiye giren kişinin yanılgısı, suçun maddi konusuna ilişkin bir 

yanılgı olduğundan önemsiz kabul edilecek ve fail konut dokunulmazlığını ihlal 

suçundan sorumlu tutulacaktır; zira Türk Ceza Kanunu’nun 116’ncı maddesinde bu 

hareketleri ayrı ayrı saymış bulunan yasakoyucu, gerçekte her iki unsurla da aynı 

değeri, yani “kişinin kendisine özgü barış ve sükununu ve yuvasındaki yaşamının 

sulh ve selametle cereyanı için varolması gerekli güvenlik duygusunu” korumayı 

amaçlamaktadır344; ve her iki hareketin işlenmesi de bu değeri aynı şekilde ihlal 

etmektedir345.  

Seçimlik hareketlerin konuları niteliksel anlamda birbirinden farklı 

olduğunda ise, bunlarda düşülen yanılgının kastı etkileyebileceği kabul 

edilmektedir346. Buna göre, sayılan davranış biçimlerinin farklı hukuksal değerleri 

koruması veya farklı bir haksızlık içeriğine sahip olması durumunda, aynı madde 

altında düzenlenmiş olsunlar veya olmasınlar, iki farklı suç tipi söz konusu olacaktır. 

Yanılgı sonucunda iki farklı suç tipinden biri yerine diğerini gerçekleştiren kimsenin 

ise tipte çift taraflı yanılgı halinde bulunduğu kabul edilmeli ve taksirle işlenen bir 

suça ek olarak bir de teşebbüs derecesinde kalmış suç işlediği sonucuna 

ulaşılmalıdır347. 

                                                
344 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 116 gerekçesi.  
345 Kühl, AT, § 13, No. 16a. 
346 Roxin, AT/I, § 12, Kn. 123. 
347 Friedrich-Christian Schroeder, “Der Irrtum über Tatbestandsalternativen”,  GA 1979, s.  326. 
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Seçimlik hareketler davranış modeline ilişkin bir belirleme değil de, suçun 

maddi  konusu olabilecek kişi veya şeylerin sayılmasından ibaret olduğunda ise, 

ortada suçun maddi konusuna ilişkin bir yanılgı bulunmaktadır. Örnek olarak, 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 174’üncü maddesinde yer alan “tehlikeli maddelerin 

izinsiz olarak bulundurulması suçu” açısından böyle bir durum söz konusudur.  Kişi, 

elinde bulundurduğu maddelerin aşındırıcı nitelikte olduğunu sanmakla birlikte, 

bunlar gerçekte patlayıcı nitelikte ise, suçun maddi konusuna ilişkin bir yanılgı söz 

konusu olduğundan, bu yanılgı türüne ilişkin kurallar uygulanacak ve bunun 

sonucunda kastın etkilenmediği sonucuna ulaşılmak gerekecektir. 

Seçimlik hareketlerin haksızlık içeriği konusunda niteliksel değil de niceliksel 

bir yoğunluk farkı içermesi durumunda ise şöyle bir sonuca ulaşılmaktadır: Daha 

yüksek yoğunluklu haksızlığı gerçekleştirme kastı ile hareket eden failin kastı, aynı 

nitelikte fakat daha düşük yoğunluklu sonucu da içereceğinden, suçu kasten işlemiş 

sayılacaktır. Buna karşılık düşük yoğunluklu sonucu gerçekleştirme kastı ile hareket 

etmekle birlikte yanılgı sonucunda daha yüksek bir haksızlık düzeyini gerçekleştiren 

kişi açısından aynı sonuca ulaşılamayacaktır348.  

Örnek olarak mala zarar verme suçunda sayılan seçimlik hareketler arasında 

böyle bir yoğunluk farkı bulunmaktadır. Başkasının malının kirletilmesi, kısmen 

tahrip edilmesi ve tamamen tahrip edilmesi buna örnek gösterilebilir. Bir malı 

tamamen tahrip etmeye çalışan fakat ancak kısmen tahrip edebilen veya bozmakla 

sınırlı kalan bir kişi mala kasten zarar vermiş demektir. Buna karşılık malı yalnızca 

bozmak amacıyla hareket etmesine karşın bunun tamamen kullanılmaz hale 

gelmesine neden olan kişinin kastının bu kadar ağır bir sonuca yönelik olmadığı 

dikkate alınmalıdır. Örnek olarak, kendisini aldatan kocasından intikam almak için 

otomobilini kirletmek isteyen ve bunun için üzerine zift boşaltan kadın, bu ziftin 

otomobili bozması halinde böyle bir durumdadır: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 

151’inci maddesine göre başkasına ait taşınır bir eşyayı “kirletmek” ve “bozmak” 

aynı suç tipinin farklı seçimlik hareketleri olarak düzenlenmişlerdir. Fail de, 

                                                
348 Kühl, AT, § 13, No. 16b. 
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“kirletmek” sonucunu doğuracağını düşündüğü bir hareket yaparak, malın 

bozulmasına neden olmuştur. 

Bir görüşe göre, bu son durumda, yüksek yoğunluklu seçeneğe yönelik 

taksirli bir eylem bulunduğundan fail –ancak kasten işlenebilen- mala zarar verme 

suçundan sorumlu tutulamayacak, buna karşılık düşük yoğunluklu seçenek açısından 

teşebbüs derecesinde kalmış bir hareket söz konusu olacaktır349.  Bununla birlikte biz 

bu görüşe katılmamaktayız; zira malı bozmaya çalışan kişi, bütünüyle kullanılmaz 

hale getirmekle amacına ulaşmış, ancak bunu bir noktada aşmıştır. Yani sonuca 

ulaşmamış bir eylem söz konusu değildir ve bu nedenle teşebbüs hükümleri 

uygulanamaz350. Başka bir deyişle, düşük yoğunluklu seçeneğin kasten 

gerçekleştirilmiş olması halinde, yüksek yoğunluklu seçenek kast tarafından 

kapsanmasa dahi, suç tipi gerçekleşmiş sayılmalıdır. Bununla birlikte, somut cezanın 

tayininde failin kastının düşük yoğunluklu bir haksızlığa yönelik olduğu dikkate 

alınabilecektir. 

Kaldı ki, kişinin belirli bir sonucu gerçekleştirmeye çalışması, bunun için 

elverişli bir araç kullanması, ancak amaçlamadığı başka bir sonuca ulaşması, 

gerçekte bilişsel bir faaliyetteki eksikliğe değil, amaçlanan sonucu elde etme 

becerisindeki bir eksikliğe işaret etmektedir. Bu ise bizi, ortada gerçekte “yanılma” 

değil, “nedensellik bağında önemsiz nitelikte sapma” olduğu sonucuna ulaştırır351. 

4. Cezayı Etkileyen Nedenlerde Yanılgı 
a. Genel Olarak 

Cezayı etkileyen nedenler, kural olarak suç tipinin maddi unsurlarından farklı 

olmayıp, bunlara ilişkin yanılgının da suçun herhangi bir unsurunda yanılgı gibi 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, cezayı etkileyen nedenlerdeki 

yanılgının ceza sorumluluğu açısından önem taşıyan bir özelliği bulunmaktadır. 

Gerçekten bu gibi durumlarda fail suçun temel şeklini gerçekleştirdiği konusunda 

bilgi sahibidir. Ancak suça bağlanmış bir ağırlatıcı veya hafifletici nedenin 
                                                
349 Kühl, AT, § 13, No. 16b. 
350 Aynı görüşte: Schroeder, GA 1979, s. 327. 
351 Aynı yönde: Schroeder, GA 1979, s. 327-328. 
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gerçekleştiğini bilmemekte veya bunlar objektif olarak gerçekleşmemesine karşılık 

bu durumun farkında olmamaktadır. 

Ağır veya hafif nitelikli hallerde tipe ilişkin yanılgı, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun 30/2’nci maddesinde tek bir fıkra içinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Buna göre, “bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hallerinin 

gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır”. 

Belirtelim ki, cezayı etkileyen nedenlerde yanılgıya ilişkin olan bu hüküm, 

kastın aşılması yoluyla işlenen suçları ve sonucu nedeniyle ağırlaşmış suçlardaki 

yanılgı durumlarını kapsamayacaktır352. Bu suçlarda ceza sorumluluğunun 

ağırlaşmasına neden olan etkenler açısından kastın varlığı aranmamakta, bunlar için 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 23’üncü maddesi gereği failin ilgili sonuç 

bakımından taksirle hareket etmesi yeterli olmaktadır. Dolayısıyla bu etkenler 

açısından kastın durumunu araştırmak da gereksizdir353. 

Buradaki araştırmamız, yalnızca gerçek anlamda ağırlatıcı ve hafifletici 

nedenlerle ilgili olacaktır. Failin, bir ağırlatıcı nedenin gerçekleştiğini bilmemesi bu 

klasik bir örnek olmakla birlikte, bundan başka durumlar da söz konusu olabilecektir: 

Fail hafifletici bir nedenin gerçekleştiğini sanırken bu durum objektif olarak söz 

konusu olmayabilir. Yine, tersine bir yanılgı ile failin ağırlatıcı bir nedenin 

gerçekleştiğini sanması, ancak bunun objektif olarak gerçekleşmemesi, veyahut failin 

suçun temel şeklini gerçekleştirdiğini sanırken gerçekte hafif bir şeklini 

gerçekleştirmesi örnekleri verilebilir Her durumda failin yanılgısını ağırlatıcı ve 

hafifletici nedenlerden bağımsız bir ölçüte bağlamak ve bu kapsamda incelemek 

olanaklı bulunmaktadır: Fail ya düz bir yanılgı ile objektif olarak gerçekleşenden 

daha hafif bir eylem işlediğini sanmaktadır, ya da tersine bir yanılgı ile objektif 

olarak gerçekleşenden daha ağır bir sonuca neden olduğunu düşünmektedir. Bunların 

dışında her iki durumun aynı anda gerçekleşmesi, yani failin bir nitelikli hali 

gerçekleştirdiğini sanırken gerçekte diğer bir nitelikli hali gerçekleştirmiş olması da 

mümkündür. 

                                                
352 Ozansü, Suç Politikası, s. 389. 
353 Bkz. Hakan Hakeri, Ceza Hukuku, Seçkin, Ankara, 2005; s. 253. 
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b. Failin, Suçun Daha Hafif Şeklini Gerçekleştirdiğini 
Sanması 

Fail gerçekte varolmayan bir hafifletici nedeni var sanıyorsa fail bu 

yanılgısından yararlandırılacak ve sübjektif durumu esas alınacaktır354. Yine olayda 

ağırlatıcı bir nedenin bulunduğunu bilmeyen ve suçun temel şeklini gerçekleştirdiğini 

sana fail hakkında da (sonucu nedeniyle ağırlaşmış bir durumun söz konusu 

olmaması koşulu ile) ağırlatıcı nedenin uygulanmaması ve failin kastettiği derecedeki 

suçtan sorumlu tutulması gerekmektedir.  

Örnek olarak, babasının mirası olduğunu sandığı fakat gerçekte öyle olmayan 

saati kardeşinin evinden çalan bir kişi, saat üzerinde elbirliği ile malik olduğu 

zannıyla hareket ettiği için, Türk Ceza Kanunu’nun 144/1’inci maddesinin (a) 

bendinde yer alan indirim nedeninden yararlanacaktır. 

Aynı sonuç, gerçekleşmiş bulunan bir ağırlatıcı nedenin fail tarafından 

bilinmemesi durumunda da geçerlidir. Örnek olarak, babasını başka bir kimse 

sanarak öldüren fail, ancak kasten öldürme suçunun temel şeklinden 

cezalandırılacaktır355. 

c. Failin, Suçun Daha Ağır Şeklini Gerçekleştirdiğini 
Sanması 

Türk yasakoyucu, nitelikli haller açısından Alman Ceza Kanunu’na göre çok 

daha ayrıntılı ve geniş bir hüküm getirmiş, yalnızca hafifletici nedenlerin değil, 

ağırlatıcı nedenlerin varlığındaki yanılma durumunda da failin yanılgısından 

yararlanacağı saptamasında bulunmuştur. Böylece Alman hukukundaki bazı tartışma 

konuları, Türk hukuku açısından çözüme bağlanmış bulunmaktadır. Buna göre, 

örnek olarak babası zannederek üçüncü bir kişiyi öldüren kişi, bu yanılgısından 

“yararlanacağına” göre, bu ağırlatıcı neden kendisine uygulanmadan suçun temel 

şeklini kasten işlemekten sorumlu tutulacaktır. Yani böyle bir durumda teşebbüs ve 

taksirin birleşiminden oluşan bir sonuca gitmeye gerek bulunmamaktadır. 

                                                
354 Hakeri, Ceza Hukuku, s. 252. 
355 Bkz. Hakeri, Ceza Hukuku, s. 253; Centel/Zafer/Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, s. 440-
441. 
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5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun bu konudaki seçimi, failin iradesi ile 

objektif gerçeklik arasındaki uyuşmazlığın failin sübjektif durumuna göre çözülmesi 

gerektiği yönündeki ilkenin bir istisnasını oluşturmaktadır356. Buna göre failin 

eylemine uygulanabilecek bir hafifletici nedenin varlığını bilmemesi veya gerçekte 

olmayan bir ağırlatıcı nedeni var sanması durumları birbirinden farklı incelenmeden, 

her iki durumda failin lehine olan çözüm uygulanmak gerekecektir.  

d. Cezayı Etkileyen Nedenlerde Çift Taraflı Yanılgı 
Aynı suça ilişkin farklı ağırlatıcı nedenlerden birinin var sanılması, ancak 

diğerinin gerçekleşmiş olması durumunda ne şekilde davranılacağı da bu kapsamda 

incelenmesi gereken bir durumdur. 

Alman ceza hukuku öğreti ve uygulamasında, aynı suça ilişkin farklı 

ağırlatıcı nedenlere veya nitelikli tiplere ilişkin yanılgı, genel kurallara göre 

çözülmektedir. Buna göre, bir ağırlatıcı nedenin varlığını düşünerek hareket eden ve 

fakat suçu farklı bir ağırlatıcı nedenle işleyen kişi, eylem tekliği ile birlikte iki ayrı 

haksızlığa neden olmuş sayılmalıdır. Buna göre bu gibi durumlarda, failin işlemek 

istediği nitelikli hale yönelik teşebbüs halinde kalmış bir suçla birlikte, eylemin 

temel şekline yönelik kasten işlenmiş ve tamamlanmış bir suç bulunmaktadır; 

dolayısıyla bu iki haksızlık arasında fikri birleşme hükümlerinin uygulanması 

gerekmektedir.  

Kastı, davranış normlarına ve korunan hukuksal değere aykırı bir seçim 

olarak gören ve kasıtlı eylemin ağırlaştırılmış bir şekilde cezalandırılmasının 

nedenini de buna bağlayan Frisch’e göre ise, ağırlatıcı nedenlerin varlığında yanılan 

failin bu yanılgısından yararlandırılıp yararlandırılmamasına ilişkin olarak bir 

ayırıma gidilmelidir: Bir yanda, failin hukuksal değere karşı aldığı tavır açısından 

herhangi bir etkide bulunmayan, ve ancak suçun işlendiği dış koşullar 

değerlendirildiğinde, eylemin sarsıcı etkisini artırdığı için ağır bir şekilde 

cezalandırılan eylemler (örnek olarak kasten müessir fiil ve adam öldürme suçlarının 

failin babasına karşı veya kamuya açık yollarda işlenmesi) yer alır. Bunlarda failin 

                                                
356 Hakeri, Ceza Hukuku, s. 252-253. 
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seçimine doğrudan bir etki bulunmadığı için, kast da etkilenmeyecek ve failin 

meydana getirdiği sonuçtan cezalandırılması gerekecektir357. Buna karşılık, diğer 

yanda yer alan ve eylemin belirli niteliklere sahip failler tarafından gerçekleştirilmesi 

durumunda cezayı ağırlaştıran nedenler bulunmaktadır ki, bunlar sübjektif nitelikte 

olup, bu niteliklere sahip kimselerin diğer insanlara göre farklı ölçütlere dayanarak 

karar vermesi gerektiği kabul edilmekte ve bunlara daha yüksek davranış normları 

yüklenmektedir. Örnek olarak, kendisine işi gereği emanet edilmiş bir mal üzerinde 

güveni kötüye kullanma suçunu işleyen failin durumu böyledir. Bu kimselerin, söz 

konusu ağırlatıcı nedenlerin bulunup bulunmadığı noktasındaki yanılgıdan 

yararlanmaları gerekir358. 

Belirtelim ki bu yaklaşım tarzı doktrinde eleştirilmiştir. Schroth’a göre, bu 

durum, Frisch’in kast anlayışının doğrudan ve ölçüsüz bir sonucu olup, bu teorinin 

yanlışlığını kanıtlamaktadır359.  

Kanımızca buradaki sorun, Frisch’in teorisinden değil, kendi teorisini 

uygulama yönteminden kaynaklanmaktadır. Nitekim, ağırlatıcı nedenler arasında bu 

şekilde bir ayırıma gidilmesinin yasal veya teoriden kaynaklanan bir gerekçesi 

bulunmamaktadır. Ayrıca,  failin seçimini ilgilendirmediği için “objektif” 

uygulanacağı kabul edilen nedenlerin, aynı ölçütler altında farklı değerlendirilmesi 

de mümkündür. Gerçekten, Frisch’in verdiği iki örnekte de, aslında failin seçimini 

çok doğrudan ilgilendiren unsurlar yer almaktadır. Davranış normu aynı olmakla 

birlikte, bir kişinin kendi babasına karşı kasten müessir fiil işleme kararını alması, 

söz konusu kararı engellemesi beklenen toplumsal normlara da aykırı bir karar 

vermenin güçlüğü nedeniyle, yasa koyucu tarafından daha zor bulunmuştur, bu 

nedenle de, böyle bir karar alan kimseye daha ağır bir ceza öngörülmüştür.  

Failin “memur” olması davranış normu ile ilgili kabul edildiğinde, bu 

“niteliğin”, mağdura göre belirlenmesi de mantıklı kabul edilmeli, “mağdurun 

çocuğu” sıfatını taşıyan bir failin fiilen zorlaşmış bir seçimde bulunması, davranış 

                                                
357 Wolfgang Frisch, Vorsatz und Risiko, Carl Heymanns Verlag, Köln vd. 1983, s. 186. 
358 Frisch, Vorsatz und Risiko, s. 186-187. 
359 Schroth, Vorsatz als Aneignung der unrechtskonstituierender Merkmale, s. 58. 
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normuna daha ağır bir aykırılık olarak görüldüğünde, buradaki ağırlaşmanın kasttan 

bağımsız olduğu düşünülmemelidir. Yağma suçunun yol kesmek suretiyle (veya 

Alman yasa koyucunun ifadesiyle kamuya açık yollarda) işlenmesi durumunda da, 

yine failin seçiminin, davranış normunu ihlale elverişliliğindeki özel niteliği ve suçu 

başka türlü değil de, bu şekilde işleyen failin kararının, korunan hukuksal değer 

açısından taşıdığı tehlikelilik cezalandırılmaktadır. Dolayısıyla, bu ağırlatıcı neden 

de failin davranış normuna karşı gelen seçimi ile doğrudan ilgilidir. 
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YASAK YANILGISI 

 
 

I. Yasak Yanılgısı Kavramı ve Kapsamı 
A. Haksızlık Bilinci Kavramı ve Haksızlık Bilincinin Konusu  

1. Kavram 
Yasak normunda yanılma, failin haksızlık oluşturan maddi vakıaya ilişkin 

tam bir bilgiye sahip olduğu halde, gerçekleştirdiği eylemin yasak olduğunu 

bilmemesi olarak tanımlanmaktadır1. Tipte yanılmanın kapsamına suçun normatif 

unsurlarının da girdiğini hatırlayacak olursak, şu belirlemede bulunmak mümkündür: 

“Yasak normunda yanılmada gerçeklik (yalnız natüralist bakış açısından değil, 

normatif unsurlar da dahil olmak üzere), (...)  yasak normunun dikkate alınmasını ve 

buna aykırı davranılmamasını mümkün kılacak mükemmel bir açıklıkla algılanmış 

olmalıdır”2.  

Bu durumda, yasak yanılgısı ile tipte yanılmanın birbirinden ayrılması için 

gereken ölçüt şu şekilde belirlenmektedir: Tipte yanılma, yasal suç tipinin objektif 

                                                
1 Stratenwerth/Kuhlen, AT/I, § 10, Kn. 65; Roxin, AT/I, § 21, Kn. 1. 
2 Miguel Díaz y García Conlledo, “El error de prohibición: Pasado, Presente y Futuro”, El Nuevo 
Código Penal: Presupuestos y Fundamentos – Libro Homenaje al Profesor Doctor Don Ángel 
Torío López [Hom. Torío López], Ed. José Cerezo Mir, Granada 1999, s. 344-345. 
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unsurlarına ilişkinken, yasak yanılgısı, suç tipine ilişkin her türlü bilgiye sahip 

bulunulduğu halde, eylemin hukuka aykırı olduğunun bilinmemesidir3. 

Yasak normunda yanılma ile haksızlık bilinci kavramları birbirlerini 

bütünleyen ve aslında aynı olgunun iki farklı görünüşü olarak da tanımlanabilecek 

kavramlardır. Gerçekten, yasak yanılgısının var sayılabilmesi için, failin eylemi 

gerçekleştirirken haksızlık bilincinden (Unrechtsbewusstsein) yoksun davranmış 

olması gereklidir4. Yani fail, yaptığı eylemin, kendisine uygulanacak ceza hukuku 

normlarına göre suç olduğunu bilmemeli, yaptığını haklı bir davranış olarak 

görmelidir ki, yasak yanılgısına düştüğü kabul edilebilsin. Haksızlık bilinci, yasak 

normuna ilişkin olumlu bir bilgiye karşılık gelmektedir5. Nitekim, Alman Federal 

Mahkemesi’nin tanımına göre haksızlık bilinci, “failin yaptığı davranışın hukuken 

izin verilmiş değil, yasaklanmış bir eylem olduğunu bilmesi”dir6. Bu koşul klasik 

Türk öğretisinde genel olarak “yanılmanın esaslı olması” olarak ifade edilen koşula 

denk gelmektedir. Buna göre, failin yanılgısının dikkate alınması için “yanılmamış 

olsaydı eyleminin hukuka uygun sayılması” gerekmektedir7. 

Yasak normunda yanılma açısından, tipte yanılmada olduğu gibi bir “failin 

bilincindeki gerçeklik ile objektif gerçeklik” arasındaki bir tutarsızlıktan söz etmek 

mümkün değildir. Ancak, bir bütün olarak hukuk düzeninin de objektif gerçekliğin 

bir parçasını oluşturduğu düşünüldüğünde, koşut bir tanıma ulaşmak mümkündür. 

Gerçekten de yasak yanılgısına düşen fail yanılmamış olsaydı, eylemi yürürlükte 

bulunacak hukuk normlarına göre herhangi bir suç oluşturmayacaktır8. Yani, failin 

bilincinde geçerli olan farklı bir hukuk düzeninin, onu farklı kurallara bağlı tutması 

ve eylemin haksızlığının onun bilincinde bu şekilde ortadan kalkması söz konusudur. 

Bu durumda, “failin bilincinde geçerli olan ceza normları ile gerçekte yürürlükte 

bulunan ceza normları” arasında bir tutarsızlıktan söz edilir. Böyle bir tutarsızlığın 

                                                
3 Welzel, Das neue Bild des Strafrechtssystems, s. 51; Welzel, MDR 1952, s. 584. 
4 NK-Neumann; § 17, Kn. 9. 
5 Bkz. Stratenwerth/Kuhlen, AT/1, §10, Kn. 57. 
6 BGH, 18 Mart 1952 tarih ve GSSt 2/51 sayılı kararı, BGHSt 2, s. 194 vd., s. 196. 
7 Sokullu-Akıncı, Ceza Hukuku Günleri, s. 102.  
8 Bkz. Díaz y García Conlledo, Hom. Torío López, s. 345. 
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bulunması da, failin kendi davranışının haksızlık oluşturduğunu bilmemesi, yani 

haksızlık bilincinin bulunmaması sonucunu doğurur. 

Bu bakış açısından, yasak yanılgısı ile haksızlık bilinci kavramı arasındaki 

ilişki, tipte yanılma ve kast arasındaki ilişkiye denk gelir. Yani tipte (esaslı) yanılma 

nasıl kastı ortadan kaldıran bir neden ise, yasak normunda (esaslı) yanılma da 

haksızlık bilincini ortadan kaldırır9. 

Özetle, haksızlık bilinci, belirli bir eylem açısından, failin kendi eylemini 

hukuk düzenine ve toplumsal normlara aykırı olarak değerlendirmesi şeklinde ortaya 

çıkan bilişsel bir öğedir; bu öğenin yokluğu ise, yasak yanılgısının ceza 

sorumluluğunu etkilemesinin ilk koşuludur. Haksızlık bilincinin hangi durumlarda 

var veya yok sayılması gerektiği veya suç teorisinin yapısı içinde nerede yer aldığı 

ise, üzerinde tartışılan konular olduğundan, bunlara aşağıda değinilecektir.  

2. Haksızlık Bilincinin Konusu 
a. Genel Olarak 

Haksızlık bilincinin varlığı veya yokluğunun saptanmasında, failin kendi 

davranışına yönelik bir değerlendirmesi esas alındığına göre, bu değerlendirmenin 

hangi ölçütlere göre yapılmış olduğu önem kazanacaktır. Bir başka deyişle, failin 

kendi davranışına yönelik sübjektif görüşlerinin normatif ölçütlerle ne ölçüde 

örtüşmesi, haksızlık bilincinin varlığı veya yokluğu açısından yeterli sayılmalıdır?  

Burada salt failin düşüncesine ve değerler sistemine öncelik verilmesi 

durumunda eyleminin hukuk kurallarına aykırı olduğunu bildiği halde kendisi 

açısından daha “yüce” veya öncelikli bir amacı gerçekleştirmek için suç işleyen 

“inançlı failler”in (Überzeugungstäter),  ve “vicdani failler”in (Gewissenstäter), yani 

vicdanen kendisini belirli bir şekilde davranmakla yükümlü hissettiği için suç 

olduğunu bildiği bir davranışı işleyen faillerin de haksızlık bilincinin yokluğundan 

söz edilebilecektir10. Bunun gibi genel ahlaki veya felsefi değerlendirmelere 

dayanmayan, fakat toplumsal normları çeşitli oranlarda göz önüne alan ölçütler 
                                                
9 NK-Neumann, § 17; Kn. 9. 
10 İnançlı fail ve vicdani fail tanımları için bkz. Gunter Greffenius, Täter aus Überzeugung und 
Täter aus Gewissensnot, Kriminalistik Verlag, Hamburg, 1969, s. 59, 64. 



 125 

düşünülebileceği gibi, merdivenin normatif ucunda, salt “suç tipine uyup uymama” 

konusundaki bir bilginin dikkate alınması, bunun dışındaki bilgilerin veya bilgi 

eksikliğinin değerlendirmenin dışında tutulması da söz konusu olabilir. 

Haksızlık bilincinin neye ilişkin olması gerektiği ve kapsamının ne şekilde 

belirlenebileceği konusunda çeşitli tartışmalar yaşanmıştır. Ortaya atılan çeşitli 

teoriler, failin değerlendirmesini farklı normatif sistemlere dayandırmış ve yine 

burada failin sübjektif yaklaşımına farklı oranlarda geçerlilik tanımıştır.  

b. Hukuk Normları Dışındaki Ölçütleri Temel Alan 
Görüşler 
(1) Haksızlık bilincinin vicdani seçime dayandırılması 

Alman Federal Mahkemesi, haksızlık bilinci ile ilgili olarak verdiği ilk 

kararlardan birinde kavramı “failin vicdanının sesine aykırı hareket etmesi” olarak 

tanımlamış ve haksızlık bilincinin dayanak noktasını kişisel ve vicdani seçimleri 

dikkate alan bir şekilde belirlemiştir. Aynı kararın onanmasına ilişkin Genel Kurul 

kararında11 ise söz konusu ölçüt “vicdan gerilimi ölçütü”  olarak yeniden 

tanımlanmış, ancak haksızlık bilincinin varlığı veya yokluğuna ilişkin olarak değil, 

yasak yanılgısının kaçınılmaz olup olmadığının saptanması açısından belirleyici 

kabul edilmiştir12.  

Öğretide azınlıktaki bazı yazarlar, özellikle vicdan özgürlüğünden hareketle, 

gerçek anlamda vicdani bir seçime dayanarak hukuka aykırı davranışta bulunan 

kimselerin ceza hukukunun yaptırım sisteminden çıkarılabileceği görüşünü 

savunsalar da, bu durum  failin haksızlık bilincini etkileyen bir unsur olarak 

görülmemekte, ancak suç politikasının şekillendirilmesinde göz önüne alınacak bir 

değerlendirme ölçütü olarak önerilmektedir13. 

                                                
11 BGH, 18 Mart 1952 tarih ve GSSt 2/51 sayılı kararı, BGHSt 2, s. 194 vd. 
12 Hans-Joachim Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, Verbotsirrtum und Vermeidbarkeit des 
Verbotsirrtums [Unrechtsbewusstsein], Verlag Otto Schwartz & Co., Göttingen, 1969, s. 43.  
13 Bu görüşte: Karl Peters, “Überzeugungstäter und Gewissenstäter”, Beiträge zur gesamten 
Strafrechtswissenschaft – Festschrift für Hellmuth Mayer zum 70. Geburtstag am 1. Mai 1965 
[FS Hellmuth Mayer], Ed. Friedrich Geerds / Wolfgang Naucke, Duncker & Humblot, Berlin, 1965, 
s. 265-269. Yazara göre gerçek bir vicdan muhasebesi sonucunda bilinçli bir şekilde ve objektif bir 
değerler düzenine uygun olarak “iyi” ve “kötü” arasında yapılan tercihler Anayasal vicdan özgürlüğü 
tarafından korunduğundan, bu gibi eylemlerin cezalandırılmaması gerekmektedir. 
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Failin vicdani seçimleri nedeniyle ceza hukuku önünde herhangi bir 

ayrıcalığa tabi tutulmaması gerektiği düşüncesi, vicdani faillerin cezalandırılmasını 

engelleyen yorumları devre dışı bırakmaktadır. Nitekim Alman Anayasa Mahkemesi 

de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de çeşitli kararlarında özellikle vicdani 

seçimleri nedeniyle askerlik yapmaktan kaçınan kişilere karşı uygulanacak 

tedbirlerin vicdan özgürlüğüne aykırı olmadığı sonucuna varmıştır14. 

Bununla birlikte, Alman Anayasa Mahkemesi, kişinin kendi geleceğini 

belirleme hakkı çerçevesindeki davranışlarını, hukuken bir yükümlülük yüklenmemiş 

olması halinde vicdani kanaatlerine göre yönlendirme hakkını da tanımaktadır. 

Örnek olarak, Alman Federal Mahkemesi’nin bir kararında, acil hekim müdahalesi 

gerektiren bir durumda bulunan ve buna karşılık ancak dua ile iyileştirilebileceğine 

inanan bir kadını hekim müdahalesine izin vermesi için ikna etmeyi reddeden ve aynı 

inancı paylaşan eşi, hastanın ölmesi üzerine yardım yükümlülüğünü yerine 

getirmediği için suçlanmıştır. Federal Mahkeme’nin kararına göre fail kasten hareket 

etmiştir ve haksızlık bilinci de bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi ise, hastanın 

özgür iradesine halel gelmediği ve evlilik birliği içindeki dayanışmanın kişilerin 

özerkliğini engellemediği noktalarından hareket ederek, ceza hukuku açısından bir 

kimsenin, kendi inanışlarının aksine bir şekilde aynı inançtaki bir kimseyi bu inanca 

aykırı davranmak yönünde etkilemekle yükümlü tutulamayacağı sonucuna 

varmıştır15. Bununla birlikte dikkat edilirse, Alman Anayasa Mahkemesi’nin 

kararında, failin haksızlık bilinci ile hareket edip etmediği sorunu değil, kendisinden 

ceza hukuku çerçevesinde beklenebilecek davranışın sınırı, yani sonucu engelleme 

yükümlülüğünün hangi hallerde sona erdiği sorunudur. Bu soruna Anayasa 

                                                
14 Alman Anayasa Mahkemesi, zorunlu askerlik hizmetini veya buna alternatif olarak görülen sivil 
hizmeti yerine getirmekten kaçınan Yehova Şahitlerinin cezalandırılmasına ilişkin kararı Alman 
Anayasası’na uygun bulmuştur. Mahkemenin 5 Mart 1968 tarihli ve 1BvR 579/67 sayılı kararı için 
bkz. BVerfGE 23, s. 127 vd. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 24 Ocak 2004 tarihli Ülke 
kararında ise, vicdani retçilerin zorunlu askerlikten muaf tutulmalarına ilişkin bir belirlemede 
bulunulmamış, bu durumdaki kimseye asker kişilere özgü bir yaptırım olan “üste itaatsizlik” cezasının 
verilmiş olması ve üniforma giymeyi her reddettiğinde bu cezanın tekrarlanması yasallık ilkesine 
aykırı bulunmuştur (Mahkeme kararı, Kn. 60-61). Karar için bkz. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin Hudoc karar bilgi bankası, (çevrimiçi) http://cmiskp.echr.coe.int/ (son erişim tarihi: 
11 Ekim 2006). 
15 Alman Anayasa Mahkemesi’nin 19 Ekim 1971 tarihli ve 1BvR 387/65 sayılı kararı, BVerfGE 34, 
s. 98 vd., s. 109-110. 
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Mahkemesi açıkça değinmemekle birlikte, hukuksal sorunu ele alış biçiminden, 

vicdani seçimlerin haksızlık bilincine herhangi bir etkide bulunabileceği kabulü 

ortaya çıkmamaktadır16.  

Günümüzde failin salt kendi vicdanındaki bir meşruiyet zeminini dikkate 

alması ve bu şekilde hukuk düzeni tarafından kabul edilmediğini bildiği bir 

davranışta bulunmasının da haksızlık bilincini ortadan kaldırmayacağı kabul 

edilmektedir. Zira, failin kendi eylemini “değerlendirmesi”nden kasıt, bunu kendisini 

özerk bir norm koyucu merci yerine koyarak yapması değil, eylemin genelgeçer 

ortak normlara uygunluk veya aykırılık ışığında değerlendirilmesidir17. Aksine bir 

kabul, bir hukuk normunun geçerliliğinin, failin vicdani kararları ile bağdaşıp 

bağdaşmamasına bağımlı kılınması anlamına gelir ki, bu da hareketini vicdanen haklı 

çıkartabilen her suçlunun cezasız kalması anlamını taşıyacaktır. Böyle bir durum, 

hukuk düzeninin herkesi bağlaması ve genelgeçer olması gibi ilkeleri 

zedeleyeceğinden, haksızlık bilinci kavramının kişisel vicdani ölçütlerden bağımsız 

olduğu sonucuna ulaşılmaktadır18. 

Bu düşünceye göre ceza hukukunun temel aldığı toplumsal normlar, 

toplumsal etikten alınmış olup, bireysel ahlaka dayanan ilkelerle hiçbir zaman 

bütünüyle uyum içinde olamayacakları gibi, böyle olmaları da beklenemez. Bunun 

sonucunda ise, bu normların belirlediği davranışları ile bir kişinin ahlak kuralları 

tarafından yapmak ya da yapmamakla yükümlü tutulduğunu hissettiği davranış 

arasındaki olası farklılıklar, bu normların meşruiyetini ve uygulanabilirliğini 

sorgulamak için bir dayanak noktası olamayacaktır19.  

 

 

 
                                                
16 Bkz. Paul Bockelmann, “Zur Problematik der Sonderbehandlung von Überzeugungstätern”, 
Festschrift für Hans Welzel zum 70. Geburtstag [FS Welzel], Ed. Günter Stratenwerth v.d., Walter 
de Gruyter, Berlin - New York, 1974, s. 555-556. 
17 NK-Neumann; § 17, Kn. 12, 40. 
18 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 42.  
19 Bockelmann, FS Welzel, s. 549. 
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(2) Haksızlık bilincinin ahlak normlarına ve genel adaba 
aykırılığa dayandırılması 

Haksızlık bilincinin dayandırılabileceği bir başka ölçüt, failde ahlaka veya 

genel adaba aykırı davranma bilinci bulunup bulunmadığı olabilir. Alman Federal 

Mahkemesi de bazı kararlarında haksızlık bilincini saptarken ahlak normlarına aykırı 

davranıştan yola çıkmıştır20.  

Buna karşılık günümüzde, kişisel vicdani seçimler kadar, ahlak normlarının 

ve genel adaba ilişkin ilkelerin de ceza hukukunun doğrudan kaynağı 

olamayacağından hareketle, failin bu normlara aykırı davrandığını düşünüp 

düşünmemesinin haksızlık bilincinin dayanağı olamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır. 

Buna göre, kendisi de sürekli değişim içinde bulunan ahlaka aykırılık düşüncesi, 

hukuksal bir yasak normunun ne gerek koşulu ne de yeter koşulu sayılabilir21. Her ne 

kadar ceza hukukunun çekirdeği sayılan bazı temel suç tipleri açısından kişilerin 

ahlaki norm olarak gördükleri davranış kuralları ile hukuk normları bir koşutluk 

gösterse ve özellikle hukukçu olmayan kimseler davranışlarını değerlendirirken 

hukuk normları ile ahlak normlarını birlikte ele alsalar da, bu iki seviyenin birbiri ile 

karıştırılmaması gerekmektedir22. Kaldı ki, ahlak normları tek bir toplum içinde dahi 

homojen bir bütün oluşturmamakta, toplumdaki her alt kültür katmanına ve hatta her 

kişiye göre farklı bir ahlak yapısı ortaya çıkmakta, bunların birinin diğerinden üstün 

olduğunu kabul etmeye de imkan bulunmamaktadır23. 

 

 

 

                                                
20 BGH, 28 Şubat 1961 tarihli ve 1StR 467/60 sayılı kararı, BGHSt 15, s. 377 vd. Mahkeme burada 
haksızlık bilincinin konusunun somut hukuksal değer ihlali olduğunu vurgulamışsa da, failin suç 
olduğunu bilmediği bir davranışın, suç olan başka bir davranış ile aynı toplumsal-ahlaki temele 
dayandığı gerekçesi ile bu eylem açısından da haksızlık bilincinin varolması gerektiği sonucuna 
ulaşmıştır (s. 383-384). 
21 NK-Neumann, § 13.  
22 David Felip i Saborit, Error Iuris – El Conocimiento de la Antijuricidad y el Artículo 14 del 
Código Penal [Error Iuris], Atelier, Barcelona, 2000, s. 110. 
23  Adán Nieto Martín, El Conocimiento del Derecho, Atelier Penal, Barcelona, 1999, s. 83. 



 129 

(3) Haksızlık bilincinin toplumsal normlara dayandırılması 
Alman öğretisinde ahlak normlarına sınırlı da olsa geçerlilik tanıyan bir 

görüşe göre, failin haksızlık bilinci, toplumun birlikte yaşamasının temeli olan asgari 

koşulların zedelendiğinin bilinmesi ile ortaya çıkar. Burada söz konusu asgari 

koşulların hukuksal bir norm olarak düzenlenmesi aranmasa da, basit bir “ahlak” 

ölçütünden daha yoğun ve normatif bir ölçüt, yani toplumsal norm ölçütü 

benimsenmeye çalışılmıştır24. 

Bu görüşün öne sürülmesinin ardındaki tarihsel neden, Almanya’da Nazi 

döneminde işlenen insanlık suçlarının o dönemde geçerli bulunan pozitif hukuk ile 

ters düşmemesine karşın, bu suçları işleyen kimselerin haksızlık bilincinin var kabul 

edilmesini sağlaması ve böylece insanlık suçlarından Alman mahkemelerinde ve 

uluslararası mahkemeler önünde yargılananların yasak yanılgısına dayanarak ceza 

sorumluluğundan kurtulmasının önüne geçilmesi idi25.  

Bu görüşe göre, haksızlık bilincinin var kabul edilebilmesi için, failin yaptığı 

hareketin suç olduğunu değil, fakat en azından toplumsal normlara aykırılığını 

bilmesi gerekir26. Haksızlık bilincini hareketin toplumsal zararlılığına dayandıran bu 

yaklaşım tarzı, “doğal suçlar” öğretisine dayanmaktadır27. Buna göre, doğal suçlar 

olarak kabul edilen toplumsal ilişkilerin merkezi alanında bulunan suçlar söz konusu 

olduğunda, yasak yanılgısının ceza sorumluluğunu etkilemesi düşünülemeyecektir; 

zira nasıl bir çevrede ve kültürde yetişmiş olursa olsun, normal bir insanın bu 

davranışların suç olduğunu bilmemesi kabul edilebilecek bir durum değildir28. 

Bu görüş, üç ön kabule dayanmaktadır. İlk olarak, haksızlık kavramının, salt 

hukuksal bir terim olarak görülmesi reddedilmekte ve bunun toplumda geçerli 

bulunan ahlak anlayışından bağımsız bir şekilde anlaşılamayacağı savunulmaktadır. 

                                                
24 Schmidhäuser, AT, Kn. 7/74, 75; Arthur Kaufmann, Das Unrechtsbewußtsein, s. 142 vd; Arthur 
Kaufmann, Die Parallelwertung in der Laiensphäre, s. 22; Arthur Kaufmann, FS Lackner, s. 185 
vd.  
25 Nieto Martín, El Conocimiento del Derecho, s. 75. 
26 Sauer, W.; “Tatbestand, Unrecht, Irrtum und Beweis”, ZStW 69 (1957),  s. 13. 
27 Nieto Martín, El Conocimiento del Derecho, s. 80. 
28 Bkz. Nieto Martín, El Conocimiento del Derecho, s. 80. 
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Bu anlayışa göre hukuk, ahlak ve din birbirinden bağımsız birimler değil, toplum 

düzeninin korunmasına yönelik olarak aynı bütünün parçaları veya görünüş 

biçimleridir29. İkinci ön kabule göre, toplumsal düzene aykırılık ile suç oluşturan 

eylemler arasındaki fark, (insanların bir toplum içinde birlikte yaşamaları açısından 

gerekli kabul edilen) bir hukuksal değere aykırılık gösteren eylemlerin yasakoyucu 

tarafından belirli bir suç tipi dahilinde düzenlenip düzenlenmemesinden ibarettir30.  

Üçüncü ön kabul ise, kanun normunun yalnızca var olmasının buna uyulması 

yönünde bir emir (emperatif) olarak kabul edilemeyeceğine, ancak bir değer normu 

olarak görülebileceğine ilişkindir. Bu nedenle, bir hukuk normunun sadece varlığının 

bilinmesi, buna ilişkin bir haksızlık bilincinin de bulunduğu anlamına gelmez31.  

Bu görüşteki yazarlara göre, ceza normunun bağlayıcılığı ile vatandaşın bu 

normları bilme zorunluluğu arasında doğrudan bir bağ bulunmamakta, failin 

“kusurlu” davranışını gösteren tek şey, değer ve düşüncelerini yasakoyucu ile aynı 

doğrultuda şekillendirip şekillendirmediği noktasında ortaya çıkmaktadır32. Fail bu 

koşut değerlendirmede bulunmuş ise, söz konusu değere uygun davranma 

yükümlülüğünün de farkındadır ve bu değerin bir hukuk normu ile şekillendirilmiş 

olup olmamasının bu bilinç düzeyi açısından herhangi bir önemi bulunmaz33; zira 

yasak normuna uyma zorunluluğunu sağlayan şey, onun şeklen – hukukçu olmayan 

halk açısından zaten anlaşılması mümkün olmayabilecek – bir suç tipi altında 

düzenlenmiş olması değil, toplumsal davranış normuna aykırılığı işaret eden maddi 

anlamda hukuka aykırılıktır34. Böylelikle haksızlık bilinci ceza normundan bütünüyle 

koparılmamış, ancak şekli bir normdan önceki bir aşamada, toplumsal tehlikelilik 

                                                
29 Arthur Kaufmann, Das Unrechtsbewußtsein, s. 87-88. 
30 Arthur Kaufmann, Das Unrechtsbewußtsein, s. 119-120. 
31 Arthur Kaufmann, Das Unrechtsbewußtsein, s. 125. 
32 Bkz. Nieto Martín, El Conocimiento del Derecho, s. 77. 
33 Arthur Kaufmann, Das Unrechtsbewußtsein, s. 137-141; aynı görüşte: Harro Otto, Grundkurs 
Strafrecht – Allgemeine Strafrechtslehre [AT], 7., neu bearbeitete Aufl., de Gruyter Recht, Berlin, 
2004, § 7, Kn. 70. 
34 Bkz. Nieto Martín, El Conocimiento del Derecho, s. 77.  
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nedeniyle ceza normu haline getirilmesi “mümkün” olan davranışa yönelik bir bilinç 

anlamında ele alınmış olmaktadır35. 

Bu görüşü savunan Arthur Kaufmann düşüncesini şu şekilde açıklamaktadır: 

ahlak normlarının ceza hukuku tarafından yaptırıma bağlanmasındaki neden, 

bunların toplumsal birlikteliği koruma fonksiyonu olduğuna göre, “maddi anlamda 

suç, toplumsal açıdan zararlı ve önemli bir ağırlıkta bulunan eylemlerdir”36. Buna 

göre bir olayın toplumsal anlamı, ancak failin toplum yararına mı yoksa topluma 

aykırı mı davrandığına yönelik tasavvurunun belirlenmesi ile ortaya çıkar. Failin 

haksızlık işlemek amacıyla hareket edip etmediğini ortaya koyacak ölçüt de yine bu 

olmalıdır37. Schmidhäuser’e göre de haksızlık bilinci, toplumsal yaşamın temel 

koşullarından birinin ihlal edildiğinin bilinmesi olarak tanımlanabilir38.  

Haksızlık bilincinin konusunu toplumsal normlara aykırı veya toplumsal 

tehlikeliliğe sahip davranış biçimlerine dayandıran görüşe göre, haksızlık bilinci, 

“hukuksal değere yönelen tehlikenin bilinmesidir, yani planlanan vakıanın 

gerçekleştirilmesinin, hukuk toplumu tarafından toplumsal ilişkilerin temeli olarak 

korunmasını gerekli gördüğü bir değeri ihlal etmek suretiyle toplumsal güven 

temelini tehlikeye attığına ilişkin bilgidir”39. 

Bu yaklaşıma karşı çıkan yazarlara göre ise, salt bir davranışın toplumsal 

açıdan zararlı olması, onun ceza hukukunu ilgilendiren bir eylem olarak 

değerlendirilmesi için yeterli bir koşul sayılamamalıdır. Buna göre, “(ceza) 

hukukunun toplumsal açıdan zararlı davranışları yasaklama ödevinin bulunması, 

toplumsal açıdan zararlı her davranışı yasaklayabileceği ve yasaklamak zorunda 

olduğu anlamına gelmez (...) Hukuk burada toplumsal açıdan zararlı davranışa 
                                                
35 Otto, AT, § 7, Kn. 68. 
36 Arthur Kaufmann, Das Unrechtsbewußtsein, s. 120, 125. 
37 Otto, AT, § 7, Kn. 64-65. 
38 Eberhard Schmidhäuser, Form und Gehalt der Strafgesetze, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 1988, s. 40. 
39 Otto, AT, § 7, Kn. 69. Belirtelim ki Otto’ya göre haksızlık bilinci, hukuka aykırılık bilincinden 
farklı ve daha geniş bir kavramdır. Alman Ceza Kanunu’nun yasak yanılgısını düzenleyen § 17 
hükmü, yalnızca kişinin yaptığı eylemin şeklen yasaklanmış olduğunu bilip bilmemesini esas almakla, 
haksızlık bilincini değil, ancak en dar anlamıyla hukuka aykırılık bilincini ilgilendirmektedir. Bkz. 
Harro Otto, “Personales Unrecht, Schuld und Strafe”, ZStW 87  (1975), s. 595. 
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hangi alan içinde katlanılması gerektiğinin sınırını çizer. Bu nedenle de toplumsal 

zararlılık bilincinin kapsamı,, hukuksal açıdan güvenilir davranış yönelimlerini 

garanti edemeyecek kadar muğlaktır”40. 

Dikkat edilmesi gerek bir nokta da şudur: Toplumsal zararlılık ölçütü kabul 

edilecek olursa, bunun iki sonucu doğmaktadır: Bir yandan toplumsal açıdan zararlı 

bir eylem gerçekleştirdiğini bilen failin haksızlık bilincinin bulunduğu kabul 

edilecek, diğer yandan ise, yaptığı eylemin suç olduğunu bilen, fakat toplumsal 

açıdan yararlı olduğunu düşünen failin haksızlık bilinci olmadan hareket ettiği 

sonucuna varılması mümkün olacaktır. Bu durumda, toplumsal zararlılık ölçütünün 

en azından tek başına bir anlam ifade etmediği sonucuna varılmaktadır41.  

Bununla birlikte, failin yaptığı hareketin toplumsal açıdan zararlı olduğunu 

düşünüp düşünmemesi, haksızlık bilincinin saptanmasında olmasa da, yasak 

yanılgısının kaçınılabilir olup olmadığı noktasında yardımcı ölçütlerden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yani, yaptığı eylemin suç olmadığını düşünen bir kimse, 

toplumsal zararlılığının farkında ise, bu durumun onu davranışının hukuksal 

meşruiyetini teyit etmeye yöneltmesi beklenecek, aksi davranışta bulunması da 

somut olaya göre yanılgının kaçınılabilir olduğu hükmüne dayanak oluşturabilecek-

tir42. 

c. Hukuk Normlarını Temel Alan Ölçütler 
(1) Haksızlık bilincinin, hukukun maddi değerler düzenine 

dayandırılması 
Alman öğreti ve uygulamasında genel kabul gören bu yaklaşım tarzına göre, 

haksızlık bilincinin var sayılabilmesi için failin yaptığı eylemin “hukuka aykırı”, yani 

hukuken korunan değerleri zedeleyen bir eylem olduğunu bilmesi gerekli ve 

yeterlidir.  

Bu görüşü savunanlar, insan davranışlarını hukuksal  açıdan bağlayabilecek 

tek şeyin hukuk normları olduğu düşüncesinden hareket ederler. Yani haksızlık 
                                                
40 NK-Neumann, § 17, Kn. 15. 
41 Bu görüşte, NK-Neumann, § 17, Kn. 15. 
42 Roxin, AT/I, § 21, Kn. 12; Felip i Saborit, Error Iuris, s. 111; NK-Neumann, § 17, Kn. 16. 
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bilinci, ihlal edilen normun hukuksal karakterinin bilinmesini gerektirir43. 

“[Haksızlık bilincinin varlığı açısından], failin, davranışının toplumsal kurallar ile 

çeliştiği ve bu nedenle de hukuksal açıdan yasaklanmış bulunduğunu bilmesi 

yeterlidir”44. Yani, haksızlık bilincinin içeriği, “maddi hukuka aykırılık”tır45. Diğer 

yandan ise, şekli yasaklar, içeriğine bakılmadan yalnızca düzeni sağlama işlevi 

sonucunda bağlayıcılığa ve “olması gereken”i saptama gücüne sahip kabul 

edilemezler. Dolayısıyla hukuk normları maddi anlamda değere sahip bir durumun 

gerçekleştirilmesi ve korunmasına yönelik kurallar bütünüdür46. 

Bununla birlikte, söz konusu görüşün kabul edilmesi, salt toplumun bir arada 

yaşamasına yönelik kurallar bütününün dikkate alınması ve şekli hukuka aykırılığın 

bütünüyle ikinci plana itilmesi olarak da görülmemektedir. Bu görüşün 

savunucularına göre, kusur yargısının konusu, yasak normunun bütününü, yani bir 

yandan maddi içerik değeri, diğer yandan da ihlal edilen normun düzeni koruma 

değerini kapsamaktadır47.  

Haksızlık bilinci açısından ise bu yaklaşımın iki sonucu bulunmaktadır: 

Bunlardan birincisine göre, haksızlık bilincinin koşulu, maddi değere aykırı davranan 

failin, davranışının hukuk düzenini ve güvenliğini ihlal eden niteliğini fark etmiş ve 

zihinsel olarak kavramış olması veya en azından kavrayabilecek durumda olmasıdır. 

“Ancak bu durumdaki bir kişinin, kendisini yükümlü kılan hukuk normunu iradi 

seçiminin dayanak noktası olarak görme imkanı bulunur. Bu imkan söz konusu 

olmadığında, yani örneğin fail davranışının toplumsal ahlaka aykırı olduğunu fark 

etmekle birlikte, somut olarak hukuka aykırılığının bilincinde değilse, davranışını 

kendisini yükümlü kılan hukuk normunun değer içeriğine göre yönlendirme imkanı 

                                                
43 Stratenwerth/Kuhlen, AT/1, § 10, Kn. 61. 
44 Jescheck/Weigend, AT, s. 453. Türk hukukunda bu görüşte: Adem Sözüer, “Hukuki Hata”, YD 
1995, Sy. 4, s. 480. 
45 Sözüer, YD 1995, s. 480. 
46 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 57-58. Jescheck/Weigend ise, vicdani faillerin haksızlık bilinci 
ile hareket ettiğini gerekçelendirmek için, şekli hukuka aykırılığın bilinmesini de alternatif olarak 
yeterli bir koşul olarak değerlendirmekte, böylece karma bir görüşe ulaşmaktadır (Bkz. 
Jescheck/Weigend, AT, s. 454). 
47 Rudolphi,Unrechtsbewusstsein, s. 59. 
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(özgürlüğü) bulunmamaktadır”48. Başka bir ifadeyle, “kaçınılmaz yasak yanılgısına 

düşen kişi, eyleminin haksızlık niteliğini fark edebilecek durumda olmadığından, 

kendisinin hukuka aykırı bir davranış gerçekleştirmeye yönelik kınanabilir bir 

iradesi bulunmamaktadır”49.  

Bu düşüncenin ikinci sonucu ise şudur: Belirli bir normun ihlal edildiğinin 

veya gerçekleştirilen eylemin ceza yaptırımına bağlanmış olduğunun bilinmesi, 

haksızlık bilincinin koşulları arasında görülmemektedir50. Buna göre “haksızlık 

bilinci, ceza veya idari para cezası ile yaptırıma bağlanmış bir emri veya yasağın 

ihlal edilmesi bilinci ile hiçbir şekilde bir tutulamaz”51.  

Bu görüş kabul edilecek olursa, fail davranışının hukuka aykırı olduğunu ve 

bunun maddi temelini kavradığında, bu davranışa ilişkin hukuk normunun veya ihlal 

durumunda uygulanabilecek yaptırımların derecesi ve niteliği hiçbir önem 

taşımamaktadır52. Yani bir kişi medeni hukuk anlamında hukuka veya idari ceza 

hukukuna aykırı davrandığını düşünüyorsa (örneğin haksız fiil veya kabahat 

işlediğini biliyorsa), davranışının suç oluşturduğunu bilmese de haksızlık bilincinin 

bulunduğu kabul edilecektir. Bunun temelinde şu kabul yatar: “Bir eylemin hukuk 

tarafından yasaklandığına ilişkin bilginin, kişiyi hukuka saygılı davranışa 

yönlendirmeye her halükarda yeterli olması gerekir”53. Disiplin suçları ise bu kuralın 

dışındadır, zira bütün vatandaşlara yönelik genelgeçer davranış kurallarına ilişkin 

olmayan bu normlar yalnızca bir kurumun iç işleyişini düzene koymaktadırlar54. 

Buna göre, failin haksızlık bilincinin var kabul edilebilmesi için belirli bir 

hukuk normuna aykırı davrandığını açık bir şekilde düşünmesi gerekmemekte, 

özellikle hukukçu olmayan kimseler açısından, “hukuk düzeninin gerekleri 

                                                
48 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 59-60. 
49 Jescheck/Weigend, AT, s. 457. 
50 Tröndle/Fischer, § 17, Kn. 3; Felip i Saborit, Error Iuris, s. 111. 
51 Otto, GS Meyer, s. 602. 
52 Felip i Saborit, Error Iuris, s. 111. 
53 Roxin, AT/I, § 21, Kn. 13.  
54 Roxin, AT/I, § 21, Kn. 13. 
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karşısında bu davranışa ‘izin verilmiş olamayacağına’ yönelik genel bir bilincin 

varlığı” yeterli kabul edilmektedir55. 

Diğer yandan, eylemini salt ahlaka aykırı olarak gören, fakat buna herhangi 

bir hukuk normunun uygulanamayacağını düşünen kimsede haksızlık bilincinin 

bulunduğundan söz edilemeyecektir. Örneğin, bir akıl hastası ile rızaya dayanan 

cinsel ilişkiye giren, bu davranışının da ahlaka aykırı olduğunu bilmekle birlikte 

hukuk tarafından yasaklanmış olduğunu bilmeyen kişi haksızlık bilinci olmadan 

hareket etmiş sayılır56. Yine başkasının telefon konuşmasını koşut hattan dinleyen ve 

yaptığı şeyin yanlış olduğunu bilen, fakat bunu hukuka aykırı saymayan kimsenin de 

haksızlık bilinci yok kabul edilecektir57. 

Alman Federal Mahkemesi de yerleşmiş içtihadında bu görüşün gerekçelerini 

kabul etmiş görünmektedir. Mahkemeye göre, “fail, ilgili suç tipinin kapsadığı somut 

hukuksal değerin ihlalini haksızlık olarak algıladıysa, haksızlık bilincinin var olduğu 

sonucuna ulaşılır”58.  

Ağırlıklı görüşü eleştiren yazarlar ise, özellikle “maddi değerler sistemi” 

kavramının muğlaklığından hareket etmekte ve “toplumsal birlikteliğin asgari 

gerekleri” veya “toplumsal zararlılık” gibi ölçütlerden ayırt edilmesindeki zorluğa 

dikkat çekmektedirler59. 

(2) Haksızlık bilincinin cezalandırılabilir eyleme 
dayandırılması 

Haksızlık bilinci kavramına yönelik görüşlerden en eskisi olan bu yaklaşım, 

günümüzde pek taraftar bulmamaktadır. Haksızlık bilincinin var sayılabilmesi için 

failin, eylemin suç oluşturduğunu bilmesinin dahi yeterli olmadığını, aynı zamanda 

                                                
55 Maurach/Zipf, § 38, Kn. 12. 
56 Bkz. Felip i Saborit, Error Iuris, S. 112, 113. 
57 Jescheck/Weigend, AT, s. 454. 
58 BGH, 28 Şubat 1961 tarihli ve 1StR 467/60 sayılı kararı, BGHSt 15, s. 377 vd. 
59 NK-Neumann, § 17, Kn. 19; Felip i Saborit, Error Iuris, s. 111, 112.  
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eyleme verilecek cezanın niteliği ve derecesinin de bilinmesi gerektiğini ilk olarak 

Feuerbach savunmuştur60. 

Feuerbach, Bentham’ın acı ve haz kuramını61 uygulayarak, hukuka aykırı 

eylemin gerçekleştirilmesine yönelten itkiye zıt yönde, suç işlediği zaman kaçınılmaz 

bir şekilde karşılaşacağını düşündüğü ve suç işlemekten umduğu yararlardan daha 

fazla zarar getirecek bir sonucun ortaya konmasını, ceza normunun varlık nedeni 

olarak görmüştür62. Bundan hareketle de, haksızlık bilincinin de var sayılabilmesi 

için failin, eyleminin sonucunda hukuk düzeninin ona karşılık olarak öngördüğü 

acıya, yani cezai yaptırıma katlanmak zorunda kalacağını bilmesi gerektiği sonucuna 

varmıştır63. 

Haksızlık bilinci konusunda kesin bir ifade kullanmamakla birlikte, normlara 

itaat kavramının temelini yasakoyucunun iradesine uygun davranışta bulan 

Binding’in de benzer bir görüşü savunduğu anlaşılmaktadır: “Hukuk itaat 

beklediğine göre, itaat edilen bakımından, itaatin kaynağı olan bir tasavvurun 

                                                
60 Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen 
peinlichen Rechts, 14. Aufl., Giessen 1847; 2. yeniden basım, Scientia Verlag, Aalen, 1986, § 90. 
61 Klasik kriminoloji ekolüne damgasını vuran bu görüş için bkz. Füsun Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, 
3.b., Beta, İstanbul, 2002; s. 114: “Bentham, zevkin ve acının değerinin, onun yoğunluğu, devamlılığı, 
yakınlığı ve kesinliği ile belirleneceğini savunmaktaydı”.   

Bentham’a göre, suça yönelimi olan kimseyi caydırmanın yolu, suç işlemesi durumunda daha büyük 
bir acı duymasını sağlamaktır. Kendi içinde kötü olan cezanın meşru sayılabilmesinin tek yolu budur 
(Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, New York, 1823, 
Bölüm 5, Kn. XXXIII. Eserin tümüne [çevrimiçi] http://www.la.utexas.edu/labyrinth/ipml 
adresinden ulaşılabilir - eser, 1823 basısının tıpkı basımı olan 1907 Oxford basısından çevrimiçi 
ortama aktarılmıştır. Ayrıca bkz. Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s. 116-117). Fakat uzak gelecekteki 
muğlak bir acı, faili yakın gelecekteki kesin bir hazdan alıkoyamayacaktır. Bentham’ın buna çözümü, 
her cezanın ölçülülük kapsamındaki derecesi belirlenirken, bu cezanın uygulanmasındaki kesinlik ve 
suç tarihi ile cezalandırma arasında geçebilecek zamanın hesaba katılmasıdır. (Bkz. Bentham, Bölüm 
14, Kn. XXVII-XXVIII). 
62 Psikolojik zorlama teorisi (psychologische Zwangstheorie) olarak adlandırılan bu görüş için bkz. 
Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts, § 13. 
Feuerbach’ın haksızlık bilinci anlayışının kriminolojik ve suç politikasına ilişkin temelleri, Maurach 
tarafından derinlemesine incelenmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Reinhart Maurach, “Das 
Unrechtsbewusstsein zwischen Kriminalpolitik und Strafrechtsdogmatik”, Festschrift für Eberhard 
Schmidt zum 70. Geburtstag [FS Schmidt], Ed. Paul Bockelmann / Wilhelm Gallas, Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen, 1961, s. 306 vd. 
63 Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts, §§ 85, 90; ayrıca 
bkz. Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 49. 
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varlığını da şart koşar: bu da, belirli içeriğe sahip otoriter bir iradenin var olduğu 

tasavvurudur”64. 

Binding failin somut eylemini yasaklayan bir normun, yani devletten 

kaynaklanan emrin bilinmesini kusur yargısının ön koşulu olarak gördüğüne göre, 

haksızlık bilincinin kaynağı olarak şekli açıdan hukuka aykırı ve suç oluşturan 

eylemi esas almaktadır65. 

Feuerbach’ın tezlerinin günümüzde yerleşmiş bulunan psikolojik-sosyolojik 

teoriler karşısında yetersiz kaldığı kabul edilmektedir. Gerçekten kişinin salt acı ve 

haz ikileminde kalmış, davranışlarını bunlara göre tartan ve hareketlerinin anlamını 

daha geniş bağlamda değerlendiremeyen bir varlık olarak görülmesi düşüncesi eskide 

kalmıştır66. Aynı zamanda, psikolojik zorlama tezinin, dogmatik ceza hukukundaki 

haksızlık bilincini açıklamada bir araç olarak kullanılamayacağı, zira taksirle işlenen 

suçlar açısından bir boşluğun doğacağı ifade edilmiştir. Eğer taksirle suç işleyen 

failde de haksızlık bilinci aranacak olursa, psikolojik zorlama teorisi gereği taksirden 

doğan ceza sorumluluğunun “kasten işlenen tehlike suçu” gibi değerlendirilmesi 

zorunlu olacaktır; aksi halde faili bir davranıştan “caydırmak” gibi bir amacın 

izlenmesi mümkün değildir67.  

Yine, Binding ve Feuerbach tarafından savunulan pozitivist ceza hukuku 

anlayışının hukuku yalnızca daha yüksek bir kudret tarafından dayatılan bir irade 

açıklaması düzeyine indirgediği, buna karşılık her hukuk normunun içinde yer alan 

maddi bir değerler düzeninin varlığı kabul edildiğinde, bir eylemin cezalandırılmaya 

layık olup olmadığının yalnızca devletin iradi seçimleri ile belirlenmesinin önüne 

geçileceği, bunun sonucu olarak da haksızlık bilincinin şekli anlamda hukuka 

                                                
64 Karl Binding, Die Normen und ihre Übertretung, Band 2: Schuld und Vorsatz, Hälfte 1: 
Zurechnungsfähigkeit, Schuld, 2. Aufl., Leipzig, 1914’ten tıpkı basım, Scientia Verlag, Aalen, 
1965, s. 144-145. 
65 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 48. 
66 Rudolphi,  Unrechtsbewusstsein, s. 49. 
67 Maurach, FS Schmidt; s. 311. 
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aykırılığa değil, bu maddi değerler sistemine dayandırılması gerektiği ifade 

edilmiştir68.  

Alman hukukunda bu görüşü eleştirenlerin bir başka dayanağı, Alman Ceza 

Kanunu’nun yasak yanılgısını düzenleyen 17’nci paragrafının lafzıdır. Gerçekten, § 

17’de “suç oluşturan davranışta bulunma” veya “cezalandırılabilir bir harekette 

bulunma” gibi bir ibare kullanılmamış, “haksızlık yapma bilinci”nden söz 

edilmiştir69. 

Bununla birlikte, haksızlık bilincinin kabulü için eylemin ceza hukuku 

anlamında suç teşkil ettiği ve bir ceza yaptırımı ile karşılandığının bilinmesinin şart 

olduğunu savunan yazarlar halen mevcuttur. Felip i Saborit’e göre, bir kişiyi eylemi 

işlemekten asıl olarak alıkoyacak şey, kendisi için öngörülen ceza yaptırımıdır. 

Hareketinin “suç” olarak tanımlanmış olması, devlet otoritesinin kişilik haklarına 

ağır bir müdahalesi sonucunu doğurduğundan o kadar büyük bir caydırıcılığa sahiptir 

ki,  yalnız eylemin yasak olma niteliğini güçlendiren ikincil bir etken veya sonuç 

olmakla kalmaz, failin bilinci açısından özgürlük alanını belirleyen asıl akli unsur 

olarak karşımıza çıkar70. 

(3) Haksızlık bilincinin yaptırıma bağlanmış eyleme 
dayandırılması 

Yakın zamanda yükselişe geçmiş bir görüş ise, haksızlık bilincinin konusu 

olabilecek eylemin cezalandırılabilir olmasa da en azından hukuk tarafından 

yaptırıma bağlanmış bulunmasını aramaktadır.  

Bu görüş, temelinde maddi değerler sistemine aykırılık ölçütünü 

reddetmektedir. Görüşü savunanlara göre, maddi değerler sistemi içinde hukuka 

aykırı kabul edilen eylemler arasında hukuksal yaptırıma bağlanmış olmasına veya 

olmamasına göre bir ayırım yapılmaması hatalı bir yaklaşımdır. Buna göre, hukuka 

aykırı kabul edilen eylemlerin yalnızca bir kısmı aynı zamanda “yaptırım” olarak 

                                                
68 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 51. Bununla birlikte Neumann, bu eleştirinin ancak söz konusu 
görüşün kriminolojik temellerine ilişkin olarak geçerli kabul edilebileceğini, bunun haksızlık 
bilincinin konusu ile doğrudan ilgili bulunmadığını ifade etmektedir (NK-Neumann, § 17, Kn. 23). 
69 Roxin, AT/I, § 21, Kn. 13. 
70 Felip i Saborit, Error Iuris, s. 127. 
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kabul edilebilecek ceza ve tedbirlerle karşılanmaktadır. Medeni hukuk 

sorumluluğunu doğuran eylemlerin çok büyük bölümü yalnızca tazminata konu 

olmakta, bunların bir kısmı (özellikle aile hukukunda) ayrıca medeni hukuk 

yaptırımları ile karşılanmaktadır. Dolayısıyla salt tazminata konu olabilecek 

eylemlerin, yaptırıma bağlanmış “yasak” normları ile arasında bulunan nitelik farkı 

gereği, kişileri caydırma işlevi de çok daha sınırlı bir alanda gerçekleşebilecektir. 

Örneğin normalde yasalara saygılı bir kimse de, suç olduğunu düşünmediği sürece 

ileride tazmin etmeyi göze alarak borca aykırı davranışta bulunmayı seçebilir71.  

Bu ölçüt, maddi değerler sistemine aykırılık görüşünü savunan yazarlar 

tarafından “cezalandırılabilir eylem” ölçütü ile bir tutulmakta ve bu açıdan 

eleştirilmektedir72. Bununla birlikte gerçekte burada eylemin mutlaka dar anlamda 

ceza hukuku yaptırımları ile karşılanması beklenmemektedir. Aile hukuku veya idare 

hukukuna ilişkin yaptırımların ortak özelliği ve tazminat hukukundan ayrıldığı nokta, 

bunların kamusal niteliği, yani devletin müdahalesini gerektirmesidir. İşte bu görüşü 

savunan yazarlara göre, haksızlık bilincinin kabulü için, failin, yaptığı eylem 

sonucunda kamu otoritesinin müdahalesini gerektiren bir yaptırım ile karşılaşacağını 

bilmesi yeterli görülmektedir73. Yani, fail gerçekleştirdiği eylem sonucunda kolluk 

güçlerinin kendisine engel olabileceğini veya hakkında soruşturma başlatılabile-

ceğini, mahkemeler veya diğer kamusal merciler karşısında hesap vermesi 

gerekeceğini öngörmüş ise, haksızlık bilinci ile hareket etmiş sayılmalıdır74. 

Bunun dışında failin, yaptığı eylemin suç olduğunu düşünmemekle birlikte 

kabahat derecesinde bir idari suç oluşturduğu zannında ise, haksızlık bilincinin 

bulunduğu kabul edilmelidir. Bununla birlikte, disiplin hukuku açısından aynı sonuca 

varılmamakta, salt disiplin cezasını gerektiren davranışlar genelgeçer hukuk normları 

ve yaptırımları olmadığından, yaptığı eylemin disiplin suçu olduğunu bilen, fakat 

ceza hukuku anlamında da suç olarak düzenlendiğini bilmeyen failin haksızlık bilinci 

                                                
71 NK-Neumann, § 17, Kn. 21. 
72 Bkz. Roxin, AT/I, § 21, Kn. 13, 14. 
73 NK-Neumann, § 17, Kn. 21-24; Jakobs, AT, 19/23; sonuç olarak aynı görüşte 
Stratenwerth/Kuhlen, AT/1, § 10, Kn. 62. 
74 Felip i Saborit, Error Iuris, s. 114. 
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olmadan hareket ettiği varsayılacaktır75. Bununla birlikte, söz konusu failin düştüğü 

haksızlık yanılgısının kaçınılmaz olup olmadığını belirleme açısından disiplin 

hukukuna aykırı gördüğü eylemin ceza hukukuna uygunluğunu araştırma 

yükümlülüğü bulunduğu da kabul edilmektedir76. 

Bu yaklaşım, muğlak olduğu kabul edilen “maddi hukuka aykırılık” 

düşüncesini reddetmekte, fakat katı bir pozitivizme yaklaşmamaktadır. Bu nedenle 

de, hukuk devleti ilkesinin hukuk ile ahlak arasında öngördüğü katı ayırımı güvenilir 

bir ölçüte dayanarak yerine getirdiği kabul edilmektedir77. 

d. Değerlendirme 
Haksızlık bilincinin konusunun saptanması, ceza hukuku haksızlığının 

dayandığı değerin niteliği ile sıkı bir ilişki içindedir. Ceza hukukunu ilgilendiren 

haksızlığın sınırları ne şekilde saptanırsa, haksızlık bilinci de bu sınırlar içinde kalan 

eylemleri konu alır şekilde tanımlanmaktadır. 

Ceza hukuku haksızlığının konusunu hukuk dışı normların belirlemesi, hukuk 

devletine dayanan çağdaş ceza hukuku anlayışı çerçevesinde mümkün değildir. 

Aksine bir kabul, hukuk ile ahlak arasındaki sınırların silikleşmesine neden olacaktır. 

Ayrıca,  haksızlık bilincinin ölçütü olarak hukuk dışı normların alınması, yaptığı 

eylemin hukuka aykırı olduğunu bilen, fakat bunu başka norm veya inanç 

sistemlerine dayandırarak meşrulaştıran kişilerin haksızlık bilincinin bulunmadığı 

gibi bir sonucun ortaya çıkmasına neden olabilecektir ki, bunun hukukun herkesi 

bağlayıcı niteliği ile bağdaşmasına imkan bulunmamaktadır. 

Haksızlık bilincinin temelinde hukuk normunun yer aldığı görüşü kabul 

edilecek olursa, bunun hangi derecedeki bir norm olduğu ve maddi içeriğin mi, yoksa 

şekli cezalandırılabilirliğin mi belirleyici olacağı sorunları karşımıza çıkmaktadır. 

Genel olarak, haksızlık bilincinin, salt kişinin kendi eylemini ceza hukukunda 

belirli bir suç tipine dahil görmüş olması ile sınırlanması kabul görmemektedir.  

                                                
75 NK-Neumann, § 17, Kn. 28, 29. 
76 NK-Neumann, § 17, Kn. 29. 
77 Stratenwerth/Kuhlen, AT/1, Kn. 62. 
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Gerçekten de, örneğin failin başkasının malını geçici süre ile kullanması durumunda 

bunun kullanma hırsızlığı suçunun kapsamına girdiğini bilmesi aranacak olursa, 

haksızlık bilincinin sınırları fazlasıyla daralacaktır. Yeni Türk Ceza Kanunu da 

30/4’üncü maddesinde “suç oluşturan” veya “cezalandırılabilir” bir eylemden söz 

etmemiş, eylemin “haksızlık oluşturduğu” noktasındaki bir yanılgıyı esas almış ve 

böylece Alman yasakoyucunun izinden gitmiştir78. 

Ceza hukuku tarafından yasak olarak kabul edilmekle birlikte çeşitli 

nedenlerle (cezasızlık nedeni, kovuşturma koşulları vb.) cezalandırılmayan pek çok 

eylem bulunmaktadır. Eğer bir kişiyi suç işlemekten alıkoyması düşünülen tek şey, 

şekli olarak öngörülmüş “ceza” yaptırımı ise, bu gibi durumlarda eylemine cezasızlık 

nedeni uygulanabileceğini düşünen kimsenin haksızlık bilincine sahip olmadığı 

sonucuna varılması gerekecektir. Örneğin, başkasına ait taşınabilir bir malı zilyedinin 

rızası olmadan alan, fakat hırsızlık konusu malın değerinin azlığı nedeniyle 

mahkemenin Türk Ceza Kanunu’nun 145’inci maddesi uyarınca ceza vermekten 

vazgeçebileceği bir halin bulunduğunu düşünen failin haksızlık bilincinin 

bulunmadığını söylemek mümkün değildir.  

Aynı şekilde, haksızlığın bilincinde olmakla birlikte, haksızlığın yoğunluğu 

konusunda bir bilgisi bulunmayan kimsenin de haksızlık bilincinin ortadan kalktığı 

iddia edilemeyecektir. Hırsızlığın cezalandırıldığını bilmekle birlikte, örnek olarak 

bu suçun, “kişinin üzerinde taşıdığı eşyayı çekip almak suretiyle” işlenmesinin 

nitelikli bir hal olduğunu bilmediğini iddia eden kişi, ancak haksızlığın derecesine 

ilişkin bir yanılgıya düşmüş sayılacağından, haksızlık bilincini ortadan kaldıran bir 

durum söz konusu olmamaktadır79. Böyle bir yanılgı, eylemin hukuksal sonuçlarına 

ilişkin bir yanılgı olduğundan, bu sonuçların uygulanmasını engellemeyecek ve 

kaçınılabilir olup olmadığına bakılmadan, dikkate alınmayacaktır80. 

                                                
78 Krş. Roxin, AT/I, § 21, Kn. 13. 
79 BGH, 28 Şubat 1961 tarihli ve 1StR 467/60 sayılı kararı, JZ 1961, s. 581. Mahkemeye göre, 
“Hırsızlığın haksızlık oluşturduğunun bilincinde olan kişi, bu suç tipinin nitelikli hallerinin 
uygulanmasından, ağır bir haksızlık gerçekleştirdiğini bilmediği gerekçesiyle kaçınamayacaktır”.  
80 Bkz. Jürgen Baumann, “Zur Teilbarkeit des Unrechtsbewußtseins”, JZ 1961, s. 565. 
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Kaldı ki, ceza hukukunu ilgilendiren haksızlık kavramının, sadece ceza 

normları ile sınırlı olduğu da düşünülemez. Yaptırım sisteminin başka kademelerinde 

yer alan normlar, özellikle de kabahatler hukuku normları, ceza hukukunu doğrudan 

ilgilendirmekte ve buradaki haksızlığa ilişkin ölçütler ceza hukuku ile koşut nitelikler 

göstermektedir. Ceza hukuku ve kabahatler hukuku normlarını birbirinden ayıran 

ölçüt genellikle haksızlık niteliği değil yoğunluğu olmakta ve bu haksızlığa ilişkin 

yaptırımına hangi norm sınıfında yer alacağı, suç politikasına ilişkin bir karardan 

öteye gitmemektedir81.  Dolayısıyla suç işleyen bir kimsenin, bu suçun kabahat mi 

yoksa ceza yasaları kapsamında bir suç mu olduğunu düşünerek hareket ettiğinin, 

haksızlığın temeli bağlamında bir önemi bulunmamaktadır. 

Fakat yalnız kabahatler hukuku anlamında değil, geleneksel olarak özel 

hukuk kapsamında görülen hukuk dallarında da kamu otoritesinin müdahalesini 

öngören ve kişilik haklarının belirli çerçevede sınırlandırılması şeklinde yerine 

getirilen yaptırımlar bulunmakta ve gelişen hukuk düzeni bu gibi yaptırımlara 

giderek daha büyük bir alan tanımaktadır. Aile ve miras hukuku başta olmak üzere 

medeni hukuk, ticaret hukukunun yeni geliştiği alanlar olan rekabet, tüketici ve fikri 

mülkiyet hukuku alanlarında kabul edilen yaptırımlar, ceza yaptırımlarından aşağı 

kalmayan bir güce ve dolayısıyla caydırıcılığa sahiptir. Dahası, bu normlar ile ceza 

hukuku yaptırımları çoğu zaman birlikte uygulanmaktadır. Öyle ki, bu normların 

muhatabı olan kimselerin, hangi yaptırımın ceza hukukuna ilişkin olup hangisinin 

olmadığını ayırt etmesi uygulamada sık rastlanan bir durum da değildir. Dolayısıyla, 

bu alanlarda yasaklanmış eylemleri, yasak olduğunu bilerek işleyen bir kimsenin salt 

eyleminin “ceza hukuku yaptırımları” ile karşılandığını düşünmemiş olması 

durumunda haksızlık bilincinin ortadan kalktığını düşünmek kanımızca yerinde 

değildir. 

                                                
81 Aynı görüşte: Felip i Saborit, Error Iuris, s. 125. Yazar, İtalyan Yüksek Mahkemesi’nde karara 
bağlanmış bir olayı örnek olarak göstermektedir: Burada bir süt firmasının temizlik için kullandığı 
malzemenin atıkları bir akarsuya karışmakta, firmanın yöneticisi ise bu durumu kabahatler hukukuna 
aykırı saymakla birlikte ceza hukuku anlamında suç oluşturduğunu düşünmemektedir. Bu durumda 
haksızlık bilincinin varlığı sonucuna ulaşılmalıdır (Bkz. VENEZIANI, Foro it., 1995 II s. 498 vd., Felip 
i Saborit, Error Iuris, s. 124 ve aynı sayfadaki dn. 333’ten naklen). 
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Normun yalnızca şekli anlamda düzenlenmiş olduğunun değil, maddi 

içeriğinin de bilinmesi gerektiği görüşünün haklı yönü, gayrimeşru olduğu düşünülen 

normlara karşı körü körüne itaatin beklenemeyeceği noktasındadır. Fakat bu ilke 

genelgeçer bir şekilde kabul edilecek olursa, vicdani ölçütlere göre davranışını 

meşrulaştıran failler başta olmak üzere, haksızlık bilincinin hukuk dışı ölçütlere 

dayandırılmasına kapı açılmış olur. Dolayısıyla haksızlık bilincinin tek dayanağı, 

şekli anlamda hukuka aykırılık olarak belirlenmek durumundadır. Bununla birlikte, 

farklı bir toplumdan gelen veya toplumsallaşma kapasitesi çeşitli nedenlerle 

toplumdaki diğer insanlardan geri kalmış olan ve bu nedenle de bir hukuk normunun 

toplumsal değer boyutunu kavrayamayacak durumda bulunan bir kimsenin haksızlık 

bilincinin ortadan kalktığı kabul edilebilecektir. Fakat bunun için de failin kendi 

değerleri ile hukuksal yaptırım normları arasında bir uyuşmazlık bulunduğunu 

düşünmemesi gerekmektedir82.  

Diğer yandan, maddi hukuka aykırılık görüşünün bütün hukuk normlarını 

kapsayıcı bir şekilde görülmesi hem muğlaklığa neden olmaktadır, hem de yukarıda 

incelediğimiz görüşlerdeki eleştirileri haklı çıkaracak şekilde, kamu hukuku 

yaptırımlarına tabi olmayan durumları da kapsadığından, haksızlık bilincinin 

kapsamını aşırı derecede genişletmektedir.  

Yaptığı eylemin borca aykırılık olduğunu düşünen, fakat dolandırıcılık suçu 

kapsamında görülebileceğini aklına getirmeyen bir failin işlediği eyleme ilişkin 

düşüncesinin caydırıcılığı, çocuğunu döven ve bunun karşılığında hakimin kendisine 

aile hukukundan kaynaklanan çeşitli tedbirleri uygulayabileceğini, örneğin eve 

uğramasını men edebileceğini veya velayet hakkını elinden alabileceğini tahmin 

eden, fakat eylemini müessir fiil çerçevesinde görmeyen ebeveyne yönelik 

caydırıcılıkla eşdeğer değildir. Birinci durumda fail tazmin yükümlülüğü ile 

karşılaşma riskini sözleşmeyi kurarken göze almış olabilir. Hatta büyük ihaleler ve 

Joint Venture’lar başta olmak üzere, günümüzdeki borç sözleşmelerinin karmaşık 

yapısı karşısında, sözleşmenin her iki tarafı da sözleşmeye aykırılık durumunu 

öngörmekte ve bunun olası sonuçlarını göze alarak sözleşmeyi kurmaktadırlar. 

                                                
82 Krş. NK-Neumann, § 17, Kn. 31. 
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Dolayısıyla birinci örnekteki failin bu gibi bir hesap sonucu sözleşmeye aykırılıkta 

bulunması halinde haksızlık bilincinin bulunduğundan söz etmek doğru 

olmayacaktır. İkinci örnekte ise fail, eylemi yaptığı sırada kamu otoritesinin bu 

davranışına müdahale yetkisi olduğunu bilerek davrandığından haksızlık bilincine 

sahiptir. 

 Burada irdelenmesi gereken bir başka sorun ise, kamu otoritesi tarafından 

yaptırıma bağlanmış eylem saptanırken, hukukun hangi düzlemde ele alınacağıdır: 

Norma bağlanmış haliyle yazılı hukuk mu, yoksa uygulanan hukuk, yani mahkeme 

kararları ile şekil bulan hukuk mu dikkate alınacaktır? Örneğin bir kişi, kendi yaptığı 

eylemin yasa önünde suç olduğunu bilerek hareket etse ve fakat bu konuda 

Yargıtay’ın daha önceki kararlarında söz konusu eylemi bu suç altında 

değerlendirmediğini düşünerek buna güvense, içtihadın sonradan değiştirilmesi ve 

eylemin artık suç olarak nitelendirilmesi durumunda haksızlık bilincinin 

yokluğundan söz edebilecek ve yasak yanılgısına düştüğünü ileri sürebilecek midir?  

Dikkat edilecek olursa, buradaki tartışma, eyleminin yasalar önünde suç 

olduğunu düşünen kişinin buna karşın içtihatlara güvenmesi durumu ile sınırlıdır. 

Yani kişinin haksızlık bilincinin tek başına içtihatlara güvenle ortadan kalkıp 

kalkmayacağı tartışılmaktadır. Buna karşılık, davranışına yasal olarak izin verilmiş 

olduğu kanısı ile hareket eden ve aynı zamanda içtihatlara güvenen kimsenin 

haksızlık bilincinin bulunmadığı kesin olarak kabul edilmektedir ve bu güveninin 

hangi kapsamda korunacağı, araştırma yükümlülüğünün kapsamını ilgilendiren bir 

konudur. 

Bir azınlık görüşüne göre, uygulanan hukuk da yasakoyucunun getirdiği 

normdan ayrı düşünülememeli ve haksızlık bilinci açısından yasa normu ile aynı 

düzeyde kabul edilmelidir. Buna göre belirlilik kuralı yasalar için olduğu kadar 

mahkeme kararları için de geçerli olmalıdır83. Bu düşüncedeki yazarlar, ceza 

                                                
83 Bkz. Thomas Groteguth, Norm- und Verbots(un)kenntnis – § 17 Satz 2 StGB, Duncker & 
Humblot, Berlin, 1993, s. 95-96. 
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normlarının geriye yürümezliği ilkesinin de mahkeme içtihatlarını kapsayacağını 

savunmaktadırlar84. 

Buna karşılık, haksızlık bilincinin varlığı açısından içtihada bakılması ve 

failin mahkeme kararlarında etkin olan uygulama şekline göre kendisine ceza verilip 

verilmeyeceğini düşünmesine göre bir ayırım yapılacak olursa, her içtihat 

değişikliğinde bir kısım failin haksızlık bilincinin ortadan kalkmış sayılabileceği 

açıktır. Bu da dolaylı yoldan da olsa, içtihat yoluyla geçerli hukukun değiştirilmesi 

sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle haksızlık bilincinin konusunun ancak ve sadece 

yasa hükmü ile sınırlı olarak şekillendirilmesi zorunludur85. 

Fakat bu durumda, yukarıda verdiğimiz örneğin tersi de geçerli olacaktır. 

Yani fail, kendi yorumuna göre, örneğin ifade özgürlüğü çerçevesinde gördüğü bir 

düşünce açıklamasında bulunsa ve Yargıtay’ın o güne kadarki içtihadında söz 

konusu davranışı  cezalandırdığını bilse, buna karşın mahkemelerin bu konudaki 

yerleşmiş uygulamanın tersine bir karar vereceğine güvense, yasak yanılgısına 

düştüğü gibi bir savunmada bulunabilmeli ve bu yanılgısının kaçınılabilir olup 

olmadığı açısından bir değerlendirmede bulunularak ceza sorumluluğu ona göre 

saptanmalıdır. Doğal olarak yerleşmiş uygulamanın bu eylemi suç olarak 

nitelendirdiği gerçeği fail tarafından bilindiğine ve buna karşın eylem 

gerçekleştirildiğine göre, bu gibi durumlarda kaçınılmazlık koşullarının 

bulunduğundan söz etmek kolay olmayacak ve kural olarak yanılgının kaçınılabilir 

olduğu sonucuna ulaşılacaktır86. 

 

 

 

 
                                                
84 Groteguth, Norm- und Verbots(un)kenntnis – § 17 Satz 2 StGB, s. 96; Ingeborg Puppe, 
“Bemerkungen zum Verbotsirrtum und seiner Vermeidbarkeit”, Festschrift für Hans-Joachim 
Rudolphi zum 70. Geburtstag [FS Rudolphi], Ed. Klaus Rogall / Ingeborg Puppe / Ulrich Stein / 
Jürgen Wolter, Luchterhand, Neuwied, 2004, s. 234. 
85Aynı görüşte Rudolphi, Das Unrechtsbewusstsein, s. 100.  
86 Rudolphi, Das Unrechtsbewusstsein, s. 101. 
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B. Haksızlık Bilincinin Suç Teorisi İçindeki Yeri 
1. Haksızlık Bilincinin Ceza Sorumluluğuna Etkisinin 

Reddedilmesi 
a. Genel Olarak 

Bir anlayışa göre, haksızlık bilinci kavramı kastın bir parçası olmadığı gibi, 

ceza sorumluluğunun belirlenmesinde herhangi bir rolü de bulunmamaktadır. Bu 

nedenle, kanunu bilmemek mazeret sayılmaz kuralı tam anlamıyla geçerli olmalı ve 

potansiyel haksızlık bilincinin bulunması dahi ceza sorumluluğunun bir unsuru 

olarak görülmemelidir87. Bu anlayışa göre, bilimsel kast tanımı, failin eyleminin 

korunan bir hukuksal değere yönelmiş olduğunu algılamasını aramakla birlikte, bu 

bilinç durumu, eylemin yasak olup olmadığına ilişkin bir değerlendirmeye göre 

yapısal bir farklılık göstermektedir88.  

Haksızlık bilincinin ceza sorumluluğu açısından hiçbir etkisinin bulunmaması 

gerektiği görüşü, bütünüyle suç politikasından kaynaklanan bir düşünce tarzına 

dayanmaktadır. Buna göre, halkın geneli hukuk kurallarını tam anlamıyla 

bilemeyeceği için, bu bilgisizliğin ceza sorumluluğunu etkilemesine ve hatta ortadan 

kaldırmasına izin verildiği sürece, normların muhatabı olan kişiler, bu normları ve 

toplumda neyin yasak olup neyin olmadığını öğrenmekten bütünüyle kaçınacaklar ve 

kendi tasavvurlarının doğruluğuna inanmayı yeğleyecektir. Başkasının çocuğunu 

terbiye etmenin yasak olmadığını düşündüğü için tokat atan tek bir kişi bile beraat 

etse, halkın geneli bu kararı, hukukun başkasının çocuğunu terbiye etmeye izin 

verdiği şeklinde algılayacak ve hukuk güvenliği büyük bir darbe alacaktır. Aynı 

durum, gece bahçesine girmeye çalışan birini hiç düşünmeden öldürebileceğini 

düşünen bir kişinin yasak yanılgısı nedeniyle beraat ettirilmesinde de kendini 

gösterecektir89. 

                                                
87 Franz von Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 23. Aufl. (yay. Eberhard Schmidt), de 
Gruyter Verlag, Berlin, 1921; s. 180.  
88 von Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, s. 181. Belirtelim ki, von Liszt’in eserini sürdüren 
Eberhard Schmidt, sonraki basılarda bu görüşten dönmüş, sınırlı kast teorisini kabul etmiştir (Bkz. 
Franz von Liszt / Eberhard Schmidt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 26., völlig neu 
bearbeitete Aufl., de Gruyter Verlag, Berlin – Leipzig, 1932; s. 258, özellikle bkz. dn. 10.  
89 Hellmuth Mayer, Strafrecht Allgemeiner Teil [AT], W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1953; s. 
259. 
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b. Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz Kuralı Ve 
Getirilen Eleştiriler 

Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz (ignorantia iuris non excusat) ilkesi, 

tarihsel açıdan kökenlerini ilahi hukuk düşüncesinden almaktadır. Gerçekten de 

dinsel hukukların yerleşmesinden önceki dönemlerde, örneğin Roma hukukunda bu 

yönde bir kural olmadığı, hatta çeşitli örneklerde kaçınılmaz hukuksal yanılgıların 

cezalandırmayı önlediği yönünde uygulamalara rastlandığı bilinmektedir90. 

Belirtelim ki Roma hukukunda “doğal suçlar” olarak kabul edilen eylemler açısından 

failin bilgisizliğine önem verilmediği ve bu yanılgının ceza sorumluluğunu 

etkilemediği yönünde görüşler bulunduğu da ifade edilmektedir91. 

İfade ettiğimiz gibi, kanunu bilmemenin mazeret sayılmayacağına ilişkin 

kurallar kilise hukuku ile yerleşmiştir. “Hıristiyan teokrasisinin egemen olduğu bu 

dönemde, gerçekten de hukuksal yasaklar, dinsel yasaklarla eş anlamda kabul 

edildiği için, yasa kurallarını bilmemek, dinsel kurallarını bilmemek anlamına 

gelmiş; dinsel kuralların bilinmezliği de kabul edilmediği için, yasaları bilmemenin 

sorumluluğu etkilemesine karşı çıkılmıştır (...) Hıristiyan öğretisinin ve hukuk 

anlayışının egemen olduğu bu dönemde, bütün Hıristiyanların dinsel kuralları 

bilmesi zorunlu görüldüğü, dinsel kuralları bilmemek doğrudan doğruya suç 

sayıldığı için, bu dönemde yasa kurallarının bilinmemesinin özür sayılmaması, 

egemen olan anlayışla uyumludur”92. 

Bununla birlikte, kilise hukukunun Batı dünyasında tek geçerli hukuk haline 

gelmesi ve sorumluluğun iradeye dayanması görüşünün de yerleşmesi ile birlikte, 

14’üncü yüzyıl sonlarından itibaren söz konusu ilkede bir yumuşama görülmüştür93.  

Modern çağın başlangıcından 20’nci yüzyılın ortalarına kadar çeşitli ülkelerin 

hukuklarına bakıldığında, “kanunu bilmemek mazeret sayılmaz” ilkesinin genellikle 

istisnasız bir şekilde tanındığını ve hukuksal değerlendirme yanılgılarına tarihin 
                                                
90 Bkz. Sahir Erman, “Ceza Hukukunda Hukukî Bilmeme ve Yanılma”, İÜHFM 1948, s. 511.  
91 Krş. S. Erman, İÜHFM 1948, s. 512. 
92 Çetin Özek, “Ceza Normunun Varlığında Hata”, Bilgi Toplumunda Hukuk – Ünal Tekinalp’e 
Armağan, c. III, [Ünal Tekinalp’e Armağan], Ed. Hüseyin Ülgen / Arslan Kaya / Gül Okutan 
Nilsson, Beta, İstanbul, 2003, s. 818. 
93 Bkz. S. Erman, İÜHFM 1948, s. 512; Özek, Ünal Tekinalp’e Armağan, s. 819. 
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çeşitli dönemlerine göre çok daha az bir hüküm tanındığını görmekteyiz. İsviçre ve 

diğer bazı istisnalar dışında kalan Avrupa ülkelerinin hukuk düzenlerini, özellikle 

Fransız, Portekiz ve İtalyan Ceza Kanunlarını buna örnek göstermek mümkündür94.  

“Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz” kuralı, 1974 yılına kadar İspanyol 

hukukunda da yerleşmiş bir ilkeydi. İspanyol Medeni Kanunu’nun 2’nci maddesinde 

“kanunların bilinmemesi, bunların uygulanmasından mazeretli sayılmayı 

gerektirmez” şeklinde yer alan düzenleme, “hukuki yanılma” kavramı ile de bire bir 

ilişkilendirilmişti: Aynı maddenin devamında, “hukuki yanılma ancak kanunların 

belirlediği ölçüde etki doğurur” hükmü yer almaktadır. Her ne kadar bir ceza 

yasasında veya Anayasa gibi yasalar üstü bir norm düzenine ait olmasa da bu hüküm 

ceza hukukunda da hukuki yanılmanın ceza sorumluluğu üzerinde herhangi bir etkisi 

olmaması sonucuna neden olmaktaydı95. 

Kanunu bilmemenin mazeret sayılmayacağı ilkesi 765 sayılı Türk Ceza 

Kanunu döneminde Türk ceza hukukunda da yerleşmiş bir ilkeydi. Bu durum, 

yasanın 44’üncü maddesine dayandırılmaktaydı. Gerçekten yasa metni kuralı aynen 

kabul etmiş ve buna hiçbir istisna tanımamıştı96. 

Kuralın mutlak bir şekilde kabul edilmesi yönündeki dayanaklar iki grupta 

toplanmaktadır: Bir grup yazar yasanın bilinmesinin bir vatandaşlık görevi olduğunu 

iddia ederek, bu görevin ihmal edilmesi sonucu düşülen yanılgıdan 

yararlanılamayacağı gerekçesini ileri sürmüştür97. Hatta söz konusu görev, yalnızca 

vatandaşlara değil, belirli bir zamanda belirli bir bölgede yaşayan kimselerin 

bütününe uygulanabilmelidir98. 

Diğer görüşler ise, ilkeyi suç politikasından kaynaklanan gerekçelerden 

hareketle meşrulaştırmaya çalışmışlar, kişilerin hukuku bilmediği savunmasında 
                                                
94 Bkz. S. Erman, İÜHFM 1948, s. 514-516; ayrıca bkz. Sözüer, YD 1995, s. 486. 
95 Felip i Saborit, Error Iuris, s. 77-78. Buna karşılık dönemin İspanyol ceza hukuku öğretisinde, 
kanunu bilmemek mazeret sayılmaz kuralının tam bir mutlaklık ile uygulanmasının eleştirildiği ve 
özellikle medeni hukuk alanındaki bir düzenlemenin ceza hukukunda sonuç doğurmasına karşı 
çıkıldığı görülmektedir (Bkz. Felip i Saborit, Error Iuris, s. 78). 
96 Sokullu-Akıncı, Ceza Hukuku Günleri, s. 100. 
97 Bkz. Özek, Ünal Tekinalp’e Armağan, s. 820. 
98 Bkz. S. Erman, İÜHFM 1948, s. 519. 
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bulunarak ceza sorumluluğundan kaçınabilmelerinin önüne geçmek adına söz konusu 

kuralın bir “faraziye” – veya bazı durumlarda bir “karine” – olarak kabul edildiğini 

ileri sürmüşlerdir99. 

Buna karşılık kanunu bilmemek mazeret sayılmaz ilkesi çağdaş dönemde ilk 

kez kabul edildiği yıllardan itibaren eleştirilere maruz kalmıştır. Bu eleştirilerin ortak 

noktası, söz konusu ilkenin ceza sorumluluğunun kişiselliği ve kusur ilkelerine aykırı 

görülmesidir. İlke, öğretinin çoğunluğu tarafından objektif sorumluluğa neden olan 

ve ceza sorumluluğu alanını genişleten bir kural olarak görülmüştür100. Buna göre, 

“‘kanunu bilmemek mazeret sayılmaz’ kuralı, gerçekte, ceza sorumluluğunu 

genişletici, temel kurallara ayrıcalık getiren bir niteliktedir”101.  

Bu görüş kabul edildiğinde, hukuk düzenini farkında olmadan çiğneyen bir 

kimse hakkında cezalandırmanın amaçları boşa çıkmaktadır. Islah veya caydırma 

amacından söz etmeye olanak bulunmamaktadır, zira bu durumdaki kimsenin, 

eyleminin suç olduğunu öğrendiği andan itibaren zaten bunu yapmaktan vazgeçeceği 

ve bir daha da yapmayacağı tahmin edilir. Yine, böyle bir kişi toplum açısından da 

tehlikeli olarak görülmemelidir102. 

Bunun dışında, yasaların o ülkede bulunan herkes tarafından bilinebileceği ve 

bilinmesi gerektiğine yönelik savlar da eleştirilmiş, bunun özellikle gelişen ekonomi 

ve teknoloji ile bunun sonucu olarak ortaya çıkan yeni suç tipleri karşısında 

savunulamayacağı iddia edilmiştir. Buna göre, “birçok suç türü, o konuda uzman 

olmayan hukukçular tarafından dahi bilinemezken, sade vatandaşın bütün yasaları 

bilebileceği varsayımına dayanılarak kural oluşturulması adaletsizliğe yol açar”103. 

Yine, ülkede bulunan kişinin yasaları bilme görevini yerine getirme olanağının 

                                                
99 Bkz. Özek, Ünal Tekinalp’e Armağan, s. 819-820; S. Erman, İÜHFM 1948, s. 519-520, 522. 
100 Yener Ünver,“Ceza Hukukunda Objektif Sorumluluk”, Ceza Hukuku Günleri – 70. Yılında 
Türk Ceza Kanunu -Genel Hükümler- (26-27 Mart 1997, İstanbul), İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı yayını, Beta, İstanbul, 1998, s. 156. 
101 Fatih S. Mahmutoğlu / Yener Ünver, “‘Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz’ Kuralı Hakkında”, 
İBD 1998/2, s. 377. Aynı eserden alıntı için ayrıca bkz. Vural Savaş, / Sadık Mollamahmutoğlu, Türk 
Ceza Kanunu’nun Yorumu, 4.b., Seçkin, Ankara, 1999; s. 784. 
102 Bkz. S. Erman, İÜHFM 1948, s. 523. 
103 Özek, Ünal Tekinalp’e Armağan, s. 824. 
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bulunmadığı durumlarda bu teorinin uygulanamayacağı ifade edilmiştir104. “Zira, 

‘yasaları bilmek görevi’, kanunu bilmemek mazeret sayılmaz kuralının önşartıdır. 

Önşart ortadan kalktığında, kuralın da uygulanmaması gerekir”105. 

Pratik gerekçelerden ve cezalandırma politikasından kaynaklanan 

endişelerden hareket ederek kuralın mutlak bir şekilde uygulanmasını savunan 

görüşler de ağır bir şekilde eleştirilmiştir. Buna göre, “ispat zorluğu karşısında böyle 

bir tutum içine girmek demek, hukuk devleti ilkesini ve gereklerini reddetmek 

demektir”106. Bunun dışında, söz konusu kuralın mutlak bir şekilde kabul 

edilmesinin de aynı derecede haksız ve adaletsiz sonuçlara yol açtığı 

savunulmuştur107. Buna göre, “yasayı bilmemenin özür sayılamayacağı kuralı, 

hukuksal olmaktan çok, politik nedenlere dayanmaktadır. Politik nedenlerle, 

hukuksal düzene karşı bir iradeyle hareket etmeyen kişi de cezalandırılmış 

olmaktadır. Halbuki, hukuka aykırı bir fiilin suç sayılmasının mantığı, o kişinin iradi 

fiilinin toplumsal ve etik değerlerle çelişik olmasıdır (...) Böyle bir cezalandırma 

biçimi, salt politik amaçla, moral ve yasal değerleri ihlal eden bir netice yaratır”108. 

c. Kurala Getirilen İstisnalar 
(1) Genel olarak 

Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz kuralının mutlak bir şekilde kabul 

edilmesinin yarattığı adaletsiz sonuçların ve kusur ilkesi açısından ortaya çıkan 

çekincelerin bir ölçüde giderilebilmesi amacıyla söz konusu ilkeye bazı istisnaların 

kabul edilmesi veya bazı yorum yöntemleri ile bu ilkenin kapsamının daraltılması 

yolları araştırılmıştır. Buna örnek olarak, söz konusu ilkenin yalnızca kasten işlenen 

suçlarda uygulanması ve fakat taksirli suçlar açısından kanunu bilmemenin mazeret 

sayılması gerektiği ileri sürülmüştür109. Yine, “hukuka özel aykırılık” öğretisi 

                                                
104 Özek, Ünal Tekinalp’e Armağan, s. 825. 
105 Mahmutoğlu/Ünver, İBD 1998/2, s. 384. 
106 Bahri Öztürk, Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 3.b., Ankara Üniversitesi 
Basımevi, Ankara, 1994, s. 24. 
107 Bkz. S. Erman, İÜHFM 1948, s. 523. 
108 Mahmutoğlu/Ünver, İBD 1998/2, s. 383. 
109 Bkz. Özek, Ünal Tekinalp’e Armağan, s. 821. 
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tarafından, gerçekte hukuka aykırılık unsuruna ait olup da yasal tipte düzenlenen bazı 

unsurlar hakkındaki bilgisizliğin kastı ortadan kaldırması gerektiği ileri sürülerek, 

kanunu bilmemek mazeret sayılmaz kuralı açısından bu şekilde bir sınırlamanın 

sağlanmasına çalışılmıştır110. 

Bunun dışında, “haklı bir nedene dayanan” bir yanılgı nedeniyle cezada 

indirim sağlanması veya ceza verilmemesi gibi yöntemler önerilmiş, bunun için 

Anglo-Amerikan hukukundaki gelişmeler ve yargı kararları örnek olarak 

gösterilmiştir111. 

