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ÖZ 

 

Bir hakkın kullanımı başlangıçtan günümüze ceza hukukunda önemli 

sorunlardan birini oluşturmaktadır. Bir hakkın kullanımının ceza sorumluluğunu 

ortadan kaldırdığı kabul edilmekle birlikte, ceza sorumluluğunun ortadan 

kalkmasının nedeni konusunda değişik fikirler ortaya atılmıştır. Biz bu çalışmada 

hakkın kullanılması durumunda suçun unsurlarından birinin mi yoksa ceza 

sorumluluğunun mu bulunmadığı sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. Ayrıca hakkı 

açıklayan teorileri, maddi şekli hak ayrımını, hakkın kaynağını, sınırlarını, hakkın 

kullanılmasının şartlarını ve hakkın kullanılmasında sübjektif unsur, hata, sınırın 

aşılması gibi konuları inceleyeceğiz. 

 

 

ABSTRACT 

The “use of rights” theory has been an important issue since very early times 

of criminal law.  Although it has been generally accepted that the use of a right 

avoids criminal liability, there is a diversity of opinions about the reason behind such 

a general principle. This study aims to answer the question if the use of right 

eliminates the criminal liability or one of the elements of crime. In addition, a number 

of topics related to the use of rights theory, such as the theories describing “right”, 

the distinction between substantive and formal rights, the sources and limits of rights 

eliminating the criminal liability, the criteria for the using rights, “subjective element” 

for and “mistake” in the use of rights, “excessive use of rights” will be discussed 
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ÖNSÖZ 

 

Yürürlükten kaldırılan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu göz önüne alındığında, 

doktrinin bir kısmına göre yalnızca bir hukuk kuralından kaynaklanabilen hakkın 

kullanımı düzenlenmiş, bir kısmına göre ise hakkın kullanımı ceza kanununda yer 

almamıştı. Öte yandan doktrine ve Yargıtay kararlarına bakıldığında, hakkın 

kullanılması hukuka aykırılık unsuru içinde ve genellikle çelişmezlik kuralı 

çerçevesinde, zaman zaman da kusurluluk unsuru içinde ele alınmış, fakat her 

zaman hakkın kullanılması söz konusu olduğunda suçun, hatta haksız fiilin 

bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda hakkın kullanılması açıkça ve hakkın 

kaynağı belirtilmeden düzenlendiği gibi, ceza sorumluluğunu kaldıran nedenler 

başlığı altında ele alınmıştır. Bu düzenleme ile diğer ülkelerde uzun süredir devam 

etmekte olan hakkın kullanılmasının hukuki niteliği ile ilgili tartışmalar ülkemize de 

taşınmıştır.  

Ülkemizde ceza hukukunda hakkın kullanılmasına ilişkin herhangi bir 

monografi bulunmadığı gibi İtalyan Ceza Hukukunda da birkaç monografi dışında 

monografi bulunmamaktadır. Ancak diğer hukuka aykırılığı ortadan kaldıran 

nedenler ile birlikte konu güncel ve tartışmalıdır. 

Özellikle Türk Ceza Hukukunda hakkın kullanılmasına ilişkin bir monografinin 

bulunmaması, konunun güncel ve tartışmalı olması ve 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununda hakkın kullanılmasının farklı bir başlık altında düzenlenmesi karşısında, 

hakkın kullanılmasının değerlendirilmesi gerektiği düşüncesiyle doktora tez 

çalışmasının konusu olarak hakkın kullanılması belirlenmiştir. Amacımız hakkın 

kullanılmasını değişik yönlerden inceleyip Türk Ceza Hukukuna bir az olsun katkıda 

bulunmaktır.  
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GİRİŞ 

Bir hakkın kullanılması sırasında işlenen suçun cezalandırılmayacağına 

ilişkin hükümler bazı suçlar bakımından bulunmakla birlikte, mülga 765 sayılı Türk 

Ceza Kanunu yürürülüğe girinceye kadar tüm suçlar için geçerli genel bir kural 

tanımlanmamıştı. Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 49. maddesinde yer alan 

düzenleme ile ilke bütün suçlara genişletilip sistemleştirilerek kesin bir adım 

atılmışsa da özellikle hakkı doğuran kaynaklar açısından Kanunun eksikliği hala 

giderilememişti. Çünkü 765 sayılı Türk Ceza Kanununun kullandığı ifadeye 

bakıldığında, hakkın yalnızca kanun hükmünden doğabileceği anlaşılmaktaydı. 

Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran bir neden olarak hakkın kaynağının yalnızca 

kanun hükmünün değil de, onu doğuran tüm kaynaklar olduğunun ifade edilmesi, 

hakkın kullanılmasının ceza kanunda yer almadığını ifade edenler bakımından da 

hakkın kullanılmasının ceza kanununda yer alması, ancak 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu ile gerçekleşmiştir. 