Bununla birlikte, uygulamada da sonuç doğurmuş iki sınırlama girişimini 

burada ayrıntılı bir şekilde incelemekte yarar görmekteyiz. Bunlardan ilki ve daha 

eskisi, ceza hukuku alanının dışında kalan hukuksal yanılgıların kastı ortadan 

kaldıracağına yönelik istisnanın tanınması, ikincisi ise kuralın yorum yolu ile 

daraltılarak kusur ilkesi kapsamında değerlendirilmesine yönelik çalışmalardır. 

(2) Ceza hukuku dışı yanılgı istisnasının tanınması 
Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz kuralının kapsamının daraltılmasına 

yönelik ilk çabalar, ceza hukukunun alanı dışında kalan konulardaki yanılgının fiili 

birer yanılgı gibi değerlendirilmesi ve böylece ceza sorumluluğunu etkileyen bir 

durum olarak kabul edilmesi yönünde olmuştur.  

Alman hukuk tarihinde özellikle Alman İmparatorluk Mahkemesi döneminde 

bu görüşün ağırlıklı olarak kabul edildiğini görmekteyiz. Bununla birlikte Alman 

İmparatorluk Mahkemesi de bir aşamadan sonra ceza hukuku dışı hukuksal 

yanılgının kastı kaldıran etkisini kabul etmiş bulunmaktadır112. Bununla birlikte, 

kanunu bilmemek mazeret sayılmaz kuralının katı bir uygulamasının ceza 

hukukunun temelindeki kusur ilkesine aykırı olduğu yönündeki görüşleri dikkate 

alan Alman İmparatorluk Mahkemesi, sonraki kararlarında ceza hukuku dışında 

                                                
110 Özek ile Mahmutoğlu/Ünver, Türk hukuku açısından bu öneride bulunmaktadırlar; bkz. Özek, Ünal 
Tekinalp’e Armağan, s. 826; Mahmutoğlu/Ünver, İBD 1998/2, s. 385. Bununla birlikte tipte yanılgı-
yasak yanılgısı ayırımının kabulü ile hukuka özel aykırılık öğretisinin bağdaşmayacağı kabul 
edilmelidir; krş. yuk. Birinci Bölüm, II, B, 2. 
111 Bkz. Sokullu-Akıncı, Ceza Hukuku Günleri, s. 101. 
112 Bkz. Schmidhäuser, JZ 1979, s. 361. 
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kalan konulardaki yanılgının mazeret olabileceğini ve kastı ortadan kaldırabileceğini 

kabul etmiştir. Böylece ikili ayırım, gerçekte “fiili yanılgı – ceza hukuku dışı hukuki 

yanılgı – ceza hukukuna ilişkin hukuki yanılgı” olarak üçlü bir ayırım olarak 

uygulanmaya başlanmıştır.  

Bu bağlamda örnek olarak, hırsızlık suçunun “sahte anahtar” kullanılarak 

işlenmesine ilişkin bir olayda Mahkeme, anahtarın yerinden alındığını sahiplerinin 

fark etmesiyle ve artık o anahtarla eve girilmemesi yönünde irade ortaya koymasıyla 

birlikte önceden gerçek de olsa anahtarın sahte anahtar unsurunu gerçekleştirdiği 

sonucuna varmıştır. Bu durumda, failin elindeki anahtarın “sahte” olduğunu 

bilmemesi ceza hukukuna ilişkin bir hukuksal yanılgı olacak ve ceza sorumluluğu bu 

yanılgıdan etkilenmeyecektir. Mahkemeye göre ancak fail, anahtarın gerçek 

sahiplerinin, onun bulunduğu yerden alındığını fark ettiğini hiç bilmemesi 

durumunda dış dünyadaki değişikliğe ilişkin bir yanılgıya düşmüş sayılabilecek ve 

bu yanılgı söz konusu unsura yönelik bulunan kastı ortadan kaldırabilecektir113. 

İspanyol Yüksek Mahkemesi de aynı yolu izlemiştir. Mahkemenin önüne 

gelen bir davada, belediyede evlenmek istediklerini beyan ettikten sonra kendilerini 

evlenmiş sanan bir çift, çocuklarını meşru imiş gibi nüfus kütüğüne kaydettirmeye 

çalışınca, mahkeme faillerin yanılgısının ceza hukuku dışındaki bir norma ilişkin 

olduğu gerekçesi ile ceza sorumluluklarının ortadan kalkacağı sonucuna 

ulaşmıştır114. 

Benzeri bir ayırım, İtalyan ceza hukuku uygulamasında da göze çarpmaktadır.  

İtalyan Ceza Kanunu’nun 5’inci maddesi, “ceza kanunlarını bilmemek mazeret 

sayılmaz” hükmünü getirmiş ve böylece ceza hukukuna ilişkin olan-olmayan 

hukuksal yanılgı ayırımını yasal düzeyde kabul etmiştir. Dolayısıyla söz konusu 

maddenin İtalyan Anayasa Mahkemesi tarafından 1988/364 sayılı kararla 

sınırlandırılmasından önce dahi İtalyan hukuk uygulaması ceza hukuku dışındaki 

konularda hukuksal bilmeme ve yanılmanın ceza sorumluluğunu etkileyeceği 

                                                
113 Alman İmparatorluk Mahkemesi’nin 1 Şubat 1918 tarihli ve IV 33/18 sayılı kararı, RGSt 52, s. 84 
vd., s. 85. 
114 STS, 16 Mart 1892 tarihli kararı, aktaran: Mir Puig, PG, s. 542. 
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yönünde gelişmiştir115. Bununla beraber, söz konusu maddenin yukarıda 

değindiğimiz üzere 47/3’üncü madde ile birlikte ve tipte yanılgı – yasak yanılgısı 

ayırımı çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Türk hukukunda da ceza hukuku dışı yanılgı istisnasının tanınması yönünde 

görüşler hakim olmuştur116. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kabulü ile birlikte 

4’üncü maddede yer verilen ilke “ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz” 

şeklinde yeniden düzenlenmiş  ise de, bunun pratikte ne şekilde sonuç vereceği 

aşağıda incelenmektedir. 

(3) Kusur ilkesine uygun yorum düşüncesi 
Özellikle İtalyan hukuk uygulamasından destek alan bir düşünceye göre, 

kanunu bilmemek mazeret sayılmaz kuralı yasada mutlak bir şekilde yer alsa dahi, 

yorum yolu ile daraltılmalı ve kaçınılamayacak yanılgıların ceza sorumluluğunu 

etkileyeceği sonucuna ulaşılmalıdır117. Buna göre, “kuralın görünüşteki mutlak ve 

kesin ifadesine rağmen, her somut olayda kişinin bilmek imkanı değerlendirilmek 

gerekir. Yasanın haklı ve geçerli sebeplerle bilinmemesi durumunda kural 

uygulanamaz (...) Somut olayda, yasanın suç failince bilinemezliği, yasaları bilmek 

görevinin ihlali niteliğinde değilse, kusurluluğunun ortadan kalktığı kabul edilmek 

gerekir”118. 

Yorum yolu ile daraltma düşüncesi, İtalyan hukukunda yaşama geçmiştir. 

İtalyan Anayasa Mahkemesi, 23 Mart 1988 tarihli ve 364 sayılı kararı ile İtalyan 

Ceza Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan “ceza kanunlarını bilmemek mazeret 

sayılmaz” şeklindeki kuralın ancak kusur ilkesi ile uyumlu bir şekilde 

yorumlanabileceği sonucuna ulaşmıştır. Bu kararla, kaçınılmaz yasak yanılgısının 

                                                
115 Romano, Commentario Sistematico del Codice Penale, Art. 5, Kn. 6; aynı yönde: S. Erman, 
İÜHFM 1948, s. 531. 
116 Sokullu-Akıncı, Ceza Hukuku Günleri, s. 102; aynı görüşte: Ünver, Ceza Hukuku Günleri, s. 
156, 158. 
117 Sözüer, YD 1995, s. 489. 
118 Özek, Ünal Tekinalp’e Armağan, s. 825.  
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kusuru ve dolayısıyla ceza sorumluluğunu ortadan kaldırıcı bir etkisinin olduğu 

kabul edilmiş ve uygulama da bu yönde değişmiştir119.  

d. Günümüzde “Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz” 
Kuralı ve Uygulama Alanı 

Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz kuralına ceza hukuku dışı yanılgıların 

istisna olarak kabul edilmesi dahi, öğreti tarafından ağır bir şekilde eleştirilmiş ve 

kusur ilkesine aykırı bulunmuştur. Buna göre, en azından potansiyel bir haksızlık 

bilinci, ceza sorumluluğunun ön koşulu olarak kabul edilmelidir120.  

Günümüzde dahi kanunu bilmemek mazeret sayılmaz kuralının daha dar bir 

kapsamda da olsa uygulanması gerektiğini savunan yazarlar bulunmaktadır. Bu 

görüş, “doğal suçlar” öğretisinden kaynaklanmakta ve bazı davranışların suç 

olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiği düşüncesine dayanmaktadır. Kökleri 

kilise hukukuna ve Ortaçağa kadar giden121 bu yaklaşım tarzına göre, kendisine 

tanrısal veya toplumsal bir köken atfedilen yasaklar bulunmakta ve bu yasağın ihlali 

ya tanrıdan gelen bir emrin ya da toplumun birlikte yaşamasını sağlayan temel bir 

normun ihlali anlamına geldiği için buna ilişkin bilgisizlik hiçbir şekilde mazeret 

sayılamamaktadır (ignorantia iuris naturalis neminem excusat)122. Buna göre “bu 

gibi suçlarda bütün insanlarda mevcut bulunan aklı selim, bir fiilin suç olup 

olmadığını anlayabilir ve bu keyfiyet, böyle bir fiil işlendiği takdirde, 

cezalandırılmağa hak verir”123. Bu görüşü günümüzde savunan yazarlara göre ise, 

ceza hukukunun “merkezi alanına” ilişkin bulunan suç tipleri, ilgili hukuk sistemini 

yaratan toplumun kimliğini belirleyen davranış normları olduğu için bunların 

bilinmemesi hiçbir durumda kusuru etkileyen bir neden olarak görülmemelidir. 

                                                
119 Bkz. Romano, Commentario Sistematico del Codice Penale, Art. 5, Kn. 6 vd., ayrıca bkz. 
Sözüer, YD 1995, s. 486. 
120 Mezger, Lehrbuch, s. 330 vd; ayrıca bkz. Schmidhäuser, JZ 1979, s. 361. 
121 Bkz. S. Erman, İÜHFM 1948, s. 512, 513: “Eğer suç tabiî veya ilâhî bir kanunla tespit edilmişse, 
bu kanun ve kaideyi bilmemek mazeret sayılmaz, hatta ‘daima dağlarda yaşamış olan bir köylü veya 
bir orman adamı’ bile mazur addedilmezdi; zira ‘her ne kadar kendisine hiçbir zaman vaaz edilmiş 
değilse de, Havarîlerin sesi her yere ulaşmıştır’”.  
122 Nieto Martín, El Conocimiento del Derecho, s. 80-81. 
123 S. Erman, İÜFHM 1948, s. 520-521. 
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Bunun tek istisnası, farklı bir kültürden gelenlerin toplumsallaşma eksikliklerinden 

kaynaklanan yanılgılar olabilir124.  

Bu görüşteki yazarlar, ceza hukukunun merkezi alanı dışında kalmakla 

birlikte kendine özgü sıkı bir normlar düzeni ile düzenlenmiş hukuk alanlarında 

faaliyet gösteren kimselerin de bu normların içeriğini bilmekle “yükümlü” 

tutulduklarını, dolayısıyla bu yükümlülüğe aykırı davranışları durumunda 

yanılgılarının hukuken bir geçerlilik kazanmayacağını iddia etmektedirler125. Buna 

göre, kişinin en son hukuksal durumdan haberdar olması beklenen bu gibi faaliyet 

alanlarında hukuksal bilgisizlik nedeniyle eyleminin haksızlık oluşturduğunu 

bilmeyen kişi, “stereotipik haksızlık” oluşturan bir konuda “temel yanılgısı” içinde 

olduğu için, bu yanılgısı hukuk önünde geçerlilik kazanmayacaktır126. Kamuya açık 

yaşam alanlarında ise, ceza hukukunun merkezi bölgesi dışında kalan normlar 

açısından düşülen yanılgının kusuru etkilemesi bu düşünce biçimi açısından 

olanaklıdır127. 

Bununla birlikte söz konusu görüş, özellikle çok çeşitli alanlardaki 

yasakoyuculuk faaliyeti karşısında hukukun belirli alanları için dahi bir kimseden o 

konudaki bütün mevzuatı bilmesini ve çok sayıdaki yorum olanakları arasında 

doğrusunu seçmesini beklemenin yanlış olacağı gerekçesiyle eleştirilmektedir. Bir 

kişi, çok açık olmayan bir hukuksal durum karşısında ceza hukukunun temel alanına 

ilişkin bir normun uygulama alanını kesin olarak belirleyemeyeceği gibi, böyle bir 

yanılgıya düşen kişinin her durumda sorumluluğu yüklenmesini beklemek de çağdaş 

ceza hukuku anlayışı ile tutarlı görünmemektedir128. Bunun yanında, ceza hukukunun 

merkezi alanının ne şekilde saptanması gerektiği de açık bir şekilde ortaya 

                                                
124 Heiko Lesch, “Die Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums”, JA 1996, s. 609; aynı yönde Jakobs, AT; 
Kn. 19/7,8. 
125 Lesch, JA 1996, s. 609; Jakobs, AT, Kn. 19/39. 
126 Jakobs, AT, Kn. 19/39. 
127 Günther Jakobs, Schuld und Prävention, Mohr, Tübingen, 1976, s. 18; ayrıca bkz. Christine Löw, 
Die Erkundigungspflicht beim Verbotsirrtum nach § 17 StGB, Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M. 
vd., 2002, s. 60. 
128 Löw, Die Erkundigungspflicht beim Verbotsirrtum nach § 17 StGB, s. 66-67. 
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koyulamamakta, pek çok olayda bu alanın farklı şekilde belirlenmesi yoluyla her 

türlü hukuksal sonucun keyfi bir şekilde meşrulaştırılabilmesine kapı açılmaktadır129. 

2. Haksızlık Bilincinin Kastın Unsuru Olarak 
Değerlendirilmesi 
a. Genel Olarak 

Haksızlık bilincini kastın bir unsuru olarak gören teoriler, günümüzde “kast 

teorisi” olarak adlandırılmaktadırlar130. Bu anlayışa göre, haksızlık bilinci 

bulunmayan bir kimse, kasten hareket etmiş sayılamayacaktır. “Kastın varlığı 

açısından aranması zorunlu olan haksızlığın bilinmesi, kastın temel bir parçasıdır. 

Nitekim, kastın faile yüklediği sorumluluğun gerekçesi, onun bilerek hareket etmesi 

ise, fail her şeyden önce haksız bir eylem işlediğini ‘bilmeli’dir”131. 

Kast teorisi, tarihsel açıdan nedenselci kast anlayışından doğmuştur. Bu 

anlayışa göre kast, “failin eylemi bilerek ve isteyerek işlemesi ve bu sırada haksızlık 

işlediğinin veya kanuna aykırı davrandığının bilincinde olması” olarak 

tanımlanmaktadır132. Kasttan doğan ceza sorumluluğunun ratio’sunu “kötülüğe 

yönelmiş bilincin cezalandırılması” olarak gören bu kast tanımı, dolus malus (kötü 

niyetli kast) olarak adlandırılmaktadır133.  

Alman hukuk öğretisinde açıkça ilk olarak Beling tarafından savunulan bu 

görüşe göre, kastın kusur kavramı dışında sınıflandırılması ve yalnızca tipin maddi 

unsurlarının gerçekleştiğinin bilinmesi olarak tanımlanması mümkün değildir. Buna 

göre, kusur yargısının temelinde bir kişinin hukuk düzeninin kendisinden beklediği 

şekilde davranmadığı ithamı yer almaktadır. Bir suç tipinin maddi unsurlarının 

                                                
129 Aynı görüşte: Groteguth, Norm- und Verbots(un)kenntnis – § 17 Satz 2 StGB, s. 90.  
130 Bkz. Sözüer, YD 1995, s. 474. 
131 Edmund Mezger, Moderne Wege der Strafrechtsdogmatik, Duncker & Humblot, Berlin-
München, 1948, s. 44. 
132 Sınırlı kast teorisinin savunucularından Mezger’e göre bu tanım Alman ceza hukukunun temel 
kavramı olarak yerleştirilmelidir: Bkz. Edmund Mezger, “Rechtsirrtum und Rechtsblindheit”, 
Probleme der Strafrechtserneuerung – Eduard Kohlrausch zum 70. Geburtstage dargebracht 
[FS Kohlrausch], Ed. Paul Bockelmann, de Gruyter, Berlin, 1944; s. 182. 
133 Sauer, ZStW 69 (1957), s. 10; Haft, AT, s.150. Terim için ayrıca bkz. Jescheck/Weigend, AT, s. 
453. 
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gerçekleştiği ise kendi başına böyle bir ithamı haklı çıkaramamaktadır; zira hukuk 

düzeni bazı durumlarda aynı suç tipine giren davranışlara izin vermekte, hatta bu gibi 

davranışları emretmektedir134.  

Bir hukuksal yükümlülüğün temeli olan hukuk normunun bilinmesinin, bu 

norma uyma veya bunu ihlal etme yönündeki iradenin ön koşulu olduğunu iddia eden 

Binding de, kast teorisinin kurucuları arasındadır. Yazara göre yasa kesin bir itaat 

beklediğine göre, insanın bu itaat etme iradesini gösterebilmesi için öncelikle 

egemen bir iradenin varlığından haberinin olması ve sonra da bu iradenin kendisine 

neyi emrettiğini bilmesi gerekmektedir135. 

Bu durumda, haksızlık bilincinin suçun yapısı içindeki yeri, kast başlığı 

altında yer alacak ve kasten işlenen eylemin bir parçası olarak, failin kusurluluğunu 

etkileyecektir. Nitekim teorinin savunucularından Mezger’e göre, “failin kusuru 

açısından suç tipini değil, eylemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi aranır. 

Yalnızca suç tipinin bilerek gerçekleştirilmesinden kusur sonucunun çıkarılması, 

çağdaş kusur anlayışı ile çelişmektedir”136. 

Bununla birlikte, kast teorisinin çağdaş savunucuları arasında nedenselci 

(kozalist) hareket öğretisini benimsemeyen ve kastı tipin manevi unsuru olarak 

değerlendiren yazarlar da bulunmaktadır137. Bu yaklaşıma göre, haksızlık bilinci de 

kastın bir unsuru olarak tipin manevi unsuru başlığı altında incelenmek 

gerekecektir138.  

 

 

 

                                                
134 Ernst Beling, Unschuld, Schuld und Schuldstufen, Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig, 
1910, s. 32-33. 
135 Binding, Die Normen und ihre Übertretung, Band 2/1, s. 145.  
136 Edmund Mezger, Strafrecht: ein Studienbuch – I. Allgemeiner Teil [AT], 8., neubearbeitete 
Aufl., C.H. Beck, Berlin-München, 1958, s. 180. 
137 Krş. Otto, AT, § 7, Kn. 58-59.  
138 Bkz. Otto, AT, § 7, Kn. 73. 



 158 

b. Öğretideki Görüşler  
(1) Katı kast teorisi 

Haksızlık bilinci ve yasak yanılgısı alanında ortaya çıkan teorilerin en eskisi, 

bugün katı kast teorisi olarak adlandırılan görüştür. Katı kast teorisine göre “kasıtlı 

kusur, bilinçli kusurdur, davranışın yasak olduğunun bilincinde olarak hareket 

etmektir”139. Bu görüşü savunanlara göre, “ancak davranışının tipe uygunluğu 

yanında hukuka aykırılığını da bilen kimse, hukuk düzenine kasten aykırı davranma 

isnadını hak edebilir”140; zira bir kişiye yanlış davrandığı ithamında bulunabilmenin 

ön koşulu olarak, o kişinin doğru davranışın ne olduğunu bilmesi gerekir141. Eyleme 

ilişkin objektif koşulların bilinmesi ise, kastın yeter koşulu olmaktan uzaktır ve 

ancak faili, davranışının hukuka aykırılığı yönünde düşünceye itme veya uyarma gibi 

bir işlevi bulunmaktadır142.  

Türk hukukunda da katı kast teorisi – genellikle olması gereken hukuk 

açısından – ağırlıklı olarak savunulmuştur. Buna göre, “çağdaş ceza sorumluluk 

anlayışı ve sistemi çerçevesinde kalındığında, ‘hukuka aykırı tipik fiil’in işlenmesine 

yönelik bir irade olmadıkça, kişi suçu tanımlayan yasa kuralını bilmedikçe, onun 

cezalandırılabilmesi olanağı yoktur. Her olayda, kişinin yasayı bilip bilmediği 

konusunun da araştırılması, yasayı bildiğinin kanıtlanması gerekir”143. 

Bu anlayışa göre, haksızlık bilincinin bulunması ve bulunmaması, kast ile 

taksir arasındaki ayırımla özdeştir. Dolayısıyla, haksızlık bilincine sahip bulunmayan 

bir kişinin kastı ortadan kalkmış kabul edilecek, ancak o eylem için yasada taksirli 

bir sorumluluk hali öngörülmüş ise taksirli eyleminden sorumlu tutulması söz konusu 

olabilecektir. Bu bakımdan katı kast teorisine göre tipte yanılgı ile yasak yanılgısı 

arasında bir fark bulunmamaktadır144.  

                                                
139 Horst Schröder, “Vorsatz und Schuld”, MDR 1950, s. 648. 
140 Baumann/Weber/Mitsch, AT, § 21, Kn. 40. 
141 Schröder, MDR 1950, s. 648. 
142 Stratenwerth, S-AT/1, § 9, Kn. 58. 
143 Ünver, Ceza Hukuku Günleri, s. 156. 
144 Bkz. Stratenwerth, AT/S, § 11, Kn. 52. 



 159 

Kast teorisinin savunucularından Horst Schröder’e göre gerçekte kast 

haksızlık bilincinin bir unsurudur ve kasıtlı davranış ancak haksızlık bilincinin 

varlığı durumunda kusur yargısının konusu olabilir; zira kusurdan söz edebilmek için 

failin, davranışından ortaya çıkan değerlendirme ve uyarı işlevinden haberdar olması 

gereklidir145. Bu durum, hukuksal değer ihlalinin bilincinde olmayla da 

ilişkilendirilmekte, failin kusurunun varlığı, onun bir yasak veya emir normunu ihlal 

etme, yani bir hukuksal değeri ihlal etme kararına dayandırılmaktadır146. 

Failin yasak normu üzerindeki yanılgısının taksir derecesinde bir kusura yol 

açtığı görüşü de katı kast teorisinin gerekçelerinden biridir. Bu anlayış dahilinde 

taksir kısaca “bilmesi gerektiği halde bilmemek” olarak tanımlanmaktadır147. Buna 

göre, kaçınılabilir yasak yanılgısına düşen bir kişi, gerçekte bilinçsiz taksirle hareket 

eden fail gibi bir kusurluluk derecesi göstermekte, bir davranış normunun kendi 

eylemin uygulanabileceğini algılayamamaktadır148. Aynı taksirle hareket eden fail 

gibi, kaçınılabilir yasak yanılgısına düşen kişi de, kişiliğini gerekli boyutta devreye 

sokmadığı ve bunun sonucunda kendi yetenekleri dahilinde olan bir şeyi yapmadığı 

için kendisine kusur yüklenmektedir149. Gerçekte kusurluluk derecesi açısından 

birbirine denk bulunan “eylemsel taksir” ile “hukuksal taksir” arasında ise bir ayırım 

yapılarak hukuksal taksir içinde bulunan bir faile kasıtlı bir eylem işlemiş gibi ceza 

vermek bu düşünce biçimine göre kabul edilemez150.  

Katı kast teorisi, potansiyel bir haksızlık bilincinin ancak taksir derecesinde 

bir kusura neden olabileceğini, dolayısıyla kaçınılabilir yasak yanılgısına düşen failin 

de ancak taksirinden cezalandırılabileceğini savunmaktadır. Buna göre, eylemin suç 
                                                
145 Schröder, MDR 1950, s. 647; Yazar bu anlayışın klasik anlamda katı kast teorisinden farklı 
olduğunu, ancak bu farkın terminolojik düzeyde kaldığını açıkça ifade etmektedir (Schröder, MDR 
1950, s. 648).  
146 Yener Ünver, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Seçkin, Ankara, 2003, 
s. 996. 
147 Sauer, ZStW 69 (1957), s. 9. 
148 Tatjana Hörnle, “Das Unwerturteil und der Schuldvorwurf”, Empirische und dogmatische 
Fundamente, kriminalpolitischer Impetus – Symposium für Bernd Schünemann zum 60. 
Geburtstag [Empirische und dogmatische Fundamente], Ed. Roland Hefendehl, Carl Heymanns 
Verlag, Köln v.d., 2005; s. 127. 
149 Horst Schröder, “Tatbestands- und Verbotsirrtum”, MDR 1951, s. 387. 
150 Freund, AT, § 7, Kn. 90. 
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olduğunu bilmeden hareket etmek ile suç olduğunu bilerek hareket etmek arasında 

niteliksel bir farklılık bulunmaktadır. Bu da kast ile taksir arasındaki ayırıma denk 

düşmektedir151. Kast ve taksir kavramları nitelik itibariyle birbirinden bütünüyle ayrı 

kusur dereceleri olduğundan, kasttan doğan sorumluluk açısından taksir derecesinde 

bir kusurla yetinilmesi, hukukun genel ilkelerine ters düşmektedir152. Bu düşünce, 

kökeninde Binding’in kusur öğretisine dayanmaktadır. Buna göre, “hukuksal ve 

adaba ilişkin kusurluluk alanında, hukuk ve adap yasasını bilerek aykırı davranmak 

ile bu yasayı bilinçsizce ihmal etmek arasındaki zıtlıktan daha büyük bir zıtlık 

düşünülemez”153. 

Yasak normunda yanılan bir kişinin kaçınılabilir bir yanılgıya düşüp 

düşmediğini saptamakta kullanılan, yasa hükmünü bilip bilmemesi ve yasal 

yükümlülüklerini öğrenmek için suçun işlenmesinden önce bir çaba gösterip 

göstermemesi gibi ölçütler, gerçekte failin eylemden önceki davranışlarının 

kusurluluğunu ilgilendirdiği için, eylemin kendisine ilişkin olarak ceza hukuku 

sistemi tarafından öngörülen “olumsuz değer” yargısı (Unwerturteil) ile bu 

kusurluluğun bir ilgisi bulunmamaktadır. Failin yalnızca kendisini bilgilendirme 

eksikliğinden yola çıkılarak kendisine bir ithamda bulunulması mümkün ise de, 

bunun eyleme ilişkin değerlendirme ile bir bağlantısı olmadığına göre, failin kasten 

suç işlemiş gibi cezalandırılması Anayasal ilkelerle de bağdaşmamaktadır154.  

(2) Sınırlı kast teorisi 
Dar bir çevrede savunulmuş bulunan bir görüş de, sınırlı kast teorisidir. 

Alman öğretisinde Mezger tarafından ortaya atılan155 ve İspanyol öğretisinde de 

Jiménez de Asúa tarafından savunulan bu düşünceye göre, haksızlık bilinci kastın bir 

öğesi olmakla birlikte, yasak yanılgısının ceza sorumluluğunu etkileyebilmesi için 

aynı zamanda potansiyel haksızlık bilincinin de yokluğu aranmaktadır. Yani fail, 

                                                
151 Schröder, MDR 1950, s. 649. 
152 Schröder, MDR 1950, s. 648. 
153 Karl Binding, Die Schuld im deutschen Strafrecht; s. 18.  
154 Hörnle, Empirische und dogmatische Fundamente, s. 128. 
155 Mezger, Lehrbuch, s. 333 vd.  
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yalnızca eyleminin haksızlık oluşturduğunu bilmemekle kalmamalı, gerekli özeni 

göstermesine karşın bunu bilemeyecek durumda olmalıdır156.  

Sınırlı kast teorisine göre bir kimsenin kusurlu kabul edilmesi ve tam ceza 

sorumluluğuna sahip olmasının tek koşulu, eylemi kasten işlemiş olması değildir157. 

Haksızlık bilincinin bulunmaması, sağlıklı bir hukuk anlayışı ile bağdaşmayan bir 

nedene dayanmaktaysa, faile kasten suç işlemiş gibi ceza verilmek gerekecektir158. 

Bu görüş, failin hukuka karşı körlüğü (Rechtsblindheit) veya hukuka düşman tavrı 

(Rechtsfeindschaft) ile açıklanmaktadır159. Yani, kendisi hukuk dışı zeminde bulunan 

bir kimse, bundan dolayı hukuka uygun bir sonuca ulaşamayacak; aynı şekilde 

hukuku dikkate almayan veya önemsemeyen bir kimse, hukuk tarafından 

korunmayacaktır. Bu noktadan yola çıkan sınırlı kast teorisi, hukuk düşmanı veya 

hukuka karşı kör konumda bulunan faile kasten suç işlemiş gibi bir ceza verilmesini 

savunmaktadır160.  

Bu şekilde bir kabulün, failin geçmiş yaşam kusuruna (Lebensführungs-

schuld) dayandığı ve dolayısıyla fail ceza hukukuna neden olacağı endişesi ise 

dikkate alınmakla birlikte161, gerçekte geçmiş yaşam kusurunun uygulanan hukuka 

yabancı bir kavram olmadığı ve çeşitli mahkeme içtihatlarında açık veya gizli olarak 

failin cezasının geçmiş yaşam kusuruna bakılarak belirlendiği ve bu nedenle de 

                                                
156 Luis Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, Tomo VI, 2. ed., Losada, Buenos Aires, 1962, 
s. 460-461.  
157 Edmund Mezger,“Unrechtsbewußtsein im Strafrecht”, NJW 1951, s. 502. 
158 Mezger, Moderne Wege der Strafrechtsdogmatik, s. 45. 
159 Bkz. Mezger, Moderne Wege der Strafrechtsdogmatik, s. 44. Yazar önceleri “hukuk körlüğü” 
anlamındaki Rechtsblindheit kavramını kullanırken bunun faili kusuru olmayan bir durummuş gibi 
anlaşılabildiğini, bu nedenle failin hukuka karşı aldığı olumsuz ve kusurlu tavrı belirtmek için “hukuk 
düşmanlığı” (Rechtsfeindschaft) terimini yeğlediğini ifade etmektedir. Krş. Friedrich Nowakowski, 
“Rechtsfeindlichkeit, Schuld, Vorsatz”, ZStW 65 (1953), s. 384-385. Nowakowski kastın dengi olarak 
kabul edilebilecek bu kusur türü açısından hukuka karşı körlük teriminin daha yerinde olduğunu, 
failin hukuku araştırmamış olmaktan ve hukuka karşı kayıtsız olmaktan ibaret bir davranışını ifade 
etmesi gereken bu kavram için “hukuk düşmanı” teriminin kullanılmasının yanlış bir seçim olduğunu 
savunmaktadır.  
160 Mezger, AT, s. 181.  
161 Özellikle bkz. Mezger, Moderne Wege der Strafrechtsdogmatik, s. 45. 
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hukuk teorisini ortaya koyan öğretinin bu kavrama sırtını dönmemesi gerektiği ifade 

edilmiştir162. 

Buna göre, bir eylemin hukuka aykırılığı açık bir şekilde ortada ve herkes 

tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek durumda ise, buna karşın eylemi işleyen kişi, 

önceden bu hukuk normunu araştırmaya çalışmadığı için hukuka karşı kör veya 

hukuka düşman bir tavır içindedir ve bu nedenle kendisine kasıtlı suçun cezası 

verilmelidir. Yani hukuk düşmanı gerçekte kasten hareket etmemekte, ancak kasten 

hareket eden bir fail gibi cezalandırılabilmektedir163. Buna göre hukuk düşmanlığı ile 

kast arasındaki denklik, her iki durumda da faile aynı cezanın verilmesinden ibaret 

kalmakta ve bunun ötesine geçmemektedir164. 

Böylece sınırlı kusur teorisi ceza sorumluluğunun doğması için hukuka 

uygunluk alanında kural olarak aranması gereken “temel kusur derecesi”ni yalnızca 

kast olarak kabul etmemekte, haksızlık bilincinin eksikliği nedeniyle kastın 

bulunmaması durumunda hukuk düşmanlığının da bunun yerine geçebileceğini 

savunmaktadır165. Buna karşılık tipe uygun eylem alanında kast yine tek “ağır kusur 

türü” olarak geçerliliğini koruyacak, taksir dışında istisna kabul etmeyecektir166. 

Hukuk düşmanlığı ölçütünün meşrulaştırılması için bir başka gerekçe ise 

şudur: Taksir derecesinde kusura göre çıtası daha yüksek olan hukuk düşmanlığı 

kavramı, faili korumak için getirilmiştir. Failin kendi hukuka düşman tavrı nedeni ile 

korunmaması ise, hukukun genel ilkelerine dayandırılmakta ve denge sağlanmak-

tadır167. 

Bu görüş, özellikle “toplumsal davranış normları ile ceza hukuku normlarının 

örtüştüğü” kabul edilen asal ceza hukuku alanı bakımından ortaya atılmıştır. Buna 

karşılık yan ceza hukukunda her zaman korunan bir hukuksal değere göndermede 

                                                
162 Mezger, Moderne Wege der Strafrechtsdogmatik, s. 44; Mezger, NJW 1951, s. 502. 
163 Bkz. Edmund Mezger, “Fiktion und Analogie beim sog. Verbotsirrtum”, NJW 1951, s. 870. Krş. 
Nowakowski, ZStW 65 (1953), s. 385.  
164 Mezger, Moderne Wege der Strafrechtsdogmatik, s. 44. 
165 Mezger, AT, s. 178-179.  
166 Mezger, AT, s. 184. 
167 Mezger, AT, s. 184. 
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bulunulmadığı ve toplumsal davranış normlarından yola çıkarak belirli bir davranışın 

hukuka uygun mu yoksa aykırı mı olduğu sonucunun çıkarılması herkesten 

beklenemeyeceği için, bu alanlardaki yanılgıların kastı ortadan kaldıracağı sonucuna 

ulaşılmaktadır. Buna göre, değere aykırılığın doğrudan hukukun temeli olan kültür 

ve genel adap düzenine aykırılıktan yola çıkılarak anlaşılamadığı, sağlıklı bir hukuk 

hissine sahip bir kişinin dahi ancak eylemin hukuk tarafından yasaklanmış olduğunu 

bilmesi durumunda haksızlık niteliğini kavrayabileceği suçlar bulunmaktadır168. 

Aynı şekilde, savaş durumunda ve olağanüstü dönemde geçerli bulunan ve herkes 

tarafından bilinmesi beklenemeyecek geçici normlar açısından da aynı sonuç 

savunulmuştur169.  

Pratik sonuçlar açısından ise sınırlı kast teorisi ile kusur teorileri (özellikle de 

ağırlıklı olarak savunulan sınırlı kusur teorisi) arasında büyük bir farklılık 

bulunmamaktadır170. Yine de, sınırlı kast teorisinin kabulü durumunda doğması olası 

görülen bazı cezalandırma boşluklarına karşı önlem alınması gündeme gelmiştir. 

Gerçekten, sınırlı kast teorisinin temelinde yatan düşünceye göre, haksızlık bilincinin 

bulunmaması durumunda faile kasıtlı davranışından dolayı ceza verilemeyecektir. 

Bunun nedeni, eyleminin hukuka aykırı niteliğini kavrayabilecek durumda 

olmamasıdır. Bu yanılgının taksir düzeyinde bir kusurdan kaynaklanması ama hukuk 

düşmanı bir tavra dayanmaması durumunda faili eyleme ilişkin bir kusurdan sorumlu 

tutma olanağı kalmamaktadır. Bu boşluğun giderilmesi amacıyla sınırlı kast teorisini 

savunan yazarlar tarafından ayrı ve kendine özgü bir suç tipi olarak “hukuksal taksir” 

(Rechtsfahrlässigkeit) suçunun ihdas edilmesi önerilmiştir171.  

Hukuksal taksir suçunu önerenlere göre, kişinin bilmediği bir yasak normunu 

ihlal etmiş olmasında gerçekte birbirinden ayrı iki yükümlülüğün ihlali söz 

konusudur. Fail ilk olarak, kendisine yasalar tarafından verilen hukuku ve devletin 

yasak ve emirlerini bilme yükümlülüğünü ihlal ettiği için yasak yanılgısına düşmüş, 
                                                
168 Bkz. Nowakowski, ZStW 65 (1953), s. 381. 
169 Bkz. von Liszt / Schmidt; Lehrbuch des deutschen Strafrechts, s. 259-260. 
170 Mezger, AT, s. 185. 
171 Bu suç tipini ilk olarak Binding önermiştir. Bkz. Binding, Die Normen und ihre Übertretung, 
Band 2/1, s. 142-144. Mezger, FS Kohlrausch, s. 183; aynı görüşte: Horst Schröder, “Die 
Irrtumsrechtsprechung des BGH”, ZStW 65 (1953), s. 199. 
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ikinci aşamada ise bu bilgisizliğinin de etkisi ile suç işlemiştir. Suçu işlemesindeki 

kusuru, taksire dayanmakta, buna karşılık bu hukuksal taksir başka bir yükümlülüğün 

ihlalinden, yani başka bir kusurdan kaynaklanmaktadır. Her zaman ihmali bir 

davranış olarak ortaya çıkacak bu ihlal, sonucunda ortaya çıkan suçtan bağımsız 

olup, ancak ayrı bir suç tipi ile yaptırıma bağlanabilecektir172. 

Kanun koyucunun, yaptığı eylemin sonucunu değerlendiremeyecek 

durumdaki kişilerin kusur yeteneğinin etkilendiğini kabul etmesi ve buna karşılık 

eylemin hukuka aykırılığını değerlendiremeyecek durumdakilerin böylesi bir 

indirimden yararlanmasına izin vermemesi halinde ise, tutarsız bir seçimde bulunmuş 

olacağı iddia edilmektedir173. 

Sınırlı kast teorisinin savunucularından Nowakowski, kast-hukuk düşmanlığı 

ayırımının kusur ilkesi açısından tek başına haklı gösterilemeyeceği ve bunun için 

“kast” kavramının yeniden tanımlanması gerektiğini ifade etmiştir. Buna göre, “kast 

derecesindeki kusurun varlığı, doğru bir hukuk hissi ile eylemin haksızlığının 

duyumsanabilmesi için bilinmesi gereken bütün maddi koşulların bilinmesi ve 

istenmesine bağlıdır”174. Yazara göre, kast tanımı bu şekilde değiştirildiğinde 

“hukuk düşmanı” veya “hukuka karşı kör” olarak tanımlanan tavırlar nedeniyle 

eyleminin haksızlığını algılayamayan failin kastı ortadan kalkmış sayılamayacaktır. 

Bu durumdaki bir kişinin kasıtlı eyleminden dolayı cezalandırılması salt bir suç 

politikası seçiminden çıkıp teorik bir temele dayanacak ve kast teorileri ile kusur 

teorileri arasındaki çelişki de ortadan kalkacaktır175. 

Sınırlı kast teorisi, yeni bir Alman Ceza Kanunu için hazırlanan 1936 tarihli 

ön tasarıda hakim olmuş, Mezger’in önerdiği hukuksal taksir suçu da burada 

düzenlenmiştir176.  

                                                
172 Binding, Die Normen und ihre Übertretung, Band 2/1, s. 143. 
173 Mezger, FS Kohlrausch, s. 197-198. 
174 Nowakowski, ZStW 65 (1953), s. 385. 
175 Nowakowski, ZStW 65 (1953), s. 384, 385.  
176 Maria A. Trapero Barreales, El error en las causas de justificacion, Tirant lo Blanch, Barselona, 
2004, s. 129, dn. 132; Schröder, ZStW 65 (1953), s. 199. 
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Günümüzde sınırlı kast teorisinin terk edildiği söylenebilirse de, bu teoriyi 

farklı bir temele dayandırarak yaşatmaya çalışan eğilimlere rastlamak da 

mümkündür. Bu görüşteki Spendel’e göre, hukuksal taksir olarak da 

adlandırılabilecek potansiyel haksızlık bilinci de, eylemsel kast ve taksir gibi ve bu 

kavramlara seçenek değil koşut olarak, sübjektif tipin altında yer almakta ve 

dolayısıyla tipik eylem unsurunun kapsamına girmektedir177. Spendel, tezini 

yürürlükteki hukuk bağlamında gerekçelendirirken, eylemsel kastı veya taksiri 

olmadan davranan kişinin de kusursuz hareket ettiğini savunmakta, böylece kast ve 

taksirin tipin manevi unsuru dışında kusur unsuru altında da yer alan kavramlar 

olduğunu kabul etmektedir178. 

c. Yasal Düzenlemelerin Kast Teorilerine Etkisi 
Almanya’da yeni bir ceza yasası için 1925 yılında hazırlanan bir öntasarıda  

kast teorisi benimsenmiştir. Bu tasarının § 13 hükmüne göre179: 

“Failin, eylemine izin verilmediğini algılamasını engelleyen 
yanılgı, kasten işlenen suçtan doğan ceza sorumluluğunu ortadan 
kaldırır. 

Yanılgı taksire dayanıyorsa, taksirli eylemlere ilişkin 
hükümler uygulanır.” 
Belirtelim ki, 1927 tarihli tasarıda bu hüküm değiştirilmiş ve fiili-hukuki 

yanılgı ayırımı ile birlikte kast teorisinin reddi olarak değerlendirilen düzenlemeler 

benimsenmiştir. 

İsviçre hukukunda da 1971 yılında yapılması düşünülen bir yasa değişikliği 

ile kast teorisinin İsviçre Ceza Kanunu’na alınması düşünülmüşse de bu proje hayata 

geçirilmemiştir180. Nitekim 1993 öntasarısının 15’inci maddesinde “fiilin icrasında 

hukuka aykırı hareket ettiğini bilmeyen ve bilemeyen bir kimse cezalandırılmaz. 

                                                
177 Günter Spendel, “Das Unrechtsbewußtsein in der Verbrechenssystematik”, Festschrift für 
Herbert Tröndle zum 70. Geburtstag [FS Tröndle], Ed. Hans-Heinrich Jescheck / Theo Vogler, 
Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1989, s. 104, 105. 
178 Spendel, FS Tröndle, s. 105. 
179 Bkz. Fritz Hartung, “Irrtum über ‘negative Tatumstände’”, JZ 1951, s. 210. 
180 Stratenwerth, S-AT/1, § 11, No.52. 
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Hata kaçınılabilir idi ise, hakim cezayı indirir”181 denmek suretiyle nötr bir terim 

kullanılmış, madde gerekçesinde ise kusur teorisine daha yakın bir ifade ile “hata fail 

için kaçınılabilir idi ise, fail kusur atfedilebileceğinden cezalandırılır, ancak bu 

durumda hakim cezayı hafifletir” denmiştir182. 

Kast teorisine dayanan başka bir yasa tasarısının, 1995 yılında Güney Afrika 

Cumhuriyeti’nde gündeme geldiği belirtilmektedir. Bu tasarıya göre bir ceza 

normunun varlığındaki yanılgı cezasızlık nedeni sayılmıştır183. 

Alman yasakoyucu, 1975 yılındaki reform yasası ile ceza kanununa eklenen § 

17 hükmünde yasak yanılgısını düzenlemiştir184. Bu düzenleme, öğretide oybirliğine 

yakın bir çoğunlukla, kast teorisinin reddedildiği ve haksızlık bilincinin kastın 

dışında tutulduğu şeklinde değerlendirilmektedir185. Alman öğretisinde katı kast 

teorisi günümüzde de temsil edilmekle birlikte, bu görüşteki yazarların büyük 

çoğunluğu, teoriyi olması gereken hukuk açısından incelemektedir. Alman Ceza 

Kanunu’nun § 17 hükmünün, geçerli hukuk bakımından bu teorinin kabulünü 

imkansızlaştırdığı ifade edilmektedir. Olması gereken hukuk açısından (de lege 

ferenda) kast teorisini savunan yazarlar dahi, söz konusu hüküm karşısında bu 

teorinin herhangi bir geçerliliği kalmadığı sonucuna ulaşmaktadırlar186. 

Bununla birlikte, Alman öğretisinde bir azınlık görüşü, söz konusu teoriyi 

yürürlükteki hukuk alanında (de lege lata) da savunmaya devam etmiştir.  

                                                
181 Yener Ünver / Ayşe Nuhoğlu, İsviçre Ceza Kanunu Ön Tasarısı, Alfa, İstanbul, 1997, s. 5. 
182 Ünver/Nuhoğlu, İsviçre Ceza Kanunu Ön Tasarısı, s.3. 
183 Bkz. Ünver, Ceza Hukuku Günleri, s. 159. 
184 Alman Ceza Kanunu’nun ilgili hükmü şu şekildedir: 

§ 17 (Yasak yanılgısı) – Eylemin işlendiği sırada failde haksızlık yapmaya yönelik bir bilinç 
bulunmuyor ise, bu yanılgıdan kaçınamadığı durumlarda kusursuz hareket etmiş demektir. Fail 
yanılgıdan kaçınabilir idiyse, ceza § 49 f. 1 hükmü uyarınca indirilebilir. 
185 Bkz. Ralf Glandien, Der Verbotsirrtum im Ordnungswidrigkeitenrecht und im 
Nebenstrafrecht, GCA-Verlag, Herdecke, 2000,  s. 49; S/S-Cramer/Sternberg-Lieben, § 17, Kn. 3; 
NK-Neumann, § 17, Kn.1; Karl Lackner / Kristian Kühl, StGB Kommentar, 25. Aufl., Verlag C.H. 
Beck, München, 2004, § 17, Kn.1; Tröndle/Fischer, StGB, § 17, Kn. 2; MüKo-Joecks, § 17, Kn. 1; 
SK-Rudolphi, § 17, Kn. 1; Roxin, AT/I, § 21, Kn. 7; Jescheck/Weigend, AT, s. 453. Krş. Freund, 
AT, § 7, Kn. 76. 
186 Bkz. Wessels/Beulke, AT, Kn. 463; Baumann/Weber/Mitsch, AT, § 21, Kn. 40, 43; Blei, AT, s. 
198.  
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Kast teorisini savunan bir kısım yazara göre, teorilerden birinin seçilmesi, 

yasakoyucunun yetkisi kapsamında olan bir konu değildir. Yasakoyucunun görevi, 

varolan maddi durumu kabul etmek ve tanımlamaktan ibarettir ve bir yasada yasak 

yanılgısına kasten işlenen suçtan ceza öngörülmüş olması, böyle bir yanılgı ile 

işlenen eylemin gerçekten de kasıtlı bir eylem olduğu anlamına gelmez; zira 

yasakoyucu verdiği bir kararla gerçekte taksirli olan bir eylemi kasıtlı bir eylem 

haline getiremez. Bu görüşe göre, yasal düzenlemeler belirli bir durumda işlenen 

eylemleri ancak hukuksal sonuçları açısından kasıtlı eylemlerle bir tutabilir; ancak 

bunu yaparken keyfi davranmamakla da yükümlüdür187. Yasakoyucu belirli bir 

teoriden yana görüş belirtmekle öğretinin çözümlemesi gereken bir sorunun önünü 

tıkamış ve yetkisini aşmıştır, ancak bu durum söz konusu hükümlerin geçersiz olması 

sonucunu doğurmamaktadır. Buna göre, yasakoyucu, suç politikasından kaynaklanan 

bir tercihte bulunarak kast dışında kalan bazı durumları kasıtlı eylem gibi 

cezalandırmayı seçmiştir188. 

Kast teorisini yürürlükteki hukukla bağdaştırmaya çalışan Schmidhäuser’e 

göre, “kast” olarak adlandırılan ve tipin sübjektif unsuru olarak görülebilecek 

kavramın, gerçekte failin eylemi ve hukuka aykırılığı bilerek ve isteyerek davranması 

olarak nitelendirilebilecek kasıtlılık (Vorsätzlichkeit) kavramından ayırt edilmesi 

gerekmektedir. Yazar “kasıtlılığı”, kusurun bir görünüş biçimi olarak 

değerlendirmektedir189. Buna göre kasıtlılık kavramı, “failin eyleminde ihlal edilen 

hukuksal yararın dikkat uyarısını ciddiye almayarak, onu yasak olduğunun bilincinde 

olarak ihlal etmesi” olarak tanımlanmaktadır190. Yasakoyucu suç tipinde failin 

“bilerek” davranmasını aradığında ise, gerçekte o suç tipinin işlenebilmesi için kesin 

bir haksızlık bilincinin bulunması gerektiğini ifade etmekte, bunun dışındaki suçlar 

açısından ise kusurluluğun varlığı için kesin olmayan bir haksızlık bilinci de yeterli 

görülmektedir191. 

                                                
187 Freund, AT, § 7, Kn. 76, 80.  
188 Winrich Langer, “Vorsatztheorie und Strafgesetzliche Irrtumsregelung”, GA 1976, s. 207-208. 
189 Schmidhäuser, AT, Kn. 7/36 vd.; Schmidhäuser, JZ 1979, s. 365.  
190 Schmidhäuser, AT, Kn. 7/36. 
191 Schmidhäuser, AT, Kn. 7/37. 
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Aynı kavramı başka bir bağlamda kullanan Langer’e göre ise kasıtlılık 

gerçekte haksızlık bilinci ile özdeş bir kavramdır192. Kastın bilişsel unsurlarına 

karşılık gelen “ihlal bilinci” (Verletzungsbewusstsein) haksızlığın bir unsuru iken, 

kusurun bir unsuru olan kasıtlılık, ancak failin somut ve tam bir haksızlık bilinci ile 

davranması durumunda ortaya çıkar ve yine ancak bu durumda faile kasten 

davranışından ceza verilebilir193. Bu anlayışa göre, tipin unsurlarında yer alan 

“taksirle” veya “kasten” gibi ifadeler, yalnızca eylemin bilerek ve istenerek 

gerçekleştirilmesini değil, belirli bir suç için tam bir haksızlık bilincinin mi 

aranmakta olduğunu, yoksa potansiyel bir haksızlık bilincinin de failin 

cezalandırılması için yeterli mi kabul edildiğini belirlemekte ve böylece “kasıtlılıkla” 

davranmayan failin ancak taksirli suç tiplerinden cezalandırılabileceği sonucuna 

varılmaktadır. Yazara göre bu yaklaşımın pratik avantajı, özellikle iştirak gibi suçun 

özel görünüş biçimlerinde kasıtlılık aranmayıp “ihlal bilinci”, yani “tipik kast” yeterli 

kabul edileceğinden, haksızlık bilinci olmadan işlenen suçlara iştirakin mümkün 

olması ve böylece kast teorisine suç politikası ve ceza adaleti açısından getirilen 

eleştirilerin – en azından bir bölümünün – bertaraf edilebilmesidir194. 

Benzer bir yaklaşımda bulunan Otto, klasik anlamda katı veya sınırlı kast 

teorisinin 1975 değişikliklerinden sonra uygulanma imkanı kalmadığını, ancak 

teoride yapılacak bazı değişiklikler ve özellikle haksızlık bilincine ilişkin olarak 

kabul edilecek tanımla birlikte, haksızlık bilincinin yine de kast kavramının bir 

parçası olarak görülebileceğini savunmaktadır195. Yazar, bu teoriyi “dönüştürülmüş 

kast teorisi” (modifizierte Vorsatztheorie) olarak adlandırmaktadır196. Buna göre kast 

ile birlikte tipin manevi unsurunun bir parçası olan haksızlık bilinci, “failin toplumsal 

açıdan tehlikeli bir harekette bulunduğunun farkında olması” olarak anlaşılacak 

olursa, Alman Ceza Kanunu’nun § 17 hükmü anlamındaki “hukuka aykırılık 

                                                
192 Winrich Langer, Das Sonderverbrechen, Duncker & Humblot, Berlin, 1972, s. 357; Langer, GA 
1976, s. 208. 
193 Langer, Das Sonderverbrechen, s. 356. 
194 Langer, Das Sonderverbrechen, s. 358. 
195 Otto, AT, § 15, Kn. 14. 
196 Otto, Grundkurs AT, § 15, Kn. 10. 
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bilinci”nden farklı ve daha geniş bir kavram olarak görülebilir197. Yalnızca ceza 

hukuku normunun bilinmesi anlamındaki haksızlık bilincini düzenleyen § 17’nin 

uygulama alanı böylece daralacak, eyleminin toplumsal açıdan tehlikeli olduğunun 

bilincinde bulunmayan failin kastından dolayı sorumlu tutulması mümkün 

olmayacaktır198.  

Langer ise katı kast teorisinin hukuksal sonuçları ile birlikte savunulabileceği 

görüşündedir. Buna göre, Alman Ceza Kanunu’nun § 17 hükmünde öngörülen kusur 

türü taksir derecesindeki bir kusurdur; dolayısıyla söz konusu paragrafın kasıtlı bir 

eylemi esas aldığını gösteren herhangi bir belirti de bulunmamaktadır199. Bunun 

sonucunda § 17 ancak taksirli suçlara uygulanabilecektir. Yani bu görüşe göre 

haksızlık bilincinin bulunmadığı durumlarda fail ancak yasa taksirin öngörüldüğü 

durumlarda taksirli eyleminden cezalandırılabilecek, bu ceza da § 17’de öngörülen 

oranda takdiri olarak indirilebilecektir. Yazar bu takdiri indirimin, özellikle yasal 

durumun tartışmalı olduğu veya yanılgı kaçınılabilir olduğu halde failin kusurunun 

çok düşük kabul edileceği durumlarla sınırlı uygulanması görüşündedir200. 

d. Uygulamada Kast Teorisi 
765 sayılı Eski Türk Ceza Kanunu döneminde yasak yanılgısına yasa 

tarafından herhangi bir sonuç bağlanmadığını ve kanunu bilmemek mazeret sayılmaz 

kuralına herhangi bir istisna öngörülmediğini ifade etmiştik. Bununla birlikte 

Yargıtay’ımız, 44’üncü madde hükmü karşısında yasak yanılgısının yasal düzeyde 

kabul edilmemesine karşın verdiği bazı kararlarında kast teorisini uygulamış ve 

bunun sonucunda failin ceza sorumluluğunun ortadan kalktığı sonucuna ulaşmıştır. 

Bu konuda özel olarak üstünde durulması gereken bir karar, Ceza Genel 

Kurulu’nun 10 Ekim 1942 tarihli ve E. 117, K. 106 sayılı kararıdır. Buna göre, 

kömürün izinsiz olarak başkasına devredilmesi yolu ile Milli Koruma Kanunu’na 

aykırılığa iştirak suçu açısından“iktisadi mahiyette bulunan bu suçun henüz Türkçeyi 
                                                
197 Otto, ZStW 87 (1975), s. 595. 
198 Otto, AT, § 15; Kn. 6. Yazar, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgının kastı 
ortadan kaldırmasını da aynı gerekçe ile açıklamaktadır.  
199 Winrich Langer, “Strafrechtsdogmatik als Wissenschaft”, GA 1990, s. 455-456. 
200 Langer, GA 1975, s. 214-216. 
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bilmeyen ve konuşamayan bir şahsın memnuiyeti bilmemesi sebebiyle suça iştiraki de 

mevzubahis olmaz”201. Burada Yargıtay açıkça “memnuiyetin bilinmemesi” ifadesini 

kullanarak kastın ortadan kalkmasını haksızlık bilincinin eksikliğine dayandırmış 

olmaktadır. Bunun da ötesinde, failin kuralı bilmesinin imkansızlığını yabancı 

olmasına ve Türkçe bilmemesine bağlayarak, yanılgının kaçınılmazlığına ilişkin bazı 

değerlendirmelerde de bulunmuştur. 

Görece yakın tarihli bir kararda da Yargıtay, resmi mercilerin yasal olmayan 

ve yetkisiz bir tasarrufuna güvenerek davranan kişinin kastının bulunmadığı ve 

eylemin manevi unsurunun eksik olduğu için ceza sorumluluğunun söz konusu 

olmayacağı sonucuna ulaşmıştır202. 

Yargıtay açıkça “haksızlık bilinci” veya “hukuka aykırılık bilinci” 

terimlerinden söz etmemekle birlikte, failin davranışını meşru sanması durumunda 

kastının ortadan kalkabileceğini açıkça ifade etmiştir203. Yine yasak yanılgısı 

kapsamında görülen diğer bazı irade bozuklukları da Yargıtay tarafından kastı 

kaldırır şekilde yorumlanmıştır. Burada failin haksızlık bilincinin eksikliği, yani 

eylemi işlerken yasağa aykırı davrandığını bilip bilmediği konusu tartışılmamakla 

birlikte, söz konusu yanılgının tipte yanılgı olmadığı ve kastı bu nedenle 

etkileyemeyeceği açıktır. Yasak yanılgısının kastı ortadan kaldırması ise ancak kast 

teorisinin kabulü ile açıklanabilir bir durumdur204. 

                                                
201 Karar için bkz. Mahmut Alicanoğlu, Tarihçeli-İzahlı-Notlu Türk Ceza Kanunu ve Yargıtay 
Kararları ve Adliye Harç Tarifesi Kanunu, Halk Basımevi, İstanbul, 1951, s. 146. 
202 Yargıtay CGK, 24 Aralık 1996 tarihli, E. 1996/8-286, K. 1996/296 sayılı kararı, (çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com.tr (Son erişim tarihi: 12 Kasım 2006). Kararın ayrıntılı özeti için bkz. aş. dn. 
483. 
203 “Şehir Kulübü İdare Kurulunun isteği üzerine Kaymakamlıkça tombala oyununa izin verilmiş 
bulunmasına nazaran, sanığın meşruiyet düşüncesiyle ve binaenaleyh suç kastı dışında hareket ettiği 
anlaşılmasına göre (...)” (Yargıtay 2. CD., 12 Mayıs 1966 tarihli ve 2551/2783 sayılı kararı). 

“Devlet ormanında, daha önce işgal ettiği yere ilişkin olarak hakkında açılan dava beraatle sonuçlanan 
sanığın, aynı yeri tekrar işgal etmesi olayında suç işlemek kastı ile hareket ettiği kabul edilemez” 
(Yargıtay CGK, 12 Şubat 1976 tarihli ve 879/1214 sayılı kararı). Kararları aktaran: Önder, Ceza 
Hukuku Genel Hükümler II, s. 309-310.  
204 Bir olayda Yargıtay, eşinin rıza göstereceğini düşünerek taklit imza ile bankaya verilen teminatla 
eşinin hesabından kendisine para verilmesini sağlayan bir kimsenin kastının bulunmadığı sonucuna 
varmıştır. Buna göre, “aslında; sanık, eşinin rıza göstereceğine inandığı için, ihtiyaç duydukları 
parayı onun imzasını taklit ederek bankadan çekmiştir. Nitekim sanığa bu ödemenin yapıldığına 
ilişkin dekont kendisine gönderilmesine rağmen, müdahil aylarca sesini çıkarmamış, bu ödemeye 
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Alman Federal Mahkemesi, kast teorisini hiçbir zaman kabul etmemiştir. 

Buna karşılık, eyalet mahkemelerinde, yan ceza hukuku dallarına ilişkin olarak kast 

teorisine yakın sonuçlara varıldığı görülmektedir205. 

e. Kast Teorisine Getirilen Eleştiriler 
Kast teorisine getirilen ilk eleştiri, haksızlık bilincinin kastın bir parçası 

olarak kabul edilmesi durumunda ani kastla suç işleyenlerin ve vicdani faillerin 

haksızlık bilincinin olmadığı ve kasten suç işleyemeyeceklerinin kabul edilmesi 

gerektiği yönünde olmuştur206. Buna göre, “kasta ilişkin bilinç şeklinde, böylesi 

somut olmayan, ancak somut hale getirilebilir bir ‘bilgi’ yeterli olmayıp, gerçek, 

şimdiki zamana ilişkin, somut bir bilinç aranmaktadır. Ancak bu şekilde somut bir 

tasavvurun, eylemin gerçekleştirildiği andaki hukuka aykırılığında aranması 

durumunda, kasten işlenmiş bir suç neredeyse görülmeyecektir”207. Ani bir 

duygunun itkisiyle suç işleyen bir kişiye, bu anda neler düşündüğünü, eyleminin suç 

oluşturduğu konusunda ne gibi bir fikri olduğu sorulacak olsa, mantıklı bir yanıt 

alınması beklenemeyecektir, zira bu kişi o anda hiçbir şey düşünmemiş olacaktır208. 

Alman Federal Mahkemesi de kusur teorisini benimsediği kararında, bu 

seçiminin gerekçelerini açıklarken aynı eleştiri noktasını temel almıştır. Buna göre:  

“(Kast teorisi) ancak failin eylemi gerçekleştirdiği anda haksızlık 
yaptığının bilincinde olması durumunda kasttan kaynaklanan bir 
sorumluluğun doğacağını kabul etmektedir. Gündelik yaşam 

                                                                                                                                     
rızası olduğunu "zımni" bir şekilde belirtmiştir” – Yargıtay CGK, 10 Haziran 1985 tarihli ve E. 
1985/56, K. 1985/340 sayılı kararı, bkz. Kazancı Otomasyon İçtihat Bilgi Bankası, (çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com.tr (son erişim tarihi: 8 Ekim 2006).  

Söz konusu kararda failin eşinin sonradan eyleme icazet vermiş sayılıp sayılamayacağı doğal olarak 
ceza hukuku sorumluluğunun tespiti açısından önem taşımamaktadır, zira mağdurun rızası hukuka 
uygunluk nedeninin en geç eylemin yapıldığı sırada bulunması gerekmektedir. Failin bunu bilmemesi 
ve söz konusu eylemi, eşinin sonradan rıza gösterebileceği düşüncesi ile (veya böyle bir rızanın 
geçerli olduğunu sanarak) gerçekleştirmesi ise, ancak yasak yanılgısı kapsamında değerlendirile-
bilecek bir konudur.  
205 Bavyera Yüksek Eyalet Mahkemesi, bir dövüş köpeğinin beslenmesine ilişkin iznin gerekliliğine 
yönelik yanılgının tipte yanılgı olduğuna ve kastı ortadan kaldırdığına hükmetmiştir; nakleden: 
Freund, AT, § 7, Kn. 91, dn. 82. 
206 Bkz. Hellmuth Mayer, AT, s. 258-259. 
207 Welzel, Das deutsche Strafrecht, s. 160; ayrıca krş. Nieto Martín, El Conocimiento del Derecho, 
s. 61. 
208 Hans Welzel, “Nochmals der Verbotsirrtum”, NJW 1951, s. 577. 
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deneyimlerinin gösterdiği üzere çoğu zaman bu durum söz konusu 
olmaz. Çoğu suç, özellikle de ağır suçlar şiddetli bir heyecan veya 
ihtiras duygularının etkisi altında veya anlık bir itki ile 
işlenmektedir. Böylesi bir ruhsal durum içindeki fail, eylemine ilişkin 
yasak normunu gerçekte bilse dahi o anda bilincine almayacaktır, 
değil ki eyleminin haksızlık olup olmadığı sorusu üzerine düşünme 
fırsatı bulsun (...) Yargıç kast teorisinin sonuçlarını tutarlı bir 
şekilde uygulamak istiyorsa, suçun taksirli şekli düzenlenmediği 
sürece böyle suç işleyen failleri beraat ettirmek durumunda 
kalacaktır”209. 
Bu eleştiri konusu, katı ve sınırlı kast teorisi yazarlar tarafından reddedilmiş 

ve ani bir kararla suç işleyen kişiler açısından da haksızlık bilincinin var kabul 

edileceği, zira haksızlık bilincinin varlığı açısından failin eyleminin hukuka aykırı 

olduğunu aktif bir şekilde düşünmesinin gerekmediği, bu yönde genel bir tasavvurun 

yeteceği ifade edilmiştir210. Bu düşünce, psikolojik bulgularla da örtüşmektedir. 

Buna göre, kişinin dile getirebildiği düşünceler ile kavramsal düşünceler birbirinden 

farklıdır. Hukuk anlamında bir bilincin söz konusu olması için de kavramsal bir 

düşünce (sachgedankliches Bewusstsein) veya genel bir bilinç (Mitbewusstsein – co-

conciencia) yeterli olacaktır211. Bu konuda bir adım daha ileri giden Mezger’e göre 

de, tam aksine, ani kastla suç işleyenler eylemsel kast açısından her zaman bütün 

koşulların bilincinde hareket edememekte, buna karşılık haksızlık bilinci alanında 

somut bir haksızlık gerçekleştirmeye yönelik bir tasavvura çok daha kolay 

ulaşılabilmektedir212. Horst Schröder ise bu düşünce tarzının kast teorisine özgü 

olmadığını, aynı sorunun kusur teorisi çerçevesinde de gündeme gelebileceğini iddia 

etmiştir213. 

                                                
209 BGH, 18 Mart 1952 tarih ve GSSt 2/51 sayılı kararı, BGHSt 2, s. 194 vd., s. 206. 
210 Bkz. Eberhard Schmidhäuser, “Über Aktualität und Potentialität des Unrechtsbewußtseins”, 
Beiträge zur gesamten Strafrechtswissenschaft – Festschrift für Hellmuth Mayer zum 70. 
Geburtstag am 1. Mai 1965 [FS Hellmuth Mayer], Ed. Friedrich Geerds / Wolfgang Naucke, 
Duncker & Humblot, Berlin, 1965, s. 332, Schmidhäuser, AT, Kn. 10/56; Langer, GA 1975, s. 210; 
Langer, GA 1990, s. 455; Nieto Martín, s. 63. 
211 Schmidhäuser, FS Hellmuth Mayer, s. 328; Langer, GA 1990, s. 455; Nieto Martín, s. 63. 
212 Bkz. Mezger, NJW 1951, s. 870. Ani kastın bazı durumlarda –özellikle tutku suçlarında- haksızlık 
bilincini ortadan kaldırabileceği yönünde ayrıca bkz. Köhler, AT, s. 417 vd. 
213 Bkz. Schröder, ZStW 65 (1953), s. 198.  
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Kast teorisinin eleştirilmesi için ortaya atılan bu iddia sonuç olarak kabul 

görmemiştir214. Günümüzde geçerli olan anlayışta, kusur teorisi esas alınsa dahi kast 

açısından olduğu gibi haksızlık bilinci açısından da somutluk özelliğinin aranması 

gerektiği ve bunun, ani kastla suç işleyenler ve vicdani faillerin cezalandırılabilirliği 

üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı kabul edilmektedir215. 

Kast teorisinin “katı kast teorisi” olarak adlandırılan türevi, özellikle suç 

politikası açısından eleştirilmiştir. Buna göre teori, en ağır değerlendirme 

yanılgılarına dahi taksir sorumluluğu öngörmektedir ve bu nedenle kabul edilmesi 

mümkün değildir. Özellikle taksir sorumluluğunun öngörülmediği suçlar açısından, 

failin cezalandırılmaması söz konusu olabilecek ve bu da büyük bir cezalandırma 

boşluğu doğuracaktır216.  

Yine, suç tipinin bütün maddi unsurlarını algıladığı halde, yalnızca 

haksızlığın var olup olmadığı noktasında yanılgıya düşen bir kimsenin, tipte 

yanılgıya düşen bir kişiye göre daha ağır bir yaptırım ile karılaşmasının ceza 

adaletine daha uygun olduğu savunulmuştur. Bu görüşe göre bu durum, tipik eylemin 

maddi koşullarına ilişkin bilgisizliğin ortaya çıkardığı olumsuz değerin, bunun 

haksızlık oluşturmasına ilişkin bilgisizlikten doğan olumsuz değere göre daha hafif 

görülmesinden kaynaklanmaktadır217. 

Sınırlı kast teorisi ise daha şiddetli eleştirilerle karşılanmıştır. Teorinin 

sonucunda “taksirli” kabul edilen bir eyleme “kasten” işlenen suçun cezasının 

verilmesi, teorik temeller açısından kabul edilemez görülmüş, aynı eyleme hem 

taksirli hem de kasten işlenmiş gibi davranıldığı eleştirisinde bulunulmuştur218. 

                                                
214 Bkz. Langer, GA 1990, s. 456, özellikle bkz. dn. 67.  
215 Jürgen Baumann, Strafrecht Allgemeiner Teil, [AT], 8. Aufl., Gieseking Verlag, Bielefeld, 1977; 
s. 444. Krş. Langer, GA 1990, s. 456, dn. 69. Langer, haksızlık bilincinin somutluk özelliğinin Alman 
Federal Mahkemesi tarafından da kabul edilmesi ile birlikte, kast teorisinin yürürlükteki hukuk 
açısından uygulanabilmesi bakımından herhangi bir teorik engel kalmadığı görüşünü savunmaktadır.  
216 Kusur teorisini savunanlar ile sınırlı kast teorisi yandaşları, bu eleştiri noktasında birleşmektedir. 
Bkz. Wessels/Beulke, AT, Kn. 464. 
217 Felip i Saborit, Error Iuris, s. 90. 
218 Hans Welzel, “Der Irrtum über die Rechtswidrigkeit des Handelns”, SJZ 1948; s. 370. 



 174 

Bu teorinin yandaşları tarafından ortaya atılan “asal-yan ceza hukuku” ayırımı 

da eleştirilmiş, yan ceza hukukuna dahil olan düzenlemelerin ayrıntılı bir şekilde 

bilinmesi zor olsa da, bunların her zaman korunan hukuksal değerden bağımsız, şekli 

normlar olduğunun ileri sürülemeyeceği ifade edilmiştir. Bu bağlamda örnek olarak 

trafikteki akış yönünü veya hız limitini belirleyen kurallar tamamen tesadüfi de olsa 

trafiğin sorunsuz bir şekilde yürümesi bakımında vazgeçilmez bir öneme sahiptirler 

ve bunlara uyulması yalnızca şekli varlıklarından ileri gelmemekte, korudukları 

hukuksal yarardan yola çıkılarak bu kurallara uyulması beklenmektedir219.  

Sınırlı kast teorisi kapsamında hukuk düşmanı davranışlardan kaynaklanan 

yanılgının dikkate alınmaması anlayışı, kusur ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle 

eleştirilmiştir. Buna göre, hukuk düşmanlığı formülü, kendi değer yargıları ile 

bağdaşmayan yanılgıları geçersiz gören tekdoğrucu ve otoriter bir hukuk anlayışına 

kapıları açmaktadır220. Ayrıca sınırlı kast teorisi, teorik anlamda kasten hareket 

etmediği halde bazı faillerin hukuk düşmanı olduğu için kasten suç işlemiş gibi 

cezalandırılmalarına izin verdiği için, suçta ve cezada yasallık ilkesine de aykırı bir 

faraziyeye dayanmakla itham edilmiştir221; zira hukuk düşmanlığı formülü kabul 

edilecek olursa, yasanın yalnızca kasten işlenen suça ilişkin bir ceza öngördüğü 

durumlarda mahkeme kasten suç işlememiş bir kişiye de bu cezayı vermek 

durumunda kalacaktır222. 

Sınırlı kast teorisi, katı kast teorisinin bakış açısından da eleştirilmiştir. Buna 

göre hukuka karşı duyarsız durumda bulunan bir kişi çoğu zaman hukuk algılayışı 

diğer insanlardan farklı olduğu için yanılgıya düşmekte ve gerçekte kaçınılabilir bir 

                                                
219 Groteguth, Norm- und Verbots(un)kenntnis – § 17 Satz 2 StGB, s. 91. 
220 Welzel, Das deutsche Strafrecht, s. 160. 
221 Welzel, NJW 1951, s. 577. Oldenburg Yüksek Eyalet Mahkemesi de konuya ilişkin kararında aynı 
gerekçelere yer vermiştir. Bkz. OLG Oldenburg, 20 Haziran 1950 tarihli ve Ss 59/50 sayılı kararı, 
MDR 1950, s. 690 vd., s. 691. 
222 Welzel, Das deutsche Strafrecht, s. 160-161. Katı kast teorisini savunan Baumann da bu 
eleştirilere katılarak, sınırlı kast teorisinin hukuk düşmanlığı ölçütünün failin ceza yasasında yer 
almayan bir eylemden dolayı cezalandırılmasını gerektirdiği ve fail ceza hukukuna yol açtığını iddia 
etmiştir. Bununla birlikte yazara göre bu durum, kusur teorisinin değil, katı kast teorisinin kabul 
edilmesini gerektiren bir dayanaktır (Bkz. Baumann, AT, s. 444). 
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yanılgıda bulunmamaktadır. Bu kişiyi kasten suç işlemiş gibi cezalandırılması ise, 

ayrı bir hukuksal taksir suç tipi ile bile olsa haklı gösterilemeyecektir223. 

 

 

 

3. Haksızlık Bilincinin Kusur Unsuru Altında 
Değerlendirilmesi 
a. Genel Olarak 

Günümüzde bütün hukuk düzenlerinde ağırlıklı olarak, haksızlık bilincinin 

kastın bir unsuru olmadığı ve haksızlık bilinci bulunmayan bir kimsenin dahi eylemi 

kasten işlemiş kabul edilebileceği savunulmaktadır. Bu görüş, haksızlık bilincini 

kastın dışında fakat kusur unsurunun içinde değerlendirdiği için, kusur teorisi olarak 

adlandırılmaktadır ve hukuka aykırılık bilincinin kastın bir koşulu olmadığı ve tam 

kusur için gerekli olmadığı düşüncesinden hareket etmektedir224.  

Kusur teorisine göre “hukuka aykırılık bilinci kasta dahil bir husus olmayıp 

kusurun içinde bağımsız bir unsurdur. Çünkü kast suçun maddi unsurlarını 

gerçekleştirmeye yönelik bilgi ve istemi içermektedir. Böyle bir fiilin hukuk 

normlarıyla bağdaşmadığı konusundaki bilgisi ise, kasttan ayrı olarak kusurun diğer 

bir unsurunu oluşturur”225. 

Kusur teorisi, çoğunlukla erekselci (finalist) hareket öğretisinin hakimiyeti ile 

ön plana çıkmıştır226; zira, kastın ancak tipin sübjektif unsuru olarak görülmesi ve 

kusurun dışında değerlendirilmesi durumunda, haksızlık bilincinin yokluğunun kastı 

etkilemeyeceği açıktır. Bununla birlikte, kusur teorisini (veya bunun bir görünüş 

biçimini) benimseyenlerin hepsi erekselciliği tam anlamıyla savunmamaktadır. 

Nitekim, hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisi açısından kast kavramının kusur 

                                                
223 Schröder, MDR 1951, s. 390.  
224 Ünver, Ceza Hukuku Günleri, s. 158. 
225 Sözüer, YD 1995, s. 478. 
226 Ünver, Ceza Hukuku Günleri, s. 158. 



 176 

alanında da bir karşılığı bulunmakla birlikte, haksızlık bilinci kastın dışında yer alan, 

bağımsız bir unsurdur.  

Kusur teorisinin kökenleri, bir yandan haksızlık bilincinin kastı etkilemeye-

ceğini kabul eden, diğer yandan ise iyi niyetle hareket eden ve bilmeden bir hukuk 

normunu ihlal eden kişilerin kusur ilkesine aykırı bir şekilde cezalandırılmasının 

önüne geçebilecek bir bağdaştırıcı yol arayışında yatmaktadır. Gerçekten de kusur 

teorisinin teorik dayanakları henüz ortaya atılmadan önce Graf zu Dohna böyle bir 

yol önermiştir. Yazara göre, “tipin unsurlarında kastı ortadan kaldıran bir yanılgı 

türüne bağlı kalınması ve kasta ilişkin olmayan, yasaklılığa ilişkin bir yanılgının 

kabulü; iki durumda da failin yanılgıya düşmede kusurlu olup olmadığı 

araştırılmalıdır; iki durumda da kusursuz yanılgının etkisi, cezanın ortadan 

kalkmasıdır; yanılgının kaçınılabilir olması durumunda ise, kastı ortadan kaldıran 

bir yanılgının mı, yoksa kast ile bağdaşabilen bir yanılgının mı bulunduğu 

araştırılmalıdır; bunlardan ilkine, kastı taksire dönüştürme etkisi tanınırken, 

ikincisine cezayı belirli (...) bir ölçüde indirme etkisi tanınmalıdır. Bu, en uygun 

çözüm gibi görünmektedir”227. 

Genel anlamda kusur teorisini ele alacak olursak, kast kusurdan doğan 

kınama yargısının kendisi değil, ancak bunun konusu olarak görülmekte ve eylemin 

bir niteliği olduğu kabul edilmektedir228. Bu nedenle de kast kavramı, kusur başlığı 

altında değil, tipe uygun eylem değerlendirmesi kapsamında ele alınmaktadır. Kusur 

kavramı ise, failin kasıtlı hareketine ilişkin bir değerlendirme olarak görüleceğinden, 

kast kavramı değerlendiren değil, değerlendirilen tarafta yer alacak ve kusur 

unsurunun dışında bulunacaktır229.  

Belirtelim ki, bu gerekçe de köken olarak Graf zu Dohna’ya 

dayanmaktadır230. Gerçekten psikolojik kusur kavramına karşı çıkan Graf zu 

                                                
227 Alexander Graf zu Dohna, Der Aufbau der Verbrechenslehre, 3., durchgesehene Aufl., Ludwig 
Röhrscheid Verlag, Bonn, 1947, s. 50-51. 
228 Welzel, Das deutsche Strafrecht, s. 161. 
229 Hans Welzel, Um die finale Handlungslehre, Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 
1949, s. 24.  
230 Açıkça Welzel, Um die finale Handlungslehre, s. 25. 
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Dohna’ya göre “kastın bulunmasına karşın kusurun ortadan kalkması kesinlikle 

mümkündür. Buna örnek olarak kusuru kaldıran zorunluluk halinin veya meşru 

savunmanın sınırının panik halinde aşılması halinin düşünülmesi yeterli 

olacaktır”231. Bu teoriyi geliştiren Welzel’e göre, Graf zu Dohna’nın bu saptaması ile 

“vatansız” kalan kast kavramının ait olduğu yer, tipe uygun eylem unsurudur232. 

Haksızlık bilincini kusur başlığı altında değerlendiren görüşe göre, tam 

kapsamıyla kusurun bulunduğundan söz edebilmek için, failin bir hukuk normuna 

karşı geldiğini bilmesi gerekmektedir; zira, o hukuk normundan kaynaklanan ve 

kişiyi hukuka uygun davranmaya çağıran uyarı işlevinin tam olara yerine geldiğinden 

söz edebilmenin tek yolu budur. Bu uyarı işlevinin, irade oluşumu aşamasında 

doğrudan etkide bulunacağı varsayılmaktadır233. 

Buna karşılık, haksızlık bilincinin bulunmaması durumunda da kusur 

ithamında bulunulması mümkündür; zira potansiyel bir haksızlık bilinci, yani failin 

haksızlık bilincine kendi çabasıyla ulaşabilme olasılığı dahi, kusurun varlığı için 

yeterli görülmektedir. Kusurun ortadan kalkmış sayılması içinse, failin davranışlarını 

hukuka uygun bir şekilde yönlendirebilme olanağının bulunmaması gerekmekte-

dir234. 

Bununla birlikte, haksızlık bilinci olmadan hareket eden bir kimsenin kusur 

yoğunluğunun, haksızlık bilinci ile davranan faile göre daha düşük düzeyde olacağı 

kabul edilmekte ve bunun için takdiri bir indirim nedeni öngörülmektedir235.  

Görüldüğü üzere, teorik temelleri farklı da olsa, hukuksal sonuçları açısından 

kast teorisi ile kusur teorisi birçok noktada örtüşmektedir. Gerçekten her iki teoriye 

                                                
231 Graf zu Dohna, Der Aufbau der Verbrechenslehre, s. 39. 
232 Welzel, Um die finale Handlungslehre, s. 25. 
233 Jescheck/Weigend, AT, s. 452. 
234 Graf zu Dohna bu nedenle haksızlık bilinci teriminin yanlış anlaşılmalara müsait olduğunu ifade 
etmektedir. Yazara göre, söz konusu kusur unsurunda önemli olan failin bir şey bilip bilmemesi değil, 
davranışlarını hukuka uygun bir şekilde yönlendirebilecek durumda olup olmadığıdır. Bu nedenle de 
haksızlık bilinci olarak ifade edilen kavram bir gerçekliği değil, ancak potansiyel bir durumu ifade 
edebilir (Bkz. Graf zu Dohna, Der Aufbau der Verbrechenslehre, s. 27). 
235 Welzel, Das deutsche Strafrecht, s. 165. Belirtelim ki, İspanyol Ceza Kanunu’nda bu indirim 
zorunludur. 
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göre de kaçınılmaz bir yasak yanılgısı bulunduğunda fail kusursuz hareket ettiği için 

ceza sorumluluğuna gidilmeyecektir. Failin haksızlık bilinci ile hareket ettiği, yani 

yanılgıya düşmediği durumlarda yine hem kast teorisine, hem de kusur teorisine göre 

kasttan doğan sorumluluk bulunacaktır. Buna karşılık iki teori, kaçınılabilir yasak 

yanılgısına uygulanacak hükümler noktasında birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Kast 

teorisi (özellikle katı kast teorisine bağlı görüşler) bu durumda taksir hükümlerinin 

uygulanmasını (ve dolayısıyla söz konusu suç açısından taksirli bir sorumluluk 

düzenlenmemişse faile ceza verilmemesini) savunurken, kusur teorisi bağlamında 

kast ortadan kalkmış olmayacağı için faile kasıtlı eyleminin cezası verilecek, ancak 

kusurundaki hafifleme oranında cezası indirilebilecektir236. Sınırlı kast teorisi söz 

konusu olduğunda, aradaki fark daha da azalmaktadır; zira potansiyel haksızlık 

bilinci, kaçınılabilirlikten daha dar bir alanda da olsa, kasıtlı eylemden cezalandırma 

açısından yeterli kabul edilmektedir237. 

b. Yasal Düzenlemeler 
Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında, yasakoyucuların çoğunlukla haksızlık 

bilincini kast kapsamı dışında görme eğiliminde olduğu görülmektedir. 

Alman Ceza Kanunu’nun yasak yanılgısını düzenleyen § 17 hükmüne göre: 

“Fail eylemi gerçekleştirdiği sırada haksızlık işleme bilincinden yoksun ise, 

bu yanılgıdan kaçınamayacak olması koşuluyla, kusuru olmadan davranmış 

demektir. Fail bu yanılgıdan kaçınabilecek idiyse, cezası § 49 f. 1 uyarınca 

indirilebilir”. 

Bununla birlikte, kast teorisini savunan yazarlar, Alman Ceza Kanunu’nun § 

17/2 hükmünde yer alan indirim nedeninin takdiri olmasının ve taksirli eylemden 

doğan sorumluluğa değil de kasıtlı eyleme bağlanmış olmamasının, kusur ve eşitlik 

ilkelerine ve dolayısıyla Anayasal güvencelere aykırılık oluşturduğunu 

savunmaktadırlar238. 

                                                
236 Bkz. Blei, AT, s. 198. 
237 Glandien, Der Verbotsirrtum im Ordnungswidrigkeitenrecht und im Nebenstrafrecht, s. 53. 
238 Bkz. Hörnle, Empirische und dogmatische Fundamente, s. 127, 128.  
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Alman Anayasa Mahkemesi ise konuyla ilgili verdiği kararda § 17 ile kusur 

teorisinin kabul edildiği sonucuna varmış ve aynı zamanda bu maddenin kusur 

ilkesine ve dolayısıyla Alman Anayasası’na aykırılık iddiasını da reddetmiştir. 

Karara konu olan olayda, önüne gelen bir davada failin kaçınılabilir yasak yanılgısı 

halinde bulunduğunu saptayan mahkeme, Alman Ceza Kanunu’nun § 17 hükmü 

gereği failin kasten hareket etmiş gibi cezalandırılması gerektiğini, ancak bu gibi 

durumlarda taksirli bir hareketin söz konusu olduğunu, dolayısıyla § 17’nin bu gibi 

durumlarda yalnızca takdiri bir indirim öngörmüş olmasının Alman Anayasası’nın 

3/1’inci maddesinde yer alan eşitlik ilkesi ile Anayasal düzeyde kabul edilen kusur 

ilkesine aykırı bulunduğunu iddia ederek konuyu Anayasa Mahkemesi’ne 

götürmüştür. Anayasa Mahkemesi ise itirazı yerinde görmemiş, kast teorisi kadar 

kusur teorisi için de yeterli maddi gerekçe bulunabileceğini, dolayısıyla bu iki teori 

arasında seçim yapma yetkisinin yasakoyucuda bulunduğunu savunmuştur239. 

Ölçülülük ilkesi açısından ise, § 17’de öngörülen takdiri indirim nedeninin, failin 

suçu tam kusurlu bir şekilde ve kasten işlemiş olmasına göre bir indirim sağladığını 

ve bunun kusura göre bir ceza sağladığını, bununla birlikte kusur ilkesinden daha 

fazlasının beklenemeyeceğini ifade etmiştir240. 

Alman Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı ile, kusur ilkesine uyulmak 

koşuluyla kast veya kusur teorilerinden birinden yana bir tercihte bulunulabileceği ve 

bunun yasakoyucunun takdir yetkisindeki bir konu olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, 

Alman öğretisinde geçerli hukuk açısından kast teorisinin “Anayasaya aykırı 

olmadığı, ancak Anayasa ile uyumlu yasal düzenlemelerden doğan hukuka aykırı 

olduğu” yorumu yapılmaktadır241. 

Avusturya Ceza Kanunu’nun § 9 düzenlemesinde de kusur teorisi açıkça 

kabul edilmiş ve hukuksal yanılgıya düşen failin kastının ortadan kalkmayacağı ve 

kasıtlı eyleminden sorumlu tutulabileceği öngörülmüştür. Bu paragrafın üçüncü 

                                                
239 Alman Anayasa Mahkemesi’nin 17 Aralık 1975 tarihli ve 1BvL 24/75 sayılı kararı, BVerfGE 41, 
s. 121 vd., s.124-125.  
240 BVerfGE 41, s. 125-126. 
241 Maurach/Zipf, AT/1, § 37, Kn. 33. Aynı görüşte: MüKo-Joecks, § 17, Kn. 1; NK-Neumann, §17, 
Kn. 2. 
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fıkrasına göre: “Fail (hukuksal) yanılgıdan sorumlu tutulabiliyorsa, eğer kasten 

hareket etmiş ise kasıtlı eylem için öngörülen ceza ile, eğer taksirle hareket etmiş ise 

taksirli eylem için öngörülen ceza ile cezalandırılır”. 

 

 

 

c. Uygulamada Kusur Teorisi 
Alman hukuk uygulamasında kusur teorisi ilk olarak Eyalet Mahkemesi 

düzeyinde kabul edilmiştir. Oldenburg Yüksek Eyalet Mahkemesi, konuya ilişkin 

verdiği kararında Welzel’in geliştirdiği şekliyle kusur teorisini uygulamış, aynı anda 

da kastın yalnızca eyleme ve tipin maddi unsurlarına ilişkin bilme ve isteme durumu 

olarak tanımlanması görüşünü de benimseyerek haksızlık bilincinin kastın dışında 

tutulmasını bu gerekçeyle açıklamıştır242.  Yasak normunda yanılan fail de kasten 

hareket etmiş sayılacak, ancak yanılgısı kaçınılabilir ise hakkında takdiri bir indirim 

nedeni uygulanması gündeme gelebilecektir. Bu indirimi o dönemde öğretide 

ağırlıkta bulunan görüşe uygun olarak kusur yeteneğini azaltan nedenlere ilişkin 

paragrafın örnekseme yoluyla uygulanması şeklinde kabul eden Mahkeme, bunun 

teorik temelini ise, kaçınılabilir yasak yanılgısına düşen bir kimsenin kusurunun 

haksızlık bilinci ile hareket eden faile göre daha hafif olmasına bağlamıştır. 

Mahkemeye göre, “aksine düşünüş, suç politikası ve yasa düşüncesi bakımından 

kabul edilemez sonuçlara neden olmaktadır, zira eylemin hukuka uygunluğu 

hakkındaki yanılgı kaçınılabilir olduğu ve fakat suçun taksirle işlenmesi 

cezalandırılmadığı durumda (...) özgürlüğün kısıtlanması ve yağma, açıkça hukuka 

aykırı emirlere dayansalar bile cezalandırılamayacaktır”243. 

                                                
242 OLG Oldenburg, 20 Haziran 1950 tarihli ve Ss 59/50 sayılı kararı; MDR 1950, s. 690 vd. 
243 OLG Oldenburg, MDR 1950, s. 691. 
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Alman Federal Mahkemesi de çok geçmeden aynı gerekçelere dayanarak 

verdiği kararında kusur teorisini benimsemiştir244.  

d. Kusur Teorisine Getirilen Eleştiriler 
Kast teorisinin savunucuları, özellikle kusur teorisinin Alman yasakoyucu 

tarafından kabul edilerek Alman Ceza Kanunu’na alınmasından önceki dönemde bu 

teoriye karşı çeşitli eleştiriler yöneltmişlerdir. Belirtelim ki bu eleştiriler çoğu zaman 

yalnızca kusur teorisinin değil, bunun temelinde yatan finalist kast anlayışının da 

çürütülmesini amaçlamaktadırlar. 

Buna göre, özellikle kast kavramının yalnızca suç tipinin maddi unsurlarının 

bilinmesi ve istenmesine indirgenmesi, hukuksal kavram oluşturma yöntemi ile ve 

toplumsal gerçeklikle bağdaşmamaktadır. Bir kimse hareket ederken asıl amacı 

hiçbir zaman suç tipinde yer alan unsurların gerçekleştirilmesi değil, ancak yasal 

tipte “istemesi” aranan nihai hedeflere yönelirken suç tipinin diğer unsurlarını da 

gerçekleştirmektedir245. Kusur teorilerinin dayandığı kast kavramı ise, kastın taksirle 

olan benzerliğini ve bu iki kavramın da temelinde yatan “insan davranışının 

amaçsallığı” düşüncesini reddetmekte ve gerçekte failin asla “istemediği” bununla 

birlikte hareket anında ancak “bilincinde olduğu” bazı durumların da “isteme” 

kavramı içine zorla dahil edilmesi sonucunu doğurmaktadır246.  

Kast teorisinin savunucuları, kusur teorisini ortaya koyanların salt suç 

politikasından kaynaklanan gerekçelerle taksir ve kast arasındaki ayırımı son derece 

tutarlı bir şekilde gerçekleştiren bir görüşü çürütmeye çalıştıklarını, bunun 

sonucunda gerçekte kast teorisinin gereği olan pek çok hukuksal kuruma kendi 

sistematikleri içinde farklı adlar altında yeniden yer vermek zorunda kaldıklarını 

fakat aynı sistematik tutarlılığı gösteremediklerini ileri sürmüşlerdir. Buna göre 

kusur teorisinin kabulü ile önce kast kavramı “tipik kast”a indirgenmiş, ancak 

sonradan hukuksal taksir karşılığı olarak bir kaçınılabilirlik ölçütünün, hukuksal kast 

                                                
244 BGH, 18 Mart 1952 tarih ve GSSt 2/51 sayılı kararı, BGHSt 2, s. 194 vd.,  s. 201. Ayrıca bkz. 
Löw, Die Erkundigungspflicht beim Verbotsirrtum nach § 17 StGB, s. 51. 
245 Schmidhäuser, AT, Kn. 7/40. 
246 Schmidhäuser, AT, Kn. 7/40. 
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karşılığı olarak ise kusur altında görülen bir haksızlık bilinci kavramının kabulü ile 

hukuksal kavramlar zorlanmıştır247. 

Bu anlayışa göre, haksızlık bilinci kusur başlığı altında değerlendirilirken kast 

kavramının bu kapsamın dışında tutulması kendi içinde bir tutarsızlığı da beraberinde 

getirmektedir; zira varlık amacı kişiye yaptığı eylemin “suç” olduğu konusunda 

uyarıda bulunmak olan kast kavramı, kategorik olarak failin bu uyarının konusunu 

bilip bilmemesi anlamına gelen haksızlık bilinci ile ayrı yerlerde incelenemez248. 

Aynı bakış açısından, kast kavramının kusur yargısının konusu olduğu için 

aynı zamanda kusur kavramının bir unsuru olamayacağı kabulü de eleştirilmiştir. 

Buna göre, kast ile taksirin, kusur kavramının “unsurları” olmadığı doğrudur. Ancak 

bu durum, onların kusur “öğretisi” alanından çıkarılarak haksızlık başlığı altına 

taşınmalarını haklı göstermeye yetmemektedir; zira aynı bakış açısından haksızlık 

bilincinin varlığı veya yokluğu da bir konunun değerlendirmesi değil, 

değerlendirmenin konusudur ve eğer kast kavramı salt bu nedenle kusur öğretisi 

alanından çıkarılıyorsa, haksızlık bilincine de aynı şekilde davranılması ve bu 

kavramın da (yine kast ile birlikte) haksızlık kapsamı altına alınması gerekmelidir249. 

Bir görüşe göre, hukuksal-eylemsel yanılgı ayırımı yerine tipte-yasak 

yanılgısı ayırımının yerleşmesi, kusur teorisinin ön kabullerini eşitliğe aykırı bir hale 

getirmiştir. Buna göre, hukuksal yanılgılar da suç tipinin (normatif) unsurlarına 

ilişkin olduğunda tipte yanılgı kapsamında görülebildiğine göre, hukuksal bir 

taksirden kaynaklanan bu gibi yanılgıların kastı etkilediği, buna karşılık tipin 

unsurlarına ilişkin olmayan, fakat yine hukuksal taksirden kaynaklanan yasak 

yanılgısının kastı etkilemediği şeklindeki bir yaklaşımın nedeni, mantık çerçevesinde 

açıklanamamaktadır250. 

Kusur teorisinin hukuksal sonuçlarına ilişkin bir eleştiriye göre ise, bu teori 

yanılgıya düşmede söz konusu olabilecek her basit taksir halinin, failin kasıtlı bir 
                                                
247 Sauer, ZStW 69 (1957), s. 10. 
248 Schröder, MDR 1950, s. 646. 
249 Schröder, MDR 1950, s. 647. 
250 Schröder, ZStW 65 (1953), s. 198-199. Bununla birlikte, kast teorisinin bütün savunucuları 
hukuki-fiili yanılgı ayırımını benimsememektedirler (Krş. Mezger, NJW 1951, s. 502). 
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eylemden dolayı cezalandırılmasını gerektirdiği için, ceza adaleti ile bağdaşmamak-

tadır251. Katı kast teorisi açısından ise, kusur teorisi ile sınırlı kast teorisi, hukuk 

düşmanına karşı alınan tavır noktasında pratikte birbirleri ile örtüşmekte, bu durum 

ise fail ceza hukukuna yol açmaktadır252. 

4. Değerlendirme 
Öncelikle şu belirlemede bulunmak gerekir ki, teorik temeller açısından kusur 

ilkesine ve bunun sonucu olan kusur ile orantılı ceza verilmesi kuralına sadakat 

bakımından en tutarlı teori, kast teorisidir; zira bir kişinin yalnızca bir ödevine aykırı 

davranmış olmaktan dolayı kast sorumluluğu ve buna bağlı damgalanma ile karşı 

karşıya bırakılmasını reddetmektedir. Ne var ki, kast teorisi kaçınılabilir yanılgı 

durumlarında tek cezalandırma derecesi olarak, yalnızca bazı suç tipleri açısından 

öngörülmüş bulunan eylemsel taksiri kullanmaktadır. Bu da, kusur ilkesinin 

korunmasına değil, tam aksine zedelenmesine yol açmaktadır; zira failin hukuku 

öğrenme görevini yerine getirmemedeki dinamiklerini dikkate almayan ve taksirle 

cezalandırma veya cezasızlık gibi tek bir sonuca ulaşan bir sistemi getirmektedir. 

Kast teorisinin hem teorik bütünlük hem de hukuksal sonuçları açısından 

tutarlı bir şekilde savunulabilmesi için, eylemsel kusur dışında ve bunun yanında 

ceza sorumluluğunu etkileyebilecek bir hukuksal kusurun kabulü şarttır. Bunun ise, 

günümüzde geçerli bulunan ceza hukuku sistemine, ayrı bir hukuksal taksir suçunun 

kabulü yoluyla dahi dahil edilmesi kanımızca mümkün değildir; zira böyle bir sistem 

ancak eylemsel taksir ile tipik kast arasındaki ilişkinin hukuksal kusur ile haksızlık 

bilinci arasında da kurulması durumunda bütünlüğe ve işlerliğe kavuşabilecektir. 

                                                
251 Mezger, NJW 1951, s. 502. Krş. Welzel, NJW 1951, s. 577. Welzel, kusur teorisinin böyle bir 
sonuca vardığını reddederek, bu teoriye göre kusurun azlığı durumunda failin cezasının indirilmesinin 
savunulduğunu ifade etmiş, kast teorisinin gerçekte failin daha aleyhinde sonuç doğurduğunu iddia 
etmiştir.  

Tartışmanın yürütüldüğü dönemde kusur teorisi bu indirimi Alman Ceza Kanunu’nun § 51 hükmünde 
yer alan kusur yeteneğini etkileyen haller için öngörülen takdiri indirimin örnekseme yoluyla 
uygulanmasına dayandırmaktaydı (Bkz. Welzel, NJW 1951, s. 578). Söz konusu indirim 1975 
değişikliği ile düzenlenen yasak yanılgısına ilişkin § 17 hükmüne alınmış ve kaçınılabilir yanılgı 
durumundaki takdiri indirim olarak yasal düzenlemeye kavuşmuştur. 
252 Schröder, MDR 1951, s. 390. 
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Doğal olarak, bu şekilde bir sistem hipotezinin geçerli olabilmesi için, 

yalnızca kasten işlenebilen suçlar da dahil olmak üzere bütün suçlar açısından bir 

indirim nedeni olarak hukuksal kusurun kabul edilmesi, aynı suç tipi için bir yandan 

eylemsel taksirin, diğer yandan hukuksal kusurun bulunması durumunda ceza 

aralığının her iki kusur türünün oranları dikkate alınarak saptanması gerekecektir. 

Yani, failin kusur sorumluluğunun belirlenmesinde iki ayrı ölçüt kullanılacak, önce 

eylemsel kusur derecesi saptanacak, arkasından bunun hukuksal kusur alanında ne 

derecede bir sorumluluğu ortaya çıkarabileceği araştırılmak gerekecektir. Bu ise, 

ancak ceza hukuku sisteminin bir bütün olarak gözden geçirilmesi ve hem genel 

hükümler, hem de özel suç tipleri açısından farklı bir cezalandırma yönteminin 

benimsenmesi ile mümkündür. Böyle bir ceza hukuku sisteminin ise, uygulama 

açısından getireceği kavram kargaşası ve pratik zorluk düşünülecek olursa, kast 

teorisine dayanan ideal bir hukuk sisteminin uzaklığı daha iyi anlaşılabilecektir. 

C. Haksızlık Bilincinin Görünüş Biçimleri ve Özellikleri 
1. Haksızlık Bilincinin Kapsamı 

a. Genel Olarak 
Bir olayda haksızlık bilincinin ortadan kalkmasına neden olabilecek bir 

yanılgının söz konusu olabilmesi için iki koşulun gerçekleşmesi gereklidir: Fail 

gerçekleştirdiği eylemin hukuk düzeni tarafından yaptırım ile karşılanan eylemlerden 

biri olduğunu bilmemelidir. Yani, gerçekleştirdiği eylemi geçerli hukuk düzeni 

karşısında meşru bir eylem olarak görmelidir. İkinci olarak ise, failin yanılgısı, suç 

tipinin maddi unsurlarına veya hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarına 

ilişkin, kastı ortadan kaldıran bir yanılgı olmamalıdır. Bu iki koşulun varlığı 

durumunda haksızlık bilincinin ortadan kalktığı ve yasa normunda yanılgının söz 

konusu olduğu söylenebilecektir. 

Bu durumda belirli bir eylem açısından haksızlık bilincinin araştırılacağı alan 

şu şekilde belirlenmektedir: Failin yasak yanılgısına düştüğü, fakat tipte yanılgı 

dışında kalan durumlar. Yasak normunda yanılmanın bu şekilde tanımlanması, bu 

yanılma türü ile tipte yanılma arasındaki altlık-üstlük ilişkisini de ortaya 

koymaktadır: Genel kabul gören görüşe göre, kaynağı suç tipinin maddi 
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unsurlarından birinin somut olayda gerçekleştiğinin bilinmemesi olsun olmasın, her 

yanılgının ceza sorumluluğunu etkileyebilmesi için failin yaptığı hareketin (en 

azından belirli bir suç tipi açısından) haksızlık teşkil etmediği düşüncesi ile 

davranmasını gerekeceğinden, yasak yanılgısı genel norm olarak kapsayıcı nitelikte 

bir yanılma türüdür. Yani her yanılmada haksızlık bilinci ortadan kalkmakta, ancak 

haksızlık bilincini kaldıran yanılgı suçun maddi unsurlarına ilişkin olduğunda tipte 

yanılmanın varlığı nedeniyle kastın ortadan kalktığı kabul edilmektedir. Buna 

karşılık haksızlık bilinci ortadan kalktığı halde tipte yanılgı kapsamına girmeyen bir 

durum olduğunda yasak yanılgısına ilişkin hükümlerin uygulanması gerekecektir. 

Objektif cezalandırılabilirlik koşullarına ilişkin olarak tipte yanılgı dışında 

yasak yanılgısının da mümkün olmadığı genelde kabul edilmektedir253. Bu koşullar 

maddi unsurlara girmedikleri gibi, failin iradesinden bütünüyle bağımsız oldukları ve 

objektif şartların gerçekleşip gerçekleşmemesi ile bağlı olarak ortaya çıktıkları için, 

bu görüş isabetlidir. Bir görüşe göre ise, objektif cezalandırılabilirlik koşulları kendi 

içinde gerçek olan ve gerçek olmayan objektif cezalandırılabilirlik koşulları olarak 

ikiye ayrılmalı ve ancak haksızlığın özü açısından bir önem taşımadığı durumlarda 

yasak yanılgısının kapsamı dışında tutulmalıdır254. Ancak bizim kabul ettiğimiz 

görüşe göre söz konusu ayırım yapay niteliktedir255. Haksızlığın özü ile ilgili bulunan 

koşullar şeklen objektif cezalandırılabilirlik koşulları gibi görünseler de aslında 

maddi birer unsur olarak değerlendirilmelidirler; bu nedenle de yanılgıya konu 

olmaları açısından zaten bir engel bulunmamaktadır256. 