Cumhuriyet dönemi öncesine bakıldığında, hakkın kullanılması ile ilgili 

özellikle Mecelle’nin 30. maddesinde yer alan “Def’i mefasid celb-i menafi’den 

evladır” ilkesi dikkat çekmektedir. Bir kimsenin hakkını kullanması diğeri için önemli 

bir zarara neden olacaksa o kişi hakkını kullanmaktan yasaklanır, çünkü diğerinin 

zararını önlemek, hak sahibinin hakkını kullanarak menfaat elde etmesinden daha 

önemlidir ve tercih edilmelidir, şeklinde anlaşılan ilke ile farklı bir bakış açısının 

egemen olduğu görülmektedir. Nitekim bu ilkenin batı ile doğu toplumu arasındaki 

farkı işaret eden bir ilke olduğu ısrarla vurgulanmaktadır. Öte yandan yine 

Mecelle’nin 91. maddesinde yer alan “cevaz-ı şer-i zamana münafi olur” şeklinde 

ifade edilen ilkenin, diğer bir ifade ile “izin verilmişse tazminat verilmez” ilkesinin 

Roma hukukundaki “Qui iure suo utitur, neminem laedit” ilkesinin karşılığı olduğu da 

ileri sürülmektedir. Ancak belirtilmesi gereken nokta, toplumsal yaşamın 

sürdürülmesi ve desteklenmesi konusunda, hakkın kullanılmasıyla ilgili duyarlılık, 

toplumumuzda binlerce yıldır bulunmaktadır. 

Bu çalışmada hakkını kullanan kişi, hakkını kullandığı sırada suç olarak 

tanımlanan bir fiil işlediğinde, fiilinin ceza hukuku bakımından nasıl değerlendirilmesi 

gerektiği incelenecektir.  

Hakkın kullanılması ceza hukukunda yer alan suçun unsurlarını, özellikle de 

bu unsurlardan manevi unsur ve hukuka aykırılık unsurunu yine unsurların dışında 
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kalan ceza sorumluluğu gibi birçok konuyu yakından ilgilendirmektedir. Hakkın 

kullanılmasının bu başlıklardan herhangi birinin içinde ele alınması ceza hukuku 

bakımından farklı sonuçlar doğurmaktadır. Nitekim 5237 sayıl Ceza Kanunu 

Komisyon çalışmaları sırasında da doğabilecek bu sonuçlar üzerinde tartışmalar 

yapılmış ancak bu tartışmalar çözümlenememiştir. Bu nedenle de hakkın 

kullanılması, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda daha genel bir kavram olması 

nedeniyle “ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenler” başlığı altında 

düzenlenmiştir. Ancak konunun bu başlık altında düzenlenmesi var olan tartışmayı 

daha da derinleştirmiştir.  

Hakkın kullanılmasının ceza hukuku bakımından nasıl değerlendirilmesi 

gerektiği incelenirken, özellikle farklı gelenekten gelen iki ülke olan İtalyan ve Alman 

doktrininin bakış açılarından üretilen çözümler ile Anglo-Amerikan sisteminin 

çözümleri göz önünde bulundurulacak ve özellikle geçmişten günümüze Türk 

doktrinine de başvurulacaktır. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Cumhuriyet tarihimizde hakkın kullanılması 

başlığı altında ilk defa konuyla ilgili bir düzenleme getirmiştir. Bu çalışmada, hakkın 

kullanılmasına ilişkin bu düzenleme ve ilgili diğer hükümler doktrindeki görüşler göz 

önüne alınarak irdelenecektir. 

Bu çalışma sekiz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öncelikle 

kullanılacak kavram belirlenecek, ikinci bölümde hakkın kullanılmasının tarih içindeki 

gelişimi ve günümüzde bazı ülke düzenlemeleri irdelenecektir. Üçüncü bölümde 

hakkı açıklayan teoriler, dördüncü bölümde ise, hakkın kullanılması sırasında suç 

tanımına uygun bir fiili gerçekleştiren kişiye ceza verilmemesinin temelini açıklayan 

suça ilişkin teoriler ele alınacaktır. Çalışmanın beşinci bölümünde şekli maddi hak 

ayrımı irdelenecek, altıncı bölümde ise hakkın kaynakları ve hakkın sınırları ele 

alınacaktır. Yedinci bölümde hakkın kullanılmasının koşulları, sekizinci bölümde 

hakkın kullanılmasında sübjektif unsur, hata ve sınırın aşılması konuları 

çözümlenmeye çalışılacaktır. 

Sonuç bölümünde ise hakkın kullanılması bakımından ortaya çıkan sorunlara 

önerdiğimiz çözümler sıralanarak çalışma bitirilecektir. 
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I- KAVRAM 

A- Genel Açıklama 

Kavram, bir nesnenin veya bir olayın ya da bir kurumun niteliğini belirttiğine 

göre, nitelendirdiği nesne veya olayın veya kurumun temel unsur ve özelliklerini 

ifade edebilmelidir. Bu nedenle çalışmamız bakımından kullanılacak kavram önem 

taşımaktadır. Bu çerçevede öncelikle hak ve hakkın kullanılması kavramları, sonra 

da hukuka uygunluk sebebi olarak hakkın kullanılması kavramını ele alınacaktır. 

B-Hak Kavramı 

1- TCK’nin 26. Maddesinde Yer Alan Hüküm 

Hakkın kullanılması, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Hükümler” 

başlıklı birinci kitabının “Ceza Sorumluluğunun Esasları” başlıklı ikinci kısmının 

“Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlıklı ikinci bölümünde 

“Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası” başlıklı 26. maddesinin birinci fıkrasında 

düzenlenmiştir. Mağdurun rızası ile aynı maddede düzenlenen hakkın 

kullanılmasına ilişkin ilke “ hakkını kullanan kimseye ceza verilmez” şeklinde ifade 

edilmiştir. 

2. Hakkın Anlamı 

İtalyanca’da “diritto”, Almanca’da “recht”, Fransızca’da “droit” sözcükleri ile 

ifade edilen hakkın, bu ülkelerde iki farklı anlamı bulunmaktadır. Birincisi “norma 

agendi” denilen, genel ve soyut kurallar topluğu olarak, emirler ve yasaklarla ifade 

edilen, cezai yaptırım ile korunan, toplumsal ortak yaşamın temel koşullarını 

güvence altına almak amacıyla, insanların menfaatlerini tatmin etmeye çalışarak, 

davranışlarını uyumlu hale getirmek için oluşturulan hukuktur. İkincisi “facultas 

agendi” denilen, hukuk tarafından güvence altına alınan, kendi menfaatlerinin tatmini 

için süje tarafından yapma-etme gücü olarak oluşturulan haktır1. Bu ülkelerde iki 

anlam için aynı kavram kullanıldığından, ikisini birbirinden ayırmak için bu kavramın 

başına sübjektif getirilerek hak, objektif getirilerek hukuk kavramı belirtilmektedir. 
                                                           
1 M. Kemal Oğuzman, Medeni Hukuk Dersleri, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, 7. 
Bası İstanbul 1994, s. 78; Ergun Özsunay, Medeni Hukuka Giriş, 5. Bası,  İstanbul 1986,  
s.. 234; Aydın Zevkliler, Medeni Hukuk, Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 4. Bası, Ankara 
1995, s. 97; Zait İmre, Medeni Hukuka Giriş, 3. Bası, İstanbul 1980, s. 239; Aytekin Ataaay, 
Medeni Hukuk Genel Teorisi, 2. Bası, İstanbul 1971, s. 301 Tennur Koyuncuoğlu, Tarihsel 
Yaklaşımla Hak ve Özgürlük İlişkisinin Saptanması, MHAD, 1978, Yıl. 12, No. 15, sh. 31 
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İngilizce’de ise Türkçe’de olduğu gibi hak karşılığı “right” hukuk karşılığı “law” 

kullanılmaktadır2. Arapça’dan dilimize geçen hukuk kelimesi, hak kelimesinin çoğulu 

ise de dilimize yerleşmiş anlamı ile hukuk, objektif düzeni, hak da bir kimsenin bu 

düzen tarafından korunan menfaatini ifade ettiğinden, dilimizde objektif ve sübjektif 

sıfatlarının kullanılmasına gerek bulunmamaktadır3. Ayrıca hak ile bir şeye sahip 

olmak, kullanma, yapma ya da yapmama anlamları ifade edilmektedir4 

TCK’nin 26. maddesinde kullanılan hak kavramı ile yasa koyucu neyi ifade 

etmek istemiştir? Bu konu TCK’nin 26. maddesindeki düzenlemeden önce, ceza 

hukukunda yer almayan hukuka uygunluk sebeplerinden hakkın kullanılması başlığı 

altında doktrinde tartışılmış ve kullanılan hakkın sübjektif olduğu ifade edilmiştir5. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi İtalyanca diritto kelimesi hem hak hem de hukuk 

anlamına geldiğinden bu konu İtalyan doktrininde de tartışılmıştır. İtalyan Yargıtayı, 

“hakkın bir sübjektif hak olması gerektiğini, diğer bir ifade ile vatandaşın sahip 

olduğu, tek başına kullandığı, hukuk tarafından doğrudan ve münferiden korunmuş 

menfaat” olduğunu6 böylece kendisi ile çatışmaya giren bütün diğer menfaatlerin 

yenildiğini, feda edildiğini” ifade etmiştir7. İtalyan doktrini bakımından ise bir görüş 

birliği bulunmamaktadır. Bazı düşünürler, hangi bölüme ait olursa olsun, burada 

sözü edilen hak kavramının, bütün hakları içerdiğini8, diğeri hak kavramının “hukuki 

güç” ile aynı anlama geldiğini9, bir başkası hak kavramını “yasal yetki” olduğunu 

ifade etmektedir10. Diğer bir düşünür hak kavramını, “kamusal veya özel hak” olarak 

belirtmektedir11. Bir diğeri de “lehe olan hukuki durumun her bir tipi” biçiminde 

nitelemektedir12.  