Bu alanda yer alan başlıca yanılgı türleri ise, bir yasak normunun varlığına 

ilişkin haksızlık yanılgısı dışında, tipin unsurlarından olmakla birlikte eylemin 

genelini değerlendiren ve yapılan eylemin haksız olup olmadığına ilişkin sınırı çizen 

                                                
253 İçel v.d., Suç Teorisi, s. 17; Maurach/Zipf, AT/1, § 38, Kn. 11. Karşı görüşte: Tröndle/Fischer, 
StGB, § 17, Kn. 6; Lackner/Kühl, StGB, § 17, Kn. 6. 
254 NK-Neumann, § 17, Kn. 50. 
255 İçel v.d., Suç Teorisi, s. 15. 
256 Bu doğrultuda, 765 sayılı (eski) Türk Ceza Kanunu’nun 454’üncü maddesinde düzenlenen 
“intihara ikna ve yardım” suç tipi açısından ölümün gerçekleşmesi koşulu bir objektif 
cezalandırılabilirlik koşulu olarak değil, suç tipinin bir unsuru olarak görülmekte ve failin iradesinin 
bu unsuru da kapsaması gerektiği kabul edilmekteydi (bkz. İçel v.d., Suç Teorisi, s. 17). 
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unsurlardaki yanılgı, yine tipin unsurlarından birinin dış dünyadaki koşullar 

açısından varlığına veya yokluğuna yönelik olmayıp, bu unsurun hukuksal açıdan 

değerlendirilmesi ve yorumlanmasına yönelik bulunan “niteleme yanılgısı”,  hukuka 

uygunluk nedenlerinin maddi koşullarına değil de kapsamına ve varlığına yönelik 

olan “izin yanılgısı”, ve belirli bir yasak normunun eylemin yapıldığı anda 

yürürlükte olup olmadığına ilişkin bulunan “yürürlük yanılgısı”dır. Eylemin genelini 

değerlendiren unsurlarda yanılgı ile niteleme yanılgısı hakkında ayrıntılı incelemeyi 

yukarıda, tipte yanılma başlığı altında yapmış bulunmaktayız. İzin normunda 

yanılgıyı ise aşağıda, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgı başlığı 

altında incelemekteyiz. Dolayısıyla burada açıklanacak konular, haksızlık yanılgısı 

ve yürürlük yanılgısından ibaret bulunmaktadır. 

b. Haksızlık Yanılgısı 
(1) Haksızlık yanılgısı kavramı 

Haksızlık yanılgısı, yasak yanılgısı hallerinin en yaygını olup, failin yaptığı 

eylemin haksızlık teşkil edip etmediği konusunda yanlış bir değerlendirmede 

bulunması ile ortaya çıkar257. Örnek olarak, akıl hastası bir kadın ile cinsel ilişkiye 

giren bir kimse, bunun yasak olduğunu ve ırza geçme suçunu oluşturduğunu 

bilmiyorsa, haksızlık yanılgısından söz edilebilir. Kısaca ifade etmek gerekirse 

haksızlık yanılgısı, failin eylemine ilişkin bir suç tipinin bulunduğunu bilmemesi, bu 

eyleme ilişkin haksızlık bilincinin bulunmaması şeklinde tanımlanabilir. 

Bu yanılgı türü, yasak yanılgısının en basit şekli olmakla birlikte, haksızlık 

yanılgısına ilişkin başka özellikler de bulunmaktadır. Teori ve uygulamada üzerinde 

en çok durulan konulardan biri, failin kendisine yönelik aktif bir davranış veya 

önleme yükümlülüğünden haberdar olmaması durumudur. Bu nedenle, ihmali ve 

görünüşte ihmali suçlara ilişkin haksızlık yanılgısının ayrı bir başlık altında 

incelenmesi gerekmektedir.  

(2) İhmali ve görünüşte ihmali suçlarda tipin unsurları ve 
emir yanılgısı 

                                                
257 NK-Neumann, § 17, Kn. 47. 
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Yasak yanılgısının konusu, belirli bir yasağı ihlal eden kişinin, bu yasağın 

varlığı, kapsamı veya yürürlüğü hakkında bilgisizliği veya yanlış tasavvurudur. Buna 

karşılık ihmali suçlarda bir yasağın ihlali değil, hukuk düzeninin belirli bir davranışta 

bulunma emrine itaatsizlik söz konusudur. Bu nedenle ihmali ve görünüşte ihmali 

suçlar açısından yasak yanılgısı yerine “emir yanılgısı” (Gebotsirrtum) terimi 

kullanılmaktadır. Bunun dışında, yasak yanılgısı ile emir yanılgısı birbirine denk 

kabul edilecektir258. 

İhmali ve görünüşte ihmali suçlarda kastın sonucu önleme yükümlülüğünü de 

kapsayıp kapsamayacağı, günümüzde olmasa da, özellikle geçmiş dönemlerde 

öğretide tartışılmış bir konudur. Bu sorunun temelinde de, sonucu önleme 

(garantörlük) yükümlülüğünün, ihmali suçların objektif unsurları arasında sayılıp 

sayılamayacağına ilişkin düşünceler yer almaktadır259. 

İhmali ve özellikle görünüşte ihmali suçlarda, kişiye yüklenen tipik sonucu 

önleme yükümlülüğüne neden olan emri bilmeyen bir failin yanılgısı da haksızlık 

yanılgısıdır. Sonucu engelleme yükümlülüğünün doğumu, ihmali suçun tipik 

unsurlarının gerçekleşmesinin bir sonucu olsa da, kendisi bu unsurlardan biri 

olmadığı için, kastın kapsaması gereken koşullardan biri de değildir260. Buna göre, 

“tipe uygun ve hukuka aykırı ihmali bir eylem bulunduğu anda, sonucu engelleme 

yükümlülüğünün de varolduğu ve bunun ihlal edildiği sonucuna ulaşılır. Zira, 

koşullarının tamam olmasıyla, yükümlülüğün kendisi de ortaya çıkar”261. 

Günümüzde sonucu engelleme yükümlülüğünün de bir çeşit “eylemin genelini 

değerlendiren unsur” (gesamttatbewertendes Merkmal) olduğu kabul edilmekte ve bu 

                                                
258 Bkz. Hakan Hakeri, Ceza Hukukunda İhmal Kavramı ve İhmalî Suçların Çeşitleri, Seçkin, 
Ankara, 2003, s. 256; Hakeri, Kasten Öldürme Suçları, s. 171-172. 
259 Bkz. Hakeri, Kasten Öldürme Suçları, s. 162. 
260 Arthur Kaufmann, “Bemerkungen zum Irrtum beim unechten Unterlassungsdelikt”, JZ 1963, s. 
506. Karşı görüşte: Schröder, ZStW 65 (1953), s. 181-182. Yazara göre görünüşte ihmali suçlardaki 
sonucu engelleme yükümlülüğü suç tipinin normatif unsurlarındandır ve bu yükümlülüğün 
bilinmemesi her durumda kastı ortadan kaldırır.  
261 Armin Kaufmann, Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte, Verlag Otto Schwartz & Co., 
Göttingen, 1959, s. 307-308; aynı görüşte: Hans Fuhrmann, “Der Irrtum über die Garantenpflichten 
bei den unechten Unterlassungsdelikten”,  GA 1962, s. 174. 
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nedenle suç tipinin dışında yer aldığı ve hukuka aykırılık kapsamında bulunduğu 

ifade edilmektedir262. 

Nitekim Alman Federal Mahkemesi de konuyla ilgili bir kararında, sonucu 

önleme yükümlülüğünün tipin bir unsuru olmadığı ve dolayısıyla bu yükümlülüğün 

kaynağı ve kapsamı hakkındaki yanılgının da kastı kaldıran tipte yanılgı niteliğinde 

değil, kusuru etkileyen bir haksızlık yanılgısı olduğu sonucuna varmıştır263. Alman 

Federal Mahkemesi konu ile ilgili başka bir kararında da, hazırlık aşamasında olan 

bir yağma suçunu bildirme yükümlülüğü bulunduğu halde bunu bilmeyen bir kişinin 

haksızlık yanılgısı halinde bulunduğuna hükmetmiştir264.  

Örnek olarak, göreviyle bağlantılı olarak işlenen bir suçtan haberdar olan 

memurun bunu yetkili mercilere ihbar etme yükümlülüğü bulunmaktadır (TCK m. 

279). Bu durumdaki fail görevinin sınırlarını bilmediği için söz konusu 

yükümlülüğün kendisini bağlamadığı zannında ise, haksızlık yanılgısına düşmüş 

sayılacaktır. Yine, 98’inci maddedeki yardım yükümlülüğünün kendisini 

kapsamadığını düşünen bir kişi, haksızlık yanılgısından söz edebilecektir.  

Belirtelim ki, ihmali ve görünüşte ihmali suçlarda eğer fail, sonucu engelleme 

yükümlülüğünün kaynağı olan hukuksal ilişkinin varlığından haberdar değilse, yani 

yanılgısı sonucu önleme yükümlülüğüne değil de, garantörlük konumuna ilişkin ise, 

kastı etkileyen bir tipte yanılma durumundan söz edilebilir; zira bu durumdaki failin 

yanılgıya düştüğü nokta, kendisine yüklenen yükümlülüğün içeriği değil, böyle bir 

                                                
262 Bkz. Hakeri, Kasten Öldürme Suçları, s. 162; Schroth, Vorsatz und Irrtum, s. 59; Tiedemann, s. 
123; Claus Roxin, “Literaturbericht – Allgemeiner Teil”, ZStW 78 (1966), s. 247. 
263 BGH, 29 Mayıs 1961 tarihli ve GSSt 1/61 sayılı kararı, BGHSt 16, s. 155 vd., s. 158. Karara göre, 
“[fail], her durumda, sonucu önlemek için bir harekette bulunup bulunmadığı noktasında bir seçimde 
bulunmak zorundadır. Harekete geçmeme yönünde verdiği karar, bilerek ve istenerek verilmiş bir 
karardır. Bu da kastın varlığı için yeterlidir. Bunun ötesinde, hukuksal bir yükümlülüğün yerine 
getirilip getirilmemesine karar vermesi, kast unsuru açısından önem taşımamaktadır”. (BGHSt 16, s. 
159). 
264 BGH, 5 Mayıs 1964 tarihli ve 1StR 26/64 sayılı kararı, NJW 1964, s. 1330 vd. Karara konu olan 
olayda, eşinin bir süredir soygun yapmaktan söz etmesine ve olay günü elinde silah ve kompresör aleti 
ile evden çıkmasına karşın bunu engellemeye çalışmayan ve yetkili mercilere de ihbarda bulunmayan 
bir kadın söz konusudur. Sanık Alman Ceza Kanunu’nun § 138/I hükmüne göre suçlu bulunmuş, 
ancak yerel mahkemenin, yasak yanılgısı konusunda eksik inceleme yaptığı sonucuna varılmıştır. 
Bkz. Gerd Geilen, “Unterlassene Verbrechensanzeige und ernsthafte Abwendungsbemühung – 
BGHSt 19, 295)”, JuS 1965, s. 427.  
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yükümlülüğün kaynağı olan hukuksal ilişkinin varlığıdır265. Garantörlük konumu 

(Garantenstellung), sonucu önleme yükümlülüğünün (Garantenpflicht) aksine, tipin 

bir parçası olarak kabul edilmektedir266. “Garantörlüğe neden olan sosyal durumun 

bilinmemesi kastı kaldırırken; garantörlüğe neden olan olayın bilinmesine rağmen 

garantörlük yükümlülüğünün bulunduğunu bilmeme emir yanılgısı olmaktadır”267. 

Bu kabulün gerekçesi şu şekilde açıklanmaktadır: İhmali davranışla 

gerçekleştirilen sonuç ancak hukuksal anlam yüklenmiş normatif bir unsur olabilir; 

zira örnek olarak bir kişiyi icrai davranışla “öldüren” kimse bunun hukuksal anlamda 

bir “öldürme” eylemi olduğu sonucuna ulaşmak için ayrıca bir normatif 

değerlendirmede bulunması gerekmezken, ihmali davranışta bulunan failin harekete 

geçmemesi durumunda bu ölüme kendisinin yol açmış sayılacağını anlayabileceği 

sonucunu çıkarabilmesi için gerekli maddi koşulları algılamış olması gerekmektedir; 

ancak bu algılamadan sonra kendi eyleminin “öldürme” olduğu sonucuna ulaşması 

mümkündür. Bu da, garantörlük “konumunun”, suç tipinin bir parçası olduğunu 

göstermektedir268. “(Fail) garantörlüğüne neden olan durumları, başka anlatımla 

garantörlüğü kuran fiili olayları bilmelidir. Bilmiyorsa kastı yoktur ve fakat koşulları 

gerçekleşmişse taksirden dolayı sorumluluk söz konusu olabilir”269. 

Örnek olarak, bir sözleşme ile belirli bir yerde güvenlik görevlisi olarak 

çalışan bir kişi, burada meydana gelecek suçları engellemekle yükümlüdür ve böyle 

bir yükümlülükten haberi olmadığı gerekçesiyle kastının ortadan kalktığı iddiasında 

bulunamaz. Ancak söz konusu sözleşmenin tarafı olduğunu bilmiyorsa veya 

sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih hakkında yanılmış ise, bu durumlar tipin içeriğini 

belirleyen maddi vakıalar olduğu için, failin kastını ortadan kaldıran bir yanılgıdan 

söz etmek mümkün olacaktır270.  

                                                
265 Fuhrmann, GA 1962, s. 170. 
266 Bkz. Hakeri, Kasten Öldürme Suçları, s. 162. 
267 Hakeri, Ceza Hukukunda İhmal Kavramı ve İhmalî Suçların Çeşitleri, s. 257. 
268 Rolf Dietrich Herzberg, Die Unterlassung im Strafrecht und das Garantenprinzip, Walter de 
Gruyter, Berlin, 1972; s. 232-233. 
269 Hakeri, Kasten Öldürme Suçları, s. 162-163. 
270 Bkz. Arthur Kaufmann, JZ 1963, s. 505-506. Aynı doğrultuda: BGH, 29 Mayıs 1961 tarihli ve 
GSSt 1/61 sayılı kararı, BGHSt 16, s. 155 vd., s. 159. 
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Başka bir örnek vermek gerekirse, nöbetçi bir hekimin yokluğunda dahi 

mesai saati bittiği için tedavide bulunma yükümlülüğünün de sona erdiğini sanan bir 

hekimin, acil servise getirilen bir hastaya bakmayı reddetmesi durumunda, bu 

yanılgısı kastı ortadan kaldırmayacaktır. Buna karşılık, nöbetçi hekimin o sırada 

mevcut bulunduğunu sanmış olması, müdahale yükümlülüğüne değil, garantörlük 

durumuna ilişkin bulunduğundan kastı olmadan hareket etmiş olacak kalkacak ve 

ancak taksirinden sorumlu tutulabilecektir.  

Failin garantörlük durumunun ve yükümlülüğünün farkında olması, ancak 

olayın koşullarına göre sonucu engelleme olanağının bulunmadığını sanması 

durumunda da yine tipin maddi unsurlarına ilişkin bir yanılgı söz konusudur ve failin 

kasten hareket etmediği kabul edilmektedir271. 

(3) Haksızlık yanılgısına düşen failin bilinç durumu 
Haksızlık yanılgısına düşen fail, yaptığı eylemi yasaklayan bir normun 

bulunduğundan haberdar değildir. Burada failin, olumlu bir şekilde “meşru hareket 

ettiğini sanması” aranmamalı, yaptığı eylemin yasaklanmış olduğunu bilmemesi 

şeklinde nötr bir durumda bulunması halinde de haksızlık yanılgısına düşmüş olduğu 

kabul edilmelidir. Bir başka deyişle, haksızlık bilincinin bulunmadığı her durumda 

haksızlık yanılgısı var kabul edilecektir272.  

Bu bağlamda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilk şeklinde 4’üncü 

maddenin 2’nci fıkrasında yer alan formülasyon akla gelmektedir. Bu düzenlemeye 

göre, “sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için  meşru sanarak bir 

suç işleyen kimse”nin yanılgı hükmünden yararlanabileceği öngörülmüştü. Bu 

durumda, olumlu anlamda bir meşruiyet düşüncesinin failin zihninde belirmesi 

koşulunun aranacağı düşünülebilirdi. Buna karşılık, 5377 sayılı Yasa ile Türk Ceza 

Kanunu’nun 30/4’üncü maddesine alınan hükümde yapılan yeni düzenleme, böyle 

bir koşulu aramamış, failin “işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda 

kaçınılmaz bir hataya” düşülmesini yeterli görmüştür. 

                                                
271 Hakeri, Kasten Öldürme Suçları, s. 170-171. 
272 Stratenwerth/Kuhlen, AT/I, §10, Kn. 67; Roxin, AT/I, § 21, Kn. 20.  
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Belirtelim ki, benzer bir tartışma 1962 Alman Ceza Kanunu ön tasarısı 

çalışmaları sırasında Alman öğretisinde de gündeme gelmişti. Söz konusu tasarıda 

yasak yanılgısını düzenleyen § 21 hükmünde, “eylemi işlerken haksızlık 

gerçekleştirmediği yönünde hatalı bir varsayımda bulunan” kimsenin 

cezalandırılmayacağı yer almıştı. Bu düzenleme, öğretide ancak kendi davranışının 

haksızlık oluşturup oluşturmadığı açısından bir değerlendirmede bulunan ve bu 

değerlendirme sonucunda haksızlık oluşturmadığı kararına varan bir kişinin yasak 

yanılgısı düzenlemesinden yararlanabileceği şeklinde yorumlanmış ve yasak 

yanılgısının sınırlarını aşırı derecede daralttığı gerekçesiyle eleştirilmişti273. Yine 

sonuç olarak yasalaşan metinde sadece “failin eyleminin haksızlık oluşturduğu 

yönünde bir bilincinin bulunmaması”nın yeterli görülmesi öğretide memnuniyetle 

karşılanmıştı274. 

Buna karşılık, benzer bir düzenlemenin farklı şekilde yorumlandığını da 

gözlemlemekteyiz. Gerçekten, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu henüz yürürlüğe 

girmeden yapılan bu değişiklik, eski İspanyol Ceza Kanunu’nun haksızlık yanılgısını 

düzenleyen maddesiyle de koşutluk göstermektedir. Haksızlık yanılgısının İspanyol 

Ceza Kanunu’nda ilk düzenlendiği madde olan 6 bis a) hükmünün III’üncü bendi şu 

şekilde kaleme alınmıştı: “Meşru bir eylem gerçekleştirildiğine ilişkin hatalı ve 

kaçınılmaz inanç, ceza sorumluluğunu kaldırır. Yanılgı kaçınılabilir idiyse, 66’ncı 

maddedeki indirimler uygulanır”.  Bununla birlikte söz konusu düzenleme İspanyol 

öğretisinin çoğunluğu tarafından olumlu yönde bir inancın aranması gerektiği 

şeklinde yorumlanmamış, aksine haksızlık bilincinin söz konusu olmadığı 

durumlarda failin kendiliğinden “meşru bir eylem gerçekleştirdiği inancı”na sahip 

kabul edilmesi gerektiği savunulmuştur275.  

Yine de 1995’te yürürlüğe giren yeni İspanyol Ceza Kanunu’nda 14/3’üncü 

maddede düzenlenen haksızlık yanılgısı hükmünde bu formülasyon değiştirilmiş ve 

                                                
273 Arthur Kaufmann, “Schuldfähigkeit und Verbotsirrtum – Zugleich ein Beitrag zur Kritik des 
Entwurfs 1960”, Festschrift für Eberhard Schmidt zum 70. Geburtstag [FS Eb. Schmidt], Ed. 
Paul Bockelmann / Wilhelm Gallas, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1961; s. 321-322.  
274 Bkz. LK-Schroeder, § 17, Kn. 17. 
275 Felip i Saborit, Error Iuris, s. 107; özellikle bkz. aynı sayfada dn. 276.  
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5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 30/4’üncü maddesine benzer şekilde, “meşru 

davranma inancı”na ilişkin ibare madde metninden çıkarılmıştır. Yeni metin şu 

şekildedir: “Suç oluşturan bir eylemin haksızlık teşkil ettiğine ilişkin kaçınılmaz 

yanılgı, ceza sorumluluğunu kaldırır. Yanılgı kaçınılabilir idiyse, bir veya iki derece 

hafif ceza uygulanır”. Yeni formülasyon olumlu karşılandı ise de, İspanyol 

öğretisinde haksızlık bilincinin farklı bir şekilde değerlendirilmesinin gerekeceği 

yönünde bir görüş ortaya çıkmamıştır. Önceki düzenlemeye göre sübjektif yaklaşım 

biraz arka plana itilmiş gibi görünse de, bu değişikliğin özünde yazım şeklinin 

düzeltilmesinden öte bir anlamı olmadığı düşüncesi yerleşmiştir276. 

Aynı görüş Türk Ceza Kanunu için de kabul edilecek olursa, 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanunu’nun ilk hali ile değiştirilmiş madde metni arasında, haksızlık 

yanılgısının tanımı ve kapsamı açısından bir farklılık bulunmadığı, ancak yeni 

düzenlemenin daha kolay anlaşılması ve yanlış yorum ve uygulamalara meydan 

vermemesi açısından daha olumlu olduğu söylenebilecektir. 

c. Yürürlük Yanılgısı 
(1) Genel olarak 

Yasak yanılgısının ikinci bir görünüş biçimi de, eylemin işlendiği anda belirli 

bir yasak normunun yürürlükte olduğunun bilinmemesi veya bu normun yürürlükte 

bulunmadığının zannedilmesi şeklinde ortaya çıkan yürürlük yanılgısıdır.  

Yürürlük yanılgısına düşen fail, haksızlık yanılgısındakinin aksine, işlediği 

eyleme ilişkin bulunan yasak normunun ya da cezai düzenlemenin içeriğini 

bilmektedir277, fakat bu normun, eylemin işlendiği sırada bir nedenle yürürlükten 

kalkmış bulunduğunu veya henüz yürürlüğe girmemiş olduğunu düşünmektedir.  

(2) Yürürlük yanılgısının kapsamına girmeyen konular 
Failin, belirli bir yasak normunun yürürlükte bulunduğunu ve kendi eylemine 

uygulanabileceğini bilmesine karşın, bu normun daha üst dereceli bir norma – 

örneğin Anayasa’ya veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne – aykırı bulunduğu 

                                                
276 Felip i Saborit, Error Iuris, s. 108.  
277 Roxin, AT/I, § 21, Kn. 24. 
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gerekçesi ile geçersiz bulunduğunu düşünmesinin de yürürlük yanılgısı çerçevesinde 

değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışmalıdır.  

Bindokat’a göre, yetkili bir merci tarafından bir normun geçersizliğine karar 

verilmediği sürece vatandaşın bu norma itaat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu 

nedenle, kendisine karar verme yetkisi atfederek hatalı sonuca ulaşan bir kimsenin 

ceza sorumluluğu riskinden kurtulmasını kabul etmeye imkan bulunmamaktadır278.  

Bu sonucu eleştiren Rudolphi ise, yürürlük yanılgısının bu görünüş biçimini 

kategorik olarak reddeden düşünce tarzının ancak salt önleyici bir ceza hukuku fikri 

ile bağdaşabileceğini, bunun ise kusur ilkesine aykırı olduğunu ve somut olayda 

kusuru azalan ve hatta ortadan kalkan bir failin, ceza sorumluluğunda herhangi bir 

etki doğmadan cezalandırılması, yani failin cezasının kusur ilkesine aykırı bir şekilde 

salt genel önleyici, yani kişinin dışındaki nedenlerle belirlenmesi sonucunu 

doğuracağını ileri sürmektedir279. Yazara göre “insan haysiyeti ve kişinin özerkliği 

ile bağdaştırılamayacak katılıktaki bu sonuçlardan kaçınmanın tek yolu (...) kusurla 

orantılı ceza ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmak (...) ve yürürlük yanılgısını da diğer her 

türlü yasak yanılgısı gibi, kaçınılabilir veya kaçınılmaz olmasına göre, kusuru 

azaltan veya tamamen ortadan kaldıran bir neden olarak kabul etmektir”280. 

Yine Kühl de yürürlük yanılgısı çerçevesinde daha üst dereceli normlara 

aykırılık yanılgısının yer aldığını kabul etmekte, hatta bunun geçerli kabul 

edilebilecek tek yürürlük yanılgısı biçimi olduğunu ileri sürmektedir281. 

Kanımızca, salt bir yasak normunun daha üst normlara aykırı olduğu inancı 

ile davranışta gerçekte bir yürürlük yanılgısı bulunmamaktadır. Gerçekten böyle bir 

durumda fail, eylemin karşılık gelen yasağın şeklen “yürürlükte” olduğunu 

bilmektedir. Haksızlık bilincinin konusu somut ve uygulanan hukuk düzeni ve buna 

bağlı normlar olarak belirlendiğine göre, bir fail belirli bir yasak normunun normlar 

hiyerarşisinde daha üst konumdaki bir norma aykırı olduğuna bütün samimiyeti ile 
                                                
278 Heinz Bindokat, “Irrungen und Wirrungen in der Rechtsprechung über den Verbotsirrtum”, JZ 
1953, s. 748, 750. 
279 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 183, 184. 
280 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 184. 
281 Kühl, AT, § 13, Kn. 59. 
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inansa dahi, söz konusu yasak normunun eylemin yapıldığı anda yürürlükte olduğunu 

bildiği sürece yürürlük yanılgısından söz etmek mümkün değildir282. 

Kaldı ki, Anayasamıza göre bu gibi bir yasak normunun, örneğin Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edilmesi durumunda normun yürürlüğü ileriye yönelik 

olarak ortadan kalkacağından, şekli yürürlük konusunda yanılgıya düşülmedikçe 

failin haksızlık bilincinin ortadan kalkığı iddia edilememelidir. Ancak failin söz 

konusu Anayasa kuralından da habersiz bulunması ve dolayısıyla Anayasa’ya aykırı 

olduğunu düşündüğü yasak normunun eylemi yaptığı anda şeklen dahi yürürlükte 

bulunmadığını sanması durumunda haksızlık bilinci ortadan kalkmış sayılabilecek ve 

bu yanılgısının kaçınılmaz olması durumunda kusurunun ortadan kalktığından söz 

edilebilecektir. 

Sonuç olarak, somut olaya uygulanması düşünülebilecek normun normlar 

hiyerarşisine göre daha üstün bir norma aykırı bulunduğuna ilişkin yorumlar hiçbir 

durumda haksızlık bilincinin ortadan kalkmasına, dolayısıyla da yasak yanılgısına 

neden olamayacaktır. Böyle bir yanılgının varlığını kabul etmemiz için, ancak failin 

ilgili normun şeklen dahi yürürlükte bulunmadığını sanması ve buna dayanarak 

hareket etmesi gerekecektir. Bu da, söz konusu normun başka bir hukuksal 

düzenleme veya karar ile yürürlükten kaldırıldığının veya henüz yürürlüğe 

girmediğinin zannedilmesi ile söz konusu olabilir.  

Örnek olarak, Anayasa Mahkemesi’nin bir kararı ile bir suç tipine ilişkin 

düzenlemeyi iptal etmesi ve fakat bu konuda düzenleme yapmak üzere meclise belirli 

bir süre vermesi durumunda, bu süreden haberdar olmayan bir kimse söz konusu suç 

tipine giren eylemi işlediğinde, yanılgısının kaçınılmaz olması koşuluyla yürürlük 

yanılgısından yararlanabilecektir. 

Yürürlük yanılgısının ceza sorumluluğunu hangi koşullarda etkileyebileceği 

ise başka bir inceleme konusudur. Failin yükümlülüklerini bildiren normlar hakkında 

belirli bir bilgiye sahip olması ve fakat bu bilgiden yola çıkarak kendi davranışını 

                                                
282 Aynı görüşte: NK-Neumann, § 17, Kn. 48. 
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ceza yaptırımına bağlayan normların yürürlükte olmadığı sonucuna, hem de herhangi 

bir kuşku duymayacak şekilde283 ulaşması aranacaktır. 

 

(3) Uygulamada yürürlük yanılgısı 
Her ne kadar böyle bir durumun somut bir olayda gerçekleşebileceği ilk 

bakışta uzak bir olasılık gibi görünse de, Yargıtay’ımız yakın tarihli bir kararında 

yürürlük yanılgısını incelemiştir284. Karara konu olan olayda izinsiz 4250 sayılı 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun alkollü içki satma suçunu cezai 

yaptırıma bağlayan 31’inci maddesi, 24.06.1995 tarihli ve 560 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılmıştır; fail de bu yasak normunun 

yürürlükte olmadığı düşüncesine dayanarak Kanun Hükmünde Kararname’nin 

geçerli bulunduğu dönem içinde izinsiz alkollü içki satışı yapmıştır. Yargıtay Ceza 

Genel Kurulu, Anayasa’nın suç ve cezaların ancak kanunla düzenlenebileceğini 

öngören 38’inci madde hükmüne dayanarak bu yürürlükten kaldırma işleminin ancak 

ilgili Kanun Hükmünde Kararname’nin TBMM tarafından onaylanarak yasa haline 

getirilmesinden sonra geçerli olabileceğini kabul etmiş, bununla birlikte failin ilgili 

dönem içinde alkollü içki satma suçunun yürürlükte bulunduğunu bilemeyeceğinden 

hareketle, suç işleme kastının bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır285. 

                                                
283 Failin bu konudaki kuşkusu, olası haksızlık bilinci nedeniyle yasak yanılgısının bulunmadığı 
anlamına gelecektir; bkz. Roxin, AT/I, § 21, Kn. 25. 
284 Yargıtay CGK, 5 Aralık 2000 tarihli, E. 2000/7-240, K. 2000/237 sayılı kararı için bkz. Kazancı 
Otomasyon İçtihat Bilgi Bankası, http://www.kazanci.com.tr (çevrimiçi – 6/7/2006) 
285 Yargıtay’ın kararı şu şekildedir: “Yukarıdaki açıklamalar karşısında Özel Daire kararında 
belirtilen görüşün aksine, Yasa Hükmünde Kararname ile bir ceza hükmünün kaldırılmasına olanak 
bulunmadığı anlaşılmakla, 4250 sayılı Yasanın ceza hükmü içeren 31. maddesinin halen yürürlüğünü 
koruması nedeniyle Yargıtay C. Başsavcılığı itirazının bu yönüyle geçerli bulunduğu kabul edilmeli-
dir.  
Öte yandan, TCY.nın 45. maddesinin 1'inci fıkrası "Cürümde kastın bulunmaması cezayı kaldırır." 
hükmünü taşımaktadır. 4250 sayılı Yasanın 19. maddesindeki izinsiz içki satma suçunun yaptırımını 
öngören 31’inci maddesinin yürürlükten kaldırıldığına ilişkin -hukuken geçerli görülmese dahi- KHK. 
ile 28.10.1995 tarihinde yapılmış olan düzenleme karşısında, suçun 11.11.1998 tarihinde işlenmiş 
olduğu da nazara alındığında, sanığın somut olayda müsnet suçun kasıt öğesini taşıdığından söz 
etmeye olanak yoktur. (...)  
Bu itibarla sanığın, manevi unsur yönünden oluşmayan atılı suçtan beraatine karar verilmesinde 
zorunluluk bulunduğundan, Yargıtay C. Başsavcılığının itirazının sonuçta bu değişik nedenden dolayı 
reddine karar verilmelidir.” 
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Yargıtay’ın, bir eylemin KHK vasıtası ile suç olmaktan çıkarılamayacağına 

ve söz konusu düzenleyici işlemin yasalaşana kadar geçerli olamayacağına ilişkin 

görüşüne katılmamakla birlikte, yanılgı ile ilgili bulunmayan bu hukuksal soruna 

tezimiz çerçevesinde eğilmemekteyiz. 

Yargıtay, yürürlük yanılgısının kastı kaldırdığını kabul ederek kast 

teorisinden yana görüş bildirmiş görünmektedir. Bununla birlikte failin gerçekten de 

KHK’nın içeriğini bilerek ve buna güvenerek mi alkollü içki sattığı, yoksa yürürlük 

konusunda kuşkulu mu bulunduğu gibi konulara, yine failin bir yanılgıya düştüğü 

kabul edilecek olsa bile bu yanılgının kaçınılmaz nitelikte olup olmadığına ilişkin bir 

irdeleme kararda yer almamıştır. 

Kararın verildiği 2000 yılında Yeni Türk Ceza Kanunu henüz tasarı halinde 

bulunduğuna göre, bu konuda ayrıntılı incelemelere girilmemesi doğal 

karşılanabilirse de, o dönemde yürürlükte bulunan ve 44’üncü maddesinde “kanunu 

bilmemek mazeret sayılmaz” kuralını mutlak bir şekilde kabul eden eski TCK, kast 

teorisi çerçevesinde olsa dahi, hukuksal “bilmeme”nin ceza sorumluluğuna herhangi 

bir etkide bulunmasına izin vermemekteydi. Dolayısıyla Yargıtay’ın hakkaniyet 

duygusuna dayanan bu kararının herhangi bir hukuksal dayanağı da bulunmadığı 

gibi, bu karar contra legem, dolayısıyla da geçersiz bir yorum yöntemine 

dayandığından, o dönem geçerli bulunan hukuk bakımından doğru kabul edilmesi 

mümkün değildir286. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde ise, benzer bir vakıanın ortaya 

çıkması durumunda yapılması gereken inceleme şu şekildedir: Mahkeme, failin 

somut olayda haksızlık bilincini ortadan kaldıran bir yürürlük yanılgısı bulunup 

bulunmadığına bakacak, ve bunun için failin, kendisine uygulanması gereken yasak 

normunun eylemin işlendiği anda yürürlükte bulunmadığına, belirsiz bir kuşkunun 

ötesinde inanması için yeterli bir dayanağı bulunup bulunmadığını araştıracak ve 

                                                
286 Söz konusu kararın gerekçelerine olmasa da varılan sonuca katılmaktayız; zira kanımızca KHK’ler 
ile suç yaratılamayacağı ilkesinin ters anlamından KHK’ler ile suçların kaldırılamayacağı düşüncesine 
ulaşılması hatalı bir mantık yürütmedir. KHK’ler ile suçların ortadan kaldırılması durumuna ilişkin 
olarak yasakoyucuya ve yürütme organına benzer bir Anayasal sınırlama getirilmediğine göre, bu 
şekilde yapılan bir düzenlemenin “askıda” olduğunun ve KHK yasalaşıncaya kadar yürürlüğe 
girmeyeceğinin kabulünün de kanımızca yasal bir dayanağı bulunmamaktadır.  
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ikinci aşamada ise bu inancının kaçınılmaz nitelikte bir yanılgıya neden olup 

olmadığını inceleyecektir. Ancak kaçınılmaz yanılgı bulunması durumunda ceza 

sorumluluğunun ortadan kalktığı sonucuna ulaşılabilecektir. 

2. Haksızlık Bilincinin Somutluk Özelliği 
Haksızlık bilincinin, “suç oluşturan eylemin işlendiği anda” varolması 

gerektiği, aksi takdirde failin yasak yanılgısına düşmüş sayılacağı kabul 

edilmektedir. Buna haksızlık bilincinin somutluk özelliği (Aktualität des 

Unrechtsbewusstseins) adı verilmektedir287. 

Somutluk özelliğinin varlığından söz edebilmek için, failin somut bir hukuka 

aykırı davranışın işlenmesi aşamasında, yine o davranışa ilişkin olarak haksızlık 

bilincinin bulunması ve buna karşın eylemine devam etmiş olması gerekmektedir. 

Yani fail zihninde gerçekleştirdiği somut davranışın hukuka aykırı olduğu 

tasavvurunu geliştirmiş olmalıdır288.  

Haksızlık bilincinin somut olması, failin her somut olayda eyleminin 

haksızlık oluşturup oluşturmadığı konusunu düşünmesi veya bunu bilincine aktif 

olarak dahil etmesi gibi bir anlam içermez289. Kastın saptanması açısından bilme 

unsurunun kesin bir şekilde üzerine düşünmeyi gerektirmemesi, yani genel bir 

farkındalığın (Mitbewusstsein) kastın bulunması için yeterli görülmesi gibi, çoğu 

zaman kesin olmayan, fakat failin o anda geçerli gördüğü hukuk kuralları 

çerçevesinde yasak olması gereken davranışlar açısından da haksızlık bilincinin var 

olduğu kabul edilmektedir290. 

Buna karşılık, haksızlık bilincinin eylem anında genel bir farkındalık şeklinde 

dahi bulunmaması durumunda yasak yanılgısının varlığı kabul edilmektedir. Bu 

aşamada, failin eyleminin haksızlık oluşturduğuna ilişkin bilgiye kolaylıkla ulaşıp 

ulaşamayacak olması, yani potansiyel bir haksızlık bilinci aranmamakta, bu 

                                                
287 NK-Neumann, § 17, Kn. 32. 
288 Langer, Das Sonderverbrechen, s. 324. 
289 S/S-Cramer/Sternberg-Lieben, § 17, Kn. 9. 
290 NK-Neumann, § 17, Kn. 32. 
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değerlendirme yasak yanılgısının kaçınılabilir olup olmadığı sorununun kapsamında 

görülmektedir291.  

Bununla birlikte belirtelim ki, haksızlık bilincinde somutluk özelliğinin 

aranması görece yeni bir yaklaşımdır. Gerçekten de, kusur teorisinin kurucusu olan 

Welzel, her an somut bir haksızlık bilincine kavuşabilir durumda bulunmayı, 

haksızlık bilincine dahil etmiştir. Welzel’e göre bu durum, haksızlık bilincinin kast 

kavramından ayrılmasını sağlayan önemli bir özelliktir ve yazar bu görüşünü, kast 

teorisine karşı getirdiği argümanlar arasında saymaktadır292. Bu görüş günümüzde 

terk edilmiş ve haksızlık bilinci açısından da kasta koşut bir şekilde somutluk 

özelliğinin aranması gerektiği düşüncesi yerleşmiş bulunmaktadır293. 

3. Haksızlık Bilincinin Bölünebilirlik Özelliği 
Bazı durumlarda, failin tek bir eylemi birden fazla suç tipinin maddi 

unsurlarını meydana getirmiş olabilir. Bu gibi durumlar, özel-genel veya asli-fer’i 

norm ilişkisi çerçevesinde çözülebileceği gibi, fikri veya gerçek birleşme 

hükümlerinin uygulanacağı haller de söz konusu olabilir. Haksızlık bilinci açısından 

ise, bu durumların şöyle bir özelliği bulunmaktadır: Haksızlık bilinci, her bir suç tipi 

açısından bağımsız bir şekilde saptanmak gerekir. Yani tek eylemiyle birden fazla 

suç tipinin unsurlarını yerine getiren failin, bu suçlardan birine ilişkin haksızlık 

bilincinin bulunması, diğerleri için de haksızlık bilincinin bulunduğu anlamına 

gelmez. Bu ilke, haksızlık bilincinin bölünebilirlik özelliği (Teilbarkeit des 

Unrechtsbewusstseins) olarak adlandırılmaktadır. 

Haksızlık bilincinin bölünme özelliğine göre, failin haksızlık yaptığına ilişkin 

düşüncesi, eylemini genel ve soyut bir şekilde tanımlamasından ibaret sayılamaz. 

Haksızlık bilinci, failin cezalandırılacağı somut norma göre göre belirlenmelidir294. 

                                                
291 Bkz. LK-Schroeder, § 17, Kn. 26; S/S-Cramer/Sternberg-Lieben, § 17, Kn. 9.  
292 Bkz. Welzel, Das deutsche Strafrecht, s. 160. 
293 Bkz. LK-Schroeder, § 17, Kn. 26 
294 Puppe, AT/1, § 32, Kn. 2. 
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Failin haksızlık bilinci ile hareket etmesi için ilgili normun koruduğu somut hukuksal 

değeri zedelemekte olduğunu fark etmesi gerekir295.  

Haksızlık bilincinin somut hukuksal değer ihlaline göre belirlenmesinin iki 

sonucu vardır: Öncelikle, aynı anda farklı hukuksal değerleri koruyan tek bir suç 

tipinin kendi içinde hukuksal değerin ve buna bağlı olarak haksızlık bilincinin 

bölünebileceği kabul edilir296. Örneğin kendine ait bir malı bir başkasından tehdit 

kullanarak geri alan kimse, buradaki tehdit kullanımına ilişkin haksızlık bilincini 

taşırken, kendi malını geri almanın karşı tarafın korunan zilyetlik değerine hukuka 

aykırı bir müdahale olduğunu bilmiyorsa, hem vücut bütünlüğünü ve kişisel 

güvenliği, hem de zilyetliği koruyan yağma suçu açısından haksızlık bilinci 

bulunmadığı düşünülebilir297. İkinci sonuç ise şudur: Hukuksal değeri ihlal ettiğinin 

bilincinde olan fail, bu ihlalin ne ölçüde olduğu konusundaki bilgisizliğinden 

yararlanarak haksızlık bilincinin ortadan kalktığı iddiasında bulunamayacaktır, bu 

gibi durumlarda bölünme özelliğinden söz edilemez. Örnek olarak, aynı suçun 

nitelikli tiplerini düzenleyen hükümlere ilişkin olarak haksızlık bilincinin bölünmesi 

mümkün değildir. Yani, haksızlık bilinci dikey olarak değil, ancak yatay olarak 

bölünebilir298. Bununla birlikte, nitelikli tipin temel suç tipinden ayrılmasındaki 

ölçüt, ihlalin niceliği değil de niteliği olduğunda, örneğin kişilere karşı hakaret ile 

yeni Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesindeki değerlere hakaret birleştiğinde, 

korunan değerler farklı olacağından, bunlardan birine ilişkin haksızlık bilincinin 

varlığı, diğerine ilişkin olarak yasak yanılgısından söz etmeyi engellemeyecektir299. 

Alman Federal Mahkemesi, haksızlık bilincinin bölünebilir olduğunu 

1950’lerin sonlarına kadar kabul etmemiştir. Bundan önceki çeşitli kararlarda, örnek 

olarak reşit olmayan üvey kızı ile cinsel ilişki yaşayan bir kişinin Alman Ceza 

                                                
295 Roxin, AT/I, § 21, Kn. 16. 
296 Heinz-Günter Warda, “Tatbestandsbezogenes Unrechtsbewußtsein”, NJW 1953, s. 1052; 
Baumann, JZ 1961, s. 564; Roxin, AT/I, § 21, Kn. 17; S/S-Cramer/Sternberg-Lieben, § 17, Kn. 8. 
297 Bkz. BGH, 6 Aralık 1956 tarihli ve 4 StR 234/56 sayılı kararı; BGHSt 10, s. 35 vd., s. 36; ayrıca 
bkz. Roxin, AT/I, § 21, Kn. 17. 
298 NK-Neumann, § 17, Kn. 37; Lackner/Kühl, StGB, § 17, Kn. 6; S/S-Sternberg-Lieben, § 17, Kn. 
8. 
299 NK-Neumann, § 17, Kn. 37. 
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Kanunu’nun ensest ilişkileri yasaklayan § 173 II hükmünden haberdar olmaması 

durumunda Alman Federal Mahkemesi, failin eyleminin hukuka aykırılığını bildiği 

sürece bunun nedenini bilmesi gerekmediği gerekçesiyle, failin en azından zina 

suçunu işlediğini bildiği için haksızlık bilincinin bulunduğu sonucuna varmış ve fail 

hakkında her iki suç tipinden hüküm kurularak fikri birleşme kuralları gereği ensest 

suçundan cezalandırılmasını uygun görmüştür300. Mahkemeye göre, “Fail 

davranışının zina olarak haksızlık oluşturduğunu bildiği sürece, bu bilinç, eyleminin 

bir şekilde yasaklanmış olduğu bilincini kapsar. Haksızlık bilinci (...) bölünebilir 

değildir, zira hukuk düzeninin eylem sonucunda ortaya çıkan haksızlığı ne şekilde 

yasaklamış olduğuna ilişkin bir tasavvur, haksızlık bilincinin bir parçası değildir”301. 

Alman Federal Mahkemesi aynı maddi konuya ilişkin verdiği başka bir 

kararında yine benzer bir sonuca ulaşmış, ancak bunu başka bir gerekçeye 

dayandırmıştır. Buna göre, ensest suçu gerçekte zinanın nitelikli bir şekli olduğu için, 

zinaya ilişkin haksızlık bilinci, ensest suçunu da kapsamaktadır302. 

Buna karşılık günümüzde haksızlık bilincinin bölünebilirlik özelliği genel 

kabul görmektedir. Federal Mahkeme kararları da bu düşünceyi benimsemiştir ve 

tutarlı bir şekilde uygulamaktadır303. 

Seçimlik suçlarda da bölünebilirlik özelliğinin önemi bulunmaktadır. Fail, 

belirli bir davranış biçiminin aynı suçun seçimlik bir hareketi olduğunun farkında 

                                                
300 BGH,, 9 Aralık 1952 tarihli ve 1 StR 495/52 sayılı kararı, BGHSt 3, s. 342 vd.; karar hakkında 
bkz. NK-Neumann, § 17, Kn. 35; Roxin, AT/I, § 21, Kn. 16.  
301 BGH, 9 Aralık 1952 tarihli ve 1 StR 495/52 sayılı kararı, BGHSt 3, s. 343. 
302 BGH, 10 Nisan 1952 tarihli ve 5 StR 195/52 sayılı kararı, NJW 1952, s. 671 vd., s. 672. Karar 
hakkında bkz. Warda, NJW 1953, s. 1052 vd. 
303 Bu konuda içtihatta değişiklik yaratan karar, Alman Federal Mahkemesi’nin 6 Aralık 1956 tarihli 
ve 4 StR 234/56 sayılı kararıdır. Buna göre, üvey kızı ile cinsel birliktelik yaşayan evli bir kişi, aynı 
anda hem zina hem de kendisine bağımlı bir kişi ile cinsel ilişki kurma suçlarından hüküm giymiştir. 
Balkanlarda büyümüş Alman asıllı bir kişi olan fail, yakın zamana kadar kendi yaşadığı bölgede üvey 
kızı ile birlikte olmanın hukuka aykırı olmadığını ve bu konuda bir haksızlık bilinci de bulunmadığını 
ileri sürmüştür. Mahkeme, bu olayda haksızlık bilincinin bölünebileceğine ve zinaya ilişkin haksızlık 
bilincinin aynı zamanda kişinin kendisine bağımlı kimse ile cinsel birlikteliğini yasaklayan ceza 
normu açısından da geçerli kılınamayacağına hükmetmiştir. Bkz. BGHSt 10, s. 35 vd., s. 40.  

Aynı yönde bkz. BGH, 7 Şubat 1969 tarihli ve 4 StR 478/68 sayılı kararı; BGHSt 22, s. 314 vd., s. 
318: “Failin, kendisine yüklenen münhasır suç tipini gerçekleştiren eyleminin haksızlığının bilincinde 
olması veya en azından bu bilince ulaşmasının kendisinden beklenebilmesi gerekir”. 
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olmayabilir. Alman Federal Mahkemesi, bu konudaki kararlarında seçimlik harekete 

veya nitelikli hale ilişkin bilincin aranmaması gerektiği, failin temel suça ilişkin 

somut hukuksal değer ihlalinin bilincinde olduğu sürece haksızlık bilincinin nitelikli 

haller ve diğer seçimlik hareketler için de var kabul edileceği sonucuna ulaşmıştır304. 

Bununla birlikte, bizim de kabul ettiğimiz görüşe göre, seçimlik hareketler söz 

konusu olduğunda, failin belirli bir davranışın suç olduğunu bilmemesi haksızlık 

bilinci açısından dikkate alınmalıdır ve haksızlık bilincinin aynı suç tipinin seçimlik 

hareketleri açısından da bölünebileceği kabul edilmelidir. Zira failin zihninde 

canlandırdığı hukuksal gerçekliğe uygun bir şekilde, yaptığı davranış yasakoyucu 

tarafından suç olarak düzenlenmiş olmasaydı, failin en azından belirli bir hareket 

nedeniyle cezalandırılması mümkün olmayacaktı305.  

Nitelikli haller açısından ise bir ayırım yapılmalıdır: Belirli bir suçun nitelikli 

şeklinin düzenlenmiş olması bu işleniş biçiminin kendine özgü farklı bir haksızlık 

niteliğinden kaynaklanıyorsa, suçun basit şeklinin haksızlık oluşturduğunu bilen bir 

kimsenin bu ağırlıklı haksızlık türünün özel olarak korunduğunu bilmemesi 

durumunda nitelikli hale ilişkin haksızlık bilincinin bulunmadığı kabul edilmelidir306. 

Bu durumlarda kural olarak başka bir suç tipine ait bir unsurun, belirli bir suç tipi 

                                                
304 BGH, 28 Şubat 1961 tarihli ve 1StR 467/60 sayılı kararı; JZ 1961, s. 581. Bu karara konu olan 
olayda, ilişkide bulunduğu 15 yaşındaki bir kızı, bir arkadaşı ile cinsel ilişkiye girmesi için ikna 
ederek ikisine bir daire ayarlayan bir kimse, sonrasında fuhşa sevk suçunun ancak kendi yararına 
işlendiğinde oluşabileceğini sandığını, buna karşılık –o dönemde Alman Ceza Kanunu’nun § 180 
hükmüne göre suç olan- “fuhşa itiyadi sevk”in (gewohnheitsmäßige Kuppelei) suç olduğunu 
bilmediğini ifade etmiştir. Federal Mahkeme ise olayda haksızlık bilincinin bulunduğu sonucuna 
varmıştır. Mahkemeye göre, “burada haksızlık bilincinin, temel suç tipinde yer alan hukuksal değer 
ihlalini kapsaması yeterlidir (...) Aynı şey, fuhşa teşvikte olduğu gibi, temel suç tipinin tek başına 
cezalandırılmadığı ve ancak seçimlik hareketlerden birinin gerçekleştirilmesiyle suçun oluştuğu 
durumlarda da geçerlidir. Burada önem taşıyan tek nokta, hukuk düzeni tarafından kabul edilmeyen 
bir davranışın söz konusu olmasıdır”. Aynı doğrultuda: BGH, 10 Nisan 1952 tarihli ve 5 StR 195/52 
sayılı kararı, NJW 1952, s. 671 vd., s. 672. 
305 Aynı görüşte: Baumann, JZ 1961, s. 565; S/S-Cramer/Sternberg-Lieben, § 17, Kn. 8. 
306 Baumann, JZ 1961, s. 564; NK-Neumann, § 17, Kn. 37; S/S-Cramer/Sternberg-Lieben, § 17, 
Kn. 8; LK-Schroeder, § 17, Kn. 15; Warda, NJW 1953, s. 1053. Karşı görüşte: Hans-Joachim 
Hirsch, Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen, Ludwig Röhrscheid Verlag, Bonn, 
1960,s. 232: Haksızlık bilincinin bölünebilirlik özelliğini ilke olarak reddeden Hirsch’e göre, temel 
suç tipinin haksızlık niteliğinin bilinmesi durumunda haksızlık bilinci her koşulda nitelikli hallere de 
geçecektir. Aynı yönde Alman Federal Mahkemesi kararları da bulunmaktadır. Örnek olarak bkz. 
BGH, 28 Şubat 1961 tarihli ve 1StR 467/60 sayılı kararı, BGHSt 15, s. 377 vd., s. 383 
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açısından ağırlatıcı neden olarak kabul edildiği bileşik suçlar söz konusu olacaktır307. 

Örnek olarak, bir kimse, bir odadan öğrencilerden birine ait bir malı çalacak olursa, 

hırsızlık suçunun bina içinde işlenmesi nedeniyle cezası ağırlaştırılmak gerekecektir. 

Ancak bu kişi, öğrenci yurdunda öğrenci odalarının bağımsız bir alan olarak konut 

dokunulmazlığını ihlal suçuna konu olabileceğini bilmemekteyse, bu nitelikli hale 

ilişkin olarak haksızlık bilincinin bulunmadığı söylenebilecektir. 

Buna karşılık nitelikli halin düzenlenme nedeni farklı bir hukuksal değerin 

eklenmiş olması değil de, suçun basit şeklinin konusunu oluşturan haksızlığın farklı 

bir yoğunlukta gerçekleşmiş olması ise, temel hareketin haksızlık niteliği seçimlik 

nitelikli hallere de geçeceğinden, belirli bir davranışın aynı suçun basit şeklini 

oluşturduğunu düşünmekle birlikte, bunun nitelikli bir hali olduğunu bilmeyen failin 

haksızlık bilincinin bulunduğu sonucuna ulaşılmalıdır308; zira haksızlık bilinci 

açısından eylemin cezalandırılabilir olduğunun bilinmesi aranmadığına göre, suçun 

yalnızca belirli bir işleniş şeklinin daha ağır bir ceza ile cezalandırıldığını bilmemek 

evleviyetle dikkate alınmayacaktır309. Bu durumdaki yanılgı haksızlığın niteliğine 

ilişkin değil, ancak eylemin hukuksal sonuçlarına ilişkin olduğundan, haksızlık 

bilincinin ortadan kalkmasına neden olmamaktadır310. Örnek olarak hırsızlığın suç 

                                                
307 Bir suçun diğerinin unsuru olduğu veya iki suç tipinin birleştirilerek tek bir suç tipi halinde 
düzenlendiği durumlarda da bu kural geçerlidir. Örnek olarak tehdit suretiyle yağma suçunu işleyen, 
ancak kullandığı sözlerin hukuki anlamda “tehdit” olduğunu bilmeyen bir kimse, tehdit suçuna ilişkin 
bir niteleme yanılgısına düştüğü için yağma suçuna ilişkin haksızlık bilinci ortadan kalkmış sayılıp, 
buna karşılık yağma suçunun diğer hukuksal değeri olan hırsızlık suçunun olayda gerçekleşmesi 
bakımından haksızlık bilincinin devam ettiği sonucuna ulaşılabilecktir (Bkz. Baumann, JZ 1961, s. 
564). 
308 Baumann, JZ 1961, s. 565; S/S-Cramer/Sternberg-Lieben, § 17, Kn. 8; LK-Schroeder, § 17, 
Kn. 15. 
309 Warda, NJW 1953, s. 1053. Belirtelim ki Warda burada savunulan görüşe katılmakta ise de, 
verdiği örneklerden bazıları, burada açıklanan kuralların uygulanması ile tamamen uyuşmamaktadır. 
Yazara göre örnek olarak bir devlet başkanına hakaret eden ve hakaretin suç olduğunu bilmekle 
birlikte bu hakaretin devlet başkanına yönelmesi halinin nitelikli bir hal olarak düzenlendiğinin 
bilinmemesi halinin ayrıca bir yaptırıma bağlı olduğunu bilmeyen bir kimsenin haksızlık bilinci var 
kabul edilmelidir. 

Halbuki kanımızca devlet başkanına hakaretin daha ağır bir ceza ile cezalandırılmasının nedeni salt 
suçun işleniş biçimine ilişkin bir nitelikli halin varlığı değil, suçun maddi konusuna içkin farklı bir 
hukuksal değerin bulunmasıdır. Bu nedenle de, devlet başkanına hakaretin ayrıca korunan bir 
hukuksal değer olduğunu bilmeyen kimsenin haksızlık bilincinin yalnızca hakaret suçunun basit 
şeklini kapsadığı sonucuna ulaşılması gerekirdi.  
310 Baumann, JZ 1961, s. 565. 
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olduğunu bilmekle birlikte bunun silah kullanarak işlenmesinin veya kişinin 

üzerindeki eşyanın çekilip alınmak suretiyle işlenmesinin ağırlatıcı bir neden 

olduğunu bilmeyen fail, yasak yanılgısına düştüğünü iddia edemeyecektir. 

Belirtmemiz gerekir ki, söz konusu durumlarda failin haksızlık bilincinin 

yokluğu sonucuna ulaşılması, yasak yanılgısının kaçınılabilirliği konusundaki 

yargıdan bağımsız bir durumdur. Belirli bir hukuksal değeri ihlal ettiğini ve haksızlık 

işlediğini bilen bir failin araştırma yükümlülüğü doğmuş sayılacağından, nitelikli 

hale ilişkin yanılgısının da zorunlu olarak kaçınılabilir bir yanılgı olduğu kabul 

edilmek gerekecektir311. 

Haksızlık bilincinin bölünebilirlik özelliğinin bir başka sonucu da, çift taraflı 

yasak yanılgısında kendisini göstermektedir. Bir failin işlediği eylemi 

yasakoyucunun düzenlediği nedenle değil de, başka bir nedenle suç olarak 

değerlendirmesinde böyle bir durum bulunmaktadır. Örnek olarak 17 yaşındaki 

yeğeni ile rızası dahilinde cinsel ilişkiye giren bir amcanın, 16 yaşından büyük 

kişilerle rızaen cinsel ilişkiye girilebileceğini sanması, buna karşılık yeğeni söz 

konusu olduğundan (gerçekte hukuk düzeni tarafından tanınmış olmayan) bir ensest 

suç tipine girdiği için eyleminin haksızlık oluşturduğunu düşünmesi durumunda, bu 

kural uygulanarak failin iki yanılgısı birbirinden ayrı değerlendirilecektir. Yani failin 

iki farklı yanılgıya birden düştüğü kabul edilecek, yasak normunda tersine yanılgı 

“varsayımsal suç” (mefruz suç) olduğu için suç oluşturmayacak, buna karşılık, reşit 

olmayanlarla cinsel ilişki suçu açısından eyleminin haksızlık oluşturduğunu 

bilmediği için bu suç açısından haksızlık bilincinin bulunmadığı sonucuna 

varılacaktır312.  

                                                
311 Bkz. Baumann, JZ 1961, s. 566.  
312 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 89 vd; Fritjof Haft, “Der doppelte Irrtum im Strafrecht”, JuS 
1980, s. 430, 659. Aynı görüşte: NK-Neumann, § 17, Kn. 38; Baumann/Weber/Mitsch, AT, § 21, Kn. 
58; Roxin, AT/I, § 21, Kn. 18. Hirsch ise bu değerlendirmeye katılmamakta, failin nihai düşüncesi 
eyleminin haksızlık oluşturduğu yönünde olduğuna göre, haksızlık bilincinin ortadan kalkmış 
sayılamayacağını savunmaktadır. (Bkz. Hirsch, Die Lehre von den negativen Tatbestands-
merkmalen, s. 229-230). 
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Bindokat’a göre, bu kabulün gerekçesi şudur: Bu gibi durumlarda fail, “hak 

ile haksızlık arasında değil, hak ile varsayımsal bir haksızlık arasında karar vermiştir, 

yani normatif olarak değil, salt maddi vakıaya dayanan bir seçimde bulunmuştur”313. 

Buna karşılık failin çift taraflı yanılgısının konusu, eyleminin somut 

haksızlığı değil de, eylemine uygulanması gerekecek hukuksal düzenlemeden, yani 

eylemin hukuksal nitelendirmesinden ibaret olduğunda, bunun haksızlık bilincini 

etkilemeyeceği açıktır. Örnek olarak, kendisine emanet edilen bir malı sahibinin 

haberi olmadan başkasına satan bir kimsenin, güveni kötüye kullanma suçu ile 

hırsızlık arasındaki farkı bilmediği için, kendi eylemini hırsızlık olarak nitelendirdiği 

bir hal düşünülebilir. Bunun yukarıdaki örneklerden farkı şudur: İlk durumda fail, 

eylemine karşılık gelen yasak normunun hiç farkında olmayıp, buna karşılık gerçekte 

var olmayan bir hukuk normunu var sanmaktadır. İkinci örnekte ise, eylemine 

uygulanması düşünülebilecek bir hukuk normunun bilincindedir ve zihnindeki 

hukuksal durumda geçerli bulunan suç tipleri, objektif olarak da yürürlükte 

bulunmaktadır; ancak somut hareketin bunlardan hangisinin kapsamına girdiği 

konusunda hatalı bir saptama söz konusudur. Fail, güveni kötüye kullanma diye bir 

suç tipinin varlığını bilmese dahi, eyleminin kamu otoritesi tarafından 

yasaklanmasını gerektiren somut haksızlık konusu açısından bir yanılgıya düşmüş 

değildir. Bu durumda fail eylemine ilişkin somut haksızlık üzerinde yanılgıya 

düşmediğinden, haksızlık bilincinin bu durumdan etkilenmediği sonucuna 

ulaşılmaktadır314.  

D. Haksızlık Bilincinin Unsurları ve “Olası Haksızlık Bilinci” 
1. Olası Haksızlık Bilinci Kavramı 

Failin kendi eylemini haksızlık olarak değerlendirip değerlendirmemesi, 

haksızlık bilinci açısından geçerli bir ölçüt olmakla birlikte, fail pek çok durumda 

kendi eylemi üzerine uzun zaman ayırarak düşünmeyecek, düşünse de bu konuda 

kesin bir sonuca ulaşmadan zaten eylemi gerçekleştirecektir. Failin herhangi bir fikir 

                                                
313 Bindokat, NJW 1963, s. 748. 
314 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 92-93. 
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sahibi olmadığı veya kuşkuya düşmekle birlikte herhangi bir sonuca ulaşamadığı 

durumlarda, olası haksızlık bilincinden söz edilmektedir.  

Eylemin haksızlık oluşturduğuna ilişkin üç farklı bilinç durumu söz konusu 

olabilmektedir: Tam haksızlık bilinci bulunan fail, eylemin haksızlık olduğuna ilişkin 

kesin bir bilgiye sahiptir. Yine, eylemin haksızlık oluşturmadığını sanma durumunda, 

haksızlık bilincinin yokluğu söz konusu olacaktır. Buna karşılık, iki bilinç 

durumunun arasında, kısmi haksızlık bilinci veya olası haksızlık bilinci olarak 

adlandırılabilecek bir geçiş aşaması vardır ki, bu durumda bulunan fail, eylemin 

haksızlık oluşturduğundan şüphelenmekle birlikte bu konuda kesin bir bilgiye sahip 

değildir315. 

İspanyol Yüksek Mahkemesi’ne göre, “eylemin olası bir hukuka aykırılık 

oluşturduğuna yönelik bir bilinç, (...) yanılmayı saf dışı bırakmak için yeterlidir”316. 

Öğreti de aynı görüştedir: “Eylemin yasak olduğuna yönelik şüphe, haksızlık 

bilincine denk sayılır ve bu durumlarda yasak yanılgısı hükümlerinin uygulanmasına 

izin verilemeyeceği gibi, herhangi bir ayrıcalık da tanınamaz”317. 

Bu anlayışa göre olası haksızlık bilinci, haksızlık bilinci kavramının alt 

sınırını oluşturmakta ve bu kavram ile yasak yanılgısı arasındaki sınırı çizmektedir. 

Yani olası haksızlık bilinci ile hareket eden kişi, yasak yanılgısı hükümlerinden 

hiçbir koşulda yararlanamayacaktır318. Bununla birlikte, haksızlık bilincinin 

unsurlarını farklı belirleyen görüşler, olası haksızlık bilincinin uygulama alanını 

daraltan veya tümüyle ortadan kaldıran teoriler geliştirmişlerdir. Bu nedenle de, 

failin bilincindeki hukuksal durumun hangi koşullarda yasak yanılgısı 

oluşturduğunun saptanabilmesi için olası haksızlık bilinci kavramının da ayrıntılı bir 

şekilde incelenmesi gerekmektedir. 

                                                
315 Esteban Juan Pérez Alonso, “La duda sobre la prohibición: Especial consideración de la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo”, ADPCP 1995, s. 71. 
316 STS, 30 Ocak 1989 tarihli ve 1587 sayılı kararı.  
317 Pérez Alonso, ADPCP 1995, s. 73. 
318 Öğretide bir görüş, olası haksızlık bilinci ile işlenen suçlarda tam haksızlık bilincine göre daha 
düşük bir kusur bulunduğunu savunmakta ve bu gibi durumlarda cezanın indirilmesinin mümkün 
kılınması gerektiğini iddia etmektedir (Jesús-Maria Silva Sanchez, “Observaciones sobre el 
conocimiento ‘eventual’ de la antijuricidad”, ADPCP 1987, s. 656).  
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2. Haksızlık Bilincinin Unsurları 
a. Genel Olarak 

Olası haksızlık bilinci kavramı, ilk olarak akla olası kast kavramını 

getirmektedir. İki kavram arasındaki tek temel fark şudur: Olası kastın konusu, 

maddi vakıalara, olası haksızlık bilincinin konusu ise hukuka aykırılığa ilişkin 

bilinçtir319. Gerçekten de iki kavram arasında terim benzerliğinin ötesinde yakınlıklar 

bulunmaktadır: Her iki durumda da bir kuşkunun varlığı bulunmakta ve failin bu 

kuşkuyu ne şekilde değerlendirdiğine ilişkin bir sonuca varılmaktadır. Yine, kast 

nasıl haksızlığın en üst derecesi ise, tam haksızlık bilinci de kusurluluğun en üst 

derecesinin olmazsa olmaz koşuludur. Bu nedenle bu iki kavramı daha alt derecedeki 

haksızlık ve kusurluluk türlerinden ayırmada kullanılan ölçütler de çoğunlukla 

birbiriyle karşılaştırılmaktadır. 

Olası kasta ilişkin olarak ağırlıklı görüş, bu kusurluluk türünde failin hem 

bilişsel, hem de iradi anlamda belirli bir kusur derecesine sahip olmasını aramaktadır. 

Gerçekten, bu görüşe göre sonucun öngörülmesi ve fail tarafından kabullenilmesine 

karşın suç oluşturan bir eylemin işlenmesi durumunda olası kasttan söz edilir320.  

Bununla birlikte, olası kast söz konusu olduğunda iradi unsurun aranıp 

aranmayacağı konusu hukuk öğretisinde büyük bir tartışma yaratmamakta, bununla 

birlikte aynı tartışma haksızlık bilinci alanında daha hararetli gerçekleşmektedir. 

                                                
319 Enrique Bacigalupo Zapater, Principios de Derecho Penal, Parte General, 2. ed., Editorial Akal, 
Madrid, 1990; s. 179. 
320 Jescheck/Weigend, AT, s. 454-455. 
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Bunun temelinde, olası kast ile olası haksızlık bilincinin aynı ölçütlere tabi tutulup 

tutulamayacağına ilişkin farklı görüşler yer almaktadır. Gerçekten öğretide bazı 

yazarlar olası haksızlık bilincini birbirine koşut ölçütler ile belirlemeye çalışırken, 

diğer bir görüş, bu iki kavramın birbirinden bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini 

savunmaktadır. 

Aşağıda bu iki görüşü ve bunun sonucunda doğan, olası haksızlık bilinci 

kavramının yalnızca bilişsel bir niteliğe mi sahip olduğu, yoksa aynı olası kast gibi, 

bilişsel ve iradi unsurların bir araya gelmesi ile mi oluştuğu sorununu irdelemekteyiz.  

b. Haksızlık Bilincinin Bilişsel ve İradi Unsurlardan 
Oluştuğunu Savunan Görüş 
(1) İrade teorileri 

Olası kast alanında yerleşmiş olup olası haksızlık bilinci açısından da önem 

taşıyan teorilerin ilki ve en gelişmiş olanı, irade teorilerinin oluşturduğu bütündür. 

Belirtelim ki irade teorileri kapsamında değerlendirilebilecek pek çok görüş 

savunulmaktadır. Bunların bazıları failin olası sonucu ciddiye alması ve 

benimsemesi321, diğerleri öngörülen tehlike karşısında korunan hukuksal değere 

aykırı bir karar vermeyi322 ön plana çıkartmaktadırlar. Fakat hepsinin ortak noktası, 

olası kastın saptanmasında iradi bir anın varlığını kabul etmeleridir. 

Olası haksızlık bilinci, genellikle olası kast ile benzer yönleri ile 

değerlendirilmekte ve aynı ölçütlere tabi tutulmaktadır. Aynı kavramın haksızlık 

bilinci açısından da koşut bir şekilde uygulanabileceği de ileri sürülmüştür323. Burada 

eylem düzleminden değil, hukuksal değerlendirme düzleminden söz edildiğine göre, 

failin, hareketinin suç olduğuna ilişkin bir kuşku duyduğu ve bu kuşkuya karşın, 

                                                
321 Roxin, AT/I, § 12, Kn. 22. 
322 Frisch, Vorsatz und Risiko, s. 97 vd. Frisch her ne kadar irade unsurunun kast kavramında yeri 
olmadığını kabul etmekteyse de, olası kast ile bilinçli taksiri ayırt ederken kullandığı ölçüt, olası 
görülen tehlikenin gerçekleşmeyeceğine güvenen failin taksirli hareket ettiği sonucuna varmaktadır (s. 
482). Bu nedenle, yazarı iradeci görüşler arasında  değerlendirmekteyiz. (Aynı yönde ROXIN, AT/I, § 
12, Kn. 54, 55).  
323 Felip i Saborit, Error Iuris, s. 131; Heiko Lesch, “Unrechtseinsicht und Erscheinungsformen des 
Verbotsirrtums”,  JA 1996, s. 504; LK-Schroeder, § 17, Kn. 23. 
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eylemin olası haksızlık niteliğini kabullenerek davrandığı durumlarda olası haksızlık 

bilincinden söz edilebilecektir324. 

Kast teorisini benimseyen yazarlar, haksızlık bilincini kastın bir parçası 

olarak gördüklerinden, olası kast ile olası haksızlık bilincini doğal olarak aynı 

ölçütlere tabi tutmakta, daha doğrusu olası haksızlık bilinci bulunduğunda bunun 

olası kastı ortaya çıkaracağını savunmaktadırlar325. Bununla birlikte, kusur teorilerini 

savunan yazarların bir bölümü de bu noktada farklı bir çözüm getirmemekte, her ne 

kadar haksızlık bilinci ile kastın birbirinden bağımsız bulunduğunu kabul etseler 

dahi, olası haksızlık bilinci ile olası kastı birbiri ile koşut değerlendirmektedirler326. 

Alman Federal Mahkemesi, olası haksızlık bilincine çeşitli kararlarında yer 

vermiş ve bunlarda ağırlıklı olarak irade teorisinin dayanaklarını kabul etmiştir. 

Mahkemenin tanımıyla “haksızlık yapma olasılığı bulunduğuna ilişkin bir tasavvura 

sahip olup bu olasılığı iradesine dahil eden kişi, haksızlık bilincine sahiptir”327.  

Olası kast açısından da ağırlıklı olarak kabul edilen kabullenme teorisi veya 

irade teorisi olarak adlandırılan bu yaklaşıma göre, “tam kusurluluğun ön koşulu 

olan haksızlık bilincinin kurucu unsuru, failin korunan bir hukuksal değerin 

kesinlikle veya olasılık dahilinde yasaklanmış bir şekilde ihlal edilmesine yönelik 

seçimidir. Yani olası haksızlık bilincinin bulunması için, failin bir hukuksal değer 

ihlalinin olasılık dahilinde olduğunu fark etmiş, ve yalnız bu olasılığı değil, aynı 

zamanda kendi eyleminin yasak olduğu gerçeğini ciddiye almış olması gerekir (...) 

Buna karşılık failin, eyleminin yasak olmadığına güvendiği, yani olası hukuka 

aykırılığa yönelik tasavvurunu düzeltmemekle birlikte gözardı ettiği (...) durumlarda 

yasak yanılgısından söz edilecektir”328.  

                                                
324 Jescheck/Weigend, AT, s. 455; Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 129. 
325 LK-Schroeder, § 17, Kn. 23. 
326 LK-Schroeder, § 17, Kn. 23; Tiedemann, Das Anfängerübung im Strafrecht, s. 144; S/S-
Cramer/Sternberg-Lieben, § 17, Kn. 5; Avusturya öğretisinde aynı yönde: Diethelm Kienapfel, 
“Unrechtsbewußtsein und Verbotsirrtum”, ÖJZ 1976, s. 116. 
327 BGH, 23 Aralık 1952 tarihli ve 2 StR 612/52 sayılı kararı; BGHSt 4, s. 1 vd., s. 4. 
328 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 129. 
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Bu düşüncede, olası haksızlık bilinci ile olası kast arasında bir koşutluk 

kurulmaktadır. Yani, olası kast açısından geçerli bulunan iradi koşullar, olası 

haksızlık bilinci bakımından da geçerli kabul edilmektedir329. Bunun dışında, bilinçli 

taksir karşılığı görülen “kendi eyleminin hukuka uygun olduğuna güvenme” 

şeklindeki bir tavır da olası haksızlık bilinci kapsamı dışında görülmekte ve yasak 

yanılgısı olarak değerlendirilmektedir. Görüşün temelinde, “haksızlık işleme 

olasılığının dahi faili eylemi gerçekleştirmekten caydırması gerektiği” düşüncesi yer 

almaktadır330.  

(2) Kayıtsızlık teorisi 
İrade teorisi, olası kast alanında geniş kabul gören ve ağırlıkla savunulan bir 

görüş olmasına karşın, iradi bir unsurun varlığını savunan tek teori değildir. Aynı 

başlık altında incelenebilecek fakat bütünüyle farklı sonuçlar doğuran bir teori de 

kayıtsızlık teorisi (Gleichgültigkeitstheorie) olarak adlandırılan görüştür. 

Kast alanında kayıtsızlık teorisi, failin iç yapısı itibariyle eylemlerinin 

sonucunda belirli bir suçun işlenmesi açısından bütünüyle kayıtsız olduğu 

durumlarda olası kastın varlığını kabul etmektedir. 

Kayıtsızlık teorisini savunan yazarların irade teorilerinin ölçütlerine ek olarak 

kayıtsızlığı da olası kast ve olası haksızlık bilincinin alt sınırı olarak 

değerlendirdikleri görülmektedir. Örneğin Engisch’e göre, olası haksızlık bilinci iki 

durumda mevcuttur: İlk olarak failin kendi davranışını “büyük olasılıkla hukuka 

aykırı” olarak değerlendirdiği hallerde, ikinci olarak ise hukuka aykırılığı basit bir 

olasılıktan ibaret veya “mümkün” görmekle birlikte bu olasılığa karşı tam bir 

kayıtsızlık halinde (Gleichgültigkeit) bulunması durumunda331.  

                                                
329 Kienapfel, ÖJZ 1976, s. 116. 
330 Roxin, AT/I, § 21, Kn. 28. 
331 Engisch, Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht, s. 219 vd. Belirtelim 
ki, kimi yazarlar çeşitli görüşlerin ortaya koyduğu ölçütleri birleştirmektedir. Bu nedenle, temelde 
irade görüşünü savunduğu halde karma ölçütler ortaya koyan yazarlar bulunmaktadır. Örneğin 
Schroeder’e göre, fail işlediği eylemin haksızlık oluşturduğunu yüksek bir olasılık olarak 
değerlendiriyorsa, bunu içsel bir şekilde benimsiyorsa veya bu duruma karşı bütünüyle kayıtsız ise 
olası haksızlık bilinci var kabul edilecektir (LK-Schroeder, § 17, Kn. 23).  
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Kayıtsızlık teorisinin özelliği, olası kast ve olası haksızlık bilincinin çıtasını 

irade teorisine göre çok daha alçak tutmasına karşın, failin yalnızca maddi koşulları 

bilip bilmemesine değil, bu maddi koşullara karşı gösterdiği tavra da önem 

vermesidir. 

Aynı teoriyi benimseyen Armin Kaufmann’a göre, olası haksızlık bilinci ile 

ilgili olarak, “bu bağlamda failin düşünsel içyapısına (Gesinnung) yönelik sorunun 

sorulması ve yanıtlanması yalnız caiz değil, aynı zamanda zorunludur da. Zira 

kınanabilirliğin saptanması ve cezalandırma ölçüsünün belirlenmesi açısından failin 

bu tavrı önem taşımaktadır”332. 

Bu teori, özellikle irade teorisi taraftarlarınca “eyleme ilişkin olmayan” bir 

kusur türü yarattığı ve failin içyapısına önem verdiği için fail ceza hukukuna dönüş 

anlamına geldiği ve hukuksal değerlerin korunması ilkesine aykırı düştüğü 

gerekçeleri ile eleştirilmektedir333. 

c. Haksızlık Bilincini Salt Bilişsel Bir Kavram Olarak 
Değerlendiren Görüşler 
(1) Genel olarak 

Öğretide giderek daha geniş kabul gören görüş, haksızlık bilincinin irade 

unsurunun bulunmadığı ve sadece bilişsel bir kavram olduğunu savunmaktadır. Buna 

göre, bir eylemin haksızlık oluşturup oluşturmadığı sorunu failden bütünüyle 

bağımsız, objektif bir durumdur ve failin bunun üzerinde herhangi bir etkide 

bulunması söz konusu olamaz. Bunun sonucu olarak, haksızlık bilincinin bilme 

unsurundan ibaret olduğu ve isteme unsurunun aranmaması gerektiği ifade 

edilmektedir334. Dolayısıyla olası kast tanımında yer alan ve olası kastın irade 

                                                
332 Armin Kaufmann, “Der dolus eventualis im Deliktsaufbau”, ZStW 70 (1958), s. 85.  
333 Olası haksızlık bilinci ile ilgili eleştiriler için bkz. Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 122-123; 
olası kast ile ilgili olarak bkz. NK-Puppe; § 15, Kn. 56, 57.  
334 Alexandros Dimakis, Der Zweifel an der Rechtswidrigkeit der Tat – eine Untersuchung zur 
Problematik des bedingten Unrechtsbewußtseins, Duncker & Humblot, Berlin, 1992, s. 74. 
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unsurunu oluşturan “karar verirken hesaba katma”, “benimseme”, “kabullenme” gibi 

ölçütlerin, haksızlık bilinci kapsamında yeri bulunmamaktadır335.   

Bu görüşteki yazarlara göre, “irade” unsuru kastın bir parçası olarak kabul 

edilse dahi, ancak eylem unsurunu ilgilendiren bir kavramdır ve suçun maddi 

unsurlarının diğerleri açısından aranmaz. Haksızlık bilincinin konusu ise eylem 

olmadığından, burada irade unsurunun aranması yanlış bir düşüncedir336. Failin, 

eyleminin hukuka aykırı olduğunu bilmesi veya bilmemesi mümkündür, ancak bunu 

“isteyip istememesi”, herhangi bir önem arz etmez337.  

Diğer yandan, irade teorilerinin kusur teorisi ile de bağdaşmadığı ifade 

edilmektedir. Zira irade unsuru karakteristik olarak manevi unsurun “haksızlık” 

kavramının bir parçasıdır. Haksızlık bilinci ise “eylemin kınanabilirliği” olarak 

tanımlanan kusurluluk unsuruna dahildir. Kusurluluk unsuru saptanırken failin 

iradesinin aranması kendi içinde çelişkili bir yaklaşım olacaktır338. 

(2) Olanak teorisi 
Olası haksızlık bilincini bilişsel bir kavram olarak değerlendiren teorilerden 

ilki ve en eskisi, olanak teorisidir (Möglichkeitstheorie). Buna göre, haksızlık 

bilincinin var sayılması için, failin kendi eyleminin haksızlık oluşturabileceğine 

ilişkin bir tasavvurunun bulunması yeterli bir koşuldur339. Yani yasak yanılgısının 

kabul edilebilmesi için, failin eyleminin haksızlık oluşturduğundan hiçbir şekilde 

şüphe etmemesi gerekmektedir340.  

Bu görüşe göre, “davranışının hukuka aykırı olmasının olanaklı 

bulunduğunu düşünen kişi, aynı zamanda tersine, yani bu davranışa hukuken izin 

verilmiş olduğuna yönelik bir tasavvura da sahiptir. Davranış gerçekten de hukuken 

                                                
335 NK-Neumann, § 17, Kn. 33; Puppe, FS Rudolphi, s. 236; Puppe, AT/1, § 33, Kn. 4; Felip i 
Saborit, Error Iuris, s. 131, özellikle bkz. dn. 351. 
336 Silva Sanchez, ADPCP 1987, s. 651. 
337 Silva Sanchez, ADPCP 1987, s. 652. 
338 Dimakis, Der Zweifel an der Rechtswidrigkeit der Tat, s. 76. 
339 NK-Neumann, § 17, Kn. 33. Aynı görüşte: Karl-Ludwig Kunz, “Strafausschluß oder –milderung 
bei Tatveranlassung durch falsche Rechtsauskunft?”, GA 1983, s. 464 vd. 
340 Bkz. Dimakis, Der Zweifel an der Rechtswidrigkeit der Tat, s. 91. 



 212 

izin verilmiş bir alanda ise, failin bu planından dönmek için herhangi bir nedeni 

bulunmamaktadır (...) Bunun sonucunda, failin bir yasak normunun olması gerekene 

ilişkin beklentilerine cevap vermiş sayılabilmesi için, davranış planının yasak 

kapsamına girmediğinden emin olması (ve buna da hakkı olması) gerekmektedir. 

Buna karşılık fail, davranışının yasaklanmış olabileceğini düşünüyorsa, yalnızca – 

olasılık dahilinde bilinen – normun kendisine harekete geçirmesine izin vermesi 

yetmez, bununla yükümlüdür de. Yani şüphelerin (...) şüpheye düşen tarafından 

yükümlülük yönünde çözülmesi gerekir”341. 

Olanak teorisinin, haksızlık bilincinin alanını fazla genişletmemesi açısından 

bazı iyileştirmeler önerilmiştir. Teorinin son dönem savunucularından Neumann’a 

göre, eyleminin herhangi bir şekilde haksızlık oluşturabileceğini düşünen kişinin 

haksızlık bilinci var sayılmalı, buna karşılık fail ortadan kaldırılamaz bir şüphe ile 

karşılaştığında hukuku araştırma yükümlülüğünü yerine getirmesi kendisinden 

beklenemeyeceği için, haksızlık bilincinin ortadan kalktığı kabul edilmelidir342.  

Alman Federal Mahkemesi’nin çeşitli kararlarında bu teori uygulama alanı 

bulmuştur343. 

Olası haksızlık bilincinin alanını en geniş tutan bu teori de, şüpheye yer 

vermemesi açısından bilişsel teoriler arasında yer almakla birlikte, aynı kategorideki 

diğer yazarlar tarafından özellikle yasak yanılgısının sınırını fazlasıyla daralttığı 

gerekçesiyle eleştirilmekte ve mahkemelerin yasak yanılgısına herhangi bir 

uygulama alanı bırakmama çabasının bir ürünü olarak gösterilmektedir344.  

(3) Olasılık teorisi 
Yine olası kast alanında savunulan teorilerden bir grubu, olasılık teorileri 

başlığı altında incelenebilir. Bunların irade teorilerinden farkı, failin olası sonucu 

                                                
341 Heinz-Günter Warda, “Schuld und Strafe beim Handeln mit bedingtem Unrechtsbewußtsein”, 
Festschrift für Hans Welzel zum 70. Geburtstag [FS Welzel], Ed. Günter Stratenwerth v.d., Walter 
de Gruyter, Berlin - New York, 1974, s. 504-505. 
342 NK-Neumann, § 17, Kn. 34. 
343 BGH, 1 Ekim 1953 tarihli ve 3 StR 266/53 sayılı kararı; aktaran: Wilhelm Herlan, “Aus der 
Rechtsprechung des Bundesgerichts in Strafsachen”, MDR 1955, s. 528. 
344 Dimakis, Der Zweifel an der Rechtswidrigkeit der Tat, s. 91. 
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benimsemiş olma ölçütlerini kabul etmemeleri ve olası kast ile bilinçli taksir 

arasındaki farkı failin bu sonucun gerçekleşeceğine ne ölçüde inandığı veya bu 

sonucu hangi olasılıkta gördüğü gibi görece objektif koşullara dayandırmalarıdır. 

Çeşitli yazarlar bu konuda farklı ölçütler öne sürmüşler, failin sonuca hangi oranda 

bir olasılık atfetmesi gerektiğini saptamaya çalışmışlardır345.  

Olasılık teorisi olası günümüzde kast-taksir ayırımını yapmada bütünüyle 

failin sonucu öngörme oranına dayanan ve kesin bir sonuca varamayan klasik 

kökenlerinden büyük ölçüde uzaklaşmış bulunmaktadır. Teorinin savunucuları, ya 

failin o anda gerçekten ne düşündüğünü bulmaya çalışmanın gereksiz olduğundan 

hareketle olası kastı bütünüyle normatif bir düzlemde ele almakta346, yaratılan 

tehlikenin korumaya alınmış olup olmamasına göre bir ayırım yapmış ya da olasılık 

teorisinin içine irade unsurunu bir şekilde yerleştirmeyi denemişlerdir347. 

Belirtelim ki, olası haksızlık bilinci alanında olasılık teorisini kullanan 

yazarların çoğunluğu, olası kast ile olası haksızlık bilincinin koşut kavramlar olarak 

değerlendirilemeyeceğini savunmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise şudur: Bir 

kusur ve haksızlık biçimi olarak kast ve bunun bir görünüş şekli olan olası kast 

kavramı, bilme ve isteme, yani bilinç ve irade gibi iki unsurdan oluşmaktadır. 

Yanılma teorisi ise bu unsurların yalnızca biriyle, yani bilme unsuru ile ilgilidir. 

Haksızlık bilinci de yasak yanılgısının sınırını çizdiğinden, sadece bilişsel an ile 

ilgilidir348. 

                                                
345 Çeşitli ölçütler için bkz. Roxin, AT/I, § 12, Kn. 42, 43. 
346 Ingeborg Puppe, “Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualis”, ZStW 103 (1991), s. 1 vd., 
özellikle s. 41, 42. Puppe’nin görüşüne göre, mantıklı bir kişinin korunan hukuksal değere ilişkin 
olarak ancak ihlal sonucunun çıkmasını isteyerek veya en azından bu sonucun gerçekleşmesini kabul 
ederek hareket edebileceği bir tehlike yarattığı durumlarda failin kastı saptanmış sayılmalıdır (ayrıca 
bkz. NK-Puppe, § 15, Kn. 68). 
347 Jakobs, AT,  Kn. 8/21-32. Jakobs’a göre olası kast, hareketi yapan failin sonucun gerçekleşmesini 
olasılık dışı görmemesi ile oluşur, fakat bu değerlendirme yalnızca fikri (bilişsel) değildir. Bu nedenle 
de her şeyin iyi gideceğini ağır bir taksir nedeniyle (leichtsinnig) uman kişi, gerçekte sonucun 
gerçekleşeceğini olasılık dışı görmüş sayılır. (Kn. 22). 
348 Kunz, GA 1983, s. 465. Krş. Dimakis, Der Zweifel an der Rechtswidrigkeit der Tat, s. 61 vd. 
Dimakis de söz konusu eleştiriye katılmakla birlikte, “irade teorileri” olarak adlandırılan görüşlerin bu 
gibi kavramları salt bilişsel bir bağlamda kullanmış olma olasılığını da uzak görmemektedir (özellikle 
bkz. s. 65). 
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Olası haksızlık bilinci kavramını olasılık teorisi yardımı ile açıklamaya 

çalışan yazarlara göre, failin şüphesi salt psikolojik olarak belirlenebilecek bir 

kavram değildir. Zira her ne şekilde olursa olsun, bir kişinin belirli bir durumdan 

şüphelenip şüphelenmediği ve ne ölçüde şüphelendiği gibi olguların, eylemden sonra 

ve tarafsız bir gözle saptanması pratikte uygulanabilecek bir ölçüt sayılamaz. Bu 

nedenle de, şüphenin psikolojik değil, normatif bir kavram olarak görülmesi gerekir. 

Bu bağlamda saptanabilecek tek şey, failin norma ilişkin bilgisinin kendi eyleminin 

ceza hukuku tarafından yasaklanmış olduğu gerçeğinden haberdar olmasını 

sağlayacak yeterlilikte bulunup bulunmamasıdır. Bu noktadan itibaren fail eylemi 

gerçekleştirene kadar, söz konusu bilgiyi tamamlamak için çalışacak ve sonunda 

eyleminin hukuka aykırılığına ilişkin bir yargıya ulaşacaktır. İşte bu yargı 

çerçevesinde eylemini gerçekleştirdiği anda bunun haksızlık oluşturması olasılığını 

ciddiye almakta ise, olası haksızlık bilincinden söz edilebilecektir349.  

Bu teorinin temelinde şu düşünce yatar: Failin, eylemini haksızlık olarak 

sınıflandırması, haksızlık bilinci açısından tek geçerli ölçüt olmakla birlikte, bu 

sınıflandırmanın mutlak bir kesinlikle yapılması veya basit bir “olanaklı görme” 

olarak belirlenmesi hatalı sonuçlara varacaktır. Ceza yasaları da failin kendi 

davranışını suç olarak görmesi ve bundan emin olması gibi ağır bir koşul 

aramamıştır350. Bu nedenle de, “ciddiye alma” olarak tanımlanabilecek “nitelikli bir 

olasılığın” ölçüt olarak kabulü gerekir. Başka bir deyişle, fail davranışının haksızlık 

oluşturma olasılığını, haksızlık oluşturmama olasılığına göre daha ağırlıklı 

görmelidir351. 

Bu düşüncedeki yazarlara göre, failin eyleminin haksızlık oluşturma 

olasılığını ciddiye almaması, başka bir ifadeyle haksızlık oluşturmadığına güvenmesi 

durumunda ise, bilinçli taksir ile koşut bir biçimde, olası haksızlık bilincinin 

bulunmadığı sonucuna ulaşılmalıdır352. Ancak, bu güvenin bütünüyle akıl dışı bir 

                                                
349 Felip i Saborit, Error Iuris, s. 147-148. 
350 Groteguth, Norm- und Verbots(un)kenntnis – § 17 Satz 2 StGB, s. 71. 
351 Dimakis, Der Zweifel an der Rechtswidrigkeit der Tat, s. 120, 121.  
352 Silva Sanchez, ADPCP 1987, s. 651-652; Groteguth, Norm- und Verbots(un)kenntnis – § 17 
Satz 2 StGB, s. 72. 
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gerekçeye veya salt vicdani değerlendirmelere dayanması durumunda, haksızlık 

bilincinin ortadan kalktığının kabul edilemeyeceği de ifade edilmektedir353.  

İspanyol Yüksek Mahkemesi kararlarına bakıldığında, olası haksızlık bilinci 

alanında olasılık teorisinin uygulandığı görülmekte ve fakat olası kast ile aynı 

ölçütlerin geçerli olup olmadığı konusunda net bir belirlemeye rastlanmamaktadır. 

Mahkemenin bir kararında olası haksızlık bilincinin unsurları şu şekilde 

belirlenmiştir: “Fail haksızlık oluşturacak şekilde davrandığını kesin olarak bildiği 

veya en azından, yüksek olasılıkla haksızlık işlediği bilincine sahip olduğu 

durumlarda, yasak yanılgısından söz edilemez”354.  

Alman Federal Mahkemesi de eski tarihli bazı kararlarında bu görüşe daha 

yakın durmuş ve olası haksızlık bilincinin saptanmasında iradi bir öğe aramamıştır. 

Mahkemeye göre, “failin, eylemine izin verilip verilmediğine ilişkin bir şüpheye 

düştüğü durumda yasak yanılgısına ilişkin kurallar uygulama alanı bulmaz”355. 

Olası haksızlık bilincinin saptanması açısından olasılık teorileri de uygun 

olmamaları nedeniyle eleştirilmiştir. Buna göre bu teorilerin çıkış noktası, failin 

belirli bir sonucun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin öngörüsüne ne ölçüde 

olası bir değer tanıdığı, ileride bu sonucun gerçekleşeceğini hangi olasılık dahilinde 

gördüğü gibi olguların belirlenmesidir. Halbuki haksızlık, failin eylemi işlediği anda 

ya vardır ya da yoktur; üstelik bu durum kişinin kendi kararından da bütünüyle 

bağımsız bir şekilde belirlenmektedir356.  

Bunun dışında, olasılığın saptanmasının niteliğe değil, niceliğe ilişkin bir 

ölçüt olduğu ve bunun, iki hukuksal kavramı birbirinden ayırmak için elverişsiz 

bulunduğu ifade edilmektedir357.  

                                                
353 Silva Sanchez, ADPCP 1987, s. 652. 
354 STS 14 Aralık 1985 tarihli ve RA. 6264 sayılı kararı, aktaran: Pérez Alonso, ADPCP 1995, s. 73. 
355 Bkz. Herlan, MDR 1955, S. 528. 
356 Puppe, AT/1, § 33, Kn. 5. 
357 Frisch, Vorsatz und Risiko, s. 20 vd; aynı yönde: Claus Roxin, “Zur Abgrenzung von bedingtem 
Vorsatz und bewußter Fahrlässigkeit – BGHSt 7, 363”,  JuS 1964, s. 60. 
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Belirtelim ki, olasılık teorisine yöneltilen eleştiriler bunlarla sınırlı 

kalmamakta, özellikle olası kastın bilinçli taksirden ayırt edilmesi açısından 

elverişsizliği gibi başka pratik sonuçları da eleştirilmektedir. Ancak bunlar olası 

haksızlık bilinci ile ilgili bulunmadıklarından, olası kast ile olası haksızlık bilincinin 

farklı ölçütlere tabi tutulması görüşü benimsendiğinde, bu gibi eleştiriler konusuz 

kalmaktadır358. 

(4) Olası haksızlık bilinci kavramının reddi ve yanılgı 
çözümü 

Öğretide giderek daha çok taraftar kazanan bir görüş ise, kast ile haksızlık 

bilincinin aynı ölçütlere tabi tutularak belirlenmesine karşı çıkmakta ve olası kast 

açısından hangi teorinin benimsendiğinden bağımsız olarak olası haksızlık bilincinde 

irade unsurunun varlığını reddetmektedir.  

Bununla birlikte, söz konusu görüşü savunanlar, olasılık teorisinin de adaletli 

sonuçlara ulaşmadığını iddia etmektedirler. Buna göre, olasılık teorisi sadece olası 

haksızlık bilinci alanında uygulansa da, yapay ve akıl dışı bir muhakeme süreci ile 

niceliksel bir saptama yapılmaya çalışılacak ve kavramların birbirinden net çizgilerle 

ayrılmasını amaçlayan bir ceza hukuku yaklaşımı ile bağdaşmayacaktır359. 

Olası haksızlık bilinci kavramını reddeden görüşe göre, fail ancak eyleminin 

haksızlık oluşturduğunu kesin olarak bildiği takdirde haksızlık bilinci ile hareket 

etmiş sayılmalıdır. Bunun dışında kalan bütün olasılıklar yasak yanılgısı kapsamına 

girmektedir. Ancak, failin bu bilgisizliğe düşmekte kusurunun bulunması halinde 

düştüğü yanılgının kaçınılabilir olduğu kabul edilmeli ve ceza sorumluluğu buna 

göre saptanmalıdır. Bu nedenle de, bilgisizliğin temelinde bir şüphenin bulunması, 

“olası” haksızlık bilincine ilişkin bir kavram değil, yasak yanılgısının kaçınılabilir 

olup olmadığına ilişkin bir ölçüttür360. 

d. Değerlendirme 

                                                
358 Bkz. Dimakis, Der Zweifel an der Rechtswidrigkeit der Tat, s. 125. 
359 Puppe, AT/1, § 33, Kn. 5. 
360 Puppe, AT/1, § 33, Kn. 10. 
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Olası haksızlık bilincinin irade unsurunun bulunmadığını savunan görüşlere 

biz de katılmaktayız. Bu noktada başlıca etken, kastın aksine haksızlık bilincinin bir 

irade anına veya belirli bir davranışta bulunmayı seçme veya karar verme gibi bir 

yönelime dayanmamasıdır. Gerçekten, kastın temeli olan “karar” ve “seçim” gibi 

unsurlar, ancak eyleme ilişkin olabilir. Hukuksal değerlendirmeye ilişkin olan 

haksızlık bilinci kavramında ise söz konusu olan şey, “değerlendirme” ve “ayırt 

etme” gibi algı ve kavrayışa ait yetilerden ibarettir. Fail, eyleminin hukuka aykırı 

olduğunu bilebilir veya bundan şüphe edebilir, fakat verdiği tek karar, eylemi 

gerçekleştirip gerçekleştirmemek noktasındadır361. 

İrade teorilerinin haksızlık bilinci alanına uyarlanmaya çalışılmasının pratik 

sonucu, çoğu kez gerçekte yanılgının kaçınılabilir olup olmadığına ilişkin sorunların 

olası haksızlık bilinci çerçevesinde çözülmeye çalışılmasıdır. Bunun nedeni de, olası 

haksızlık bilinci kavramının temeline oturtulan “şüphe” ölçütünün, zaten yasak 

yanılgısının kaçınılabilir olup olmadığına ilişkin ölçütlerden “vesile” ölçütü 

çerçevesinde değerlendirilmekte olmasıdır. Aynı ölçüt bu kez haksızlık bilincinin 

saptanması çerçevesinde ele alındığında, iki kavram birbiriyle karışmakta, haksızlık 

bilinci yok sayıldığı anda yanılgı kaçınılmaz görülmektedir.  

Alman Federal Mahkemesi pek çok kararında bu yola sapmış, gerçekte 

yanılan ve yanılgısı kaçınılabilir olan faillerin olası haksızlık bilinci olduğu sonucuna 

varmıştır. Bunun sonucunda da doğal olarak, olası haksızlık bilincinin saptanamadığı 

her sefer, failin düştüğü yasak yanılgısının kaçınılmaz olduğu kabul edilmiştir362.  

Örnek olarak, perakendecilere gönderdiği mallar için Haksız Rekabet 

Kanunu’na aykırı olarak fiyatlama önerisinde bulunan bir unlu mamuller üreticisine 

ilişkin olay, Alman Federal Mahkemesi’nin bir kararına konu olmuştur363. Sanık, 

savunmasında fiyatlama önerisinin bağlayıcı olmadığını ve dağıtımı kolaylaştırma 

amacını güden basit bir öneri olduğunu, bu nedenle de eyleminin söz konusu 

kabahati yaptırıma bağlayan norma aykırılık oluşturmadığını sandığını iddia etmiştir. 

                                                
361 Dimakis, Der Zweifel an der Rechtswidrigkeit der Tat, s. 77. 
362 Aynı yönde Puppe, AT/1, § 33, Kn. 2. 
363 BGH, 1 Haziran 1977 tarihli ve KRB 3/76 sayılı kararı, BGHSt 27, s. 197 vd. 
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Federal Mahkeme’ye göre, “fail, firmadaki konumu gereğince (...) kendisinden 

beklenebilecek bir şekilde kavrama gücünü işletmiş olsaydı, bu sirkülerin hukuka 

uygun mu, yasaya aykırı mı olduğu noktasında en azından şüpheli bir durum 

bulunduğunun farkına varması gerekirdi. Fakat davranış tarzının yasal 

düzenlemelere aykırı olabileceğine ilişkin bir tasavvuru bulunan ve bu olasılığı 

iradesine dahil eden kişi, izin verilmeyen bir davranışı gerçekleştirme amacının 

bulunmadığı savunmasına dayanamaz”364. 

Bu kararda Alman Federal Mahkemesi, gerçekte yanılgının kaçınılabilir olup 

olmadığına ilişkin bir sorunu, haksızlık bilincinin bulunup bulunmadığı aşamasında 

ele almıştır. Halbuki somut olayda maddi vakıa sabit kabul edilecek olursa, fail 

eyleminin haksızlık oluşturduğunu kesinlikle bilmemektedir, bu nedenle de yasak 

yanılgısına düşmüştür. Bu konuda araştırma yaparak bir sonuca varabilirse de, bu 

durum ancak yanılgısının kaçınılabilir olması sonucunu doğurur.  

Kaldı ki, irade teorileri başta olmak üzere, olası haksızlık bilincine bilişsel 

unsurun dışında bazı unsurlar atfeden görüşler, iki davranış arasında seçimde 

bulunmak durumunda olan ve bu iki alternatifin her birinin suç oluşturabileceğini eşit 

olarak düşünen bir fail açısından yetersiz kalmaktadır.  

Bu durumda, olası haksızlık bilinci diye bir kavramın gerçekte var olup 

olmadığı sorgulanmalıdır. “Haksızlık bilinci”nin mutlak bir bilgi olarak algılanması 

basit olmakla birlikte her zaman doğru bir çözüm olarak görünmemektedir.  

Haksızlık bilincinin diğer yüzü olan “yasak yanılgısı” açısından bakıldığında bu 

durum açıklığa kavuşmaktadır. Fail, eyleminin haksızlık oluşturduğunu mutlak bir 

kesinlikle bilmemekle birlikte, bundan şüphelendiği durumda, gerçekten bir 

“yanılgı”dan söz etmek olanaklı mıdır? Bu şüphenin ciddi bir şüphe olması halinde 

nasıl bir karara varılacaktır? 

Bu aşamada, failin mutlak bir bilinç ve tam bir yanılgı ile hareket ettiği 

durumlar dışında bir geçiş aşamasının varlığını kabul etmek gerekmektedir; “şüphe” 

olarak tanımladığımız bu aşamada bulunan failin de bazı durumlardaki şüphesinin 

kesinliğe yakın, “ciddi” bir şüphe olduğu açıktır. Failin, davranışının haksızlık 
                                                
364 BGHSt 27, s. 201, 202. 
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oluşturma olasılığını ciddiye alması ölçütü, yalnızca uygulanabilir değil, aynı 

zamanda adil bir ölçüt olarak ortaya çıkmaktadır.  

Öncelikle, haksızlık bilincinin salt bilişsel bir kavram olduğu, olası kastın ise 

irade unsurunu ilgilendiren bir sorumluluk türü olduğu konusundaki saptamanın, 

olası haksızlık bilincinin varlığını sorgulayan bir argüman olarak ortaya konulması, 

kanımızca yerinde bir yaklaşım değildir. Konunun daha net anlaşılması için olası 

kast ile bir karşılaştırma yapılmasında fayda bulunmaktadır. Olası kast, her zaman 

irade unsurunu ilgilendiren bir kavram değildir. Maddi olayın bilişsel unsurları 

üzerinde şüpheye düşülmesi durumunda da, failin haksızlık tipinin bir parçası olan 

maddi unsurların gerçekleşme olasılığını ciddiye alması halinde olası kast çözümüne 

ulaşılacağı açıktır. Bu saptamamızı somutlaştıralım: Olası kast yalnızca geleceğe 

yönelik bir öngörünün gerçekleşip gerçekleşmeme olasılığına ilişkin olmayabilir. 

Aynı zamanda, halihazırda mevcut bulunan bir maddi unsurun bilinip bilinmemesi de 

olası kastın temelinde bulunabilir.  

Örnek olarak, birden fazla birbirine benzeyen çanta arasından kendisinin 

olmayan bir çantayı alan ve bunun kendi çantası olmama olasılığını ciddiye almasına 

karşın herhangi bir araştırma yapmadan oradan uzaklaşan kimse, bilişsel unsur 

üzerinde ciddi bir şüpheye düşmesine karşın eylemi tamamladığına göre, olası kast 

ile hareket etmiş sayılmalıdır. Bundan çıkacak sonuç şudur: Olası kast, kimi zaman 

iradi unsura yönelik bir eksikliği ifade edebilse de, temelde bilişsel bir “emin 

olmama” durumuna da dayanabilir, ve böyle olduğunda, haksızlık bilinci ile aynı 

bilişsel zemine oturmaktadır. Dolayısıyla haksızlık bilincinin salt bilişsel bir kavram 

olması, olası haksızlık bilinci diye bir kavramın bulunamayacağı sonucuna ulaşmak 

için yeterli bir gerekçe sayılamaz. Nasıl ki tipin maddi unsuruna ilişkin 

belirlisizlikler halinde olası kast söz konusu olabiliyorsa, eylemin haksızlık 

oluşturduğuna yönelik bilişsel bir belirsizliklerin de olası haksızlık bilincine temel 

olmasını engelleyen bir durum bulunmamaktadır. 

Şüphe durumunun faili eylemden alıkoyma değil, ancak eyleminin hukuka 

uygunluğunu araştırma yükümü yüklediği yönündeki görüş ise, her pratik olaya 

uygulanamamakta ve her zaman da adil çözüm vermemektedir. Bu durum özellikle, 

yasak yanılgısı sonucuna ulaşıldığında bu yanılgının kaçınılmaz olacağı  koşullar 
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altında kendini göstermektedir. Gerçekten, bazı durumlarda hukuk düzeni, failin 

uygun bir merci veya kişiye danışamayacağı koşullarda dahi, eylemine devam 

etmesini kabul etmeyecektir.  

Yine tipe uygun eylem unsurundan örnek verilecek olursa; şüphe durumunda 

tehlikeye atılan hukuksal değerin, ulaşılmak istenen amaç karşısında ölçüsüz bir 

düzeyde bulunması halinde, failin bu hukuksal değere aykırı karara ulaştığı, yani 

kasten hareket ettiği görülmektedir. Aynı durum, haksızlık bilinci alanında da geçerli 

olmalıdır. Örneğin, bir kimseyi ölümden kurtarma konusunda kendisine yüklenmiş 

bir yüküm bulunduğunu bilmemekle birlikte bundan ciddi ölçüde şüphe eden bir 

kimse, salt üşendiği için, veya daha kötüsü, o kişinin ölümünü izlemekten zevk aldığı 

için bu yükümünü yerine getirmezse, böyle bir durumdan söz edilebilir.  