                                                           
2 Yasemin Işıktaç-Sevtap Metin, Hukuk Metodolojisi, İstanbul 2003, s. 41 
3 Oğuzman, a.g.e., s. 78 
4 Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi, İstanbul 2004, s. 411 
5 Sulhi Dönmezer - Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım, C.II,  
İstanbul 1994, s. 31 
6 İtalyan Yagıtay 1. Ceza Dairesinin 27.11.1968 tarihli kararı, Karar için bkz, Giust. Pen. Yıl 
197, s.397; Ayrıca bkz., Aldo Regina, “Esercizio Di Un Diritto e Adempimento Di Un Dovere”, 
Istıtuto Della Enciclopedia Giuridica Fondata Da Giovanni Treccani, C.XIII, Roma, 189, 
s.2  
7 İtalyan Yagıtay Ceza Dairesinin  7.11.1952 tarihli kararı, Karar için bkz.Regina, a.g.e., sh.2 
8 Vincenzo Cavallo, L’esercizio del diritto nella teoria generale del reato, Napoli 1939, s. 
58 
9 Marco Boscarelli, Compendio di diritto penale, Milano 1980, s. 58 
10 Giuseppe Bettiol, Diritto penale, Padova 1982, s.327 
11 Pietro Nuvolone, İl sistema del diritto penale, Palermo, 1982, s. 327  
12 Antonio Pagliaro, Principi di diritto penale, parte generale, 8. Baskı, Milano, 2003, , s. 
413  
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Ancak büyük bir bölüm hakkı daha geniş çerçevede ele almaktadır. Buna 

göre hak hukuki fiil yetkisi olarak ele alınmakta ve bu anlamda, kullanılması isteğe 

bağlı hak, yetki, hukuki yetki gibi isimlendirmelerin önemli olmadığı 

vurgulanmaktadır. Bu düşüncede olanlara göre bu kavrama basit ve meşru 

menfaatler girmemektedir. Çünkü bu menfaatler yapısal olarak kullanmaya elverişli 

bulunmamaktadır. Ancak eylem yetki ve gücünü içeren bir hukuki duruma 

bağlanabilme koşulu ile meşru menfaatler hak olarak değerlendirilebilir. Kısaca 

kullanmaya elverişli, fiili güç ve yetki içeren menfaatler hak olarak 

değerlendirilebilmektedir13. 

İtalyan doktrindeki bu araştırmalardan yola çıkarak sübjektif hukuki durumlar 

çerçevesinde, “hak-meşru menfaat”, “dar anlamda hak-geniş anlamda hak, yani 

objektif olarak korunan menfaat” şeklinde ayrım yapılabilmektedir. Hak-meşru 

menfaat ayrımı bakımından suçun ortadan kalkması yalnızca haklarla 

sınırlandırılmıştır. 

Konulan yasak ve emirlerle, belirlenmiş menfaatleri korumaya yönelik, 

kollektif genel iradeyi ifade eden hukuktan, doğal olarak hukuki menfaatin sahibi için, 

bu emir ve yasakları yerine getirme, onlara saygı göstermeyi isteme yetki ve gücü 

doğar14. 

Bu çerçevede hak hukuk tarafından korunan menfaat olarak, bir yapabilme 

yetkisidir. Zira kullanılan haktır15. Hukuk ise hakkın kapsamını inşa eder, sınırlarını 

belirler ve güvencesini hazırlar. Bu nedenle kaynak olarak, hukukun belirlenme 

amacını, içeriğini yani kapsamını araştırmak gerekir16. 

Gerçekten hukuk, belirlenmiş menfaatleri korumak için yasaklar koymuş ise, 

herkes için belirlenmiş fiilleri yapmamak yükümlülüğü doğar, hukuki menfaatlerin 

sahiplerinin her birinin lehine, sınırları içinde ve ona uygun olarak, isteğine bağlı 

                                                           
13 Carlo Fiore, Diritto penale, Parte generale, Torino 1993, s. 315-316;Giovanni Fiandaca-
Enzo Musco, Diritto penale, Parte generale, Bologna 1990, s. 128; İvo Caraccioli, 
L’esecizio del diritto,Milano 1965, s. 22; Mauro Leone, L’esimente dell’esercizio di un 
diritto, Napoli 1970, s.11; Ferrando Mantovani, Esercizio del diritto, Enciclopedia diritto, C. 
XV, s. 644;  
14 Cavallo, a.g.e., s. 51 
15 Oğuzman, a.g.e.,  s. 78; Özsunay, a.g.e., s. 234; Zevkliler, a.g.e., s. 97; İmre, a.g.e.,  s. 
238; Adnan Güriz, Hak Kavramı, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı 
İncelemeleri, Haz: Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınları, İstanbul 1997, s. 134 vd.; Jack 
Donnelly, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, Yetkin Yayınları, Ankara 1995, 
sh. 19-22 
16 Cavallo, a.g.e., s. 50 
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davranmak yetkisi doğar ve hukuk, hakkın kullanılmasını engelleyen her kişiye karşı 

hakkı güvence altına alır. Eğer hukuk emirler koymuşsa, menfaat sahipleri bu 

emirlerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini, toplumdan isteme 

yetkisine sahip olurlar17. 

O halde, hukuk hak sahiplerinin etkinliklerini yapmak yetkisini güvence altına 

aldığı gibi, engellemeye uğramadan haktan yararlanma olanağını da vermektedir18. 

Böylece hak, hukuktan kaynaklanır. Hukuk hak sahibinin etkinliklerini yapma 

olanağını güvence altına alan ve yapma güç ve yetkisi veren hükmü koyar. Bu 

nedenle hak, hukukun sübjektifleştirilmesidir19. 

3- Hakkın Unsurları 

Hakkı açıklayan teoriler ifade edilirken ortaya konulacağı gibi, hak 

kavramının unsurlarından biri, objektif unsur denilen hak sahibinin lehine bir hukuki 

menfaatin bulunmasıdır; zira hakkın varlığının amacı bir menfaati korumaktır ve 

kural, hukuk düzeninin korumak istediği bir menfaati korumak amacıyla 

oluşturulmaktadır20. 

İkinci unsur sübjektif unsur olarak da isimlendirilen hakkın hak sahibine belirli 

bir güç ve yetki vermesidir. Diğer bir ifade ile hak sahibinin menfaatini tatmin için, 

hakkın sınırları içinde etkinlikte bulunabilme gücü ve yetkisidir. Bu nedenle hak 

sahibi hakkını kullanabilir ve başkalarının buna uygun davranmasını isteyebilir. Hak 

sahibi hakka saygıyı sağlamak ve onu korumak amacıyla zor kullanma imkânına 

sahiptir21. Hakkı yerine getirme yetkisi, kişinin güç kullanma yetkisinin olduğu 

durumlar ile devlet müdahalesinin olanaklı olmadığı durumlar dışında, hak sahibinin 

dava açma gücü ile açıklanır. Hak sahibi, hakkın tanımadığı, itiraz, inkâr, tecavüz 

edildiği durumlarda, yerinde ve gerekli korumayı sağlamak amacıyla ve hakkın 

saldırıya uğradığı durumlarda da eski hale getirme, zararı tazmin etme ya da 

saldıranı cezalandırılma amacıyla hukuki dava açabilme gücüne sahiptir22. 

Ancak dava yolu, hakkın korunması için bir araçtır. Bu, menfaat sahibi 

tarafından, hukukun ortaya koyduğu emrin yerine getirilmesini isteme yetkisini 

                                                           
17 Dönmezer-Erman, a.g.e., C.II, İst. 1994, s. 31-32;  
18 Cavalo, a.g.e., s. 51 
19 Cavallo, A.e., 
20 İmre, a.g.e., s. 240  
21 İmre, A.e 
22 Cavallo, a.g.e., s. 53 
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içermektedir. Bu bir menfaatin yerine getirilmesini istemek özgürlüğünü hak haline 

getirmektedir23. 

Bu sonuçtan kişinin eylem özgürlüğünü güvence altına almak ve aynı şekilde 

korunmuş hukuksal menfaatlerin belirlenmesine ulaşılır. İstenen davranışa zorlamak 

için kuralın emri kullanılabileceği gibi kuralın emrine aykırı davranıldığında da 

kuralda belirtilen yaptırımın uygulanması istenebilir. Böylece basit bir menfaat 

hukuki menfaate dönüşmektedir24. 

4- Hakkın Konusu 

Hakkın konusu, hakkın sahibine sağladığı gücün ilişkin olduğu alan, diğer bir 

ifade ile hak sahibinin iradesinin yöneldiği menfaatin ilişkin olduğu alan olarak 

anlaşılmaktadır25. Hakkın konusu hak sahibinin kendi kişilik alanı, başkalarının 

yaşam ve davranış alanları, eşya ya da başka bir hak olabilmektedir26. 

5- Hak Sahipleri 

Her hakkın bir sahibi olduğundan, hakkın varlığı için sahibinin bulunması 

gerekir. Hakkın sahibi yok ise hak da ortadan kalkmaktadır27. Hak sahipleri hukuken 

menfaati korunan kişilerdir28. Bunlar gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiler de 

olabilmektedir29. 