Burada, gereken süre içinde durumunu danışabileceği herhangi bir merciin 

bulunmaması da, haksızlık bilincinin varlığını değiştirmeyecektir. Aksi takdirde, yani 

şüphe halindeki failin yasak yanılgısına düştüğü sonucuna ulaşılacak olursa, etrafta 

ulaşılabilecek hiçbir merciin bulunmaması halinde bu yanılgı zorunlu olarak 

kaçınılmaz kabul edilecek ve failin ceza sorumluluğu ortadan kalkacaktır ki, 

kanımızca bu savunulabilir bir çözüm değildir. 

Sonuç olarak biz, olası haksızlık bilinci kavramını kabul etmekte ve bunun 

saptanması açısından ise olasılık teorisi kapsamında, failin eyleminin haksızlık 

oluşturması olasılığını ciddiye alması ölçütünü benimsemekteyiz. Fail, eyleminin 

haksızlık oluşturduğu yönündeki şüpheyi ciddiye almadığı durumlarda ise, yasak 

yanılgısının varlığı kabul edilecek ve bunun kaçınılabilir olup olmadığı konusu 

incelenmek gerekecektir. 

 

3. “Görünüşte” Olası Haksızlık Bilinci 
a. Görünüşte Olası Haksızlık Bilinci Kavramı 

Gerçek anlamda olası haksızlık bilinci, objektif açıdan şüpheye yer 

bırakmayan bir hukuksal durumun fail tarafından bilinmemesi ve farklı bir şekilde 
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değerlendirilmesi şeklinde ortaya çıkar365. Yani, belirli bir davranışın suç 

oluşturduğu kesin olmakla birlikte fail bu konuda bilgi sahibi olmadığı gibi emin de 

değildir, yani şüphe duymaktadır366.  

Köpeğini kurtarmak amacıyla üçüncü bir kişiye önemli ölçüde fiziksel zarar 

veren ve bu davranışına zorunluluk hali hükümlerinin uygulanmasının mümkün 

olmadığından şüphe eden bir failin durumu buna örnek olabilir. Zorunluluk hali 

açısından kabul edilen “yararların dengelenmesi” ilkesine göre, bir malın korunması 

amacıyla bir kişiye fiziksel zarar vermek mümkünse de, bunun basit yaralamanın 

sınırlarını aşmaması gerekir. Demek ki, somut olayda zorunluluk hali kabul 

edilmemektedir; fail ise zorunluluk halinin koşullarına ilişkin herhangi bir bilgiye 

sahip olmamakla birlikte, yaptığının suç olduğundan da şüphelenmektedir.  

“Görünüşte” olası haksızlık bilincinde (Unechtes Unrechtsbewusstsein) ise 

hukuksal durum yalnızca failin zihninde değil, objektif olarak da şüphelidir ve bu 

şüphenin giderilmesi de mümkün değildir367. Özellikle aynı düzeyde yer alan 

mahkemelerin aynı hukuksal soruna ilişkin birbiriyle çelişkili kararlar vermiş 

olmaları durumunda, fail kendi davranışının hukuka uygun olup olmadığına karar 

verirken esas alacağı kaynaklar konusunda kesin bir karara varamayacak ve bunun 

sonucunda “şüphe” durumu içinde olacaktır. Ancak bu şüphe, objektif olarak 

kesinlikle belirlenmiş bir hukuksal durum üzerine bilgi eksikliğinden değil, objektif 

olarak da bütünüyle açıklığa kavuşturulamamış bir sorun üzerinde tam bilgi sahibi 

olmaktan kaynaklanmaktadır. İşte bu gibi durumlarda şüphe failin bilincinden 

bağımsız nedenlere bağlandığı için, gerçek anlamda olası haksızlık bilincinden söz 

etmek mümkün değildir368.  

Objektif olarak açıklığa kavuşturulmamış durumlar, özellikle aynı düzeyde 

çelişkili mahkeme kararlarının bulunması durumunda veya yeni yürürlüğe girmiş bir 

                                                
365 Dimakis, Der Zweifel an der Rechtswidrigkeit der Tat, s. 31. 
366 Bkz. Dimakis, Der Zweifel an der Rechtswidrigkeit der Tat, s. 25, 31 vd. Ayırım Dimakis 
tarafından ortaya atılmakla birlikte, geniş ölçüde kabul görmüştür (Bkz. NK-Neumann, § 17, Kn. 34, 
51). 
367 Rudolphi, Das Unrechtsbewusstsein, s. 133.  
368 Dimakis, Der Zweifel an der Rechtswidrigkeit der Tat, s. 32 vd. 
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yasa hükmü hakkında henüz herhangi bir içtihadın oluşmadığı ve öğretide de ağırlıklı 

bir görüşün belirlenemediği hallerde söz konusu olacaktır. Bunun yanında, 

Yargıtay’ın ani içtihat değişikliğine gitmesi durumunda da, içtihat değişikliğinden 

önce işlenmiş eylemler açısından aynı şey söz konusudur. Gerçekten burada da 

içtihat değişikliğinden önce objektif olarak kesinleşmemiş bir hukuksal durum söz 

konusudur369. 

b. Görünüşte Olası Haksızlık Bilincine Uygulanacak 
Hükümler 

“Görünüşte” olası haksızlık bilinci durumunda hangi hükümlerin 

uygulanabileceği tartışmalı bir konudur. Klasik yaklaşıma göre, görünüşte olası 

haksızlık bilincinin varlığı durumunda olası haksızlık bilincine ilişkin hükümler 

aynen uygulanmalıdır. “Şüpheden sanık yararlanır” ilkesi ceza yargılaması dışında 

uygulanamayacağından, bir durumun objektif olarak şüpheli bulunması, geçerli 

hukuku ve hukuk uygulamasını etkilemeyecek, mahkemelerin faili suçlu bulmasını 

engellemeyecektir. Bu durumda ise, failin eyleminin haksızlık niteliğinde 

bulunduğunu olası görmesi durumunda haksızlık bilincinin varlığı sonucuna 

ulaşılacak, aksi takdirde yasak yanılgısı hükümleri uygulanacaktır370.  

Diğer bir görüşe göre ise, hukuksal durum şüpheli bulunduğunda yasak 

yanılgısı kabul edilmelidir. Bu bakış açısından asıl önemli olan nokta, failin eylemi 

gerçekleştirirken bunun haksızlık oluşturduğu yönünde bir bilince sahip olmamasıdır. 

Hukuk biliminin henüz bir yanıt bulmadığı konularda kişilerin hukuksal durumu 

bilmeleri mümkün değildir, bu nedenle de yasak yanılgısından başka bir seçenekleri 

bulunmamaktadır371. Bu görüşteki yazarlar, söz konusu yanılgının her durumda 

kaçınılmaz olduğu, zira gerçek hukuksal durumu bilmenin failin elinden 

gelmeyeceğini savunmaktadırlar372.  

                                                
369 NK-Neumann, § 17, Kn. 51. 
370 LK-Schroeder; § 17, Kn. 24. 
371 Dimakis, Der Zweifel an der Rechtswidrigkeit der Tat, s. 44. 
372 Dimakis, Der Zweifel an der Rechtswidrigkeit der Tat, s. 45. 
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Buna karşılık Alman öğretisinde son dönemde ağırlık kazanmış olan bir 

görüşe göre, bir yanılgıdan söz edilebilmesi için bir bilgi eksikliğinin söz konusu 

olması gerekir; bilgi eksikliğinin ön koşulu ise o konuda objektif olarak 

doğrulanabilecek bir bilginin bulunmasıdır. “Görünüşte” olası haksızlık bilinci 

gerçekte yanılgı ile ilgili bir sorun değildir; zira failin şüphesi, bir bilgi eksikliğine 

değil, hukuk normlarındaki bir düzenleme eksikliğine dayanmaktadır373. Bu düşünce 

kabul edildiğinde, gerçekte “yasak yanılgısı”ya düşmüş olmayan failin 

sorumluluktan kurtulabilmesi için Alman hukukunda yasa-üstü bir mazeret nedeni 

olarak kabul edilen “yasaya uygun davranışın failden beklenememesi” 

(Unzumutbarkeit) halinin varlığına dayanılmaktadır374. Bununla birlikte bu görüş, 

failden yasaya uygun davranışın beklenilememesi halini, düzenleniş amacının ve 

alanının dışında, sorumluluğu kaldıran her duruma uygulanabilecek bir çeşit torba 

hüküm haline getirdiği ve ayrıca bu hükmün uygulama alanı ve sonuçları istenildiği 

gibi değiştirilecek olursa, ceza sorumluluğunun ortadan kalkması hallerinin 

belirlenmesinde keyfiliğe neden olacağı noktalarından eleştirilmektedir375. 

Bize göre de görünüşte olası haksızlık bilinci olarak adlandırılan durumlarda 

failin ceza sorumluluğunun bulunmadığı kabul edilmelidir; zira kişi bu gibi 

durumlarda ne şekilde davranırsa davransın hukuka aykırı bir eylem 

gerçekleştirebileceğini düşünmek ve bu olasılığı ciddiye almak durumunda olsa da, 

bunun sonucunda başvurabileceği ve elde edebileceği objektif bir bilgi 

bulunmamakta veya bu bilgi zorunlu olarak yanlış bir bilgi olmaktadır.  

Bununla birlikte, bu sorumluluğun ortadan kalkmasının teorik temelleri 

konusunda, failin gerçekte olası haksızlık bilinci bulunduğu ve fakat kendisinden 

başka bir davranış beklenemeyeceği için mazeretli sayılması gerektiği görüşüne 

katılmamaktayız. Belirtmeliyiz ki, kusur yeteneğini etkileyen nedenlerin mazeret 
                                                
373 NK-Neumann, § 17, Kn. 51. 
374 Yasaya uygun davranışın failden beklenememesi hali, Alman Ceza Kanunu’nun “davranışın 
hukuka aykırılığını kavrama veya bu kavrayışa göre hareket etme yeteneğinin bulunmaması” halinde 
kusurun ortadan kalkmış sayılacağını öngören § 20’deki “geçici nedenlerle kusur yeteneğinin ortadan 
kalkması” düzenlemesine dayandırılmakta ve mazeret nedeni olan zorunluluk hali ile meşru 
savunmada sınırın panik, korku ve heyecan nedeniyle aşılması durumlarını kapsadığı kabul 
edilmektedir. Konu ile ilgili geniş bilgi için bkz. NK-Paeffgen, vor §§ 32-35, Kn. 266-272. 
375 Dimakis, Der Zweifel an der Rechtswidrigkeit der Tat, s. 43. 
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nedenleri ve haksızlık bilinci alanına doğru genişletilmesi, Alman Ceza 

Kanunu’ndaki 1975 değişikliğinden önceki dönemde yasak yanılgısının açıklanması 

için geliştirilmiş dogmatik bir çözüme dayanmakta376 ve Türk ceza hukuku 

bakımından tarihsel veya dogmatik bir temeli bulunmamaktadır. 

Her ne kadar failin, davranışının haksızlık oluşturması olasılığını ciddiye 

aldığı bir durum söz konusu olsa da, haksızlık oluşturmama olasılığı da objektif 

çerçevede en azından aynı ağırlığa sahip bulunmaktadır. Her iki olasılığın aynı 

ağırlıkta bulunduğu durumlarda ise salt bilişsel olarak kabul ettiğimiz “olası 

haksızlık bilinci” ölçütlerini uyguladığımızda, failin, davranışının “haksızlık 

oluşturmama olasılığı”nı, diğer olasılığa göre daha ağırlıklı gördüğü için bu eylemi 

işlemekten kaçınmak yerine devam ettiğini görürüz. O zaman da, failin herhangi bir 

haksızlık bilincinden söz etmek mümkün değildir. Bu gibi durumlarda failin yasak 

yanılgısına düştüğü ve bu yanılgısının kural olarak zorunlu bir şekilde kaçınılmaz 

olduğu sonucuna ulaşmamız gerekmektedir; zira araştırma yükümlülüğü doğmuş 

olsa dahi failin “doğru” bir görüşe ulaşmak için başvurabileceği herhangi bir merci 

bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

II. Yasak Yanılgısının Hukuksal Sonuçları 
A. Yasak Yanılgısının Kaçınılabilirliği 

1. Genel Olarak 
a. Kaçınılabilirlik Kavramı 

Yasak normunda kaçınılmaz yanılgı, kusurlu eylemin ön koşulu olarak 

değerlendirilmektedir. Bir kişi işlediği eylemin haksızlık oluşturduğunu ayırt 

                                                
376 Bkz. NK-Schild; § 20, Kn. 14. 
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edebilecek durumda değil ise, normun muhatabı olarak dikkate alınamayacak, başka 

bir deyişle eyleminden dolayı kınanamayacaktır377.  

Haksızlık bilincinin bulunmaması her zaman yasak yanılgısının ceza 

sorumluluğunu ortadan kaldıracağı anlamına gelmez. Bu sonucun doğabilmesi için 

ek bir koşulun aranması gerekir. Bu da, yasak yanılgısının kaçınılmaz olması 

koşuludur. Yani hukuk sistemi, kusurun varlığı açısından gerçek haksızlık bilinci 

yanında, potansiyel haksızlık bilincini de yeterli görmüştür378. 

Türk hukukunda olduğu gibi pek çok hukuk sisteminde de kaçınılabilirlik 

ölçütleri, yasak yanılgısına ilişkin düzenlemelerde normatif olarak saptanmamıştır ve 

bu ölçütlerin belirlenmesi ağırlıklı olarak öğreti ve uygulama tarafından konunun 

aydınlatılmasına bırakılmıştır. Bunun bir istisnası, Avusturya Ceza Kanunu’nun 

hukuksal yanılmayı düzenleyen § 9 hükmünde yer almaktadır. Maddenin birinci 

fıkrasında failin hukuksal yanılgıya düşmekten dolayı “sorumlu tutulamayacağı” 

veya hukuksal yanılmanın faile “isnat edilemediği” durumda kusuru ortadan 

kaldıracağı belirlemesinde bulunan Avusturya yasakoyucusu, aynı maddenin ikinci 

fıkrasında bu isnat edilebilirliğin ölçütlerini belirlemiş ve ikili bir ayırıma gitmiştir. 

Buna göre, eylemin haksızlığı fail gibi herkes açısından da kolaylıkla anlaşılabilecek 

durumda ise veya fail mesleği, işi veya diğer koşullara göre yükümlü bulunduğu 

halde açık ve belirli bulunan düzenlemeleri araştırmadığı durumlarda yanılgıdan 

sorumlu tutulabilecektir379.  

                                                
377 Roxin, AT/I, § 21, Kn. 34. 
378 NK-Neumann, § 17, Kn. 53. Bununla birlikte yazar, söz konusu ayırımı benimsememekte ve 
genel olarak suç teorisinden değil suç politikasından kaynaklanan bir derecelendirmeye dayandığını 
savunmaktadır. Buna göre, neyin hukuka uygun olduğunu gerçek anlamda bilmeyen bir kimsenin 
davranışlarını buna göre yönlendirebilme yeteneği bulunmadığına göre, bu durumdaki bir kişinin 
bilerek haksızlığı seçen bir kişi ile aynı şekilde kusurlu görülmesi, kolaylıkla kabul edilebilecek bir 
yaklaşım değildir. (NK-Neumann, § 17, Kn. 53, 54). 
379 Avusturya Ceza Kanunu’nun § 9/1,2 düzenlemesi şu şekildedir: 

 “(1) Her kim, eyleminin haksızlığını hukuksal bir yanılgı nedeniyle fark edememişse, bu 
yanılgıdan sorumlu tutulamadığı durumda kusurlu davranmamış demektir. 

 “(2) Haksızlık fail için olduğu kadar herkes açısından da kolaylıkla anlaşılabilecek durumda 
ise veya fail, mesleği, işi veya diğer koşullar gereği yükümlü bulunduğu halde, açık düzenlemeleri 
araştırmadığı durumda fail hukuksal yanılgıdan sorumlu tutulabilir. 
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Kaçınılabilirlik ölçütünün saptanması, yasak yanılgısının ceza sorumluluğunu 

etkileyip etkilemeyeceği veya hangi ölçüde etkileyeceği açısından önem 

taşımaktadır; zira “yasak yanılgısının kaçınılabilirliği, potansiyel haksızlık bilinciyle, 

yani failin, davranışının hukuka aykırı olduğu bilgisine ulaşma yeteneği ile 

özdeştir”380. Bunun sonucunda ise “yasak yanılgısı, asla kendi başına belirleyici bir 

nitelik taşımaz, ancak kaçınılabilir olup olmamasına göre, somut hukuksal 

yükümlülüğe doğru kendini yönlendirme yeteneğini ve buna bağlı olarak da bir kusur 

yargısı olasılığını kapsayıp kapsamamasına göre ve yine kapsadığı ölçüde önem 

kazanır”381. 

 

 

 

 

 

b. Benzer Kavramlarla İlişkisi 
(1) Taksir kavramı ile ilişkisi 

i. Vicdan gerilimi ölçütü 
(a) Ölçütün kökeni ve uygulanması 

Alman Federal Mahkemesi kararlarında, yasak yanılgısının kaçınılabilir olup 

olmadığına ilişkin ölçüt belirlenirken, taksire ilişkin ölçüte göre daha sıkı koşulların 

aranması gerektiğinin özellikle altı çizilmekte ve “vicdan gerilimi” ölçütü 

vurgulanmaktadır. Buna göre, “taksirli suçlarda ceza sorumluluğuna ilişkin olarak 

geliştirilmiş bulunan ilkeler, yasak yanılgısının kusura dayanıp dayanmadığının 

saptanmasında doğrudan uygulanabilir nitelikte değildir. (...) Tipe uygun bir 

davranışın hukuka aykırı olup olmadığının anlaşılmasında, maddi unsurların 

algılanmasına göre daha sıkı koşullar aranmalıdır, zira bir davranışın tipe uygun 

oluşu kural olarak hukuka aykırı olduğu anlamına gelir ve bu da genel olarak bilinir. 

                                                
380 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein; s. 193. 
381 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein; s. 193. 
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Buna karşılık somut olayda tipe uygun davranışın aynı zamanda hukuka aykırı olup 

olmadığının araştırılmasında failin özel bir özen göstermesi gerekir”382. 

“Vicdan gerilimi” ölçütünden ne anlaşılması gerektiği de yine Alman Federal 

Mahkemesi kararlarında ortaya konmuştur: “‘Vicdan gerilimi’ kavramıyla 

anlatılmak istenen odur ki, fail, belirli bir davranışın hukuka uygun mu yoksa hukuka 

aykırı mı olduğu noktasında bir karara varmak için bütün zihinsel kavrayış gücünü 

ve bütün toplumsal değer yargılarını harekete geçirmekle yükümlüdür”383.  

Alman Federal Mahkemesi’nin içtihadında kabul görmüş bulunan bu 

yaklaşıma göre, kaçınılabilir yasak yanılgısı ile gerçekleştirilen davranışın 

cezalandırılmasının nedeni, failin, hukuk tarafından kendisine yüklenen bir 

yükümlülüğe aykırı davranışıdır. Bu yükümlülük de, gerçekleştirdiği eylemin, 

hukukun “olması gereken” olarak belirlediği davranış normlarına uyup uymadığını 

denetleme yükümlülüğüdür384. 

Alman Federal Mahkemesi, bu görüşü ilk olarak konuya ilişkin temel 

nitelikteki kararında benimsemiş ve sonraki kararlarında da tutarlı olarak 

uygulamıştır. Mahkemeye göre, “insanın kendi geleceğini özgürce belirleyebileceği 

genel adaba göre kabul edilmiştir, bu nedenle de kişi, hukuk toplumunun kendi 

seçimlerinin sorumluluğunu üstlenen bir üyesi olarak, hukuka uygun davranma ve 

hukuka aykırılıktan kaçınma yükümlülüğünü de yüklenmiştir (...) Bu yükümlülüğüne 

uygun davranmış sayılabilmesi için, yapmayı planladığı her bir davranışın hukuksal 

açıdan olması gerekenle uyumlu bulunup bulunmadığı konusunda bilgi sahibi olması 

ve bu konudaki şüphelerini düşünce veya danışma yoluyla bertaraf etmesi gerekir. 

Bunun ölçütü, somut olayın koşullarına ve bireyin yaşam ve meslek çevresine göre 

belirlenecek vicdan gerilimidir. Kendisinden beklenecek vicdan muhasebesine 

girişmesine karşın eyleminin hukuka aykırılığına ilişkin bir görüşe ulaşamayan 

kişinin yanılgısı kaçınılmaz (...) kabul edilir”385. 

                                                
382 BGH 23 Nisan 1953 tarihli ve 3 StR 219/52 sayılı kararı; BGHSt 4, s. 237 vd., s. 242-243. 
383 BGH  23 Aralık 1952 tarihli ve 2 StR 612/52 sayılı kararı; BGHSt 4, s. 1 vd., s. 5. 
384 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 195. 
385 BGH, 18 Mart 1952 tarih ve GSSt 2/51 sayılı kararı, BGHSt 2, s. 194 vd., s. 201. 
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Belirtelim ki, İsviçre Yüksek Mahkemesi de özellikle eski tarihli kararlarında 

benzer bir yol izlemiştir. Her ne kadar İsviçre Ceza Kanunu’nun konuya ilişkin 

20’nci maddesinde yalnızca “failin yeterli nedenlerden hareketle eylemi işlemeye 

hakkı olduğuna inanması”ndan söz edilmiş olsa dahi, içtihatlar bu koşula yüksek 

ölçütler getirmişlerdir. Buna göre, yeterli nedenlerden söz edilebilmesi için 

yanılgının “vicdan sahibi bir kişinin dahi yanılabileceği maddi vakıalardan 

kaynaklanması” aranmaktadır386. Bununla birlikte sonraki dönem kararlarında bu 

ölçütte bazı yumuşamalar görüldüğünü de belirtmemiz gerekir. 

(b) Vicdan gerilimi ölçütüne getirilen eleştiriler 

Öğretide, Alman Federal Mahkemesi’nin vicdan gerilimi ölçütü 

eleştirilmektedir. Öncelikle vicdan gerilimi ölçütünün aslen Aquino’lu Thomas 

tarafından ortaya konan ve kilise hukukunun temelinde yer alan natüralist doğal 

hukuk anlayışından kaynaklandığı ve bu anlayışın çağdaş bilimsel bir temeli 

bulunmadığı ifade edilmiştir387.  

Vicdan gerilimi ölçütü ile özetlenen kusur anlayışına göre fail araştırma 

yükümlülüğünü yerine getirmemekle kusurlu davranmış sayılmalı ve salt bu 

yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı cezalandırılmalıdır. Halbuki bu 

kusurun, failin suç oluşturan eylemi gerçekleştirmesindeki kusuru ile doğrudan bir 

ilgisi bulunmamaktadır. Vicdan gerilimi ölçütü kabul edildiğinde eylem kusuru 

yanılgı kusuru ile bir tutulmakta ve tek başına ceza sorumluluğuna yol açmaktadır. 

Bu ise kusur ilkesi ile bağdaşmamaktadır388.  

Nitekim kast teorisini savunan yazarlara göre de vicdan gerilimi, gerçekte 

kastın bir parçası olan haksızlık bilincinin bulunmadığı durumlarda failin kasten suç 

işlemiş gibi cezalandırılmasını sağlamak amacıyla Alman Federal Mahkemesi 

tarafından geliştirilmiş bir “ikame” kavramdır ve “hukuk düşmanlığı” ve “hukuka 

                                                
386 BGE 98 IV 303; 99 IV 186; aktaran: Trechsel/Noll, AT/I, s. 165. 
387 Roos, Die Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums nach § 17 StGB im Spiegel der BGH-
Rechtsprechung, s. 192-193. 
388 Löw, Die Erkundigungspflicht beim Verbotsirrtum nach § 17 StGB, s. 75-76; aynı yönde: 
Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 194. 
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karşı körlük” gibi ölçütlerle aynı kategoride değerlendirilmelidir389. Failin yaşam 

kusuruna dayanan bir nedenle cezalandırılması, sınırlı kast teorisinin kabulleri ile 

tutarlı olsa da, kusur teorisi gereği kusurun somut eylemin haksızlığı ile ilgili olduğu 

kabul edildiğinde ve genel olarak yaşam kusuru reddedildiğinde, vicdan gerilimi 

ölçütünün bu kusur anlayışı ile bağdaşmadığı ortaya çıkmaktadır390.  

Bunun dışında, “vicdan” terimi failin iç dünyasına ilişkin bir kavramı ifade 

etmektedir ve vicdan geriliminin doğabilmesinin ön koşulu, failin kabul ettiği 

değerlerle toplumun değerleri arasında sübjektif bir ilişki bulunmasıdır. Toplum 

tarafından benimsenen değerlere dayanan herhangi bir değerlendirmeyi baştan 

reddeden faillerin bu bağlamda bir vicdan sahibi olduklarından veya suç işlerken 

herhangi bir vicdan muhasebesine giriştiklerinden söz edilemeyecektir391. 

Vicdan gerilimi ölçütünü kabul etmeyen yazarlara göre, Alman Federal 

Mahkemesi’nin “tipe uygun olan davranışın kural olarak hukuka aykırı sayılması 

gerektiği” yönündeki gerekçesi de geçerli değildir. Zira yasak yanılgısının önemli bir 

bölümünü oluşturan haksızlık yanılgısında (veya doğrudan yasak yanılgısında) fail, 

zaten yaptığı davranışın tipe uygun olduğunu bilmemektedir392. 

Bu kavramsal eleştirilerin yanında, vicdan gerilimi ölçütünün başarılı ve 

objektif olarak uygulanabilen bir ölçüt olmadığı da savunulmaktadır. Buna göre, “her 

insan her adımından önce hukuksal bir değerlendirmede bulunmak zorunda 

bırakılırsa, toplumsal yaşam durma noktasına gelir. Ayrıca, özgürlükçü bir hukuk 

düzeninde her davranışın yasaklanmış olabileceği ön kabulünden hareket edilmesi 

hatalıdır”393. 

ii. Kaçınılabilirlik ölçütünün taksir kusuruna koşut 
değerlendirilmesi görüşü 

                                                
389 Mezger, AT, s. 178. 
390 Löw, Die Erkundigungspflicht beim Verbotsirrtum nach § 17 StGB, s. 76. 
391 Hans Welzel, “Anmerkung”, Alman Federal Mahkemesi’nin 18.3.1952 tarih ve GSSt 2/51 sayılı 
kararı hakkında; JZ 1952, s. 342. 
392 Bkz. NK-Neumann, § 17, Kn. 60. 
393 Roxin, AT/I, § 21, Kn. 53. 
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Alman öğretisinde yerleşmiş bulunan görüşe göre, kaçınılabilirlik – 

kaçınılmazlık arasındaki ayırım genel bir ifade ile eylem kusuru alanındaki taksirin 

bulunmasına ilişkin koşullarla koşutluk göstermektedir394. Yani fail, kendi eyleminin 

haksızlık oluşturduğunu bilmezken bu yanılgıya düşmesindeki kusuru, “taksir” 

derecesinde dahi değil ise, burada kaçınılmaz bir yanılgıdan, aksi takdirde 

kaçınılabilir yanılgıdan söz edilmektedir395.  

Bunun dışında, eylemsel taksir söz konusu olduğunda failden beklenebilecek 

her şeyin yine failin erişim alanında bulunduğu, zira eylemsel taksirde faile yüklenen 

yükümlülüklerini maddi vakıanın algılanması ve hukuksal değerin farkına varılması 

ile sınırlı bulunduğu ifade edilmektedir. Hukuksal taksir olarak da adlandırılabilecek 

kaçınılabilir yasak yanılgısı kavramı açısından ise, failin elinde bu denli olanaklar 

bulunmamakta, fail ile genel ve soyut bir hukuk normu arasındaki ilişkinin dikkate 

alınması gerekmektedir. Bu nedenle de failin hukuksal taksire erişmek için alması 

gereken yol, eylemsel taksire göre daha kısa değil, aksine daha uzundur396. 

Burada doğrudan taksir teriminin kullanılmaması, taksir kavramından 

genellikle eylemsel kusur alanındaki, kişinin objektif özen yükümüne aykırı 

davranışının sonucunu öngörmesi gerektiği halde öngörememesi şeklinde tanımlanan 

“eylemsel taksir”in anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Halbuki haksızlık bilinci ve 

yasak yanılgısı alanında fail eyleminin sonucunu öngörmekte ve bilinçli bir şekilde 

davranmaktadır. Fakat bu durum, failin taksir kusurunun saptanmasında kendisinden 

beklenebilecek özen yükümünün derecesinin, kaçınılabilirlik açısından da 

uygulanmasına engel olmayacaktır397.  

                                                
394 Roxin, AT/I, § 21, Kn. 45, NK-Neumann, § 17, Kn. 60; Jakobs, AT, Kn. 19/38; 
Jescheck/Weigend, AT, s. 458; Maurach/Zipf, AT/1, § 37, 38. Kısmen aynı görüşte: SK-Rudolphi, § 
17, Kn. 30a. Rudolphi’ye göre, kaçınılmazlığın taksire göre daha sıkı koşullara tabi tutulması ancak 
asal ceza hukuku alanlarında söz konusu olabilir, zira burada tipe aykırı davranışın kendisi kişiyi 
davranışının niteliği üzerine düşünmeye sevk edecek niteliktedir. Yan ceza hukuku dallarında ise bu 
nitelikteki normlardan söz etme imkanı bulunmadığından ölçüt taksir ile aynı derecede tutulmalıdır.  
395 Maurach/Zipf bu nedenle, Avusturya Ceza Kanunu’nda yanılgının “kaçınılabilir” olmasından  
(Vermeidbarkeit) değil de “failin bu yanılgıdan sorumlu tutulabilmesi”nden (Vorwerfbarkeit) söz 
edilmiş olmasını daha yerinde bir tercih olarak görmektedir (Bkz. Maurach/Zipf, AT/1, § 38, Kn. 37). 
396 Rainer Zaczyk, “Der verschuldete Verbotsirrtum – BayObLG, NJW 1989, 1744”, JuS 1990, s. 
892-893. 
397 Bkz. LK-Schroeder, § 17, Kn. 27. 
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Nitekim İspanyol Yüksek Mahkemesi, çeşitli kararlarında yasak yanılgısında 

kaçınılabilirlik ölçütünü taksir ile son derece benzer şekilde tanımlamıştır. 

Mahkemenin bir kararına göre, “kaçınılabilir yasak yanılgısı, failin, kendi eyleminin 

hukuka aykırı niteliğini en azından potansiyel olarak bilebileceği koşullarda 

bulunmasına karşın, kendi başına üstesinden gelebileceği nedenlerden dolayı 

bilmediği durum olarak tanımlanabilir”398. 

İsviçre Yüksek Mahkemesi de görece yakın dönem kararlarında bu görüşe 

yakın sonuçlara varmıştır. Buna göre, “hukuksal yanılgı, (kişinin) kendisinden 

beklenebilecek özen yükümüne uygunluk durumunda kaçınılabilir (ise), m. 20 

uyarınca önemsiz” addedilecektir399. 

Belirtelim ki Avusturya hukuku açısından da kaçınılabilirlik ölçütünün taksir 

ile koşut bir şekilde belirlenmesi gerektiği savunulmaktadır. Özellikle Avusturya 

Ceza Kanunu’nun § 9/2 hükmünün böyle bir kabul bakımından Alman hukukuna 

göre daha müsait olduğu ifade edilmektedir. Buna göre, ilgili maddede yer alan 

kaçınılabilirlik ölçütleri, yanılgının kişiye isnat edilmesinden söz etmekle, failin 

kişisel özelliklerinin özen yükümünün sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınmasını 

öngörmüş olmaktadır. Bu da, eylemsel taksirdeki özen yükümünün sınırının 

belirlenmesi ile benzerlik göstermektedir400. 

Türk öğretisinde de kaçınılabilirlik ölçütünün eylemsel taksir ile koşut 

değerlendirilmesi görüşü ağır basmaktadır. Buna göre, “yanılgının kaçınılabilir olup 

olmadığının tayini, taksirle işlenen haksızlıklar açısından söz konusu olan özen 

yükümlülüğünün ihlaline ilişkin ölçütler doğrultusunda yapılacaktır”401. 

Bu düşüncenin temelinde, kişinin kusurlu eyleminden sorumlu tutulabilmesi 

için başka türlü davranma olanağı bulunması veya başka türlü davranabileceğini 

öngörebilecek durumda olması gerektiği kabulü yatmaktadır. Gerçekten de 

                                                
398 STS 14 Şubat 1994 tarihli ve 3713 sayılı kararı. 
399 İsviçre Yüksek Mahkemesi Temyiz Dairesi’nin 21 Kasım 1978 tarihli ve 104 IV 263 sayılı kararı, 
(çevrimiçi) http://www.polyreg.ch/bgeleitentscheide/Band_104_1978/BGE_104_IV_263.html (son 
erişim tarihi: 26 Ekim 2006). 
400 Kienapfel, ÖJZ 1976, s. 120. 
401 İzzet Özgenç / Cumhur Şahin, Uygulamalı Ceza Hukuku, 3.b., Seçkin, Ankara, 2001, s. 217. 
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kaçınılmaz yanılgının kusuru ortadan kaldıran bir neden olarak kabul edilmesinin 

nedeni de, kişinin davranışlarını hukuka göre yönlendirebilme olanağı bulunmayan 

durumlarda ceza sorumluluğunun doğmasını engellemektir. Bu böyle olunca, failin 

hukuka aykırı davranma imkanının bulunmadığı veya bu imkanı kendi yeteneklerine 

dayanarak öngörebilecek durumda olmadığı hallerde, objektif özen yükümüne aykırı 

davranmış olsa da kusurunun ortadan kalktığı sonucuna ulaşılmalıdır402. 

Böylece, kaçınılabilirlik ölçütü basit bir göreve aykırılık yaptırımı olmaktan 

çıkarılıp, eyleme yönelik kusurun bulunup bulunmaması ile koşut bir düzleme 

kavuşturulmaktadır. Kişi, kendine sunulmuş bulunan olanakları kullanarak 

davranışlarını kendisinden beklenebilecek ölçüde hukuka uygun hale getirmeye 

çalışmış ise, bunun sonucunda işlediği haksız eylemden sorumlu tutulamayacaktır403. 

 

 

 

iii. Değerlendirme 
Biz de, taksire ilişkin ölçütlerin kaçınılabilirlik açısından kural olarak aynen 

uygulanması gerektiği görüşüne katılmaktayız. Bu noktada yanılmanın yasak 

normuna veya unsura ilişkin olması açısından da bir fark bulunmamakta, her 

durumda kusurlu bir şekilde yanılgıya düşen fail kaçınılmaz yanılgıdan 

yararlanamamaktadır. Özellikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dikkate alındığında 

görülmektedir ki yasakoyucu kaçınılabilirlik ölçütünü yalnızca yasak yanılgısını 

düzenleyen 30/4’üncü maddede değil, aynı zamanda 30/3’üncü maddede düzenlenen 

eza sorumluluğunu azaltan veya ortadan kaldıran nedenlerin maddi koşullarında 

yanılgının ceza sorumluluğuna etkisini belirlerken de kullanmıştır. Aynı kavramın 

farklı yanılgı türlerinde farklı bir bareme tabi tutulması düşünülemeyeceğine göre ve 

özellikle de ileride açıklayacağımız şekilde katı kusur teorisinin reddedilmesi 

durumunda, kaçınılabilirlik ölçütünün taksir ile koşut tutulması gereği açıkça ortaya 

                                                
402 Löw, Die Erkundigungspflicht beim Verbotsirrtum nach § 17 StGB, s. 82-83; Groteguth, 
Norm- und Verbots(un)kenntnis – § 17 Satz 2 StGB, s. 124. 
403 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 106. 
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çıkmaktadır; zira eğer hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında 

kaçınılabilir yanılgıdan söz edildiğinde faili taksirinden sorumlu tutmak gerekiyorsa, 

kaçınılabilirlik ölçütünün de taksire bağlı tutulması zorunlu bir sonuçtur. Aksi 

takdirde, failin hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında kaçınılabilir 

yanılgıya düşmesine karşın somut olayda taksir derecesinde kusuru bulunmadığı için 

sorumlu tutulmaması gereken durumlar düşünülebilecektir. Aynı ölçütün yasak 

yanılgısının kaçınılabilirliğinin saptanmasında kullanılmasına da hiçbir engel 

bulunmamaktadır.   

Bununla birlikte yasak yanılgısının kaçınılabilirlik ölçütleri belirlenirken, 

yasak normunun bilinmesine ilişkin yükümlülükten doğan bazı özelliklerin aranması 

gereklidir. Bu da, faile yönelik beklenti taksir ile koşut tutulsa dahi, yasak 

yanılgısında kaçınılabilirlik kavramının kendine özgü bir içeriğinin olduğu anlamına 

gelmektedir. Örnek olarak, taksirle koşutluk, özellikle failin bir hukuksal değeri ihlal 

ettiğinin bilincinde olduğu durumlarda, yasak yanılgısının kural olarak “kaçınılabilir” 

varsayılmasını engellememektedir. Nitekim koşutluğu kabul eden yazarlar da, bu 

durumda kaçınılmaz yanılgının kabulünün kural olarak mümkün bulunmadığı 

noktasında birleşmektedirler404. 

(2) Kusur yeteneği ile ilişkisi 
Yasak normunda kaçınılabilirlik ölçütünün bir başka özelliği de, kusur 

yeteneği ile yakın ilişkisidir. Bir görüşe göre bu ilişki o derece ileridir ki, kusur 

yeteneğini ortadan kaldıran nedenler ile kaçınılmaz yasak yanılgısı, aynı durumun 

farklı görünüş biçimleridir405. Bu görüşteki yazarlar, özellikle akıl hastalığı veya 

geçici nedenlerle kusur yeteneğinin ortadan kalkması gibi durumların söz konusu 

olabilmesi için haksızlık bilincinin yokluğunu bir ön koşul olarak görmektedirler406. 

Yine, aşırı heyecan ve panik altında ani kastla işlenen suçlar açısından da bazı 

durumlarda haksızlık bilincinin ortadan kalkmış olabileceği iddia edilmektedir. Buna 

                                                
404 NK-Neumann, § 17, Kn. 61; Jakobs, AT, Kn. 19/38; Strathenwerth/Kuhlen, AT, Kn. 10/91. 
Jescheck ise bu konuda herhangi bir istisna kabul etmemektedir (krş. Jescheck/Weigend, AT, s. 458-
459.  
405 Arthur Kaufmann, FS Eb. Schmidt, s. 321. 
406 Bkz. Arthur Kaufmann, FS Eb. Schmidt, s. 325.  
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göre, meşru savunmada sınırın aşırı heyecan ve panik nedeniyle aşılması durumunda 

veya korkuya yol açan bir panik, başka bir kimseden kaynaklanan baskı veya sürü 

psikolojisi altında suç işleyen kimseler, eğer davranışlarını bir normatif süzgeçten 

geçirebilme imkanları olmadan gayri ihtiyari eylemi gerçekleştirmişlerse haksızlık 

bilincinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmalıdır407. 

 Her iki hukuksal kurum da failin, davranışının hukuksal niteliğini 

kavrayabilme yeteneğinin bulunmaması halini düzenlediği için, bu görüşe göre, 

yasak yanılgısı düzenlemesinin bulunduğu yerde kusur yeteneğini kaldıran hallerin 

de teker teker sayılmasına gerek bulunmamaktadır; zira kaçınılmaz yasak yanılgısı 

düzenlemesi bu halleri de kapsayacaktır408. Bu anlayışa göre, “haksızlık bilincinin 

hangi nedenle ortadan kalktığı sorunu bir rol oynayamaz. Kişinin yeni çıkmış bir 

Resmi Gazetede yer alan bir yasa hükmünü bilmediği için davranışının haksızlığını 

kavrayamaması ile psişik bir bozukluk sonucunda vicdan denetimi yetisinin ortadan 

kalkmış olması nedeniyle bu haksızlığı kavrayamaması arasında bir farklılık 

görmenin gerekçesi olamaz”409. 

Alman hukukunda günümüzde de ağırlıklı olarak savunulan görüşe göre 

yasak yanılgısı hükümleri kusur yeteneğini etkileyen ve ortadan kaldıran halleri 

kapsayan bir üst düzenlemedir, ancak bu halleri düzenleyen Al.CK § 20’ye göre 

öncelikle uygulanmaları gerekir. Bu durumda, kaçınılmaz bir yasak yanılgısının 

varlığı, kusur yeteneğinin ortadan kalkmış sayılmasının bir ön koşulu olarak 

görülmekte ve bu durum, kusur yeteneğini kaldıran nedenlerin önceki kusura 

dayanması durumunda failin kusurunun devam edeceği görüşünün (actiones libera in 

causa) açıklanmasında dayanak noktası olarak gösterilmektedir410. 

Her ne kadar kusur yeteneğini kaldıran nedenler ile kaçınılmaz yasak 

yanılgısı kurumlarının her ikisi de, failin yaptığı eylemin hukuka aykırı niteliğini 

kavrayabilip kavrayamayacağı açısından önem taşımaktaysa da kabul edilmelidir ki, 

                                                
407 Köhler, AT, s. 418-419. 
408 Arthur Kaufmann, FS Eb. Schmidt, s. 321-322; aynı görüşte: Eduard Dreher, “Verbotsirrtum und 
§ 51 StGB”, GA 1957, s. 99. 
409 Dreher, GA 1957, s. 98. 
410 Bkz. MüKo-Streng; § 20, Kn. 16-17. 
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bu iki hukuksal kavram arasında temel bir nitelik farkı bulunmaktadır. Kusur 

yeteneğini azaltan veya kaldıran nedenler, kişinin genel olarak haksız hareket etme 

kapasitesine sahip olup olmadığını, yani özgürce karar verme yeteneği bulunup 

bulunmadığını ilgilendiren ve ağırlıklı olarak biyolojik ve psikolojik temellere 

dayanan olgulardır. Buna karşılık kaçınılmaz yasak yanılgısı ise, kişinin 

gerçekleştirdiği somut davranışın hukuka aykırı niteliğini bilebilme olanağının 

kendisine objektif olarak verilmiş olup olmadığının saptanması anlamına gelir. Yani 

yasak yanılgısına ilişkin araştırma yapılırken bakılması gereken tek şey, failin 

objektif koşullar altında yanılgısını ortadan kaldırabilme imkanının bulunup 

bulunmadığıdır; yoksa bu imkanı somut anlamda kullanabilme yeteneğinin, yani 

özgürlüğünün bulunup bulunmadığı gibi bir araştırma yapılmaz411.  

Türk Ceza Kanunu’nun kusur yeteneğine ilişkin düzenlemelerinin lafzı da, 

genel anlamda “failden belirli bir davranışın beklenemezliği” gibi bir mazeret 

nedeninin kabulüne imkan vermemektedir. Gerçekten de, Alman Ceza Kanunu § 

20’deki “eylemin hukuka aykırılığını kavrama veya bu kavrayışa göre davranma” 

yeteneğinin Türk Ceza Kanunu’ndaki karşılığı, “işlediği fiilin hukuki anlam ve 

sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme” 

yeteneğidir. Burada davranışların “fiille ilgili olarak” yönlendirilmesine vurguda 

bulunularak, kanımızca haksızlık bilinci alanı bu maddenin kapsamı dışında 

bırakılmış olmaktadır. Yine, actiones libera in causa  kuramının hukuksal dayanağı 

da 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 34/2’nci maddesinde yer aldığı için, bunun 

açıklanması bakımından kaçınılmaz yasak yanılgısı koşullarına başvurmanın da 

gereği bulunmamaktadır. 

Belirtelim ki Alman hukukunda da kusur yeteneğini etkileyen durumlar ile 

yasak yanılgısının birbirinden tamamen farklı uygulama alanları olan bağımsız 

kavramlar olduğu görüşü azınlıkta kalmakla birlikte savunulmaktadır. Buna göre 

kusur yeteneğini etkileyen haller ruhsal bozukluklar nedeniyle kusurun ortadan 

                                                
411 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 201, 205. 
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kalktığı durumlara ilişkindir, yasak yanılgısı halleri ise toplumsallaşma bozuklukları 

nedeniyle kusurun ortadan kalktığı durumlardır412. 

Bunun sonucunda şu çıkarımda bulunmamız yerinde olacaktır: Kusur 

yeteneği ortadan kalkmadığı halde kişi kaçınılmaz yasak yanılgısına düşmüş kabul 

edilebileceği gibi, kaçınılmaz yasak yanılgısına düşmeyen bir kimsenin ceza 

sorumluluğu da kusur yeteneğini etkileyen nedenler sonucunda azalabilir ya da 

ortadan kalkabilir. Gerçekten de, akıl zayıflığı nedeniyle davranışlarını kontrol etme 

imkanı bulunmayan kimselerin de, daha önceki davranışlarına ilişkin anıları 

nedeniyle, bunların yasaklanmış olduğunu bilmeleri olanaklıdır. Bu durumda, yasak 

yanılgısı halinde bulunmasalar dahi kusur yetenekleri etkilenmiş sayılabilecektir413.  

Bu iki alan birbirine bazı noktalarda yaklaşsalar da, gerçekte kapsamları ve 

amaçları birbirinden farklı iki kurum söz konusudur414. Yasak normunda kaçınılabilir 

yanılgının da ceza sorumluluğunda bir indirime neden olabileceğini öngören hukuk 

sistemleri (örneğin Almanya ve İspanya) açısından bunun bir sonucu da şudur: Hem 

geçici bir nedenle kusur yeteneği azalmış ve hem de kaçınılabilir bir yasak 

yanılgısına düşmüş bulunan bir kimsenin kusuru iki farklı nedenden azalmış kabul 

edileceği için, böyle bir faile iki kez ceza indirimi uygulanması gündeme 

gelebilecektir415. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda ise kaçınılabilir yasak yanılgısı 

için herhangi bir indirim öngörülmemiştir. Yine de, kusur yeteneğini etkileyen 

nedenlerle yasak yanılgısının somut olayda çakışması durumunda sistematik bir 

belirleme yöntemi izlenmelidir. Örnek olarak geçici bir nedenle kusur yeteneği 

önemli ölçüde etkilenmiş bir kişinin aynı zamanda haksızlık bilinci olmadan hareket 

etmesi durumunda öncelikle kusur yeteneği etkilenmiş olmasaydı yanılgıya yine 

düşüp düşmeyeceği ve bu yanılgının kaçınılabilir olup olmayacağı saptanacak, 

sonradan kusur yeteneğindeki eksilmenin sorumluluğunu ne şekilde etkileyeceği 

araştırılacaktır. Yasak yanılgısının her durumda kaçınılmaz olacağı saptanırsa (örnek 

                                                
412 LK-Schild, § 20, Kn. 54; Jakobs, AT, Kn. 19/7. 
413 Horst Schröder, “Verbotsirrtum, Zurechnungsfähigkeit, actio libera in causa”, GA 1957, s. 298-
299. 
414 Aynı doğrultuda: Schröder, GA 1957, s. 298. 
415 Bkz. Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 203; Nieto Martín, El conocimiento del derecho, s. 70. 
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olarak önemli bir içtihat değişikliği nedeniyle sorumluluğun genişletilmesi halinde) 

fail hakkında cezaya yer olmadığına karar verilecek, yanılgının kaçınılabilir olduğu 

sonucuna varılması halinde ise, kusur yeteneğinin ne şekilde etkilendiğine göre faile 

güvenlik önlemi uygulanması yoluna gidilebilecektir416. 

c. Hukuksal Sonuçları 
Kaçınılmaz bir yasak yanılgısı söz konusu olduğunda, failin ceza 

sorumluluğunun ortadan kalkacağı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 30/4’üncü 

maddesi tarafından hükme bağlanmıştır. Bunun ceza usul hukukundaki karşılığı ise, 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun m. 223/3/d anlamında “kusurluluğu ortadan 

kaldıran” bir yanılgı bulunduğu için, beraat değil, “ceza verilmesine yer olmadığına” 

karar verilmesidir.  

Kaçınılabilir bir yanılgı durumunda ise ne şekilde bir uygulamada 

bulunulacağı Türk Ceza Kanunu’nda öngörülmüş değildir. İsviçre ve Avusturya ceza 

kanunları da benzer bir yol izlemişlerdir. Özellikle Avusturya Ceza Kanunu’nun § 

9/3 hükmüne göre, “(yasak yanılgısının) faile yüklenebilir olduğu durumda, fail 

kasten hareket etmiş ise kasıtlı eyleme, taksirle hareket etmiş ise taksirli eyleme 

ilişkin ceza yaptırımı uygulanır”. 

Diğer hukuk düzenlerinde ise kaçınılabilir yasak yanılgısı açısından bazen 

takdiri, bazen ise zorunlu bir indirim nedeninin öngörüldüğünü saptamaktayız. 

Alman Ceza Kanunu’nun § 17 hükmünde takdiri bir indirim nedeni bulunmaktadır. 

Buna göre, failin yanılgısının kaçınabilir olduğu durumlarda yargıç cezayı Alman 

ceza Kanunu’nun § 49/I hükmünde öngörüldüğü şekil ve miktarda indirebilecektir.  

İspanyol Ceza Kanunu’nun 14/3’üncü maddesinde ise, öngörülen indirim 

takdiri değil, zorunludur. Buna göre, “(yasak yanılgısı) kaçınılabilir idiyse, bir ila iki 

derece düşük ceza uygulanacaktır”. Bu indirim, kanunun 70/1’inci maddesi uyarınca 

cezanın alt sınırının ilgili suç tipini düzenleyen maddede yazanın yarısından dörtte 

birine kadar indirilmesi anlamını taşımaktadır; dolayısıyla da failin özellikle lehine 

bir uygulama anlamına gelmektedir. 

                                                
416 Nieto Martín, El conocimiento del derecho, s. 70. 
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Bu şekildeki bir indirim, kusur ilkesinin bir sonucudur. Gerçekten bu ilke, 

yalnızca faile kusuru olmadan ceza verilemeyeceği anlamını taşımaz, yanı zamanda 

verilecek cezanın kusur ile orantılı olmasını da gerektirir417. Yasak yanılgısı 

kaçınılabilir de olsa birçok durumda failin kusurunun azalmasına neden olacağından, 

buna ceza sorumluluğu anlamında bir sonuç bağlanması, kusur ilkesinin bir 

gereğidir. Bununla birlikte, takdiri bir indirimin yeterli mi olduğu, yoksa zorunlu bir 

indirim nedeninin mi kabul edilmesi gerektiği noktasında farklı görüşler ortaya 

çıkmıştır. Kural olarak failin “normal hukuka sadakat anlayışı”ndan farklı bir tutumu 

nedeniyle yanılgıya düştüğü, hukuka karşı duyarsız tavır içinde bulunduğu 

durumlarda kusur yoğunluğunda herhangi bir azalma görülmeyeceği için takdiri bir 

indirim nedeninin yerinde bir seçim olduğu yönünde görüşler ağır basmaktadır418. 

Bunun dışında failin bir medeni hukuk veya idare hukuku haksızlığını var kabul 

ederek hareket ettiği ve gerçekte suç oluşturan bir davranışı işlediği durumlarda da 

bu şekildeki bir tutumun bir ceza indirimini haklı gösterecek şekilde kusurun azaldığı 

şeklinde yorumlanamayacağı, böylesi bir yanılgının kaçınılabilir olduğu durumlarda 

failin cezasının indirilmemesinin kusur ilkesi ile ters düşmeyeceği ifade 

edilmektedir419. Alman Anayasa Mahkemesi de kaçınılabilir yasak yanılgısına takdiri 

bir indirim nedeni öngörülmüş olmasını kusur ilkesi ile çelişik görmemiş ve bu 

şekildeki bir düzenlemenin yasakoyucunun yetkisi dahilinde bulunduğu sonucuna 

varmıştır420.  

Türk hukuku açısından ise varılması gereken sonuç şudur: Kaçınılabilir yasak 

yanılgısı, failin ceza sorumluluğuna suç tipi için öngörülmüş bulunan yasal 

cezalandırma sınırlarının dışında herhangi bir etkide bulunmayacaktır. 30/4’üncü 

madde, 4’üncü maddede öngörülen “ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz” 

kuralının bir istisnasını oluşturmaktadır. Bu kural-istisna ilişkisi içinde söz konusu 

yanılgı tipi açısından yasada öngörülmüş bulunan sonuçların dışında bir hukuksal 

                                                
417 Kayıhan İçel / Süheyl Donay, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku – Genel Kısım, 1. 
Kitap, 4.b., Beta, İstanbul, 2005, s. 70; ayrıca bkz. Mahmutoğlu, İÜHFM 2005, s. 84. 
418 Bkz. LK-Neumann, § 17, Kn. 83. 
419 LK-Neumann, § 17, Kn. 84. 
420 Alman Anayasa Mahkemesi’nin 17 Aralık 1975 tarihli ve 1BvL 24/75 sayılı kararı, BVerfGE 41, 
s. 121 vd., s.124-125. 
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sonucun tanınması yorum kuralları çerçevesinde mümkün değildir. Ceza 

Muhakemesi Kanunu’nun 223’üncü maddesinde yalnızca kusurluluğu ortadan 

kaldıran yanılgı halinde ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran bir düzenleme 

yapılması ve bu durumda dahi ancak cezaya yer olmadığına ilişkin bir kararın 

öngörülmüş olması da bu görüşü doğrulamaktadır.  

Bununla birlikte Türk hukuku açısından kaçınılabilir yasak yanılgısına 

herhangi bir ceza indiriminin öngörülmemiş olması, çağdaş ceza hukukundaki 

eğilimlerle uyumlu bir sonuç değildir ve kusur ilkesi açısından da sakıncalı bir 

durumdur. Bu bağlamda, yasanın gerekçesinde yer alan “hatanın kaçınılabilir olması 

durumunda (bu hususun) temel cezanın belirlenmesinde göz önünde 

bulundurulaca(ğı)” yönündeki belirleme, cezanın alt sınırın da altında indirilmesini 

kapsamamaktadır. Bu nedenle de kusur ilkesinin gereklerinin yerine getirilmesi 

açısından yeterli bir çözüm öngörmemektedir421. 

 

 

2. Kaçınılabilirliğin Belirlenmesi İçin Ölçütler 
a. Vesile Unsuru 

(1) Genel olarak 
Yanılgının kaçınılabilir sayılması için ilk koşul, failin kendi davranışının 

haksızlık oluşturduğunu düşünmesini sağlaması gerektiği farz edilen somut bir vesile 

(Anlass) bulunmasıdır. Kural olarak böyle bir olay veya belirti ile karşılaşan fail, 

eyleminin hukuka aykırı olup olmadığı konusunda düşünmeli ve bu konu açıklığa 

kavuşturulmadan eylemi işlemekten kaçınmalıdır. 

İspanyol Yüksek Mahkemesi de konu ile ilgili verdiği bir kararında vesile 

koşulunu açıkça ortaya koymuştur. Buna göre, “fail, hukuka aykırılık hakkında 

düşünmeye yönlendirecek belirtiler bulunduğu halde eylemini hukuk düzeninin 

normlarına uygun hale getirmek amacıyla hukuksal durumu açıklığa kavuşturmaya 

                                                
421 Aynı doğrultuda: Özbek, TCK İzmir Şerhi, s. 356-357. 
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çalışmadığı durumda, (...) kasten işlenen bir suçtan dolayı cezalandırılmasını 

gerektiren kaçınılabilir bir yanılgı söz konusudur”422. 

(2) Vesile unsurunun saptanması ve hukuka aykırılık 
şüphesinin rolü 

Yukarıda açıkladığımız gibi, kişinin yaptığı eylemin haksızlık oluşturduğuna 

yönelik bir şüphe duyması, olası haksızlık bilinci kavramının bir unsuru olarak 

görülmemek gerekir. Bununla birlikte, her ne nedenle olursa olsun şüphe halindeki 

kişinin, eyleminin haksızlık oluşturduğunu düşünmesini sağlayacak bir vesile ile 

karşılaştığı varsayılabilecektir. Yani şüphe durumu, kural olarak yanılgının 

kaçınılabilirliğini gösteren bir belirtidir423.  

Burada tartışılması gereken konu, vesile unsurunun objektif olarak mı, yoksa 

sübjektif olarak mı saptanması gerektiğidir. Yani failin somut olayda hukuksal 

durumu araştırmasına yönlendirecek bir belirti ile karşılaşmış olması ve bunun 

objektif bir gözlemci tarafından saptanabilecek olması yeterli midir, yoksa failin söz 

konusu belirtiyi algılamış ve buna rağmen görmezden gelmiş mi olması aranmalıdır? 

Özellikle Alman Federal Mahkemesi’nin eski tarihli kararlarına bakıldığında, 

vesile unsurunun tamamen objektif olarak belirlendiğini görmekteyiz424. Bu yaklaşım 

öğreti tarafından eleştirilmiş ve zaten “failin davranışının hukuka aykırı olduğunu 

anlama olanağı”nın somutlaşmış biçimi olan vesile unsurunu, “bir vesilenin 

bulunduğunu algılama olanağı” olarak genişletmek suretiyle, failin daha davranışının 

hukuka aykırı olduğunu anlama özgürlüğü noktasına gelmeden yanılgısının 

kaçınılabilir olduğu sonucuna vardığı ileri sürülmüştür. Bu düşünce tarzının, failin 

yaşam tarzı kusuruna ve dolayısıyla fail ceza hukukuna yol açtığı ithamı öğretide 

                                                
422 STS 14 Şubat 1994 tarihli ve 3713 sayılı kararı. 
423 NK-Neumann, § 17, Kn. 63. 
424 Bkz. BGH, 2 Şubat 1954 tarih ve 5 StR 590/3 sayılı kararı, BGHSt 5, s. 284 vd. Karara konu olan 
olayda yeni avukat olmuş bir şahıs, üstlendiği boşanma davasındaki davacının isteği üzerine, bu 
kişinin müşteki olduğu bağlantılı bir ceza davasında sanık konumunda bulunan bir başka kimsenin 
vekaletini de üstlenmiş ve böylece çıkar çatışmasına ilişkin kuralları ihlal ederek cezalandırılabilir bir 
eylem işlemiştir. Karara göre, “olaydaki yasak yanılgısı, kaçınılabilir niteliktedir. Sanık, davranışının 
hukuken caiz olduğundan hiçbir şüphe duymadığı için, bu konuyu araştırması için bir vesile görmemiş 
olabilir. Buna karşılık (...) düşünceleri yüzeysel kalmıştır. Bunun nedeni ise, (...) vicdan gerilimindeki 
eksikliktir”. 
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kendisine yer bulmuştur425. Buna göre, her bir anda sayısız davranış olasılıklarından 

birini seçmek durumunda bulunan insan, bunlardan bir bölümünü yapmamak 

konusunda irade oluştururken özgür olabilmesi için, neden belirli bir davranışı 

seçmeyip diğer bir davranış şeklini seçmesi gerektiğini açıklayabilecek bir vesilenin 

varlığı gereklidir. Böyle bir vesile ile somut olayda karşılaşmamış kişinin, söz 

konusu davranış şeklinden kaçınıp kaçınmaması ancak salt rastlantıya dayanan bir 

karar olacaktır426.   

Şüphenin varlığının her durumda aranıp aranmayacağı, başka bir tartışma 

konusu olmuştur. Başka bir deyişle, failin davranışını gerçekleştirmeden önce bunun 

haksızlık oluşturduğuna ilişkin bir belirti ile karşılaştığını düşünmesi mi 

gerekecektir, yoksa somut olayda bir belirtinin bulunmuş olması, failin bu belirtiyi 

kavramış olup olmamasından bağımsız olarak, vesile unsurunun yerine gelmiş 

olduğu anlamını mı taşıyacaktır? 

Şüphe koşulunun vazgeçilmez olduğunu kabul eden bir görüşe göre, “en 

azından davranışının bir şekilde yasaklanmış olabileceğin ilişkin somut bir bilince 

sahip bulunmayan kişi, davranışını düzenleyen somut normu araştırma yetisine sahip 

değildir” ve “normu araştırma yükümlülüğünün doğmasına yol açan bir vesilenin 

var kabul edilebilmesi için en azından soyut bir şüphenin varlığı zorunludur”427. Bu 

anlayışa göre, araştırma yükümlülüğü doğuran bir vesileden söz edebilmek için, 

kişinin maddi vakıaları değerlendirmek suretiyle kendisini hukuksal bir yükümlülük 

altında hissetmesi zorunludur428.  

Buna karşılık bir başka görüşe göre, şüphenin vesile unsurunun saptanması 

bakımından tek geçerli ölçüt olarak kabul edilmesinin önemli bir sakıncası 

bulunmaktadır: Bu durumda, yaptığı işin hukuka uygun olup olmadığı konusunda 

ayrıntılı bir şekilde düşünen “kuruntulu” bir kimse, bu olasılığı kural olarak ciddiye 

almayan “kaygısız” bir kişiye göre bu gibi vesileleri çok daha sık görecek ve kendini 

                                                
425 Bkz. Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 209, 210.  
426 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 209. 
427 Eckhard Horn, Verbotsirrtum und Vorwerfbarkeit, Duncker & Humblot, Berlin, 1969, s. 105; 
Zaczyk, JuS 1990, s. 893. 
428 Horn, Verbotsirrtum und Vorwerfbarkeit, s. 105.  
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bunları araştırmak zorunda hissedecektir. Buna karşılık, bu gibi vesileleri 

“görmezden gelen” veya bunlara karşı “dikkatsiz” davranan kimse, çoğu zaman 

yaptığı işin hukuka uygun olduğu konusunda sarsılmaz bir güvene sahip olduğu için 

kural olarak yasak yanılgısı da kaçınılmaz kabul edilecek ve “kuruntulu” kişiye göre 

hukuk önünde daha avantajlı bir duruma geçecektir429. Bu görüş ise, taksir ve kast 

kusurunun birbirine karışmasına yol açtığı ve soruna salt fayda ve zarar ikilemi 

açısından baktığı noktalarından eleştirilmiştir430.  

Buradaki ikilem şuradan kaynaklanmaktadır: Vesile unsurunun objektif 

olarak saptanması durumunda bu unsurun salt bir olanak ölçütüne indirgenmesi, buna 

karşılık yalnızca sübjektif değerlendirmeye, yani failin şüphesine dayandırılması 

halinde failin algılama kusuruna hiçbir önem atfedilmeyerek kaçınılmaz yanılgının 

sınırlarının aşırı derecede genişletilmesi tehlikesi bulunmaktadır. Bu tehlikelerden 

uzak kalmak isteyen öğretinin çoğunluğu, sübjektif ölçütlerin benimsenmesi, ancak 

bunların çeşitli durumlarda genişletilerek, failin objektif olarak var olan vesileyi 

algılamadığı veya bunu görmezden geldiği bazı hallerin de kaçınılabilir yanılgı 

kapsamına alınması görüşünü savunmaktadır431. 

Öğretide ağırlıklı bulunan ve bizim de katıldığımız bu yaklaşıma göre, 

haksızlık şüphesi, vesile koşulunun gerçekleştiği hallerden biri ve en önemlisi 

olmasına karşın, şüphenin bulunmadığı, yani failin gerçekleştirdiği eylemin hukuka 

uygun olduğu yönünde kesin bir inancı olduğu bazı durumlarda dahi vesile koşulu 

var kabul edilmelidir. Bunlar da, failin başka bir hukuksal değere müdahale ettiğinin 

bilincinde olduğu ve/veya faaliyet gösterdiği alanın hukuk tarafından özel normlarla 

düzenlendiği bilgisine sahip olduğu durumlardır432. 

                                                
429 Baumann, AT, s. 449. Baumann bu eleştiriyi genel olarak yasak yanılgısında vesile ölçütüne 
yönelik olarak yapmış olmasına karşın, gerçekte bu sakınca ancak vesile unsurunun sübjektif olarak 
belirlenmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Aynı görüş başka yazarlar tarafından da savunulmuştur: 
Bkz. LK-Schroeder, § 17, Kn. 29; Günter Stratenwerth, “Literaturbericht”, ZStW 85(1973), s. 483-
484. Stratenwerth bu eleştiri noktasının Horn’un tezinin yanlışlığını ispatlamaya yetmeyeceğini, 
ancak zayıflığını gösteren bir belirti olabileceğini ifade etmektedir.  
430 Bkz. Zaczyk, JuS 1990, s. 893. 
431 Bkz. LK-Schroeder, § 17, Kn. 29. 
432 Roxin, AT/I, § 21, Kn. 56.  
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Belirtelim ki, bu görüşü ortaya koyan Roxin’e göre, şüphe unsurunun 

gerçekleşmiş olması durumunda artık olası haksızlık bilinci var kabul edileceğinden, 

failin araştırma yükümlülüğüne uymaması durumunda yasak yanılgısına, dolayısıyla 

kaçınılabilir-kaçınılmaz yanılgı ayırımına gidilmeyecek ve fail davranışından tam 

kusurla sorumlu sayılacaktır433. Buna karşılık bizim savunduğumuz gibi olası 

haksızlık bilincine daha yüksek bir olasılığın ciddiye alınması standardı 

uygulandığında, şüphenin varlığı yasak yanılgısını bütünüyle dışlamayacak ve olası 

haksızlık bilincinin bulunmadığı durumlarda yasak yanılgısının kaçınılabilir olup 

olmadığına yeniden bakılmak gerekecektir. 

Bazı istisnalarla birlikte sübjektif ölçütün kabul edilmesinin pratik sonucu ise 

şudur: Bir hukuksal değere müdahale ettiğinin farkında olmayan ve aynı zamanda 

kendine özgü hukuk normlarının geçerli olduğu bir alanda değil, genel hukuk 

normlarının geçerli olduğu bir alanda faaliyet gösteren – ya da kendisini böyle bir 

alanda gören – kişi, yaptığı eylemin haksızlık oluşturduğuna yönelik bir şüpheye de 

kapılmış değilse, kaçınılmaz bir yasak yanılgısına düşmüş kabul edilecektir. Kaldı ki, 

sözü edilen istisnalar, temel olarak failin maddi vakıaları algılayıp algılamamasına 

değil, bunlara ilişkin hukuksal yorumuna dayandığı için, kast kusuru ile taksir 

kusurunun birbirine karıştırılması veya kişinin seçme özgürlüğünün önceden 

sınırlanması gibi eleştirilerden de etkilenmeyeceklerdir. Gerçekten de hiçbir durumda 

failin salt yaptığı eylemin niteliğine ilişkin bir değerlendirmesi yeterli görülmemekte, 

“hukuksal bir değere” müdahale ettiği, “hukuk tarafından özel olarak düzenlenmiş 

bir alanda” hareket ettiği gibi, hukuk fikrine çağrıda bulunan ölçütler dikkate 

alınmaktadır. 

Alman Federal Mahkemesi’nin bu konuda vermiş olduğu bir kararda, farklı 

bir gerekçe ile benzer bir sonuca ulaştığı görülmektedir. Karara konu olan olayda, 

akıl hastası bir kadın ile, kadının rızası dahilinde cinsel ilişkiye giren iki işçi, 

mağdurun ruhsal bozukluğu konusunda bilgi sahibi olmalarına karşın, akıl hastası bir 

kişi ile cinsel ilişkiye girmenin suç olduğunu bilmemektedirler. Kendileri bu konuda 

herhangi bir şüphe halinde bulunmadıkları gibi, çevrelerinde bu ilişkiden haberdar 

                                                
433 Bkz. Roxin, AT/I, § 21, Kn. 56. 
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olan kişilerin de olayın suç oluşturduğu konusunda bir bilinci söz konusu değildir. 

Alman Federal Mahkemesi konuyla ilgili verdiği kararında faillerin kaçınılmaz bir 

yasak yanılgısına düştükleri sonucuna varmış, ancak bunu söz konusu kişilerin – 

kusur yetenekleri tam olmasına karşın – ruhsal kapasitelerinin azlığına 

dayandırmıştır434. Halbuki aynı olayda yukarıda açıklanan ölçütlerin uygulanması 

halinde, vesile unsurunun bulunmadığı sonucuna ulaşılması mümkündür; zira failler 

mağdurun – geçersiz olduğunu bilmedikleri –rızası nedeniyle onun korunan bir 

hukuksal değerine müdahale ettiklerini fark edemedikleri gibi, özel normlarla 

düzenlenmiş bir faaliyet icra ettiklerine ilişkin bir bilinç sahibi de değildirler435. 

 

 

(3) Şüphenin bulunmadığı durumlarda vesile unsuru 
i. Bir hukuksal değere müdahale bilinci 

Failin doğrudan şüphe duyması dışında, kendi davranışından emin olduğu 

bazı durumlarda da vesile koşulunun yerine geldiği kabul edilebilecektir. Fail, 

eyleminin suç oluşturduğunu bilmemekle birlikte korunan bir hukuksal değeri 

zedelediğinin, yani başka bir kişinin korunan hukuksal alanına tecavüz ettiğinin 

bilincinde ise, bu bilincin onu düşünmeye sevk etmesi gerekir. Bir hukuksal değeri 

ihlal ettiğini bilen kişiden, bu hukuksal değerin ceza hukuku aracılığı ile de korunup 

korunmadığını araştırması beklenebilecektir436. Bu gibi durumlarda failin bir 

                                                
434 BGH, 21 Ocak 1954 tarihli ve 3 StR 43/53 sayılı kararı, JR 1954, s. 188-189. Mahkeme kararda 18 
Mart 1952 tarih ve GSSt 2/51 sayılı karar (Bkz. BGHSt 2, s. 194 vd.) ile ortaya konan vicdan gerilimi 
ölçütünün geçerli olduğunu vurgulamakla birlikte, sonuç olarak bu ölçütle bağdaşmayan bir hükme 
varmıştır. Mahkemeye göre, “bu olayın kendine özgü niteliği odur ki, (...) failler, Bayan E. İle vinsel 
ilişkiye girmenin yasak ve suç teşkil eden bir davranış olduğu konusunda en ufak bir şüpheye dahi 
kapılmamışlardır. Kısıtlı algılama güçleri ve yeterince gelişmemiş adap kavrayışları, davranışlarının 
haksızlığını anlamalarını baştan itibaren engellemiştir (...) Şüphe duymamaları nedeniyle sanıklar 
hiçbir yere danışmamışlardır, kaldı ki davranışı kendilerine öneren işverenleri A. olup, yörenin 
belediye başkanı gibi bu kişi de, söz konusu hareketin haksızlık oluşturduğunu bilmemektedir.” (JR 
1954, s. 188).   
435 Roxin, AT/I, § 21, Kn. 60. 
436 NK-Neumann, § 17, Kn. 63. Aynı görüşte: Stratenwerth/Kuhlen, AT, § 10, Kn. 85; SK-Rudolphi; 
§ 17, Kn. 31. 
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hukuksal değere müdahale ettiğine yönelik bir bilincin varlığının, vesile koşulunun 

yerine gelmesine neden olduğundan söz edilir.  

Burada bazı yazarlar “temel toplumsal normlara aykırılık bilinci”nden veya 

“ahlak düzenine aykırılık bilinci”nden söz etmektedirler437. Buna göre, ahlaka veya 

toplum düzenine aykırılık bilinci kavramları haksızlık bilincinin yerine geçemese de, 

yasak yanılgısının kaçınılabilir olup olmadığının saptanmasında ölçüt olarak 

kullanılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır438. Buna karşılık, ceza hukuku 

normlarının kaynağı ancak korunan hukuksal değerler olabileceği için, burada 

hukuksal değere müdahale bilincinin esas alınması yerindedir439. 

Hukuksal değere müdahale bilincini bir örnekle açıklayacak olursak; hesabına 

“kredi ödemesi” açıklaması ile hayli yüklü bir miktar para yatırıldığını gören, bunun 

başka birine ait olması gerektiğini düşünmesine karşın asıl sahibini bulma 

girişiminde bulunmadan parayı elinde tutan ve kullanan bir kimseyi düşünelim. 

Kendisine sorulduğunda “yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum, en fazlası tazminat 

öderim diye düşündüm” diye yanıtlayan bu kimse, yaptığı eylemin kamu hukuku 

yaptırımına tabi olduğunu bilmediği için haksızlık bilinci bulunmamaktadır. Hatta 

böyle bir olasılığı ciddiye dahi almamış olduğuna göre, olası haksızlık bilincinden de 

söz etmeye imkan yoktur. Bununla birlikte, paranın başka bir kişiye ait olması 

gerektiğini düşündüğüne, yani başka bir kişinin korunan bir hukuksal değerine 

müdahale ettiğinin bilincinde olduğuna göre, parayı elinde tutmaya karar vermeden 

önce bu davranışının ceza hukuku anlamında haksızlık oluşturup oluşturmadığını 

araştırma yükümlülüğü altındadır ve dolayısıyla kaçınılmaz bir yasak yanılgısı 

nedeniyle ceza sorumluluğundan kurtulduğu iddiasında bulunamayacaktır.  

ii. Kendine özgü hukuksal normlarla düzenlenmiş bir 
alanda bulunma 

Bazı durumlarda kişinin herhangi bir hukuka aykırılık şüphesi bulunmaması 

ve bir hukuksal değere müdahale ettiğinin de bilincinde bulunmamasına karşın, 

                                                
437 Stratenwerth/Kuhlen, AT/I, § 10, Kn. 86; LK-Schroeder, § 17, Kn. 29; “ahlak düzeninin 
katlanılmaz bir şekilde ihlali – ignorantia crassa” ölçütü için bkz. Jescheck/Weigend, AT, s. 458. 
438 Stratenwerth/Kuhlen, AT/I, § 10, Kn. 86. 
439 Roxin, § 21, Kn. 58. 
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yasak yanılgısının kaçınılabilir nitelikte olduğunun kabul edilmesi gereklidir. 

Kendine özgü hukuksal normlarla düzenlenmiş bir alanda hareket eden, özellikle de 

tehlikeli bir faaliyet gösteren kimselerin, bu özel hukuksal alana ilişkin normları 

öğrenerek faaliyetlerini bu çerçevede sürdürmeleri gerekmektedir. İşte içinde 

bulunduğu faaliyet alanını düzenleyen özel normlar bulunduğunu bilen ve fakat bu 

normları araştırmayan kimselerin, kural olarak kaçınılabilir bir yanılgı içinde 

bulunduğu genel olarak kabul edilmektedir440.  

(4) Vesile Unsuruna İlişkin Özel Sorunlar 
i. Farklı bir hukuk düzeninin değer yargıları ile 

hareket eden kişilerde vesile unsurunun saptanması 
Yasak yanılgısının önemli bir uygulama alanı, farklı bir hukuk düzeninde 

yetişmiş bulunan ve davranışlarını bu hukuk düzeninin değer yargılarına göre 

değerlendirerek yasak yanılgısına düşen kişilerdir. “Ceza kanunlarını bilmemek 

mazeret sayılmaz” ilkesi bu gibi kişiler için de geçerli olduğuna göre, yasak 

yanılgısının kaçınılabilir olup olmadığı saptanırken de bu kimselere herhangi bir 

ayrıcalık tanınması mümkün olmamakla birlikte, bu durumdaki insanlara, yaptıkları 

her bir eylemin hukuka aykırılığını denetleme yükümlülüğünün yüklenmesi de aşırı 

bir beklenti olacaktır. Dolayısıyla yabancı veya farklı hukuk düzenine göre suç 

oluşturmayan davranışlar açısından vesile unsurunun belirlenmesine özel bir önem 

verilmesi gerekmektedir. 

Alman hukukuna bakıldığında, farklı hukuk düzenlerinden gelen, hak ve 

haksızlık kavramları üzerine farklı anlayışlara sahip kimselerin içinde bulunduğu 

haksızlık yanılgısının kaçınılmaz sayıldığı bazı durumlara rastlanmaktadır. 

Mannheim Eyalet Mahkemesi’nin bir kararında, Almanya’da ikamet eden 

Ahmediyye tarikatına mensup Pakistanlı bir kişinin düştüğü yanılgıyı bu gerekçe ile 

kaçınılmaz görmüştür. Davaya konu olan olayda sanığın sürekli alkol kullanan ve 

kavga eden kadın komşusu, erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak sanığın kapısına 

dayanmış ve yardım istemiş, kadının yarı çıplak ve sarhoş halinden tiksinen sanık 
                                                
440 Krş. SK-Rudolphi, § 17, Kn. 44. Rudolphi, bu gibi durumlarda failin davranışından sorumlu 
tutulması gerektiği görüşüne katılmakla birlikte, buradaki yanılgının kaçınılabilir olduğunu 
reddetmektedir. Yazara göre bu gibi durumlarda kaçınılmaz bir yanılgı bulunduğu halde failin 
sorumlu tutulduğu bir hal bulunmaktadır. 
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ise, yardım çağırmadan kapıyı kapatmış ve yatağına dönmüştür. Zor durumdaki 

kişilere yardım etmeme suçu açısından kastın varlığını saptayan mahkeme ise, zor 

durumdakilere yardım etme yükümlülüğü yükleyen yasa hükmünün (Al. CK § 323 c) 

genelgeçer ve temel bir haksızlık olmadığından hareket etmiş, failin ülkesinde böyle 

bir yükümlülük ortaya koyan herhangi bir yasal kural olmadığını saptamış ve failin 

dinsel ve ahlaki ön kabullerini de dikkate alarak, kendini yardım etme zorunluluğu 

altında hissetmemiş olmasından dolayı sorumlu tutulamayacağı sonucuna 

varmıştır441.  

Karara konu olan hukuksal sorun, failin araştırma yükümünü yerine getirip 

getirmediği değil, olayın hukuka aykırılığını araştırmak için herhangi bir vesilesinin 

bulunup bulunmadığı noktasında ortaya çıkmış ve Alman Federal Mahkemesi, 

kanımızca da doğru olan bir yol izleyerek, vesile unsurunun gerçekleşmediği, 

dolayısıyla yanılgının kaçınılmaz olduğu sonucuna varmıştır442. 

Bu kararı, failin salt vicdani kabullerinden kaynaklanan seçimine yasak 

yanılgısı koruması tanır şekilde yorumlamak mümkün görünmemektedir. Mahkeme 

açıkça Pakistan hukuk düzeninde zor durumdakilere yardım yükümlülüğü 

bulunmadığına ve failin de böyle bir yükümlülüğün Alman hukuk düzeninde 

bulunduğunu bilemeyeceği gerçeğine vurguda bulunmuştur. Sonuç olarak benzer 

dinsel veya vicdani ön kabullerden yola çıkan ve fakat kendi hukuk düzeninde de 

                                                
441 LG Mannheim, 3 Mayıs 1990 tarihli ve (12) 2 Ns 70/89 sayılı kararı, NJW 1990, s. 2212-2213. 
Karara göre, “Pakistan Ceza Kanunu’nda Alman Ceza Kanunu § 323c’ye karşılık gelen bir suç tipi 
yer almamaktadır. Bu da anlaşılabilir bir durumdur; zira Kuran’da, zor durumda bulunan diğer 
insanlara yardım etmeye yönelik, Hıristiyan kavrayışı ile karşılaştırılabilecek bir emir yer 
almamaktadır, meğer ki savaş sırasında müminler zor durumda bırakılmış olsun; aksine, kafirlere 
hiçbir durumda yardım edilmemelidir (...) Bu bağlamda İslam’da Eskiçağ’ın mirası olan şaman inanç 
sistemi yaşamaya devam etmektedir. (...) Bunun haricinde, Al.CK § 323c, error juris nocet [kanunu 
bilmemek mazeret sayılmaz] kuralının geçerli kabul edilebileceği çekirdek haksızlık alanı içinde yer 
alan bir kural da sayılamaz. Bu suç tipi ilk olarak 1935 yılında yaratılıp İmparatorluk Ceza 
Kanunu’na eklenmiştir (...) [Bu nedenle] failin araştırma yükümlülüğü hiç doğmamış kabul 
edilmelidir. Basit bir işçi olup okuma-yazma da bilmeyen fail bir yıldan biraz uzun bir süredir 
Almanya’da bulunmaktadır. Çok az Almanca konuşabildiği için (...) görece tecrit altındadır ve yalnız 
kendi ülkesinden kişilerle iletişim kurabilmektedir. Yardım etme yükümlülüğünün ihlalinin 
Almanya’da cezalandırılabilir olup olmadığını araştırma yükümlülüğü hiç doğmamış olduğu için, bu 
konuda eşine danışması için de vesile bulunmamaktadır. (...) Eylemin gerçekleştirildiği anda yardım 
etme yükümlülüğünün ihlalinin bu ülkede cezalandırılabilir bir eylem olduğunu anlaması kendisinden 
beklenemeyeceği için (...) burada klasik anlamda bir kaçınılmaz yasak yanılgısı hali bulunmaktadır”.  
442 Aynı yönde: Roxin, AT/I, § 21, Kn. 59, dn. 82. 
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benzer bir yardım yükümlülüğü bulunan bir kişi, örneğin aynı tarikata mensup bir 

Türk vatandaşı, Alman mahkemeleri önünde benzer bir korumadan 

yararlanamayacaktır. 

 

 

ii. İhmali ve görünüşte ihmali suçlarda vesile 
unsurunun saptanması 

Vesile unsurunun özellik gösterdiği bir başka alan ise, ihmali ve görünüşte 

ihmali suçlardır. Alman Federal Mahkemesi bu gibi suçlarda vesile unsuru 

saptanırken ölçütün daha düşük tutulması ve kaçınılmaz yanılgının daha kolay kabul 

edilmesi yönünde karar vermiştir443. 

Öğretide de bu kararların genellikle benimsendiği görülmektedir444. Bu 

anlayışa göre, özellikle görünüşte ihmali suçlarda pozitif bir yükümlülüğünün 

varlığının kavranması, çoğu durumda icrai suçlarda bir yasak normunun 

kavranmasına göre daha zordur. Bu durumun, yükümlülüğü doğuran unsurların bir 

bölümünün örf ve adet hukukuna dayanabilmesinden kaynaklandığı ifade 

edilmektedir445. Bunun dışında, özgürlükçü bir hukuk düzeninde ihmali bir 

davranışın hukuka aykırı kabul edilmesinin ancak bir istisna olabileceği ve bu 

istisnanın bilinmemesinin, kuralın, yani yasağın bilinmemesine göre daha zor 

olabileceği ifade edilmektedir. Buna göre, “ihmali fail için emir normunu göz önüne 

getirmek hususunda özel bir neden bulunmalıdır”446. 

b. Araştırma Yükümlülüğü 

                                                
443 BGH, 5 Mayıs 1964 tarihli ve 1StR 26/64 sayılı kararı, NJW 1964, s. 1330 vd. Mahkemeye göre, 
“yerel mahkeme, ihmali bir eylem işleyen failin düştüğü yasak yanılgısının, kural olarak icrai bir suç 
işleyen failin düştüğü yanılgıya göre daha kolay mazeret nedeni olarak kabul edilmesi gerektiğini de 
dikkate almalıdır”. (NJW 1964, s. 1331). 
444 Bkz. Baumann/Weber/Mitsch, § 21, Kn. 61; Geilen, JuS 1965, s. 427. 
445 Fuhrmann, GA 1962, s. 176; Hakeri, Kasten Öldürme Suçları, s. 172. 
446 Hakeri, Kasten Öldürme Suçları, s. 172. Yazar söz konusu görüşü, ihmali ve görünüşte ihmali 
suçlarda haksızlık bilincinin saptanmasına ilişkin olarak savunmuşsa da, olası haksızlık bilincine 
ilişkin olarak savunduğumuz görüşle tutarlı olması için bu değerlendirmeye vesile unsuru kapsamında 
yer vermekteyiz. 
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(1) Araştırma yükümlülüğü kavramı ve kapsamının 
saptanması 

Davranışının haksızlık oluşturduğunu gösteren bir vesile ile karşılaşan failin, 

bunun doğru olup olmadığını araştırması gerekecektir. Bu noktada, taksir ile 

kaçınılabilirlik arasındaki bir koşutluk daha ortaya çıkmaktadır. Aynı eylemsel 

taksirde olduğu gibi burada da ceza sorumluluğunu doğuran nokta, objektif özen 

yükümlülüğüne aykırılıktır. Ancak objektif özen yükümlülüğü, maddi unsurların 

öngörülmesinde kişinin kendisinden beklenecek özeni göstermesi ve davranışlarını 

izin verilen risk alanı içinde tutmasına değil447,  yaptığı eylemin hukuka aykırı olup 

olmadığını kendisinden beklenebilecek ölçüde araştırmasına yönelik olarak 

belirlenecektir448. 

Araştırma yükümlülüğünün varlığı Alman Federal Mahkemesi’nin yasak 

yanılgısını tanımladığı kararında saptanmış ve bu yükümlülüğün gerekçeleri 

belirlenmiştir. Buna göre: “İnsan, özgür ve toplumsal kendi geleceğini belirleme 

hakkına sahip olduğu için, bir hukuk toplumunun üyesi olarak hukuka uygun 

davranmak ve haksızlıktan kaçınmak yönünde sorumluluk sahibi bir seçimde 

bulunmaya çağrılır. Bu yüküme uygun davranmış sayılabilmesi için, yalnızca 

haksızlık oluşturduğu apaçık ortada olan davranışlardan kaçınması yetmez. Bunun 

da ötesinde, nasıl davranacağına ilişkin bir karar vermesi gerektiğinde, davranışının 

hukuksal olması gerekeni ortaya koyan kurallar ile uyumlu olup olmadığını 

araştırması gerekir. Şüpheler, düşünerek veya danışarak ortadan kaldırılmalıdır”449. 

Alman Federal Mahkemesi’nin kabul ettiği ölçütlere göre, fail “olayın 

koşulları, kendi kişiliği, yaşantısı ve mesleki çevresi dikkate alındığında kendisinden 

beklenebilecek vicdan gerilimine karşın davranışının haksızlık oluşturduğu bilincini 

kazanabilecek durumda bulunmuyorsa”, düştüğü yasak yanılgısının kaçınılmaz 

olduğu kabul edilmektedir450. 

                                                
447 Zaczyk, JuS 1990, s. 893. 
448 Rudolphi, Das Unrechtsbewusstsein, s. 196; NK-Neumann, § 17, Kn. 56; Roxin, AT/I, § 21, Kn. 
34.  
449 BGH, 18 Mart 1952 tarihli ve GSSt 2/51 sayılı kararı; BGHSt 2, s. 194 vd., s. 201. 
450 BGH, 27 Ocak 1966 tarihli ve KRB 2/65 sayılı kararı; BGHSt 21, s. 18 vd., s. 21. 
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Araştırma yükümlülüğüne uygun davranmış olmak için failin elinde bulunan 

olanaklardan kendisinden beklenebilecek ölçüde yararlanması gerekir. Doğal olarak, 

kendi muhakeme yeteneğini kullanarak eylemi üzerinde düşünmek, söz konusu 

olanaklardan biridir. Davranışının haksızlık oluşturup oluşturmadığı noktasında 

düşüncesizce ve umursamazca davranan bir kişi, yanılgısının kaçınılmaz olduğundan 

söz edemeyecektir451.  

Örneğin bir telefon konuşmasını karşı tarafın bilgisi dışında banda almayı 

planlayan bir kişinin, bu hareketin hukuka uygun olup olmadığını bilmemesi 

durumunda, bir ceza hukuku kaynağına veya hukukçuya danışması yerinde 

olacaktır452. Yetkin ve güvenilir olarak gördüğü bir kişiye veya yetkili mercilere 

danışmak da bu yükümlülüğü yerine getirmek için yapması gereken 

davranışlardandır. Yükümlülüğe aykırı davranan kimse, eyleminin haksızlık 

oluşturma olasılığını öngörerek hareket etmiş sayılacak ve bu nedenle bu kimsenin 

olası haksızlık bilincinin bulunduğu ve dolayısıyla yanılgıya düşmemiş olduğu kabul 

edilecektir. 

 

 

 

(2) Failin güveninin korunması 
i. Bireysel kanıya duyulan güven 

Her ne kadar Alman Federal Mahkemesi, kişinin “düşünerek ve danışarak” 

eylemin haksızlığını araştırması gerektiği yönünde bir belirlemede bulunduysa da, 

yasak yanılgısının söz konusu olduğu ve failin de araştırma yükümlülüğünün 

doğduğu kabul edilen pek çok durumda, bu araştırma yükümlülüğünün yerine 

getirilmiş sayılabilmesi için failin kendisinden daha bilgili kimselere danışması 

aranmaktadır453. Yanlış hukuksal değerlendirmede bulunan kişinin kural olarak bu 

                                                
451 Rudolphi, Das Unrechtsbewusstsein, s. 228, 229. 
452 Roxin, AT/I, § 21, Kn. 29. 
453 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 242. 
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değerlendirmesinin sonuçlarına katlanması gerektiği ve yanılgısından 

yararlanamayacağı kabul edilmektedir454.  

Buna karşılık bazı istisnai durumlarda danışma zorunluluğu aranmadan failin 

kendi düşüncesine duyduğu güven de korunabilmektedir. Bu bağlamda öncelikle 

kişinin kendisinin konunun uzmanı olması durumu gündeme gelmektedir455. Alman 

Federal Mahkemesi çeşitli kararlarında, uzun süredir avukatlık mesleğini yürüten 

deneyimli hukukçuların, kendi şahsi kanaatlerini dikkate alması durumunda 

araştırma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılabileceklerine hükmetmiştir456. Bunun 

için, kişinin konu üzerinde güvenilir bir uzmanın özellilerine sahip olması 

aranmaktadır457. Bununla birlikte, kişi avukat olsa dahi objektif bir yargıya ulaşmak 

için en azından hukuksal metinlere, içtihatlara ve öğretide yer alan kaynaklara 

danışması beklenmelidir458. 

Buna karşılık hukukçu olmayan kişiler söz konusu olduğunda, kendi kişisel 

düşüncelerine güvenerek araştırma yükümlülüğünden kurtulmuş sayılamayacakları 

ifade edilmektedir459. Bu kişilerin kendi kendilerine hukuk metinlerini ve kitapları 

okuyarak belirli bir kanıya ulaşmaları durumunda dahi, teknik yorum kurallarını 

doğru bir şekilde uygulayıp güvenilir bir çıkarımda bulunamayabileceklerini 

düşünmeleri gerekeceği için, burada korunabilir bir güven bulunmamaktadır.  

Yasal metinlerin okunarak belirli bir yorumda bulunulması da, yargı kararları 

ve başka görüşler tarafından desteklenmediği sürece genelde sübjektif bir yorum 

anlamına geleceğinden, kişinin salt bu yoruma dayanması, araştırma 

                                                
454 S. Erman, İÜHFM 1948, s. 525. 
455 Bkz. LK-Schroeder, § 17, Kn. 41. 
456 BGH, 24 Haziran 1960 tarihli ve 2 StR 621/59 sayılı kararı, BGHSt 15, s. 332, 341. Mahkemeye 
göre, “(...) deneyimli bir avukatın özenli bir incelemenin sonunda, vekaleti almasının önceki 
müvekkilinin çıkarları ile çatışma yaratmayacağı sonucuna ulaşmış olması karşısında, bu kanıya 
güvenerek davranışının korunmaması ve diğer bir meslektaşının da görüşüne başvurarak kanısının 
doğruluğunu kontrol ettirmesi gerektiği yönünde herhangi bir gerekçe gösterilmeden sonuca 
ulaşılması doğru değildir”. Aynı yönde: BGH, 26 Haziran 1962 tarihli ve 5 StR 180/62 sayılı kararı, 
bkz. NJW 1962 s. 1831, 1832.  
457 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 249. 
458 Roxin, AT/I, § 21, Kn. 63. 
459 LK-Schroeder, § 17, Kn. 41. 
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yükümlülüğünün sona erdiği anlamına gelmeyecektir. Bununla birlikte yeni 

yürürlüğe girmiş yasaların henüz geçerli bir yorumu bulunmadığı durumlarda, genel 

yorum kurallarına uygun ve savunulabilir bir yorumu kabul eden ve bu yoruma göre 

davranan kimselerin de güveninin korunması gerektiği ifade edilmektedir. Yine yasa 

metninin belirlilik ilkesini zedeleyebilecek derecede muğlak olması durumunda da 

aynı sonuca varılmaktadır460. 

 

ii. Yargı makamlarına duyulan güven 
(a)  Genel olarak 

Kural olarak, mahkemelerin belirli bir şekilde karar vermesine güvenerek 

davranan kişinin bu güveni de korunmalıdır; dolayısıyla eylemin işlenmesine kadar 

belirli bir yerleşmiş içtihadı sürdüren mahkemelerin, eylemin işlenmesinden sonra ve 

özellikle somut olayda içtihat değişikliğine gitmeleri durumunda, önceki içtihada 

güvenerek davranmış bulunan faile uygulanacak hükümler de bu kapsamda 

görülmektedir461. 

Daha önce benzer bir eylemi gerçekleştirerek hakkında beraat kararı verilmiş 

bir kişinin bu karara güvenerek eylemine devam etmesi veya aynı türde başka bir 

eylem işlemesi durumunda bu güven korunacaktır. Yargıtay’ımız bu konuda verdiği 

bir kararında aynı sonuca ulaşmıştır462. 

Faile yüklenebilecek cezalandırılabilme riski, hukuk düzeni tarafından 

mahkeme içtihatları tarafından ortaya konan yasak normunun belirliliğinden daha 

fazla olamaz. Burada önemli olan, mahkemelerin şekli yorum gücü olduğuna, yani 

objektif bir ceza hukuku uzmanı açısından neyin doğru olup neyin olmadığı gibi bir 

                                                
460 S/S-Cramer/Sternberg-Lieben, § 17, Kn. 19. 
461 Bkz. NK-Neumann, § 17, Kn. 51-52; aynı doğrultuda: Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 249; 
İsviçre hukukunda aynı görüşte: Trechsel/Noll, AT/I, s. 167. Karşı görüşte, bkz. S. Erman, İÜHFM 
1948, s. 528: Yazara göre “mahkeme kararlarında hukuk kaidelerine has olan umumilik vasfı yoktur”, 
bu nedenle de bir mahkeme kararına duyulan güvenin korunması beklenemez. 
462 “Devlet ormanında, daha önce işgal ettiği yere ilişkin olarak hakkında açılan dava beraatle 
sonuçlanan sanığın, aynı yeri tekrar işgal etmesi olayında suç işlemek kastı ile hareket ettiği kabul 
edilemez”. (Yargıtay CGK, 12 Şubat 1976 tarihli ve 879/1214 sayılı kararı, aktaran: Önder, Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, II, s. 310). İsviçre uygulaması da aynı yöndedir; bkz. Trechsel/Noll, 
AT/I, s. 167. 
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değerlendirme değil de, hukuku uygulayan güvenilebilecek bir kaynağın aranması 

söz konusu olduğuna göre, mahkemelerin kendi arasındaki hiyerarşi de bu güvenin 

sağlanmasında dikkate alınmalı, eğer birden fazla mahkeme arasında içtihat 

uyuşmazlığı söz konusu varsa, daha üst dereceli mahkemenin görüşüne öncelik 

tanınmalıdır463. Bunun gerekçesi de şudur: Yüksek dereceli mahkemelerin 

kararlarına öncelik tanınmaması ve kişilerin üst dereceli mahkemelerin kararlarına 

duyduğu güvenin korunmaması durumunda, kişinin ağırlıklı içtihat tarafından  

desteklenen bir davranışta bulunmasına karşın, bu davranışın cezalandırılabileceği 

şüphesini sürekli taşıması beklenmiş olacaktır ki, bu durum da hukuk güvenliği ile 

bağdaşmayacaktır. Söz konusu yargı kararlarının öğretide eleştirilmesi ve yanlış 

bulunması durumunda da bu ilke geçerlidir. Hukuk sorunlarını çözüme bağlamak 

yargı erkinin yetkisinde olduğuna göre, kişinin kendi davranışlarını bu erki kullanan 

makamların görüşlerinden daha dar bir yoruma göre yönlendirmesi beklenemeye-

cektir464.  

Buna karşılık, yerleşmiş içtihada göre failin davranışı haksızlık oluşturmakta 

ise, kişinin kaçınılmaz bir yasak yanılgısına düştüğü kabul edilemez; zira failin söz 

konusu içtihadı bilmediği durumlarda araştırma yükümlülüğünü yerine getirdiğinden 

söz edilemeyecektir465.  

Başka bir sorun ise, konuya ilişkin yargı kararlarının azlığı nedeniyle 

“yerleşmiş içtihat”tan söz edilemediği durumlarda söz konusu kararlara güvenen bir 

kimsenin bu güveninin korunup korunmayacağıdır. Bu konuda çeşitli görüşler 

bulunmaktadır. Bir görüşe göre, münferit bir yargı kararı yanlış olabileceği için, 

kişinin salt bu karara güvenmiş olması korunmamalıdır466. 

                                                
463 NK-Neumann, § 17, Kn. 52; aynı görüşte: Roxin, AT/I, § 21, Kn. 65. 
464 Roxin, AT/I, § 21, Kn. 65. 
465 LK-Schroeder, § 17, Kn. 33. 
466 Bu görüş, Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 21 Ocak 1981 tarihli ve 5 Ss (Owi) 727/80 I 
sayılı kararında yer almaktadır; bkz. NJW 1981, s. 2478-2479. Mahkemeye göre, “gerçi vatandaşın 
yargı kararlarına güveninin korunması esastır (...) ancak bu koruma sınırsız da değildir. Somut 
olayda yerleşmiş bir yüksek mahkeme içtihadı bulunmamakta, failin davranışını dayandırabileceği 
yalnızca bir tek mahkeme kararı bulunmakta, bu da bir ilk derece mahkemesinin kararıdır (AG 
Düren). Algılama güçlerinin kendisinden beklenebilecek ölçüde gerilimi dikkat alındığında failin, AG 
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(b) Aynı düzeyde mahkemelerin çelişkili kararları ve 
içtihat değişiklikleri 

Bir kimsenin, eylemi işlediği sırada geçerli bulunan bir içtihada güvenerek 

hareket etmesi ve yargılama aşamasında bu içtihadın değiştirilerek mahkeme 

tarafından farklı bir yorumun benimsenmesi durumunda, bu içtihat değişikliğinin 

bilinmesi failden beklenemeyeceği ve failin bu durumda kusursuz kabul edilmesi 

gerektiği genel olarak kabul edilmektedir467. 

Aynı düzeyde mahkemelerin birbiriyle çelişkili kararlar vermiş olduğu 

durumda bunu bilen ve hangi davranışın doğru olduğuna yönelik bir karar veremeyen 

failin de, somut olayda söz konusu eylemi gerçekleştirmemeyi seçmesi kendisinden 

beklenemeyecek ise, aksine davranış kendisinden beklenemeyeceği için kusuru 

ortadan kalkmış sayılmalıdır468. 

Yalnız bu durumda, kusurun hangi gerekçeyle ortadan kalkmış sayılacağı 

konusunda öğretide uyuşmazlık bulunmaktadır. Bir görüşe göre, aynı düzeyde 

mahkemelerin çelişkili kararları bulunduğu durumda failin yasak yanılgısından başka 

çaresi bulunmadığı için düştüğü yanılgı doğrudan kaçınılmaz bir yanılgı olarak kabul 

edilmelidir469.  

Belirtelim ki, Alman Federal Mahkemesi de bu yaklaşımı benimsemiş 

görünmektedir. İlgili bir kararda Federal Mahkeme, yayınevi sahibi olan failin Henry 

Miller’ın “Opus Pistorum” adlı kitabını yayımlaması üzerine bu kitabın sanatsal 

nitelikte olmakla birlikte aynı zamanda pornografik içeriğe sahip olduğu için suç 

oluşturduğu sonucuna varmıştır. Konuya ilişkin Federal Mahkeme tarafından 

verilmiş önceki tarihli kararlar bulunmamasına karşılık, Alman Anayasa Mahkemesi 

ve Alman Yüksek İdare Mahkemesi’nin verdiği kararlarda sanat özgürlüğünü,  

gençlerin korunmasına göre daha öncelikli bir hukuksal değer olarak gördüğü 

anlaşılmaktaydı. Çelişkili kararlar bulunmasına karşın bu görüşlerin o zamanki öğreti 

                                                                                                                                     
Düren tarafından verilen kararın henüz yeterince kesin bir belirlemeye esas olamayacağını ve buna 
dayanarak sollama yasağını görmezden gelemeyeceğini düşünmesi gerekirdi” (NJW 1981, s. 2479). 
467 NK-Neumann, § 17, Kn. 68;  
468 NK-Neumann, § 17, Kn. 71. 
469 Bkz. Maurach/Zipf, AT/1, § 38, Kn. 36;  
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tarafından da benimsendiğini dikkate alan Federal Mahkeme, failin somut olayda 

kaçınılmaz bir haksızlık yanılgısına düştüğünü kabul etmiştir470. 

Başka bir yaklaşıma göre ise, gerçekte çelişkili içtihatlar veya önceden 

herhangi bir uygulaması bulunmadığı için muğlaklığın söz konusu olduğu 

durumlarda gerçekte yürürlükte bulunan bir hukuk yoktur; mahkemelerin bu içtihadı 

birleştirdiği karar veya tartışmalı konuda verdiği ilk karar, gerçekte bir kanun koyma 

faaliyetidir. Bu nedenle de, failin “olmayan” bir hukuktan sorumlu tutulması 

mümkün bulunmadığından, kendi lehine olan yorumdan yararlanması herhangi bir 

yanılgının değil, doğrudan suçta ve cezada kanunilik ilkesinin bir gereğidir471. Aynı 

durum, mahkemelerin yerleşik içtihatlarını değiştirmeleri durumunda da söz konusu 

olacaktır472. Bu durumda yasada yer alan yasak mahkeme tarafından yorum yolu ile 

genişletildiğinde veya ağırlaştırıldığında, yeni bir norm yürürlüğe girmiş gibi olup bu 

yorum ancak ilgili mahkeme kararı kesinleştikten sonraki hukuksal durumlara 

uygulanabilecektir473. Ağırlıklı görüşe göre ise, geriye yürümezlik ilkesinin ancak 

yasalar açısından söz konusu olabileceği, yargı kararlarında bu ilkenin 

uygulanamayacağı kabul edilmektedir474.  

Kanımızca, aynı düzeyde mahkemelerin çelişkili içtihatları ve içtihat 

değişiklikleri, kaçınılmaz yanılgı kapsamında dikkate alınması gereken bir konudur. 

Geriye yürümezlik ilkesinin mahkeme kararları açısından geçerli kılınması ise, yargı 

erkine yasakoyuculuk gücü vermesi açısından Anayasal ilkelere de uygun 

görünmemektedir. Aynı zamanda bu kuralın tutarlı bir şekilde uygulanması da hayli 

                                                
470 BGH, 21 Haziran 1990 tarihli ve 1StR 477/89 sayılı kararı; BGHSt 37, s. 55 vd. Mahkemeye göre, 
“Anayasa Mahkemesi’nin içtihadı uyarınca ‘Opus Pistorum’ adlı romanın sanat eseri olarak 
değerlendirilme olasılığı son derece yüksektir. Olayın meydana gelmesinden önce kendisine 
danışılabilecek her uzmanın, öğretide sanat niteliği ile pornografik içeriğin bağdaşmazlığı tezinin 
savunulduğu yönünde görüş bildireceği kesindir. Dolayısıyla bir uzmana danışılmış olsaydı, sanığa 
verilecek yanıtta olayda (...) tipe uygun eylemin bulunmadığı sonucuna varılmak gerekecekti” 
(BGHSt 37, s. 67). 
471 Puppe, FS Rudolphi, s. 236; aynı yönde: Groteguth, Norm- und Verbots(un)kenntnis – § 17 
Satz 2 StGB, s. 96. 
472 Puppe, AT/1, § 32, Kn. 30. Yazar özellikle yukarıda sözü edilen Alman Federal Mahkemesi’nin 
Opus Pistorum kararını bu açıdan eleştirmektedir.  
473 Puppe, FS Rudolphi, s. 234. 
474 Bkz. S/S-Cramer/Sternberg-Lieben, § 17, Kn. 20. 
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zordur. Her ne kadar bu görüşü savunan yazarlar, yasa hükmünün yorum yolu ile 

ağırlaştırılmasından söz etmişlerse de, mahkemelerin belirli bir hükme yönelik ilk 

içtihatlarının bu hükmü genişletip genişletmediğini objektif bir bakış açısı ile 

belirlemeye imkan da bulunmamaktadır. Yeni bir suç tipine ilişkin verilecek ilk 

kararda da yorum mekanizması işletildiğine göre, geriye yürümezlik ilkesinin kabulü 

bu ilk karara kadar geçecek süre bakımından yasak yanılgısı hükümlerinin uygulama 

alanı bulmasını yine de engelleyememektedir.  