6- Hakların Sınıflandırılması 

Haklar özel haklar ve kamusal haklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu 

tasnif hakkın kamusal ya da özel hukuktan türemesine göre yapılmaktadır30. 

a- Özel Haklar 

Özel haklar özel hukuk kuralından türeyen haklardır. Bu haklar bireylere 

ayrım gözetmeksizin tanınan haklar olduğundan çok geniş bir alan içinde yer 

almaktadırlar31. Özel hakların önemli bir niteliği, her özel hakkın karşısında bir 

                                                           
23 Cavallo, A.e. 
24 Cavallo, a.g.e., s. 54 
25Zevkliler, a.g.e., s. 100 
26 Zevkliler, A.e. 
27 İmre, a.g.e., s. 244 
28 Oğuzman, a.g.e., s. 79 ve 97 Ataay, a.g.e., s. 302; Özsunay, a.g.e., s. 236; Velidedeoğlu, 
a.g.e., s. 206; Zevkliler, a.g.e.,  s. 98;  
29 Bu durum MK.’nun 8, 27 ve 46. maddelerinde düzenlenmiştir 
30 Cavallo, a.g.e.,  s. 54 
31 Cavallo, a.g.e., s. 55 
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hukuki yükümlülüğün bulunmasıdır. Bu yükümlülük genel bir yükümlülük olabileceği 

gibi, bir kişinin bir şeyi yapmak ya da yapmamak konusundaki yükümlülük de 

olabilir. Örneğin mülkiyet hakkının karşısında, herkesin kişinin mülkiyet hakkını 

kullanmasına engel olmaması gibi genel bir yükümlülüğü bulunmakta, alacak hakkı 

söz konusu olduğunda belli bir kişinin belirli bir edimi yapmak ya da yapmamak 

yükümlülüğü bulunmaktadır32. 

Bu haklar mahiyetlerine göre mutlak haklar ve nisbi haklar, konularına göre 

malvarlığı hakları ve şahısvarlığı hakları, devredilebilmelerine göre şahsa bağlı 

haklar ve şahsa bağlı olmayan haklar, başka bir hakka bağlılıklarına göre bağımsız 

haklar ve bağımlı haklar, amaçlarına göre yalın haklar ve yenilik doğuran haklar33 

şeklinde tasnife tabi tutulmaktadır. 

b- Kamusal Haklar 

Bireylerin, devlet karşısında, bir kamusal hukuk kuralından kaynaklanan 

haklarına, kamusal haklar adı verilmektedir. Tatmin gereksinimleri nedeniyle, özel 

menfaatlerin ötesine geçerler. Bu haklara yalnızca devlet ve onun kurumları değil, 

aynı zamanda vatandaşlar da sahiptirler. Kamusal haklar, bir kamu fonksiyonuna 

bağlı olarak belirlenmiş bir hukuki ilişkide eylem yapabilme yetkisi olarak mütalaa 

edilebilir. Toplumda birlikte yaşayanların tümüne ait olan ve bireysel olmayan 

menfaatleri sağlama amacına ulaşmak için vatandaşa tanınmış yetkiler, itiraz 

edilemez yetkilerdir. Bu yetkiler hukuk tarafından güvence altına alındığından gerçek 

haklardır. Hatta hukuk devletinin en büyük özelliği bireylere tanımış olduğu kamusal 

haklardır34. 

Kamusal hakların arasında özgürlük hakları da bulunmaktadır. Kişiler bu 

haklar aracılığı ile kendi özel etkinlik alanlarına kamu otoritesinin müdahalesine 

engel olabilirler. Ayrıca bu alana yurttaş hakları da girer. Bu haklar aracılığı ile kişi, 

kamu idaresinden belirli hizmetleri, izinleri isteyebilir ve yine bu alanda yer alan 

siyasi haklar aracılığı ile kamusal fonksiyonların yerine getirilmesini isteyebilir35. 

 

                                                           
32 Özsunay, a.g.e.,  s. 238 
33 Ataay, a.g.e., s. 302  vd.; Oğuzman, a.g.e., s. 80 vd.; Özsunay, a.g.e., s. 238 vd.; İmre, 
a.g.e.,  s. 245 vd.;  Zevkliler, a.g.e., s. 101 vd. 
34 Cavallo, a.g.e., s. 55-56 
35 Cavallo, a.g.e., s. 56 



 9

7- TCK’nin 26. Maddesinde Kullanılan Hak Kavramının 
Kapsamı 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi çözümünü aradığımız sorun TCK’nin 26. 

maddesinde kullanılan hak kavramının özel hakları mı, kamusal hakları mı 

kapsadığıdır. Şimdiye kadar yapılan açıklamalardan da anlaşıldığı gibi TCK’nin 26. 

maddesinde kullanılan hak kavramı, doğrudan veya dolaylı olarak tanınan ve 

herhangi bir hukuk dalından doğan, hangi kategoriye ait olurlarsa olsun bütün 

hakları kapsamaktadır. 

Bu çerçevede TCK’nin 26. maddesi kamusal hakları da kapsar. Kamusal 

hakları kapsamın dışında tutmak için herhangi bir haklı neden yoktur. Çünkü 

maddede “hakkını kullanan kimse” denilmektedir. Haklar gücünü hukuktan alan bir 

yapabilme yetkisidir ve bu durum yalnızca özel menfaatler için değil, kamusal 

menfaatler için de böyledir. Aynı biçimde özel haklar, bu haklara karşı çıkanlara 

karşı da korunmuştur. Suçun maddi unsuru olarak tanımlanan bir fiil, bu haklar 

kullanıldığı sırada işlendiğinde, suç oluşturmaz. Çünkü hakkın kullanılması sırasında 

işlendiği göz önünde tutulmak zorundadır. 