Buna karşılık belirli bir içtihat döneminde haksızlık bilinci bulunmadan ve 

söz konusu içtihada güvenerek davranan kimsenin bu güveninin korunması 

gerekmektedir. Zira, içtihat değişikliğinden önceki dönemde hakim olan görüş yanlış 

da olsa, bu yanlış yorumu benimsemiş bulunan yargı merciinin yanılgısı, kendisine 

güvenerek hareket eden bir kimseye yüklenmemelidir475. 

iii. Uzman görüşlerine duyulan güven 
Bazı durumlarda yasanın lafzını bilmek dahi kişinin belirli bir davranışın 

haksızlık oluşturup oluşturmadığı konusunda karar vermesi için yeterli olmayabilir. 

Hukukçu ve konunun uzmanı olmayan kimse, eğitimli ve hukukla ilgilenen bir kişi 

de olsa, hukuksal yasak ve emirlerin kapsamını bütün ayrıntısıyla 

saptayamayabilir476. İşte bu durumdaki bir kişinin düşünerek güvenilir bir sonuca 

varamaması durumunda konunun uzmanlarına danışarak bir görüş alması kural 

olarak kendisinden beklenebilecektir. Hukuk her ne kadar matematiksel kesinliğe 

sahip bir bilim dalı olmasa da, güvendiği bir mercie veya uzmana başvuran kişi 

aldığı görüşün kesinliğine güvenerek hareket etmektedir477. Dolayısıyla, bu 

uzmanların verdiği görüşlere güvenerek bu doğrultuda hareket eden bir kişinin de bu 

güveninin korunması ve sonuçta haksızlık oluşturan bir eylem işleyen kimsenin 

kaçınılmaz bir yasak yanılgısı içinde bulunduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.  

Hangi uzmanların görüşlerine duyulan güvenin korunup hangilerinin 

korunmayacağı, öğreti ve uygulamada tartışmalı bir konu olarak karşımıza 

                                                
475 Aynı doğrultuda: Löw, Die Erkundigungspflicht beim Verbotsirrtum nach § 17 StGB,  s. 109.  
476 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 242. 
477 LK-Schroeder, § 17, Kn. 42. 
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çıkmaktadır. İsviçre uygulamasında, uzman görüşlerinin ve özellikle avukatlardan 

alınan mütalaalara böyle bir etki tanınması konusunda özellikle temkinli davranıldığı 

görülmektedir. Bu hukuk düzeninde özellikle ağırlıklı öğreti ve uygulamaya ters 

düşen mütalaaların yasak normunda yanılgıya kaçınılmazlık özelliği 

kazandıramayacağı kabul edilmektedir478. 

Alman Federal Mahkemesi ise bu nitelikteki uzmanların görüşlerine etki 

tanımakla birlikte, söz konusu uzmanların hangi sıfatlara sahip olması gerektiğini 

çeşitli kararları ile bazı katı ölçütlere bağlamıştır. Buna göre, görüşüne danışılacak 

uzmanın “yetkin”, “güvenilir”, “bilgili”, “önyargısız”, “sorumluluk sahibi”, “özenli” 

ve “objektif” olması gerekmektedir479.  

Resmi mercilerin görevlerine giren konularda her durumda güvenilir 

kaynaklar olduğu kabul edilmektedir480. İdari bir makama başvurarak belirli bir 

davranışın hukuka uygun olup olmadığı konusunda danışan bir kişinin, kendisinden 

beklenen araştırma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağı ve bu makamlara 

duyduğu güveninin korunması gerektiği açıktır481. Bunun için, merciin baştan 

itibaren açık bir şekilde konu hakkında yetkisiz olmaması gerekmektedir. Failin dış 

görünüş açısından konu ile ilgili görebileceği bir mercie danışmış olması, 

yükümlülüğün yerine getirilmesi açısından yeterli olacaktır482. Belirtelim ki 

                                                
478 Bkz. Trechsel/Noll, AT/I, s. 167. 
479 BGH, 13 Eylül 1994 tarihli ve 1 StR 357/94 sayılı kararı, BGHSt 40, s. 263 vd., s. 264: “Bir 
kişinin bu anlamda güvenilir kabul edilebilmesi için, yetkili, konu hakkında bilgi sahibi, tarafsız, bilgi 
vermenin sonucu olarak kendi kişisel çıkarlarını amaçlamayan ve objektif, görevin gereklerine uygun 
ve sorumluluk bilincine sahip şekilde davranarak bilgilendirmede bulunabilecek niteliklere sahip 
olması gerekir”. Ayrıca bkz. Löw, Die Erkundigungspflicht beim Verbotsirrtum nach § 17 StGB,  
s. 101. 
480 Hatta bu nedenle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde resmi mercilerin görüşlerine dayanarak 
“hukuki yanılgı”ya düşen bir kişinin bu yanılgısının “fiili bir yanılgı” olarak kabul edilerek kastı 
ortadan kaldırması gerektiği ifade edilmiştir. Bkz. Özek, Ünal Tekinalp’e Armağan, s. 830: 
“(H)ukuksal konuda görevli kişinin yorum, karar ve davranışından kaynaklanan hata, hukuksal hata 
sayılamaz”. 
481 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 244; aynı görüşte: S. Erman, İÜHFM 1948, s. 526. Bununla 
birlikte, yetkili merciin çeşitli (hukuka aykırı) tasarrufları ile kendisine verilmiş bir yetkiye veya 
hakka dayanarak davranan bir kimsenin davranışının hukuka uygun olup olmadığı yetkili merciin 
emrinin yerine getirilmesi veya hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeni çerçevesinde 
değerlendirilmesi gereken bir konu olup, yasak yanılgısı ile doğrudan ilgili değildir (krş. S. Erman, 
İÜHFM 1948, s. 526-527). 
482 LK-Schroeder, § 17, Kn. 43.  
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Yargıtay’ımız da bu gibi durumlarda benzer sonuçlara ulaşmıştır. Örnek olarak, 

ruhsatsız silahını Jandarma Bölük Komutanlığı’na götürerek muayene ettiren ve 

hukuken herhangi bir geçerliliği bulunmayan bir muayene belgesi alan kişinin ceza 

sorumluluğunun bulunmayacağı sonucuna ulaşılmıştır483. 

Alman Federal Mahkemesi bazı durumlarda mercilerin söz konusu davranışı 

bilmelerine karşın harekete geçmemiş olmalarını da güvenin korunması bakımından 

yeterli görmüştür484. Ancak kanımızca bu gibi hallerde eylemin haksızlık 

oluşturduğunun objektif hukuksal durum açısından da desteklenebilir gerekçelere 

dayanması aranmalıdır485. 

Her ne kadar resmi merciler açısından güvenin korunması ilkesi ağırlıklı bir 

şekilde geçerliyse de, görüşlerine güven duyulabilecek uzmanların bunlardan ibaret 

olmadığı açıktır. Nitekim Türk Ceza Kanunu 1997 Öntasarısı’nda konuya ilişkin 

olarak getirilen madde gerekçesinde yalnızca “idarenin yanlış bilgi vermiş olması 

veya normatif metnin neşrinde hata edilmiş olması”ndan söz edilerek, kaçınılmaz bir 

yanılgının bu hallerle sınırlı tutulacağının öngörülmesi, öğretide haklı olarak 

eleştirilmiştir486. 

Güven ilkesi açısından kural olarak deneyimli ve güvenilir hukukçuların 

seçilmesi doğru olsa da, her somut olayın koşullarına göre bir değerlendirme 

yapılması da kaçınılmazdır. 

Avukatlar söz konusu olduğunda, danışılan avukatın hukuksal sorunlara 

yansız yanıtlar vermesi ve özellikle hukuku dolanma yollarını gösterme amaçlı bir 

                                                
483 Yargıtay CGK, 24 Aralık 1996 tarihli ve E. 8/286, K. 296 sayılı kararı: “Kolluk tarafından yapılan 
bu işlemlerin yasal olmadığı ve sanığa silah bulundurma ya da taşıma yetkisi vermeyeceği hiçbir 
duraksamaya yol açmayacak biçimde tartışmasızdır (...) Sanık, jandarmanın telkin ve tavsiyesine 
uyarak edindiği suça konu yasak ve ruhsatsız silahı, Jandarma Bölük Komutanlığının muayenesine 
sunmuş, yapılan muayeneen sonra kendisine teslim edilen silahın, muayenesinin yapıldığına dair bir 
de yazı vermiştir. Sanık, jandarmanın verdiği yasal olmayan bu yazıya güvenerek ve dayanarak 
silahla mermilerini evinde bulundurmuştur. Olayın bu akışı içinde sanıkta suç kastının varlığından 
söz edilemez. Bu itibarla yüklenen suçun manevi unsuru yoktur”. Karar için bkz. (çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com.tr (son erişim tarihi: 12 Kasım 2006), ayrıca bkz. Demirbaş, Ceza Hukuku 
Genel Hükümler, s. 379, dn. 380.  
484 BGH, 18 Eylül 1961 tarihli ve 3 StR 25/61 sayılı kararı, BGHSt 16, s. 264, 270. 
485 Aynı doğrultuda: LK-Schroeder, § 17, Kn. 43. 
486 Ünver, Ceza Hukuku Günleri, s. 163. 
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bilgilendirmenin söz konusu olmaması gibi durumlarda, söz konusu danışmanlık 

faaliyetinin araştırma yükümlülüğü açısından yeterli olduğu kabul edilmektedir487. 

Buna karşılık, özel bir uzmanlık gerektiren sorunlarda, o konuda uzman bir kişinin 

bilgisine başvurulması gerekmektedir488. Kişiye veya temsil ettiği firmaya mali 

açıdan bağımlı durumda bulunan hukuk müşavirlerinin ise bu noktada çıkarların 

çakışması dolayısıyla gerekli objektifliği sağlayamayabilecekleri ifade 

edilmektedir489. Alman Federal Mahkemesi kararlarına bakıldığında da, kişiye 

ekonomik anlamda bağımlı bir hukukçunun verdiği bilgiler objektif bir uzman 

tarafından teyit edilmediği sürece, bu bilgilere duyulacak güvenin korunmayacağı 

yönündeki görüşlerin ağır bastığı görülmektedir490.  

Buna karşılık öğretide, salt hukuk müşavirine başvurmuş olmanın objektifliği 

ortadan kaldırmayacağı, sonuç olarak ekonomik açıdan kendisine bağlı olsa da hukuk 

müşavirinin asıl amacının kendisine başvuran kişinin ceza almaması olacağı için 

tarafsız yanıt vermeye çalışacağı ifade edilmekte ve mahkemenin bu tavrı 

eleştirilmektedir. Buna göre, söz konusu ölçütün genelgeçer bir şekilde kabul 

edilmesi durumunda hukuk müşavirliği bulunan şirketler, bağımsız avukatlara 

danışan şirketlere göre dezavantajlı duruma getirilmektedir; halbuki bir şirketin 

bağımsız bir avukata danışması durumunda da aralarında ekonomik bir ilişki 

kurulmaktadır491. Bizce de, eğer somut olayda hukuk müşavirinin objektiflikten 

                                                
487 BGH, 10 Temmuz 1952 tarihli ve 5 StR 358/52 sayılı kararı, BGHSt 3,  s. 89 vd., s. 101: “Vicdan 
geriliminin bulunması açısından basitçe bir hukuksal görüşün alınması yeterli değildir”. Aynı yönde 
bkz. Hans-Joachim Rudolphi, “Anmerkung”, KG 24.3.1977 tarihli ve (2) Ss 442/76 (9/77) sayılı 
kararı hakkında, JR 1977, 381-382. Avukatın yalnızca hukuku dolanma amaçlı bilgilendirmede 
bulunması durumunda gerçekte haksızlık bilincinin ortadan kalkmadığı, yani yanılgının hiç 
bulunmadığı sonucuna ulaşmak da çoğu zaman mümkün olacaktır (bkz. LÖW, s. 122; LK-Schroeder, 
§ 17, Kn. 42). 
488 Bkz. Löw, Die Erkundigungspflicht beim Verbotsirrtum nach § 17 StGB,  s. 103. Yazar 
özellikle Federal Kartel Dairesi’nin bu yöndeki kararlarına gönderme yapmaktadır. Türk hukukunda 
avukatların kural olarak “uzmanlık” alanları bulunmamakla birlikte, marka ve patent hukuku söz 
konusu olduğunda benzer bir sonuca ulaşmak mümkün görünmektedir; zira marka ve patent vekilliği 
yeterlilik sınavı ve bunun sonucunda kullanılabilen “marka ve patent vekili” sıfatı, avukatlar arasında 
da bir çeşit uzmanlaşma yaratmıştır. 
489 Groteguth, Norm- und Verbots(un)kenntnis – § 17 Satz 2 StGB, s. 126. 
490 Löw, Die Erkundigungspflicht beim Verbotsirrtum nach § 17 StGB,  s. 108. Örnek olarak bkz. 
BGH, 1 Aralık 1981 tarihli ve KRB 5/79 sayılı kararı, BGHSt 30,  s. 270 vd., s. 276. 
491 Bkz. Löw, Die Erkundigungspflicht beim Verbotsirrtum nach § 17 StGB,  s. 119. 
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uzaklaştığı ve sadece hukuku dolanma yollarını gösterdiği yönünde herhangi bir 

belirti yoksa, konunun uzmanı kabul edilebilecek hukuk müşavirliğinin görüşüne 

güvenilmesi yeterli olmalıdır. Buna karşılık hukuk müşavirliğinin konuya yeterli 

hakimiyeti olamayacağı veya somut olay çerçevesinde yeterli yansızlığı 

sağlayamadığı gibi durumların saptanması durumunda, bağımsız bir avukattan veya 

hukukçudan görüş alınması da aranabilmelidir. Buna her somut olayda, koşulların 

araştırılması yoluyla karar vermek gerekecektir. 

Bir uzmanın görüşüne başvuran kişinin, bu başvuruyu somut maddi vakıa 

bağlamında ve meslek etiğine dayanan bir ilişki çerçevesinde yapması 

gerekmektedir492. Yani, konunun detaylarının tartışıldığı ve bilimsel değeri olan bir 

görüşe duyulan güven korunacak, buna karşılık arkadaş çevresi içinde kalan, 

yüzeysel ve somut olayla bağlı olmayan görüşler veya basit bir telefon görüşmesi 

sırasında kullanılan yüzeysel ifadeler bu şekilde bir güvenin ortaya çıkması açısından 

yetersiz kalacaktır493. 

Uzman görüşüne duyulan güvenin korunması konusunda tartışmalı olan bir 

nokta, bir uzmana danışarak belirli bir yönde görüş alan kimsenin araştırma 

yükümlülüğünün sona erip ermeyeceğidir. Bir görüşe göre, konunun uzmanına 

duyulan güven her koşulda korunmamalıdır. Aynı zamanda, alınan görüşün de 

güvenilir olup olmadığı tartışılmalıdır494. Aksi takdirde, alınan bilgi ne kadar yanlış 

olursa olsun yasak yanılgısı kaçınılmaz kabul edilecektir. Bu nedenle uzmanlara 

danışma durumunda güvenin korunması ilkesinin sınırları bulunduğu 

savunulmaktadır495. Buna göre kişi, bir uzmana danışmakla bütün değerlendirme 

yeteneğinden arınmış bir varlığa dönüşmemekte, eylemi gerçekleştirme kararını 

                                                
492 Löw, Die Erkundigungspflicht beim Verbotsirrtum nach § 17 StGB,  s. 106-107; Jürgen 
Wolter, “Schuldhafte Verletzung einer Erkundigungspflicht, Typisierung beim Vermeidbarkeitsurteil 
und qualifizierte Fahrlässigkeit beim Verbotsirrtum – OLG Celle, NJW 1977, 1644”, JuS 1979, s. 
487; Kienapfel, ÖJZ 1976, s. 119. 
493 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 246, 247; LÖW, s. 107.  
494 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 246-247. 
495 Bkz. Löw, Die Erkundigungspflicht beim Verbotsirrtum nach § 17 StGB,  s. 105. 
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sonuç olarak kendisi verdiğine göre, bu eylemin haksızlık oluşturup oluşturmadığı 

yönündeki nihai kararı da kendisi vermektedir496.  

Bu düşünceye göre: “fail (...) uzman bir kişinin – yüzeysel olma olasılığı 

bulunan – bilgisine başvurmak suretiyle, planladığı davranışın hukuka uygun olup 

olmadığı noktasında kendi kişisel sorumluluğuna sıkı sıkıya bağlı karar verme 

yetkisinden basit bir şekilde kurtulamaz”497. Uzman görüşünde yer alan gerekçe ve 

dayanakları tartarak bunların makul olup olmadığı konusunda bir karar vermeli, eğer 

bu dayanakları ikna edici bulmuyorsa başka uzmanlara ve mercilere danışarak bu 

görüşleri teyit etmenin yollarını aramalıdır498.  

Bu noktada fail gerçekte haksızlığı saptama konusunda son sözü söyleyecek 

olan yargıca benzetilmektedir. Aynı bir yargıcın bilirkişilere başvurması fakat karar 

verme yetki ve sorumluluğunun kendi üzerinde bulunması gibi, kişi de uzman 

görüşlerine başvurarak bunların kendisine yol göstermesini sağlasa dahi, eyleminin 

ve kararının sorumluluğunu devretmiş sayılamayacaktır499.  

Buna karşılık, yukarıdaki objektif ölçütlerin katı bir şekilde uygulanması 

yakın zamanda haklı olarak eleştirilmektedir. Buna göre kişinin araştırma 

yükümlülüğüne aykırılığı basit ve şekli bir göreve aykırılık değil, failin kusurunun, 

yani hukuka uygun davranabilme yeteneğinin bir göstergesidir. Başvurulan kaynağın 

güvenilir olup olmadığı da, failin kavrama kapasitesinden bağımsız, genel ve objektif 

bir şekilde belirlenemeyecektir500. Dolayısıyla bir uzmana başvurarak görüş alan, 

yani hukuka uygun davranmaya çalışan fail, bunun sonucunda yanlış bir sonuca 

ulaşsa dahi kendisinden bekleneni yapmış kabul edilmeli ve hareketinin yanlışlığını 

söz konusu uzmandan daha iyi saptayamayacağına göre yanılgısının kaçınılmaz 

olduğu sonucuna ulaşılmalıdır501. Bunun dışında, kişinin salt kendi araştırma ve 

                                                
496 Bindokat, JZ 1953, s. 750. 
497 Bkz. Löw, Die Erkundigungspflicht beim Verbotsirrtum nach § 17 StGB,  s. 107. 
498 Krş. Löw, Die Erkundigungspflicht beim Verbotsirrtum nach § 17 StGB,  s. 111 vd. 
499 Dieter Mayer, “Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums und Erkundigungspflicht – KG, JR 1978, 166”, 
JuS 1979, s. 253. 
500 LK-Schroeder, § 17, Kn. 42. 
501 Bkz. Löw, Die Erkundigungspflicht beim Verbotsirrtum nach § 17 StGB,  s. 112-113; NK-
Neumann, § 17, Kn. 76. 
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düşünme faaliyeti ile ulaştığı sonuca tek başına bir değer vermeyen ve başka uzman 

ve mercilere danışmasını bekleyen bir hukuk düzeni, bu danışma yükümlülüğünü 

yerine getirmesine karşın yanlış sonuca ulaşan bir kimseden söz konusu görüşe 

güvenmeyerek kendi vicdanının sesini dinlemesini bekleyememelidir502. 

Buna karşılık her iki görüşe göre de, şayet alınan görüşün güvenilirliği açıkça 

görülebilecek derecede şüpheli ise, kişinin araştırma yükümlülüğünü yerine getirmiş 

sayılabilmesi için başka bir uzmandan daha görüş alması gerekecektir503. 

Kanımızca, bu konuda taksire ilişkin ölçütlerin koşut olarak uygulanması 

doğru sonucu verecektir. Gerçekten, eğer kusur yargısı kişinin kendi çabasıyla 

davranışlarını hukukla uyumla hale getirebilme olanağına sahip olup olmadığına 

dayanmaktaysa, eylemsel taksir kusurunun saptanmasında olduğu gibi, özen 

yükümlülüğünün ihlali konusunda failin tüm özelliklerinin dikkate alınması ve 

bunlar sonucunda somut olayda hukuka uygun davranma olanağı bulunup 

bulunmadığının saptanması gerekir. Bu nedenle, eğitim düzeyi ve toplumsal konumu 

da dikkate alındığında failin doğru bir bilgiye ulaştığını sanmış olması yeterli 

görülmeli ve objektif olarak kendisine sunulmuş bulunan ve fakat kişi tarafından 

öngörülmesi mümkün bulunmayan veya öngörmesi kendisinden beklenemeyecek bir 

olasılıktan hareketle yanılgının kusura dayandığı sonucuna ulaşılması kabul 

edilmemelidir. 

(3) Araştırma yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin 
sonuçları 

Kural olarak araştırma yükümlülüğüne aykırı davranan bir kişi, haksızlık 

bilinci bulunmamakla birlikte yasak yanılgısına düşmekte kusurlu davranmış kabul 

edilecek ve bu nedenle kaçınılabilir yasak yanılgısına ilişkin hükümler 

uygulanacaktır. Bununla birlikte, yanılgıya düşmekte kusuru ortadan kaldıran başka 

bir durum da düşünülebilecektir. Eğer kişi araştırma yükümlülüğünü kendisinden 

beklenebilecek ölçüde yerine getirmiş olsaydı, yine de davranışının haksızlık 

oluşturmadığı sonucuna ulaşacaktı ise, yükümlülüğe aykırılığın yasak yanılgısının 

                                                
502 Löw, Die Erkundigungspflicht beim Verbotsirrtum nach § 17 StGB,  s. 111. 
503 NK-Neumann, § 17, Kn. 80. 
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kaçınılabilirliği üzerinde herhangi bir nedensel değeri bulunmadığı sonucuna 

ulaşılabilecektir. Bu durumdan olumsuz etkilenmesi beklenemeyecek faile de, 

kaçınılmaz yasak yanılgısı hükümlerinin uygulanması gerekecektir504.   

Aksine görüşün kabulü halinde, araştırma yükümlülüğünün yerine 

getirilmemesinin, eyleme ilişkin kusurdan bağımsız kendine özgü bir haksızlık 

kaynağı olarak görülüp cezalandırılması sonucu doğacağından, bu durum kusur 

ilkesine de aykırılık gösterecektir505. 

Bununla birlikte, bu varsayımsal nedenselliğin saptanması için uygulanacak 

ölçütler konusunda tam bir birlik bulunduğu söylenemez. Bir görüşe göre, kişinin 

araştırma yükümlülüğü burada mutlak ve normatif olarak anlaşılmalı, fail 

kendisinden beklenen özeni göstermiş olsaydı, objektif olarak kesin ve doğru bir 

sonuca ulaşıp ulaşamayacağı araştırılmalıdır506. Buna göre, fail güvenilir bir merci 

veya uzmana başvurmuş olsaydı, o kişinin hukuksal soruya ne şekilde bir yanıt 

vereceğini değerlendirmek ve bu yanıta göre hareket etmek gerekecektir507.  

Örnek olarak, araştırma yükümlülüğünü doğuran bir vesilenin var olmasına 

karşın hiçbir hukuksal görüşe başvurmadan eyleminin haksızlık oluşturmadığı 

inancıyla hareket eden bir failin yanılgısı, yine de kaçınılmaz bir yanılgı niteliğinde 

olabilecektir. Bunun içinse, güvenilir bir hukukçunun da –örneğin o sırada yürürlükte 

bulunan içtihatlara göre- eylemin hukuka uygunluğunu onaylayacak olması 

gerekmektedir. Burada önemli olan failin hangi hukukçuya başvurmuş olacağı ve o 

hukukçunun ne şekilde görüş bildirebileceği değil, objektif ve soyut olarak 

belirlenecek bir hukukçu fikrinden yola çıkılarak ne gibi bir sonuca 

ulaşılabileceğidir508. Bu görüşün sonucunda, araştırma yükümlülüğünün ihlali 

halinde, hukuksal durumun objektif olarak muğlak bulunduğu haller dışında failin 

yanılgısı kaçınılmaz olarak kabul edilemeyecektir. 

                                                
504 LK-Schroeder, § 17, Kn. 45; NK-Neumann, § 17, Kn. 82. 
505 NK-Neumann, § 17, Kn. 81; Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 194. 
506 Wolter, JuS 1979, 482-483. 
507 Bkz. NK-Neumann, § 17, Kn. 82;  
508 Roxin, AT/I, § 21, Kn. 68; Jakobs, AT, Kn. 19/45. 
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Diğer bir görüş ise, failin somut olayda hangi mercilerin ve uzmanların 

görüşlerine başvurabileceğini saptayarak, bu mercilerden alabileceği varsayımsal 

yanıtlara dayanarak bir çözüm yolu bulmak gerektiğini savunmaktadır509. Buna göre, 

failin gerçekten uzman görüşüne başvurmuş olan bir kimseye göre daha dezavantajlı 

bir duruma getirilmemesi gerekmektedir510. Ancak böyle bir uzman veya merci 

somut olayda saptanamıyorsa soyutlama yoluna gidilerek objektif bir değerlendirme 

yapılabilir511.  

Kanımızca varsayımsal bir nedensellik bağının yeniden kurulmaya çalışılması 

anlamını taşıyan ikinci görüş kabul edilmemelidir; zira fail yükümlülüğünü kusur 

yargısı açısından yeterli olacak ölçüde ihlal etmiştir ve bizim benimsediğimiz 

yaklaşıma göre bu aşamada failin kişisel özellikleri ve yapısı zaten dikkate alınmıştır. 

Kendi eğitim durumuna ve toplumsal konumuna göre kendisinden beklenen özeni 

göstermemiş ve bu nedenle haksızlık oluşturan bir eylem işlemiş bulunan kişinin, bu 

özeni göstermiş olsaydı ne şekilde davranabileceği araştırılırken yine kişisel 

özelliklerine bakılması iki açıdan yanlış bir değerlendirme olacaktır: 

 Öncelikle, bu aşamada araştırılan şey failin kusurlu davranıp davranmadığı 

değil, bu kusurun yanılgıya herhangi bir etkisi olup olmadığıdır. Bu değerlendirmede 

failin sübjektif perspektifinden bakılacak olursa, failin bakış açısı hukuksal bakış 

açısı ile aynı düzeyde kabul edilecek ve bunun sonucunda objektif olması gereken 

hukuksal değerlendirme dahi failin sübjektif alanı ile sınırlı bir hale gelecektir.   

İkinci olarak ise, failin bu konuda hukuksal bir görüşe başvursaydı başvurmuş 

olacağı uzmana hukuksal bir sorunun eylemden önce sorulması ile aynı sorunun 

mahkeme aşamasında yöneltilmesi birbirinden tamamen farklı değerlendirmelere 

neden olabilecektir. İdeal bir yargılamada, söz konusu uzmandan “o aşamada olsaydı 

ne şekilde yanıt vereceği” konusunda bir açıklamada bulunması beklenecek olsa 

dahi, uygulamada bu açıklamanın sağlığı bakımından ciddi şüphelerin doğacağı 

açıktır. 

                                                
509 MüKo-Joecks, § 17, Kn. 62. 
510 NK-Neumann, § 17, Kn. 82. 
511 NK-Neumann, § 17, Kn. 82; S/S-Cramer/Sternberg-Lieben; § 17, Kn. 22. 
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Bu nedenlerle biz de nedensellik bağının saptanmasında objektif ölçütlerin 

kullanılması gerektiği yönündeki görüşe katılmakta ve aksine bir kabulün hem 

hukuksal değerlendirme aşamalarıyla bağdaşmadığı, hem de pratik açıdan 

uygulanabilirliğinin bulunmadığını savunmaktayız. 

(4) Yükümlülüğün objektif olarak yerine getirilemediği 
durumlar 
i. Genel olarak 

Bazı durumlarda hukuksal durum kesin bir şekilde belirli olmakla birlikte, 

failin bu bilgiye ulaşma olanağı bulunmayabilir. Bunun başta gelen örneği, kısa bir 

süre içinde iki davranış tarzından birini seçmek durumunda bulunan bir kimsenin, bu 

alternatiflerden her birinin haksızlık oluşturabileceği yönünde şüphe içinde olması ve 

seçimini bu şüpheyi ortadan kaldırmak için gereken kaynaklara başvurabilecek kadar 

ertelemesinin mümkün olmamasıdır. 

Objektif olarak hukuka aykırı olup olmadığı kesin bulunmakla birlikte 

şüphenin ortadan kaldırılamadığı bir durumun var sayılabilmesi için iki yorum 

seçeneği birbirine denk güçte olmalıdır. Seçeneklerden biri örneğin yerleşmiş içtihat 

tarafından destekleniyor ve fail de bunu biliyor ise, böylesi bir eşitlikten söz 

edilemeyecektir512.  

Tartışılan bir nokta, failin yukarıdaki gibi bir seçim yapmak durumunda 

bulunmaması, yani haksızlığından şüphelendiği eylemini erteleme olanağı bulunması 

durumunda ne gibi bir yol izlenmesi gerektiğidir513. 

Bir görüşe göre, failin böyle bir seçimde bulunması fiili koşullar karşısında 

zorunlu değil ise, durum açıklığa kavuşturulana dek eyleminden vazgeçmesi gerekir.  

Aksi takdirde yasak yanılgısı hükümlerinden yararlanması söz konusu olamaz. Buna 

göre, “her kim – ne nedenle olursa olsun – somut bir yükümlülüğün bulunduğuna 

yönelik şüphe hali içinde bulunursa, kendi davranışını norma uygun bir şekilde 

                                                
512 Rudolphi, Unrechtsbewusstsein, s. 139. 
513 Roxin, AT/I, § 21, Kn. 31. 
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yönlendirme yeteneğine de sahiptir. Somut durumda bu şüpheyi ortadan kaldırma ve 

kesin bir sonuca ulaşma imkanı olmasa dahi, bu yeteneği vardır”514. 

Fakat, günümüzde ağırlıklı olarak savunulan görüşe göre, fail eyleminin 

haksızlık oluşturduğu yönünde bir şüpheye kapıldığında ona eyleminden her koşulda 

vazgeçme yükümlülüğü yüklenemez. Aksine bir kabul, kişilerin yalnızca yasalarla 

değil, normların olası en geniş yorumu ile bağlı tutulmaları anlamına gelecektir. Bir 

eylemi gerçekleştirme noktasına bulunan kimse, yalnızca haksızlık oluşturduğunu 

kavrayabildiği eylemlerden değil, bir şekilde hukuka aykırı olduğu iddia edilen her 

türlü davranıştan uzak durmak zorunda kalacak ve bu iddiaya karşı kendi muhakeme 

gücünden yararlanarak bir karara ulaşması mümkün olmayacaktır515. Yine, yasanın 

çeşitli yorumları arasından kendi zararına olanını seçmek durumunda bırakılan ve bu 

nedenle de örnek olarak bir iş dalında faaliyet göstermekten kaçınan bir kişinin, 

gerçekleştirmekten vazgeçtiği davranışın gerçekte hukuka uygun olması durumunda 

kendisinden beklenen fedakarlığın gereksizliği düşünüldüğünde, böyle bir 

beklentinin yersizliği anlaşılmaktadır516. 

Demek ki, şüphe durumunda kalan kimseden beklenebilecek davranış her 

zaman eylemi işlemekten kaçınması değil, kendisinden beklenebilecek bütün 

olanakları kullanarak şüphesini ortadan kaldırmaya çalışması olabilir517. Şüphenin bu 

çabaya karşın ortadan kaldırılamadığı durumlarda faile bir kusur yüklenmesi 

mümkün olmayacak ve kaçınılmaz yanılgıya ilişkin hükümler ya doğrudan ya da 

örnekseme yolu ile uygulanacaktır. Bu durumda fail, yükümlülükler çatışması 

kurallarına uygun davrandığı sürece, içinde bulunduğu şüphe durumundan sorumlu 

tutulamayacağından kusurunun bulunmadığı sonucuna ulaşılmalıdır518. 

ii. Demokratik Alman sınır muhafızları örneği 
(a) Maddi vakıa ve hukuksal sorun 

                                                
514 Armin Kaufmann, Lebendiges und Totes in Bindings Normentheorie, Schwartz Verlag, 
Göttingen, 1954; s. 221. 
515 Roxin, AT/I, § 21, Kn. 32. 
516 Bkz. SK-Rudolphi, § 17, Kn. 13. 
517 Puppe, AT, § 33, Kn. 7, 8. 
518 Bkz. Jakobs, AT, Kn. 19/31. 
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Farklı bir hukuk düzeninin etkisi altında suç oluşturan bir eylem işleyen 

kimselerin haksızlık bilincine ilişkin en büyük tartışma, eski Demokratik Alman 

Cumhuriyeti tarafından Doğu-Batı Berlin sınırındaki duvara yerleştirilen ve Federal 

Almanya’ya kaçma girişiminde bulunanlara ateş eden “duvar muhafızları”nın 

(Mauerschützen) durumudur. 

Demokratik Alman Cumhuriyeti’nde geçerli bulunan hukuk düzenine göre, 

25.3.1982 tarihinde yürürlüğe giren Sınır Kanunu’na kadar geçen süre içinde 15 

Haziran 1972 tarihli bir genelge yoluyla, sınır muhafızlarına sınırın geçilmesi 

teşebbüsü durumunda, kaçak sınır bariyerlerine ulaştığı anda – uyarı koşulu 

aranmaksızın – silah kullanma yetkisi tanınmıştı. Sınır Kanunu’nda ise, bir suç 

işlemiş olup yakalanmaktan kaçan kişilere karşı bazı kayıtlar ile ateş edilmesi hukuka 

uygun görülmüştü519. Demokratik Alman Cumhuriyeti Sınır Kanunu, § 27 hükmü ile 

ateş etme yetkisini tanırken520,  Anayasal ölçülülük ilkesine yönelik bazı 

sınırlamaları da içermekteydi. Buna göre ateşli silah kullanımı “son çare” olarak 

öngörülmüş ve insan yaşamının “olanaklar dahilinde korunması” ilkesi 

benimsenmişti521. Buna karşılık sınır muhafızları çoğu durumda ölçülülük ilkesini bir 

hukuk devletinde öngörülen şekilde dikkate almadan kaçma girişiminde bulunanları 

ateş ederek öldürmekte, bu davranışları da üstleri tarafından ödüllendirilmek 

suretiyle desteklenmekteydi522. 

Alman Federal Mahkemesi konu ile ilgili kararında523 öncelikle söz konusu 

hukuk normunun hangi hukuk anlayışına göre yorumlanacağı konusuna açıklık 

getirmeye çalışmıştır. Buna göre, Sınır Kanunu’nun ateş etme yetkisini tanıyan 

hükümleri hukuk devletinde geçerli bulunan yönteme göre yorumlanabileceği gibi, 

reel sosyalist yorum yöntemine göre de yorumlanabilecektir. Mahkeme her iki yorum 
                                                
519 Günther Jakobs, “Untaten des Staates – Unrecht im Staat, Strafe für die Tötungen an der Grenze 
der ehemaligen DDR?”, GA 1994, s. 4-5.  
520 § 27/2’ye göre: “suç oluşturan ve olayın koşullarına göre bir cürüm olduğu anlaşılan bir eylemin 
kısa bir süre içinde işleneceği veya buna devam edileceği kesin görüldüğü durumlarda, ateşli silah 
kullanımı hukuka uygundur”.  
521 Demokratik Alman Sınır Kanunu, § 27/1, 5; bkz. Hanno Siekmann, Das Unrechtsbewusstsein der 
DDR-“Mauerschützen”, Duncker & Humblot, Berlin, 2005; s. 19. 
522 Jakobs, GA 1994, s. 5. 
523 BGH, 3 Kasım 1992 tarihli ve 5StR 370/92 sayılı kararı, BGHSt 39, s. 1 vd. 
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yöntemini de uygulayarak, özellikle Demokratik Alman devletinde sınırın 

korunmasının insan yaşamına göre öncelikli bir hukuksal değer olarak görüldüğüne 

yönelik bir belirti bulunmaması nedeniyle, söz konusu davranış modelinin hiçbir 

şekilde hukuka uygun olmadığına karar vermiştir524.  

Kusura yönelik incelemede ise Mahkeme, faillerin emrin yerine getirilmesi 

mazeret nedeninden yararlanamayacağı sonucuna varmıştır, zira emrin varlığı genel 

kurallardan çıkmakta, o anda ateş edip etmeme kararı failin üzerinde kalmaktadır. 

Bunun dışında Mahkemeye göre, Demokratik Alman halkının sınırda kaçanlara ateş 

edilmesini onaylamadığı ve kaçmakta olan silahsız bir kişinin öldürülmesi gibi temel 

bir yasağa aykırılığın açıkça belli olduğu düşünülecek olursa, emrin hukuka aykırılığı 

kolaylıkla fark edilebilir durumda bulunduğundan bu mazeret nedeninin olayda 

uygulanması mümkün olmamalıdır525.  

Mahkeme son olarak – tezimiz açısından önem taşıyan – yasak yanılgısı 

konusuna değinmiştir. Faillerin, objektif anlamda hukuken geçerli olmamakla 

birlikte böyle bir emrin bağlayıcı olduğuna inanmaları durumunda ortada izin 

normunda bir yanılgı bulunacak ve haksızlık bilinci bulunmadan hareket ettikleri 

kabul edilmek gerekecektir526. Bu değerlendirmeden sonra kaçınılabilirlik sorununu 

inceleyen Mahkeme, yanılgının kaçınılmaz olmadığı sonucuna varmıştır. Bunun 

nedeni ise, sınır muhafızlarına eğitimleri sırasında “insanlıkla bağdaşmayan emirlere 

uymak zorunluluğunda bulunmadıkları”nın öğretilmesine ve insan yaşamının 

korunan en üst değer olduğu düşüncesine dayandırılmıştır527.  

                                                
524 BGHSt 39, s. 10-11; ayrıca bkz. Siekmann, Das Unrechtsbewusstsein der DDR-
“Mauerschützen”, s. 20-22. Krş. Jakobs, GA 1994, s. 9. Jakobs’a göre sınırdan kaçmaya çalışanların 
vurulması, doğrudan Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin bir “haksızlık devleti” (Unrechtsstaat) 
olmasından kaynaklanmakta ve orada geçerli bulunan hukuk düzeni ile de tam bir uyum içinde 
bulunmaktadır. 
525 BGHSt 39, s. 34. Krş. Knut Amelung, “Strafbarkeit von ‘Mauerschützen’ – BGH NJW 1993, 
141”, JuS 1993, s. 642. Amelung’a göre mahkeme, emrin hukuka aykırılığının kolaylıkla fark 
edilebilir olduğu sonucuna yeterince araştırma yapmadan ulaşmıştır. Yazara göre halkın sınırda ateş 
edilmesini onaylamaması, meşru kabul edilen görüşlerin bununla çelişen beyanı karşısında güçsüz bir 
gerekçedir. 
526 Amelung, JuS 1993, s. 642. 
527 BGHSt 39, s. 35. Burada ortaya çıkan önemli bir hukuksal sorun da şudur: Demokratik Alman 
Ceza Kanunu’nda yasak yanılgısına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamakta, buna karşılık öğretide 
ağırlıklı olarak kast teorisi savunulmaktadır; bu teoriye Demokratik Alman Adalet Bakanlığı 



 269 

Alman Federal Mahkemesi, sınır muhafızlarına ilişkin sonraki tarihli 

kararlarında da yasak yanılgısının kaçınılabilir olduğu görüşünü sürdürmüştür528. 

Mahkeme, karara konu olan olayda faillerin yetiştiriliş gereği insan öldürmenin kötü 

bir şey olduğunu bildiklerini ve ideolojik doktrin eğitiminin bunu 

değiştiremeyeceğini savunmuştur. Sınır muhafızlarının kendi aralarında mesleği 

insan öldürmeden, yani “beyaz eldivenlerle” bitirmenin önemli olduğunun bilindiği 

ve belirli bazı günlerde, özellikle yabancı devlet temsilcilerinin ziyaretleri sırasında 

sınırda kaçanlara ateş edilmesinin yasaklandığını vurgulayan Mahkeme, bunlardan 

haberdar olan sınır muhafızlarının da davranışlarının hukuka aykırılığını sorgulamak 

için yeterli vesileye sahip bulundukları sonucuna varmıştır529. 

(b) Eleştiriler 

Öğretide, faillerin Demokratik Alman Cumhuriyeti’nde geçerli bulunan 

toplumsal düzenin bir parçası oldukları, bağlı bulundukları devletin meşruiyetini 

kabul ettikleri ve silah kullanımının bu devletin üst düzey yetkilileri tarafından 

onaylanması ve hatta ödüllendirilmesi karşısında, eylemlerinin hukuka aykırılığını 

araştırma yeteneklerinden söz etmeden önce daha derinlemesine bir araştırma 

yapılması gerektiği ifade edilmiştir530. 

Bunun dışında söz konusu faillerin araştırma yapmak için yeterli vesileye 

sahip oldukları kabul edilse bile, bu araştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin 

kendilerinden beklenip beklenemeyeceği ve buna çalışsalar bile hangi ölçüde başarılı 

olabilecekleri sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu noktada, Demokratik Almanya’nın 

hukukun uygulanmasından sorumlu resmi mercilerinin onayladığı bir süreçten söz 

edildiğine göre, görece genç ve deneyimsiz askerlerin bu mercilere güvenmemesi ve 

onların ortaya koyduğu değer yargılarının dışına çıkması için herhangi bir neden 

                                                                                                                                     
tarafından yayımlanan resmi Ceza Kanunu şerhi de katılmaktadır. Bu durumda, iki hukuk arasında fail 
lehine bulunan hükmü seçmek durumunda olan mahkeme, yasak yanılgısına kast teorisinin 
uygulanması gerekip gerekmeyeceğini tartışmış, ancak öğretide bu konuda muhalif yazarların da 
olduğu ve gerekçesiyle kusur teorisini uygulamıştır (s. 35). Karşı görüşte: Amelung, JuS 1993, s. 643. 
528 Bkz. BGH, 25 Mart 1993 tarihli ve 5StR 418/92 sayılı kararı, BGHSt 39, s. 168 vd., s. 191-192. 
529 BGH, 25 Mart 1993 tarihli ve 5StR 418/92 sayılı kararı, BGHSt 39, s. 189-190. 
530 Jörg Arnold / Martin Kühl, “Forum: Probleme der Strafbarkeit von ‘Mauerschützen’”, JuS 1992, s. 
996. 
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bulunmadığına göre, faillerin kendi kendilerine düşünmek suretiyle davranışlarının 

hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşmaları mümkün görülmemektedir531. 

Başka mercilere danışarak bir sonuca ulaşılması açısından ise, iki sorun 

ortaya çıkmaktadır: Failler davranışlarının hukuka uygun olup olmadığına ilişkin 

güvenilir bir hukuk uzmanına danışmış olsalardı ne şekilde bir yanıt alacaklardı, ve 

özellikle resmi bir mercie danışmayı düşünselerdi bunun kendileri üzerindeki 

sonuçları ve alacakları tepkiler ne olurdu? Birbiri ile bağlantılı bu sorunlar birlikte 

düşünüldüğünde, özellikle de sınırda gerçekleştirilen davranışların Demokratik 

Alman yargı sistemi tarafından hiçbir zaman cezalandırılmadığı gerçeği karşısında 

alacakları yanıtın, davranışlarının hukuka uygun olduğu yönünde olacağı 

değerlendirilmesinde bulunulmaktadır532. Yine, bir sınır muhafızının, kendisine 

verilen emirlerin hukuka uygunluğunu sorgulamak için üstlerine, savcıya veya başka 

bir uzmana başvurmasının tarihsel gerçeklik algılayışı karşısında tasavvur edilemez 

olduğu, bu nedenle de faillerin kusurlu davranmadıklarının anlaşılması gerektiği 

ifade edilmektedir533. 

Yine Alman Federal Mahkemesi’nin kararlarında Demokratik Alman 

halkının konuya yaklaşım tarzının esas alınması eleştirilmiş, bu durum hukuken 

yetkili kişilere danışmanın, araştırma yükümlülüğünün yerine getirilmiş sayılması 

açısından yeterli görülmesi gerektiği ilkesine aykırılık olarak görülmüş ve 

cezalandırma alanının aşırı derecede genişlediği sonucunu doğurduğu 

değerlendirmesinde bulunulmuştur534. 

Aksi görüşteki Neumann’a göre ise, söz konusu kararlarda hukukun genel 

ilkelerinden bir sapma söz konusu olmasına karşın, bu sapma bir “haksızlık 

devleti”nin hukuk düzeni söz konusu olduğunda katlanılabilecek ve gerekli bir 

sapmadır. Zira aksine bir kabul durumunda hukuk devleti ile haksızlık devletinin 

hukuk düzenleri arasında bir çatışma bulunduğunda yasak normunda kaçınılabilir bir 

                                                
531 Siekmann, Das Unrechtsbewusstsein der DDR-“Mauerschützen”, s. 189-190. 
532 Siekmann, Das Unrechtsbewusstsein der DDR-“Mauerschützen”, s. 191, 192. 
533 Klaus Adomeit, “Die Mauerschützenprozesse – rechtsphilosophisch”, NJW 1993, s. 2915. 
534 Roxin, AT/I, § 21, Kn. 67. 
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yanılgıdan söz edilemeyecektir. Bu düşünceye göre, aşırı ve belirgin insan hakları 

ihlalleri ile sınırlı olmak üzere, böyle istisnalara yer verilebilecektir535.  

(c) Görüşümüz 

Kanımızca, Demokratik Alman sınır muhafızlarının durumuna ilişkin 

kararların öncelikle geçerli bulunan hukuk, yasaların geriye yürümezliği ilkesi536 ve 

emrin bağlayıcılığı noktalarından tartışılması gerekse de, bu tartışma tezimizin 

konusu dışında kalmaktadır. Yasak normunda yanılmanın kaçınılabilirliği hakkında 

ise Alman Federal Mahkemesi’nin verdiği kararlarda, kaçınılmazlık yargısı 

ölçütünün aşırı derecede yüksek tutulduğunu gözlemlemekteyiz.  

Ateş eden muhafızların insan yaşamını sona erdirdikleri düşünülecek olursa, 

yaptıkları eylemin meşruiyet zeminine yönelik bir iç sorgulama mekanizmasını 

işletmiş olmaları veya işletebilecek durumda bulunmaları kabul edilebilir bir 

sonuçtur. Kendisine yasalar veya bunun belirli bir şekilde yorumu tarafından belirli 

bir davranışın emredildiği kişilerin dahi bu davranışı korunan hukuksal değer 

bağlamında sorgulaması beklenebilir bir durumdur. Faillerin bu konuda üstlerinin 

açıklamaları ve davranışlarını yorumlayarak, buradan edindikleri izlenimle yetinmiş 

olmaları ise, araştırma yükümlülüğünün doğumuna değil, kapsamına ilişkin bir 

konudur.  

Yukarıda belirlenen ölçütler uygulandığında, özellikle araştırma 

yükümlülüğünün kapsamı bakımından sınır muhafızlarının kaçınılmaz bir yanılgı 

                                                
535 NK-Neumann, § 17, Kn. 101, 102. 
536 Belirtelim ki konunun bu boyutu, özellikle Alman Anayasa Mahkemesi’nin 24 Ekim 1996 tarihli 
kararında tartışılmış ve Radbruch’un formülüne atıfta bulunularak, adalet ilkesine ve devletler hukuku 
tarafınan korunan insan haklarına karşı bu derecede açık ve ağır bir saldırı halinde pozitif hukukun 
maddi adalet anlayışı karşısında ikinci planda kalması gerektiği, bu nedenle de devlet yapısından 
kaynaklanan bir haksızlığın tanıdığı fiili bir hukuka uygunluk nedenine güvenin hukuk devleti 
tarafından korunamayacağı düşüncesinden hareketle Federal Mahkeme’nin kararı Alman 
Anayasası’nın 103/2’nci maddesinde ifadesini bulan suçta ve cezada kanunilik ve geriye yürümezlik 
ilkelerine uygun bulunmuştur (Karar için bkz. StV 1997, s. 14 vd., alıntı için bkz. s. 16). Bununla 
birlikte bu formülün Demokratik Alman sınır muhafızlarına uygulanması “hukuk devleti için bir 
kayıp” olarak gösterilmektedir (Bkz. Kai Ambos, “Nuremberg revisited – Das Bundesverfassungs-
gericht, das Völkerstrafrecht und das Rückwirkungsverbot”, StV 1997, s. 41, 43).  

Kararda yasak yanılgısı konusundaki uygulama hakkında doğrudan bir belirleme yer almamaktadır; 
Alman Anayasa Mahkemesi, kusur ilkesinin uygulanmasının ilk planda ceza mahkemelerinin görev 
alanında bulunduğunu belirleyerek, kusur ilkesine genel anlamda saygı gösterilmediğine ilişkin bir 
bulgu olmadığını saptamakla yetinmiştir (StV 1997, s. 18). 
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içinde bulunduğu görülmektedir; zira vesile unsurunun gerçekleştiği kabul 

edildiğinde dahi faillerin, davranışlarının meşruiyetini demokratik bir hukuk 

devletinin kuralları dahilinde sorgulayabilecekleri merciler olmadığı gibi, veya bu 

mercilerden alacakları yanıtların, söz konusu davranışların hukuka aykırı olduğunu 

saptayacağına ilişkin herhangi bir veri de bulunmamaktadır. Bu konuda halkın genel 

anlayışına göndermede bulunulması ise sakıncalı bir tutumdur; zira belirli bir 

eylemin hukuka uygun olup olmadığını sorgularken kişinin konunun uzmanlarına 

danışmasını beklediğimize göre, araştırma yükümlülüğünün kapsamı belirlenirken bu 

merciin dışında bir referans noktası belirlenememelidir. 

Son olarak, bazı ağır insan hakları ihlalleri durumunda kaçınılmaz yanılgıya 

ilişkin düzenlemelere istisna tanınması gerektiğine yönelik görüşe de 

katılmamaktayız. Gerçekten yanılgı konusu ceza hukukunun temel ilkelerinden kusur 

ilkesinin bir görünüş biçimi olduğuna göre, bu düzenlemenin sübjektif ve eşitliğe 

aykırı bir şekilde uygulanması, hukuk güvenliğini derinlemesine etkileyecek ve salt 

cezalandırma siyasetinden kaynaklanan bir çözüm olacaktır. Bu nedenle, Federal 

Mahkeme’nin, sınır muhafızlarının yanılgısı konusundaki gerekçelerine ve vardığı 

sonuçlara katılmamaktayız. 

iii. Değerlendirme 
Giderilemez şüphe durumunda failin kaçınılmaz yasak yanılgısından 

yararlandırılması için çeşitli çözüm yolları sunulmakla birlikte, bu sorun, olası 

haksızlık bilincinin ne şekilde anlaşıldığı ile bağlantılı olarak ele alınmalıdır. 

Gerçekten de, olası haksızlık bilincinin iradi bir öğesi bulunduğu varsayılacak 

olursa, giderilemez şüphe durumlarında zorunlu olarak haksızlık bilincinin var 

olduğu sonucuna varmak gerekecektir. Örnek olarak, acil olarak ameliyata alınması 

gereken ve Yehova şahidi olduğu bilinen bilinci kapalı bir hastaya kan nakli yapılıp 

yapılmaması konusunda karar vermesi gereken bir hekim ele alınabilir: Hekim kan 

nakline karar vermesi durumunda hastanın beden bütünlüğüne rızası dışında 

müdahale ettiği ve varsayılan rızanın da bulunmadığı düşüncesi ile bu davranışın 

hukuka aykırı olabileceğini düşünmüş, buna karşılık kan nakline izin vermemesi 

durumunda da hastanın öleceği öngörüsü ile ihmali hareketle adam öldürme 

suçundan sorumlu tutulması ihtimalini değerlendirmiş olabilir. Bu noktada ne şekilde 
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davranırsa davransın, irade teorisi çerçevesinde “olası bir hukuka aykırılıktan yana 

karar vermiş”, “olası hukuka aykırılığı iradesine dahil etmiş” olacaktır. Yani, yanlış 

seçimde bulunduğu durumda haksızlık bilinci de kendiliğinden var sayılmak 

gerekecektir. 

Bununla birlikte, irade teorilerini savunan yazarlar dahi bu gibi durumlarda 

failin ceza sorumluluğunun ortadan kalktığı sonucuna ulaşmaktadırlar. Buna göre bu 

sonuç (objektif açıdan tartışmalı hukuksal durumlarda olduğu gibi) doğrudan kusur 

ilkesine dayanmaktadır. Fail olası haksızlık bilinci bulunmadan davranma imkanına 

sahip olmadığına, yani alternatifi bulunmadığına göre, bu seçimde bulunan kişiye 

yasak normunda (kaçınılmaz) yanılgıya ilişkin hükümler örnekseme yolu ile 

uygulanmalı ve ceza verilmemelidir537.  

Bilişsel teoriler ise aynı noktada çok daha basit ve doyurucu sonuçlara 

ulaşmaktadır. Gerçekten failin yalnızca eyleminin hukuka aykırı olduğunu “bilip 

bilmediği”ne bakılacak olursa, böyle bir durumda bulunan kişi, hangi alternatifin suç 

oluşturduğunu, hangisinin ise yasa tarafından kendisine emredilmiş davranış biçimi 

olduğunu kesin olarak bilmemektedir ve bu iki davranış biçiminin hangisini 

gerçekleştirirse suç işlemiş sayılacağı ile ilgili herhangi bir değerlendirmede de 

bulunamamaktadır. Burada eyleminin haksızlık oluşturma olasılığını “ciddiye almış” 

dahi olsa, diğer olasılık da en az aynı derecede güçlü bir şekilde ortaya çıktığından, 

bunun ağırlıklı bir olasılık olduğundan söz etme imkanı bulunmamaktadır. O zaman 

da, haksızlık bilincinin bulunmadığı, yani yasak yanılgısı bulunduğu sonucuna 

ulaşılacaktır.  

Sonuç olarak, bizim de katıldığımız bilişsel teoriye göre, giderilemez şüphe 

durumunda yasak yanılgısına ilişkin hükümler örnekseme yolu ile değil, doğrudan 

uygulanacaktır. Bunun pratik sonucu ise, kaçınılabilir yanılgı seçeneğini ortadan 

kaldıran irade teorilerinin aksine, failin araştırma yükümlülüğüne tam olarak uyup 

uymadığının, yani yanılgının kaçınılmaz olup olmadığının da incelenmesi ve bu yolla 

daha adil bir sonuca ulaşılmasıdır. Yine, failin kusurunun bulunup bulunmadığını 

saptamak için de hukukun genel ilkelerine giderek bir tümdengelim yöntemi 

                                                
537 Bkz. Roxin, AT/I, § 21, Kn. 30. 
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uygulamaktansa, yasak yanılgısının kaçınılabilir olup olmadığına yönelik genel 

ölçütlerin uygulanması yeterli olacaktır. 

Bu durumda, eyleminin haksızlık oluşturduğuna ilişkin bir şüpheye düşen 

kişi, bunu aydınlığa kavuşturmak için kendisinden beklenebilecek bütün yollara 

başvurmakla yükümlüdür538. Bu yükümlülüğe aykırı davranmış ise, yanılgısının 

kaçınılabilir olduğu sonucuna ulaşılacaktır. 

Yükümlülüğüne uyarak yetkili mercilere veya uzmanlara başvuran ve 

bununla birlikte aldığı hatalı yanıtlar karşısında eyleminin haksızlık oluşturmadığı 

kanısına varan kimsenin ise haksızlık bilincinin ortadan kalktığı, yani yasak 

yanılgısına düştüğü kabul edilecektir. Fail burada özen yükümüne uygun davranmış 

olduğuna göre yanılgısı da kaçınılmaz olarak nitelendirilecektir539. 

B. Tersine Yasak Yanılgısı: Varsayımsal Suç 
Tersine yanılgı, tipte yanılgı olduğu kadar, yasak yanılgısında da ortaya 

çıkabilir. Bir kişi, suç olduğunu sanarak belirli bir fiili işlediğinde, söz konusu eylem 

gerçekte suç olarak düzenlenmiş değilse, varsayımsal (mefruz) bir suç işlemiş kabul 

edilir ve bu durumda ceza sorumluluğu doğmaz. Gerçekte bulunmayan bir hukuk 

normunu var sanarak suç işleyen kimsenin cezalandırılması, salt iradenin 

cezalandırılması anlamına geleceğinden, eylem ceza hukuku sistemini kabul eden 

çağdaş ceza hukuku sistemlerinde bu gibi davranışlara ceza yaptırımı uygulanması 

kabul edilemez540. Failin eylemi tipik olmadığı için cezalandırılmamaktadır541. 

Belirtelim ki, failin tehlikeliliğini tek ölçüt olarak alan pozitivistler ise failin 

varsayımsal suç durumunda dahi cezalandırılabileceğini öngörmüşlerdir. Günümüzde 

bu yaklaşım bütünüyle terk edilmiştir542. 

Tersine tipte yanılmanın sonucu olarak görülen “elverişsiz teşebbüs” veya 

“işlenemez suç”tan farklı olarak varsayımsal suçta, fail dış dünyadaki koşulları tam 
                                                
538 Puppe,  AT/1, § 33, Kn. 8. 
539 Puppe, AT/1, § 33, Kn. 8.  
540 Bkz. Özek, Ünal Tekinalp’e Armağan, s. 817.  
541 LK-Hillenkamp, § 22, Kn. 202; Özek, Ünal Tekinalp’e Armağan, s. 817. 
542 Özek, Ünal Tekinalp’e Armağan, s. 817. 
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olarak algılamakta ve buna karşın eyleminin yasak olduğu sonucuna ulaşmaktadır543. 

İşlenemez suç durumunda bulunan failin tasavvurundaki gerçekliğin dış dünya ile 

uyum göstermesi durumunda işlenen eylemin suç oluşturması en azından imkan 

dahilindedir. Varsayımsal suç durumunda ise böyle bir imkan dahi yoktur544.  

Varsayımsal suç ceza sorumluluğuna neden olamayacaktır. Bunun nedeni, 

ceza hukukunun koruma alanının salt failin zihninden kaynaklanan nedenlerle 

genişletilemeyeceği düşüncesidir. Failin bu yöndeki her türlü tasavvuru ancak 

varsayımsal bir suçu sonuçlayacaktır545. 

Bunun sonucunda, tersine niteleme yanılgısı şeklinde ortaya çıkan yanılgılar 

da varsayımsal suç kapsamında değerlendirilmektedir. Örnek olarak, bazı 

fotokopileri resmi evrak sanan ve bunlar üzerinde değişiklikler yaparak başkalarını 

kandırmaya çalışan kişinin eylemi varsayımsal bir suç niteliğindedir546. Yine özgü 

suçlarda failin yanlış bir değerlendirme sonucunda kendisini suçu işleyebilecek 

kişilerden sanması durumunda da böyle bir durum söz konusudur. Örnek olarak 

kamu hastanesinde görev yapmamasına karşın kendisini Türk Ceza Kanunu 

kapsamında kamu görevlisi sanan bir hekimin görevi kötüye kullanma veya rüşvet 

alma gibi suçları işlediğini düşünmesi durumunda varsayımsal bir suç işlediği kabul 

edilmelidir547. 

Yine, ihmali ve görünüşte ihmali suçlarda sonucu engelleme 

yükümlülüğünün varlığına ilişkin yanılgılar da yasak yanılgısı kapsamında 

görüldüğüne göre, böyle bir engelleme yükümlülüğünün bulunduğu yönündeki hatalı 

tasavvur da tersine bir yasak yanılgısı, yani varsayımsal suç olarak 

değerlendirilecektir. Bunun için failin dış dünyadaki bütün koşulları bilmesine karşın 

duruma müdahale etmesine yönelik bir yükümlülük altında bulunduğunu sanması 

gerekmektedir. Örnek olarak, bir komşu çocuğunu boğulurken gören ve müdahale 

                                                
543 LK-Hillenkamp, § 22, Kn. 201;  
544 NK-Paeffgen, vor §§ 32-35, Kn. 265. 
545 Björn Burkhardt, “Rechtsirrtum und Wahndelikt”, JZ 1981, s. 685 
546 Kühl, AT, § 15, Kn. 99. 
547 Kühl, AT, § 15, Kn. 102. 
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yükümlülüğünün komşuluğu da kapsadığını sanan kişinin duruma seyirci kalması 

durumunda varsayımsal bir suç söz konusudur548. 

Bununla birlikte, akıl dışı yöntemler ile tipik neticeye ulaşabileceğini sanan 

failin de cezalandırılmayacağı kabul edilmekle birlikte, buradaki bilinç durumu, 

varsayımsal suçtan ayrı değerlendirilmektedir. Örnek olarak, bir kişiyi öldürmek için 

büyü kullanan kişinin varsayımsal bir suç durumunda değil, batıl inanca dayanan bir 

teşebbüs halinde bulunduğu kabul edilmektedir549.  

Varsayımsal suçun işlenemez suçtan ayırt edilmesi özellikle teşebbüste 

sübjektif ölçütleri kabul eden Alman hukuk sistemi açısından önem taşımaktadır. Bu 

gibi sistemlerde elverişsiz teşebbüsün bazı durumlarda cezalandırılması mümkün 

olduğundan, varsayımsal suç – işlenemez suç ayırımının pratik bir önemi 

bulunmaktadır. Teşebbüste objektif ölçütleri kabul eden İtalyan hukuku gibi 

sistemlerde ise söz konusu ayırım teorik bir boyutta kalmaktadır. Örnek olarak 

İtalyan Ceza Kanunu’nun 49/1’inci maddesinde hem varsayımsal suça, hem de 

işlenemez suça yer verilmiş olup, iki durumda da cezaya yer olmadığı yönünde bir 

belirlemede bulunulmuştur550. 

Türk hukukunda da teşebbüste objektif ölçütler kabul edilmiş ve elverişsiz 

teşebbüsün cezalandırılmayacağı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu tarafından açıkça 

öngörülmüştür (m. 35/1). Bununla birlikte, hukuka uygunluk nedenlerinin sübjektif 

unsurlarının bulunup bulunmaması işlenemez suç açısından değerlendirilmesi 

gereken bir konu olduğundan, bu iki kurumun teorik bir ayırıma tabi tutulması 

gerekmektedir. Belirtelim ki, varsayımsal suç durumunda herhangi bir ceza 

sorumluluğunun doğması, yalnız Türk hukuku açısından değil, teşebbüste sübjektif 

ölçütleri kabul eden hukuk sistemleri açısından da mümkün değildir.  

                                                
548 Kühl, AT, § 15, Kn. 100a. 
549 NK-Zaczyk, § 22, Kn. 38; Romano, Commentario Sistematico del Codice Penale, Art. 49, Kn. 
37. 
550 Pagliaro, Principi di Diritto Penale – Parte Generale, 406-407; Romano, Commentario 
Sistematio del Codice Penale, Art. 49, Kn. 2, 12-13. Bununla birlikte aynı maddenin üçüncü 
fıkrasına göre yargıç her iki durumda da güvenlik önlemlerine başvurabilecektir. 



 
 
 

Üçüncü Bölüm 
 

HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN 
MADDİ KOŞULLARINDA YANILMA 

 

I. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Koşullarında Yanılma 
Kavramı 
A. Genel Olarak 
Hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılma teriminden anlaşılan, bir 

hukuka uygunluk nedeninin koşullarının somut bir olayda gerçekleştiğine ilişkin 

olumlu bir tasavvurdur1. Bu şekilde bir yanılgıya düşen kişi, yanılgıya düşmeseydi 

eylemini hukuka uygun hale getirecek maddi koşulların gerçekten var olduğunu 

sanarak hareket etmektedir2. Bu açıdan, tipte yanılma ile ortak bir noktaya sahiptir: 

her iki yanılma türünde de, fail için geçerli olan hukuk normlarına değil, maddi 

vakıalara ilişkin bir yanılgı söz konusudur3. 

Bu yanılgı türüne Alman hukukunda izin tipinde yanılma (Erlaubnis-

tatbestandsirrtum) veya izinde maddi vakıa yanılgısı (Erlaubnissachverhaltsirrtum) 

adı verilmektedir4. İspanyol ve Portekiz hukukunda ise öne çıkan terim, “hukuka 

uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı”dır (error sobre los presupuestos 

objetivos de una causa de justificación). Biz de, Yeni Türk Ceza Kanunu’nda da yer 

aldığı şekliyle “hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılma” terimini tercih 

etmekteyiz. 

                                                
1 NK-Puppe, § 16, Kn. 140. 
2 Kühl, AT, Kn. 68. 
3 NK-Puppe, § 16, Kn. 156. 
4 Terim hakkında bkz. Kühl, AT, § 13, Kn. 67.  
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B. Yakın Kavramlarla İlişkisi 
1. İzin Normunda Yanılma 

a. İzin Normunda Yanılma Kavramı 
Failin, gerçekte hukuk düzeninin kabul etmediği bir hukuka uygunluk 

nedeninin var olduğunu sanarak veya hukuk düzenince kabul edilen bir hukuka 

uygunluk nedeninin sınırlarını kendince geniş yorumlayarak eyleminin bu mefruz 

hukuka uygunluk nedeninin sınırlarına girdiğini sanarak hareket etmişse, burada izin 

normunda yanılmadan (Erlaubnisirrtum) söz edilir5.  

Öğrencilerini terbiye ve tedip hakkının yaralama sınırlarına girebilecek 

davranışları da kapsadığını düşünen bir ilkokul öğretmeninin bu yanılgısı, izin 

normunda yanılgıya örnek gösterilebilir. Burada hukuka uygunluk nedeninin maddi 

koşullarına değil, izin normunun kendisine ve kapsamına ilişkin bir yanılgı söz 

konusu olduğundan, failin kastı etkilenmeyecektir. Yargıtay’ımız da konu ile ilgili 

bir kararında aynı sonuca ulaşmıştır6. Doğal olarak, böyle bir yanılgı yasak yanılgısı 

ile aynı hükümlere tabi olacaktır; dolayısıyla böylesi bir yanılgıya düşen failin ceza 

sorumluluğunun ortadan kalkması için yanılgının kaçınılmaz nitelikte olması 

aranacaktır. 

b. Yanılma Dışında Kalan Durumlar 
Failin, objektif olarak geçerli hukuk düzenine göre, eylemine herhangi bir 

hukuka uygunluk nedeninin uygulanamayacağını bilmesine ve fakat kendince üstün 

bir takım değerlere uygun bulması nedeniyle işlemesi durumunda da, failin bu 

inancının hareketini hukuka uygun hale getirmeyeceği ve fail hakkında yanılma 

hükümlerinin uygulanmayacağı kesindir7. Bununla birlikte, sözü edilen durumda 

                                                
5 Mir Puig, PG, s. 416. 
6 Öğretmenlerin öğrenciler üzerinde eğitim içi disiplinin sağlanması yönünden terbiye ve itaat ettirme 
hakları bulunmaktadır. Ancak, bu hak disiplin cezası vermek ile bedensel zarara yol açmayacak 
şekilde örneğin kulak tutmak, tek ayağı üzerinde durdurmak gibi davranış biçimleriyle sınırlı olup 
hiçbir zaman etkili eylemde bulunmayı kapsamaz. O halde öğretmenlerin terbiye hakkını kullanmaları 
onlara öğrenciyi dövme hakkı vermeyeceğinden, somut olayda mağdureye cetvelle vuran sanığın 
etkili eylem kastının olmadığından söz etmek de olanaksızdır. Bu nedenle isabetsiz olan direnme 
hükmünün bozulmasına karar verilmelidir”. (Yargıtay CGK, 22 Şubat 2000 tarihli ve E. 2000/4-11, K. 
2000/30 sayılı kararı). Karar için bkz. (çevrimiçi), http://www.kazanci.com.tr (son erişim tarihi: 9 
Ekim 2006). 
7 İçel v.d., Suç Teorisi, s. 112. 
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gerçekte ne hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında, ne de izin normunda yanılgı 

bulunmaktadır, zira fail hareketinin objektif olarak da herhangi bir hukuka uygunluk 

nedeninin sınırına girmediğini bilmektedir. Bu durumda, sözü edilen örnek, gerçekte 

vicdani failin (Gewissenstäter) bir görünüş biçimidir ve yanılma kapsamında 

görülmesi mümkün değildir.  

Bütünüyle boş inançlara dayalı bir hukuka uygunluk nedeninin var 

sayılmasında da aynı kuralların uygulanması gereklidir. Belirtelim ki, Alman Federal 

Mahkemesi konuya ilişkin verdiği bir kararda, farklı bir sonuca varmış ve failin 

yanılgısını izin normunda-hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgı 

çerçevesinde ele almıştır8. Bu yaklaşıma katılanlar, kararı, Nazi döneminde yasadışı 

“ötenazi” uygulamalarında bulunan sağlık personelinin, emirlere uymamaları 

durumunda daha çok kişinin kurban edilebileceğinden hareket ettiklerini ileri 

sürmeleri karşısında Alman Federal Mahkemesi’nin aldığı tutum ile tutarlı 

bulmaktadır. Her iki durumda da nitelik veya nicelik tartımına girilmeden, yaşama 

karşı yaşam ilkesinden hareket eden bir zorda kalış durumu, hukuka uygunluk nedeni 

olamaz; ancak kusurluluğu etkileyen zorda kalış hali çerçevesinde düşünülebilir9. 

Fakat, verilen örnekte, failin bütünüyle boş inançlara dayanan bir noktadan hareket 

ettiği göz ardı edilmemelidir. Kararda, hukuka uygunluk nedeninin koşullarında 

                                                
8 BGH, 15 Eylül 1988 tarih ve 4StR 352/88 sayılı kararı, BGHSt 35, s. 347 vd.:  

Davaya konu olan olayda, iki kişi tarafından çeşitli doğaüstü olaylara inandırılan ve bunun sonucunda 
kendisine, belirli bir kişiyi kurban etmediği takdirde “kediler kralı” denen doğaüstü bir varlığın, 
milyonlarca insanı öldüreceği söylenen fail, bu inançla ve insanları kurtarmak amacıyla mağduru üç 
kere bıçaklamış ve öldüğünü sanarak olay yerinden uzaklaşmıştır. Polis memuru olarak görev 
yapmakta olan failin, akıl zayıflığı nedeniyle kusur yeteneğinin azaldığı, fakat bütünüyle ortadan 
kalkmadığı kabul edilmektedir.  

Alman Federal Mahkemesi’ne göre, olayda hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgı söz 
konusu değildir. Zira öncelikle, failin zihnindeki tehlike gerçekten bulunsaydı da hukuka uygunluk 
nedeni olan zorda kalıştan veya haklı savunmadan yararlanması mümkün olmayacaktı (mağdurdan 
kaynaklanan bir tehlike bulunmadığı ve yapılan eylem – yaşama karşı yaşam – hakların tartılması 
ilkesi ile bağdaşmadığı gerekçesiyle). Kusurluluğu kaldıran neden olarak zorda kalış ise, fail bunun 
koşullarını özen yükümüne uygun bir şekilde denetlemediği için reddedilmiştir. Bu durumda gündeme 
gelebilecek tek yanılgı türü, kaçınılabilir yasak yanılgısıdır. Mahkeme bu aşamada, failin bu kadar 
ağır bir eylemi körü körüne gerçekleştirmeden önce güvendiği ve inandığı üçüncü bir kişiye danışması 
ve inançlarının iç yüzü hakkında bilgi almasının, özen yükümünün bir parçası olduğunu kabul 
etmiştir. Fail bu güven yükümüne uymadığı için, izin (yasak) normundaki yanılmasının kaçınılmaz 
olduğunu kabul etmek mümkün değildir. (s. 350, 351). 
9 Bkz. Friedrich SchaffsteIn, “Der Täter hinter dem Täter bei vermeidbarem Verbotsirrtum und 
verminderter Schuldfähigkeit des Tatmittlers”, NStZ 1989, s. 154 
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yanılgının kabul edilmemesinin tek nedeni, yaşama karşı yaşam ilkesinin 

reddedilmesinden kaynaklanmaktadır. Halbuki aynı örnekte fail, adam öldürmeye 

teşebbüs değil de, müessir fiil veya eşyaya zarar verme suçunu işleseydi, taksirle 

hareket ettiği kabul edilecek ve yerine göre ceza almayacaktı10.  

Yine fail, başka bir doğaüstü varlığın değil de, öldürmeye teşebbüs ettiği 

kişinin doğaüstü yollardan insanları öldürmeye çalıştığını düşünseydi, Alman Federal 

Mahkemesi’nin mantığına göre, üçüncü kişi lehine haklı savunma hukuka uygunluk 

nedeninden yararlanması gerekirdi, ki bu da kabul edilebilir bir çözüm olmazdı11. 

Bu nedenle, bütünüyle boş inançlara dayanan tasavvurların ceza hukukunun 

değerlendirme alanı dışında kaldığını ve bunu ceza hukukunun kavram ve kurumları 

ile açıklanmaya çalışılmaması gerektiği savunulmaktadır12. Bizim de kabul ettiğimiz 

bu görüşe göre, boş inançlara laik bir hukuk düzeninde herhangi bir etki 

tanınmamalıdır13. Aynı boş inançlara dayanan elverişsiz teşebbüsün ceza hukuku 

alanında sonuç doğurmayacağının kabul edilmesi gibi, bütünüyle boş inançlara 

dayanan hatalı bir tasavvurun da ceza sorumluluğu üzerinde herhangi bir etkisinin 

bulunmayacağı ve somut olaydaki failin, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında 

da, izin normunda da yanılmış bulunmadığının kabul edilmesi gerekirdi14. Buna göre, 

“kusur yeteneğine sahip bulunan R, hukuki anlamda insanların yaşamına veya 

bedensel bütünlüğüne yönelik bir ‘tehlike’ tasavvur etmediği gibi, eylemi başka 

nedenlerle de hukuka uygun telakki etmemiştir. Yani ne bir hukuka uygunluk 

nedeninin koşullarında, ne de yasak normunda yanılmıştır”15.  

 

                                                
10 Joachim Kretschmer, “Der abergläubische Irrtum in seiner strafrechtlichen Irrelevanz”, JR 2004, s. 
446. 
11 Rolf Dietrich Herzberg, “Abergläubische Gefahrabwendung und mittelbare Täterschaft durch 
Ausnutzung eines Verbotsirrtums – BGHSt. 35, 347”, Jura 1990, s. 16, 17. 
12 Hans Kudlich, “Katzenkönig & Co. – Übersinnliches vor den Strafgerichten”, JZ 2004, s. 76; 
Yasanın akılcılıkla sınırlı bir şekilde yorumlanması kavramı için bkz. Herzberg, Jura 1990, s. 16, 18. 
13 S/S-Cramer/Sternberg-Lieben, § 16, Kn. 19a. 
14 Kretschmer, JR 2004, s. 446; S/S-Cramer/Sternberg-Lieben, § 16, Kn. 19a. 
15 Herzberg, Jura 1990, s. 20. 
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c. İzin Normunda Yanılmanın Hukuksal Niteliği 
İzin normunda yanılmanın iki görünüş şekli bulunmaktadır: Eğer fail gerçekte 

hiç bulunmayan bir hukuka uygunluk nedenini var sanıyorsa, “izin normunun 

varlığında yanılgı”dan söz edilir (Erlaubnisirrtum)16. Mesleğinin kendisine, hastanın 

rızası bulunmadan tıbbi müdahalede bulunma hakkını verdiğini düşünen ve bu 

şekilde bir eylemde bulunan hekim veya yurt müdürü olduğu için yurdunda kalan kız 

öğrencileri bekaret kontrolüne gönderebileceğine inanan bir kişi, bu yanılgı türüne 

örnek gösterilebilir.  

Buna karşılık fail, gerçekte varolan bir hukuka uygunluk nedeninin 

kapsamını, gerçekte olduğundan daha geniş sanıyorsa “izin normunun sınırında 

yanılgı” söz konusudur (Erlaubnisgrenzirrtum)17. Örnek olarak, öğretmenlikten 

kaynaklanan eğitim görevinin, öğrencilerin bedensel olarak cezalandırılmasına 

ilişkin bir hakkı da kapsadığını sanan bir öğretmen, varolan bir hukuka uygunluk 

nedeninin sınırlarını, kendi lehine sonuç doğuracak şekilde aşırı geniş yorumladığı 

için, bu şekilde bir yanılgı içinde bulunmaktadır18. 

İzin normunda yanılgının her iki görünüş biçimi de, gerçekte yürürlükte 

bulunan hukuk normlarının bilinmemesine dayandığından, yasak yanılgısının 

kapsamında değerlendirilmektedir19. Gerçekten de, failin eylemin suç tipi olarak 

düzenlenmediğine ilişkin hatalı bir tasavvurunun bulunması ile, hukuk düzeninin bu 

eylemi istisnaen hukuka uygun gördüğüne ilişkin hatalı bir tasavvur arasında 

herhangi bir fark bulunmamaktadır20. Bu konuda öğreti ve uygulamada herhangi bir 

görüş ayrılığı da bulunmamaktadır21.  

 

 

                                                
16 Michael Heuchemer, Der Erlaubnistatbestandsirrtum, Duncker & Humblot Berlin, 2005, s. 140. 
17 NK-Puppe, § 141, Heuchemer, Der Erlaubnistatbestandsirrtum, s. 140, 141. 
18 Kühl, AT, § 13, Kn. 55. 
19  Kühl, AT, § 13, Kn. 55. 
20 Jescheck/Weigend, AT, s. 461. 
21 Kühl, AT, § 13, Kn. 55, NK-Puppe, § 141. Ayrıca bkz. S/S-Lenckner, § 34, Kn. 51; SK-
Rudolphi, § 17, Kn. 136; Roxin, AT/I, § 14, Kn. 78;  
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d. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Eylemin Genelini 
Değerlendiren Unsurlar ve İzin Normunda Yanılma 

Tipte yanılmada olduğu gibi, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında 

yanılma da, hukuka uygunluk nedeninin yasal koşullarının betimleyici ve normatif 

unsurlarına ilişkin olabilmektedir. Yani salt hukuka uygunluk nedeninin normatif 

unsuruna ilişkin olduğu için bir yanılgı yasak yanılgısı ile bir tutulamayacaktır. 

Bununla birlikte, yine tipte yanılmada karşımıza çıkan “eylemin genelini 

değerlendiren unsurlar”, hukuka uygunluk nedenlerinde de gözlenebilmektedir22. 

Bunların olayda gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin bir tasavvurun ön koşulu 

olarak, failin gerçekleştirdiği eylemin hukuka uygun olup olmadığına ilişkin genel 

bir değer yargısına varması zorunlu bulunduğundan, bunlardaki bir yanılgı izin 

normunda yanılgı kapsamında görülecektir.  

Haklı savunma hukuka uygunluk nedenindeki “saldırının haksız olması” 

koşulu veya hukuka uygunluk nedeni olarak zorda kalışın koşullarından, “ihlal edilen 

değerin korunan değere göre düşük düzeyde olması” gibi unsurlar, bu son türün 

altında değerlendirilebilir. Eyleminin bütün koşullarını bildiği halde, karşısındaki 

kişinin davranışını hukuka aykırı sanan bir kimse, bu davranışa karşı savunma 

hareketinde bulunduğunda, haklı savunma hukuka uygunluk nedeninin koşullarında 

yanılgıdan yararlanarak kastının ortadan kalktığını iddia edemeyecektir; zira eylemin 

genelini değerlendiren bir unsurda yanılgıya düşmüş sayılmalıdır23. Somut bir örnek 

vermek gerekirse: Suçüstü halinde bulunan ve kaçmakta olan bir hırsıza 

çevredekilerin müdahalesi sırasında, özel kişilerin yakalama yetkisinden haberdar 

olmayan failin, kendisine yapılan müdahaleyi hukuka aykırı sanması ve kendisini 

yakalamaya çalışanlardan birini öldürmesi durumunda, haklı savunmanın 

koşullarında yanılgısının bulunduğundan söz etmek mümkün değildir24. Yanılgısı 

ancak izin normunda yanılma çerçevesinde değerlendirilebilir ve haksızlık bilincinin 

ortadan kalkmasının kaçınılabilir bir nedene dayanıp dayanmadığı tartışılarak 

                                                
22 Roxin, AT/I, § 14, Kn. 79. 
23 SK-Rudolphi, § 16, Kn. 13; aynı görüşte: Roxin, AT/I, § 14, Kn. 79.  
24 Örnek ve benzer görüş için bkz. Hirsch, Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen, s. 
320. 
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kusuruna ilişkin bir belirlemede bulunulabilir. Eylemi işlerken kasten hareket etmiş 

olması, bundan etkilenmeyecektir25.  

Aynı görüşteki Schlüchter’e göre de, aynı örnekteki failin zihnindeki 

gerçekliğe dayanan “saldırının hukuka aykırılığı” unsuru, haklı savunmanın objektif 

olarak kabul edilen koşullarının bütünüyle dışında kaldığı için, eylemin genelini 

değerlendiren unsurlara ilişkindir. Bu nedenle de, failin yanılgısı kastını etkilemez26. 

Benzer bir örnek, Alman Federal Mahkemesi’nin başka bir kararına konu 

olmuştur27. Sezaryen yoluyla doğum yapan bir kadının özel durumu nedeniyle 

yeniden hamile kalmasının hayati tehlike doğuracağını öngören hekim, ameliyat 

sırasında yumurtalıkları da alarak bu tehlikeyi önlediğini düşünmüştür. Bununla 

birlikte, hastanın böyle bir müdahaleye rızası bulunmadığını ve uyanık durumda olsa 

rıza göstermeyeceğini, yani varsayılan rızanın da bulunmadığını bilmektedir. Buna 

                                                
25 Karşı görüş için bkz. Karl Engisch, “Tatbestandsirrtum und Verbotsirrtum bei Rechtfertigungs-
gründen”, ZStW 70 (1958), s. 584-585.  Engisch, haklı savunmada saldırının hukuka aykırı olması 
koşulunun varlığında yanılgının kastı kaldırdığı görüşündedir. Yazar bu örneği, hukuka uygunluk 
nedeninin normatif koşullarında yanılma çerçevesinde değerlendirmekte ve karşı görüşlerin, tipte-
yasak yanılgısı ayırımı ile çeliştiğini iddia etmektedir. Yazara göre, haklı savunmada saldırının halen 
varolması koşulu ile hukuka aykırı olması koşulu açısından yanılgının farklı değerlendirilmesini bir 
tutarsızlık olarak değerlendirmektedir. (Aynı yönde: Herzberg, JZ 1993, s. 1020). 

Halbuki, haklı savunmada saldırının hukuka aykırı olması koşulu, yalnızca saldırı eylemini değil, 
savunma eylemini de doğrudan etkileyen bir unsurdur. Gerçekten, savunma ile saldırı eyleminden 
yalnızca biri hukuka uygun olabilir. Bu nedenle, dış dünyadaki koşullar hakkında bilgi sahibi olduğu 
halde saldırı eyleminin hukuka aykırı olduğunu düşünen kişi, aynı anda kendi eyleminin de hukuka 
uygun olduğu kararını vermiş olduğundan, saldırının hukuka aykırılığına ilişkin değer yargısı, eylemin 
bütününü ilgilendirmektedir. Bu bakış açısından, varılan sonuç tipte-yasak normunda ayırımı ile de 
çelişmemektedir, aksine, bu ayırımın doğrudan bir sonucudur. Saldırının halen varolması koşulu 
açısından ise aynı şey söylenemez, zira buna ilişkin bir değer yargısı, aynı anda savunma hareketinin 
hukuka uygunluğuna ilişkin bir değerlendirmeyi zorunlu olarak gerektirmemektedir.  

Bu konuda ayrıca krş. Hirsch, Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen, s. 320, 321. 
Yazar, “saldırının hukuka aykırı olması” koşulu açısından aynı çözüme ulaşmakla birlikte, bunun 
gerekçesini hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgının kastı ortadan kaldırmadığı 
yönündeki düşüncesine dayandırmakta ve bu argümanı, tipin olumsuz unsurları öğretisini eleştirmek 
için kullanmaktadır.  

Bizim çözümümüz ise, konunun noktasal bir önemi olduğunu ve hukuka uygunluk nedenlerinin 
koşullarında yanılgının hukuksal sonuçları açısından herhangi bir teorinin geçerli olup olmadığı 
açısından belirleyici nitelikte olmadığını göstermektedir. Buna göre, hukuksal sonuçlar açısından 
hangi yaklaşım kabul edilirse edilsin, burada söz konusu olan bir nitelendirme sorunudur ve haklı 
savunma hukuka uygunluk nedeni ile sınırlı bir sonuç doğurmaktadır.  
26 Schlüchter, JuS 1985, s. 618. Ayrıca bkz. Schlüchter, Irrtum über normative Tatbestands-
merkmale im Strafrecht, s. 170. 
27 BGH, 25 Mart 1988 tarihli ve 2 StR 93/88 sayılı kararı, BGHSt 35, s. 246 vd. 
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karşılık annenin yeniden hamile kalması durumunda gerçekleştirilecek bir müdahale 

çok daha riskli olacak, kendi yaşamı dışında sonraki bebeğinin de yaşamı tehlikeye 

girebilecektir. Alman Federal Mahkemesi bu olaya ilişkin kararında hekimlerin 

düştüğü yanılgının kastı ortadan kaldırdığına hükmetmişse de, bu karara katılmaya 

olanak bulunmamaktadır. Gerçekten de hekim müdahalede bulunurken dayanak 

olarak görebileceği rıza veya varsayılan rıza hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

koşullarının olayda gerçekleşmediğinin farkındadır. Ancak yaptığı eylemi – yanlış 

bir değerlendirme sonucunda – hekim olarak görevinin bir parçası olarak görmekte 

veya – kesin olarak belirtilmemekle birlikte – zorunluluk hali gibi genel bir hukuka 

uygunluk nedeninden yararlanabileceğini düşünmektedir. Buna esas olarak da 

korunan yararları karşılaştırırken – yine hukuka aykırı bir şekilde – hastanın objektif 

çıkarını kendi geleceğini belirleme hakkının önüne koymaktadır28. 

Buna karşılık, failin yanılgısı salt saldırının hukuka aykırılığına ilişkin 

olmayıp, bu saldırı eyleminin hukuka uygun veya aykırı olmasını belirleyen maddi 

koşullarına yönelik ise, yani fail bu maddi koşulları bilmediği için saldırıyı hukuka 

aykırı sanmış ise, hukuka uygunluk nedeninin koşullarına ilişkin olacağı ve kastı 

kaldıracağı konusunda bir şüphe bulunmamaktadır29. Örnek olarak, yolda giderken 

kendisine arkadan çarpmak üzere olan bir arabayı görmeyen ve çeşitli uyarıları 

duymayan sağır-dilsiz bir kişi, kendisini kurtarmak için aniden üzerine atılan bir 

kimsenin eylemini hukuka aykırı olarak değerlendirse, bundan kurtulmak için 

yapacağı hareketler açısından, hukuka uygunluk nedeninin koşullarında yanılgıdan 

yararlanması gerekecektir. Zira yanılgısı, doğrudan “saldırının hukuka aykırılığı” 

koşuluna yönelik değildir. Bu unsur hakkındaki hatalı değerlendirmesi, dış 

dünyadaki koşullara ilişkin bilgisizliğinden kaynaklanmaktadır30.  

                                                
28 Otto, GS Meyer, s. 596. 
29 Bkz. Otto, GS Meyer, s. 591. 
30 Hirsch, burada da aksine bir sonuca ulaşmaktadır. (Hirsch, Die Lehre von den negativen 
Tatbestandsmerkmalen, s. 321.) Yazar burada, evine gelen ve radyosunu haczetmeye çalışan kişinin 
icra memuru olduğuna inanmayan ve radyosunu teslim etmemek için şiddet uygulayan bir kişiyi örnek 
göstermiştir. Yazara göre, iki örnek arasında fiili yanılgı olması dışında herhangi bir fark 
bulunmamakta ve bu durum, tipin olumsuz unsurları öğretisini çürütmektedir. Halbuki bize göre, 
aradaki fark fiili-hukuki yanılma ayırımından değil, eylemin genelini değerlendiren unsurların yasak 
yanılgısı çerçevesinde değerlendirilmesinden ileri gelmektedir. 
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Yukarıda verdiğimiz iki örnek, izin normunda yanılgı ile hukuka uygunluk 

nedenlerinin koşullarında yanılgıyı birbirinden ayırmada kullanılması gereken ölçütü 

de göstermektedir: Failin hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanıldığının 

kabul edilmesi için, normda ortaya koyulan değerlendirme ölçütlerinden herhangi bir 

sapma göstermeden, kendi eylemini bu koşullar altında gerçekleştirdiğini düşünmesi 

gereklidir31. İlk örnekteki fail, bütün maddi vakıaları bilmesine karşın, normda ortaya 

koyulan değerlendirme ölçütlerinden saptığı içindir ki, düştüğü yanılgı izin 

normunda yanılma çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

Alman Federal Mahkemesi, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında 

yanılma ile izin normunda yanılma arasında çok kesin çizgiler belirlemeye 

çalışmaktadır. Örnek olarak, bir müdafiin, savunma hakkının sınırlarına girdiğini 

düşündüğü eylemlerde bulunmasını izin normunda yanılma olarak 

değerlendirmiştir32.  

İspanyol Yüksek Mahkemesi de bu konu ile ilgili verdiği bir kararda, benzer 

değerlendirmelerde bulunmuştur33. Davaya konu olan olayda, sanık olarak katıldığı 

bir davadaki savcının sorularına sinirlendiğinden, sorgu yargıcı önündeki sorgusu 

tamamlanmadan duruşmadan uzaklaşan bir polis memuru, adliye çıkışında kendisini 

takip eden savcı ile tartışmış, savcının kendisine “kabadayı” gibi davrandığını 

söylemesi üzerine kendisine hakaret ettiğini düşünerek onu silah zoruyla yakalayarak 

polis merkezine götürmüştür. Polisin davranışı mahkeme tarafından objektif açıdan 

iki yönüyle hukuka aykırı bulunmuştur: Savcının polise karşı kullandığı sözcük, 

hakaret içermediği için polisin yakalama yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca savcılık 

teşkilatının bir üyesinin yakalanma usulüne de aykırı davranılmıştır. Failin ilk 

durumda işlenmekte olan bir suçla karşı karşıya bulunduğunu düşünmesi, hukuka 

uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgı olarak görülmüş ve tipte yanılgı ile koşut 

değerlendirilmiştir. Buna karşılık, bir savcının yakalanabilmesi için gerekli 

                                                
31 NK-Puppe, § 16, Kn. 142, 143. 
32 Alman Federal Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin 25 Ocak 1984 tarih ve 3 StR 526/83 sayılı kararı; 
BGHSt 32, s. 243 vd. 
33 STS 4-12-1989 tarihli ve 2050 sayılı kararı. (http://www.poderjudicial.es, Base de datos, SENDOJ 
ID: 28079120011989102050) (çevrimiçi – son erişim: 01/04/2006) 
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unsurların gerçekleşmediği gerekçesi ile, failin burada yanılıp yanılmadığına 

bakılmadan haksız yakalama suçunu kasten işlemiş olduğu sonucuna varılmıştır.  

Mahkemenin, polisin kastının gerçekten yakalamaya işleminde bulunmak mı 

olduğu yoksa asıl amacının savcıdan intikam almaya yönelik mi bulunduğu 

tartışması bir kenara bırakılacak olursa34, burada teorik açıdan doğru bir ayırım 

yapılmıştır: Gerçekten, polis memuru, gerçekte öyle olmasa da, işlenmekte olan bir 

suçla karşı karşıya bulunduğunu düşündüğü takdirde, yakalama işleminin hukuka 

uygunluk koşullarına ilişkin dış dünyadaki bir unsur hakkında yanılmış demektir. Bu 

unsurun suç oluşturduğunun fail tarafından değerlendirilmesi gereği, failin 

yanılgısını yasak normuna ilişkin hale getirmeyecektir. Zira, tipte yanılgıda olduğu 

gibi, hukuka uygunluk tipinde de normatif koşullar bulunabilmektedir. Failin 

buradaki değerlendirmesi, kendi eylemine uygulanacak yasak normuna değil, hukuka 

uygunluk nedeninin maddi koşullarından birinin uygulanıp uygulanamayacağına 

ilişkindir. Buna karşılık, polis memuru, bir savcı hakkında adi usulle yakalama işlemi 

yapılmasının mümkün olmadığını bilmiyorsa, hukuka uygunluk nedeninin kapsamı 

konusunda yanılmış sayılacak ve bu yanılgısı yasak yanılgısı gibi işlem görecektir; 

zira fail, hukuka uygunluk nedeninin korumasından hangi eylemlerin 

yararlanabileceği konusunda hatalı bir tasavvura sahiptir35. Belirtelim ki, olaydakinin 

aksine, fail yakaladığı kişinin savcı olduğunu bilmeseydi, davranışı hukuka uygunluk 

nedenlerinin koşullarında yanılgı olarak görülecekti, zira bu durum dış dünyadaki bir 

olaya ilişkin kabul edilecekti. 

2. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması  
Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı ile hukuka 

uygunluk nedenlerinde sınırın aşılması birbirinden farklı kavramlardır. Yanılma 

durumunda ortada bir hukuka uygunluk nedeni yoktur, fakat fail bunu var sanarak 

hareket etmektedir. Sınırın aşılması durumunda ise gerçekte de bir hukuka uygunluk 

nedeni bulunmakla birlikte failin davranışları kendi iradesi dışında bu hukuka 

uygunluk nedeninin sınırları dışına çıkmıştır. Failin kendi iradesi ile hukuka 
                                                
34 Bkz. Diego-Manuel Luzón Peña, Estudios Penales, PPU, Barcelona, 1991, s. 104 vd. 
35 Luzón Peña, Estudios Penales, s. 99. 
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uygunluk nedeninin sınırları dışında hareket etmesi durumunda ise, sınırın aşılması 

söz konusu olamayacaktır, zira fail hukuka uygunluk nedeninden yararlanma kastı ile 

hareket etmemektedir. 

Bununla birlikte, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılma 

ile bunların sınırının aşılması bazı noktalarda birbirine yaklaşmaktadır. Gerçekten de 

hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılmasının temelinde bu nedenlerin maddi 

koşullarında bir yanılgı yatıyor olabilir36. Hukuka aykırı bir saldırı ile karşılaşan ve 

fakat bu saldırının boyutunu gerçekte olduğundan daha ağır sanan, bunun sonucu 

olarak da aşırı şiddet kullanan ve bu şekilde haklı savunma hukuka uygunluk 

nedeninin sınırını aşan fail, buna örnek gösterilebilir. Aynı şekilde, “canlı bomba” 

diye adlandırılan şekilde üzerine patlayıcı madde bağlamış bir teröristin, aslında 

ateşleme sistemi hazır olmadığı halde bombayı kısa bir süre içinde patlatabileceğini 

sanarak doğrudan ateş ederek öldüren kolluk memuru da, kanunun emrinin 

uygulanması hukuka uygunluk nedeninde sınırı aşması, özünde hukuka uygunluk 

nedeninin koşullarında bir yanılgıya dayanmaktadır.  

Bu gibi durumların sınırın aşılması kapsamında görülmeyerek, bunlara 

yanılgıya ilişkin hükümlerin uygulanması genel olarak kabul edilmektedir37. Nitekim 

Alman Federal Mahkemesi bu konuda verdiği kararlarda benzer bir sonuca 

ulaşmıştır. Olayda, kendisine saldıran kişiyi etkisiz hale getirmeye çalışan fail, 

saldırganın boynunu sıkmış, ancak saldırgan bayıldıktan sonra da eylemini 

sürdürerek yaşamını tehlikeye sokmuştur. Mahkemeye göre, “sanığın, önleyici 

koruma gerekse dahi, bunu yaparken son derece temkinli davranması gerekirdi (...). 

Bu maddi koşulları fark etmemiş olması halinde, ortada hukuka uygunluk 

nedenlerinin maddi koşullarında bir yanılgının bulunduğu kabul edilmek gerekecekti 

                                                
36 Bkz. Cihan, Ceza Hukukunda Fiili Hata, s. 156. 
37 Belirtelim ki, katı kusur teorisine taraftar olan yazarlar, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında 
yanılgı ile izin normunda yanılgıyı hukuksal sonuçları açısından birbirine denk gördükleri için, failin 
sınırı aşmasının hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgıya bağlı olup olmamasına 
bakılmaksızın, failin kasten suç işlemekten cezalandırılmasını savunurlar (Bkz. Ingeborg Puppe, “Die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit für Irrtümer bei der Ausübung der Notwehr und deren Folgen”, JZ 
1989, s. 730).  
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(...); zira böyle bir durumda, gerçekten bulunan bir meşru savunma halinde 

yapabileceğinden fazlasını yapmış olmayacaktı”38. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ise konuya ilişkin özel bir düzenleme getirmiş 

ve hukuka uygunluk nedeninde sınırın kast olmaksızın aşılması durumunu ayrıca 

hükme bağlamıştır (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, m. 27/1). Burada kastın 

olmaması, ya hukuka uygunluk nedeninin varlığında bir yanılmaya dayanabilir, ya da 

failin yanlış bir öngörüsü sonucunda kasıtlı eylem faile yüklenemiyor olabilir. Yasa 

bu gibi durumlar açısından herhangi bir ayırım yapmadan, ancak taksirli suçun 

cezasının verilebileceğini ve bu cezanın dahi altıda birden üçte bire kadar 

indirileceğini öngörmüştür. Bu durumda, yanılgının ötesine geçen bir düzenlemeden 

söz etmek gereklidir. Gerçekten de fail kendisine yönelen bir tehlikenin bütün maddi 

koşullarını doğru değerlendirmiş ve bununla birlikte bu tehlikeyi ortadan kaldırmak 

için gerekenden fazla bir davranışta bulunmuş olabilir. Örnek olarak, kaçan bir 

zanlıyı durdurmak için ayağına ateş etmeye çalışan bir kolluk görevlisi, onu 

yanlışlıkla kalbine yakın bir noktadan vurarak öldürmüş olabilir. Bu gibi bir 

durumda, tipte yanılgı değil, nedensellik bağında sapma bulunduğu halde, fail -taksir 

derecesinde kusuru bulunması koşulu ile- 27/1’inci maddedeki indirimden 

yararlanabilecektir. Doğal olarak yanılgı kaçınılmaz ise veya taksirli sonuç dahi faile 

yüklenebilir durumda değilse, ceza sorumluluğu bütünüyle ortadan kalkmış 

sayılmalıdır. 

Belirtelim ki, gerçekte koşulları oluşmamış bir hukuka uygunluk nedenini var 

sanan, fakat bununla birlikte, söz konusu hukuka uygunluk nedeni kendi zihninde 

olduğu gibi gerçekleşmiş olsaydı dahi sınırı aşacak şekilde tepki gösteren failin 

durumunda ne şekilde davranılacağı ayrıca incelenmelidir. Örnek olarak saati sormak 

üzere omzuna dokunarak durduran bir kişinin kendisine yumruk atacağından 

korkarak onu kalbinden bıçaklayan bir kimsenin durumu gösterilebilir. Failin sanısı 

gerçek olsaydı dahi, bu durum ona böylesi bir saldırıda bulunma hakkını 

tanımayacaktır. Böyle bir durumda Alman öğreti ve uygulaması, hukuka uygunluk 

nedeninde sınırın aşılmasına ilişkin indirimin veya cezasızlık halinin uygulanmaması 

                                                
38 BGH, 10 Şubat 2000 tarihli ve 4 StR 358/99 sayılı kararı, BGHSt 45, s. 378 vd., s. 384. 
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gerektiğini kabul etmektedir. Bunun gerekçesi olarak ise, olaydaki mağdurun 

kendisine gösterilen tepki karşısında korunması düşüncesi gösterilmektedir39. 

Bununla birlikte, söz konusu görüşün Alman Ceza Kanunu’nun 

özelliklerinden etkilenmiş olduğu gözardı edilmemelidir. Gerçekten de Alman Ceza 

Kanunu § 33’te yer alan sınır aşımı hali, ancak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 

27/2’nci maddesinde yer alan meşru savunmada sınırın “mazur görülebilecek 

heyecan, korku veya telaştan” kaynaklanan bir nedenle aşılması haline karşılık 

gelmektedir; bu hukuk düzeninde 27/1’inci maddenin karşılığı olabilecek genel bir 

taksire dayanan sınır aşımı hali bulunmamaktadır.  

Kanımızca baştan itibaren varsayılmış bir hukuka uygunluk nedeninde sınırın 

kast olmaksızın aşılması durumunda, failin yanılgısının hem hukuka uygunluk 

nedeninin doğumunu, hem de savunma açısından gereken ölçütü kapsadığı dikkate 

alınmalıdır. Dolayısıyla temelinde bir hukuka uygunluk nedeninin maddi 

koşullarında yanılgı bulunsa da, bu yanılgı hukuka uygunluğun sınırına yönelik bir 

izin yanılgısı ile birlikte bulunmaktadır. Bu durumda, ilk aşamada failin maddi 

koşullara ilişkin yanılgısının esaslı olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer fail 

yanılmamış, yani dış dünyadaki koşullar failin kendi zihnindeki tasavvura uygun bir 

şekilde gerçekleşmiş olsaydı, eylemi hukuka uygunluk sınırları içinde kalacaktı ise, 

hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgıya ilişkin hükümler 

uygulanmalıdır. Eğer bu durum söz konusu değilse, yani fail yanılmamış olsaydı dahi 

davranışı hukuka uygun hale gelmeyecektiyse, haksızlık bilincinin varlığı veya 

yokluğu araştırılarak bu yanılgının kaçınılamaz nitelikte olmasına göre 30/4’üncü 

maddenin uygulanması gündeme gelebilir. Haksızlık bilincinin veya olası haksızlık 

bilincinin de var olduğu sonucuna ulaşılırsa fail hakkında 27’nci maddedeki indirim 

veya cezasızlık hali uygulanabilecektir40. 

Dolayısıyla, hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın yanılgı sonucu aşılması 

halinde bakılacaktır: Fail yanılmamış olsaydı davranışı hukuka uygunluk sınırı içinde 

                                                
39 Roxin, AT/I, § 22, Kn. 95. Yazar bununla birlikte mağdurun bir saldırı mizanseni içinde hareket 
ederek failin yanılgısına bizzat neden olması durumunda sınırın aşılması hükümlerinin 
uygulanabileceğini savunmaktadır (bkz. Kn. 96). 
40 Nitekim İsviçre hukukunda da ağırlıklı görüş bu yöndedir. Bkz. Stratenwerth, AT-S/1, § 11, Kn. 84. 
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kalacaktı ise hakkında hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı 

hükümleri uygulanacak, failin yanılmamış olması durumunda dahi sınırın aşılmış 

olacağı hallerde ise yanılgının kaçınılmaz olması koşuluyla sınır aşımına ilişkin 

indirim veya cezasızlık hali uygulanacaktır.  

3. Ceza Sorumluluğunu Etkileyen Diğer Nedenlerde 
Yanılgı 
a. Genel Olarak 

Hukuka uygunluk nedenleri dışında kaldığı halde ceza sorumluluğunu 

etkileyen diğer nedenler, örneğin mazeret nedenleri veya kusur yeteneğini etkileyen 

veya ortadan kaldıran hallerin de hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

koşullarındaki yanılgı hükümlerine tabi tutulup tutulmayacağı da incelenmesi 

gereken bir konudur. 

b. Kusuru ve Kusur Yeteneğini Etkileyen Nedenler 
Öncelikle ortaya konmalıdır ki, kusur yeteneğini etkileyen veya ortadan 

kaldıran nedenlere ilişkin herhangi bir yanılgının söz konusu olamayacağı konusunda 

görüş birliği bulunmaktadır. Genel kabul gören anlayışa göre, bu haller tamamen 

objektif nitelikte olup, kastın bir parçasını oluşturmadıklarından, kastın söz konusu 

hallerin varlığından veya yokluğundan etkilenmesi söz konusu olmayacaktır. Bunun 

sonucunda da, failin bu hallerin somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin 

bir bilinci kastı etkileyen bir neden değildir. Yine, bu nedenlerin varlığının 

bilinmemesinin, kusuru etkileyen yanılgı kapsamında da görülemeyeceği, zaten bu 

hallerin varlığı halinde kusurun kendiliğinden etkilenmiş sayılacağı, ayrıca bunlara 

ilişkin bir bilincin kusur üzerinde bir etkisinin olmayacağı kabul edilmektedir41. Bu 

bağlamda, örneğin belirli bir ülkedeki kusur ehliyeti yaşını 12 sanan 11 yaşında bir 

çocuk, hukuka aykırı ve kusurlu eyleminden sorumlu tutulacaktır. 

Kusuru etkileyen nedenlerin bir bölümü hakkında da yanılgı söz konusu 

olamayacaktır. Bunlar da mazeret nedenleri gibi eylemin kusur unsuru açısından 

önem taşımakla birlikte, mazeret nedenlerinin aksine herhangi bir maddi koşula 

                                                
41 S/S-Cramer/Sternberg-Lieben; § 16, Kn. 33; Jescheck/Weigend, AT, s. 315;  
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dayanmamakta, sadece failin iç dünyasına yönelik sübjektif belirlemeleri 

içermektedirler. Bunların varlığı veya yokluğu failin zihnindeki tasavvurdan 

bağımsız olduğu için, hatalı tasavvurlar bunların uygulanmasını hiçbir koşulda 

etkilemeyecektir. Örnek olarak yanılgı hükümlerinin kendisi üzerinde bir yanılgı 

düşünülemeyecektir; zira yanılgı hükümlerinin kendilerine özgü bir maddi unsuru 

bulunmamaktadır42. 

c. Mazeret Nedenlerinin Maddi Koşullarında Yanılgı 
(1) Genel olarak 

Mazeret nedenleri, kusur yeteneğini etkileyen hallerden ve kusuru etkileyen 

diğer nedenlerden özellikle maddi bir unsurlarının bulunması noktasında 

ayrılmaktadırlar. İşte bu maddi unsurlara ilişkin yanılgının hukuksal niteliği ve 

sonuçlarının hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı ile koşut bir 

şekilde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği incelenmesi gereken bir konudur. 

Mazeret nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı bir yandan hukuka uygunluk 

nedenlerinin maddi koşullarındaki yanılgı ile benzeşmektedir. Gerçekten her iki 

durumda da failin yanılgısı çoğu örnekte dış dünyadaki koşullara ilişkin olacak ve 

fail “ne olduğunu bilmediği için” söz konusu yanılgıya düşmüş olacaktır. Mazeret 

nedeni olan zorunluluk hali düşünülecek olursa, kendisini gerçekten de büyük bir 

tehlike altında hisseden ve tehlikeden başka türlü kaçınma imkanı bulunmadığını 

düşünen bir kimsenin, üçüncü bir kişiye zarar vermesi bu yanılgı türüne örnek olarak 

gösterilebilir.  

(2) Çeşitli görüşlerin incelenmesi 
i. Kast çözümü 

Ağırlıklı görüşe göre mazeret nedenleri, doğrudan doğruya failin kusuru ile 

ilgili olup, tipe uygun eylemi ve bunun maddi ve manevi unsurlarını 

etkilememektedir. Bir mazeret nedeninden yararlanan kimsenin, yine de kasten 

hareket ettiği kabul edilmekte, bununla birlikte kendisinden başka türlü bir davranış 

beklenemeyeceği gerekçesi ile eylemi ceza hukuku anlamında kınanmamakta ve 

                                                
42 Bkz. Wolfgang Joecks / Klaus Miebach (ed.); Müncehener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 
Verlag C.H.Beck, München, 2003, Bölüm yazarı: Joecks [MüKo-Joecks], § 16, Kn. 99. 
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sonuç olarak ceza sorumluluğu ortadan kalkmaktadır. Bu nedenler var olduğu 

durumda dahi failin kasten hareket ettiği sonucuna varıldığına göre, gerçekte 

bulunmayan bir mazeret nedenini var sanarak hareket eden failin de kastının 

etkilenmediği sonucuna ulaşılmaktadır43. Bu durum, kusurun kastın dışında suçun 

ayrı bir unsuru olarak kabul edilmesinin doğal bir sonucudur. Mazeret nedenlerinin 

maddi koşullarında yanılan failin bildiği maddi koşullar, onun bir haksızlık işlediğini 

göstermektedir. Fail haksızlık işlediğini gösteren maddi koşulları bildiğine göre, 

kastının yokluğundan söz edilemez44.  

Alman Ceza Kanunu’nun § 35/II hükmü, mazeret nedeni olan zorunluluk 

halinin maddi koşullarında yanılgıyı özel olarak düzenlemiş bulunmaktadır. Buna 

göre, “fail, kendisini 1’inci fıkra hükmü uyarınca mazeretli gösterecek maddi 

koşulları varsaymış ise, ancak yanılgısı kaçınılabilir olduğu durumda cezalandırılır. 

Ceza § 49 f. 1 hükmü uyarınca indirilir”.  

Görüldüğü üzere Alman yasakoyucu, mazeret nedeni olan zorunluluk halini 

genel olarak yasak yanılgısı ile koşut bir şekilde düzenlemiş ve ancak kaçınılmaz 

yanılgının ceza sorumluluğunu ortadan kaldıracağını, kaçınılabilir yanılgının ise 

kasıtlı suçun cezasında bir indirime neden olacağını öngörmüştür. Yani mazeret 

nedenlerinin maddi koşullarında kaçınılabilir yanılgı durumunda failin taksirli bir suç  

işlemiş gibi cezalandırılması söz konusu değildir45.  

Yalnız burada yasak yanılgısına ilişkin olan § 17’den farklı olarak söz konusu 

indirim takdiri değil, zorunlu bir indirimdir. Bu da, maddi koşullara yönelik bir 

yanılgı söz konusu olduğu için yasakoyucunun failin daha lehine bir düzenlemede 

bulunma düşüncesinden kaynaklanmaktadır46. Gerçekten de fail, zorunluluk halinin 

maddi koşullarına değil de, bunun kapsamına ilişkin bir yanılgıya düşecek olursa, 

ortada mazeret nedenine ilişkin bir yanılgı da, yasak yanılgısı da bulunmamaktadır. 
                                                
43 Roxin, AT/I, § 22, Kn. 60. 
44 Bu yönde: Wessels/Beulke, AT, Kn. 489. Yazarlar bu sonucu failin “haksızlık işlediğini bilmesi” ile 
açıklamaktadırlar, fakat bu söz kelime anlamı ile anlaşılacak olursa haksızlık bilincinin de kastın bir 
parçası olduğu sonucu çıkmaktadır. Ancak yazarların kast teorisini reddettikleri düşünülecek olursa, 
kullanılan terimlerin bizim ifade ettiğimiz şekilde anlaşılması yerinde olacaktır. 
45 Kühl, AT, § 13, Kn. 82 
46 Roxin, AT/I, § 22, Kn. 59. 
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Alman öğretisindeki ağırlıklı görüşe göre, failin mazeretli sayılıp sayılmaması 

konusu, bütünüyle yasakoyucunun yetkisi dahilindeki bir sorundur ve failin 

kusurunun ortadan kalkmış sayılacağını sanması, onun eyleminin haksızlık 

oluşturduğu yönündeki tasavvurunu etkilemeyeceğine göre, haksızlık bilincini 

etkileyen bir durum olamaz. Bu nedenle de ortada bir yasak yanılgısı da 

bulunmayacak ve fail yanılgı hükümlerinden yararlandırılmayacaktır47. Bununla 

birlikte, failin söz konusu mazeret nedeninin kapsamı üzerindeki yanılgısı aynı 

zamanda haksızlık bilincini ortadan kaldıran bir izin yanılgısına neden olmuşsa, bu 

kez § 35/II değil, doğrudan § 17 hükmü uygulanacak ve söz konusu indirim takdiri 

bir indirim nedenine dönüşecektir48. 

Belirtelim ki, Alman Ceza Kanunu’ndaki bu hüküm yalnızca mazeret nedeni 

olan zorunluluk haline ilişkin bulunmakla birlikte, öğreti ve uygulama tarafından 

diğer mazeret nedenlerine de örnekseme yolu ile uygulanacağı kabul edilmektedir49. 

İsviçre ceza hukukunda da benzer bir çözüm savunulmaktadır. İsviçre Ceza 

Kanunu’nun 19’uncu maddesinde düzenlenen tipte yanılmaya ilişkin hükmün 

hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarındaki yanılgı durumunda da 

uygulanacağı genel olarak kabul edilmişken, mazeret nedenleri bunun dışında 

tutulmaktadır. Özellikle söz konusu hükmün lafzının bütün maddi yanılgıları 

kapsadığı düşünülecek olursa, buradaki hukuksal yorumun niteliği daha iyi ortaya 

çıkmaktadır. Gerçekten söz konusu maddeye göre “fail maddi vakıaya ilişkin hatalı 

bir tasavvur ile hareket etmiş ise, yargıç failin tasavvur etmiş olduğu maddi vakıaya 

göre hüküm verir”. İlk bakışta bu hüküm mazeret nedenlerinin maddi koşullarındaki 

yanılgıyı da kapsıyor görünmekle birlikte, İsviçre öğreti ve uygulaması bu yönde 

gelişmemiştir. Ağırlıklı görüşe göre 19’uncu madde hükmü ancak “kastı 

ilgilendiren” maddi vakıalarda yanılgıya ilişkindir. Mazeret nedenlerinin varlığı veya 

                                                
47 S/S-Lenckner/Perron, § 35, Kn. 45. 
48 Roxin, AT/I, § 22, Kn. 65; karşı görüşte: Markus Klimsch, Die dogmatische Behandlung des 
Irrtums über Entschuldigungsgründe unter Berücksichtigung der Strafausschließungs- und 
Strafaufhebungsgründe [Irrtum über Entschuldigungsgründe], Peter Lang Verlag, Frankfurt am 
Main vd., 1993; s. 170. 
49 Klimsch, Irrtum über Entschuldigungsgründe s. 169; Wessels/Beulke, AT, Kn. 489; 
Baumann/Weber/Mitsch, AT, § 23, Kn. 11. 
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yokluğu ise kastı etkilemediği için bunların maddi koşullarındaki yanılgı halinde 

ancak yasak yanılgısını düzenleyen 20’nci madde hükmünün örnekseme yolu ile 

uygulanması söz konusu olabilecektir50. 

Söz konusu maddenin hukuksal sonucu konusunda Türk öğretisindeki 

ağırlıklı görüş de aynı yaklaşımdan etkilenmiştir. Buna göre failin yanılgısı 

kaçınılmaz olduğunda ceza sorumluluğu ortadan kalkacak, yanılgı kaçınılabilir ise 

kasıtlı suçun cezası verilecek, fakat cezasında ancak alt sınıra kadar indirim 

yapılabilecektir51. Aynı durum, haksız tahrik gibi kusuru azaltan bir nedenin maddi 

koşullarında yanılgı açısından da geçerli kabul edilmektedir. Haksız tahrikin maddi 

koşullarının gerçekleştiğini sanan failin bu indirimden yararlanması için yanılgısının 

kaçınılmaz olması aranmaktadır52. 

ii. Taksir çözümü 
Kusuru etkileyen nedenlerin maddi koşullarındaki yanılgının kasttan doğan 

ceza sorumluluğunu ortadan kaldıramayacağı görüşü Alman öğretisinde yasa hükmü 

karşısında ağırlıklı olmakla birlikte tartışılmamış bir konu da değildir. Konu bu 

hukuk düzeni açısından ancak yasakoyucunun müdahalesi ve § 35 hükmünün kabulü 

ile açıklığa kavuşturulmuştur. Bu döneme kadar, özellikle hukuksal sonuçlarda sınırlı 

kusur teorisinin savunucuları tarafından, mazeret nedenlerinin maddi koşullarında 

yanılgı durumunda da aynı hukuka uygunluk nedenlerinde olduğu gibi kast 

kusurunun ortadan kalktığı ve dolayısıyla kasttan doğan ceza sorumluluğunun söz 

konusu olamayacağı görüşü ağırlıklı bulunmaktaydı53. Nitekim Alman Federal 

Mahkemesi de yasal düzenlemeden önceki yerleşmiş içtihadında taksir çözümünü 

benimsemiş ve özellikle zorunluluk halinin maddi koşullarındaki yanılgı durumunda 

                                                
50 BK-Jenny, Art. 20, Kn. 14. Aynı görüşte: Stratenwerth, AT-S/1, § 11, Kn. 83. Krş. Philippe 
Graven, L’infraction pénale punissable, 2eme éd., Editions Stæmpfli + CIE, Bern, 1995, s. 183. 
51 Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 383. 
52 Artuk/Gökcen/Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 714-715. 
53 Bkz. Frisch, Rechtfertigung und Entschuldigung III, s. 242; Wessels/Beulke, AT, Kn. 488.  
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kastın ortadan kalkacağı ve ancak taksir nedeniyle cezalandırmanın mümkün 

olabileceği yönünde kararlar vermiştir54.  

Nitekim bu teoriyi benimseyen Avusturya yasakoyucusu, kusuru kaldıran 

zorunluluk halinin düzenlendiği § 10/2 hükmünde sorunu böyle bir çözüme 

bağlamıştır. Maddedeki özel yanılgı düzenlemesine göre “taksire dayanan bir 

yanılgı nedeniyle eylemini mazur gösterecek koşulların varlığını tasavvur eden fail, 

suçun taksirle işlendiğinde de cezalandırılması koşuluyla, suçu taksirle işlemiş 

olmaktan dolayı cezalandırılır”.  

Bu çözüm tarzı gerçekten de hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisinin 

kabulleri ile ters düşmemektedir; zira hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

koşullarındaki yanılgının tipik anlamda kastı etkilemediği halde kusur derecesini 

kastın altına düşürdüğü ve kasttan doğan bir cezalandırmaya izin vermediği kabul 

edildiğinde, aynı durumun mazeret nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı halinde 

de uygulanmaması için bir neden bulunmamaktadır. Yine de söz konusu teorinin 

savunucularının da günümüzde taksir çözümünü savunmadıkları görülmektedir55. 

(3) Değerlendirme 
Türk hukuku da mazeret nedenlerine ilişkin bir düzenleme içeren ender 

hukuk düzenlerinden biridir. Gerçekten 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 

30/3’üncü maddesi gereğince, “ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan 

nedenlerin maddi koşullarında kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından 

yararlanır”. Yasanın bu hükmünün hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

koşullarında yanılgı durumunda ne şekilde uygulanacağı konusuna ileride 

değinilecek olmakla birlikte, söz konusu düzenlemenin mazeret nedenlerinin maddi 

koşullarında yanılgıyı kapsadığı konusunda şüphe bulunmamaktadır. Dolayısıyla 

                                                
54 Bkz. MüKo-Joecks, § 16, Kn. 99; bkz. BGH, 5 Mart 1954 tarihli ve 1 StR 230/53 sayılı kararı, 
BGHSt 5, s. 371 vd., s. 374. 
55 Krş. Wessels/Beulke, AT, Kn. 488. 
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mazeret nedeni olan zorunluluk hali, tehdit ve hukuka aykırı emrin icrası gibi 

durumlarda bu madde hükmü uygulanacaktır56.  

Yine söz konusu maddede “ceza sorumluluğunu azaltan” nedenlerden de söz 

edilmiştir. Dolayısıyla failin kusur yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak cezanın 

indirildiği durumların, yani Türk hukuku açısından haksız tahrikin koşullarının 

gerçekte bulunmamasına karşın failin bunları var sanması veya hukuka uygunluk 

nedenlerinin maddi koşullarında yanılgıya düşen failin, ayrıca bu hukuka uygunluk 

nedeninin sınırını aşması hallerinde de, TCK m. 30/3 uygulanacaktır.  

Bununla birlikte, TCK m. 30/3’ün uygulanmasının kastı ne şekilde 

etkileyeceği madde metninden doğrudan anlaşılamamaktadır. Failin yanılgısından 

“yararlanması” şeklinde ifade edilen uygulama, kaçınılabilir yanılgı durumunu lafzen 

karşılamamaktadır. Bu nedenle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda haksızlık ve 

kusur açısından geçerli bulunan sistemin doğru bir şekilde ortaya konması ve 

sistematik bir yorum yöntemi ile sonuca ulaşılması gerekmektedir. 

Kanımızca, mazeret nedenlerinin maddi koşullarında yanılgıda taksir 

çözümüne ulaşmanın iki yolu bulunmaktadır: Birinci yönteme göre, fiili-hukuki 

yanılgı ayırımı bütün sonuçlarıyla ve dar bir anlamda kabul edilecek, böylece 

mazeret nedenlerinin maddi koşullarında yanılgının da kastı ortadan kaldıran fiili bir 

yanılgı olduğu sonucuna ulaşılacaktır. Ancak bu çözüm açısından kastın kusurdan 

bağımsız ve tipin manevi unsuru olarak kabul edilmesini öngören çağdaş anlayışa ve 

yasanın sistemine aykırıdır. Yasaya göre kast tipe ilişkin olup kusuru etkileyen 

nedenler bunun dışında yer almaktadır. 

İkinci yöntem ise, kastın iki görünüşü olduğunu ve hem haksızlık altında, 

hem de kusur altında incelenebileceğini, mazeret nedenlerinin maddi koşullarında 

yanılgının kast kusurunu ortadan kaldırıp ancak taksir derecesinde bir 
                                                
56 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 25/2’nci maddesinde düzenlenen zorunluluk halinin kusuru 
ortadan kaldıran bir neden olduğu madde gerekçesinde belirtilmesine karşın, Türk ceza hukukunda 
zorunluluk halinin hukuksal niteliği sorunu kanımızca açıklığa kavuşturulmuş değildir. 
Savunduğumuz görüşe göre madde yalnızca kusuru ortadan kaldıran zorunluluk halini düzenler 
şekilde anlaşılsa dahi, hukuka uygunluk nedeni olan zorunluluk halini yasa üstü bir hukuka uygunluk 
nedeni olarak kabul etmek gerekir. Bu görüş dahilinde hukuka uygunluk nedeni olan zorunluluk hali 
açısından hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgıya ilişkin hükümlerin 
uygulanacağı da açıktır.  
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cezalandırmaya izin vereceğini öngörerek hukuka uygunluk nedenleri alanındaki 

hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisine koşut bir değerlendirmede bulunmak 

olabilir.  

Böyle bir değerlendirme kendi içinde tutarsız olmasa da, ceza sorumluluğunu 

bütünüyle ortadan kaldırmayıp yalnızca azaltan nedenler konusunda nasıl bir 

uygulamaya gidileceği sorunu ortada kalmaktadır. Haksız tahrik ve hukuka uygunluk 

nedenlerinde sınırın aşılması nedeniyle indirimin sağlanması açısından kaçınılmazlık 

ölçütünün aranmaması durumunda fail her koşulda söz konusu indirimlerden 

yararlanabilecektir; bunların kusurun azalma oranına bakılmaksızın cezayı indiren 

nedenlerle koşut şekilde değerlendirilmesi gerekecektir. Buna karşılık, söz konusu 

nedenlerin uygulanmasının, yanılgının kaçınılmazlığına bağlanması durumunda kast 

çözümü benimsenmiş olacak ve bunun bütün mazeret nedenleri açısından benzer bir 

şekilde uygulanması gerekecektir.  

Ceza sorumluluğunu etkileyen nedenlerde sınırın aşılmasını düzenleyen 

27/1’inci madde bize herhangi bir yön göstermemektedir. Bu maddede her ne kadar 

hukuka uygunluk nedenleri ile mazeret nedenleri arasında bir ayırımda 

bulunulmaksızın, sınırın kast olmaksızın aşılması durumunda failin taksirinden 

dolayı cezalandırılacağı ve cezanın da indirileceği öngörülmüş ise de, buradaki “kast 

olmaksızın” aşma koşulu mazeret nedenlerinin kastı etkileyip etkilemeyeceği 

yönündeki ön kabullerimizle doğrudan ilgilidir. Eğer mazeret nedenlerinin objektif 

olarak bulunmadığı durumlarda dahi kastın varlığı kabul edilecek olursa, bunlarda 

sınır hiçbir zaman “kast olmaksızın” aşılmış olamayacak ve 27/1’inci madde de 

yalnızca hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılmasına uygulanacaktır. 

Buradaki denememiz her ne kadar hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisi ile 

benzer bir mantıksal çıkarımdan hareket etmekteyse de, bu teorinin kabul edilmesi 

dahi mazeret nedenlerinin maddi koşullarının kasta dahil olup olmadığı yönünde bize 

bir dayanak sağlamamaktadır. Nitekim günümüzde söz konusu teoriyi kabul eden 

yazarların büyük çoğunluğu kast çözümünü benimsemektedir57.  

                                                
57 Krş. Wessels/Beulke, AT, Kn. 489. 
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Sonuç olarak diyebiliriz ki, Türk Ceza Kanunu’nun sisteminde, mazeret 

nedenlerinin maddi koşullarında yanılgının kastı etkilediği yönündeki bir teoriyi 

destekleyecek herhangi bir ifadeye rastlanmamaktadır. Bu durum ayrıca 

düzenlenmediği sürece, bu nedenlerin maddi koşullarında kaçınılabilir nitelikteki 

yanılgıya taksir çözümünün kabul edilmesi için yeterli gerekçe bulunamamaktadır. 

Bu nedenle de en azından yürürlükteki hukuk bakımından kast çözümünün kabulü 

zorunludur.  

4. Taksirli Suçlar 
Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgıya ilişkin olarak 

ortaya çıkan bir başka sorun da, böyle bir yanılgıya düşen failin, tipik anlamda da 

taksirli bir suç işlemesi halidir. Örnek olarak, kendisine saldırıldığını sanan ve bunun 

sonucunda da saldırgan olduğunu düşündüğü kimseyi korkutmak amacıyla havaya 

bir el ateş eden, fakat yanlışlıkla bu kişiyi yaralayan bir kimse, hukuka uygunluk 

nedenlerinin maddi koşullarında yanılgıya düşmekle birlikte, zaten taksirli bir eylem 

gerçekleştirmiş bulunmaktadır58. Alman öğretisindeki bir görüşe göre, sınırlı kusur 

teorisi kabul edildiğinde tipik anlamda kast ile hareket eden fail de taksirinden 

sorumlu tutulacağına göre, tipik anlamda taksirle hareket eden olaydaki kişinin daha 

büyük bir indirimden yararlandırılması gerekmektedir. Bunun için de, kasten işlenen 

eylemlerde sınırlı kusur teorisi kabul edilmekle birlikte, taksirli eylemler açısından 

katı kusur teorisinin uygulanması gerekmektedir. Bu sayede, tipik anlamda da 

taksirle hareket ettiği için katı kusur teorisi gereği zaten taksirinden sorumlu 

tutulacak faile bir de kaçınılabilir yasak yanılgısı için öngörülmüş bulunan indirim 

uygulanarak, bu kimse hukuka uygunluk nedeninin maddi koşullarında kaçınılabilir 

bir yanılgıya düşen, fakat taksirle değil de kasten hareket eden bir kimseye göre daha 

avantajlı duruma getirilmelidir59.  

Belirtelim ki, biz bu görüşe katılmamaktayız; zira sınırlı kusur teorisi ve bu 

bağlamda genel bir haksızlık kastı kabul edildiğinde, failin zaten taksir kusuruyla 

                                                
58 Örnek için bkz. René Börner, “Der Erlaubnistatbestandsirrtum bei Fahrlässigkeitsdelikten”, GA 
2002, s. 277 
59 Börner, GA 2002, s. 285-286. 
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hareket etmiş olduğu varsayılmaktadır. Kusurun taksire göre belirlenmesi tipik 

kasttan dolayı bir cezalandırmayı baştan itibaren imkansız kıldığına göre, tipik 

taksirle hareket eden failin kusur alanında da hukuka uygunluk nedenlerinin 

varlığında yanılan ve buna karşılık tipik anlamda kasten hareket eden failden daha 

düşük bir kusura sahip olduğu ön kabulü, baştan kapsam dışı bırakılmış olan failin 

tipin unsurlarını bilerek ve isteyerek gerçekleştirmiş olması gerçeğinin bir kez daha 

dikkate alınması sonucunu doğuracaktır. Sınırlı kusur teorisi çerçevesinde failin tipik 

anlamda kasten mi yoksa taksirle mi hareket ettiğinin bir önemi bulunmamalı, taksir 

derecesindeki kusur her durumda kasıtlı eylemden doğan sorumluluğu ortadan 

kaldırmalıdır. Taksir kusurunun derecesi ise, somut olayın koşullarına göre temel 

cezanın saptanmasında dikkate alınabilecek bir konudur. 

 

II. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Koşullarında Yanılmanın 
Sonuçları 

A. Genel Olarak 
Hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılmanın, kastı ortadan 

kaldırıp kaldıramayacağı, ceza hukukunun üzerinde en çok tartışılan konularından 

biridir. Bununla ilgili olarak ortaya atılan pek çok teori, bu yanılma türü tipte 

yanılma ile mi, yasak yanılgısı ile mi bir tutulması gerektiği, yoksa ayrı ve kendine 

özgü bir yanılma türü olarak düzenlenmesinin mi daha doğru olacağı konularında 

farklı yaklaşımlar sergilemektedir. 

Bu yanılma türü, yasak yanılgısı kapsamında değerlendirilirse, kastı değil, 

kusuru etkileyen bir neden olarak görülecek ve ancak bu yanılgının kaçınılmaz 

olması durumunda failin ceza sorumluluğunun ortadan kalkması sonucuna 

varılabilecektir. Yanılgı kaçınılabilir olduğunda ise kusur etkilenmekle birlikte ceza 

sorumluluğu ortadan kalkmayacak, fail kastla işlediği eylemden cezalandırılacaktır60. 

                                                
60 Ujala Joshi Jubert, “El error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación en la 
actual Jurisprudencia del Tribunal Supremo”, ADPCP 1987, tomo XL, s. 703. 
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Buna karşılık, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılma, tipte 

yanılma ile bir tutulursa, kaçınılır veya kaçınılmaz olmasına bakılmadan failin kastını 

ortadan kaldırdığı sonucuna varılacaktır. Yanılma kaçınılabilir olduğunda ise, failin 

ancak taksirli eyleminden cezalandırılması söz konusudur. Bu da yine, söz konusu 

eylemin taksirle de işlenebilen suç tiplerinden birine girmesi halinde mümkün 

olacaktır. Yanılgı kaçınılmaz olduğunda ise, kasta bağlı olarak haksızlık ortadan 

kalkacağından, eylemin hukuksal sonuçlar açısından gerçekten hukuka uygun bir 

eylemden farkı bulunmayacaktır61.  

Hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılmanın tipte yanılma ile aynı 

ölçütlere tabi tutulmasının bir sonucu da şudur: Fail hukuka uygunluk nedeninin 

olayda bulunmadığını olası görüp de buna karşın eylemini gerçekleştiriyorsa, “olası 

haksızlık bilinci” değil, “olası kast” söz konusu olacak ve bunun hukuksal sonuçları 

doğacaktır62. Diğer ülke hukukları açısından bu belirlemenin doğrudan bir sonucu 

olmasa da, Türk hukukunda olası kastın kendine özgü bir hukuksal etkisi 

bulunmaktadır. Dolayısıyla sözü edilen durumda Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 

21/2’nci maddesinde yer alan indirim nedeni uygulama alanı bulacaktır. 

Belirtelim ki, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarındaki yanılgı 

konusundaki görüş ayrılıkları, genellikle yanılgının kaçınılabilir olması durumunda 

failin kasıtlı eyleminden sorumlu tutulup tutulamayacağı noktasında ortaya 

çıkmaktadır. Bununla birlikte, burada kabul edilecek teori, yanılmanın kaçınılmaz 

                                                
61 Belirtelim ki İspanyol Yüksek Mahkemesi bir kararında, bunun aksine bir sonuca ulaşmış, hukuka 
uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılma, tipte yanılma ile bir tutulursa kusurun, yasak yanılgısı 
kapsamında görülürse hukuka aykırılığın ortadan kalkacağı ve bu ikinci olasılık altında yanılgıya 
düşen faile karşı haklı savunma gibi çarelerin veya özel hukuk taleplerinin söz konusu olamayacağı 
gerekçesiyle, ilk çözümü benimsemiştir (STS, 10 Mayıs 1989 tarih ve 4161 sayılı kararı, Repertorio 
de Jurisprudencia 1989, s. 4824 vd., değerlendirme Kn. 5). 

Bu gerekçe, İspanyol doktrininde de sert bir şekilde eleştirilmiştir. Buna göre, tipte yanılgının 
kusurluluğu kaldıran bir neden olarak görülmesi, eski nedenselci yaklaşımın bir kalıntısıdır ve kast ve 
taksirin, kusurun türleri olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu değerlendirmelerin ise, yeni 
ceza hukuku anlayışı altında hiçbir geçerliliği kalmamıştır. Ayrıca, özel hukuk talepleri açısından 
eylemin hukuka uygun veya kusursuz olması arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bkz. Luzón 
Peña, Estudios Penales, s. 75.  Yazara göre, “her durumda şaşırtıcı olan – ve hiçbir şekilde katılmak 
mümkün olmayan – sonuç, yasak normunda (kaçınılmaz) yanılgının hukuka uygunluk nedeni olarak 
görülürken, tipte (kaçınılmaz) yanılgının kusuru ortadan kaldıran neden olarak değerlendirilmesidir”. 
(s. 76). 
62 SK-Rudolphi, § 16, Kn. 13a.  
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olması durumu açısından da önem taşımaktadır. Gerçekten de eğer yanılmanın kastı 

ortadan kaldırdığı kabul edilecek olursa, CMK m. 223 anlamında “kusuru ortadan 

kaldıran bir hata” bulunmadığı için failin beraat etmesi gerekecektir. Buna karşılık 

yanılma kastı ortadan kaldırmayıp yalnızca kusuru etkileyen bir unsur ise, fail 

hakkında “cezaya yer olmadığına” karar verilmek gerekecektir. 

B. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Koşullarında 
Yanılmaya İlişkin Teoriler 
1. Katı Kusur Teorisi 

a. Genel Olarak 
Katı kusur teorisine göre, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

koşullarındaki yanılgı, yasak yanılgısı ile eşdeğer görülmeli ve kastı etkilememelidir. 

Bu anlayış kabul edilecek olursa, yanılgı kaçınılmaz olduğunda failin kusurunun ve 

dolayısıyla ceza sorumluluğunun ortadan kalktığı sonucuna varılacaktır. Yanılgının 

kaçınılabilir olduğu durumlarda ise, failin suçu kasten işlemiş gibi cezalandırılması 

söz konusu olacaktır63. 

b. Yasal Düzenlemeler 
Karşılaştırmalı hukukta katı kusur teorisini kabul eden tek açık düzenleme 

Polonya Ceza Kanunu’nda yer almıştır. Yasanın 30’uncu maddesinde yer alan bu 

düzenleme şu şekildedir: 

“Her kim, yasaklanmış bir eylemin hukuka aykırı olduğunu haklı bir nedenle  

bilmeyerek gerçekleştirirse, suç işlemiş sayılmaz; failin yanılgısı haklı bir nedene 

dayanmıyorsa, mahkeme cezayı özel bir şekilde indirebilir”64.  

Maddede geçen “haklı neden” ibaresinin, “kaçınılamaz neden” ile aynı 

anlama geldiği ifade edilmekte, buna karşılık katı kusur teorisine uygun olarak 

düzenlenmiş bulunan hükmün, o zamana kadar katı kusur teorisine yabancı bulunan 

ve hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılmayı tipte yanılma ile bir tutan 

                                                
63 Bkz. Sözüer, YD 1995, s. 477, 478. 
64 Maddenin Almanca çevirisi’nden aktarılmıştır. Bkz. Robert Lewandowski, Die Geschichte der 
polnischen Lehre vom Irrtum im Strafrecht, (Diss.), Mainz, 1999, s. 242. 
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Polonya hukuk öğretisi ve uygulamasına yabancı düştüğü ve yorum konusunda 

zorluklar yaratacağı kabul edilmektedir65. 

c. Öğretideki Görüşlerin İncelenmesi  
(1) Katı kusur teorisinin dogmatik temelleri 

i. Genel olarak 
Kusur teorileri arasında en eskisi olarak görülebilecek “katı kusur teorisi”, 

hukuka uygunluk nedenlerinin varlığında yanılmayı yasak yanılgısı ile aynı kategori 

altında değerlendirir.  

Bu anlayışa göre kast suçun tipik tanımında yer alan unsurların bilinmesi ve 

istenmesi ile sınırlı olduğundan, hukuka uygunluk nedenlerinin belirli bir olayda 

bulunup bulunmadığına ilişkin bir bilgi bu kapsamın dışında kalmakta ve failin 

kasten hareket edip etmediği konusundaki yargıyı ilgilendirmemektedir. Örnek 

olarak, haklı savunmanın koşullarının gerçekleştiğini sanan bir fail, bu varsayım 

altında işlediği her türlü eylemin meydana getireceği sonuçları öngörmekte ve bunu 

istemekte olduğu sürece, kasten hareket etmiş sayılmalıdır. Teori, finalist öğretinin 

bir sonucu ortaya çıkmış ve özellikle bu öğretinin yandaşları tarafından 

savunulmuştur66. 

ii. Teorik gerekçeler 
Katı kusur teorisi, finalist öğretinin kurucusu olarak kabul edilen Welzel 

tarafından ortaya atılmış67 ve 1950’li yılların Alman doktrininde  kabul görmüştür68. 

Bu teorinin kabul ettiği “suç tipi” ve “kast” tanımları hukuk öğretisinde büyük bir 

reform anlamına gelmektedir. Beling’in ortaya koyduğu üç unsurlu suç yapısını (tipe 

                                                
65 Lewandowski, s. 249, 250. 
66 Bkz. Claus Roxin, “Unterlassung, Vorsatz und Fahrlässigkeit, Versuch und Teilnahme im neuen 
Strafgesetzbuch”, JuS 1973, s. 202. 
67 Welzel, Das deutsche Strafrecht, s. 164 vd. Bununla birlikte katı kusur teorisinin temelleri, Graf 
zu Dohna başta olmak üzere, daha eski görüşlere dayanmaktadır (Krş. Graf zu Dohna, Der Aufbau 
der Verbrechenslehre, s. 51). Bununla birlikte, yasak yanılgısının “kusur” unsurunu etkileyen bir 
neden olduğu ve kastın bu unsurun dışında, tipin sübjektif yönünü ifade eden bir kavram olduğu 
yönündeki teorik dayanaklar, ilk kez Welzel tarafından ortaya konmuştur.  
68 Bkz. Paul Bockelmann, Strafrecht Allgemeiner Teil [AT], 3. Aufl., Verlag C.H. Beck, München 
1979; s. 129. 
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uygunluk, hukuka aykırılık, kusur)69 en dar şekliyle kabul eden katı kusur teorisi, tipe 

uygunluk unsurunu, yasal suç tipi ile sınırlı bir çerçevede algılamaktadır. Tipe 

uygunluk unsuru ile hukuka aykırılık unsuru arasında çok kesin bir ayırımın 

bulunduğundan hareketle, tipe uygun eylemin norma aykırılık ile eş anlamlı olarak 

görür ve hukuka aykırılığın ancak ilk unsurun varlığı halinde gündeme gelebilecek 

bir değerlendirme aşaması olarak nitelendirir70. Katı kusur teorisi, tipte yanılmanın, 

suçun tipe uygunluk unsuruna ilişkin ve bununla sınırlı olduğunu ve dolayısıyla yasal 

tipin unsurları dışında kalan hukuka uygunluk nedenlerinin, yasak yanılgısının 

kapsamında görülmesi gerektiği sonucuna varmaktadır71. Katı kusur teorisinin 

bundan çıkardığı sonuç, kastın da yalnızca norma aykırılık anlamına gelen yasal tipin 

öğelerine ilişkin ve bununla sınırlı bulunduğudur. Yani, yasal tipin öğeleri dışında 

kalan unsurlar kastın bir parçası olmadığından, bunlardaki bir yanılgı, tipte yanılgı ile 

bir tutulamayacak ve kastı da etkilemeyecektir72.  

Welzel’e göre, “kendisinin saldırı altında bulunduğu inancıyla bir başkasını 

silahla vurarak öldüren bir kişi, onu kasten öldürmüştür, (...) zira § 212’de yer alan 

[kasten öldürme] suç tipinin bütününü kasten gerçekleştirmiştir. Yanılgı sonucunda 

varsaydığı maddi vakıa gerçekte bulunsaydı da adam öldürme kastı değil, eyleminin 

hukuka aykırılığı ortadan kalkacaktı. Yani yanılgısı, gerçekleştirdiği adam öldürme 

eylemi üzerine değil – bu konuda en ufak bir şekilde bile yanılmamaktadır – yalnızca 

eyleminin hukuka aykırılığıdır”73. Başka bir deyişle, bir hukuka uygunluk nedeninin 

koşullarında yanılan fail, ne yaptığını gayet iyi bilmekte, fakat bunu yapmaya hakkı 

olduğunu sanmaktadır74. Bu görüşe göre, hukuka uygunluk nedenlerinin varlığında 

yanılgının kaçınılabilir olması durumunda taksirden doğan ceza sorumluluğunun 

                                                
69 Bkz. Ernst Beling, Grundzüge des Strafrechts, 11. Aufl., J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 
1930; s. 24 vd. 
70 Bkz. Armin Kaufmann, “Tatbestandseinschränkung und Rechtfertigung”, JZ 1955, s. 37. 
71 Bkz. Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzaus-
schließendem Irrtum, s. 300. 
72 Klaus Rinck, Der zweistufige Deliktsaufbau, Duncker & Humblot, Berlin, 2000, s. 77, 78. Bu 
görüşteki yazarlar için bkz. Welzel, Das deutsche Strafrecht, s. 72; Hirsch, Die Lehre von den 
negativen Tatbestandsmerkmalen, s. 238, 244. 
73 Hans Welzel, “Der Irrtum über einen Rechtfertigungsgrund”, NJW 1952, s. 564. 
74 Welzel, JZ 1952, s. 343. 
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gündeme gelmesi mümkün değildir; zira fail, tipe uygun sonucu, bilerek ve isteyerek 

meydana getirmektedir. Yanılgının kaçınılabilirliği, eylemin taksirle işlendiğini 

göstermez, burada hukuka aykırılık değerlendirmesine yönelik bir “taksir” söz 

konusudur, bu da taksirden doğan sorumluluk için yeterli bir koşul değildir75. 

Katı kusur teorisi yandaşları, yasak yanılgısının, tipte yanılgıya göre daha 

kapsayıcı bir düzenleme olduğunu, dolayısıyla bir yanılgı türü, tipte yanılma olarak 

sınıflandırılamadığı sürece yasak yanılgısının kapsamında değerlendirilmesi 

gerektiğini savunurlar76. 

Avusturya öğretisinden Gössel de katı kusur teorisini kabul ederken bu 

gerekçeye dayanmaktadır. Yazara göre, hukuka uygunluk nedenleri, tipin 

unsurlarından farklı olarak, davranış normları değil, değerlerin çatışmasını belirli bir 

tarafın yararına çözen değerlendirme normları, yani “çatışma normları”dır 

(Kollisionsnorm). Bu normlar, davranış normlarının kendi arasındaki ilişkileri 

düzenlediği için de diğerlerinden hiyerarşik olarak yukarıda yer alır ve diğer yasak 

normları ile birlikte üst-normların (Metanorm) kapsamına girerler. Bir hukuka 

uygunluk nedeninin koşullarının gerçekleştiği sanısıyla hareket eden fail ise, bir 

başkasının hukuksal değerlerini ihlal ettiğini bildiği için, davranış normunda değil, 

ancak çatışma normunda yanılgıya düşmüştür, bu da yazara göre kastı ortadan 

kaldırmaya elverişli bir yanılgı çeşidi olarak değerlendirilemez77.  

 

 

 

                                                
75 Hirsch, Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen, s. 318. Aynı görüşte: Hans Welzel, 
“Anmerkung”, Alman Federal Mahkemesi’nin 1StR 119/53 sayılı kararı hakkında; JZ 1952, s. 598; 
Werner Niese, Finalität, Vorsatz und Fahrlässigkeit, Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 
1951; s. 37. 
76 Bkz. Bockelmann, AT, s. 129. Yazarın kitabının sonraki basısını devam ettiren Volk, bu görüşten 
dönmüş ve Gallas’ın savunduğu, hukuka uygunluk nedenlerinde yanılgı durumunda kast kusurunun 
kalktığını kabul eden görüşe katılmıştır; bkz. Paul Bockelmann / Klaus Volk, Strafrecht Allgemeiner 
Teil [AT], 4. Aufl., Verlag C.H. Beck, München 1987, s. 126. 
77 Karl Heinz Gössel, “Überlegungen zum Verhältnis von Norm, Tatbestand und dem Irrtum über das 
Vorliegen eines rechtfertigenden Sachverhalts”, Festschrift für Otto Triffterer zum 65. Geburtstag 
[FS Triffterer], Ed. Kurt Schmoller, Springer Verlag, Viyana-New York, 1996, s. 97, 98. 
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iii. Pratik gerekçeler 
Katı kusur teorisi, hukuka uygunluk nedenlerinin varlığında düşülen 

yanılgının tipte yanılma ile bir tutulamayacağını gerekçelendirirken, özellikle 

“cezalandırma boşlukları” dayanağını kullanır. Buna göre, söz konusu yanılgının 

kastı kaldırdığı kabul edilecek olursa, failin ancak taksirli hareketinden 

cezalandırılması mümkün olabilecek, bu da yine ancak taksirle işlenebilen suçlarda 

söz konusu olacaktır. Dolayısıyla, taksirle işlenmesi mümkün olmayan mala zarar 

verme vb. suçlarda fail, objektif olarak hukuka uygunluk nedeninden 

yararlanabilecek durumda olmadığı halde cezasız kalacak, bu da kural olarak 

çıkarları korunması gereken üçüncü kişiler için bir haksızlık oluşturacaktır78. 

Türk öğretisinde katı kusur teorisini savunan yazarlardan Şen de pratik 

gerekçelerden hareket etmektedir. Yazara göre, “fail, (...) aksi durum olduğunu 

bilseydi yapmayacağı bir hukuka aykırılığı, gerçekte hukuka uygunluk sebebi 

olduğundan bahisle icra etmiştir. (...) Eğer failin biraz dikkatli olması ve özen 

göstermesi durumunda hataya düşmekten uzak duracağı ve dolayısıyla hukuka 

uygunluk sebebi olmadığını anlamak suretiyle suçu işlememesi gerektiği tespit 

edilecek olursa, bu durumda yapılan objektif değerlendirme uyarınca kaçınılabilir 

hataya düştüğünden bahisle failin ceza sorumluluğu gündeme gelecektir. Belki bu 

hata cezanın belirlenmesinde fail lehine dikkate alınabilecek bir unsur olarak 

düşünülebilecektir”79. Yazara göre kaçınılmazlık koşulunun aranmaması durumunda 

“çok basit açıklama ve dayanaklarla iddia edilecek bilmeme ve hata hallerinin failin 

lehine kabul edilmesi gerekir ki, bu şekildeki bir anlayış istenmeyen ve adalete aykırı 

düşebilecek birçok sonucun ortaya çıkmasına yol açabilir”80. 

                                                
78 Özellikle bkz. Hirsch, Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen, s. 337 vd.  
79 Şen, Ceza Kanunu Yorumu c.I,  s. 84. 
80 Şen, Ceza Kanunu Yorumu c.I, s. 83-84. Belirtelim ki yazar, klasik anlamda katı kusur teorisinden 
farklı olarak kaçınılmazlık koşulunun tipte ve suçun nitelikli hallerinde yanılma durumları da dahil 
olmak üzere aranmasını öngörmekte ve “yargı makamının ‘hata’ hallerini ayrıntılı değerlendirmesi ve 
failde kast derecesindeki kusuru ortadan kaldırabilecek fiilin maddi unsuruna ilişkin bilmemenin 
varlığını tespit etmesi gerekir” ifadesini kullanarak (s. 84) kaçınılmazlık ölçütünü yalnızca kasttan 
doğan sorumluluk çerçevesinde irdelemektedir. Bununla birlikte, hukuka uygunluk nedenlerinin 
maddi koşullarında yanılgıya ilişkin olarak verdiği örnekte, rızanın varlığına ilişkin kaçınılabilir bir 
yanılgıya düşerek konut dokunulmazlığını ihlal suçunu işleyen bir kimseye kastından dolayı ceza 
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 Katı kusur teorisini savunanlara göre, hukuka uygunluk koşullarının 

varlığında yanılgının kastı ortadan kaldırdığı savı ancak kişilere karşı işlenen ve 

taksirle işlendiğinde de cezalandırılan suçlara karşı uygulanan haklı savunma gibi 

hukuka uygunluk nedenleri söz konusu olduğunda tutarlı sonuç verecek, bunun 

dışındaki hallerde, örneğin hakaret ve sövme suçlarında uygulandığında ise aşırı bir 

cezalandırma zayıflığına neden olacaktır; bu nedenle de bütünüyle reddedilmesi 

gerekir81.  

iv. Ayırımın, tipin uyarı işlevi dayanağı ile 
meşrulaştırılması 

Katı kusur teorisini savunan yazarlar, maddi vakıalarda yanılarak, olmayan 

bir hukuka uygunluk nedeninin belirli bir olayda varolduğunu sanan faile, taksirle 

davranan herhangi bir kişiye göre daha yüksek bir ceza verilmesini, yasal tipin “uyarı 

işlevine” (Appellfunktion) bağlamaktadırlar. Buna göre, yasal tipte yer alan eylemi, 

bilerek ve isteyerek yerine getirmeyi düşünen bir kişi, suç tipinin uyarı işlevi 

nedeniyle, eyleminin hukuka uygun olup olmadığına ilişkin koşulları daha sıkı bir 

şekilde denetlemek durumundadır. Konuya ilk değinen, fakat “uyarı işlevi” terimini 

kullanmayan Welzel’e göre, “kusur teorisinin, tipik kastın, eylemin hukuka 

uygunluğu ve aykırılığı üzerine düşünmeye yönlendirdiğine ilişkin tezi kabul edilecek 

olursa, kafasında ceza hukukunun yasak normuna ilişkin herhangi bir muğlaklık dahi 

bulunmayan ve buna karşılık, hukuka uygunluk sağlayan bir maddi vakıanın varlığı 

nedeniyle yasak normunun ilişkin olduğu suç tipini işlemeye hakkı olduğuna inanan 

bir kişinin, bu varsayımını destekleyen maddi ön koşulları kontrol etmesi evleviyetle 

aranmalıdır”82. Bu görüşe göre, tipte yanılgının aksine, hukuka uygunluk 

                                                                                                                                     
verilmesini öngörerek, katı kusur teorisinin taksire ilişkin sonuçlarını da benimsediğini ortaya 
koymuştur.  

Yazara göre “fail sadece telefonla konut niteliği taşıyan bir yere davet edilse ve gittiği yerin kapısını 
çaldığı halde açılmadığını görmesi üzerine izninin olduğundan hareketle açık bulduğu bir pencereden 
içeri girecek olursa, fail bu noktadaki hatasından yararlanamayacaktır. Çünkü fail, biraz dikkatli 
davranmış olsa idi hataya düşmekten kaçınabilir ve sadece telefon konuşmasına dayalı olan iznin 
konuta kendiliğinden girmek için yeterli olamayacağını anlayabilirdi” (s. 84). 
81 Welzel, NJW 1952, s. 564, 565. 
82 Welzel, AT, s. 168-169. Welzel, “kusur teorisi” terimini (zamanına uygun şekilde) genel bir kavram 
olarak kullanmışsa da günümüzde tipin uyarı işlevinin hukuka uygunluk nedenlerinden bağımsız bir 
niteliği olduğu argümanı yalnız katı kusurluluk teorisi tarafından savunulmaktadır. 
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nedenlerinin koşullarında yanılgı durumunda fail, ceza hukuku tarafından korunan 

bir hukuksal değeri ihlal ettiğini bilmekte ve istemektedir. Bu da onu, hukuka 

uygunluğun koşullarının varlığını sınamak konusunda daha ağır bir sorumlulukla 

karşı karşıya getirmektedir83. 

Suç tipinin bağımsız bir uyarı işlevi olduğu ve bunun, hukuka uygunluk 

nedenlerinin varlığında bir yanılgı ile de ortadan kalkamayacağı düşüncesi şu şekilde 

açıklanmaktadır: Fail, eyleminin bir hukuksal değeri zedelediğini bilmekte, ve fakat 

kendisini bir değerler çatışması altında görmektedir. Bu çatışmaya ilişkin 

yanılgısından yararlanması ise, ancak, içinde bulunduğu koşulları dikkatli bir şekilde 

kontrol etmesi ile mümkün olabilir. Bu, faile yüklenmiş bir yükümlülüktür ve bunun 

ihlali de bir değerlendirme yanılgısı olarak, ancak yasak yanılgısı kapsamında 

değerlendirilebilir84. 

Suç tipinin uyarı işlevine maruz kaldığı halde maddi koşulları özenle kontrol 

etme yükümüne aykırı davranan ve bu nedenle de hukuka uygunluk nedeninin 

koşullarında yanılan fail, başkasının çıkarını zedelediği bilincine sahip olduğundan, 

eylemi işlemekten doğal olarak kaçınacaktır. Bu kaçınma, bir hukuka uygunluk 

nedenini var saydığı için belki zayıflayacaktır, ama bütünüyle de ortadan 

kalkmayacaktır; bu nedenle de olumsuz hareket değeri (Handlungsunwert), 

azalmakla birlikte, süregelecektir85. Bu görüşü savunan yazarlara göre, failin düştüğü 

yanılgı kaçınılmaz olmadığı sürece, bir “bakiye uyarı işlevi”nden söz edilecek ve bu 

da en azından normatif olarak, failin davranışları hakkındaki kararını etkileyecektir86. 

Bu görüşteki yazarların çoğu, hareket haksızlığının ve dolayısıyla 

kusurluluğun azalması nedeniyle failin kasten işlenen bir suçun tam cezasına göre 

cezasında indirim yapılmasının, buna karşılık taksirle suç işleyen birine göre daha 

yüksek bir derecede cezalandırılmasının adalete uygun bir sonuç olduğunu 

                                                
83 Hirsch, Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen, s. 317. 
84 Gössel, FS Triffterer, s. 98, 99; krş. Schroth, Vorsatz und Irrtum, s. 116. 
85 Justus Krümpelmann, “Stufen der Schuld beim Verbotsirrtum”, GA 1968, s. 134. 
86 Hans Ullrich Paeffgen, “Anmerkungen zum Erlaubnistatbestandsirrtum”, Gedächtnisschrift für  
Armin Kaufmann, [GS Armin Kaufmann], Ed. Gerhard Dornseifer, Karl Heymanns Verlag KG, 
Köln v.d., 1989, s. 407-408. 
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savunmaktadırlar. Alman Ceza Kanunu’nda yasak yanılgısını düzenleyen § 17’de, 

kaçınılabilir yanılgı durumunda cezanın takdire bağlı olarak indirilmesine olanak 

tanıyan § 49/I hükmüne bir gönderme bulunmaktadır. İşte katı kusur teorisi 

yandaşları, çoğunlukla, bu gönderme hükmü ile sağlanan indirimin, hukuka 

uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgı açısından bir ceza esnekliği sağlayacağını 

ve böylelikle kusur ilkesine uygun bir sonuca ulaşılacağını ifade etmektedirler. Buna 

göre “gerçekte var olmayan hukuka uygunluk nedeninin varsayılması şeklindeki 

yanılgı, haksızlık içeriği açısından taksirli eylem ile haksızlık bilinci olmadan 

işlenmiş kasıtlı eylem arasında yer alır. Bu nedenle de taksirli suça öngörülen ceza, 

faili hak etmediği kadar iyi bir duruma koymaktadır”87. Buna örnek olarak, haklı 

savunma durumunda bulunduğunu sanarak bir kimseyi öldüren bir kişi verilecek 

olursa, katı kusur teorisi, bu kişinin kusurunun, hukuka uygunluk nedeninin 

bulunmadığını bilerek davranan bir kişiye göre daha az olduğu kabul etmektedir. 

Buna karşılık, aynı failin, bir insanı öldürdüğünün hiç farkında olmayan bir kişiye 

göre daha kusurlu olduğunu iddia etmektedir88. 

Bu görüşün temelinde, hukuka uygun olduğu varsayılarak yapılan eylem 

sonucunda zarara uğrayan kişinin korunması düşüncesi yatmaktadır. Özellikle bazı 

yazarlar, hukuka uygunluk nedeninin uygulanması sonucunda asıl etkilenen kişi olan 

mağdurun, kendisine gerçekleştirilen objektif açıdan haksız bir saldırıya katlanmak 

durumunda bırakılmasının yersiz olduğunu savunmaktadır89. Bu görüşe katılan 

Gössel de, hukuk düzeninin amacının herkesin hakkının korunması olduğunu ve 

örneğin zorda kalış altında işlenen bir eylemin mağdurunun da bütün haklarını 

kaybetmiş sayılamayacağını ve bunun sonucunda, belirli bir açıdan izin verilen veya 

                                                
87 Bkz. Krümpelmann, GA 1968, s. 139. Belirtelim ki yazar bu eserinde katı kusur teorisinin belirli 
açılardan yumuşatılmasını öngörmekle birlikte, bunu de lege ferenda ortaya koymakta, yürürlükteki 
hukuk açısından ancak cezaya takdiri hafifletici nedenlerin uygulanabileceğini kabul eden katı kusur 
teorisine katılmaktadır. Daha sonraki yazılarında ise, katı kusur teorisinin hukuksal sonuçlarının 
yürürlükteki hukuk açısından da yumuşatılabileceğini savunmuş ve hukuka uygunluk nedenlerinin 
koşullarında yanılgının kendine özgü bir yanılgı türü olduğu yönündeki görüşe katılmıştır (Krş. Justus 
Krümpelmann, “Die strafrechtliche Behandlung des Irrtums”, Deutsche strafrechtliche 
Landesreferate zum X. Kongreß für Rechtsvergleichung – Budapest 1978 (ZStW-Beiheft 1978), 
Ed. Hans Heinrich Jescheck, Verlag Walter de Gruyter, Berlin 1978, s. 40 vd. 
88 Bkz. Niese, Finalität, Vorsatz und Fahrlässigkeit; s. 37. 
89 Paeffgen, GS Kaufmann, s. 420. 
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hukuka uygun kabul edilen bir davranışın da, korunan hukuksal değerlerin 

gözetilmesinin önüne geçemeyeceğini savunur90. Yazara göre, hukuka uygunluk 

nedenlerinin koşullarında yanılgı sonucunda hareket eden bir kişinin, ‘hukuk 

normları ile bütünüyle örtüşen bir hedefe yönelik’ davranışta bulunduğu kabul 

edilemez, zira böyle bir kabul, hukuka uygunluk nedenlerinin böyle bir davranışa 

izin verse de, bu davranışı hiçbir şekilde zorunlu kılmadığını ve kimseyi de bu 

şekilde davranmakla yükümlü tutmadığını göz ardı etmiş olur. Yani, hukuka 

uygunluk nedenleri, bazı ayrıksı durumlarda bir hukuksal değere zarar verilmesine 

izin veren, ancak bu şekildeki davranışları hukuk düzeninin amacı seviyesine 

yükseltmeyen normlardır91. 

Buna karşılık, katı kusur teorisini savunan bazı yazarlar, takdiri bir indirimin 

yeterli adaleti sağlayamayacağını kabul etmekle birlikte, yasa koyucunun tercihinin 

bu haksızlığa neden olduğunu ve bu haksızlığı yine ancak yasa koyucunun değişik 

bir düzenleme yaparak kaldırabileceğini ifade etmektedirler92. 

(2) Katı kusur teorisine getirilen eleştiriler 
i. Genel olarak 

Katı kusur teorisi, bütün kusur teorileri arasında kendisine en az yandaş 

toplayabilmiş yaklaşımdır ve günümüzde, Alman ve İspanyol öğretisinde çok küçük 

bir azınlık tarafından savunulmaktadır93. Eleştirilerin büyük bir kısmı, katı kusur 

teorisinin dogmatik bütünlüğünden çok, doğurduğu sonuçların adalet düşüncesine 

aykırı olmasından hareket etmektedir. Yazarların bir bölümü de, katı kusur teorisinin 

dogmatik açıdan kendi içinde tutarlı bir teori olduğunu kabul etmekle birlikte, 

hukuksal sonuçları açısından düzeltilmeye muhtaç bulunduğunu savunmakta ve 

bunun için çeşitli yöntemler önermektedirler94. Bununla birlikte, katı kusur teorisine 

dogmatik eleştiri getiren görüşler de önemli noktaları ortaya çıkarttığından dikkat 

çekicidir. Aşağıda bu iki eleştiri türünü ayrı başlıklar altında incelemeye çalışacağız. 
                                                
90 Gössel, FS Triffterer, s. 100, 101. 
91 Gössel, FS Triffterer, s. 101. 
92 Bkz. Bockelmann, AT, s. 129. 
93 Luzón Peña, Estudios Penales, s. 71. 
94 Bkz. Krümpelmann, GA 1968, s. 129.  
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ii. Ceza adaleti açısından getirilen eleştiriler 
Katı kusur teorisinin genel kabul görmemesinin en büyük nedeni, doğurduğu 

sonuçların ceza adaletini gerçekleştirmeye elverişli olmadığı düşüncesidir. Zira bu 

teoriye göre, eylemi açısından bir hukuka uygunluk nedeninin koşullarının 

gerçekleştiğini düşünen failin kasten suç işlemiş kabul edilmesi ve buna göre 

cezalandırılması mümkündür. Salt dış dünyadaki koşulları değerlendirmede veya 

öngörmede kusuru bulunan ve “kendi açısından hukuka sadık” davranan bir kişinin 

ise kasten işlenen bir suç tipinin ağır yaptırımı ile karşılaşması, adil bir çözüm olarak 

görülmemektedir95. Bu durumdaki fail, kasten işlenen suç tiplerinin karakteristik 

özelliği olarak görülen, hukuk toplumunun değerlerine karşı cephe alan bir davranış 

biçimi içinde bulunmadığı için, kasıtlı bir eylemden sorumlu tutulmasının haksızlık 

olacağı ifade edilmektedir96.  

Örnek olarak, cephedeki bir askerin düşman sandığı bir kişiye ateş etmesi 

fakat söz konusu kişinin kendi birliğinden bir asker olması durumunda, katı kusur 

teorisi kabul edilecek olursa, ateş eden askerin kasten öldürme suçundan sorumlu 

tutulması gerekecektir. Hatta aynı askerin hedefini tutturamaması durumunda kasıtlı 

suçlarda taksirli suçların aksine teşebbüsten cezalandırma mümkün olduğundan, 

asker kasten öldürmeye teşebbüs etmiş kabul edilecektir97. 

Ayrıca, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılmanın, fiilen tipte 

yanılma ile benzer özellikler gösterdiği ve bu yanılma türüyle arasında çok daha 

yakın bir ilişki bulunduğu kabul edildiğinden, çok daha katı ölçütler ve sonuçlar 

getiren yasak yanılgısı ile bir tutulması, adaletsiz görülmektedir98. Alman Federal 

                                                
95 Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem 
Irrtum, s. 303, dn. 168.  
96 Jescheck/Weigend, AT, s. 465, aynı yönde: Eduard Dreher, “Der Irrtum über 
Rechtfertigungsgründe”, Festschrift für Ernst Heinitz zum 70. Geburtstag [FS Heinitz], Ed. Hans 
Lüttger, Verlag de Gruyter, Berlin, 1972, s. 224. 
97 Bkz. Hellmuth von Weber, “Der Irrtum über einen Rechtfertigungsgrund”, JZ 1951, s. 261. 
98 Stratenwerth/Kuhlen, AT/I, § 9 Kn. 162. 
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Mahkemesi de bu görüşlere katılarak, bu konuya ilişkin belirleyici bir kararında, faile 

kasten suç işlemekten ceza verilemeyeceği sonucuna ulaşmıştır99. 

Bu gerekçeye koşut olarak, cezayı etkileyen nedenlerde yanılgı ile bir 

karşılaştırma yapılmaktadır. Buna göre, eylemin haksızlık değeri düşük olduğu için 

cezada indirim öngören nedenlerde yanılgıya düşen fail, kaçınılmaz olup olmamasına 

bakılmaksızın bu yanılgısından yararlanmaktadır. Bu durumda, aynı haksızlığı 

bütünüyle ortadan kaldıracağı kabul edilen hukuka uygunluk nedenlerinin 

koşullarında yanılgı halinde faile aynı fırsat evleviyetle tanınmalıdır. Aksi halde, eşit 

ölçütlere dayanan bir değerlendirme ve cezalandırma sistemine ulaşılması mümkün 

değildir100.  

Benzer bir şekilde, hukuka uygunluk nedeninin varlığında değil de, kullandığı 

aracın bu hukuka uygunluk nedeni açısından zorunlu bulunduğuna ilişkin bir yanılgı 

içinde bulunan failin durumu tartışma konusu yapılmıştır. Puppe’ye göre, objektif 

olarak hukuka uygunluk nedeninden, örneğin haklı savunmadan yararlanabilecek 

durumdaki fail, salt tehlikenin büyüklüğüne ilişkin yanılma halinde bulunsa ve bu 

nedenle aşırı bir şiddet kullanımı ile tehlikeyi bertaraf etmesi gerektiğini düşünerek 

hareket etse, katı kusur teorisine göre sanki olayda hukuka uygunluk nedeninin 

koşulları hiç gerçekleşmemiş gibi, kasten suç işlemekten cezalandırılacaktır. Bu da, 

yazar tarafından adaletsiz bir sonuç olarak değerlendirilmektedir101. 

Katı kusur teorisinin ceza adaletine ilişkin diğer bir önemli dayanağı olan 

“cezalandırma boşlukları” da ceza adaleti açısından eleştirilmiştir. Söz konusu 

“boşlukların” gerçekte yasa koyucunun bilinçli bir seçimi olarak görülebileceği ve 

                                                
99 BGH, 6 Haziran 1952 tarih ve 1 StR 708/51 sayılı kararı, BGHSt 3, s. 105 vd. Mahkemeye göre, 
“gerçekteki maddi vakıa hakkında yanılgıya düşerek davranan fail, kendi açısından hukuka sadıktır; 
hukukun emirlerini yerine getirmek istemektedir ve onu bu hedefinden alıkoyan tek şey, eylemine 
neden olan maddi vakıa hakkındaki yanılgısıdır (...) yasak yanılgısınla hareket eden de doğru 
davranışta bulunamamaktadır, fakat buna neden olan, hukuksal olması gereken alanındaki bir bilgi 
yanlışıdır. Bu nedenle de, ona gerçekleşen maddi vakıanın değil, yanılma sonucunda var saydığı 
maddi vakıanın yüklenmesi düşüncesi (...) yerindedir” (s. 107). 
100 Ulrich Schroth, “Die Annahme und das ‘Für-Möglich-Halten’ von Umständen, die einen 
anerkannten Rechtfertigungsgrund begründen”, Strafgerechtigkeit – Festschrift für Arthur 
Kaufmann zum 70. Geburtstag [FS Arthur Kaufmann], Ed. Fritjof Haft v.d., C.F.Müller Verlag, 
Heidelberg, 1993, s. 601. 
101 NK-Puppe, § 16, Kn. 148. Ayrıca bkz. Puppe, JZ 1989, s. 730. 
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tipte yanılma durumunda da taksirle cezalandırılmayan suçlar açısından bir ceza 

sorumluluğu doğmadığı düşünüldüğünde, hukuka uygunluk nedenlerinde yanılmaya 

da aynı kuralların uygulanmasının adalete aykırı sayılmaması gerektiği 

savunulmuştur102. Jakobs’a göre de, burada hukuk sorumluluğunun koşulları 

gerçekleşmişken, failin mutlaka ceza sorumluluğuna da gidilmesini aramaya gerek 

bulunmamaktadır103. 

Teoriye yöneltilen eleştirilerden biri de, çift taraflı hukuka uygunluk yanılgısı 

açısındandır. Bu eleştiriyi en açık bir şekilde ortaya koyan Puppe’ye göre, şayet katı 

kusur teorisi benimsenecek olursa, bir hukuka uygunluk nedeninin maddi 

koşullarının bulunduğunu düşünen, fakat hukuka uygunluk nedeninin hukuksal 

sınırlarına ilişkin (ikinci) bir yanılgıda bulunduğu için eyleminin hukuka aykırı 

olduğunu sanan bir failin yaptığı eylem, kasten işlenmiş sayılmalıdır, zira bu failin 

haksızlık bilincinin bulunmadığı söylenemeyecektir104. Bunu bir örnekle 

somutlaştırmak gerekirse: Bir kişinin kavgalı olduğu biri, onu kızdırmak için dizüstü 

bilgisayarını kıracağını söylese ve onun bilgisayarının tıpatıp bir benzerine, gözünün 

önünde zarar verici hareketler yapmaya başlasa, o kişi de, bilgisayarını kurtarmak 

için söz konusu şahsa karşı fiziksel şiddet uygulasa, ve fakat yeni ceza kanunu 

hükümlerine göre mala karşı işlenen suçlarda haklı savunmanın geçerli olduğunu 

bilmediği için yaptığı eylemi kasten müessir fiil çerçevesinde suç olarak 

değerlendirse, şayet katı kusur teorisini geçerli kabul edersek, bu kişiye tamamlanmış 

kasten müessir fiil suçundan ceza vermemiz gerekecektir. 

Belirtelim ki, katı kusur savunucuları bu son eleştiriyi kabul etmemektedirler. 

Onlara göre hukuka uygunluk nedenlerinin hukuksal sınırlarında tersine yanılgı, yani 

bir hukuka uygunluk nedeni olaya uygulanabilecek durumdayken failin hukuksal 

bilgisizlik nedeniyle bunun uygulanamayacağını sanarak eylemi gerçekleştirmesi, 

cezalandırılamayan bir “varsayımsal (mefruz) suç” oluşturur. Yani, Puppe’nin 

gösterdiği örneğe uygun bir maddi vakıada failin tamamlanmış kasti eyleminden 

sorumlu tutulması zaten mümkün olmayacaktır. Buna göre, failin düştüğü iki yanılgı 
                                                
102 Bkz. Roxin, AT/I,  § 14, Kn. 66. 
103 Jakobs, AT, Kn. 11/56. 
104 NK-Puppe, § 16, Kn. 145.   
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birbirinden ayrı değerlendirilmeli, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarının 

varsayılması kaçınılmaz bir yanılgıya dayandığı ölçüde fail sorumluluktan 

kurtulurken, varsayımsal (mefruz) suç dolayısıyla da cezalandırılması gündeme 

gelmemelidir105. 

iii. Dogmatik eleştiriler 
Katı kusur teorisi, gerek felsefi ön kabulleri, gerekse dogmatik dayanakları 

açısından da eleştiriye tabi tutulmuştur.  

Hukuka uygunluk nedenlerinin varlığında yanılmanın ayrı bir yanılgı 

kategorisi olarak düzenlenmesini savunan Dreher’e göre, katı kusur teorisi, hukuka 

uygunluk nedenlerinin varlığında yanılma ile yasak yanılgısını bir tutmakla, 

kategorik bir yanlışa sürüklenmektedir. Yazara göre, ilk durumda bir maddi vakıaya 

ilişkin algılama eksikliğinden kaynaklanan bir yanılgı bulunmaktayken, yasak 

yanılgısı, eylemin bütününe ilişkin yanılgılı bir haksızlık değerlendirmesi, yani 

sosyal etik bakımından hatalı bir değerlendirme olarak ortaya çıkar. Yani, hukuka 

uygunluk nedenlerinin koşullarını hatalı bir şekilde var kabul eden kişi, “yaptığı şey 

üzerine” yanılırken, yasak yanılgısına düşen, yaptığı şeye “hakkı olup olmadığı 

üzerine” yanılmaktadır106. “Yaptığı şey üzerine” yanılgının ise, tipik unsurlar 

hakkında olması durumunda kastı kaldırması, hukuka uygunluk nedenlerine ilişkin 

olması halinde ise ancak yasak yanılgısı sonucunu doğurması, kabul edilemez bir 

ikilik yaratmaktadır107.  

Jakobs da bu eleştirilere katılmaktadır. Yazara göre, failin kendi eyleminin 

hukuka uygun olup olmadığına ilişkin bir değerlendirmede bulunabilmesi için, 

öncelikle bu eylemi hangi sosyal koşullar altında işlediğini tam anlamıyla kavraması 

gerekmektedir. Halbuki, failde böyle bir kavrayıştan söz etmek mümkün değildir. 

Fail, yasak normunun içeriğine değil, konusuna ilişkin bir yanılgı içindedir108. 

                                                
105 NK-Paeffgen, vor § 32, Kn. 117. Aynı görüşte bkz. Heuchemer, Der Erlaubnistatbestands-
irrtum, s. 206, 207. 
106 Dreher, FS Heinitz, s. 212,213. 
107 Dreher, FS Heinitz, s. 214, 215 
108 Jakobs, AT, Kn. 11/53. 
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Özellikle tipin olumsuz unsurları öğretisini savunan yazarlar bu eleştiri 

noktasını benimsemiş ve geliştirmişlerdir. Buna göre katı kusur teorisi, hukuka 

uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılmayı “eylemin hukuka aykırılığına 

ilişkin bir değerlendirme eksikliği” olarak görmekle, temel bir çelişkiye düşmektedir. 

Zira katı kusur teorisi yandaşlarına göre “hukuka aykırılık, yalnız eylemin 

değerlendirilmesine ilişkin bir yargı değil, onun bütün ön koşullarının birlikte 

değerlendirilmesi ile ulaşılan bir suç unsurudur”109. Yani hukuka uygunluk nedeninin 

maddi koşulları, eylemin parçaları olarak bir bütün oluşturmalıdır ki, bu bütünün 

hukuka uygun mu, yoksa hukuka aykırı mı olduğuna yönelik bir yargıya 

ulaşılabilsin. Arthur Kaufmann katı kusur teorisi yandaşlarının bu argümanını 

olmayana ergi yoluyla çürütmektedir: Buna göre, hukuka aykırılık, bütün ön 

koşullarını kapsayan bir kavram olarak görüldüğünde, bu ön koşulların içinde yer 

alan suç tipinin maddi unsurları da hukuka aykırılığın bir parçası olarak görülmek 

gerekecek, bunun sonucunda da yasak normuna ilişkin her yanılgı aslında 

kanıtlanmak istenenin tam tersine, katı kusurluluk teorisini değil, katı kast teorisini 

destekleyecek şekilde, failin kastını ortadan kaldıracaktır110.  

Bu bağlamda, katı kusur teorisi tarafından savunulan ve failin hukuka 

aykırılık hakkındaki yanılgısının esasında dış dünya ile ilgili olmayıp, eyleme hukuk 

düzeni tarafından izin verilip verilmemiş olduğuna ilişkin bulunduğuna yönelik görüş 

de eleştirilmiş ve bu kabulden hareket eden katı kusur teorisinin önemli bir mantık 

hatasına dayandığı ileri sürülmüştür. Buna göre katı kusur teorisi, kişinin eylemine 

ilişkin değerlendirme aşamalarını “tipe ilişkin koşulların gerçekleştiğinin 

algılanması” ve “eylemin hukuka aykırı olduğunun bilinmesi” olarak ikiye ayırmakta 

ve tipe ilişkin koşulların somut olayda yerine geldiğinin bilincinde olan bir kişinin, 

hukuka aykırılık değerlendirmesini bütünüyle kastın dışında görmektedir. Halbuki, 

bir kişinin, eylemine ilişkin bütün maddi koşulları bilip bilmemesi, onun haksızlık 

bilincinin bulunup bulunmamasından tamamen bağımsız bir değerlendirme 

konusudur. Bir kişi (çift taraflı yanılgı nedeniyle) olayda bir hukuka uygunluk 

                                                
109 Hirsch, Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen, s. 265. 
110 Arthur Kaufmann, “Die Irrtumsregelung im Strafgesetz-Entwurf 1962”, ZStW 76 (1964) s. 567. 
Aynı yönde bkz. Rinck, Der zweistufige Deliktsaufbau, s. 82. 
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nedeninin maddi koşullarının gerçekleştiğini sanmasına karşın yaptığı davranışın 

hukuka aykırı olduğu yargısına ulaşabileceği gibi, olayda herhangi bir hukuka 

uygunluk nedeninin maddi koşullarının gerçekleştiğini düşünmeden de davranışının 

– yasa tarafından tanınmayan bir hukuka uygunluk nedeni kapsamına girdiği 

zannıyla – hukuka uygun olduğu sonucuna da ulaşabilecektir111. Bu iki 

değerlendirmenin birbirinden tümüyle bağımsız bir şekilde gerçekleşebilmesi, katı 

kusur teorisinin dayanağı olan iki aşamalı değerlendirme görüşünü çürütmektedir112.  

Bu duruma ilişkin Horst Schröder tarafından getirilen bir örneğe göre: 

ilgilinin rızasına suç tipinin içinde bir unsur olarak yer verildiği durumlarda, katı 

kusur teorisi bunun tipin bir unsuru olduğunu ve bu unsurun gerçekleşip 

gerçekleşmediği noktasındaki yanılgının kastı ortadan kaldırdığını kabul etmektedir. 

Buna karşılık aynı kavrama yasakoyucu belirli bir suç tipinde yer vermemiş olursa, 

aynı rıza ancak hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edileceğinden, bu kez benzer 

bir yanılgı kastı kaldırmayacak, ancak kaçınılmaz olması durumunda failin kusurlu 

davranmadığı değerlendirmesine neden olabilecektir. İki durumdaki yanılgı arasında 

nitelik açısından bir farklılık bulunmadığına göre, böyle bir sonuç hukuk mantığı ile 

çelişmektedir113. 

Bir eylemin tipe uygunluğu ile hukuka aykırılığının birbirinden farklı 

değerlendirme aşamaları olduğu şeklindeki yaklaşım başka bir açıdan da 

eleştirilmiştir: Bir eylemin suç oluşturup oluşturmadığını anlamak için önce yasal 

tipe uygunluğu, sonra ise hukuka uygunluk nedenlerinin devreye girip girmediği 

belirlenmelidir. Fakat bu öncelik-sonralık ilişkisi, aynı zamanda hiyerarşik bir ilişki 

anlamına da gelmemelidir. Tipe uygunluğun denetlenmesi aşaması, ancak şekli bir 

                                                
111 İlk durumda sınırlı kusur teorisi hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında kastı ortadan 
kaldıran bir yanılgı ile birlikte bir varsayımsal (mefruz) suç, katı kusur teorisi ise çift taraflı yasak 
yanılgısı durumu görmektedir. İkinci durumda ise, bütün teoriler izin normunda yanılma halini kabul 
etmektedir. 
112 Joachim Hruschka, “Wieso ist die ‘eingeschränkte Schuldtheorie’ ‘eingeschränkt’?”, Festschrift 
für Claus Roxin zum 70. Geburtstag am 15. Mai 2001 [FS Roxin], Ed. Bernd Schünemann v.d., 
Walter de Gruyter, Berlin-New York, 2001; s. 450. 
113 Schröder, MDR 1950, s. 649. 



 316 

incelemedir. Eylemin haksızlık oluşturup oluşturmadığına ilişkin maddi inceleme ise, 

ancak hukuka uygunluk nedenlerinin de dikkate alınması ile mümkün olabilir114. 

Buna göre, örneğin bir gebeliğin devamının annenin sağlığı açısından zararlı 

sonuç doğuracağını öngören ve bu nedenle bebeği alan hekimin tasavvuru, hukuk 

düzeni ile herhangi bir çatışma içinde değildir. Sonuçta bu eylemi gerçekleştirmesine 

hukuk düzeninin izin verdiğini sanırken, buna neden olan tek şey, gerçekte ne 

yaptığını bilmemesi, yasak normunun nedenini ve konusunu oluşturan dış dünyadaki 

koşullar hakkında bütünüyle bilgi sahibi olmamasıdır115. 

Tipin olumsuz unsurları teorisinin yeni dönem savunucularından Rinck de bu 

değerlendirmeye katılmaktadır. Yazara göre, eylemin hukuka aykırılığının bir 

değerlendirme süreci olduğu, bu değerlendirme sürecinin, failin zihninde de 

yaşandığı ve bir kimsenin, kendi eyleminin hukuka aykırı olduğuna ilişkin bir değer 

yargısına ulaşmadan önce maddi vakıayı bütünüyle kavramış olması gerekmektedir. 

Buna göre, “maddi vakıayı ortaya koyan ve ancak sonradan yukarıda anlatılan 

şekilde bir değerlendirmeye tabi tutulabilecek bir veya birden fazla – maddi! – koşul 

hakkında yanılan failin yanılgısı § 17’nin116 düzenlediği değerlendirmeden önce yer 

almaktadır”117.  

Bu anlayışa göre, bir eylemin hukuka aykırı olup olmadığına ilişkin yargı, bir 

değerlendirme yargısıdır. Maddi koşulların varlığı veya yokluğu hakkındaki yargı 

ise, bu değerlendirmenin ön koşullarına ilişkin bir yargıdır. Bir değerlendirmenin ön 

koşulları üzerindeki yargı ise, aynı zamanda o değerlendirmenin kendisi 

olamayacağına göre, objektif olarak hukuka uygunluğu sağlayan maddi koşulların 

gerçekleşip gerçekleşmediğinin kabulü, haksızlık bilincinin bir unsuru olarak 

görülemeyecektir118. 

                                                
114 Arthur Kaufmann, JZ 1956, s. 355. 
115 Arthur Kaufmann, “Zur Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen”, JZ 1954, s. 658; Arthur 
Kaufmann, JZ 1956, s.357. 
116 Al. CK’nin yasak yanılgısını düzenleyen paragrafı. 
117 Rinck, Der zweistufige Deliktsaufbau, s. 83. 
118 Hruschka, FS Roxin, s. 450. 
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Başka bir eleştiri noktası ise, hukuka uygunluk nedenlerinin manevi 

unsurlarının bulunduğu görüşünün kabulünden ortaya çıkmaktadır. Buna göre, 

hukuka uygunluk nedenlerinden yararlanılabilmesi için bunların varlığı tek başına 

yeterli olmayıp, bunların varlığının da bilinmesi gerekmektedir. Bu durum başlı 

başına hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarının kastın bir parçası olduğu 

sonucunu doğuracağından, her iki düşüncenin birlikte kabul edilmesinin mümkün 

olmadığı ifade edilmektedir119. 

(3) Tipin kendine özgü bir uyarı işlevi bulunduğu 
gerekçesine ilişkin görüşler 

Katı kusur teorisi yandaşlarının dayandığı, “uyarı işlevi” ölçütü de öğreti ve 

uygulamada kabul görmemektedir. Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

koşullarının, fail tarafından neden tipin unsurlarına göre daha katı bir şekilde kontrol 

edilmesi ve buna göre davranılması gerektiğine ilişkin dayanaklar inandırıcı 

bulunmamaktadır120. Yine, şayet tipe uygun eylemi gerçekleştirmek bir uyarı işlevi 

görecekse de, aynı eylemde bir hukuka uygunluk nedeninin maddi koşullarının 

geçerli olduğunu sanmanın da bu işlevi “felç edeceği” eleştirisi getirilmiştir121. Buna 

göre, hukuka uygunluk nedeninin maddi koşullarını var sanarak davranan fail, 

otomobiliyle giderken bir tren geçidi ile karşılaşan fakat geçitteki bariyerin 

kaldırılmış bulunduğunu gören ve dolayısıyla, geçidin karşı tarafına güven içinde 

geçebileceğine inanan bir sürücü ile karşılaştırılmış ve eylemine devam etmesi için 

vereceği karar açısından benzer bir etkinin söz konusu olacağı ifade edilmiştir122. 

İlk olarak Engisch tarafından ortaya atılan bu tez, katı kusur teorisini eleştiren 

yazarların tamamına yakını tarafından benimsenmiştir123. Bu eleştiri noktasının 

öncüsü ise Beling’dir. Yazara göre, kusur yargısının konusunu, ancak failin belirli bir 

                                                
119 Koca, CHD 2006, sy.1, s. 126. 
120 Engisch, ZStW 70 (1958), s. 594; ayrıca bkz. Dreher, FS Heinitz, s. 215. 
121 Engisch, ZStW 70 (1958), s. 599.  
122 Engisch, ZStW 70 (1958), s. 591; aynı görüşte: Kuhlen, Die Unterscheidung von 
vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem Irrtum, s. 305. 
123 Rinck, Der zweistufige Deliktsaufbau, s. 88. Katı kusur teorisini temelde savunan Heuchemer de 
bu görüşe bütünüyle katılmaktadır. Yazar, uyarı işlevi argümanının katı kusur teorisinin merkezi bir 
konusu haline getirilmesini hatalı bir seçim olarak görmektedir (krş. Heuchemer, Der 
Erlaubnistatbestandsirrtum, s. 180, özellikle dn. 242). 
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şekilde davranmasını emreden hukuk düzeninin bu buyruğunun görmezden 

gelinmesi oluşturabilir. Fakat kast kavramı yalnızca tipin maddi unsurlarını 

kapsayacak şekilde ele alınırsa, bu işlevi yerine getiremeyecektir; zira hukuk düzeni 

bazı durumlarda tipe uygun davranışa izin vermiştir. Örnek olarak hukuk bir icra 

memurundan bazı eşyaları sahibinin elinden almasını veya kullanılmaz hale 

getirmesini beklemektedir. Dolayısıyla salt tipe uygun eylemi gerçekleştiren bir 

kişinin bu davranışı, hukuk düzeninin kendisinden ne beklediğine ilişkin bir 

tasavvura sahip olacağı anlamına gelmemektedir124. 

Aynı görüşteki Kuhlen’e göre, “hukuka sübjektif sadakat (...) ilk bakışta 

geçerli olan normlara değil, eylemi gerçekleştirenin sübjektif açıdan gerçekte geçerli 

bulunan hukuka uygun davranışı” anlamına geldiğinden, hukuka uygunluk nedenleri 

de bu hukukun parçası olduğundan, tipik kastın uyarı işlevi, hukuka uygunluk 

nedenlerinin varsayılması ile bütünüyle ortadan kalkacaktır125. Kuhlen’e göre, tipe 

uygunluk unsurunun kendi başına bir değerlendirme aşaması olarak kabul 

edilebilmesi için, eylemin tipe uygunluğunun, ceza hukuku alanında tek başına 

olumsuz bir karşılığa denk gelmesi zorunludur126. Yazara göre, ceza hukukunun bir 

eyleme olumsuz bir sonuç bağlaması için, o eylemin kusurlu bir şekilde işlenmiş 

olması gerekli değildir. Tipe uygun olduğu halde suçun diğer unsurları 

gerçekleşmemiş, yani hukuka uygun ve kusursuz işlenmiş eylemler açısından ise 

bunun gibi sonuçların bağlandığı herhangi bir durum mevcut değildir127.  

Duruma kusurluluk unsuru açısından bakıldığında, bu ayırımın geçerliliği 

ortaya çıkmaktadır. Gerçekten de, kusurlu olmayıp hukuka uygun bulunan eylemlere 

yasa koyucu pek çok noktada sonuç bağlamıştır. Kusurluluğu veya kusur yeteneği 

bulunmayan failin eylemi, hukuka aykırı sayıldığı için, bu eyleme maruz kalan kişi, 

kendisini korumak için zarar verici nitelikte bazı hareketlerde bulunursa, hukuka 

                                                
124 Beling, Unschuld, Schuld und Schuldstufen, s. 33. 
125 Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem 
Irrtum, s. 305, 317. 
126 Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem 
Irrtum, s. 316. 
127 Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem 
Irrtum, s. 316.  
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uygunluk nedenlerinden korumasından yararlanabilecektir. Örnek olarak, 

kusurluluğu zorda kalış nedeniyle ortadan kalkmış bir kişinin saldırısına karşı haklı 

savunma mümkündür. Yalnız tipe uygun olan ve fakat hukuka aykırı bulunmayan 

eylemler açısından ise benzer bir örnek gösterilememektedir.  

Bu durum, uyarı işlevi düşüncesinin, katı finalist öğretiye taraftar yazarlarca 

dahi eleştirilmesine neden olmuştur. Bunlardan Zielinski’ye göre, tipe uygunluğun 

kendine özgü bir değer aşaması olduğunun kabulü, erekselciliğin mantığı ile de 

çelişir. Gerçekten erekselci öğreti, suç tipinin değer açısından nötr bir yapıya sahip 

olduğunu kabul eder. Halbuki uyarı işlevi ölçütü kabul edilecek olursa, suç tipinin 

kendi başına normatif bir değerle yüklenmiş bulunduğunun da varsayılması 

gerekecektir. Bu da öğretinin kendi içinde tutarsız hale gelmesine neden olacaktır. 

Yazara göre bu düşünce tarzı, haksızlık bilincini kastın bir parçası sayan kast 

teorisine doğru götürmektedir128. 

Yine, hukuka uygunluk nedeninin varlığına ilişkin değerlendirmenin, tipin 

maddi unsurlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin değerlendirmeye göre daha 

yüksekte değil, aynı düzlemde, birbirleri ile öncelik-sonralık ilişkisinde değil, kural-

istisna ilişkisinde bulunduğu savunulmuştur129. Aksine bir kabul, hukuk düzeninin 

meşru saydığı bir eylemin, aynı anda yasak olarak görülmesi gibi bir çelişkiye neden 

olacaktır130. Bu çelişkinin ortadan kaldırılması için, yasak normu ile bir izin normu 

çatıştığında, önceliğin izin normuna ait olduğu kabul edilmelidir131. Buna göre, 

örneğin, gebe bir kadının belirli bir hastalığa tutulmuş olduğunu sanan ve gebeliğin 

devamının, anne bakımından yaşamsal tehlike oluşturacağını öngören bir hekimin, 

bunun sonucunda kürtaj operasyonu gerçekleştirmesi halinde, çocuğun alınmasının 

haksızlık oluşturduğuna ilişkin herhangi bir bilgisi bulunmadığı gibi, onu 

operasyondan alıkoyması gereken bir “uyarı”nın varlığından da söz etmek mümkün 

                                                
128 Diethart Zielinski, Handlungs- und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff, Duncker & Humblot, 
Berlin, 1973, s. 116. 
129 NK-Puppe, § 16, Kn. 141. 
130 Mir Puig, PG, s. 411, özellikle bkz. dn.2. 
131 Tiedemann, Die Anfängerübung im Strafrecht, s. 117. 



 320 

değildir. Tanı koyarken daha özenli davranabilip davranamayacağı ise, taksire ilişkin 

bir sorundur132.  

Bunun dışında, belirli bir kontrol yükümlülüğü kabul edilse bile, bunun 

maddi vakıanın doğru değerlendirilmesi için getirilen objektif bir özen yükümüne 

aykırılık, yani faile getirilen kendi davranışlarının sonuçlarını öngörme ve zararlı 

davranışlardan kaçınma yükümü ile özünde aynı olduğu, bunun da taksire özgü bir 

sorumluluk tipi olduğu, yani kasttan kaynaklanan bir sorumluluğa dayanak 

olamayacağı savunulmaktadır133.  

Frisch, hukuka uygunluk nedeninin varlığından yola çıkan ve eyleminin 

davranış düzenine aykırı olmadığını sanan failin, yaptığı eylemin doğurduğu riskin 

bilincinde olduğunu ve bu nedenle de, eyleminin tipe uygunluğu konusunda bilgi 

sahibi olmayan, yani tipte yanılgıya düşen bir kişi ile aralarında değer mantığı 

açısından bir fark bulunduğunu kabul etmektedir. Yani, bu durumdaki bir kişi, 

hukuka aykırı bir sonucu önleyebilmek konusunda, tipte yanılan faile göre daha 

büyük bir kudret sahibidir. Bununla birlikte, aynı fail, tipe uygun eylemde 

bulunduğunu bilen ve herhangi bir hukuka uygunluk nedenini de dikkate almayan bir 

kişi ile karşılaştırıldığında bu kaçınma olanağı çok daha düşük kalmaktadır. Yani, 

“eyleminin tipe uygun boyutunun bilincinde olmayla (...) ortaya çıkan yükseltilmiş 

kaçınma kudreti, hukuka uygunluk sağlayan bir durumun yanılgı yoluyla 

varsayılması ile önemli ölçüde indirgenmektedir”134.  Frisch, eyleminin tipe uygun 

olduğunun farkında olan ve bununla birlikte davranış normuna uygun hareket ettiğini 

sanan fail açısından bu uyarı işlevinin, bilinçli taksir ile hareket eden bir kişiye denk 

olduğu, yani kast derecesinde bir cezalandırmaya dayanak olmayacağı sonucuna 

varmaktadır135. 

“Uyarı işlevi” gerekçesine getirilen itirazlardan bir diğeri, ceza yasalarında 

yer alan suç tipleri ile uyarı işlevinin her durumda birebir örtüşmediğini 

                                                
132 Arthur Kaufmann, FS Lackner, s. 194. 
133 Dreher, FS Heinitz, s. 215; Jescheck/Weigend, AT, s. 465. 
134 Frisch, Vorsatz und Risiko, s. 246. 
135 Frisch, Vorsatz und Risiko, s. 247. 
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savunmaktadır. Buna göre, her suç tipinin uyarı işlevi bulunmadığı gibi, bir suç tipi 

gerçekleştirilmediği halde uyarı işlevine sahip bir eylemin işlenmesi olanaklıdır; 

dolayısıyla da suç tipi ile hukuka aykırılık arasındaki ayırımı bu ölçüte bağlamak 

doğru bir yaklaşım değildir. Uyarı işlevinin, ancak çekirdek ceza hukukundaki suç 

tipleri için ve burada da maddi haksızlık ile suç tipinin unsurlarının birebir örtüştüğü 

suçlarda tam olarak geçerli kabul edilebileceği, örnek olarak, soyut tehlike suçlarında 

bu işlevin çok sınırlı bir rolü olduğu ifade edilmektedir136. Ayrıca, gündelik yaşamda 

sıklıkla karşılaşılan ve başkasının haklarına bir müdahale teşkil eden, bununla 

birlikte hukuka aykırı kabul edilmediği için ceza sorumluluğunu doğurmayan basit 

tehdit gibi suç tipleri buna örnek olarak gösterilmektedir. Buna göre, tehdit yasada 

düzenlenen bir suç tipi olduğu halde, başkasının iradesini baskı altına alan her 

davranışın bir uyarı işlevi bulunmamaktadır137.  

Diğer yandan, henüz bir suç tipi gerçekleştirilmediği halde, dış dünyadaki 

ipuçlarının bir tehlikenin varlığına işaret ettiği ve fakat failin bunu fark etmediği her 

durumda yine bir uyarı işlevinden söz edilebileceği, bunun da sorumluluk üzerinde 

herhangi bir etkisi bulunmadığı iddia edilerek, uyarı işlevi ölçütüne dayalı 

gerekçelere karşı çıkılmaktadır138. Yine, bilinçli taksirle hareket eden bir failin de 

zararlı sonucun ortaya çıkması riskini “bilerek” davrandığı, yani bilişsel önkoşullar 

yönünden uyarı işlevine tabi olduğu, fakat kasten hareket etmediği düşünüldüğünde, 

bu ölçütün suç tipinin içkin bir parçası olduğunun öne sürülemeyeceği ifade 

edilmektedir139. Yasal tipin gerçekleştirilmesine ağırlaştırılmış bir uyarı işlevi 

atfeden görüşlerin de140 bilimsel bir dayanağı olmadığı, bu görüşü savunanların, 

uyarı işlevini yasal tipin maddi unsurları ile sınırlı olarak kabul ederken herhangi bir 

gerekçe gösteremedikleri ileri sürülmektedir141. Örnek olarak, sarhoş bir halde hasta 

ameliyat eden hekimi,  hastanın rızasının bulunduğunu sanarak bir operasyon 

                                                
136 Jakobs, AT, Kn. 11/47. 
137 Rinck, Der zweistufige Deliktsaufbau, s. 85. 
138 Bkz. Rinck, Der zweistufige Deliktsaufbau, s. 85-86. 
139 Jakobs, AT, Kn. 11/47; aynı görüşte Rinck, Der zweistufige Deliktsaufbau, s. 86. 
140 Krş. Paeffgen, GS Armin Kaufmann, s. 407-408. 
141 Rinck, Der zweistufige Deliktsaufbau, s. 86. 
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gerçekleştiren hekime göre eyleminin tehlikeliliği üzerine düşünmeye itmesi gereken 

daha çok neden bulunduğu halde, ilk durumda taksirli, ikinci durumda ise kasıtlı bir 

eylemin kabul edilmesi dengesizliğe yola açmaktadır142.  

Katı kusur teorisi yandaşları tarafından savunulan ve hukuka uygunluk 

nedenlerinin, eylemi değerlendiren üst-normlar olduğuna ve bunlara ilişkin bir 

değerlendirme yanılgısının, tipte yanılgı ile bir tutulamayacağına, dolayısıyla failin 

bir hukuksal değeri ihlal ettiğini bilerek hareket ederken, hukuka uygunluk 

nedenlerinin koşullarını özenli bir şekilde denetlemeden kusurunun ortadan kalkmış 

sayılamayacağına ilişkin görüş143 de kabul görmemiştir. Öncelikle failin, içinde 

bulunduğu durumun koşullarını özenli bir şekilde denetleyip ancak bundan sonra 

karar almasına ilişkin belirlemelerin gerçekle örtüşmediği, hukuka uygunluk 

nedenlerine ilişkin pek çok olayda ani bir karar almasının zorunlu olduğu ileri 

sürülmektedir. Bunun dışında, hukuka uygunluk nedenlerinin, davranış normlarını 

değerlendiren “üst-normlar” olduğu düşüncesine de karşı çıkılmış, bu şekilde bir 

değerlendirmeye işaret eden herhangi bir dayanak olmadığı, hukuka uygunluk 

nedenlerinin de yasada herhangi bir suç tipinden farklı bir ifade ile düzenlenmediği 

ve aralarında belirli bir koşutluk bulunduğu, aksine bir kabulün, hukuka uygunluk 

nedenlerinin sınırlarını aşırı derecede daraltacağı savunulmuştur144.  

 

 

 

 

 

 

                                                
142 Jakobs, AT, Kn. 11/47. Aynı görüşte: Schroth, FS Arthur Kaufmann, s. 597. 
143 Krş. Gössel, FS Triffterer, s. 98, 99. 
144 Bkz. Schroth, Vorsatz und Irrtum, s. 116. 
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2. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Koşullarında 
Yanılmanın Tipte Yanılma Kapsamında 
Değerlendirilmesi 
a. Kast Teorileri 

Yasak normunda yanılma konusunu işlerken ayrıntılı bir şekilde 

incelediğimiz kast teorisinin, yanılma türleri açısından bir fark görmeyerek, bunların 

her durumda kastı ortadan kaldırdığını savunduğunu söylemiştik145. Bunun doğal 

sonucu olarak katı kast teorisi, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarındaki 

yanılmayı da ayrı bir kategori altında ele almamaktadır. Buna göre, hukuka uygunluk 

nedenlerinin maddi koşullarına ilişkin yanılgının hukuksal niteliği ne şekilde 

belirlenirse belirlensin kast teorisi açısından sonuç aynı olacaktır; zira bu teori her 

durumda kastın ortadan kalkacağını, failin ancak taksirli eyleminden sorumlu 

olabileceğini savunmaktadır146.  

Katı kast teorisini savunan yazarlara göre, failin düştüğü yanılgının tipte 

yanılgı (veya maddi yanılgı) olarak nitelendirilmesinde sakınca bulunmamaktadır, 

zira yanılgının konusu hukuka uygunluk nedeninin maddi koşullarıdır147.  

Sınırlı kast teorisi de hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgının 

hukuksal sonuçları açısından katı kast teorisi ile birleşmektedir. Ancak bu teorinin 

savunucularına göre, burada gerçek anlamda tipte yanılgının bulunduğundan söz 

etmeye imkan bulunmamaktadır; zira fail suç tipini bilerek ve isteyerek 

gerçekleştirmektedir. Ancak, failin zihnindeki eylem hukuka uygun bulunmaktadır; 

bu da haksızlık bilincinin bulunmaması anlamına gelecektir. Sınırlı kast teorisi 

bağlamında da haksızlık bilincinin eksikliği kastı ortadan kaldıran bir neden 

olduğundan, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşulları açısından yanılgıya 

düşen failin de kastı ortadan kalkacaktır. Ancak bunun için, failin zihninde 

gerçekleşmiş bulunan maddi koşullar gerçekte de var olsaydı, eylemin hukuka 

uygunluk korumasından yararlanabilecek olması aranmaktadır. Bu görüşteki 

                                                
145 Bkz. yuk. § 3, I, B, 2. 
146 Bkz. Friedrich Schaffstein, “Putative Rechtfertigungsgründe und finale Handlungslehre”, MDR 
1951, s. 196; Stratenwerth/Kuhlen, AT/1, § 9 Kn. 159.  
147 Bkz. Wessels/Beulke, AT, Kn. 468. 
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yazarlara göre, yanılgı taksire dayandığında ise, fail eylemi taksirle işlemiş gibi 

cezalandırılacaktır148. 

b. Tipin Olumsuz Unsurları Öğretisi 
(1) İki ayaklı suç yapısı düşüncesi ve öğretinin gerekçeleri 

Hukuk öğretisinin gelişim süreci içinde hakim olan, suçun unsurlarına ilişkin 

farklı anlayışlardan biri, iki ayaklı suç yapısı ve bütüncül haksızlık tipini kabul eden 

“tipin olumsuz unsurları öğretisi”dir. Bu öğretiye göre, suçun iki unsuru 

bulunmaktadır: tipiklik ve kusurluluk. Tipiklik ise, işlenen eylemin yasal tipe uygun 

ve hukuka aykırı olmasını kapsayan tek bir değerlendirme aşamasıdır149.  

Öğretinin tipiklik anlayışı, kusur teorilerinin bakış açısı ile örtüşmemektedir. 

Tipin olumsuz unsurlarını kabul eden yazarlara göre suç tipi, değerlerden bağımsız 

bir kategori değil, haksızlığın çekirdeğini oluşturan bir unsurdur. Tipin görevi, 

haksızlığın tanımlanması ve sınırlarının çizilmesi ise, aynı sınırı diğer yönden çizen 

hukuka uygunluk nedenleri ile tip arasında nitelik bakımından bir fark 

bulunmamaktadır150. Buna göre, haksızlığın temeli, yasak normu ile izin normu 

arasındaki tez-antitez ilişkisinden doğan sentezdir ve yasak ve izin normlarının 

kendisini özel kısımdaki suç tiplerinde mi, yoksa genel kısımda mı gösterdiklerinin, 

suçun yapısı açısından öze ilişkin bir önemi bulunmamaktadır; bu seçim, haksızlığın 

saptanmasına ilişkin teknik bir araçtan ibarettir151. 

Bu öğretinin savunucularına göre, yasada yer alan suç tipi, tipiklik unsurunun 

yalnızca bir bölümüdür ve tamamlanmaya muhtaçtır. Yasal suç tipinin ceza hukuku 

alanında tek başına sağladığı tek şey kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin 

çerçevesini çizmektir (suç tipinin garanti işlevi) ve bu nedenle, tipin olumsuz 

unsurları öğretisini savunan yazarlar tarafından garanti tipi olarak da 

                                                
148 Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, Tomo VI, s. 715 vd. 
149 Bkz. Bernd Schünemann, “Die deutschsprachige Strafrechtswissenschaft nach der 
Strafrechtsreform im Spiegel des Leipziger Kommentars und des Wiener Kommentars – 1. Teil: 
Tatbestands- und Unrechtslehre”, GA 1985, s. 347. 
150 Schünemann, GA 1985, s. 347. 
151 Norbert Weigt, Die Stellung der Rechtfertigungsgründe im Verbrechensaufbau (Diss.); Bonn, 
1999, s. 150. 
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adlandırılmaktadır152. Bunun dışındaki işlevleri –hangi davranışların ceza hukukunun 

ilgi alanına girdiğinin belirlenmesi gibi- ceza yargılamasına ilişkin olabilir. Suçun 

unsuru anlamındaki “tipe uygun eylem”in belirlenmesi için bu kapsamıyla anlaşılan 

suç tipi kavramı yeterli olmayacaktır ve hukuka aykırılığa neden olabilecek, bu 

kavramla ilişkili bulunan bir kavramın kullanılması zorunludur. Zira, yasal suç tipi 

tanımı, bir suçun tipik olarak cezalandırılmaya layık olduğunu göstermekle birlikte, 

neyin zorunlu olarak hukuka aykırı bir haksızlık olduğuna ilişkin kesin bir sonuç 

vermemektedir153. 

Tipin olumsuz unsurları öğretisine göre, hukuka uygunluk nedenleri, gerçekte 

bağımsız bir unsur olmayıp, suç tipinin ayrılmaz bir parçasıdır154. Gerek sistematik, 

gerekse değer açısından bunlara denk olup, birlikte haksızlık tipinin sınırını çizerler. 

Aralarındaki tek fark şudur ki, suç tipleri haksızlık tipinin içinde kalan eylemleri 

gösterirken, hukuka uygunluk nedenleri bunun dışında kalan eylemleri belirlerler155. 

Buna göre, her bir suç tipi altında, bu suç tipine dahil olmayan eylemleri gösterme 

yolunu seçebilecek olan yasa koyucu, bunun yerine suç politikası açısından daha 

anlaşılır olması nedeniyle, genel düzenlemelerle aynı sonucu yaratma yoluna 

gitmiştir. Haksızlığı sınırlayan unsurların bütün suçlar açısından geçerli olanlarını, 

ceza yasasının genel kısmında göstermiş, bunları bir matematik terimiyle, 

“parantezin dışına almıştır”156. 

Öğretiye göre, Ceza hukukunun, kişileri toplumsal açıdan zararlı eylemlerden 

alıkoyma amacı bağlamında, yasak ve izin normları arasında herhangi bir düzey farkı 

bulunmamaktadır157. Sonuç olarak da, hukuka uygunluk nedeninin uygulandığı bir 

eylemle tipe uygunluk koşulu gerçekleşmediği için cezalandırılmayan bir eylem 

                                                
152 Dietrich Lang-Hinrichsen, “Tatbestandslehre und Verbotsirrtum”, JR 1952, s. 307. 
153 Arthur Kaufmann, JZ 1956, s. 355. 
154 Arthur Baumgarten, Der Aufbau der Verbrechenslehre, Verlag J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), 
Tübingen, 1913, s. 234-235. 
155 Reinhart Frank, Das Strafgesetzbuch für das deutsche Reich, 18. Aufl., Verlag J.C.B. Mohr 
(Paul Siebeck), Tübingen, 1931, s. 139. 
156 Weigt, Die Stellung der Rechtfertigungsgründe im Verbrechensaufbau s. 105. 
157 Schünemann, GA 1985, s. 349. 
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arasında, hukuka uygunluk sonucu açısından herhangi bir maddi farklılık 

bulunmamaktadır158. 

Öğretinin kökenlerinin dayandığı Adolf Merkel, tipin maddi unsurlarını genel 

unsurlar ve özel unsurlar olarak ikiye ayırmakta, hukuka uygunluk nedenleri ve yaş 

küçüklüğü gibi isnat yeteneğini ortadan kaldıran durumların gerçekte her bir suç 

tipinde düzenlenen unsurlardan nitelik olarak bir farkının bulunmadığını, bunların da 

suç tiplerinin sınırlarını çizdiğini ve yasa koyucu tarafından ifade kolaylığı sağladığı 

için ceza yasasının özel kısmında değil, genel kısmında düzenlenmiş bulunduklarını 

savunmuştur159. 