Örneğin, CMK’nin 90. maddesi ile herkese tanınan yakalama yetkisi, bir 

kamusal hakkı oluşturmaktadır. Çünkü böyle bir yetkiyi kullanan bir kişi, CMK’nin 90. 

maddesi hükmüne göre geçici, gönüllü ve karşılıksız olarak bir kamusal fonksiyonu 

yerine getirmektedir. O halde suç işleyen bir kişiyi yakalayan bu kişi, kişilere karşı 

şiddet kullanma veya hürriyeti tahdit suçunun maddi unsuru olarak tanımlanan fiili 

gerçekleştirmiştir. Ancak bu fiil suç oluşturmaz. Çünkü hukuk tarafından verilen bir 

hakkı kullanmıştır.  

Bu kişinin bizatihi kendi hakkını değil, ancak devletin hakkını kullandığı kabul 

edildiğinden, bu yetki kamusal bir hak olarak tanımlanabilmektedir. Öte yandan, 

kamusal menfaatleri koruyan bütün kuralların aynı zamanda özel menfaatleri de 

koruduğu söylenebilmektedir. Kanun kamu menfaati için bir yapma yetkisi 

verdiğinde, bu menfaatin aynı zamanda kişi tarafından hissedilen bir menfaat olduğu 

kabul edilmektedir. Kanun o yetkiyi kamu menfaatine olduğu kadar kişinin de 

menfaatine olduğu için kişiye vermiştir. Bu nedenle kamusal hakkın kullanılması, 

bizatihi kendi menfaatini de içermektedir36. 

                                                           
36 Cavallo, a.g.e., s. 58 
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O halde TCK’nin 26. maddesinde yer alan hak kavramı, özel ve kamusal 

haklar da dâhil olmak üzere bütün hakları içine alır ve hangi kategoriye ait olursa 

olsun bütün haklara eşlik eder ve bu madde hakları, hakkın kullanılması sırasında 

işlenen ve suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin suç sayılmasını ortadan 

kaldıran neden haline getirir. 

C- Hakkın Kullanılması  

1- Hakkın Kullanılmasının Anlamı 

TCK’nin 26. maddesinde tanımlanan hak kavramını belirledikten sonra, 

bunun kullanılmasının ne anlama geldiğini belirlemek gerekmektedir. Hakkın 

kullanılması, bu hakkın içeriğinin uygulamada gerçekleştirilmesidir. Hakkın soyut 

içeriğine karşılık gelen maddi fiildir37.  

Gerçekten eğer hak, korunmuş bir menfaatin tatmini için bir yapma yetkisi 

inşa ediyorsa, bir isteme olanağını, hakkın süjesi tarafından bir yapma yetkisini, 

engellememeyi veya belirlenmiş bir davranışı diğerlerinden istemeyi içermektedir. 

Hakkın kullanılması, böyle bir olanağın somut olarak gerçekleştirilmesidir. Bir başka 

deyişle, hakkın içeriğinin uygulanmasına yönelik süjenin somut yetkisinin dış 

dünyada gerçekleştirilmesidir38. 

Bu çerçevede bir hakkın kullanılması, hukuk düzeni tarafından korunan 

menfaatlerin tatminini gerçekleştirmek amacıyla, hukuk düzeni tarafından verilen 

yetki ile kişinin gerçekleştirdiği iş, işlem, fiil, davranış ve tutumların bütününden 

oluşur39. 

2- Hakkın Kullanılmasının Ayırt Edici Özellikleri 

Hakkın kullanılmasının ayırt edici özelliklerinden birincisi, sahibinin onu 

kullanma veya kullanmama özgürlüğüdür. Hak sahibi hakkını isterse kullanır. Zira 

hak sahibinin hakkını kullanma zorunluluğu bulunsaydı ve bir de yer ve zaman 

bakımından belirli koşulların gerçekleşmesine bağlansaydı hak göreve dönüşürdü40. 

                                                           
37 Cavallo, a.g.e., s. 60 
38 Cavallo, A.e 
39 Cavallo, A.e. 
40 Cavallo, a.g.e., s. 61 
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Hakkın kullanılmasının ikinci ayırt edici özelliği, doğrudan veya üçüncü kişiler 

aracılığı ile hakkın kullanılmasının olanaklı olabilmesidir41. Şahsa sıkı sıkıya bağlı 

haklar hariç, hak, yasa tarafından belirtilmiş sahibi tarafından ya da açıkça veya 

örtülü atanmış vekil olan üçüncü kişiler tarafından doğrudan kullanılabilir. Bazı 

durumlarda, hakkın kullanılması kendiliğinden üstlenen kişi tarafından, vekâletsiz iş 

görme kapsamında hak sahibi hesabına doğrudan kullanılabilir42.  