Baumgarten ise aynı noktaya, kasta ilişkin tanımdan yola çıkarak gelmiştir. 

Yazara göre suç tipi, kusurluluğun gerçekleşmiş sayılabilmesi için kastın yönelmesi 

gereken dış dünyadaki değişiklikler bütünüdür. Dolayısıyla, hukuka uygunluk 

nedenlerinin koşullarını somut olayda var sanan kişinin suç işleme kastı bulunmadığı 

için, bu koşullar da suç tipinin bir parçasıdır160.  

Öğretiyi geliştiren Radbruch, tipin genel olumsuz unsurları olarak gördüğü 

hukuka uygunluk nedenlerinin, temelde, suç tiplerinin içinde yer alan olumsuz 

ifadelerden özünde bir farkı bulunmadığını, bunlar arasında görülebilecek tek farkın 

redaksiyona ilişkin olduğunu ifade etmektedir161. Yazara göre, hukuka uygunluk 

nedenlerinin hepsinin yasalarda bulunmaması, yani tipe alınmamış olması ise, 

bunların suçta ve cezada kanunilik ilkesi ile tam olarak bağlı olmamalarının ve failin 

lehine örnekseme yoluyla uygulanabilmelerinin sonucudur ve öze ilişkin değildir162. 

                                                
158 von Weber, JZ 1951, s. 262. 
159 Adolf Merkel, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, Verlag Ferdinand Enke, Stuttgart, 1889, s. 
34-35; buna karşılık, kendisi de tipin olumsuz unsurları öğretisine katılan Frank, genel-özel tip 
ayırımını benimsemekle birlikte, hukuka uygunluk nedenlerini genel tipin bir parçası olarak değil, 
özel tipte yer alan unsurların gerçekleşmesi ile ortaya çıkan bir özellik olduğu görüşünü savunmuştur. 
Bkz. Frank, Das Strafgesetzbuch für das deutsche Reich, s. 5. 
160 Baumgarten, Der Aufbau der Verbrechenslehre, s. 183.  
161 Gustav Radbruch, “Zur Systematik der Verbrechenslehre”, Festgabe für Reinhard von Frank 
zum 70. Geburtstag [FG Frank], Ed. August Hegler, Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 
1930, s. 164-165. 
162 Radbruch, FG Frank, s. 165. 
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Yakın dönem ceza hukuku öğretisi içinde bu öğreti yeniden canlanmış ve 

özellikle hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgı açısından doğurduğu 

sonuçlar nedeniyle yayılmıştır.  

Engisch, öğretinin dogmatik temellerinden çok sonuçları ile ilgilenmiş ve 

hukuka uygunluk nedenlerinin suçun unsurlarındaki konumuna ilişkin teorik 

tartışmalardan kendi ifadesi ile bilinçli olarak kaçınmıştır. Tipin olumsuz unsurları 

öğretisini açık bir dille kabul etmemekle birlikte, bu öğretinin terminolojisini büyük 

bir tutarlılıkla kullanmıştır163. Yazara göre, “‘tipin olumsuz unsurları’ öğretisi 

reddedilse bile, tiplerin ve tipik unsurların, yasak normlarında olduğu kadar hukuka 

uygunluk nedenlerinde ve bunlara bağlı ‘hukuka uygun’, ‘izin verilmiş’ ve ‘hakka 

dayanan’ gibi olumlu hukuksal değerlendirmeler için de geçerli olduğuna karşı 

çıkılamaz”164. 

Lang-Hinrichsen de, kast kavramının, yasanın lafzından birebir yorumla 

çıkartılmasının ve bununla sınırlı kalınmasının, eskimiş lafzî yorum yöntemine 

dayandığını ve kendine özgü ve bağımsız bir değer kategorisi olarak suç tipinin, 

ancak bu yorum yönteminin kalıntısı bir anlayışın ürünü olabileceğini ifade 

etmektedir. Kastın teleolojik yorumu ise, zorunlu olarak bütüncül suç tipinin 

kabulünü gerektirmektedir165.  

Öğretinin savunucularından Arthur Kaufmann, tipiklik unsurunun, tipe 

uygunluk yanında hukuka aykırılığı da kapsadığını kabul etmektedir. Yazara göre 

yasal tipten anlaşılması gereken, “cezalandırılmaya layık haksızlığı maddi ve 

normatif içeriği ile konu alarak tanımlayan unsurların bütünü”dür166. Yazar böylece, 

katı kusur teorisi tarafından savunulduğu gibi, tipin hukuka aykırılığın bir göstergesi 

olduğu yönündeki görüşe de karşı çıkmaktadır: “Tipe uygunluk olmadan hukuka 

aykırılık olamayacağı gibi, hukuka aykırılık olmadan da tipe uygunluk bulunamaz. 

                                                
163 Bkz. Rinck, Der zweistufige Deliktsaufbau, s. 152. 
164 Engisch, ZStW 70 (1958), s. 583. 
165 Dietrich Lang-Hinrichsen, “Die irrtümliche Annahme eines Rechtfertigungsgrundes in der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes – Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Verbotsirrtum”, JZ 
1953, s. 366. 
166 Arthur Kaufmann, JZ 1954, s. 656. 
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Tip, hukuka aykırılık için yalnızca bir gösterge, ratio cognoscendi değil, ratio 

essendi, yani geçerlilik koşuludur”167. 

Yazara göre, yanılma öğretisi açısından, özel kısımda yer aldığı şekliyle 

sınırlı bir suç tipi kavramı yetersiz kalmaktadır. Görünüşte ihmali suçlarda söz 

konusu olan ve suç tipinin içinde ayrıca yer almayan önleme yükümlülüğünü 

doğuran maddi unsurların suç oluşturan her eylem açısından suç tipine dahil kabul 

edilmesini aksine bir düşünceyle açıklamaya imkan bulunmamaktadır168. 

Tipin olumsuz unsurları öğretisinin çağdaş savunucularından Rinck, diğer 

öğretileri eleştirerek, bunların ya kendi içlerinde tutarsız, ya da sonuçları açısından 

kabul edilemez olduklarını ve bunun nedeninin, iki ayaklı suç yapısını reddetmeleri 

olduğunu iddia etmektedir. Yazara göre bu kabul, söz konusu teorileri, kastı özel suç 

tipinin unsurları ile sınırlı görmeye yöneltmektedir. Rinck, hukuka uygunluk 

nedenlerinde yanılgıyı tipte ve yasak yanılgısı dışında gören veya bu durumdaki 

failin kasıtlı eyleminden sorumlu tutulmamasını başka yollardan açıklamaya çalışan 

görüşlerin ise, haksızlık alanında tutarlı çözümlere varılmasını gerektiren asgari yarar 

ihlali ilkesine aykırı olacağından hareketle, hem tutarlı, hem de sonuçları açısından 

kabul edilebilir tek görüşün, tipin olumsuz unsurları öğretisinin kabulü olduğu 

sonucuna varmaktadır169.  

Öğretinin içindeki bir akım, sınırlı kusur teorisi ile tipin olumsuz unsurlarının 

birbirine uyumlu olduğu ve söz konusu teorinin dogmatik temellere oturtulabilmesi 

için, bu öğretinin savlarını benimsemesi gerektiğini savunmaktadır170. Aynı görüşteki 

Zielinski de, tipin olumsuz unsurları öğretisi ile sınırlı kusur teorisinin birlikte 

savunulabileceğini ifade etmektedir. Yazara göre, “bu öğreti yardımıyla kast 

teorisinin sonuçları, yürürlükteki hukuk çerçevesinde hukuka uygunluk yanılgısı 

açısından meşrulaştırılabilecektir (sınırlı kusur teorisi olarak adlandırılan 

                                                
167 Arthur Kaufmann, JZ 1954, s. 657, aynı görüşte: Lang-Hinrichsen, JZ 1953, s. 363. 
168 Arthur Kaufmann, ZStW 76 (1964), s. 568.  
169 Rinck, Der zweistufige Deliktsaufbau, s. 200. 
170 Schünemann, GA 1985, s. 350. 
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görüş)”171.  Benzer bir yaklaşımdaki Rinck de öğretide sınırlı kusur teorisi yandaşı 

olarak görülen pek çok yazarın gerçekte tipin olumsuz unsurları öğretisinin 

kabullerinden farklı bir yaklaşım sergilemediğini ileri sürerek, bunları söz konusu 

öğreti çerçevesindeki yazarlarla birlikte değerlendirmektedir172.  

Roxin de özellikle eski dönem yazılarında tipin olumsuz unsurları ile sınırlı 

kusur teorisini bağdaştırmaya yönelik bir çizgide görünmektedir. Yazara göre, 

finalist öğretinin ortaya çıkışındaki amaç, gerçekleştirilen eylemin bütün toplumsal 

sonuçları ile birlikte ele alınması olduğuna göre, bu amaca ulaşmanın tek yolu, söz 

konusu toplumsal sonuçları yine bir bütün olarak ele alan ve haksızlığı belirleyen – 

olumlu veya olumsuz, yazılı olan veya olmayan – bütün maddi koşulları kapsayan bir 

suç tipi kavramının kullanılmasıdır173. Roxin bu dönemde tipte yanılmaya ilişkin 

maddenin hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgı haline örnekseme 

yoluyla değil, doğrudan uygulanabileceğini de savunmuştur174. 

Benzer bir yaklaşımdaki Schroth da, hukuka uygunluk nedenlerinin, bir 

eylemin hukuka aykırı olarak belirlenmesi açısından bağımsız bir unsur olmadığını 

kabul ederek, tipin olumsuz unsurları öğretisine yaklaşmakta ve sınırlı kusur teorisi 

ile bu öğretiyi birlikte benimsemektedir175.  

Tipin olumsuz unsurları öğretisinin kabul ettiği anlayışa göre, hukuka 

uygunluk nedenleri yalnızca hukuka aykırılığı değil, aynı zamanda tipikliği de 

                                                
171 Alternativ-Kommentar zum Strafgesetzbuch, Ed. Kurt Seelmann, Reihe Alternativkommentare, 
Luchterhand Verlag, Neuwied, 1990. (Bölüm yazarı: Zielinski) [AK-Zielinski], §§ 15, 16; Kn. 53 
(vurgular yazara aittir). Yazar, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgının özünde yasak 
yanılgısının bir türü olduğunu ve bu yanılgıya, tipte yanılmaya ilişkin maddenin örnekseme yoluyla 
uygulanacağını kabul etmekle tipin olumsuz unsurları öğretisinin temel düşüncesinden 
uzaklaşmaktadır. Belirtelim ki yazar, kast teorisinin sonuçlarının da tipin olumsuz unsurları öğretisi ile 
çelişmediği görüşündedir. Krş. Zielinski, Handlungs- und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff, s. 
267, dn. 103. 
172 Rinck, Der zweistufige Deliktsaufbau, s. 152-163. 
173 Claus Roxin, “Zur Kritik der finalen Handlungslehre”, ZStW 74 (1962), s. 536. Yazar bununla 
birlikte, savunduğu teoriyi “sınırlı kusur teorisi” olarak adlandırmaktadır (s. 537). Yakın dönemde ise 
Roxin, tipin olumsuz unsurları öğretisini eleştirmekle birlikte, tipe uygunluk ile hukuka aykırılığın tek 
bir üst başlık altında incelenmesine doğrudan karşı çıkmamakta ve öğretiyi yanılma ile ilgili sonuçları 
açısından tutarlı bulmaktadır (Krş. Roxin, AT/I, § 10, Kn. 23; § 14, Kn. 70.) 
174 Bkz. Claus Roxin, “Die Behandlung des Irrtums im Entwurf 1962”, ZStW 76 (1964), s. 599; 
Schlüchter, Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale im Strafrecht, s. 171.  
175 Schroth, FS Arthur Kaufmann, s. 600. 
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ortadan kaldırır176. Bundan zorunlu olarak çıkan sonuç ise şudur: Hukuka uygunluk 

nedenlerinin koşullarındaki yanılgı ile tipte yanılgı da aslında tek bir kavramdır, her 

ikisi de kastı ortadan kaldırır177. Buna göre, tipte yanılma ile hukuka uygunluk 

nedenlerinin koşullarında yanılma arasında fark edilebilir bir ayırım bulunmadığına 

göre, bu iki kurumun birbirinden farklı değerlendirilmesi de söz konusu 

olmamalıdır178.  

Bu konuya değinen Lang-Hinrichsen ise, farklı bir gerekçe ileri sürmektedir: 

Yazara göre, tipe uygunluk ile hukuka aykırılık birbiriyle nasıl bir ilişki içinde ise, 

tipik kast ile hukuka aykırılık kastı arasında da aynı ilişkinin bulunması zorunludur. 

Tipe uygunluğun tek geçerli işlevi, hukuka aykırılığın göstergesi olması ise 

(Indizfunktion), tipik kast da, hukuka aykırılık kastı açısından ancak bir gösterge 

niteliğinde olabilir179.  

Tipin olumsuz unsurları öğretisinin doğal sonucu gereği, tipte yanılgı ile 

hukuka uygunluk nedenlerinde yanılgı arasında nitelik bakımından herhangi bir fark 

bulunmadığı için, bunların her ikisi de kastı ortadan kaldıracaktır180. Yani, hukuka 

uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgı, haksızlık tipinin temel bir unsuruna 

ilişkin olduğu için, tipte yanılgıyı düzenleyen maddeler bu yanılgı türü hakkında 

örnekseme yoluyla değil, doğrudan uygulanacaktır: Failin iradesi, suç tipinin 

yasakladığı bir eylemi gerçekleştirmeye yönelik bulunmadığından kast ortadan 

kalkacak, yanılgı kaçınılabilir olduğunda failin ancak taksirinden cezalandırılması 

söz konusu olabilecektir181. 

Yine, suç tipi ile hukuka uygunluk nedenleri birbirine denk kabul edildiğinde, 

her ikisinin de normatif unsurları açısından aynı sonuca ulaşmak gerekecek, normatif 

                                                
176 Arthur Kaufmann, JZ 1954, s. 656. 
177 Arthur Kaufmann, JZ 1954, s. 657. 
178 Arthur Kaufmann, FS Lackner, s. 197. 
179 Lang-Hinrichsen, JR 1952, s. 356. 
180 Frank, Das Strafgesetzbuch für das deutsche Reich, s. 187. 
181 Luzón Peña, Estudios Penales, s. 72. 
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unsurlara ilişkin bir yanılgının varlığı durumunda da failin kastının ortadan kalktığı, 

ancak taksirle cezalandırılmasının gündeme gelecektir182.  

Tipin olumsuz unsurları teorisi, tipte-yasak yanılgısı arasındaki ayırımı en 

katı şekilde koruduğu halde, katı kusur teorisinden farklı bir sonuca ulaşabilmiştir. 

Bunun nedeni de, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarına ilişkin 

değerlendirmeyi, haksızlık bilincinin değil, kastın bir parçası olarak görmesidir. 

Yani, bunlara ilişkin yanılgı kaçınılmaz olduğunda da, katı kusur teorisinin kabul 

ettiği gibi haksızlık bilincinin ve buna bağlı olarak kusurun değil, kastın ve 

dolayısıyla haksızlığın ortadan  kalktığı kabul edilmektedir183. 

(2) Tipin olumsuz unsurları öğretisine getirilen eleştiriler 
Suçun olumsuz unsurları teorisine dogmatik açıdan getirilen eleştiriler, 

özellikle tipe uygunluk ve hukuka aykırılığın eşdeğer görülmesinin hatalı bir bakış 

açısı olduğu noktasında yoğunlaşmaktadır. Buna göre, söz konusu teoriyi kabul 

edenler, hukuka uygunluk nedenlerinin aslında tipe uygunluğu ortadan kaldırdığını 

savunmakla, hukuktaki temel değer farklılıklarını görmezden gelmektedir184. 

Halbuki, “izin verilmiş eylemler” ile “hukuku ilgilendirmeyen eylemler” aynı 

değerde kabul edilemez. Welzel bu görüşü şöyle ifade etmektedir: “bir sineğin 

öldürülmesi, tipe uygun olmadığından, hukuku ilgilendirmeyen bir eylemdir. Bir 

insanın haklı savunma altında öldürülmesi ise, hukuku ilgilendiren, yani tipe uygun 

bir eylemdir, ancak buna izin verilmiştir. (...) Hukuka uygunluk nedenleri, varlıkları 

halinde hukuku ilgilendiren, tipe uygun davranışlara hak tanıyan, izin verici 

hükümlerdir. Tipe uygunluğu, yani örneğin bir insanın öldürülmüş bulunmasını 

ortadan kaldıran ve eylemi hukukun kayıtsız kaldığı bir davranışa çeviren olumsuz 

tip unsurları değil, hukuksal ilgiye dokunmayan ve tipe uygun eylemin 

                                                
182 Bkz. Schaffstein, MDR 1951, s. 197. Aynı görüşte: Engisch, ZStW 70 (1958), s. 584-585.  
183 Luzón Peña, Estudios Penales, s. 73. 
184 Hans Welzel, “Die Regelung von Vorsatz und Irrtum im Strafrecht als legislatorisches Problem”, 
ZStW 67 (1955), s. 210. 
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gerçekleştirilmesinin yasak olma halini, yani hukuka aykırılığını ortadan kaldıran 

nedenlerdir”185.  

Tipin olumsuz unsurları öğretisinin, “yasak” ve “izin verilmiş” eylemler 

arasındaki ilişkiyi çarpıttığı da ileri sürülmüştür. Buna göre, bir insan davranışının 

aynı anda hem yasak olması, hem de hukuk düzeninin buna izin vermesi mümkün 

değilse de, tipin olumsuz unsurları öğretisinin bunun sonucunda, hukuka uygun 

hiçbir eylemin bir yasağa veya davranış normuna karşı gelemeyeceği çıkarımında 

bulunması mantık ilkelerine aykırıdır186. 

Yine aynı bağlamda, tipin olumsuz unsurları teorisinin soyut norm ile somut 

görev arasındaki ayırımı görmezden geldiği iddia edilmiştir. Buna göre, her ne kadar 

suç tipleri ve hukuka uygunluk nedenleri soyut bir düzlemde kaleme alınmış iseler 

de, belirli bir davranışın haksızlık oluşturup oluşturmadığı ancak bu kavramların 

somut olayda bulunup bulunmadığı tartılarak saptanabilecek bir konudur. Bir hukuka 

uygunluk nedeninin somut olayda devreye girmesi, o konuya ilişkin olan soyut yasak 

normunun geçerliliğini etkilemez, ancak buna belirli bir olay açısından istisna tanır. 

Tipin olumsuz unsurları teorisi ise, hukuka uygun davranış ile izin verilmiş davranış 

arasında hiçbir ayırım gütmemektedir187. 

Öğretiyi yanılgı ile ilgili sonuçları açısından tutarlı ve yapısal olarak da uygun 

bulan188 Roxin de aynı noktayı bir başka açıdan eleştirmiştir. Yazara göre, “hukuka 

uygun bir davranışa hukuk düzeni tarafından izin verilmesi ve ilgililer tarafından 

ilkesel olarak katlanılması zorunlu iken, salt tipe uygun olmayan bir eyleme zorunlu 

olarak izin verilmiş olduğu kabul edilemez, nitekim bu eylem ‘hukukun dışındaki bir 

alanda’ yer almış olabileceği gibi, hukuka aykırı da olabilir’”189. Yasa koyucu 

tarafından suç olarak düzenlenmediği için yasal tipe girmeyen ancak özü gereği 

hukuka aykırı bulunan böyle bir eylem, haklı savunma gibi yollarla 

                                                
185 Welzel, ZStW 67 (1955), s. 211; aynı yönde: Armin Kaufmann, JZ 1955, s. 40 
186 Paeffgen, GS Armin Kaufmann, s. 409; Gössel, FS Triffterer s. 100 
187 Tiedemann, Die Anfängerübung im Strafrecht, s. 117. 
188 Roxin, AT/I, §14, Kn. 70. Yazara göre, tipin olumsuz unsurları öğretisine yanılgı teorisi açısından 
herhangi bir itirazda bulunmak mümkün değildir.  
189 Roxin, AT/I, §10, Kn. 21. 



 333 

engellenebilecektir. Halbuki, tipin olumsuz unsurları öğretisi bu sonuca izin 

vermemektedir190.  

Aynı soruna başka bir açıdan yaklaşan Hirsch’e göre ise, hukuka uygunluk 

nedenleri tipin olumsuz unsurları çerçevesinde sübjektif haklar olarak değil, suç 

tipinin sınırlarını daraltan nedenler olarak görüldüğünden, hukuka uygunluk nedeni 

sınırları içindeki bir eylemin karşı tarafta tahammül etme yükümlülüğüne neden 

olması açıklanamamaktadır. Örnek olarak bir saldırı ile karşılaşan kişi, buna karşı bir 

savunma hareketine girişse, haklı savunma hukuka uygunluk nedeninden 

yararlanacak ve saldırgan da bu savunma hareketinden oluşan zararlara katlanma 

yükümlülüğü altında bulunacaktır. Tipin olumsuz unsurları öğretisinin ise, savunma 

eylemini sübjektif bir hak olarak görmeyip, yalnızca yasak olan-olmayan eylemler 

çerçevesinde bir noktaya oturtmaya çalışması karşısında bu katlanma 

yükümlülüğünü açıklayamadığı iddia edilmiştir191.  

Yine, tipe uygunluk ile hukuka aykırılığın tek bir değerlendirme kademesini 

oluşturduğu yönündeki ağırlıklı görüşün, tipin olumsuz unsurları öğretisinin de kabul 

edilmesi anlamına gelmediği ifade edilmiştir. Bu düşünceye göre, suç tipleri suç 

oluşturan eylemlerden belirli bir tanesine ilişkinken, buna karşılık hukuka uygunluk 

nedenleri bütün suç tiplerini etkilemektedir192. Yani “hukuka aykırılık, bir davranışa 

yönelik olarak bütün hukuk düzeni tarafından varılan bir yargıdır”193. Bu 

düşüncenin bir dayanağı da şudur: Yasal tipin tek bir unsurunun olayda bulunmaması 

durumunda ceza sorumluluğu ortadan kalkacaktır. Buna karşılık hukuka uygunluk 

nedenlerinin aynı etkiyi göstermesi için bütün unsurlarının bir arada yer alması 

aranmaktadır194.  

                                                
190 Roxin, AT/I, § 10, Kn. 21. 
191 Hirsch, Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen, s. 275, 276; aynı görüşte: 
Tiedemann, Die Anfängerübung im Strafrecht, s. 117. 
192 Jürgen Wolter, Objektive und Personale Zurechnung von Verhalten, Gefahr und Verletzung 
in einem funktionalen Straftatsystem [Objektive und Personale Zurechnung], Duncker & 
Humblot, Berlin, 1981, s. 144. 
193 Tiedemann, Die Anfängerübung im Strafrecht, s. 116. 
194 Wolter, Objektive und Personale Zurechnung, s. 144.  
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Tipin olumsuz unsurları öğretisine getirilen bir eleştiri de, yasal tipin 

özelliklerinin hukuka uygunluk nedenleri ile koşutluk göstermemesidir. Gerçekten, 

tipe uygun eylemi belirleyen unsurlar, yasa koyucu tarafından cezalandırmaya değer 

olup olmamaları bakımından yapılan bir değerlendirme sonucunda belirlenmekte ve 

sınırları yine dar bir şekilde çizilmektedir. Bu unsurlar açısından “kanunsuz suç ve 

ceza olmaz” ilkesi ve bunun sonucu olarak belirlilik ve dar yorum ilkeleri tam 

anlamıyla geçerlidir. Hukuka uygunluk nedenleri açısından ise aynı şey 

söylenemeyecektir195. Nitekim her hukuk düzeni, yasada yer almayan hukuka 

uygunluk nedenlerini de kabul etmektedir. Başka bir deyişle, “kanunsuz suç ve ceza 

olmaz” ilkesi, bunlar açısından lafzi bir seviyede değil, ancak toplumsal düzen 

ilkelerinin (kendini koruma ilkesi, değerlerin tartılması ilkesi vb.) sağlanması 

seviyesinde geçerli olacaktır196. Yasada yer almayan hukuka uygunluk nedenleri 

açısından ortaya çıkan bu belirsizlik, hangi yanılgının tipte yanılma, hangisinin ise 

yasak yanılgısı kapsamında görüşeceği yönündeki ayırımı da zorlaştırdığından 

hareketle eleştirilmektedir197. 

Teoriyi eleştirenlerin sıklıkla dile getirdiği bir başka nokta ise, kastın 

koşullarından yola çıkmaktadır. Buna göre, şayet kastın önkoşulunun, yasal tipin 

bütün unsurlarına ilişkin pozitif bir bilgi olduğu kabul edilmekteyse, bu bilginin 

olumsuz unsurların da her biri için ayrı ayrı varolması aranmalıdır ki, failin kastından 

söz edilebilsin. Eğer suçun olumsuz unsurları teorisi kabul ettiği gibi, hukuka 

uygunluk nedenlerinin bütün maddi öğelerinin suç tipinin birer olumsuz unsuru 

olduğu varsayılırsa, bu bilginin, hukuka uygunluk nedenlerinin hiçbir unsurunun 

bulunmadığına ilişkin pozitif bir bilgiyi kapsayacak şekilde anlaşılması lazımdır. 

Yani, bir kişinin kastının bulunduğunu kabul edebilmek için, onun yalnızca yasal 

tipte yazan öğeleri değil, aynı zamanda işlediği eylemin hiçbir hukuka uygunluk 

nedeninin koruma alanına girmediğinin de aktif bir şekilde bilincinde olması 

aranmalıdır. Bu ise, psikolojik açıdan imkansızdır, zira örneğin kasten adam öldürme 

veya müessir fiil suçunu işleyen bir failin, akla gelebilecek hiçbir hukuka uygunluk 

                                                
195 Wolter, Objektive und Personale Zurechnung, s. 146. 
196 Roxin, AT/I, § 10, Kn. 20. 
197 Hirsch, Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen, s. 325. 



 335 

nedeninin koşullarının da işlediği eyleme uygulanmayacağının bilincinde olarak 

hareket etmesi beklenemez198. Ancak bir hukuka uygunluk nedeninin olaya 

uygulanabileceğine ilişkin bir bilginin yokluğundan söz edilebilir ki, bu da kastın 

ortaya çıkması için yeterli bir koşul değildir. Yani, bir unsurun yokluğuna ilişkin 

bilgi, unsurun bulunduğuna ilişkin bilginin yokluğu ile bir tutulamaz199. Bu görüşe 

katılan Armin Kaufmann’a göre de, tipin olumsuz unsurları öğretisi, kastın bazen 

“bilmek ve istemek”, bazen ise “bilmemek ve istememek” şeklinde tanımlanması 

sonucunu doğurduğunu, üstelik de bunun yalnızca belirli durumlara özgü bir istisna 

değil, hukuka uygunluk nedenleri her suça uygulanabileceği için, genelgeçer bir 

kural olarak görüldüğünü ifade etmekte ve bunun, kast anlayışının yapısına aykırı 

olduğunu savunmaktadır200.  

Bunun dışında, aynı eleştiri taksir açısından da getirilmektedir. Buna göre, 

tipin olumsuz unsurları öğretisi kabul edilecek olursa, hukuka uygunluk nedeninin 

koşullarında kaçınılabilir yanılgı yalnız kastı ortadan kaldırmakla kalmayacak, bunun 

yanında taksirden doğan bir sorumluluğa da neden olduğu kabul edilecektir. Aynı 

ölçüt buraya uygulanırsa, taksirden doğan “öngörme yükümlülüğü”nün, yine her bir 

hukuka uygunluk nedeninin bütün koşulları açısından aranması gerekecek, yani fail, 

somut olayda hiçbir hukuka uygunluk nedeninin gerçekleşmediğini öngörebilecek 

durumda olmadığı sürece, taksirin varlığı kabul edilemeyecektir201. 

Yine katı kusur teorisi yandaşı yazarlar, tipin olumsuz unsurları teorisinin 

kabul edilmesi durumunda, aşılmış görülen hukuki-fiili yanılgı kavramına bir 

dönüşün söz konusu olacağını savunmaktadırlar. Buna göre, failin kastının ortadan 

kalkması, maddi vakıalar üzerindeki bilgisine dayandırıldığına göre, en azından bu 

noktada yapılan ayırım, tipte yanılmayı, tipin betimleyici ve normatif unsurları ile 

                                                
198 Welzel, ZStW 67 (1955), s. 213. 
199 Welzel, MDR 1952, s. 585, dn. 5; ayrıca bkz. Welzel, ZStW 67 (1955), s. 213, dn. 32a. Welzel 
tarafından “tipin olumsuz unsurları öğretisinin psikolojik açıdan canavarca sonuçları” olarak 
adlandırılan bu eleştiri gerekçesi, katı kusur teorisi yandaşı pek çok yazarda karşımıza çıkmaktadır: 
Armin Kaufmann, JZ 1955, s. 38, 39; Paeffgen, GS Armin Kaufmann, s. 403; Hirsch, Die Lehre 
von den negativen Tatbestandsmerkmalen, s. 267-268. 
200 Armin Kaufmann, JZ 1955, s. 38. 
201 Armin Kaufmann, JZ 1955, s. 39; aynı görüşte: Hirsch, Die Lehre von den negativen 
Tatbestandsmerkmalen, s. 312-313. 
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sınırlı tutan anlayışa dayanmadığından, tipte-yasak yanılgısı ayırımı ile 

örtüşmemektedir202. Bu noktada özellikle haklı savunma hukuka uygunluk nedeninin 

koşullarından “saldırının hukuka aykırı olması” koşulundaki yanılgıya ilişkin 

değerlendirmeler ön plana çıkmaktadır. Söz konusu yanılgıyı herhangi bir ayırım 

yapmadan tipte yanılgı sayan Engisch’i ve aynı görüşteki diğer yazarları eleştiren 

Hirsch’e göre, tipin olumsuz unsurları öğretisinin bu sonucu kabul edilemez203. 

(3) Değerlendirme 
Tipin olumsuz unsurları öğretisi, hukuk dogmatiği açısından birbirinden çok 

farklı görüşe sahip yazarlar tarafından değerlendirilmiş ve öğretiyi tam anlamıyla 

kabul etmeyen görüşler açısından da önem kazanmış bir yaklaşımdır. Örnek olarak 

öğretiye yukarıda da gördüğümüz sert eleştirileri getiren Roxin, tipe uygunluk ve 

hukuka aykırılık unsurlarının sistematik açıdan ayrı kalması gerektiğini kabul 

etmekle birlikte, bunun iki kavramın haksızlık üst kavramı altında birbirine denk 

kategoriler olarak kabul edilmesini engellemeyeceğini savunmaktadır. Ona göre, bu 

iki kategori birbirinden, nitelikleri açısından ayrılmazlar. Fakat suç tipine ve ceza 

hukukuna özgü bir kavram olan tipe uygunluk, ceza hukuku üstü bir kavram olan ve 

toplumsal düzen ilkelerine göre şekillenen hukuka uygunluğa göre farklı bir 

değerlendirme noktasından hareket ettiği için, ayrı değerlendirilmelidir204. 

Yasal tipin suçta ve cezada kanunilik ilkesine bağlılığı açısından getirilen 

gerekçeler ise, teleolojik bir yaklaşımla açıklanmaya çalışılmıştır: Kanunilik ilkesinin 

yasal tiple sınırlı olması, yasal tipin suçun sınırlarını pozitif olarak çizme 

                                                
202 Hartung, NJW 1952, s. 212. Belirtelim ki sınırlı kast teorisini savunan Mezger de bu eleştiri 
noktasına katılmakta ve bu durumu genel olarak kusur teorisinin zayıf bir noktası olarak ortaya 
koymaktadır. Buna göre, kusur teorisinin tutarsızlıklarının giderilebilmesi için hukuka uygunluk 
nedenleri suç tipi ile aynı hükümlere tabi tutulmaya çalışılmakta, bunun için de sonuçta hukuka 
uygunluk nedenleri söz konusu olduğunda fiili-hukuki yanılgı ayırımına geri dönülmektedir. Buna 
karşılık kast teorisi kabul edilecek olsa tipte-yasak yanılgısı ayırımı teorik ve pratik açıdan 
korunmakla birlikte hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılan faile kasıtlı bir eylem 
işlemiş gibi ceza vermek gerekmeyecektir (bkz. Mezger, NJW 1951, s. 502). 
203 Hirsch, Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen, s. 320-321. Buna karşılık, bu 
sorun kanımızca hukuka uygunluk nedeninin koşullarında yanılgının hukuksal sonuçlarını 
ilgilendirmemekte, ancak haklı savunma ile sınırlı olarak, “saldırının hukuka aykırı olması” 
unsurunun nitelendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Söz konusu koşul eylemin genelini 
değerlendiren bir unsur olarak kabul edildiğinde buradaki sorun ortadan kalkmaktadır. 
204 Roxin, AT/I, § 10, Kn. 23. 
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zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. yasa koyucu, bir yandan belirlilik ilkesini ve 

dolayısıyla suç tipinin garanti işlevini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da 

cezalandırılmaya layık davranışların, örnekseme yasağı nedeniyle suç tipinin sınırları 

dışında kalmamasına uğraşmaktadır. Tipin sınırlarını olumsuz yönden çizen hukuka 

uygunluk nedenlerinde ise böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır205. 

Yine, tipin olumsuz unsurları öğretisinin kast anlayışının, katı kusur teorisi 

yandaşlarının gerekçeleri ile örtüşmediği iddia edilmiştir. Buna göre, bir kişinin 

kasten suç işlemiş sayılması için, hukuka uygunluk nedenlerinin her birinin 

yokluğuna ilişkin aktif bir bilinç halinin aranması gerekeceği düşüncesi yanlıştır. Bu 

düşünce, söz konusu teorinin, “olumsuz tip” olarak görülmesi gereken unsurlara, 

“olumsuz içerikli olumlu tip” gibi yaklaşmasından kaynaklanmaktadır206: Haksızlık 

tipi, olumlu unsurların gerçekleşmesi ve olumsuz unsurların bulunmaması olarak 

tanımlandığında, olumsuz unsurun varlığına yönelik kast, olumsuz etkiyle tipi 

ortadan kaldıracaktır. Eğer hukuka uygunluk nedenleri, tipin olumsuz unsurları, 

başına eksi işareti almış tip olarak görülüyorsa, kastın uygulanması açısından da bu 

eksi işaretine yer verilmeli, yanılgı sonucunda bu koşulların var sayılması halinde 

kastın ortadan kalktığı kabul edilmelidir207. 

Aynı soruna ilişkin başka bir yaklaşıma göre ise fail, eylemini 

gerçekleştirirken, hukuka uygunluk nedenlerinin varolup varolmadığına ilişkin bilgi, 

onun genel bilincine dahildir (Mitbewusstsein) ve bu da kast hakkında verilecek karar 

için yeterlidir208. Bockelmann’a göre de tipin pozitif unsurlarına ilişkin olarak genel 

                                                
205 Lang-Hinrichsen, JZ 1953, s. 363. 
206 Radbruch, FG Frank, s. 164; aynı görüşte: Arthur Kaufmann, JZ 1954, s. 657, dn. 37; Arthur 
Kaufmann, JZ 1956, s. 357. Krş. Hirsch, Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen, s. 
269-270. Hirsch bu savunmanın geçersiz olduğunu iddia etmektedir. Yazara göre, olumlu bir 
düzenleme olan tipin, olumlu veya olumsuz içerikte unsurlar kullanması mümkündür, ancak bunların 
hiçbiri sonuç itibariyle “tipin olumsuz unsuru” olarak görülemezler. Suç tipinde yer alan olumlu 
içerikli olumsuz unsurların, bütünüyle olumsuz olduğu iddia edilen unsurlardan herhangi bir farkı 
bulunmamaktadır (yazar burada özel suç tiplerinde yer alan olumsuz unsur örneği olarak gösterilen 
“kaçırılan kızın mağyubiyete uğramamış olması [Al. CK § 182]” ile olumsuz içerikli olumlu unsur 
örneği olarak verilen “ebeveynin rızası olmaksızın [Al. CK § 237]” gibi unsurları karşılaştırmaktadır). 
Bundan yola çıkan Hirsch, Radbruch ve Arthur Kaufmann tarafından yapılan ayırımın ve buna 
dayanan savunmanın boş bir temele dayandığını iddia etmektedir. 
207 Arthur Kaufmann, JZ 1956, s. 357. 
208 Claus Roxin, Offene Tatbestände und Rechtspflichtmerkmale, 2.b., Walter de Gruyter & Co., 
Berlin, 1970, s. 125; aynı görüşte: Paul Bockelmann, “Das Verhältnis des Strafrechts zur Moral und 
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bilincin yeterli olduğu kabul edildiğine göre, tipin olumsuz unsurları olarak 

görülebilecek hukuka uygunluk nedenlerinin her biri “hakkında düşünme”nin 

(Daran-Denken) de gerekli olmadığı sonucuna varılmalıdır209. 

Schroth’a göre de, burada görünüşte yer alan çelişkinin çözümü, hukuka 

uygunluk nedenlerinin, bir eylemin haksızlık oluşturması açısından tipe uygunluktan 

bağımsız bir kategori olmadığının kabulünde yer alır: “Hukuk düzeni tarafından 

kabul edilen bir hukuka uygunluk nedeninin koşullarının bulunduğuna ilişkin bir 

varsayım, kastı oradan kaldırıyorsa, kastın konusunun, haksızlığı ortadan kaldıran  

koşulların olumsuz yönü olması gerekir. Hukuka uygunluk nedenlerini oluşturan 

koşulların, kastın negatif koşulları olduğu ise, ancak bunların açık bir şekilde var 

sayılmasının kastı ortadan kaldırabileceği anlamına gelir”210. Bu durumda, kastın 

“var sayılması” için hiçbir hukuka uygunluk nedeninin bulunmadığına ilişkin pozitif 

bir bilincin bulunması gerekeceği düşüncesi yanlıştır. Aksine, kastın “yok sayılması” 

için belirli bir hukuka uygunluk nedeninin bütün koşullarının bulunduğuna ilişkin bir 

bilinç durumu söz konusu olmalıdır. 

c. Sınırlı Kusur Teorileri 
(1) Klasik sınırlı kusur teorisi 

i. Teorik temelleri 
Bugün Alman öğreti ve uygulamasında ağırlıklı öğreti olarak kendisine yer 

bulan sınırlı kusur teorisi, aslen katı kusur teorisine tepki ve tipin olumsuz unsurları 

öğretisine bir alternatif olarak ortaya atılmıştır. Bu yaklaşımı savunanlar, katı kusur 

teorisinin aksine, kastın tipe uygunluk ve hukuka aykırılık kavramlarını kapsayan bir 

kavram olduğunu ve hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarına ilişkin bir yanılgının 

                                                                                                                                     
zur Psychologie”, Gedächtnisschrift für Gustav Radbruch [GS Radbruch], Ed. Arthur Kaufmann, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1968, s. 255; Schünemann, GA 1985, s. 350. 
209 Bockelmann, GS Radbruch, s. 255, özellikle bkz. dn. 15. Krş. Welzel, Das deutsche Strafrecht, 
s. 65-66. Welzel, genel bilinç kavramını yalnızca tipin pozitif unsurlarına ilişkin olarak kabul etmekte, 
buna karşılık tipin negatif unsurları açısından söz konusu negatif unsurun gerçekleştiğinin fail 
tarafından somut bir şekilde düşünülmüş olması gerektiğini aramaktadır. Örnek olarak, bir çocuğu 
ebeveyninin rızası olmadan kaçıran kişinin, bu rızanın bulunmadığını kesinlikle bilmesi 
gerekmektedir ki, kastı var kabul edilebilsin. 
210 Schroth, FS Arthur Kaufmann, s. 600-601. 
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kastı kaldıracağını kabul ederler211. Kast teorilerinden ise, haksızlık bilincinin kastın 

dışında kalan bir kavram olduğu görüşü nedeniyle ayrılırlar212. Kısaca, sınırlı kusur 

teorisinin temel aldığı kast tanımına göre, kast tanımına göre, “bir kişinin kasten 

hareket ettiğinin kabul edilebilmesi için, bir suç tipinin objektif koşullarını yerine 

getiren unsurların gerçekleştiğini ve o eylemin hukuka uygunluğunu sağlayacak 

objektif koşulların gerçekleşmediğini bilmesi gerekir”213.  Teoriye, yumuşak 

sonuçlarına karşın “sınırlı” kusur teorisi adının verilmesi, katı kusur teorisine göre 

kast sorumluluğunu doğuran hukuksal sonuçlarının görece kısıtlı durumlarda ortaya 

çıkmasındandır214. 

Teoriye göre, tipe uygunluk ile hukuka aykırılık kavramları her ne kadar tipin 

olumsuz unsurları öğretisinin kabul ettiği üzere özünde birbirinin aynısı olarak kabul 

edilmese ve sistematik açıdan ayrı tutulmaları gerekse bile, bunlar arasında bir 

denklik söz konusudur ve “haksızlık” (Unrecht) üst başlığı altında bir “genel tip” 

(Gesamttatbestand) olarak görülmesine engel bir durum bulunmamaktadır215. 

Bu anlayışa göre, bir yanda kendi içinde iki unsurdan (tipe uygun eylem ve 

hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması) oluşan haksızlık kavramı tek bir 

değerlendirme aşaması oluşturmaktadır. Yani, suçun unsurları açısından geçerli 

bulunan üç kategori, (tipe uygunluk, hukuka aykırılık ve kusur), gerçekte iki 

değerlendirme aşamasına karşılık gelmektedir: Hukuka aykırılık (Rechtswidrigkeit) 

ve kusurluluk (Schuldhaftigkeit)216.  

Bunun sonucunda, suçun üç ayrı unsuru bulunmakla birlikte, bu unsurların 

gerçekte iki değerlendirme aşamasına karşılık geldiği kabul edilmektedir. Tek bir 

                                                
211 Roxin, AT/I, § 14, Kn. 54, 62. 
212 Luzón Peña, Estudios Penales, s. 70.  
213 Bkz. Joachim Hruschka, Strafrecht nach logisch-analytischer Methode, 2., überarbeitete und 
ergänzte Aufl., Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1988, s. 197. 
214 Roxin, AT/I, § 14, Kn. 55. Terimin ilk kullanılışı için bkz. Reinhart Maurach, Deutsches 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, Verlag F.C. Müller, Karlsruhe, 1954, s. 406. Bu terimi eleştiren 
Hruschka’ya göre, aslen kast ve kusur kavramlarını daha tutarlı bir şekilde açıklayan bu teorinin 
“katı” bir kusur teorisi olarak görülmesi gerekmektedir. Bkz. Hruschka, FS Roxin, s. 455-456; aynı 
görüşte: Arthur Kaufmann, FS Lackner, s. 193. 
215 Roxin, AT/I, § 10, Kn. 23.  
216 Wolter, Objektive und Personale Zurechnung, s. 148. 
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değerlendirme aşamasının parçaları olan tipe uygunluk ve hukuka aykırılık yargısı, 

bir eylemin ceza hukuku anlamında maddi bir haksızlık oluşturup oluşturmadığının 

belirlenmesine ilişkindir. Kusur ise, failin, eyleminden sorumlu tutulup 

tutulamayacağına ilişkin ikinci bir değerlendirme aşamasıdır217. Hukuka aykırılık 

unsurunun kendine özgü bir değerlendirme aşamasının bulunmaması ise, bir yandan 

yasal tipin uyarı işlevinin, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgı 

durumunda ayakta kalamayacağı, diğer yandan da kast kavramının, hukuka uygunluk 

nedenlerinin koşullarını da kapsayacağı sonucunu doğurur218. Aynı şekilde, tipe 

uygun bir eylemin, hukuka aykırılığa bakılmadan cezalandırılmasının mümkün 

olmaması da, yasa koyucunun salt tipe uygunluğu ayrı bir değerlendirme aşaması 

olarak görmediğine ilişkin bir dayanak olarak gösterilmektedir219.  

Bu kabul nedeniyle, sınırlı kusur teorisini savunanlar, hukuka uygunluk 

nedenlerinin koşullarındaki yanılgıyı tipte yanılma ile çok yakın bir ilişki içinde 

görürler: “Hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgı da, tipte yanılma gibi, 

bir suç tipini gerçekleştiren maddi koşullara ilişkindir, fakat ondan farklı olarak, 

haksızlığı doğuran koşullarda değil, haksızlığı ortadan kaldıran koşullarda yanılma 

söz konusudur. Bu yanılgıya düşen, genel davranışı açısından, tipte yanılandan fazla 

bir bilgi sahibi değildir”220. 

Tipe uygunluk ve hukuka aykırılığın “haksızlık” üst kavramı altında birbirine 

denk kurumlar olarak görülmesinin sonucu olarak, bir eylemin “sona ermiş” ve 

“kasten işlenmiş” sayılabilmesi için her iki koşulun da gerçekleşmiş olması 

gereklidir. Başka bir deyişle, bir eylemin sonuca ulaşmış olması için oluşan sonucun 

hem tipe uygun, hem de hukuka aykırı olması zorunludur – aksi takdirde ancak 

teşebbüsten söz edilebilir. Aynı şekilde, bir eylemin “kasten” işlenmiş sayılabilmesi 

için de, failin hem tipik sonucu öngörmüş olması, hem de eyleminin hukuka uygun 

olduğuna ilişkin bir tasavvurunun bulunmaması gerekir. Yani, “fail eylemini 

                                                
217 Schroth, FS Arthur Kaufmann, s. 598. 
218 Schroth, FS Arthur Kaufmann, s. 598. 
219 Bkz. Johann Andreas Dieckmann, “Plädoyer für die eingeschränkte Schuldtheorie beim Irrtum 
über Rechtfertigungsgründe”, Jura 1994, s. 183. 
220 Lackner/Kühl, StGB, § 17, Kn. 10. 
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işlerken, yasak tipine ilişkin maddi bir durumu bilmiyorsa, veya eylemini hukuka 

uygun hale getirecek maddi bir durumu var sanıyorsa, bu eylem ona ‘kasten işlenen 

bir eylem’ olarak yüklenemez. Eylem sonuca ulaşmış olup da fail tipe uygunluğu ve 

hukuka uygunluk nedenlerinin olayda söz konusu olmadığını anlayabilecek durumda 

ise ve anlaması gerekiyorsa, bu eylem ona ‘taksirli bir eylem’ olarak 

yüklenmelidir”221. 

Aynı görüşe katılan Schroth’a göre, ceza hukukunu ilgilendiren bir 

haksızlığın bulunup bulunmadığına ilişkin bir yargıya varılması için, öncelikle bir 

suç tipinin objektif ve sübjektif koşullarının varlığı saptanmalıdır. Bunun arkasından, 

bir hukuka uygunluk nedeninin söz konusu olup olmadığı belirlenmelidir. Eğer böyle 

bir neden objektif olarak olaya uygulanamıyorsa, failin, hukuk düzeni tarafından 

kabul edilen bir hukuka uygunluk nedeninin koşullarının var olduğu tasavvuru ile 

davranıp davranmadığı tartışılmalıdır. Eğer ilk iki koşul haksızlığı ortaya çıkarır 

şekilde gerçekleşmiş ve fakat son değerlendirmede failin hukuka uygunluk nedeninin 

koşullarını var saydığı saptanmışsa, kasttan doğan sorumluluğun ortadan kalktığı 

kabul edilmelidir ve kastla işlenmiş bir suçtan doğan hukuka aykırılık yargısına 

ulaşılması mümkün olmamalıdır222. Yazar, bu sistemin tek sakıncasının, hukuka 

uygunluk nedeninin koşullarında yanılgıya düşen failin eylemini savuşturmak isteyen 

kişilerin haklı savunma hukuka uygunluk nedeninden yararlanamayacağı şeklinde bir 

yorum yapılabilmesi ihtimali olduğunu kabul etmektedir. Fakat, haklı savunmaya 

ilişkin yasal düzenlemede yer alan “hukuka aykırı bir saldırının bulunması” 

koşulunun teleolojik yorumlanması karşısında, böyle bir yorumun geçersiz 

kalacağını ve haklı savunma hukuka uygunluk nedeninin uygulanabilirliğinin 

etkilenmeyeceğini iddia etmektedir223. 

 

                                                
221 Joachim Hruschka, “Der Gegenstand des Rechtswidrigkeitsurteils nach heutigem Strafrecht”, GA 
1980, s. 13.  
222 Schroth, Vorsatz und Irrtum, s. 122, 123. 
223 Schroth, Vorsatz und Irrtum, s. 123. Yazara göre, kast özünde kusurun bir parçası olduğu halde, 
ceza hukukunun değerlendirme sistemi içinde tipin sübjektif yönü olarak haksızlık kavramının 
kapsamında görülmelidir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Schroth, Vorsatz als Aneignung der 
unrechtskonstituiernder Merkmale, s. 29 vd. 
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ii. Hukuksal sonuçları 
Sınırlı kusur teorisine göre, bir hukuka uygunluk nedenini var sanarak 

davranan failin bilinci, maddi bir değeri gerçekleştirmektir. Hareketin olumsuz 

değerini belirleyen, eylemle ulaşılmak istenen amaca bağlı olduğundan, burada 

güdülen amacın meşruluğu, bu olumsuz değeri ortadan kaldırıcı niteliktedir; 

dolayısıyla da kasttan doğan haksızlık ortadan kalkmış olur224. Failin tasavvurundaki 

koşullar, gerçekten yürürlükte bulunan hukuk normları ile uyuşmaktadır, ve bu 

normlara, hukuka uygunluk nedenlerini doğuran izin normları da dahildir225. Bu 

durumda, failin hareketinin olumsuz değeri olarak görülebilecek tek şey, eylemin 

failin egemenlik arasında gerçekleşmesi ve onun tarafından önlenebilecek durumda 

olmasıdır ki, bu da taksirden doğan bir olumsuz değer söz konusudur ve ceza 

sorumluluğunun temeli olarak da ancak taksir görülebilir226. Bu düşünceye göre, 

kast, eylemin objektif noktalarının hepsine ve her birine bağlanan bir irade 

unsurudur. Bu objektif noktalar hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarını da 

kapsadığı için, söz konusu maddi koşullardan birinin varlığına ilişkin bir sanı, kastı 

kaldırmalıdır227.  

Kastın ortadan kalkmasına, kast ve taksirin cezalandırılma amaçları 

arasındaki farktan yola çıkarak bir açıklama getiren Schroth’a göre de, kastın taksire 

göre daha yüksek bir ceza ile karşılanmasının nedeni, failin gelecekteki davranışları 

açısından normatif bir değişiklikte bulunması beklenmektedir. Taksirli suç işleyen 

kişiden beklenen ise, ancak suç tipleri tarafından korunan hukuksal değerlere daha 

büyük bir özen göstermesinden ibarettir. Hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarına 

ilişkin bir yanılgıya düşen fail ise, normların koruduğu değerler üzerine hatalı bir 

anlayışa sahip değildir228.  

                                                
224 Hans-Joachim Rudolphi, “Inhalt und Funktion des Handlungsunwertes im Rahmen der personalen 
Unrechtslehre”, Festschrift für Reinhart Maurach zum 70. Geburtstag [FS Maurach], Ed. 
Friedrich-Christian Schroeder / Heinz Zipf, Verlag C.F. Müller, Karlsruhe, 1972, s. 59; SK-Rudolphi, 
§ 16, Kn. 12. 
225 Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem 
Irrtum, s. 317. 
226 Rudolphi, FS Maurach, s. 59. 
227 Hruschka, Strafrecht nach logisch-analytischer Methode, s. 199. 
228 Schroth, FS Arthur Kaufmann, s. 597. 
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Bu gerekçeye katılan Roxin’e göre de, “ancak hukuk düzeni tarafından 

yasaklanan bir davranışa karar veren bir kişi kasten hareket etmiş sayılabilir (...). 

Objektif bir değerlendirmeye göre de hukuken izin verilen bir amaca yönelen ve bu 

sırada dikkat ve özen eksikliği nedeniyle istenmeyen bir sonuca neden olan kişi ise, 

ancak taksirinden sorumlu olabilir. Bir hukuka uygunluk nedeninin maddi 

koşullarında yanılgı halinde böyle bir durum söz konusu olduğuna göre, bunun da 

(...) tipte yanılgı ile bir tutulması gerekir”229.  

Failin kendi eylemine ilişkin değerlendirmesini kapsayan bu kast anlayışı, 

sınırlı kusur teorisi yandaşlarına göre haksızlık bilincinden şu noktada ayrılmaktadır: 

Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarına ilişkin yanılgıya düşen failin 

iradesi, hukuka aykırılık yargısının kendisine değil, bu hukuka aykırılık yargısı 

açısından önem taşıyan objektif koşulların varlığına ilişkindir230. Gerçekten, yasak 

normunda yanıldığı için haksızlık bilinci olmadan suç işleyen bir kişi de, kendi 

tasavvuru açısından hukuka aykırı davranmayı amaçlamamaktadır. Fakat bu 

tasavvur, yürürlükteki hukukun içeriği ile bağdaşmamakta, bu nedenle hukuka 

uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgıdan ayrılmaktadır231. 

Sınırlı kusur teorisini savunanlar, failin taksirden sorumluluğunu öngören 

diğer teorilere göre çok daha basit, zorlama olmayan bir çözüm getirdiklerini, bunun 

da teorinin tutarlılığını gösterdiğini iddia etmektedirler232.  

Sonuç olarak sınırlı kusur teorisini savunan yazarlar, hukuka uygunluk 

nedenlerinin koşullarına ilişkin yanılma halinde faile kasttan doğan ceza 

sorumluluğunun yüklenemeyeceği noktasında birleşirler. Ancak failin kusurundan 

söz edilebildiği durumlarda, yani yanılmanın kaçınılabilir olması halinde, eylemin de 

taksirle cezalandırılabilen eylemlerden olması koşuluyla failin taksirinden sorumlu 

tutulması mümkün olacaktır. Alman Ceza Kanunu’nda bu yanılma tipine ilişkin açık 

                                                
229 Roxin, AT/I, § 14, Kn. 62. 
230 Hruschka, FS Roxin, s. 449. 
231 NK-Puppe, § 16, Kn. 155. Puppe, bu nedenle sınırlı kusur teorisi tarafından dile getirilen, hukuka 
uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgıya düşen failin “özünde hukuka sadık” olduğu yönündeki 
düşüncenin, şekli değil, maddi olarak anlaşılması gerektiğini savunmaktadır. 
232 Bkz. Roxin, JuS 1973, s. 202; Roxin, AT/I, Kn. 62. 
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bir hüküm bulunmadığı için de, bu hukuk düzeninin öğreti ve uygulamasında, tipte 

yanılmaya ilişkin hükümlerin örnekseme yoluyla uygulanması çözümüne 

ulaşılmaktadır233. 

Aynı anda hem izin yanılgısına hem de hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

koşullarında yanılgıya düşen bir fail söz konusu olduğunda ise, öncelikle hukuka 

uygunluk nedeninin maddi koşullarındaki yanılgının kastı ortadan kaldırıp 

kaldırmadığı incelenecek, eğer bu yanılgı kastı ortadan kaldırmıyorsa izin 

normundaki yanılgının kaçınılabilir olup olmadığı ve dolayısıyla failin kusurlu 

hareket edip etmediği tartışılacaktır234.  

Örnek olarak, bir kişiyi öldürmek üzere pusu kuran fail, silahını doğrultmuş 

beklerken –gerçekte üçüncü bir kişiden kaynaklanan– bir silah sesi duyar ve hedefi 

olan kişinin kendisini görüp ateş ettiğini sanarak meşru savunma halinde olduğu 

düşüncesi ile kendisini korumak için ateş ederse, ortada böyle bir durum vardır. 

Öncelikle failin maddi yanılgısı araştırılarak, yanılmamış olsaydı meşru savunma 

hukuka uygunluk nedeninin koşullarının gerçekleşmiş olup olmayacağı araştırılacak 

ve fail haksız saldırıya başlamış olduğu için karşı tarafın kendisini koruma hareketine 

karşı meşru savunma hükümlerinden yararlanamayacağı için maddi yanılgısının 

kastına etkili olmadığı sonucuna ulaşılacaktır. İkinci aşamada ise, failin zihnindeki 

gerçeklik dahilinde düştüğü izin normundaki yanılgının kaçınılmaz olup olmadığı 

tartışılacak, bir hukuksal değeri ihlal ettiğinin bilincinde olan failinin izin 

normundaki yanılgısının büyük olasılıkla kaçınılabilir olduğu sonucuna varılacaktır. 

Belirtelim ki, Alman ceza hukuku uygulamasında ağırlıklı olarak sınırlı kusur 

teorisi benimsenmiştir. Alman Federal Mahkemesi, daha 1952 yılında konuyla ilgili 

verdiği kararlarında sınırlı kusur teorisinin gerekçelerine açıkça katılmıştır. 

Mahkemeye göre, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılan fail, hukukun 

emirlerini yerine getirme amacında olup, bu hedeften sapmasının tek nedeni, 

eyleminin ortaya çıktığı maddi koşullar hakkında yanılgıya düşmesidir. Bu da onu, 

                                                
233 Schroth, Vorsatz und Irrtum, s. 121; Roxin, AT/I, § 12, Kn. 136; § 14, Kn. 62; NK-Puppe, § 16, 
Kn. 156.. Ayrıca bkz. SK-Rudolphi, § 16, Kn. 10; Schroth,  FS Arthur Kaufmann, s. 596, 597, 603. 
234 Bkz. Otto, AT, § 15, Kn. 37. 
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bir hukuka uygunluk nedeninin kapsamına ilişkin yanılgıya düşerek, söz konusu 

nedenin kendi olayına uygulanabileceğini sanan failden ayırır235.  

Alman Federal Mahkemesi, sonraki bir kararında da, haklı savunma 

durumundaki failin, ölçülülük ilkesi uyarınca kullanabileceği şiddetin miktarını 

yanlış tahmin etmesi ve bunun sonucunda da haklı savunmada sınırı aşması halinde, 

failin tipte yanılgıya düşmüş bir kişi ile aynı hükümlere tabi tutulması gerektiği 

sonucuna varmıştır236. Başka bir karara göre de, “gerçekten varolmaları durumunda 

hukuk düzeninin müdahale hakkı tanımış olacağı olayların var olduğunu, yanılgı 

sonucunda da olsa, düşünerek davranan kişinin yanılgısı, hukuksal anlamı itibariyle 

(...) tipte yanılma ile aynı şekilde işlem görmelidir”237. Bu içtihat, Alman 

uygulamasında günümüze kadar tutarlılığını korumuştur238.  

                                                
235 BGH, 6 Haziran 1952 tarih ve 1 StR 708/51 sayılı kararı, BGHSt 3, s. 107.  
236 BGH, 1 Temmuz 1952 tarih ve 1 StR 119/52 sayılı kararı, BGHSt 3, s. 194 vd. Karara konu olan 
olayda, protez bacaklı bir kişi, kavga etmekte olduğu ağabeyinin kendisine ağır bir saldırıda 
bulunacağını düşünerek eline geçirdiği balyozla ağabeyini öldürmüştür. Mahkemeye göre, “(haklı 
savunmada) sınır aşıldığında, sınırı aşan kısım, mağdur tarafından gerekli görülse bile hukuka 
aykırıdır; onun tasavvuru bu aşamada etkili değildir. Buna karşılık, saldırının devamı ve şiddetine 
ilişkin bu gibi bir yanılgı, kaçınılmaz idiyse ceza sorumluluğunu kaldırır, ve kaçınılabilir olduğu 
takdirde de ancak taksirli eylemden cezalandırmaya neden olur”.  
237 Alman Federal Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin 19 Aralık 1952 tarih ve 1 StR 2/52 sayılı kararı, 
BGHSt 3, s. 358 vd., (s. 362). 
238 Bkz. Alman Federal Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin 25 Ocak 1984 tarih ve 3 StR 526/83 sayılı 
kararı, BGHSt 32, s. 243 vd. (s. 248); ayrıca bkz. BGH, 10 Mart 1983 tarih ve 4 StR 375/82 sayılı 
kararı, BGHSt 31, s. 264 vd. Olayda, görevli bulunduğu devlet bankası ile arasındaki sözleşmenin, 
kendisine özel bankalara danışmanlık hizmeti karşılığında para kabul etme hakkı tanıdığını sanan fail, 
bu hizmeti karşılığında 1 Milyon DM alması nedeniyle rüşvet suçundan yargılanmaktadır. 
Mahkemeye göre “sanık, Al.CK § 331/3’teki hukuka uygunluk nedeninin maddi koşullarını var 
saymıştır. WestLB ile arasındaki sözleşme ilişkisinin, kendisini, gerçekte  kamu hizmeti edimleri 
çerçevesinde olan danışmanlık hizmeti karşılığında ivaz kabul etme hakkı tanıdığını düşünmektedir. 
Tasavvuru, sözleşme tarafı olarak hizmet sözleşmesinin § 2 hükmünde ortaya koyduğu irade 
açıklamasının içeriğine ilişkindir. Buradan, (...) ağırlıklı olarak maddi vakıaya ilişkin bir sorunun 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Failin tasavvurundaki gerçeklikte, davranışını hukuka uygun hale 
getirecek bir maddi vakıa yer almaktadır(...) Hukuka uygunluk nedenini oluşturan bir maddi vakıanın 
var sayılması, bu kabul gerçeğe uymasa da, kasten gerçekleştirilen eylemden doğan ceza 
sorumluluğunu ortadan kaldırır. Böyle bir yanılgı, kastı kaldıran, tipe ilişkin bir yanılgı gibi Al.CK § 
16/1 çerçevesinde değerlendirilmelidir”. (s. 286, 287).  

Belirtelim ki, kanımızca Alman Federal Mahkemesi bu kararında hareket noktası olan ilkeleri hatalı 
bir şekilde uygulamış ve ters bir sonuca ulaşmıştır. Nitekim,  failin, söz konusu parayı kabul etme 
hakkı, kendi tasavvuruna göre bir sözleşmeden doğmaktadır. Ancak, gerçekte bu durum geçerli 
değildir. Başka bir deyişle, fail, kendi irade beyanının yer aldığı bir sözleşmeyi hatalı yorumlaması 
sonucunda, gerçekte varolmayan bir hukuka uygunluk nedeninin olaya uygulanabileceğini 
düşünmektedir. Bu da, maddi vakıalar hakkındaki bilgisizliğinden değil, hakkın kaynağına ilişkin 
hatalı değerlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim fail, hakkın kaynağını olduğu düşündüğü 
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Konuya ilişkin yakın tarihli bir kararda da, aynı sonuca varılmıştır: “fail, (...) 

mağdurun rıza gösterdiği eylemin genel adaba ve dolayısıyla hukuka aykırı olduğu 

konusunda hatalı bir değerlendirmede bulunmamış, hukuka uygunluk nedeninin 

maddi koşullarında yanılgıya düşmüştür. İzin tipinde bu gibi bir yanılgı, yasak 

yanılgısı kapsamında (Al.CK § 17) görülmemeli, tipte yanılgıyı düzenleyen Al. CK § 

16/1 hükümlerine uygun olarak işlem görmelidir”239. 

İsviçre hukukunda ise, hukuki-fiili yanılma ayrımı geçerli kabul edildiğinden, 

hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarına ilişkin yanılgı İsviçre Ceza Kanunu’nun 

19/1’inci maddesi anlamında “maddi vakıaya ilişkin hatalı tasavvur” (irrige 

Vorstellung über den Sachverhalt) çerçevesinde görülmekte ve sonuç olarak kastın 

ortadan kalkacağı savunulmaktadır240. Gerçekten de İsviçre yasa koyucusu, “maddi 

vakıaya ilişkin hatalı tasavvur” terimini, yasal tipe ilişkin tasavvurlarla sınırlı 

tutmamıştır241. Bununla birlikte, failin yanılgıya düşmekte kusurlu bulunması 

durumunda sonucun olumsuz değerinin devam edeceği, bu nedenle de failin taksirli 

eyleminden cezalandırılması gerektiği kabul edilmektedir242. 

iii. Eleştiriler 
Öğretide geniş şekilde kabul gören bu teori, diğer teorileri savunanlar 

tarafından farklı şekillerde eleştirilmiştir. Öncelikle, bazı yazarlar, sınırlı kusur 

teorisinin gerçekte başka öğretilerin farklı bir görünüş biçimi olduğunu kanıtlamaya 

çalışmışlardır. Katı kusur teorisini savunanlara göre, sınırlı kusur teorisi gerçekte 

                                                                                                                                     
sözleşme hükümlerini tam kapsamıyla bilmektedir. Bu nedenle, Mahkeme’nin kabul ettiği gibi, 
yanılgısı “ağırlıklı olarak maddi vakıa alanında” gerçekleşmiş sayılamaz. Dolayısıyla da bu noktada, 
yaptığı özel hizmet sözleşmesinin kendisine adam vurma yetkisi tanıdığını sanan özel koruma 
görevlisinden hiçbir farkı bulunmamaktadır.  

Kanımızca, davaya konu olan olayda failin yasak yanılgısı içinde bulunduğuna ve bu yanılgı 
kaçınılabilir olduğu sürece kastının ortadan kalkmış sayılamayacağına karar verilmesi gerekirdi. 
Failin, kararda kabul edildiği gibi, gerekli araştırmayı yapmış olması ve bunun sonucunda özenli bir 
kişiden beklenebilecek bir sonuca ulaşmış bulunması ise, ancak düşmüş olduğu yasak yanılgısının 
kaçınılmazlığına ilişkin bir değerlendirmenin konusu olabilirdi.  
239 Alman Federal Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin 11.12.2003 tarih ve 3 StR 120/23 sayılı kararı, JR 
2004, s. 387 vd., alıntı için bkz. s. 390.  
240 Stratenwerth, S-AT/I, 3. Aufl., Stämpfli Verlag, Bern, 2005; § 10, Kn. 112. 
241 Graven, L’infraction pénale punissable, s. 180.  
242 Stratenwerth, S-AT/I, § 10, Kn. 112. 



 347 

kast teorisinin savunduğu şeyleri, kusur teorisi başlığı altında farklı dogmatik 

temellere dayanıyormuş gibi göstermeye çalışmaktadır.  

Kast teorilerini savunan yazarlar ise, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

koşullarında yanılmanın hukuksal sonuçları açısından sınırlı kusur teorisi ile aynı 

noktada buluşmakla birlikte243, bu teorinin kuramsal temelleri açısından zayıf olduğu 

görüşündedirler. Katı kast teorisi, tipte ve yasak yanılgısına aynı hükümlerin 

uygulanmasını savunduğundan, bununla tutarlı bir yaklaşımla, sınırlı kusur teorisinin 

hukuka uygunluk nedenlerinde bu iki kategoriyi birbirinden ayırması 

eleştirilmektedir.  

Bu görüşe göre, gerçekte hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında 

yanılgı ile bir hukuka uygunluk nedeninin var olup olmadığı konusundaki yanılgı 

(yani izin yanılgısı) arasında herhangi bir fark bulunmamakta, her iki durumdaki fail 

de aynı derecede “hukuka sadık” davranmaktadır244. İzin yanılgısı durumundaki 

failin hukuk düzeninin kabul ettiği ölçütlerden farklı değerlendirmelerde bulunmuş 

olması gerekçesi, bir değerlendirme farklılığını ortaya koysa da, bu görüşe göre 

kasttan doğan ceza sorumluluğunu meşrulaştırmaya yeterli olmamaktadır245.  

Kast teorisinin savunucularına göre, haksızlık bilinci kastın dışında ve 

kusurun ayrı bir unsuru olarak kabul edilecek olursa, tipin dışında kalan hukuka 

aykırılık unsuru açısından kastın ortadan kalkmasına ve taksirli sorumluluğa dayanak 

gösterilebilecek hiçbir yasal norm bulunmamaktadır. İzin normunda yanılgı ile 

hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarına ilişkin yanılgı arasındaki fark ise 

ancak bu yanılgının maddi vakıaya mı yoksa hukuksal değerlendirmeye mi dayandığı 

ölçütüne bakılarak yapılabilmektedir246. Bu bakış açısından, sınırlı kusur teorisinin 

kabulü ile hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşulları yasak yanılgısı 

kapsamından çıkarılmaya çalışılmakta, ancak bunun sonucunda “aşılmış” kabul 

edilen fiili-hukuki yanılgı ayırımı yeniden canlandırılmaktadır247. Sınırlı kusur 

                                                
243 Baumann/Weber/Mitsch, AT, § 21, Kn. 43. 
244 Baumann/Weber/Mitsch, AT, § 21, Kn. 40; Otto, AT, § 15, Kn. 31. 
245 Otto, Grundkurs AT, § 15, Kn. 31. 
246 Otto, Grundkurs AT, § 15, Kn. 30. 
247 Schröder, ZStW 65 (1953), s. 206; Langer, GA 1976, s. 210. 
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teorisinin, hukuka uygunluk nedenleri alanında pek çok unsuru eylemin genelini 

değerlendiren unsurlar kategorisine sokarak kastın kapsamı dışına çıkartmaya 

çalışması da bu noktadaki ayırımın tipte-yasak yanılgısı arasında değil, fiili-hukuki 

yanılgı arasında yapıldığının işareti olarak gösterilmektedir.248.  

Tipin olumsuz unsurları öğretisini savunan yazarlara göre de, sınırlı kusur 

teorisi, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgının tipte yanılgı ile “bir 

tutulacağını” iddia etmekle, bunun aslında kendine özgü bir yanılgı tipi olduğunu ve 

tipte-yasak yanılgısı ölçütlerinin dışında kaldığını ifade etmektedirler. Buna göre, 

hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgının kastı ortadan 

kaldırabilmesinin tek yolu, bunun gerçekten de bütünüyle tipte yanılgının 

kapsamında görülmesi olabilir249. 

Tipin olumsuz unsurları öğretisine dahil yazarların bir bölümü ise, sınırlı 

kusur teorisinin aslında kendi öğretilerinin sonuçlarını savunduğunu ve bunu 

yalnızca farklı bir gerekçeye dayandırdıklarını, sınırlı kusur teorisi yandaşı kabul 

edilen pek çok yazarın ise, tipin olumsuz unsurları öğretisini açıkça reddetmedikleri 

için aslında bu öğretiye dahil kabul edilmesi gerektiğini savunmaktadır250. Buna 

göre, hukuka uygunluk nedeninin varlığında yanılgının kastı ortadan kaldırdığına 

ilişkin görüşler, her iki şekilde de açıklanabilmektedir251. Aynı görüşteki 

Schünemann’a göre de, sınırlı kusur teorisinin savunduğu sonuçlar ancak tipin 

olumsuz unsurları öğretisinin teorik altyapısı ile birleştirildiğinde sistematik açıdan 

tutarlı bir şekilde savunulabilecektir. Bu öğretinin dışında kalan ve kusur teorileri ile 

uzlaşı arayan ara çözüm tarzları, ortadan kaldırılması imkansız dogmatik çelişkileri 

nedeniyle uzun ömürlü olmayacaktır252. 

Sınırlı kusur teorisinin dayandığı ön kabul, kastın tipik kast ile sınırlı bir 

kavram olmadığı, ancak haksızlık kastı ile birlikte düşünüldüğünde tam anlamına 

kavuşacağı düşüncesidir. Bunun sonucu olarak da, hukuka uygunluk nedenlerinin 
                                                
248 Otto, AT, § 15, Kn. 29. 
249 Arthur Kaufmann, JZ 1956, s. 353. 
250 Rinck, Der zweistufige Deliktsaufbau, s. 152 vd. 
251 Luzón Peña, Estudios Penales, s. 72. 
252 Schünemann, GA 1985, s. 351. 
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koşullarında yanılan failin tipik kastında herhangi bir değişiklik meydana 

gelmeyeceğini, ancak haksızlık kastının, bunun sonucunda da kasttan doğan 

haksızlığın ortadan kalkacağını savunur. İşte bu gerekçe, katı kusur teorisi yandaşları 

tarafından eleştirilmiştir. Tipik kastın dışında ve daha kapsamlı bir kast kavramına 

ilişkin herhangi bir yasal dayanak olmadan bu şekilde bir yorumda bulunulmasının 

tutarsız olduğu ileri sürülmüştür253.  

Bunun dışında, sınırlı kusur teorisinin, kastı tipik kastın dışında ve failin 

suçun konusuna sübjektif bakışını içeren unsurlarla açıklamaya çalışması, kast 

kavramının psikolojikleştirilmesi ve kast teorisine bir geri dönüş olarak 

değerlendirilmiştir254. Buna göre, sınırlı kusur teorisi, özellikle failin mazur 

görülebilecek yanılgıları açısından makul görülebilecek sonuçlara ulaşmakla birlikte, 

hukuka uygunluk nedenlerinin varlığında yanılgıların çoğunluğu açısından böyle bir 

açıklama getirememekte ve aslen “hukuk düşmanı” olarak görülebilecek faillerin hak 

ettiklerinden daha az ceza almalarına kapı açmaktadır255. 

Sınırlı kusur teorisinin, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılma 

haline, tipte yanılmaya ilişkin hükümlerin örnekseme yoluyla uygulanabileceğine 

yönelik çıkarımı da, özellikle katı kusur teorisi yandaşları tarafından reddedilmiştir. 

Buna göre, örnekseme yoluna gidilebilmesinin ön koşulu, yasada bir boşluğun 

bulunmasıdır. Halbuki söz konusu yanılma türü, açık bir şekilde yasak yanılgısının 

kapsamına girdiğinden, böyle bir boşluktan söz edilemeyecektir256. 

Hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisinin bakış açısından ise klasik 

anlamda sınırlı kusur teorisinin düşünce yapısı ve ulaştığı sonuçlar büyük ölçüde 

tutarlı olmakla birlikte, suçun özel görünüş biçimleri noktasına gelindiğinde aynı 

tutarlılık sürdürülememektedir. Buna göre eylemi haksız bir şekilde gerçekleştirdiği 

reddedilen bir kimsenin, sonradan suça iştirakten veya teşebbüsten sorumlu 

tutulmasını savunan yazarlar, önce saptanmış olan haksızlığı sonradan ortadan 

                                                
253 Heuchemer, Der Erlaubnistatbestandsirrtum, s. 184-185, dn. 255. 
254 Heuchemer, Der Erlaubnistatbestandsirrtum, s. 168, dn. 214.  
255 Heuchemer, Der Erlaubnistatbestandsirrtum, s. 180-181. 
256 Paeffgen, GS Armin Kaufmann, s. 409. 
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kaldırmakta ve çelişkiye düşmektedirler257. Bu görüşteki yazarlara göre bu çelişkiyi 

klasik anlamda sınırlı kusur teorisi çerçevesinde kalarak gidermenin tek yolu, hukuka 

uygunluk nedeninin koşullarında yanılan kimsenin eylemine katılmanın ceza 

sorumluluğuna yol açmayacağını kabul etmektir258. 

(2) Hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisi 
i. Teorik temelleri 

Hem katı kusur teorisinin, hem de sınırlı kusur teorisinin öne sürdüğü 

gerekçelere kısmen katılan ve bu iki görüşü bir noktada birleştirmeye çalışan 

yaklaşımlar da ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlar, dogmatik açıdan katı kusur teorisine 

yakın durdukları halde, bu teorinin aksine, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

koşullarındaki yanılgının ancak taksirden doğan sorumluluğa neden olabileceğini 

kabul ederler. Klasik sınırlı kusur teorisinden farklı olarak ise, böyle bir yanılgıda 

davranış şekli olarak kastın ortadan kalktığını reddederler259, bu nedenle de 

“hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisi” (rechtsfolgeneinschränkende 

Schuldtheorie) veya “hukuksal sonuçları reddeden sınırlı kusur teorisi” 

(rechtsfolgenverweisende Schuldtheorie) olarak adlandırılırlar260. Söz konusu teori, 

hukuksal sonuçları açısından klasik sınırlı kusur teorisi ile birebir örtüşmektedir261; 

bu nedenle de, “sınırlı kusur teorisinin hukuksal sonuçlarda sınırlı türevi” olarak da 

anılmaktadır262.  

Teorinin önde gelen savunucularından Jescheck/Weigend’e göre, nesnel 

açıdan varolmayan bir hukuka uygunluk nedeninin koşullarını var sayarak tipe uygun 

bir eylem gerçekleştiren failin yanılgısı, kendine özgü bir yanılma türüdür. “Bu 

yanılgının tipte yanılma ile benzerliği, yapısı yönündendir: izin normunda yanılma da 
                                                
257 Jescheck/Weigend, AT, s. 465; Rolf Schmidt, Strafrecht Allgemeiner Teil [AT], 4. Aufl., Verlag 
Dr. Rolf Schmidt, Grasberg bei Bremen, 2005, Kn. 546, özellikle bkz. dn. 600. 
258 Schmidt, AT, Kn. 546, dn. 601. 
259 Rinck, Der zweistufige Deliktsaufbau, s. 91. 
260 Alman öğretisinde yaygın olarak kullanılan terim rechtsfolgenverweisende Schuldtheorie olmakla 
birlikte, terim karışıklığının önlenmesi amacıyla bilinçli olarak “hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur 
teorisi” ifadesi yeğlenmiştir.  
261 Roxin, AT/I, § 14 Kn. 72.  
262 Heuchemer, Der Erlaubnistatbestandsirrtum, s. 183; Rinck, Der zweistufige Deliktsaufbau, s. 
91. 
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bir hukuk hükmünün (betimleyici ve normatif) unsurlarına ilişkindir. Yasak yanılgısı 

ile benzerliği ise, sonuçları açısındandır: Failin tipe ilişkin bilgisine dokunmaz ve 

yasal tipin uyarı işlevi tam olarak etki gösterir”263. Bununla birlikte, hukuka 

uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgıya düşen fail, yasak normunda 

yanılan herhangi bir kişi gibi kastından sorumlu tutulamayacaktır. Bunun nedenleri, 

öncelikle failin hukuka uygun hareket ettiği inancının, hareketin olumsuz değerini 

(Handlungsunwert)264 kaldırmamakla birlikte azaltmasıdır265. Bunun dışında, failin 

davranışı tipik bir kasıtlı eylemin özelliklerini göstermemektedir, zira “faili suç tipini 

kasten işlemeye yönelten neden, hukuk bilgisinin eksikliği değil, maddi olayın 

değerlendirilmesinde özen gösterilmemesidir”266.  

Hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisi, Gallas tarafından da savunulmuştur. 

Yazara göre, hukuka uygunluk nedenlerinin varlığında kaçınılabilir bir yanılgıya 

düşen failin kast haksızlığının ortadan kalktığı savunulamaz, fakat kast kusurunun 

bulunmaması nedeniyle faile taksirden ceza verilebilir267. Belirtelim ki bu yaklaşım, 

Gallas’ın kast anlayışı ile de yakın bir ilişki içindedir. Bu öğretiye göre kast bir 

yönüyle kusurluluk unsurunun bir görünüş şekli, diğer yönü ile de tipe uygun 

eylemin erekselliğini (finalitesini) taşıyan sübjektif unsurudur ve suçun yapısı içinde 

hem haksızlık başlığı altında, hem de kusur başlığı altında bir görünüş şekli bulunur. 

Bu öğretiye “kastın çifte konumu” (Doppelstellung des Vorsatzes) veya “kastın çifte 

işlevi” (Doppelfunktion des Vorsatzes) öğretisi adı verilmektedir268. Bu öğretiye 

göre, failin dış dünyadaki değişiklik ile arasındaki zihinsel bağ kastın davranışsal 

                                                
263 Jescheck/Weigend, AT, s. 465.  
264 Terim için bkz. Adem Sözüer, Suça Teşebbüs, Kazancı, İstanbul, 1994, s. 100. 
265 Jescheck/Weigend, AT, s. 464. 
266 Jescheck/Weigend, AT, s. 465. 
267 Wilhelm Gallas, “Zur Struktur des strafrechtlichen Unrechtsbegriffs”, Festschrift für Paul 
Bockelmann [FS Bockelmann], Ed. Arthur Kaufmann v.d., C.H.Beck, München, 1979, s. 170. 
Kastın yapısına ilişkin aynı görüşte: LK-Jescheck, vor § 13, Kn. 82. 
268 Bu görüş hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisi dışında da geniş bir kabul görmüştür. Örnek 
olarak Roxin, kast kavramının hem haksızlık hem de kusur alanında incelenmesi noktasında 
Jescheck’e katılmakla birlikte, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı noktasında 
bu doktrinin herhangi bir etkisinin bulunduğunu reddederek klasik anlamda sınırlı kusur teorisini 
savunmaktadır (Bkz. Roxin, AT/I, § 12, Kn. 26; özellikle bkz. dn. 33). Ayrıca bkz. Heinz Nau, Die 
Bewußtseinform bei normalpsychologischen Affekttaten: Ein Vorsatzproblem? Peter Lang, 
Frankfurt a.M., 2001, s. 62-63. 
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yönünü, failin iç dünyasındaki kınanabilir düşünüş şekli ise kusur yargısının 

oluşmasındaki yönünü tanımlamaktadır269. 

Kastın çifte konumu öğretisi kabul edildiğinde, suç tipinde yer alan unsurların 

bilerek gerçekleştirilmesi anlamında kastın bulunması ile, kast kusurunun ortadan 

kalkması arasında bir çelişki bulunmamaktadır270. Başka bir ifadeyle, hukuka 

uygunluk nedenlerinin koşulları var sayıldığında, tipikliğin sübjektif yönü anlamında 

kast bulunduğu halde, kınanabilir düşünüş şekli anlamında kast ortadan 

kalkmaktadır. Bu nedenle de, kasıtlı eylemden dolayı ceza verilmesi mümkün 

değildir271. 

Bu yaklaşım, klasik anlamda erekselci (finalist) öğretiden şu noktada 

ayrılmaktadır: Klasik erekselci düşünceye ve özellikle Alman öğretisinde genel kabul 

gören görüşe göre, taksir bir yönüyle kusura, diğer yönüyle ise eylemin haksızlığına 

ilişkin bir kavramken, kast salt eylemin sübjektif yönünü ve hareketin olumsuz 

değerini ilgilendiren bir unsurdur272. Hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisine göre 

ise, kast da aynı yapıya sahip bulunmaktadır. Yani kastın, haksızlığın manevi unsuru 

olma dışında kusurun bir görünüş biçimi olduğu kabul edilir273. Belirtelim ki bu 

düşünüş şekli, yalnızca hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisi tarafından 

benimsenen bir görüşü yansıtmamakta, katı finalizmi reddeden çeşitli kaynaklar 

tarafından da aynı şekilde savunulmaktadır274. 

Aynı görüşe katılan Wessels/Beulke de kastın iki görünüş biçimi olduğunu 

kabul etmekte, davranış formu olarak suç tipinin gerçekleştirilmesini ifade eden tipik 

                                                
269 Nau, Die Bewußtseinform bei normalpsychologischen Affekttaten: Ein Vorsatzproblem? s. 
63. 
270 Wilhelm Gallas, “Zum gegenwärtigen Stand der Lehre vom Verbrechen”, ZStW 67 (1955), s. 45, 
46, dn. 89.  
271 LK-Jescheck, vor § 13, Kn. 82. 
272 Bkz. Schroth, FS Arthur Kaufmann, s. 601. 
273 LK-Jescheck, vor § 13, Kn. 82. 
274 Örnek olarak sınırlı kusur teorisini savunan Mezger’e göre, “(...) tipin maddi unsurlarının 
bilinmesi hem haksızlık öğretisine, hem de kusur öğretisine ilişkin bir konudur. (...) Kusur alanında 
adı ‘kast’ iken, haksızlık öğretisi alanında ‘haksızlığın (tipin) manevi unsuru’na veya daha iyi bir 
terimle: haksızlığın iç yüzüne karşılık gelir” (Mezger, Moderne Wege der Strafrechtsdogmatik, s. 
41). 
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kastın, kusurun bir türü olan ve daha kapsayıcı kast kavramının meydana gelmesinin 

bir ön koşulu ve karinesi ile sınırlı bir işlevi bulunduğunu ileri sürmektedir. Buna 

uygun bir yorumla da, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarındaki yanılgının, bir 

davranış formu olarak tipik kastı (yazarların ifadesi ile doğal kastı) değil, kusurun bir 

türü olan kastı ortadan kaldırdığını savunmaktadır275. Buna göre, davranış normu ile 

çelişen irade, fail hukuka sadık bir zihniyetle hareket ettiği sürece kast kusurunun 

doğmasına neden olamayacaktır. Tipik kast iradenin harekete geçirilmesi 

aşamasında, kast kusuru ise iradenin meydana gelmesi aşamasında dikkate 

alınacaktır276. 

Teorinin savunucularından Maurach/Zipf’e göre ise, ortada hukuka uygunluk 

nedenlerinin koşullarında yanılgıya ilişkin bir boşluk ve bunu kapatmak için de iki 

olasılık bulunmaktadır: Ya tipte yanılgıya ilişkin hükümler hukuka uygunluk 

nedenlerine de uygulanacaktır, ya da maddi vakıaya ilişkin bir bilgi eksikliği, buna 

temelde uymayan, yasak yanılgısına ilişkin belirlemeler altında değerlendirilecektir. 

Yazarlar böyle bir ikilemle karşılaştıklarında, ilk seçeneği yeğlediklerini ifade 

etmektedirler277. 

Türk ceza hukuku öğretisinde hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisine 

yakın görüşler, Demirbaş tarafından savunulmaktadır. Yazar, failin korkak veya 

evhamlı olması nedeniyle bir hukuka uygunluk nedeninin koşullarında yanılgıya 

düşmesi durumunda yanılgının taksirli olmasına karşın hareketin kasıtlı olduğu 

sonucuna varmakta, bununla birlikte hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

koşullarında kaçınılabilir yanılgı durumunda taksirli sorumluluğa ilişkin hükümlerin 

uygulanacağını kabul etmektedir278. Bu durum, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

koşullarına ilişkin yanılgının kastı ortadan kaldırmadığı ve fakat kasta ilişkin 

hükümlerin uygulanmasını engelleyerek hukuksal sonuçları açısından taksir 

sorumluluğunun doğmasına neden olduğu şeklinde, hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur 

teorisinin kabulleri ile uyumlu olarak anlaşılabilir.  
                                                
275 Wessels/Beulke, AT, Kn. 479. 
276 Krş. Schroth, FS Arthur Kaufmann, s. 601. 
277 Maurach/Zipf, AT/I, § 37, Kn. 42. 
278 Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 258. 
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ii. Hukuksal sonuçları 
Hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisinin, klasik anlamda sınırlı kusur 

teorisinden farklı sonuç doğurduğu tek nokta, kendini yanılma alanında değil, suça 

katılma ve teşebbüs alanında göstermektedir. Buna göre, failin eylemi temelinde 

“kasten” işlenmiş olduğu için, yanılan failin eylemine, objektif olarak hukuka 

uygunluk nedeninin gerçekleşmediğini bilen başka kimselerin katılması mümkün 

olacaktır279. Burada, Alman Ceza Kanunu §§ 26 ve 27 dikkate alınmakta, suça 

katılma için asıl hareketlerin kasten yapılmış olma şartının arandığına, fakat failin 

kasten cezalandırılmasının aranmadığına dikkat çekilmektedir. Dolayısıyla, hukuksal 

sonuçlarda sınırlı kusur teorisi kabul edilirse, sınırlı kusur teorisinin bu boşluğu da 

kapatılmış olacaktır280. Aynı şekilde, teşebbüs açısından da, asıl eylemin temelinde 

kastın yer aldığı kabul edildiğinde, failin eylemi tamamlayamaması halinde teşebbüs 

hükümlerinin uygulanması mümkün olacaktır281. 

Avusturya Ceza Kanunu’nun § 8 hükmüne göre, “her kim yanılma 

sonucunda, eylemin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran bir maddi vakıayı var kabul 

ederse, kasten suç işlemekten cezalandırılamaz”. Burada “kasten suç işlemiş 

sayılmaz” ifadesi yerine yalnızca hukuksal sonuç açısından bir belirlemede 

bulunulmuş olması da, hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisi yandaşları tarafından 

memnunlukla karşılanmaktadır282. 

Yine, Alman Federal Mahkemesi bazı kararlarında, hukuksal sonuçlarda 

sınırlı kusur teorisi ile uyumlu sonuçlara ulaşmıştır. Bu kararlarda mahkemenin 

“kastın ortadan kalktığı” gibi bir ifadeden kaçınarak, “kasten işlenen eylem isnadının 

                                                
279 Wessels/Beulke, AT,  Kn. 479; Roxin, AT/I, § 14, Kn. 56, 71. 
280 Dreher, FS Heinitz, s. 224. 
281 Dreher, FS Heinitz, s. 222. 
282 Bkz. Jescheck/Weigend, AT, s. 467; klasik sınırlı kusur teorisi yönünden eleştirel bakış için krş. 
Hruschka, Strafrecht nach logisch-analytischer Methode, s. 205. Hruschka, § 8’deki ibarenin, failin 
kastının ortadan kalkacağı şeklinde değiştirilmesini yeğlemekte ise de, yürürlükteki şeklinin sonuç 
açısından bir şeyi değiştirmeyeceğini, üstelik sınırlı kusur teorisini de engellemeyeceğini 
savunmaktadır.  
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düşeceği”ni283 veya “yanılgının tipte yanılgı (§ 16) gibi değerlendirilerek, kasten 

işlenen eylemden dolayı cezalandırmayı engelleyeceği”ni284 ifade etmesi, teorinin 

savunucuları tarafından, mahkemenin hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisini 

benimsediği yolunda yorumlanmaktadır285. 

Belirtelim ki, hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisinin bir türevi, Eski Türk 

Ceza Kanunu döneminde Türk öğretisinde de savunulmuştur. Buna göre, fail, tipe 

uygun sonucu öngörerek ve isteyerek davrandığı için, “adeta kastla hareket 

etmektedir”286. Bununla birlikte, Eski Türk Ceza Kanunu’nda, hukuka uygunluk 

nedenlerinin koşullarında yanılgıya düşen failin bu yanılgıya düşmekte kusursuz 

olması aranmamıştır. Yani, failin kendi kusuru ile yanılgıya düşmüş olması 

durumunda, taksirinden cezalandırılacağına ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. 

Bu noktada alman öğretisindeki teorilerden ayrılan yazarlar, failin yanılgıya 

düşmekteki kusuruna bakılmaksızın, ceza sorumluluğunun hiçbir durumda 

doğmayacağı sonucuna ulaşmaktadırlar287.  

iii. Eleştiriler 
Hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisi, doktrinde geniş bir kabul görmemiş 

ve şiddetli eleştirilere hedef olmuştur. Eleştiren tarafta yer alan yazarlar genelde, 

taksir sonucu bağlandığı kabul edilen bir kurumun temelde kast olarak 

adlandırılmasının ve böylece bir hukuk kurumunun dogmatik temelleri ile hukuksal 

sonuçları arasında bu kadar derin bir ayırıma gidilmesinin yersizliğine işaret 

etmektedirler288. Buna göre, yasada “kast” olarak yer alan kavram, hukuksal 

sonuçtan bağımsız herhangi bir betimleme değildir ve suçun hukuksal sonuçları ile 

                                                
283 BGH, 10 Şubat 2000 tarihli ve 4 StR 358/99 sayılı kararı, BGHSt 45, s. 378 vd., s. 384. 
Mahkemeye göre: “hukuka uygun bir maddi vakıanın hatalı bir şekilde tasavvur edilmesi kastı 
kaldıran bir yanılgı gibi değerlendirilir (...) ve böylece (kasten) yaralama isnadı ortadan kalkar”. 
284 BGH, 10 Mart 1983 tarihli ve 4 StR 375/82 sayılı kararı, BGHSt 31, s. 264 vd., s. 286. 
285 Bkz. Wessels/Beulke, AT, Kn. 479. 
286 Dönmezer/Erman, c. II, Kn. 699; İçel vd., Suç Teorisi, s. 115. 
287 Bkz. Dönmezer/Erman, c. II, Kn. 699. Aynı görüşte: İçel vd., Suç Teorisi, s. 115. 
288 Schünemann, GA 1985, s. 350, Roxin, AT/I, § 14, Kn. 71. 
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belirlenmesi anlamını taşır. Dolayısıyla kastın gerçekleştiği kabul edildikten sonra 

buna başka bir hukuksal sonucun bağlanması mümkün değildir289. 

Teoriye göre kasttan doğan haksızlığın bulunmasına karşın kasttan ceza 

verilememesinin nedeni, failin “tipin bilinçli bir şekilde gerçekleştirilmesi ile doğal 

olarak bağlı görülen hukuk düşmanı veya kayıtsız zihniyete sahip olmaması”290 veya 

“hukuk toplumunun değer ilkelerine göre düşük bir konumda bulunmaması”dır291. 

İşte bu gerekçe de eleştirilmiş ve failin böylesi bir “düşüklüğünü” hukuksal açıdan 

objektif olarak saptamaya yarayabilecek bir ölçütün bulunmadığı, ancak yanılgının, 

failin bilişsel konumundan (yani dış dünyadaki maddi koşulları bilmemesinden) 

kaynaklandığına ilişkin bir gerekçenin kabul edilebileceği, bunun ise failin taksirle 

davranmış olduğu sonucuna götüreceği, yani kasttan doğan haksızlığın da ortadan 

kalktığını savunan teorilerden birinin (yani klasik sınırlı kusur teorisi veya tipin 

olumsuz unsurları öğretisinin) kabul edilmesinin zorunlu olduğu savunulmuştur292. 

Hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisi, hukuka uygunluk nedenlerinin 

kendi başına bir değerlendirme kategorisi oluşturduğunu ve tipin uyarı işlevinin 

burada sınırlı da olsa geçerli bulunduğunu savunmakla, katı kusur teorisine bu açıdan 

yaklaşmaktadır. Katı kusur teorisine bu açıdan karşı çıkan yazarlar, hukuksal 

sonuçlarda sınırlı kusur teorisini de aynı gerekçelerle eleştirmektedirler293. 

Söz konusu teorinin, bir hukuka uygunluk nedeninin koşullarını var sanarak 

hareket etmesi durumunda, “kasta ilişkin bir hareket haksızlığı”nın söz konusu 

olduğu, buna karşılık yalnızca kast kusurunun ortadan kalktığı iddiası da 

eleştirilmiştir. Buna göre, harekete ilişkin olumsuz bir değer söz konusu ise de, bu 

olumsuz değerin, “kasta ilişkin” olmasına yönelik herhangi bir zorunluluk 

bulunmamaktadır; zira, “söz konusu olumsuz değer, bir dikkat eksikliğine 

                                                
289 Schmidhäuser, JZ 1979, s. 366. Yazara göre hukuksal sonuçları reddeden sınırlı kusur teorisi, 
gerçekte kastın bir bütün olarak ortadan kalktığı sonucuna ulaşmakta ve teorik olarak diğer sınırlı 
kusur teorileri ile aynı noktada bulunmaktadır.  
290 Gallas, ZStW 67 (1955), s. 45, 46, dn. 89. 
291 Jescheck/Weigend, AT, s. 465. 
292 Rinck, Der zweistufige Deliktsaufbau, s. 99-100. 
293 Bkz. NK-Puppe, § 16, Kn. 150, 151. 
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yönelmekte ve bu nedenle de taksire ilişkin olmaktadır. Kasta ilişkin hareket 

haksızlığının ön koşulu, failin kendisine, hukuk düzeni tarafından haksızlık olarak 

değerlendirilen bir davranışı hedef olarak belirlemesidir”, bu yanılma türünde ise 

böyle bir hedefin belirlendiğinden söz edilemez294.  

Benzer bir yaklaşıma göre, hukuka uygunluk nedenlerinin gerçekten 

bulunması ve failin bu durumu bilerek hukuka uygunluk çerçevesinde hareket etmesi 

durumunda, hukuka uygunluk nedenlerinin sübjektif unsurları nedeniyle hareketin 

haksızlığının bulunmadığı kabul edildiğine göre, bu sübjektif unsurlar üzerindeki 

bilginin “yanlış” olması durumunda aynı kabulün haksızlığa dokunmaması, buna 

karşılık yalnızca kast kusurunu ortadan kaldırması kabul edilemeyecektir. Bu 

nedenle hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisinin, hukuka uygunluk nedenlerinin 

sübjektif unsurlarının bulunduğu görüşü ile çeliştiği ifade edilmiştir295. 

Kast kusurunun ortadan kalktığına ilişkin yaklaşım ise, kast haksızlığının 

bulunduğu bir noktada kast kusurunun bulunmamasının kendi içinde çelişkili bir 

ifade olduğu noktasından eleştirilmiştir296. Bu eleştiri noktası, hem katı hem de sınırlı 

kusur teorisinin yandaşları tarafından ortaya atılmıştır. Örnek olarak konuya sınırlı 

kusur teorisi açısından yaklaşan ve sonuç olarak failin kastını reddeden Schroth, çifte 

anlamlı bir kast kavramının, ceza hukuku açısından herhangi bir dayanağı olmadığını 

ifade etmektedir. Yazara göre ceza hukuku, yalnız iki yüklenim tipi kabul etmektedir 

ve bunlar kast ile taksirden ibarettir. Kastın aynı zamanda kusurluluğa ilişkin bir 

yönünün bulunduğuna ve eylemin kasten işlenmesi durumunda dahi bunun ortadan 

kalkabileceğine ilişkin tezler ise melez bir yüklenim tipi yaratmakta ve yürürlükteki 

hukukla çelişmektedir297. Ayrıca, kastın cezai sonuçlarının hukuksal temellerinden 

ayrı tutulamayacağı, bir durumda kast nedeniyle ceza sorumluluğu ortadan 

                                                
294 Roxin, AT/I, § 14, Kn. 71.  
295 NK-Puppe, § 15, Kn. 3; aynı görüşte: Otto, AT, § 7, Kn. 66. Yazarlar bu noktadan hareketle kast 
kavramının hem haksızlık hem de kusur alanında bir görünümü olduğu görüşüne bütün olarak karşı 
çıkmaktadırlar. 
296 Bkz. Paeffgen, GS Armin Kaufmann, s. 411. 
297 Schroth, Vorsatz als Aneignung der unrechtskonstituierender Merkmale, s. 28, 29; FS Arthur 
Kaufmann, s. 602. 
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kalkıyorsa, bunun tek nedeninin kastın da ortadan kalkması olabileceği 

savunulmuştur298.  

Bunun dışında, hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisinin iddia ettiği şekilde 

kasttan doğan haksızlık etkilenmezken kusurunun ortadan kalktığı kabul edilen tek 

olgunun hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgı olduğu, belirtilen etkiye, 

suç teorisinin başka bir alanında rastlanamadığı, ya da rastlandığı ileri sürülen 

noktalarda bile aynı sonuçlara daha basit teorilerle ulaşılabileceği görülmekte ve bu 

durum, söz konusu teorinin salt bu sorunun çözümü için geliştirilmiş ad hoc bir teori 

olduğu ve dolayısıyla dogmatik bütünlükten uzak bulunduğu yönünde 

yorumlanmaktadır299. 

Avusturya Ceza Kanunu’nun § 8 hükmünde yer alan düzenlemenin de, 

hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisi çerçevesinde yorumlanmasının hatalı olduğu 

ve yanlış anlaşılmalara neden olabileceği iddia edilmiştir. Buna göre, hukuka 

uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgının kastı ortadan kaldırmaması 

durumunda teşebbüs hükümlerinin uygulanabileceği düşünülebilecek ve bu da 

taksirli sorumluluk ile çelişecek ve Avusturya Ceza Kanunu’nun ruhuna aykırı 

düşecektir300. 

Bu noktalardaki eleştirilere başka bir açıdan yaklaşan Grünwald ise, hukuksal 

sonuçlarda sınırlı kusur teorisinin aslında kendine özgü, bağımsız bir teori 

olmadığını, bunu savunanların gerçekte klasik sınırlı kusur teorisinden farklı bir şey 

söylemediklerini, ancak farklı terimler kullandıklarını ifade etmekte301 ve aslında 

maddi açıdan söz konusu bulunmayan farklılıkların, terimlerin uyumlaştırılması ile 

giderilebileceğini savunmaktadır302. Yazara göre, klasik sınırlı kusur teorisini 

savunanların “haksızlık kastı”ndan anladıkları ile, hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur 

                                                
298 Schroth, Vorsatz und Irrtum, s. 121. Aynı görüşte: RINCK, s. 99-100.  
299 Bkz. Rinck, Der zweistufige Deliktsaufbau, s. 98, 99. 
300 Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2. Aufl., Manz Verlag, Viyana, 2005 (Bölüm yazarı: 
Höpfel) [WK-Höpfel], § 8, Kn. 5. 
301 Bkz. Gerald Grünwald, “Zu den Varianten der eingeschränkten Schuldtheorie”, Gedächtnisschrift 
für Peter Noll [GS Noll], Ed. Robert Hauser / Jörg Rehberg / Günter Stratenwerth, Schulthess 
Verlag, Zürich, 1984, s. 189. 
302 Grünwald, GS Noll, s. 196. 
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teorisinde geçen “kast kusurunun” veya “kasttan doğan ceza sorumluluğunun ortadan 

kalkması” kavramı, aslında birbiriyle örtüşmekte olup, ikisinin de temelinde yatan, 

ceza yasasında geçen “kast” kavramının farklı bağlamlarda farklı şekilde 

anlaşılabileceği düşüncesidir303.  

Hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisine yöneltilen eleştirilerden bir diğeri 

ise, haklı savunma alanında öngördüğü sonuçlara ilişkindir. Teoriye göre, hukuka 

uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgı, kaçınılabilir olsa da olmasa da, kasttan 

doğan haksızlığı ortadan kaldırmamakta ve ancak hareketin olumsuz değerini 

etkilemektedir. Bu durumda ise, yapılan eylem bütünüyle haksızlık kapsamından 

çıkmadığından, buna karşı haklı savunmada bulunmak mümkün olacaktır. Örnek 

olarak, geceleyin çalıların arkasından birden yola fırlayan bir kimsenin kendisine 

saldırmak üzere olduğunu sanan bir kişi, ona karşı müessir fiil derecesinde 

hareketlerde bulunmaya başlasa, söz konusu kimse kendisini korumak için 

kusurluluğu kaldıran zorda kalıştan değil, haklı savunma hukuka uygunluk 

nedeninden yararlanabilecek ve bu çerçevede karşı koyabilecektir. Kendisine 

saldırıldığını sanarak hareket eden ve şimdi gerçekten saldırı altında bulunan kişi ise, 

saldırı hukuka aykırı olmadığı için buna katlanmak durumunda kalacak, karşı 

koyamayacaktır. Tipte yanılgı durumunda ise, yanılgı kaçınılmaz olduğunda kast 

ortadan kalktığı ve eylem bütünüyle haksızlık kapsamından çıktığı için, karşı tarafın 

müdahalesi hukuka uygun hale gelmeyecek, olsa olsa kusurluluk ortadan kalkacaktır. 

Bu durumda da, yanılan kimsenin buna karşı gerçekleştireceği eylemler hukuka 

uygunluk korumasından yararlanabilecektir. İşte, hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur 

teorisi, iki yanılma türü arasında bu şekilde bir ayırıma ve çifte standarda neden 

olduğu gerekçesiyle eleştirilmektedir304. 

Hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisinin, teşebbüs durumunda faile ceza 

verilmesine izin verdiğine ilişkin görüşler, bu sonucun kendi içinde tutarsız olduğu 

yorumu ile karşılanmıştır. buna göre, teşebbüs kasıtlı eyleme ilişkin özel bir görünüş 

biçimidir. Halbuki, eylemin tamamlanmış halinde kasttan doğan sorumluluğu kabul 

                                                
303 Grünwald, GS Noll, s. 190. 
304 Rinck, Der zweistufige Deliktsaufbau, s. 103-104. 
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etmeyen hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisi, tamamlanmamış bir eylem söz 

konusu olduğunda bu sorumluluğa ilişkin bir cezalandırma aracına başvurmaktadır. 

Bu durumda, tipte yanılmada olduğu kadar, hukuka uygunluk nedenlerinin 

koşullarında yanılgı halinde de teşebbüs sorumluluğunun reddedilmesi 

gerekmektedir305. 

Teorinin yanılgı sonucunda işlenen suça katılmaya olanak verdiğine ilişkin 

yorumlar ise, aynı noktaya başka yollardan da ulaşmanın mümkün olduğu iddiası ile 

karşılanmıştır306. Nitekim, kast kavramının birden fazla düzlemde anlaşılabileceğini 

savunan Frisch’e göre, katı kusur teorisi ve hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisi 

dışında kalan teorilerin, hukuka uygunluk nedenlerinin varlığında yanılan failin 

eylemine katılmaya izin vermediği ve bu şekilde ceza sorumluluğunun alanını 

daralttığına ilişkin iddia yöntemsel açıdan yanlış bir temele kurulmuştur. Buna göre, 

bir sistemin parçası olan alt-sistemlerin birinde kullanılan bir kavramın, ancak bu alt-

sistemin kendi bütünlüğü içinde anlaşılması gerekir ve başka bir alt-sistemde aynı 

kavram geçtiğinde, bu kez aynı kavramın bu ikinci alt-sistem çerçevesinde farklı bir 

yoruma tabi tutulması herhangi bir çelişki yaratmaz307. Bu bağlamda, suça 

katılmanın bir ön koşulu olan “kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı” 

teriminde (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 40’ıncı maddesi) yer alan “kast” 

kavramı, katılma normunun kendi ratio’su çerçevesinde, salt tipik kast olarak 

anlaşılabilecek ve hukuka uygunluk nedenini var sanarak davranan failin eylemine 

katılan (ve yanılgı içinde bulunmayan) diğer kişilerin cezalandırılması mümkün 

olacaktır308. 

                                                
305 Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem 
Irrtum, s. 328. 
306 Bkz. Paeffgen, GS Armin Kaufmann, s. 411. 
307 Frisch, Vorsatz und Risiko, s. 253; aynı görüşte: NK-Puppe, § 16, Kn. 136. 
308 Frisch, Vorsatz und Risiko, s. 253; aynı görüşte: SK-Rudolphi, § 16, Kn. 13. Roxin bu görüşün 
kast kavramını iki farklı şekilde değerlendirmesini sistematik açıdan sorunlu bulmakla birlikte, sonuç 
olarak benimsemektedir. (Claus Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 8. Aufl., de Gruyter Recht, 
Berlin, 2006, s. 555). Roxin’e göre, yanılanın eylemine iştirak durumunda çoğu zaman dolaylı faillik 
söz konusu olacak, buna karşılık dolaylı failliğin kabul edilemediği “görev suçları”na iştirak açısından 
kast “tipik kast” olarak anlaşılmak gerekecektir. Bununla birlikte yazara göre, söz konusu çözüm 
cezalandırma boşuklarını yine de bütünüyle ortadan kaldıramamakta, ilgilinin rızası hukuka uygunluk 
nedeninin maddi koşullarında yanılgıya düşen fail bakımından iştirak hükümlerinin uygulanmasını 
imkansız hale getirmektedir. Belirtelim ki bu sonuç, Roxin’in ilgilinin rızasını bir hukuka uygunluk 
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Bunun dışında, yanılgıya düşen failin eylemine, yanılgıya düşmeden katılan 

başka kimselerin, tipik sonucun doğmasına yardımcı oldukları durumların çoğunda 

zaten dolaylı failliğin gündeme geleceği, dolayısıyla da bu açıdan önemli bir boşluk 

doğmayacağı iddia edilmektedir309. Bu kapsama girmeyen ve cezasız kalması olası 

bulunan hallerde ise, yasadaki boşluğun yasa koyucunun bilinçli seçiminden 

kaynaklanan bir sonuç olduğu ve buna katlanılması gerektiği savunulmaktadır310. 

Buna göre, benzer sorunlar, tipte yanılgı durumunda da ortaya çıkabilmekte, örneğin 

kendi malı sandığı bir otomobile zarar veren kimseye araç sağlayarak yardımcı olan 

fail, suça katılmada bağlılık ilkesi gereği cezalandırılmazken, benzer bir durumun 

hukuka uygunluk nedenleri söz konusu olduğunda (örneğin, otomobilin asıl sahibinin 

kendisine rıza gösterdiğini sanan kimsenin aynı eylemi yapması durumunda) 

“cezalandırma boşluğu” olarak değerlendirilmesi hatalı bir görüştür311. 

(3) Karma Sınırlı Kusur Teorileri 
i. Genel olarak 

Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgının kastı ortadan 

kaldırdığı ve failin ancak taksirli eylemden dolayı cezalandırılmasına olanak tanıdığı 

görüşüne katılan yaklaşımların bir bölümü, yukarıda incelenen teorilerden herhangi 

birine bütünüyle dahil edilememektedir. Bunlar, çeşitli sınırlı kusur teorilerinden 

veya kast teorisinden alınan unsurlarla kendilerine özgü bir yanılgı kuramı yaratmış 

ve kimi zaman bu teorilerin kullandığı terimlere farklı anlamlar yüklemişler, böylece 

bunların ortak noktalarını ön plana çıkarmaya çalışmışlardır. Söz konusu teorilerin 

                                                                                                                                     
nedeni değil, tipikliği ortadan kaldıran bir neden olarak değerlendirmesinden kaynaklanmaktadır (krş. 
Roxin, AT/I, § 13, Kn. 12 vd.).  

Ayrıca krş. Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzaus-
schließendem Irrtum, s. 329-330. Kuhlen, bu yaklaşımı, sorunun çözümünü yanılma teorisi içinde 
değil, suça katılma kavramı kapsamında değerlendirmesi açısından hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur 
teorisinin görüşüne göre dogmatik bakımdan daha sağlıklı bulmaktadır, Yazar bununla beraber, kendi 
ifadesiyle bir “acil durum çözümü” üretmek için böyle bir sistematik tutarsızlığa girişilmesini gereksiz 
görmekte ve söz konusu sorunun bir boşluk teşkil ettiğin ve bu boşluk yasakoyucu tarafından 
kapatılana kadar bu duruma katlanılması gerektiğini savunmaktadır. 
309 Kaufmann, Arthur, FS Lackner, s. 196-197; Schünemann, GA 1985, s. 349; aynı görüşte: S/S-
Cramer, Vorbemerkung §§ 25, Kn. 35. 
310 Schroth, FS Arthur Kaufmann, s. 600; Schünemann, GA 1985, s. 349. 
311 Rinck, Der zweistufige Deliktsaufbau, s. 106, aynı görüşte: Kuhlen, Die Unterscheidung von 
vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem Irrtum, s. 328. 
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her biri, kendilerini geliştiren yazar özelinde bir tutarlılık gösterdiğinden, bunların 

yazarların eserleri bağlamında incelenmesi gerekmektedir. 

ii. Frisch’in teorisi 
(a) Genel olarak 

Kastı, “yasal tipteki maddi unsurların bilinmesi ve istenmesi” olarak değil de, 

“yasal tipte tanımlanan davranış normuna aykırılık” olarak tanımlayan Wolfgang 

Frisch, yanılma teorisini de bu tanıma dayandırmaktadır. Yazara göre kasttan doğan 

sorumluluğun temelinde yatan ratio, failin suç tipine ilişkin davranış normuna aykırı 

düşen kararıdır312.  

Belirtelim ki Frisch, kastın konusunu oluşturan davranış normu kavramını 

suç tipi ile sınırlı görmemektedir. Buna göre davranış normunun ihlali teriminden 

anlaşılması gereken, ilgili suç tipinde gösterilen sonucu doğurma riskini taşıyan ve 

aynı zamanda bu tipte korunan hukuksal değeri ihlal etmeye elverişli eylemlerdir313. 

Yazara göre davranış normu, korunan hukuksal yarara göre belirlenen bir emir 

cümlesidir. Eylemin yalnızca yasal tipte yazan koşullara uygun olması ise, söz 

konusu emir cümlesini ihlal için yeterli bir koşul sayılamayacaktır; yani hukuka 

uygunluk nedenlerinin koşullarını da içerir. Frisch’in ifadesiyle, “kendisi açısından 

tipe uygun bir riskin varlığından hareket eden fail, bu sırada hukuka uygunluk 

sağlayan (...) bir durumu var saymış ise, yasal tipe ilişkin davranış normuna aykırı 

düşen bir kararın bulunduğu söylenemez. Davranışını genel olarak bu yönde 

değerlendiren biri, kanunun ilgili çıkar çatışmasını çözme biçiminden farklı bir karar 

vermemektedir – hukuksal değerin korunması için kurulan davranış düzeninden bir 

sapmadan söz edilemez. Bu nedenle, bu durumlarda, (...) kasttan doğan ceza 

sorumluluğunun dayanağı olan amaç mantığına ilişkin (zweckrational) veri 

bulunmamaktadır”314.  Bu nedenle de, bir hukuka uygunluk nedeninin var sayılması 

                                                
312 Frisch, Vorsatz und Risiko, s. 111.  
313 Frisch, Vorsatz und Risiko, s. 95. 
314 Frisch, Vorsatz und Risiko, s. 244, 245. (Vurgular yazara aittir). 
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“haksız” bir nedene de dayansa, kasıtlı eylemden cezalandırılması mümkün 

değildir315.   

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, yasal tipin uyarı işlevinin, hukuka uygunluk 

nedeninin varsayılması durumunda önemli ölçüde gerileyeceğini savunan Frisch, bu 

varsayımda bulunan faili, değer mantığı açısından da kasten suç işleyen biri ile bir 

tutmanın mümkün olmadığı, böyle bir kimsenin ancak bilinçli taksir ile hareket eden 

bir kişi ile karşılaştırılabileceği sonucuna varmaktadır316.  

Frisch’in teorisi, kast tanımına tipik kastın dışında bir takım özelliklerin de 

kasta dahil kabul edilmesi ve bunların eksikliği halinde kastın bulunmadığı sonucuna 

varılması ile tutarlı bir bütün oluşturmaktadır. Yazar bunu, “kast tanımı ile kasttan 

doğan ceza sorumluluğunun amacının (ratio) örtüşmesi”  olarak tanımlamakta ve 

bunun için, tipe uygun davranışın bilinmesini içeren her davranışın zorunlu bir 

şekilde kasten işlenmiş bir eylem sayılamayacağının kabul edilmesi gerektiğini ifade 

etmektedir317. Bu görüşe göre kast, iki ayaklı bir yapı olup, tipe uygun eylemin 

bilinerek gerçekleştirilmesi bunun gerekli koşuludur, ancak yeter koşulu değildir. Bir 

eylemin kasten işlendiğinin kabulü, ancak bu kastı ortadan kaldıran bazı durumların 

bulunmamasına bağlıdır318.  

Kastın bu “iki ayaklı” yapısına dayanak olarak, kastın karşısında duran 

objektif unsur olan “haksızlığın” da iki ayaklı olduğu ve “kendi açısından” haksızlığı 

ortaya çıkaran bir maddi vakıanın, bu haksızlığı ortadan kaldıran bir hukuka 

uygunluk nedeni ile dengelenmesinin genel kabul gören bir yaklaşım olduğu 

gösterilmektedir. Kastın ilişkin olduğu kabul edilen “tipe ilişkin davranış düzeni” 

tipe uygun ve hukuka aykırı eyleme karşılık geliyorsa, kastın da bu iki unsuru 

kapsayan bileşik bir kavram olduğu kabul edilmelidir319.  

                                                
315 Frisch, Vorsatz und Risiko, s. 245. 
316 Frisch, Vorsatz und Risiko, s. 246-247. 
317 Frisch, Vorsatz und Risiko, s. 249. 
318 Frisch, Vorsatz und Risiko, s. 249. 
319 Bkz. Frisch, Vorsatz und Risiko, s. 250. 
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Frisch, tipe uygun eylemin bilinmesi anlamındaki “basit” kastın, davranış 

normuna aykırı karar olarak tanımlanan “bileşik kavram olarak” kasttan ayırt 

edilmesi gerektiğini, gerekirse bunun için çeşitli yazarlar gibi hareket kastı – suç 

kastı veya tipiklik kastı – haksızlık kastı gibi ayırımların kullanılabileceğini ifade 

etmektedir320.  

(b) Eleştiriler 
Frisch’in görüşleri, katı kusur teorisi yandaşlarının klasik itirazları dışında, 

özellikle kastın cezalandırılma amacını belirlerken kullandığı “davranış normuna 

aykırı seçim” ölçütü nedeniyle eleştirilmiştir. Buna göre ilk olarak, her bir suç tipinin 

dayandığı “davranış normları”, özellikle sonucu hareketten ayrı suçlarda, çok dar bir 

yorum yöntemiyle belirlenebileceği gibi, kişinin kabul ettiği suç politikasına bağlı 

olarak, çok geniş bir davranış normuna ulaşmak da mümkün olabilecektir, bunun 

sonucu ise, kast sorumluluğunun genişletilmesi olacaktır321. 

iii. Mir Puig’in “üç katmanlı kast” anlayışı 
Birden çok kast tanımının koşut olarak aynı anda geçerli olduğunu ve hukuka 

uygunluk nedenlerinin objektif koşullarının da kast kapsamına bir şekilde girdiğini 

savunan bir başka yazar da, Santiago Mir Puig’dir. Mir Puig’in kast tanımı da esas 

olarak Frisch’e benzemekle birlikte, yazar, kast ve kusur teorilerini birleştirmeye 

yönelik, üç katmanlı bir kast tanımından yola çıkmaktadır. Buna göre, bilerek ve 

istenerek gerçekleştirilen bir eylem tipe uygun olduğunda, ancak tipik kast (dolo 

típico) bulunmaktadır. Hukuka uygunluk nedenlerine ilişkin bir bilgi, tipik kastı 

ilgilendirmemekle birlikte, doğal kast (dolo natural) katmanının bir parçasıdır. Yani, 

bir kişide tipik kast bulunduğu halde, eylemine açısından bir hukuka uygunluk 

nedeninin geçerli olduğunu düşünüyorsa, doğal kastının bulunmadığı söylenecektir. 

Haksızlık bilinci ise, kastın üçüncü ve son katmanı olan tam kast’ı (dolo completo) 

oluşturur: Ancak tipe uygun ve hukuka aykırı eylemi bilerek ve isteyerek 

                                                
320 Frisch, Vorsatz und Risiko, s. 251. 
321 Schroth, Vorsatz als Aneignung der unrechtskonstituierender Merkmale, s. 57. Yazara göre, 
Frisch’in öğretisi, temelde, Binding’in eskimiş kabul edilen ve çokça eleştirilmiş norm öğretisinin 
yeni bir görünüşünden ibarettir. 
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gerçekleştiren ve haksızlık bilincine sahip bir failin tam kastı olduğundan söz 

edilebilir322.  

Mir Puig, üç katmanlı kast anlayışına karşın hukuka uygunluk nedenlerini 

negatif tip olarak adlandırmaktadır. Buna göre,  hukuka uygun hale gelmiş eylemin, 

herhangi bir yasağa aykırı bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Hukuka 

uygunluğu sağlayan koşullar aynı anda, eylemin yasaklanmış olma niteliğini de 

ortadan kaldıran koşullardır323. Bununla birlikte, tipin olumsuz unsurları öğretisinden 

şu noktada ayrılmaktadır: Yazara göre, hukuka uygunluk nedenleri, her bir yasak 

normunu soyut olarak sınırlayan olumsuz unsurlar değil, ancak somut eylemin 

olumsuz değerini ve dolayısıyla yasaklanmış olma niteliğini ortadan kaldıran 

koşullardır324.  

Yazara göre, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgı da olumsuz 

tipe ilişkin bir yanılgı olduğundan, sonuç olarak tipte yanılgı ile koşut 

değerlendirilmesi ve failin yanılgıya düşmesinin kaçınılabilir olduğu durumlarda 

ancak taksirinden cezalandırılması gerekmektedir325.  

d. Değerlendirme 
Hukuka uygunluk nedenlerinin varlığında yanılgının kastı kaldırıp 

kaldırmayacağına ilişkin çeşitli teorileri birbirinden ayıran konunun, kast kavramının 

anlaşılış şekli olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Fakat, bu kavramın da temelinde 

yatan asıl tartışmanın merkezinde, “ceza hukuku normu”ndan neyin anlaşılması 

gerektiği yatmaktadır. Nitekim, yukarıda sözünü ettiğimiz yazarların çoğu, kastın 

“ceza hukuku normunun bilinçli ihlali” şekilde tanımlanmasına karşı 

çıkmamaktadırlar. Buna karşılık, bu “norm”un, hukuka uygunluk nedenlerini 

kapsayıp kapsamadığı noktasında farklı sonuçlara ulaşmaktadırlar. 

                                                
322 Mir Puig, PG, s. 255. 
323 Mir Puig,  PG, s. 411. 
324 Mir Puig,  PG, s. 412. 
325 Mir Puig,  PG, s. 415,416. 
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Nitekim Welzel, “ceza normu”nu tanımlarken, “yasal tipte yer alan davranış 

biçimlerinin gerçekleştirilmesini yasaklayan emir” ifadesini kullanmıştır326. Bunun 

sonucu olarak “yasak normunu tipe uygun olarak gerçekleştiren her eylem norma 

aykırıdır, fakat aynı zamanda hukuka aykırı  olması zorunlu değildir”327. 

Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarının tipe uygun eylem unsuru 

ile denk olduğunun ve failin kasten cezalandırılması için, kastının bu maddi koşulları 

da kapsaması gerektiği noktasında birleşen teoriler, bunu açıklamak için de aynı 

noktadan hareket etmektedirler: Kast kavramı, tipik kastın ötesinde bazı unsurları da 

bünyesinde barındırmaktadır.  

3. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Koşullarında 
Yanılgının Bağımsız Bir Kavram Olarak 
Değerlendirilmesi 
a. Genel Olarak 

Doktrindeki bir kısım yazar, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında 

yanılgının ne tipte yanılma ile, ne de yasak yanılgısı ile bir tutulabileceğini, bunun 

kendine özgü ayrı bir yanılma türü olduğunu ve kusurluluğu yine diğerlerinden farklı 

bir şekilde etkilediğini savunur. Bunlar kendi aralarında çeşitli çözümler önermekle 

birlikte soruna yaklaşım tarzları benzerdir.  

Söz konusu teorilerin ortak noktasına göre, hukuka uygunluk nedenlerinin 

koşullarında yanılan bir kişinin, tipe uygun eylemi gerçekleştirmek konusunda kastı 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, bazı savunucuları söz konusu yanılgı durumunda 

taksir derecesinde bir ceza aralığı öngörürken, diğerleri kasta ilişkin ceza aralığının 

çeşitli indirim nedenlerinin zorunlu olarak uygulanması yoluyla indirilmesini ve bu 

yanılgı türü için ayrı bir ceza aralığı belirlenmesini benimsemektedir. 

Hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarındaki yanılgıyı kendine özgü bir 

yanılma türü olarak düzenleyen ve bu yanılgıya, tipte ve yasak yanılgısından farklı 

sonuçlar tanıyan bir hukuk düzenine ise rastlanmamaktadır.  

                                                
326 Welzel, Das neue Bild des Strafrechtssystems, s. 15. 
327 Welzel, Das neue Bild des Strafrechtssystems, s. 15. 
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b. Hukuksal Sonuçlar Bakımından Bağımsız Kusur Teorisi 
(1) Dreher’in de lege ferenda yaklaşımı 

Doktrinde Dreher tarafından savunulan bir görüşe göre, hukuka uygunluk 

nedenleri, yasal tipten ve kusurdan ayrı bir değerlendirme aşaması olduğundan, özü 

itibariyle diğerlerinden bağımsız ve kendine özgü bir “hukuka uygunluk tipi” 

oluşturmaktadır. Buna karşılık, öğreti ve yasa koyucu, hukuka uygunluk nedenleri 

açısından, tipe uygunluk unsurundaki “kast” kavramına karşılık gelecek bir kavram 

oluşturamamıştır328. Bu sorun, kast teriminin, biri tipin sübjektif yönü olarak “dar”, 

diğeri ise kusurun türlerinden biri olarak “geniş” anlamı olduğu şeklindeki bir 

yorumla aşılabilecek de olsa, bu durum, taksirli değerlendirme işin içine girince aynı 

tutarlı sonuçları verememektedir.  

Dreher, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgının kastı kaldırıp 

taksirli sorumluluğu doğurabileceğine ilişkin tezlere karşı, katı kusur teorisi 

tarafından savunulan “cezalandırma boşlukları” görüşünü doğru kabul etmekte ve 

taksir derecesindeki bir cezalandırmanın ancak taksir sorumluluğunun öngörüldüğü 

suç tipleri için geçerli olabileceğini, bu nedenle de “devlete karşı direniş hakkı” gibi 

zeminlerden yola çıkan hukuka uygun nedenlerine mutlak geçerlilik tanınması 

sonucunun doğacağını öngörmektedir329. Taksirle işlenen eylemlerin 

cezalandırılamadığı suçlar açısından bu durumun büyük bir zayıflığa neden olacağını 

ve sınırlı kusur teorisinin bunu engellemekte yetersiz kaldığını kabul etmektedir. 

Yazarın ifadesiyle, “katı kusur teorisine karşı çıkarak kastın varlığını reddeden bütün 

öğretilerin pratik zayıflığı burada yatmaktadır; pratik bu noktada, teorik açıdan doğru 

bir noktadan da yola çıksa zorluklarla karşı karşıya gelmektedir ve geçerli hukuk, bu 

zorlukları aşmaya izin vermemektedir”330. 

İşte bu nedenlerle de lege ferenda bir eleştiri getiren Dreher, hukuka 

uygunluk nedenlerinin varlığında kaçınılabilir yanılgı ile ilgili özel bir düzenleme 

yapılmasını ve bu düzenleme gereği, bu yanılgı türü için taksir derecesinde bir 

cezalandırmanın geçerli olmasını önermektedir. Fakat, sınırlı kusur teorisinden farklı 
                                                
328 Dreher, FS Heinitz, s. 224. 
329 Dreher, FS Heinitz, s. 226. 
330 Dreher, FS Heinitz, s. 227. 
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olarak, yazarın öngördüğü düzenlemede, failin işlediği suç taksirle işlenemeyen suç 

tiplerinden de olsa fail taksirinden sorumlu tutulmalı ve bu durumlarda Alman Ceza 

Kanunu’nun § 49/1 hükmünde yer alan takdiri hafifletici neden, kasten işlenen 

eyleme öngörülen cezaya takdiri değil, zorunlu olarak uygulanmak yoluyla düşük bir 

ceza aralığına ulaşılmalıdır331. 

(2) Teorinin yerleşmesi ve öğretide gösterdiği gelişme 
Dreher’in öğretisini ilkesel olarak benimseyen bir akım, yazarın de lege 

ferenda getirdiği önerileri, geçerli hukuk açısından uygulayabilmenin yollarını 

aramıştır. Hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgının kural olarak kastı 

ortadan kaldırmadığını savunan ve genel değerlendirmeler açısından katı kusur 

teorisine yakın duran yazarlar, bu bağlamda yasak normunda bir yanılgıyı temel 

almalarına karşın, bunu ayrı ve kendine özgü bir yanılgı türü olarak görmüş ve 

değişik bir çözüm tarzı benimsemişlerdir. Bu akıma doktrinde “hukuksal sonuçlar 

açısından bağımsız kusur teorisi” (Rechtsfolgenselbständige Schuldtheorie)332 adı 

verilmektedir. Bu teorinin, Dreher’in önerisinden en önemli farkı, hukuka uygunluk 

nedenlerinin koşullarında yanılgıdan doğan ceza sorumluluğunun ana kaynağı olarak 

taksiri değil, kastı görmesidir. Bununla birlikte, başta sınırlı kusur teorisi olmak 

üzere doktrinde katı kusur teorisine getirilen “faile kasten ceza verilmesinin ceza 

adaletine aykırı olacağı” eleştirisine karşılık olarak, kast fikrinden vazgeçmeden bir 

orta yol bulmaya çalışmışlardır. 

Bu teorinin yandaşı olan Krümpelmann ve Paeffgen’e göre, Alman Ceza 

Kanunu’nda yasak yanılgısını düzenleyen §17’de öngörülen ve kaçınılabilir yasak 

yanılgısı durumunda cezada indirim sağlayan hükmün uygulanması, hukuka 
                                                
331 Dreher, FS Heinitz, s. 228. Yazarın önerdiği madde metni şu şekildedir:  

“Hukuka uygunluk nedenlerinde yanılgı 

(1) Tipe uygun bir eylemi kasten gerçekleştiren, fakat bu sırada, eylemi hukuka uygun hale 
getirecek durumları, yanılgı sonucunda var kabul eden fail, kasten suç işlemekten 
cezalandırılmaz. 

(2) Buna karşılık failin yanılgısından kaçınması mümkün idiyse, yasa gereği o suç için taksirli 
bir davranış cezalandırılmadığı durumlarda dahi, taksirle suç işlemekten cezalandırılır. Bu 
gibi durumlarda, kasıtlı suç için öngörülen ceza, § 49/1 hükmündeki oranda indirilerek 
verilir. 

332 Terim için bkz. Roxin, AT/I, § 14, 58. 
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uygunluk nedenlerinde yanılgı açısından adil bir çözüm getirmeyecektir. Bu nedenle 

söz konusu yazarlar, Alman Ceza Kanunu §49’da düzenlenen ve asıl suçun cezasının 

alt sınırının da altına inmeyi olanaklı kılan indirim nedeninin, hem de yasada 

öngörüldüğü üzere takdiri değil, zorunlu bir şekilde uygulanması gerektiğini 

savunmaktadırlar333. 

Krümpelmann’a göre, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarındaki yanılgı, 

yasak yanılgısı ile aynı ölçütlere bağlı tutulamayacaktır. Zira, yasak yanılgısının 

temelinde yatan ve failin yanılgısının kaçınılabilir olup olmadığını belirleyen özen 

yükümü genel sorumluluk esaslarına dayanırken, hukuka uygunluk nedenlerinin 

koşullarındaki yanılgıda söz konusu olan özen yükümü, failin kendi risk içeren 

davranışından çıkmakta ve “haksızlık” üst kavramı altında yer almaktadır334.  

Bu görüşü destekleyen Paeffgen, durumu bir örnekle somutlaştırmaktadır: 

“İnsanları yaralamayacaksın” şeklinde özetlenebilecek norm ile “hukuka aykırı bir 

saldırının varlığına ilişkin koşulun gerçekleştiğini dikkatli bir şekilde kontrol edip 

buna ikna olmadan haklı savunmada bulunmayacaksın” şeklindeki özen yükümünü 

gösteren emir, aynı hukuksal değerden kaynaklandıkları ve aynı koruma alanına 

sahip oldukları halde,  ikisi arasında büyük bir fark bulunmaktadır: İlki, kendi başına 

ayakta duran bir yasak iken, ikincisi ancak failin bir izin normunu algılamaya yönelik 

iradesine bağımlı bir şekilde ortaya çıkar, bu yönden de taksirli suçlara yakın bir öze 

sahiptir335. Bununla birlikte, hukuka uygunluk nedenini var sanarak hareket eden fail, 

bu yanılgısının sonucunda kasten suç işlemektedir, dolayısıyla da eylemin normatif 

temeli açısından taksirli eylemlerle arasında farklılık bulunmaktadır. Başka bir 

deyişle, fail, özen yükümüne aykırılığı nedeniyle, başka normlara ve emirlere aykırı 

davranmaktadır336. 

                                                
333 Krümpelmann, ZStW-Beiheft 1978, 50 vd.; aynı görüşte: Hans-Ullrich Paeffgen, Der Verrat in 
irriger Annahme eines illegalen Geheimnisses (§ 97b StGB) und die allgemeine Irrtumslehre 
[Der Verrat], Duncker & Humblot, Berlin, 1979, s. 175 vd.  
334 Krümpelmann, ZStW Beiheft-1978, s. 48. 
335 Paeffgen, Der Verrat, s. 138. 
336 Paeffgen, Der Verrat, s. 139.  
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Bu teoriye göre, hukuka uygunluk nedenlerini kaçınamayacağı bir yanılgı 

nedeniyle var sanarak gerçekleştirilen eylem, tipik kasta bağlı olumsuz amaçsallık 

değerini (Intentionalitätsunwert) ortadan kaldıracak bir amaçsallık değeri 

(Intentionalitätswert) taşıdığından, failin ceza sorumluluğu ortadan kalkmaktadır. 

Yani, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında kaçınılmaz yanılgı, esasen yasak 

normunda bir yanılgı olduğu halde, sübjektif haksızlık düzeyi önemli ölçüde azalmış 

bulunmaktadır337. Kaçınılabilir yanılgı durumunda ise, bu olumsuz değer bütünüyle 

ortadan kalkmayacak, fakat önemli ölçüde azalacaktır338. Bunun yanında olumsuz 

sonuç değerinde de meydana gelen azalma nedeniyle, fail kastından sorumlu tutulsa 

da, kasıtlı bir eylemden doğan ceza aralığında cezalandırılması mümkün değildir339. 

Yazarın ifadesiyle, hukuka uygunluk nedenlerinin varlığında kaçınılabilir yanılgı 

durumunda iki etkenin birden gözetilmesi gerekir. Bunlardan ilki, yasak yanılgısının 

kapsamında görülen hatalı değerlendirme, diğeri ise, failin objektif hukuka uygun 

kararından kaynaklanan kararının, bilincindeki olumsuz amaçsallık değerini 

azaltmasıdır. Bu iki etkenin birleşmesi nedeniyle, faile, yasak yanılgısına göre daha 

az ceza verilmesi doğaldır340. 

Teorinin yandaşları, ceza aralığı açısından kasttan daha düşük bir 

cezalandırmayı benimsemekle birlikte, bunun ayrıntıları konusunda görüş birliğine 

varmamışlardır. Dreher’in öğretisini yürürlükteki hukuk açısından da geçerli kılmaya 

çalışan Krümpelmann’a göre, Alman Ceza Kanunu § 49’daki genel takdiri indirim 

nedeninin bu durumlarda zorunlu olarak uygulanmasının önünde bir engel 

bulunmamaktadır341. Paeffgen ise, aynı sonuca kast temelinden yaklaşmakta ve 

Krümpelmann’ın, cezalandırmanın temelini taksir olarak alan tezine karşı 

çıkmaktadır342. Bununla birlikte yazar, cezalandırmanın alt sınırı olarak §49/1’de 

                                                
337 Paeffgen, Der Verrat, s. 151. 
338 Paeffgen, Der Verrat, s. 154. Aynı görüşte: Hans Joachim Hirsch, “Einordnung und Rechts-
wirkung des Erlaubnissachverhaltsirrtums – Über eine vermittelnde Schuldtheorie”, Festschrift für 
Friedrich-Christian Schroeder zum 70. Geburtstag [FS Schroeder], Ed. Andreas Hoyer v.d., 
C.F.Müller Verlag, Heidelberg, 2006; s. 232-233. 
339 Paeffgen, Der Verrat, s. 154. 
340 Paeffgen, Der Verrat, s. 166. 
341 Krümpelmann, ZStW Beiheft-1987, s. 51. 
342 Paeffgen, Der Verrat, s. 171, özellikle bkz. dn. 424. 
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öngörülen sınırın da altına inilebileceğini ve §49/2’nin, kural olarak yalnızca belirli 

suçlarla sınırlı olarak öngördüğü, mahkemenin cezayı indirme konusundaki takdir 

yetkisini bütünüyle serbest bırakan hükmün uygulanabileceğini savunmakta ve bunu, 

hukuka uygunluk nedenlerinin varlığında yanılgıya düşen failin eylemindeki 

olumsuz amaçsallık değerinin çok düşük miktarda bulunabileceğine ve kusur ilkesi 

gereğince, failin bu durumdaki düşük kusuru ile orantılı bir ceza verilmesi gereği ile 

açıklamaktadır343.  

Belirtelim ki Paeffgen, sonraki yazılarında bu son düşüncesinden dönmüş ve 

yürürlükteki hukuk açısından takdir yetkisinin serbestçe kullanımından doğan bir 

indirimin mümkün olmadığını savunmuştur344. 

Uzun süre iki yazarın bireysel görüşleri ile sınırlı görülen bu teori, yakın 

zamanda Heuchemer tarafından farklı bir yaklaşımla yeniden ele alınmıştır. Yazar, 

temelde Paeffgen’in katı kusur teorisinin teorik tutarlılığına ve failin eyleminin 

amaçsallık değerine ilişkin görüşlerini benimsemektedir345. Buna göre, Paeffgen, 

hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgı açısından failin davranışını 

etkileyen iki neden olduğu konusunda doğru bir saptamada bulunmuştur. 

Heuchemer, failin objektif gerçekliği “bilmemesi”nden doğan nedenin, eylemini 

“hukuka uygun” olarak değerlendirmesinden doğan nedenden ayrı ve bağımsız bir 

şekilde değerlendirilmesini savunur346. Bununla birlikte, Paeffgen’den, öngörülen 

hukuksal sonuçlar noktasında ayrılmaktadır.  

Yazara göre, Paeffgen’in savunduğunun aksine, Alman Ceza Kanunu’nun 

yasak yanılgısına ilişkin § 17 hükmü, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarındaki 

yanılmayı bütün olarak kapsamamakta, bunun maddi vakıa hakkındaki yanılmaya 

ilişkin tarafını göz ardı etmektedir. Bu nedenle de, söz konusu maddenin § 49’daki 

indirim nedenine yaptığı gönderme, hukuksal sonucun bir parçasını oluşturmakla 

                                                
343 Paeffgen, Der Verrat, s. 175, 176. 
344 Bkz. Paeffgen, GS-Armin Kaufmann, s. 399 vd., özellikle bkz. s. 414. Yazar bu makalesinde katı 
kusur teorisini savunmaktadır. 
345 Heuchemer, Der Erlaubnistatbestandsirrtum, s. 324, 325. 
346 Heuchemer, Der Erlaubnistatbestandsirrtum, s. 331, 332. 
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birlikte, bununla sınırlı hareket etmek zorunlu bir sonuç değildir347. Hukuka 

uygunluk nedenlerinin varlığında yanılgıda Alman Ceza Kanunu § 49/I’deki indirim 

dışında, § 49/II’de yer alan ve cezanın alt sınırını açık bırakan mutlak takdiri indirim 

nedeninin uygulanmasının hem yürürlükteki hukuk açısından uygulanmasının 

mümkün olmadığını, hem de aşırı bir takdir hakkına ve keyfiliğe yol açacağını 

savunan yazar, bunun yerine § 49/I’deki nispi indirimin iki kere üst üste 

uygulanabileceğini savunmaktadır. Gerekçe olarak da, failin düştüğü yanılgının iki 

yönünün, birbirinden normatif açıdan da farklı iki bağımsız hukuksal neden olarak 

değerlendirilebileceğini ve bunun sonucunda aynı maddenin iki kez ve kümülatif bir 

şekilde uygulanması yoluyla, sınırları daha belirli bir ceza aralığına ulaşılabileceğini 

gösterir348. 

c. Bağımlı Kusur Teorisi 
Öğretide Jakobs, yukarıda sözü edilen teorilerle aynı noktadan yola çıkan, 

fakat hukuksal sonuçları bakımından değişik bir sonuca ulaşan bir teori 

benimsemiştir.  

Jakobs’un ifadesiyle, “hukuka uygunluk nasıl bağımsız bir dogmatik kategori 

ise, hukuka uygunluk nedeninin yanılgı sonucu var sayılması da o derecede bağımsız 

bir yanılma türüdür”349. Yazar, yasal tipi kasten gerçekleştiren failin eyleminin 

taksirli bir eyleme dönüştüğünü kabul etmemesine karşın, bu eyleme yasak yanılgısı 

hükümlerinin uygulanmasını da reddetmektedir350.  

Yazar, Krümpelmann’ın, hukuka uygunluk nedenlerinde kaçınılabilir yanılgı 

durumunda faile kasten suç işlemekten ceza verilmesini ve cezanın Alman Ceza 

Kanunu § 49/II’de yer alan özel takdiri indirim nedeni uygulanarak indirilmesi 

önerisini kendi düşüncesine en yakın görüş olarak kabul etmekle birlikte, bu sistemin 

geçerli hukuk açısından savunulamayacağını iddia etmektedir. Zira söz konusu 

hüküm, cezanın alt sınırının altına inmeye izin vermekle birlikte, cezanın üst 

                                                
347 Heuchemer, Der Erlaubnistatbestandsirrtum, s. 334. 
348 Heuchemer, Der Erlaubnistatbestandsirrtum, s. 329. 
349 Jakobs, AT, Kn. 11/53. 
350 Jakobs, AT, Kn. 11/53.  
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sınırında fazla bir indirim sağlamamakta ve bu nedenle hukuk güvenliğini tehlikeye 

düşürmektedir. Bunun dışında yazar, özellikle mala zarar verme gibi taksirle 

işlendiğinde cezalandırılmayan bazı suçlarda faile – indirimli de olsa – bir ceza 

verilmesinin her zaman adilane bir çözüm olmadığını iddia etmektedir351. 

Jakobs’un bu değerlendirmeler ışığında vardığı sonuç, hukuka uygunluk 

nedenlerinin koşullarında yanılan failin kasten suç işlemiş kabul edilmesi ve bununla 

birlikte, kendisine verilecek cezanın üst sınırının, o eylemin taksirle işlenmiş olması 

durumunda verilebilecek cezanın üst sınırına göre belirlenmesi ve bunun üzerinde bir 

ceza verilememesidir. Buna göre, eylemin taksirle işlenememesi durumunda, faile 

herhangi bir ceza da verilmeyecektir. Failin kasten suç işlediğini kabul eden ve 

bununla birlikte cezayı taksire bağladığı için, bu görüş doktrinde bağımlı kusur 

teorisi olarak adlandırılmaktadır. 

Yürürlükteki hukuk açısından yukarıdaki değerlendirmelerde bulunan Jakobs, 

de lege ferenda bakışla, her şeye karşın yasa koyucunun hukuka uygunluk 

nedenlerinin koşullarındaki yanılgıyı ayrı bir hükümle düzenlemesi ve bu yanılgının 

kaçınılabilir olması durumu ile sınırlı olmak kaydıyla, cezanın üst sınırını önemli 

ölçüde azaltan ve herhangi bir alt sınır öngörmeyerek, faile yerine göre ceza 

verilmemesine olanak tanıyan bir yol izlemesinin tercih edileceğini 

savunmaktadır352. 

d. Telifçi Kusur Teorisi 
Önceki eserlerinde katı kusur teorisini savunan Hirsch, son olarak bu teorinin 

eleştirilen yanlarının bir kanun değişikliği ile giderilebileceğini ve sınırlı kusur 

teorisinin hukuksal sonuçlarının bu teorinin teorik temelleri ile bir noktada 

birleştirilebileceğini iddia ederek kendisi tarafından “telifçi kusur teorisi” 

(vermittelnde Schuldtheorie) olarak adlandırılan bir görüş ortaya atmıştır353.  

Bu görüşe göre, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarındaki 

yanılgının tipik kastı ortadan kaldırdığı kabul edilemese de, koşulların kendine özgü 
                                                
351 Bkz. Jakobs, AT, Kn. 11/55, 56. 
352 Jakobs, AT, Kn. 11/57. 
353 Bkz. Hirsch, FS Schroeder, s. 223 vd. 
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niteliği nedeni ile bu duruma özgü bir kusur türü olarak “izin taksiri” 

(Erlaubnisfahrlässigkeit) kabul edilebilecek ve varsayımsal bir hukuka uygunluk 

nedeninden yola çıkarak kasten suç işleyenlerin cezası bu kavram çerçevesinde özel 

bir indirime tabi tutulacaktır354.  

Hirsch hukuksal sonuçlar bakımından bağımsız kusur teorisinin yaklaşımını 

benimseyerek bu indirimin Alman Ceza Kanunu’nun § 49/II hükmüne bağlanmasını 

savunmakla birlikte, buna ek olarak cezanın üst sınırının beş yılı aşmaması ve işlenen 

suçun yasa gereği cürüm sınıfına girse dahi cünha imiş gibi sonuç doğurması için 

gerekli değişikliklerin yapılmasını da önerisine eklemektedir355. Bununla birlikte 

yazara göre, söz konusu teorinin –en azından burada öngörülmüş olan özel 

indirimin– uygulanması için bir yasa değişikliğini beklemeye de gerek 

bulunmamaktadır356.  

e. Eleştiriler 
Hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında yanılgının kusurluluğu etkileyen 

kendine özgü bir neden olduğu ve buna yine kendine özgü bir sonuç bağlanmasını 

savunan görüşler, doktrinde geniş bir kabul görmemiş, buna bağlı olarak kendilerini 

ortaya atan yazarlarla sınırlı bir şekilde savunulmuş ve özellikle yürürlükteki hukuka 

dayanan teknik bakış açılarından eleştirilmişlerdir.  

Hukuksal sonuçlar açısından bağımsız kusur teorisi tarafından savunulan ve 

mahkemenin cezayı takdirine göre ve bir alt sınır olmadan indirebilmesini sağlayan 

görüş, böyle bir durumda cezanın üst sınırının kasta göre belirleneceği ve dolayısıyla 

mahkemeye aşırı ve keyfiliğe kapı açacak bir takdir yetkisi verilmesi anlamına 

geleceği noktasından eleştirilmiştir357. 

Söz konusu eleştiri noktasından, cezanın üst sınırını taksirli eyleme göre 

belirleyerek kaçınan Jakobs ise, kasta dayalı bir kusurun varlığını kabul ederken, 

                                                
354 Hirsch, FS Schroeder, s. 229-230. 
355 Hirsch, FS Schroeder, s. 239. 
356 Hirsch, FS Schroeder, s. 239. 
357 Bkz. Rinck, Der zweistufige Deliktsaufbau, s. 142. 
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cezanın taksire göre belirlenmesine ilişkin yeterli bir dayanak gösteremediği 

gerekçesiyle eleştiriyle karşılaşmıştır358. 

Söz konusu teorilerin kabul ettiği ve özellikle Paeffgen tarafından dile 

getirilen, hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında kaçınılabilir yanılgı durumunda 

hareketin olumsuz değerine ilişkin denklemde bakiye bir değerin kaldığı ve 

dolayısıyla bu davranışların taksirle işlenmesinin yetersiz kalacağına ilişkin görüş de, 

söz konusu değerin niteliğine ilişkin herhangi bir dayanak getirilmediği noktasından 

eleştirilmiştir. Gerçekten, aynı yanılgı konusunda taksirden doğan ceza 

sorumluluğunu kabul eden görüşler de, bakiye bir değerin varlığını yadsımamakta, 

ancak bu hareketin bu derecedeki olumsuz değerinin, kasta değil, taksire denk 

geldiğini çeşitli gerekçelerle savunmaktadır. Dolayısıyla bu değerin varlığı tek başına 

kast sorumluluğunu gerekçelendirebilecek bir dayanak noktası değildir359. 

“Telifçi kusur teorisi” ise yeniliği nedeniyle henüz öğretide eleştirilmiş 

değildir. Bununla birlikte, önemli noktalarda hukuksal sonuçlarda bağımsız kusur 

teorisi yaklaşımı ile örtüştüğü düşünülecek olursa, bu eleştiri noktalarının Hirsch 

açısından da geçerli olduğu düşünülebilir. Bunun dışında eklenebilir ki, Hirsch’in 

kendine özgü bir kusur türü olarak gördüğü “izin taksiri”nin – kendi kabulü 

doğrultusunda da – eylemsel taksir ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Yazar bu durumu, 

söz konusu kusur türünün taksirli suç tiplerinden bağımsız olarak uygulanabileceği 

düşüncesi ile açıklamaktadır360. Bununla birlikte hukuksal sonuçları dikkate 

alındığında “izin taksiri”nin yeni bir kusur türü veya derecesi olarak görülebilmesi 

için yeterli maddi içeriğe sahip olmadığı anlaşılmaktadır; zira bu kusur türü açısından 

öngörülen hukuksal sonuçlar, takdiri indirim nedeninin zorunlu uygulanması ve buna 

getirilen bir üst sınırdan ibaret kalmaktadır. Suçun cürüm değil de cünha olarak 

sınıflandırılması düşüncesi ise failin damgalanmasını önlemeye yönelik bir önlem 

olsa da, bunun ceza hukukunun genel hükümleri ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 

                                                
358 Heuchemer, Der Erlaubnistatbestandsirrtum, s. 195.  
359 Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nichtvorsatzausschließendem 
Irrtum, s. 311, özellikle bkz. s. 311-312, dn. 218. 
360 Bkz. Hirsch, FS Schroeder, s. 229. 
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4. Değerlendirme 
a. Teorik Değerlendirme 

Yukarıda ana hatları ile verilen teorilerin bakış açıları arasında bazı temel 

ayrılıklar bulunmaktadır ve bunlar, özellikle haksızlık, kusur, kast ve haksızlık bilinci 

gibi kavramların ceza hukuku sistematiği içindeki yerleri ve kapsamları ile yakın bir 

ilinti içindedir. Dolayısıyla yürürlükteki Türk ceza hukuku sistemi açısından bir 

sonuca ulaşmadan önce, suç teorisi açısından ne gibi bir sonucun benimsenebileceği 

konusunda belirlemelerde bulunmayı yerinde görmekteyiz. 

İlk olarak şu belirlemede bulunmalıyız ki, geçerli bulunan ceza hukuku 

sistemleri bakımından kabul edilebilir bulmadığımız kast teorisi, hukuka uygunluk 

nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı açısından kendi içinde bütünüyle tutarlı bir 

çözüm sunmaktadır. Bu teori, zaten tipte yanılgı-yasak yanılgısı ayırımına herhangi 

bir sonuç bağlamadığı için, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarının da bu 

şemada ayrıca incelenmesi gerekmemektedir. Bununla birlikte daha önceki bölümde 

açıkladığımız nedenlerle kast teorisinin kabul edilmesi için ceza hukuku sisteminin 

ve ceza yasalarının sistematiğinin önemli ölçüde değiştirilmesi gerekmektedir. 

Kusur teorileri arasında katı kusur teorisi de kendi içinde görece tutarlı 

olmasına karşın, tipe uygunluk ve hukuka aykırılık arasındaki ayırımı gereğinden 

fazla ön plana çıkartmakta ve bu sırada kusur ilkesine aykırı bir sonuca ulaşmaktadır. 

Normun uyarı işlevine dayanan gerekçeler sınırlı kusur teorilerinin savunucuları 

tarafından kanımızca başarılı bir şekilde çürütülmüştür. Bu durum dikkate 

alındığında, eyleminin maddi koşullarını doğru değerlendiremediği için suç oluşturan 

bir eylemi gerçekleştiren kişinin kastından sorumlu tutulmasına dayanak olarak 

gösterilebilecek maddi bir gerekçe bulunmamaktadır.   

Tipin olumsuz unsurları öğretisi ise diğer yönde aşırıya kaçarak, tipe 

uygunluk ve hukuka aykırılık arasındaki ayırımı bütünüyle görmezden gelmektedir. 

Her ne kadar yanılgı alanında tutarlı görünse de bu teorinin kabul edilmesi bu 

nedenle olanaklı görünmemektedir. Gerçekten, yukarıda özetlenen eleştirilerin 

yanında tipin olumsuz unsurları öğretisi yasallı kuralının yasakoyucuyu sınırlayan 

özelliğini yok saymaktadır. Yasakoyucu cezalandırmaya değer bulduğu hukuksal 

değer ihlallerini belirlerken suç tipleri oluşturabilir, fakat haklı davranış ile haksız 
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davranış arasındaki sınırı çizerken aynı özgürlüğü yoktur. Örnek olarak, 

yasakoyucunun dolandırıcılık suçunu yasadan çıkartması bir suç politikası tercihi 

olarak görülebilir. Hatta temel suç tipleri dahi farklı sınırlarla belirlenebilir; örnek 

olarak ötenazi veya kürtaj, kasten öldürme suç tipinin sınırlarından çıkarılarak 

“yasallaştırılabilir”. Burada yasakoyucunun ödevi, “hukuksal değerin eleştirisel 

fonksiyonu” olarak ifade edilen işlev ile sınırlıdır. Buna göre yasakoyucu korunması 

gereken hukuksal değeri ihlal eden eylemleri, toplumsal zararlılık ölçütünü de 

dikkate alarak suç haline getirmekle yükümlüdür361. Suç haline getirme işlemi 

sırasında da eylemin cezaya liyakat ve cezaya ihtiyaçlılık noktalarından incelenmesi 

ve buna göre karar verilmesi gerekir362. Buna karşılık aynı oyun sahası, hukuksal 

değerlerin kendilerinin sınırını çizen hukuka uygunluk nedenleri açısından geçerli 

olmayacaktır363. Aynı nedenle, ceza kanununda yer almayan hukuka uygunluk 

nedenleri kabul edilebilirken, suç tipleri açısından şekli anlamda yasallık kuralı (salt 

yasa ilkesi) kesin olarak geçerli olacaktır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında 

yanılgıya uygulanacak hükümler, sınırlı kusur teorileri arasında aranmalıdır. Bu 

teoriler hukuksal sonuçlar açısından birbiri ile tamamen örtüşmektedir ve 

aralarındaki teorik farklılıklar da çoğu zaman terminolojik düzeyde kalmaktadır. 

Klasik anlamda sınırlı kusur teorisinin “haksızlığa ilişkin kastın ortadan kalktığı” 

yönündeki açıklamasına hukuksal sonuçlarda kusur teorisinde “kast kusurunun 

ortadan kalktığı” yönündeki açıklama karşılık gelmektedir.  

Bununla birlikte kanımızca hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur teorisinin 

kuramsal temelleri daha yerindedir. Bunun önemli bir gerekçesi, kastın da aynı taksir 

gibi hem haksızlık alanında ve hem de kusur alanında birer görünüş şeklinin 

bulunduğu ön kabulünden hareket etmesidir. Haksızlık alanındaki kast ve taksirin 

                                                
361 Ünver, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, s. 621. 
362 Ünver, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, s. 672. 
363 Nitekim Alman Anayasa Mahkemesi, 28 Mayıs 1993 tarihli kararında yasakoyucunun hukuka 
uygunluk nedeni yaratma yetkisini kısıtlayarak, ancak eylemi suç olmaktan çıkartabileceği yönünde 
karara varmıştır. Karar metni için bkz. BVerfGE 88, s. 203 vd., karar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Barış Erman, Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, Seçkin, Ankara, 2003, 
s. 205. 
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varlığı tipe uygunluk açısından manevi unsur olarak belirleyici rol oynamakla 

birlikte, “kusur ilkesi” bağlamında bu tipik kast veya taksirin aynı zamanda kusur 

alanında bir kast kusuruna veya taksir kusuruna denk gelip gelmediğinin de ayrıca 

araştırılması gerekmektedir. Gerçekten de, kastın yalnızca haksızlık alanında yer 

aldığını kabul eden yaklaşımlar, taksirin yoğunluğuna göre yapılan bir 

derecelendirmeyi tutarlı bir şekilde açıklayamamaktadırlar. Yalnızca taksire ikili bir 

yapı tanınması, fakat aynı durumun kast açısından geçerli olmamasının bir gerekçesi 

kanımızca bulunmamaktadır. Kaldı ki hukuksal sonuçlar bakımından sınırlı kusur 

teorisi, suça katılma durumunda yardımcının cezalandırılabilmesi açısından daha 

tutarlı bir gerekçe sunmaktadır.  

Sonuç olarak biz, teorik temelleri açısından hukuksal sonuçlarda sınırlı kusur 

teorisine katılmaktayız.  

b. Yürürlükteki Hukuk Açısından Değerlendirme 
(1) Genel olarak 

Yanılgı konusu, yasakoyucunun belirlediği hukuksal sonuçlarla birlikte 

değerlendirilmesi gereken bir alandır. Belirli bir teorinin kuramsal düzlemde kabulü, 

onu her koşulda yasal düzenlemeler ile uyumlu hale getirmemektedir. Bununla 

birlikte, yasakoyucunun düzenlediği alan da çoğu zaman hukuksal sonuçlarla sınırlı 

olmakta, bunun kuramsal gerekçelerinin geliştirilmesi görevi öğreti ve uygulamaya 

terk edilmektedir. 

Bu nedenle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu sisteminde hukuka uygunluk 

nedenlerinin maddi koşullarında yanılgıya bağlanan hukuksal sonuçlar, kuramsal 

temelde kabul ettiğimiz teoriden bağımsız bir şekilde incelenecek ve ona göre 

yürürlükteki hukuk açısından bir saptamada bulunularak, olması gereken hukuk 

bakımından varsa öneriler bölümüne geçilecektir.  

İlk olarak belirlenmelidir ki, ceza yasamızın sistemi kapsamında, katı kusur 

teorisi çerçevesinde de sınırlı kusur teorileri çerçevesinde de değerlendirilebilecek 

ifadeler ve düzenlemeler yer almaktadır. Bu nedenle bu konudaki teorileri yasal 

çerçevede inceleyerek teknik gerekçelerini ve çelişkili taraflarını ortaya koymaya 

çalışacağız. 
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(2) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun çeşitli görüşler 
çerçevesinde incelenmesi 
i. Katı kusur teorisi bağlamında değerlendirme 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 30/3’üncü maddesi, “ceza sorumluluğunu 

kaldıran veya azaltan” nedenlerde yanılgı durumunu düzenlemiştir. Konuya katı 

kusur teorisi açısından yaklaşılacak olursa bu düzenleme hukuka uygunluk 

nedenlerinin maddi koşullarındaki yanılgıyı da kapsamalıdır. Gerçekten, ceza 

yasamızın ikinci bölümünün ikinci başlığı “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya 

Azaltan Nedenler” olarak adlandırılmış olup hem hukuka uygunluk nedenlerini ve 

hem de kusuru ve kusur yeteneğini azaltan veya kaldıran nedenler ile mazeret 

nedenlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

koşullarında yanılgı da bu çerçevede değerlendirilecek ve 30/3’üncü madde hükmüne 

tabi olacaktır. 

İkinci aşamada, 30/3’üncü maddenin hukuksal sonuçlarının ne olacağı sorunu 

yer almaktadır. Katı kusur teorisi uygulanacak olursa, madde metninde yer alan 

“ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiğine 

dair kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır” ifadesinin ters 

anlamından bir çıkarım yapılmalı, cümlenin aynı zamanda “ceza sorumluluğunu 

kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerekleştiğine dair kaçınılmaz 

olmayan bir hataya düşen kişinin ceza sorumluluğu etkilenmez” anlamını da içeriği 

sonucuna varılmalıdır. Böyle bir çıkarım ilk bakışta mantıklı görünmektedir. 

Yasakoyucu kaçınılabilir yanılgıya herhangi bir hukuksal sonuç bağlamamakla 

bunun ceza sorumluluğunu etkileyen bir sonucu olmayacağı yönünde irade belirlemiş 

olabilir. Nitekim Roxin/İsfen, bu konuda benzer bir çıkarımda bulunarak, 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanunu’nda katı kusur teorisinin benimsendiği sonucuna varmışlardır364. 

Katı kusur teorisini destekleyen bir başka gerekçe de, 30/3’üncü madde 

hükmünün yasak yanılgısını düzenleyen 30/4’üncü madde ile koşut bir şekilde 

düzenlenmiş olmasıdır. Eğer yasak yanılgısının kastı ortadan kaldırmadığı kabul 

                                                
364 Bkz. Claus Roxin / Osman İsfen “Der allgemeine Teil des neuen türkischen Strafgesetzbuches”, 
GA 2005, s. 239. Yazarlar bu sonucu eleştirerek de lege ferenda sınırlı kusur teorisine uygun bir 
düzenlemenin yapılması gerektiğini savunmaktadırlar. 
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edilecek olursa, aynı şeyin hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı 

açısından da geçerli olacağı savunulabilir365. 

Son olarak, mazeret nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı ile hukuka 

uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgının aynı madde hükmüne tabi 

tutulması ve fakat bunlara farklı hukuksal sonuçlar bağlanması da teorik düzlemde 

açıklığa kavuşturulması gereken bir konudur. Buna yeterli dayanak bulunamayacak 

olursa, ya her iki hükmün de taksir çözümüne ya da yine her ikisinin kast çözümüne 

bağlanması mantıksal olarak doğru bir çıkarım olacaktır. Bu da, katı kusur teorisinin 

sonuçları ile tutarlıdır. 

Madde gerekçesi de katı kusur teorisi ile bağdaşan bir şekilde kaleme 

alınmıştır. Buna göre, “hatanın kaçınılabilir olması durumunda ise, kişi işlediği 

fiilden dolayı sorumlu tutulacak ve fakat bu hara, temel cezanın belirlenmesinde göz 

önünde bulundurulacaktır”. 

Bununla birlikte, katı kusur teorisinin kendi kuramsal temelinden 

kaynaklanan sakıncaları yanında Türk Ceza Kanunu’nun sistemi açısından da çelişki 

doğuran yönleri bulunmaktadır. 

Öncelikle saptanmalıdır ki, Türk Ceza Kanunu Alman Ceza Kanunu’nun 

aksine, kaçınılabilir yasak yanılgısına ilişkin bir indirim öngörmemiştir. Bu durum 

dikkate alındığında, Alman öğretisinde katı kusur teorisini savunan yazarların, “özel 

indirim nedeninin yeterli esnekliği sağlayabileceği” veya “ek bir takdiri indirim ile 

adil sonuçlara ulaşılabileceği” yönündeki görüşlerinin yürürlükteki Türk hukuku 

açısından bir geçerliliği olmadığı sonucuna ulaşılabilir. Türk ceza hukuku sisteminde 

taksirli suçlarla kasıtlı suçlar arasındaki ceza farkının yüksekliği de göz önüne 

alınırsa, katı kusur teorisinin Türk hukukunda Alman hukukuna göre çok daha 

adaletsiz sonuçlara yol açabileceği anlaşılmaktadır. Örnek olarak, karşısındaki 

kişinin elini cebine atması sonucunda silah çekerek kendisine saldıracağı zannından 

hareketle onu öldüren bir kişiye ömür boyu hapisten, takdiri indirim nedeni de 

uygulanacak olursa yirmi beş yıl hapis cezasından daha düşük bir cezanın verilmesi 
                                                
365 Nitekim, 30/3’üncü maddenin katı kusur teorisine göre çözüme kavuşturulduğu ve fakat hukuka 
uygunluk nedenlerinin bu fıkra kapsamında düzenlenmediği yönünde bkz. Koca, CHD 2006, sy.1, s. 
125. 
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olanağı bulunmamaktadır. Bunun tek alternatifi, failin yanılgısının kaçınılmaz olarak 

değerlendirilmesi ve ceza sorumluluğunun ortadan kaldırılmasıdır.  

Belirtelim ki, katı kusur teorisinin kabulü karşısında bu iki seçenek arasında 

kalan mahkemelerin, kaçınılabilirlik ölçütlerini yumuşatmaları ve haklı görülebilecek 

her türlü yanılgıyı, taksir ölçütüne bakmadan kaçınılmaz yanılgı olarak 

değerlendirmeleri de olası, hatta sakınılmaz bir durumdur. Bu durum yalnızca 

taksirle cezalandırılması gereken bazı faillerin serbest kalması, benzer 

durumdakilerin ise kasıtlı suçtan cezalandırılması ve böylece eşitsizlik yaratılması 

anlamına gelmez, aynı zamanda yasak yanılgısı ile hukuka uygunluk nedenlerinin 

maddi koşullarında yanılgı arasında kaçınılmazlık açısından farklı ölçütlerin 

uygulanması sonucunu da doğurur. 

Katı kusur teorisinin kabul edilmesinin ikinci önemli sakıncası, hukuka 

uygunluk nedenlerinde sınırın aşılması durumunda karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda 

saptadığımız gibi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, hukuka uygunluk nedenlerinde 

sınırın aşılması açısından kendine özgü bir düzenleme getirmiş ve sınırın kast 

olmaksızın aşılması durumunda (yanılgıdan kaynaklansa da kaynaklanmasa da) failin 

suçun taksirli şeklinden cezalandırılacağını ve bunun dışında cezanın da indirilerek 

verileceğini hükme bağlamıştır. Katı kusur teorisi kabul edilecek olursa, benzer 

durumdaki iki failden birinin 27/1’inci maddedeki indirimden yararlandırılması, bir 

diğerinin ise kasıtlı suçun ceza aralığından cezalandırılması gerekecektir. Örnek 

olarak, bir kolluk görevlisi tren istasyonunda şüphe uyandıran bir kişiye canlı bomba 

olduğunu düşünerek “dur” ihtarında bulunduktan sonra öldürüp sonradan bu kişinin 

trene yetişmeye çalıştığı için veya sağır olduğu için durmadığı anlaşılacak olursa, 

hukuka uygunluk nedeninin maddi koşullarındaki kaçınılabilir yanılgı nedeniyle 

kendisine kasten öldürme suçunun cezasının verilmesi gerekecektir. Buna karşılık 

kaçan kimsenin tesadüfen herhangi bir kanun kaçağı olması ve fakat kolluk 

görevlisinin aynı yanılgıya düşerek ateş etmesi durumunda, ortada fiilen bir hukuka 

uygunluk nedeni bulunduğu ve bunun sınırı taksirle aşıldığı için 27/1’inci maddedeki 

indirim uygulanacak ve fail iki yıla kadar hapis cezası alacak, cezası bir yıl dört aya 

indirilecek ve duruma göre ertelenebilecektir.  
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ii. Kast teorileri bağlamında değerlendirme 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kast teorilerinin savunulması 

görece zor olmakla birlikte olanaksız da değildir. Kast teorilerinin avantajı, hukuka 

uygunluk nedenleri ve mazeret nedenlerinin maddi koşullarında yanılgının yasak 

yanılgısı ile koşut bir şekilde değerlendirilmesine engel olmaması ve böylece yorum 

ve örnekseme yöntemlerine bu noktada başvurmayı gerektirmemesidir. 

Bununla birlikte kast teorisinin savunulması için, 30’uncu maddenin 3’üncü 

ve 4’üncü fıkralarında kaçınılabilir yanılgıya taksir sonucunun ne şekilde 

bağlanabileceğinin açıklanabilmesi gerekmektedir.  

Kast teorisi savunulacak olursa bunun tek yöntemi, yasa-öncesi veya yasa-

üstü bir şekilde kastın ortadan kalkmış olacağını ve yasakoyucunun buna ilişkin bir 

seçimde bulunamayacağının iddia edilmesidir.  

Kast teorisi kabul edilecek olursa ortaya çıkan bir başka zorluk ise, 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 4’üncü maddesindeki “ceza kanunlarını bilmemek 

mazeret sayılmaz” kuralı ile 30/4’üncü maddedeki yasak normunda yanılgı istisnası 

arasında taksir sorumluluğuna yer kalmamasıdır. Bu çelişki karşısında kanımızca 

yasalar üstü gerekçelerin de geçerliliği bulunmamaktadır. 

iii. Tipin olumsuz unsurları öğretisi bağlamında 
değerlendirme 

Tipin olumsuz unsurları öğretisinin bakış açısından da 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun 30’uncu maddesi kendi içinde tutarlı bir şekilde açıklanabilmektedir. Bu 

teoriye göre “suç tipinin maddi unsurları” terimi, başka bir belirlemeye gerek 

duyulmaksızın hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarını da kapsayacağından, 

bunlar 30/3’üncü maddenin değil, 30/1’inci maddenin kapsamında görülecekler ve 

bu yanılgıya düşen kişilerin “kasten hareket etmiş olmayacakları” yönündeki 

belirleme geçerli olacaktır. Taksire ilişkin hükümlerin saklı tutulacağına ilişkin ikinci 

cümle de bu durumda hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı 

hallerinde örnekseme yoluyla değil, doğrudan uygulanabilecektir.  

Belirtelim ki, Türk öğretisinde Koca, tipin olumsuz unsurları öğretisini 

benimsememekle birlikte hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarındaki 
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yanılgının 30/1’inci madde çerçevesinde düzenlenmiş olduğunu savunmakta ve bu 

hükmü doğrudan uygulamaktadır366.  

Tipin olumsuz unsurları öğretisi benimsenecek olursa, 30/3’üncü madde 

yalnızca mazeret nedenlerinin maddi koşullarındaki yanılgıyı kapsar şekilde 

yorumlanacağı için koşut yorumlamaya yönelik herhangi bir sakınca da ortaya 

çıkmamaktadır. 

Ne var ki, tipin olumsuz unsurları öğretisinin haksızlık ve kusur açısından 

varsaydığı ettiği ön kabulleri destekleyebilecek başka dayanaklar yasanın 

sisteminden çıkarılamamaktadır. Bu öğreti ilk planda yanılgıya ilişkin bir teori değil, 

suçun yapısını bir bütün olarak ilgilendiren bir sistemdir. Bu sistemin bir parçasının 

yerine oturmaması, bütün olarak reddini gerektirecektir. 

Nitekim, özellikle elverişsiz teşebbüs alanında Türk hukukunda getirilen 

düzenlemeler, yani teşebbüsün yalnızca sonucun olumsuz değerine bağlanması 

düşüncesi, tipin olumsuz unsurları öğretisi ile ters düşmektedir. Bu durumun 

açıklanması teşebbüs teorisi kapsamında mümkün görünememektedir. 

iv. Sınırlı kusur teorileri bağlamında değerlendirme 
Sınırlı kusur teorisinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na uyarlanması 

durumunda öncelikle karşılaşılacak sorun, yeniden hukuka uygunluk nedenlerinin 

maddi koşullarında yanılgının hangi fıkra hükmüne tabi kılınacağı konusudur. 

Burada iki yol izlenmesi mümkündür:  

İlk olarak, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgının 

30’uncu maddenin 3’üncü fıkrası kapsamında değerlendirilmesi ve bununla birlikte 

hukuksal sonuçlar açısından 1’inci fıkraya bağlanması mümkün olabilir. Burada 

1’inci fıkranın taksirden doğan sorumluluğu saklı tutan ikinci cümlesinin yalnızca 

hukuka uygunluk nedenleri bağlamında 3’üncü fıkraya da örnekseme yoluyla 

uygulanması gerekecektir. Böyle bir sonuca ulaşılmasının önünde iki maddi engel 

bulunmaktadır: İlk olarak, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı 

ile aynı hükümde düzenlendiği kabul edilen mazeret nedenlerinin maddi koşullarında 

                                                
366 Koca, CHD 2006, sy.1, s. 125-126.  
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yanılgıdan farklı bir sonuca ulaşılması nasıl açıklanacaktır367? İkinci olarak ise, 

1’inci fıkra hükmünün hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgıya 

örnekseme yolu ile uygulanması, ve fakat aynı lafzi içeriğe sahip bulunan 4’üncü 

fıkraya uygulanmaması ne şekilde gerekçelendirilecektir? 

Birinci soruna ilişkin olarak iki çözüm bulunabilir: İlk alternatife göre, bu 

durum hukuka uygunluk nedenlerinin kendine özgü yapısı ile açıklanacak ve mazeret 

nedenlerinin yalnızca kusuru etkilediği, buna karşılık hukuka uygunluk nedenlerinin 

maddi koşullarının kastın bir parçası olduğuna ilişkin yasa-öncesi ön kabuller ileri 

sürülebilir. Nitekim öğretimizde bu alternatif ağırlıklı görüş tarafından 

savunulmaktadır368. Buradaki yanılgının kaçınılabilir olması durumunda bir boşluğun 

varlığı kabul edildiği ve bu boşluğun yasa-öncesi kast ve taksir tanımlarından yola 

çıkan gerekçelerle doldurulduğu anlaşılmaktadır. Buna göre kaçınılabilir yanılgı 

kavramı özen yükümüne bir aykırılık anlamına gelmekte ve taksirli bir eylemin 

varlığı sonucunu doğurmaktadır. Bu durumda yanılgı kaçınılmaz ise failin kusurunun 

ortadan kalktığı, kaçınılabilir ise oluşan sonuçtan taksirli sorumluluğun söz konusu 

olabileceği iddia edilmektedir369.  

İkinci bir alternatif ise, mazeret nedenlerinin maddi koşullarında yanılgıda da 

taksir çözümünün benimsenmesi ve bu yolla iki yanılgı türü arasında koşutluğun 

yeniden sağlanması olabilir. Bu durumda ise, özellikle haksız tahrikin varlığında 

yanılgı ve ceza sorumluluğunu etkileyen nedenlerde sınırın aşılması bakımından 

ilgili bölümde değindiğimiz sorunlarla karşılaşılacaktır.  

                                                
367 Nitekim bu durumun mümkün olmadığı ve bu nedenle örnekseme çözümünün reddedilmesi 
gerektiği yönünde: Koca, CHD 2006, sy.1, s. 125: “Aynı hükümden birbirine zıt iki sonucun 
çıkarılması mümkün olmasa gerektir”. 
368 Bkz. Artuk/Gökcen/Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 712: “TCK’nın 30/3 üncü 
maddesinde düzenlenen hukuka uygunluk sebeplerinin (...) maddi koşullarında hata, kastı kaldıran 
hata niteliğindedir”. Aynı şekilde: Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 379: “burada 
söz konusu olan yanılgı, bir maddî vakıaya ilişkindir. Bu itibarla; işlenen fiille alâkalı olarak bir 
hukuka uygunluk sebebinin maddî şartları konusunda hataya düşülmesi halinde; failin bu fiile ilişkin 
kastının olmadığı ve dolayısıyla; meselenin, kusur kapsamında değil, suçun manevî unsuru yani 
haksızlık kapsamında mütalâa edilmesi gerektiği sonucuna ulaşmaktayız”. Bununla birlikte Özgenç, 
yina maddi vakıaya dayanan bir yanılgı olan mazeret nedenlerinin maddi koşullarında yanılgının farklı 
bir işleme tabi tutulması ve her iki yanılgı türü için de taksir çözümünün kabul edilmemesi açısından 
ayrıca bir dayanak sunmamaktadır.  
369 Özbek, TCK İzmir Şerhi, s. 352. 
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İkinci sorun görece daha kolay bir şekilde aşılabilmektedir. Yasak yanılgısını 

düzenleyen 30/4’üncü madde, gerçekte 4’üncü maddedeki “ceza kanunlarını 

bilmemek mazeret sayılmaz” kuralının bir istisnasıdır; yani bu iki hüküm arasında bir 

kural-istisna ilişkisi bulunmaktadır. Örnekseme ise, hukukta kabul edilen bir boşluk 

doldurma yöntemidir. Kural-istisna ilişkisinin bulunduğu yerde bir boşluktan söz 

edilemeyeceğine göre, bu boşluğun örnekseme yolu ile doldurulması da söz konusu 

olamaz. Halbuki, 30/3’üncü madde açısından böyle bir kural-istisna ilişkisinden söz 

etmeye imkan yoktur. Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı, 

“ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz” kuralının istisnası olmadığına göre, 

kaçınılabilir yanılgıya açık bir sonuç bağlanmamış olması yasal bir boşluk olarak 

görülebilir. Bu yasal boşluğun ise failin lehine olarak örnekseme yolu ile 

doldurulmasına 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde olanak bulunmak-

tadır370. 

Bunun dışında, yine örneksemeye dayanan başka bir değerlendirme ile sınırlı 

kusur teorisinin sonuçlarına ulaşılması mümkündür. Bu düşünce tarzında, yasanın 

açıkça “hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşulları”ndan söz etmediği ve 

dolayısıyla bu konunun yasada açıkça düzenlenmiş olmadığı kabul edilebilir. Bunun 

sonucunda, 30/1’inci madde bu yanılgı türüne örnekseme yolu ile uygulanabilecek ve 

tutarlı bir sonuca ulaşılmış olacaktır. Bununla birlikte, yasadaki başlığın açıklığı da 

dikkate alındığında, “hukuka uygunluk nedenleri”nin neden “ceza sorumluluğunu 

kaldıran nedenler” kapsamında değerlendirilemeyeceği konusunun öncelikle açıklığa 

kavuşturulması gerekmektedir.  

Kanımızca bunun tek yolu yine yasa-öncesi kavram belirlemelerinde 

yatmaktadır. Bunun için, 30/3’üncü madde anlamında “ceza sorumluluğunu kaldıran 

veya azaltan” nedenler terimi açısından ceza sorumluluğu teriminin dar 

yorumlanması ve bunun sonucu olarak da, haksızlığın temelini ilgilendirdiği kabul 

edilen hukuka uygunluk nedenlerinin bunun dışında tutulması gerekmektedir. 

                                                
370 Yasa, “Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz” (m. 2/3) 
hükmünü getirmekle, suç ve ceza içermeyen genel hükümler ile tanım hükümleri açısından 
örneksemeye kapı açmıştır (aynı görüşte: Özgenç, Gazi Şerhi, s. 82). 
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Bunun avantajı, mazeret nedenleri ile koşut uygulamaya gerek duymaması ve 

bütün hukuksal kurumu örneksemenin konusu haline getirebilmesidir. Bu durumda 

30/3’üncü madde tek başına mazeret nedenlerine ilişkin olacak, hukuka uygunluk 

nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı açısından 1’inci fıkra hükmü örnekseme 

yolu ile uygulanacaktır. 

Bu yaklaşım benimsenecek olursa, iki önemli sorun ortaya çıkmaktadır: İlk 

olarak, hukuka uygunluk nedenleri haksızlığı ilgilendirmekle birlikte bunların nihai 

sonucu kişiye ceza verilmemesi, yani ceza sorumluluğunun kalkmasıdır. Dolayısıyla 

“ceza sorumluluğunu kaldıran neden” teriminin bunları kapsamadığı iddia edilemez. 

Bunun dışında, daha önce de değindiğimiz üzere yasanın ikinci bölümünün aynı adı 

taşıyan ikinci başlığı, hukuka uygunluk nedenlerini de kapsar şekilde kaleme 

alınmıştır. Dolayısıyla, bu yaklaşım da son aşamada çelişkiye düşmektedir. 

Bizce sınırlı kusur teorisi kapsamında değerlendirme yapılacak olursa, 

yukarıdaki açıklamalardan sonuncusu hariç olmak üzere her biri kendi içinde tutarlı 

bir şekilde savunulabilecektir. Dolayısıyla, mazeret nedenlerinin maddi koşullarında 

yanılgının hukuka uygunluk nedenleri ile koşut bir şekilde değerlendirilip 

değerlendirilmemesi konusunda varılan sonuç, burada da belirleyici olacaktır. 

Yukarıda da değindiğimiz gibi, kanımızca mazeret nedenlerinin maddi koşullarında 

yanılgının da kastı veya en azından kast kusurunu ortadan kaldırması önünde teorik 

bir engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu pratik sonucun yürürlükteki hukuk 

açısından savunulabilmesini sağlayacak yeterli maddi gerekçe de söz konusu 

değildir. Bu nedenle biz, mazeret nedenleri ile hukuka uygunluk nedenlerinin kast 

üzerindeki farklı etkisine dayanarak hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

koşullarında yanılgı ile sınırlı kalmak koşulu ile kastın veya kast kusurunun ortadan 

kalktığı ve bunun sonucunda 30/1’inci maddenin bu yanılgının kaçınılabilir türüne 

örnekseme yolu ile uygulanması gerektiği sonucuna ulaşmaktayız. 
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c. Sonuç 
Kanımızca, hangi gerekçe ile kabul edilecek olursa olsun, sınırlı kusur teorisi 

yasamızın cezalandırma sistemi açısından en doğru sonuçları veren görüştür. Katı 

kusur teorisi her ne kadar ilk okumada daha tutarlı bir yorum olarak görünse de, 

yasakoyucunun hukuka uygunluk nedenlerinde sınır aşımı bakımından taksir 

çözümünü benimsemiş olması karşısında bir geçerliliği bulunmamaktadır. 

Bunun dışında, katı kusur teorisinin özellikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

çerçevesinde ceza adaletini sağlamaya elverişli olmadığı açıktır. Bu adaletsizlik, 

somut örneklerde kusur ilkesinin ihlal edilmesi anlamına gelecektir. İki farklı yorum 

yönteminin olası olduğu durumlarda Anayasa’ya uygun yorumun tercih edilmesi 

ilkesi karşısında katı kusur teorisinin kabulü mümkün görünmemektedir.  

Bu çözüm gerçekte salt ceza adaleti dışında da yasakoyucunun haksızlığın ve 

kastın konumuna ilişkin tavrına yönelik ipuçları içermektedir. Fail hukuka uygunluk 

nedeninin koşullarında yanılgı nedeniyle de olsa, sınırı kast olmadan aşmış ise, 

hakkında kasıtlı suç işlemekten dolayı bir ceza verilemeyecek, taksir derecesinde bir 

sorumluluk söz konusu olacaktır. Bu durum, objektif olarak bulunmayan bir hukuka 

uygunluk nedeninin sübjektif olarak varsayılması hallerinin bir bölümünü 

kapsamakta ve yasakoyucunun sınırlı kusur teorisine yakın bir düzenlemede 

bulunduğunu göstermektedir. 

Bunun dışında da 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, özellikle hukuksal 

sonuçlarda sınırlı kusur teorisi kapsamında değerlendirilebilecek başka bir 

düzenleme içermektedir. Yasanın 61’inci maddesinin 1’inci fıkrasında cezanın 

belirlenmesinde ölçü olarak alınacak koşullar sayılırken, “f” bendinde “failin kast 

veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı”ndan söz edilmektedir. Eğer kastın yalnızca 

haksızlık alanında bulunduğu benimsenecek olursa, failin kusurunun “kasta dayalı” 

olması bir anlam ifade etmeyecektir. Bu bent, ancak tipik kast yanında bir de kast 

kusurunun varlığının, yani kastın ikili yapısının kabul edilmesi durumunda anlam 

kazanmaktadır.  

Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı, tipin olumsuz 

unsurları öğretisi kabul edilmediği sürece, Türk Ceza Kanunu’nun 30/3’üncü 
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maddesi kapsamında değerlendirilmelidir. Ancak bizim kabul ettiğimiz hukuksal 

sonuçlarda sınırlı kusur teorisi bağlamında kasıtlı eylemden doğan ceza 

sorumluluğunu doğuramayacak, ancak failin taksirli bir eylem işlemiş gibi sorumlu 

tutulmasını haklı kılacaktır.  

C. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Koşullarında 
Tersine Yanılgı 
1. Genel Olarak 

Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında da, tipte yanılgıda ve 

yasak yanılgısında olduğu gibi tersine yanılgı söz konusu olabilir. Yani fail, objektif 

olarak gerçekleşmiş bulunan bir hukuka uygunluk nedeninden haberi olmadan 

hareket ederek tipe uygun sonucu gerçekleştirmiş olabilir. Örnek olarak, mağdurun 

evinin önünde pusu kurarak, pencereden mağduru gördüğü anda ateş edip öldüren 

fail, gerçekte mağdurun aynı anda silahını üçüncü bir kişiye doğrultmuş ve ateş 

etmek üzere olduğunu bilmeden davranmış olabilir.  

Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgının hukuksal 

sonuçlarının ne şekilde belirleneceği, yalnızca yanılgı teorisi ile ilgili bir konu 

değildir. Aynı zamanda teşebbüsün hangi koşullarla cezalandırılabileceği ve hukuka 

uygunluk nedenlerinin yalnızca objektif nitelikte mi oldukları, yoksa bunların 

manevi unsurunun da ayrıca aranması mı gerektiği açılarından incelenmesi gereken 

bir konudur. 

2. Çeşitli Çözüm Tarzlarının İncelenmesi 
a. Cezalandırılmayan Eylem Çözümü 

Bir görüşe göre, hukuka uygunluk nedenleri objektif nitelikte oldukları için, 

bunların gerçekte var bulunması uygulanmaları açısından da yeterli olmaktadır. 

Failin hukuka uygunluğun maddi koşullarının gerçekleştiğini ayrıca bilmesine gerek 

bulunmamaktadır371. Bu anlayış, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarındaki 

yanılgıyı elverişsiz teşebbüs olarak dahi sınıflandırmamakta, doğrudan varsayımsal 

                                                
371 Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku, 7.b., Savaş Yayınları, Ankara, 2005, s. 99; Hakeri, Ceza Hukuku, 
s. 255. 
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suçun söz konusu olduğunu kabul etmektedir372. Türk hukukunda bu görüşün hala 

ağırlıklı olduğu söylenebilir. 

İtalyan Ceza Kanunu ceza sorumluluğunu kaldıran ve azaltan nedenlerin 

varlığı fail tarafından bilinmese veya yanılgı sonucunda bunlar yok sanılsa dahi 

bunların fail lehine uygulanacağına ilişkin açık bir hüküm içermektedir. Dolayısıyla 

İtalyan hukukunda da söz konusu yanılgının ancak varsayımsal bir suça neden 

olacağı görüşü hakimdir373. 

Azınlıkta kalmakla birlikte, Alman öğretisinde de bazı yazarların hukuka 

uygunluk nedenlerinin objektifliğinden hareketle bu çözümü savundukları 

görülmektedir374. Hatta, hukuka uygunluk nedenlerinin objektifliği kabul edilmese 

dahi, salt manevi unsurun yokluğunun cezalandırmaya liyakat açısından yeterli 

düzeyde bir olumsuz değere neden olamayacağı ve bu nedenle cezalandırılmayan 

eylem çözümünün benimsenmesi gerektiği de savunulmaktadır375. 

b. Tamamlanmış Eylem Çözümü 
Bir görüşe göre, hukuka uygunluk nedeni gerçekte bulunsa da, failin bundan 

yararlanabilmesi için hukuka uygunluk kastı ile davranması, yani eylemi 

gerçekleştirirken hukuka uygunluk nedeninin maddi koşullarından haberdar olması 

gerekmektedir. Bu kast olmadan ancak tipin koşullarını bilerek gerçekleştiren fail, 

hukuka uygunluk nedeninden yararlanamayacaktır376.  

Bu görüşün ön kabulü, hukuka uygunluk nedenlerinin yalnızca objektif olarak 

varolmadıkları, aynı zamanda ereksel birer kavram olup failin iradesine bağlı bir 

şekilde ortaya çıktıkları yönündedir377. Bununla birlikte, tamamlanmış suçun kabulü 

açısından bu gerekçe yeterli olmamaktadır. Buna göre hukuka uygunluk nedenlerinin 

                                                
372 Dönmezer/Erman, c. II, Kn. 696.  
373 Bkz. Romano, Commentario Sistematico del Codice Penale, Art. 49, Kn. 8; Art. 59, Kn. 18 vd. 
Aslında bu madde hükmü ağırlatıcı ve hafifletici nedenlere ilişkin olmakla birlikte, madde metni 
hukuka uygunluk nedenlerini de kapsamaktadır. 
374 Bu görüşte: LK-Spendel, § 32, Kn. 138.  
375 Jürgen Rath, Das subjektive Rechtfertigungselement, Springer Verlag, Berlin, 2002, s. 631 vd. 
376 Schmidhäuser, AT, Kn. 6/24;  
377 Gallas, FS Bockelmann, s. 176. 
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manevi unsuru, yalnızca hareketin olumsuz değeri için değil, aynı zamanda sonucun 

olumsuz değeri açısından da vazgeçilmez bir unsurdur. “Saldırıya uğrayan fail, 

hukuksal etik açısından üstün durumdaki konumunu, ancak haksızlığa karşı hakkın 

savunucusu olduğu sürece korur”378. 

Bu görüşe gerekçe olarak, salt tesadüfe dayanan bir koşulun 

gerçekleşmesinin, eylemin sonucunun faile yüklenmesini engelleyemeyeceği 

düşüncesi gösterilmektedir379. 

c. Teşebbüs Çözümü 
Son olarak, hukuka uygunluk nedeninin maddi koşullarında tersine yanılgı 

durumunda failin tamamlanmış suçtan değil, ancak teşebbüsten dolayı sorumlu 

tutulabileceği de savunulmaktadır. Burada dikkat çeken nokta, tipik sonucun 

meydana gelmesine karşın failin ancak teşebbüs nedeniyle cezalandırılacak 

olmasıdır. Belirtelim ki bu görüş, Alman öğretisinde hakim konumdadır380. Türk 

öğretisinde de bu görüşün temsilcileri bulunmaktadır381. 

Bu görüşün kabulü için de ön koşul, hukuka uygunluk nedenlerinin manevi 

bir unsuru bulunduğudur. Bu görüşteki yazarların bir bölümü söz konusu unsurun 

varlığını, hukuka uygunluk nedenlerinin ancak failin sübjektif bakış açısından 

yapılacak bir değerlendirme ile var veya yok kabul edilebileceği düşüncesine 

bağlamaktadırlar382. 

                                                
378 Gallas, FS Bockelmann, s. 177. 
379 Bu görüşte: Köhler, AT, s. 323-324. 
380 Bkz. LK-Hillenkamp, § 22, Kn. 200; Wolfgang Frisch, “Grund- und Grenzprobleme der sog. 
subjektiven Rechtfertigungselemente”, Festschrift für Karl Lackner zum 70. Geburtstag [FS 
Lackner], Ed. Wilfried Küper, Walter de Gruyter Verlag, Berlin, 1987, s. 138; Freund, AT, § 3, Kn. 
18, 19; Baumann/Weber/Mitsch, AT, § 17, Kn. 33. Buna karşılık, teşebbüs hükümlerinin doğrudan mı 
yoksa örnekseme yolu ile mi uygulanacağı konusu tartışmalıdır. (Örnekseme görüşünde: 
Wessels/Beulke, AT, Kn. 279; doğrudan uygulama görüşünde: Puppe, AT/1, § 25, Kn. 6, Frisch, FS 
Lackner, s. 138-139). 
381 Özgenç, Gazi Şerhi, s. 429. Yazara göre: “bu durumda, her ne kadar bir hukuka uygunluk 
sebebinin maddî şartları objektif olarak gerçekleşmiş ise de; faili, kanaatimizce, işlediği fiilin ilişkin 
olduğu suça teşebbüsten dolayı sorumlu tutmak gerekir”. 
382 Freund, AT, § 3, Kn. 15, 16. 
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Tipik sonucun gerçekleşmesine karşın failin ancak teşebbüsten sorumlu 

tutulması düşüncesi, gerçeklik düzleminden kopmakla eleştirilmiştir383. Buna karşılık 

bu durum şu şekilde açıklanmaktadır: Fail, tipik sonucu gerçekleştirmeyi tasavvur 

etmiş, ancak haksızlık tipinin bir parçası olan hukuka aykırılık tipini 

gerçekleştiremediği için sonucun olumsuz değeri meydana gelmemiştir. Başka bir 

ifadeyle, yapılan eylem ve hukuksal konu, suçun oluşması açısından elverişli 

değildir. Bu nedenle failin tamamlanmış eylemden sorumlu tutulması mümkün 

değilse de, burada özetlenen yapı, elverişsiz teşebbüsün koşullarına uygun 

durumdadır384.  

Bu anlayışta, tamamlanmış sayılabilmesi için yalnızca tipik sonucun meydana 

gelmiş olması değil, hareketin ve sonucun olumsuz değerini içeren objektif ve 

sübjektif haksızlık tipinin gerçekleşmiş olması aranacaktır. Bu oluşmadığı sürece de 

failin tamamlanmış suçtan sorumlu tutulması mümkün değildir385. 

Belirtmemiz gerekir ki, teşebbüs çözümü, Alman Ceza Kanunu’nda 

teşebbüsün elverişsiz teşebbüsün de cezalandırılabilir bir form olarak kabul edilmesi 

ile sıkı sıkıya bağlıdır. Erekselci görüş, olumsuz değerin ifadesi olarak tanımladığı 

iradi hareketin varlığını, hukuka aykırılık bakımından yeterli saymıştır386. Bunun 

sonucunda, Alman Ceza Kanunu’nun § 22 hükmünde teşebbüs eylemin tamamlanıp 

tamamlanmamasına bağlı olmaksızın ve tamamen sübjektif bir şekilde, “Eyleme 

ilişkin tasavvuruna uygun olarak tipin gerçekleşmesine doğrudan başlayan kişi, suça 

teşebbüs etmiş sayılır” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı yasanın § 23/3 hükmü de, 

elverişsiz teşebbüs durumunda failin cezasının indirilebileceğini veya tamamen 

kaldırılabileceğini ifade etmektedir. 

Elverişsiz teşebbüsün cezalandırılması ile Alman yasakoyucu salt amaçsallığa 

ilişkin bir olumsuz değerin ceza sorumluluğunu doğurabileceğini kabul etmiş 

olmaktadır387. Nitekim, Alman yasakoyucunun bu seçimi olmasaydı, hukuka 

                                                
383 LK-Hirsch, vor § 32, Kn. 61. 
384 Roxin, AT/I, § 14, Kn. 101. 
385 Frisch, FS Lackner, s. 138. 
386 Sözüer, Suça Teşebbüs, s. 103. 
387 Frisch, FS Lackner, s. 125, 141. 
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uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında tersine yanılgıda cezasızlık çözümünü 

öngören objektif teorinin tutarlı bir şekilde savunulabileceği düşüncesi, Alman 

öğretisinde de savunulmaktadır388. 

3. Değerlendirme 
Türk ceza hukuku, yanılgı teorisi ve kusurun yapısı açısından erekselci 

yaklaşmış olmakla birlikte, teşebbüs bakımından böyle bir değişim kendini 

göstermemiştir. Teşebbüs hükmü 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda halen sonucun 

gerçekleşmemesinden hareket etmekte ve buna ek olarak eylemin “elverişli 

hareketlerle” gerçekleştirilmesini açıkça aramaktadır389. Dolayısıyla, Alman hukuk 

öğretisinde yaygın olan teşebbüs çözümünün yürürlükteki Türk ceza hukuku 

açısından savunulması kanımızca tutarlı olmayacaktır; zira hem tipik sonucun 

meydana gelmiş olması teşebbüs hükümlerinin uygulanmasına imkan tanımamakta, 

hem de elverişsiz teşebbüse ceza verilmemektedir390. 

Belirtelim ki bu durum, hukuka uygunluk nedenlerinin salt objektif nitelikte 

olduğu ve manevi bir unsuru bulunmadığı yönünde anlaşılmamalıdır. Hukuka 

uygunluk nedenlerinin maddi koşullarının da kastın bir parçası olduğu kabul 

edildiğine göre, bunlar açısından da genel kurallar geçerli olacak ve kast unsuru her 

durumda aranacaktır. Bununla birlikte, teşebbüs hükümleri açısından objektif 

ölçütlerin kabul edilmiş olması karşısında, salt manevi alanda var bulunan bir hukuka 

aykırılığın teşebbüs hükümlerine tabi tutulmasına Türk hukuk düzeni açısından 

imkan bulunmamaktadır. Belirtelim ki bu durum, Alman ceza hukuku sisteminin fail 

ceza hukukuna yol açabilecek derecede geniş ve sübjektif teşebbüs hükümlerine göre 

kusur ilkesi açısından daha uygun bir sistemin kabul edildiği anlamına gelmektedir. 

                                                
388 Roxin, AT/I, § 14, Kn. 93. 
389 TCK m. 35/1: “Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya 
başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur”. 
390 Belirtelim ki bu durum yalnızca yürürlükteki hukuk açısından doğru değil, olması gereken hukuk 
açısından da yerinde bir sonuçtur. Ünver’in katıldığımız görüşüne göre: “Suça elverişsiz teşebbüs 
halinde de faile ceza verilmemesi, hukuksal değerlerin korunması ilkesi ve fiil ceza hukukunun bir 
gereğidir” (Bkz. Ünver, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, s. 1008). 
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Kanımızca elverişsiz teşebbüsün Türk Ceza Kanunu açısından 

cezalandırılmaması, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında tersine 

yanılgı açısından da cezasızlık çözümünün kabulünü gerektirmektedir. Hukuka 

uygunluk nedenlerinin manevi unsuru bulunduğu düşüncesi bu çözümün kabulüne 

engel değildir; zira bu manevi unsurun varlığının, ceza sorumluluğunu doğurmak 

açısından yeterli olmayacağı açıktır. Türk yasakoyucu, Alman yasakoyucunun 

aksine, salt amaçsallığın olumsuz değerine herhangi bir karşılık öngörmemiş, bunun 

korunması amaçlanan bir hukuksal değeri ihlal edebilecek bir davranış olmadığı 

sonucuna varmıştır. Bu nedenle de, gerçekte varolan bir hukuka uygunluk nedeninin 

olmadığından hareketle davranan bir kişinin işlenemez suç durumunda bulunduğunun 

ve cezalandırılmayacağının kabulü gerekmektedir. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

Tezimizde vardığımız sonuçları bazı maddeler halinde özetlememiz 

gerekirse: 

Tipte yanılgı açısından 

• Ceza hukuku açısından önem taşıyan yanılgı türleri, tipte yanılgı – 

yasak yanılgısı ayırımına göre belirlenmektedir. Fiili-hukuki yanılgı 

ayırımı, özellikle ceza hukukuna ilişkin olan ve olmayan hukuki yanılgı 

ayırımının da kabulü ile her ne kadar çoğu alanda benzer sonuçlara 

ulaşsa da, teorik temelleri açısından zorluklara neden olmakta ve 

yanılgıların birbirinden ayırt edilmesi konusunda yeterince açık 

ölçütlere izin vermemektedir. 

• Kast açısından önem taşıyan yanılgı, esas olarak tipin maddi 

unsurlarındaki yanılgıdır. Bu durum, tipin normatif unsurlarındaki 

yanılgıyı da kapsamakta, buna karşılık salt niteleme yanılgısı ile 

eylemin genelini değerlendiren unsurlardaki yanılgı kastı ortadan 

kaldırmaya yetmemektedir. Bunlar, ancak yasak yanılgısına neden 

olabileceklerdir. 

• Çerçeve unsurlardaki yanılgının esas olarak tipte yanılgıdan bir farkı 

bulunmamaktadır. Çerçeve normlar ve çerçeve unsurlar, gönderme 

yapılan normun eklenmesi ile birlikte okunmalıdır. Dolayısıyla, 

gönderme yapılan normun içeriğine ilişkin yanılgı kastı etkilerken, 

bunun geçerliliğine ilişkin yanılgı etkilemeyecektir. 

• Objektif cezalandırılabilirlik koşulları, kovuşturma koşulları ve diğer 

objektif unsurlar, tipte yanılgıya neden olamazlar. Kişide ve suçun 

maddi konusunda yanılma da kural olarak esaslı değildir. 
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• Sapma halleri (nedensellik bağında sapma ve hedefte sapma), yanılgı 

kuramının bir parçası değildir. Bunların, eylemin objektif yüklenimine 

ilişkin genel kurallar çerçevesinde çözümlenmesi gerekmektedir. 

• Nitelikli hallerin varlığında yanılgı durumunda Türk Ceza Kanunu’nun 

30/2’nci maddesinde yer alan özel hüküm objektif bir şekilde 

uygulanacak, failin zihnindeki gerçeklik ile uyuşmayan her durumda 

lehe uygulama yapılacaktır. Bunun tek istisnası, seçimlik nitelikli 

hallerde kapsayıcı bir hükmün bulunması ve bunun aynı hukuksal 

değerin ihlaline ilişkin örneklerin sayılması yöntemini izlemesi 

durumunda karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir durumda, failin bir 

nitelikli hali gerçekleştirdiğini sanması ve fakat diğer bir nitelikli hali 

gerçekleştirmiş olması durumunda nedensellik bağında sapmaya ilişkin 

hükümler uygulanacaktır. 

• Tipte tersine yanılgı işlenemez suç anlamına gelmektedir. 

• Tipte çift taraflı yanılgının varlığı durumunda iki yanılgının kural olarak 

birbirinden bağımsız değerlendirilmesi gerekir. Her iki yanılgının da 

tipte yanılgı olması durumunda işlenemez suç ile taksirli suç çözümüne 

ulaşmak gerekecektir. 

Yasak yanılgısı açısından 

• Haksızlık bilincinin konusu, eylemin kamusal anlamda yaptırıma 

bağlanmış  olmasıdır. Failin bu durumu bilmesi gerekli ve yeterlidir. 

• Haksızlık bilinci somut olmalı ve tipte tanımlanan haksızlığa ilişkin 

olmalıdır. Bunun sonucu, haksızlık bilincinin bölünebilirlik özelliğidir. 

Yani, belirli bir suça ilişkin haksızlık bilincine sahip olunması, diğer 

suçlar açısından da aynı kabule ulaşmayı gerektirmez. 

• Haksızlık bilinci, en azından yürürlükteki hukuk açısından, kastın bir 

unsuru değil, kusur kavramı altında değerlendirilen bağımsız bir 

unsurdur. Ancak, haksızlık bilincinin varolmadığı durumlarda dahi 

kusurdan bahsedilebilmektedir. Kusurun ortadan kalkmış olması için 
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haksızlık bilincinin yokluğunun kaçınılmaz bir nedene dayanması 

gerekmektedir. 

• Olası haksızlık bilinci, haksızlık bilincinin var kabul edilmesi açısından 

yeterlidir. Bununla birlikte, olası haksızlık bilincinin saptanmasındaki 

ölçütler olası kasttan bağımsız olup, olası kast açısından hangi teori 

kabul edilirse edilsin, ancak bilişsel teorilerle açıklanabilir. Bunun 

nedeni, haksızlık bilincinin kastın aksine yalnızca “bilme” unsuruna 

ilişkin olmasıdır. 

• Yasak yanılgısının kaçınılmaz olduğunun kabulü açısından eylemsel 

taksire ilişkin koşullara koşut ölçütler kabul edilmeli, çıta bunun üzerine 

çıkarılmamalı ve altına da çekilmemelidir. Fail, kendi niteliklerine sahip 

objektif bir kişiden beklenebilecek özeni göstererek davranışının yasak 

olup olmadığını araştırmaya çalışmış ise, yanılmanın kaçınılmaz 

olduğundan söz edilmelidir. 

• Kaçınılmazlık ölçütünün belirlenmesinde iki temel unsur 

bulunmaktadır: Failin, davranışının haksızlık oluşturduğunu 

düşünmesine veya bundan şüphelenmesine neden olabilecek bir vesile 

bulunmalı ve fail, özen yükümüne uygun davranmış olmalıdır.  

• Kaçınılabilir yanılgı durumunda Türk Ceza Kanunu herhangi bir 

indirim öngörmemektedir. Bu durum, kusur ilkesi ile bağdaşmamakta, 

farklı kusur derecelerinde bulunan kişilerin aynı cezaya çarptırılmasına 

neden olabilmektedir. Cezanın alt ve üst sınırları arasında takdir 

yetkisinin kullanılabilmesi bu anlamda bir yarar sağlamamaktadır. 

Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı açısından 

• Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı, izin 

normunda ve mazeret nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı 

kategorilerini kapsamamaktadır. 

• Mazeret nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı, Türk Ceza Kanunu 

kapsamında yasak yanılgısı ile koşut bir şekilde değerlendirilecektir. 
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• Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı açısından, 

sınırlı kusur teorisinin kabulü hem olması gereken hukuk bağlamında, 

hem de yürürlükteki hukuk bağlamında en doğru sonuçları vermektedir. 

• Bunun sonucunda, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında 

yanılan kişinin kasıtlı eyleminden sorumlu tutulamayacağı ve ancak 

taksirli bir suç işlemiş gibi cezalandırılabileceği kabul edilmelidir. 

 

Her ne kadar vardığımız sonuçlar uyarınca Türk Ceza Kanunu’nun sisteminin 

teorik kabullerimiz ile bağdaşan bir şekilde yorumlanması ve değerlendirilmesi 

mümkünse de, incelemelerimiz bu hükümlerin fazlasıyla muğlak ve farklı yorumlara 

uygun olduğunu, bu yorumlardan bazılarının da özellikle kusur ilkesine ters düştüğü 

için Anayasaya uygunluk bağlamında sorunlara neden olabileceğini göstermiştir. 

Bu nedenle, Türk Ceza Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 3’üncü ve 4’üncü 

fıkralarında bazı değişikliklerin yapılması gerektiği sonucuna varmış bulunmaktayız. 

Bu değişiklikler açısından önerilerimiz şu şekilde olacaktır: 

m. 30 (Hata) 

(1) Suç tipinin haksızlığın temelini oluşturan maddi unsurlarının 

gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, kasten hareket etmiş olmaz. Hukuka 

uygunluk nedenlerinin maddi koşullarının gerçekleştiği konusunda hataya düşen kişi 

de kastından dolayı sorumlu tutulamaz.  

Hatanın kaçınılabilir olması durumunda, taksirli sorumluluğu doğuran suç 

tiplerine ilişkin hükümler, genel kurallar çerçevesinde uygulanır. 

 (2) Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hallerinin 

gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, hata kaçınılabilir olsa dahi bu hatasından 

yararlanır.  

(3) Eyleminin haksızlık oluşturduğu konusunda kaçınılmaz bir hataya 

düşen kişi, cezaen sorumlu olmaz. Hatanın kaçınılabilir olması durumunda, failin 

cezasının üçte birine kadarı indirilebilir.  
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(4)  Failin kusurunu etkileyen nedenlerin veya mazeret nedenlerinin maddi 

koşullarının gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi hakkında da üçüncü fıkra 

hükmü uygulanır. 

Önerdiğimiz madde hükmü geçerli olacak olursa, birinci fıkrada “suçun 

kanuni tanımındaki maddi unsurlardan” değil, “haksızlığın temelini oluşturan maddi 

unsurlardan” söz edilmiş olacaktır. Bunun sonucu, eylemin genelini değerlendiren 

unsurlar üzerinde yanılgı ile niteleme yanılgısının kastı etkilemeyeceğinin 

vurgulanmış olmasıdır. 

Fıkranın ikinci cümlesinde hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında 

yanılgı düzenlenmiş ve sınırlı kusur teorisi çerçevesinde çözülmüştür. Burada 

Avusturya Ceza Kanunu örneği dikkate alınmış ve böylece Türk hukuk öğretisinde 

ağırlıklı görüş olan sınırlı kusur teorileri ile uyumlu bir yaklaşım benimsenmiştir. 

Bununla birlikte kasttan doğan sorumluluğu ortadan kaldıran neden açıkça 

belirtilmeyerek, sınırlı kusur teorilerinden hangisinin seçileceği konusunda öğreti ve 

uygulama serbest bırakılmış olmaktadır. 

Yine birinci fıkrada, taksirli sorumluluğa ilişkin ifadelerin netleştirilmesi ve 

karışıklığa yol açmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Önerimiz bu 

gereksinimi de dikkate almaktadır. 

İkinci fıkra açısından, kaçınılabilir yanılgı durumunda ne şekilde bir yol 

izlenmesi gerektiği konusundaki muğlak ifadenin yerine, aynı hükmün kaçınılabilir 

yanılgı durumunda da uygulanması öngörülmüş, böylece sorumluluk esaslarına 

uygun ve net bir çözüme ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılgı önerimiz 

kapsamında birinci fıkra altında değerlendirilmiş olduğundan, yasak yanılgısı üçüncü 

fıkraya alınmıştır. Bu yanılgı türü açısından kusur teorisine uygun bir çözüm 

benimsenerek, yanılgının kaçınılabilir olması durumunda asıl cezaya ilişkin takdiri 

bir indirim nedeni uygulanması öngörülmüştür. Bu şekilde kusur ilkesine daha uygun 

bir sonuca ulaşılması amaçlanmıştır.  
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Hukuka uygunluk nedenlerinin önerimizin birinci fıkrası altında düzenlenmiş 

olması karşısında mazeret nedenlerinin ve kusuru etkileyen diğer nedenlerin maddi 

koşullarında yanılgı konusunun ayrıca düzenlenmesine gerek duyulmuştur. 

Önerimizin dördüncü fıkrası bu konuya özgülenmiştir. Belirtelim ki, mazeret 

nedenlerinin maddi koşullarındaki yanılgının, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

koşullarındaki yanılgı ile koşut düzenlenmesi ve taksir çözümünün benimsenmesi de 

kanımızca olanaklıdır ve bu konudaki karar yasakoyucuya aittir. Böyle bir yol 

seçilecek olursa, önerdiğimiz dördüncü fıkra alternatif olarak aşağıdaki gibi 

düzenlenmelidir: 

(4) Failin kusurunu etkileyen nedenlerin veya mazeret nedenlerinin maddi 

koşullarının gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi hakkında da birinci ve ikinci 

fıkra hükümleri uygulanır. 
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