Hakkın bir başka ayırt edici özelliği de, hakkın kullanılmasının bazen belirli 

bir yükümlülüğünün yerine getirilmesi koşuluna bağlanabilmesidir. Gerçekten hakkı 

kullanan kişi hakkı kullanma nedeniyle sahip olduğu avantajların yanında, hakkı 

kullanabilmesi için yükümlülükleri de yerine getirmelidir. Bu yükümlülükler yerine 

getirilmediğinde, hak, kullanma için yetersizdir. Örneğin, silah bulundurma hakkı, 

yetkili makamın ruhsat vermesine ve ruhsat için harçların ödenmesine bağlıdır43. 

Hakkın kullanılmasının bir diğer ayırt edici özelliği de sınırlarının 

bulunmasıdır44. Toplumsal ve bireysel menfaatlerin uyumlu birlikteliğini 

düzenlemeye çalışan hukuk düzeninini kurallarından hak doğduğuna göre, sınırsız 

bir hak hukuk düzeninin yapısına uygun değildir. Bu çerçevede hakkın 

kullanılmasının sınırı, kullanılma şekli, kullanılma yer veya zamanı, kullanılma amacı 

ve saiki ile ilişkilendirilebilir45. 

3- Hakkın Kullanılmasının Süjesi 

Hakkın kullanılmasının ayırt edici özellikleri, hakkı kullanabilen süjeyi, hakkın 

kapsamını ve hakkın kullanılabileceği alanı tespite yarar. Hakkın kullanılmasının 

süjesi bakımından, hakkın süjesi ile hakkın kullanılmasının süjesini ayırt etmek 

gerekir. Hak süjesi kendi menfaatinin tatmini isteğini ortaya koyabilme gücünü elinde 

bulunduran hak sahibidir. Yani hukuk tarafından korunan menfaatin sahibidir. 

Hakkın kullanılmasının süjesi ise, doğrudan hakkın sahibi olabilir ya da açıkça veya 

örtülü atanmış vekil ya da vekâletsiz iş görme hükümleri gereğince kullanılmasını 

kendiliğinden üstlenen ve hak sahibi hesabına hakkı kullanan kişiler olabilir46. 

                                                           
41 Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 33-34  
42 Cavallo, a.g.e., s. 61 
43 Cavallo, a.g.e., s. 62 
44 Dönmezer-Erman, a.g.e., C.II, s. 34-35 
45 Cavallo, a.g.e., s. 62 
46 Cavallo, A.e. 
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Bu noktada çözümlenmesi gereken sorun TCK’nin 26. maddesine göre, 

süjeler karşılaştırıldığında, hangi süjenin hakkı kullanmasının ceza sorumluluğunu 

ortadan kaldıracağı sorunudur. Hakkın süjesi, hakkı kullandığı sırada suçun maddi 

unsuru olarak tanımlanan fiili gerçekleştirdiğinde, süjenin fiili suç oluşturmadığından 

ceza sorumluluğu bulunmaz. Çünkü hakkın içeriğini uygulayan ve uygulama amacı 

ile suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiili işleyebilen kişi bu süjedir. 

TCK’nin 26. maddesinde belirtilen hakkı kullanabilen süje, özel kişisel 

koşullar aranmadan hukuk düzeninin koruduğu hakkın sahibi olan kişi veya hukuk 

düzeninin kabul ettiği şekil ve durumlarda hak sahibi adına onu kullanabilen kişidir. 

Bu kişilerin hakkın kullanılması sırasında işledikleri suç tanımına uygun fiiller 

nedeniyle ceza sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak hakkın süjesi olan kişinin 

gerçek kişi olması gerekmektedir. Çünkü ceza hukuku gelişiminin ulaştığı bugünkü 

noktada, tüzel kişi ve kurumların ceza sorumlulukları kabul edilmemektedir. Bu 

çerçevede tüzel kişi ve kurumlar, hak sahibi olabildikleri gibi başkalarının haklarını 

da kullanabilirler, ancak TCK’nin 26. maddesinde belirtilen, suçu ortadan kaldıran 

kullanılan hakkın süjesi olamazlar47. 

4- Hakkın Kullanılmasının Kapsamı  

Hakkın kullanılması, hakkın içeriğini gerçekleştirmek için işlenebilen tüm 

fiillerin toplamıdır. Bu nedenle hakkın kullanılmasının kapsamını belirlemek gerekir. 

Hakkın kullanılmasının kapsamı, hakkın kapsamından farklıdır. Hakkın 

kullanılmasının kapsamı, hakkın gerçekleşen kapsamını oluşturan fiillerin 

bütününden oluşur. O halde hakkın sahibi, korunmuş menfaatin tatmini için, gerekli 

olarak değerlendirilen bütün fiilleri doğrudan veya dolaylı olarak işleyebilir. Hakkın 

kullanma alanının sınırlarını aşmadan, onu kullanabilir veya kullanmayabilir, ondan 

vazgeçebilir veya ondan feragat edebilir48. 

Hakkın kullanılması sırasında başvurulan fiiller, koruyucu veya bastırıcı, 

doğrudan veya dolaylı, özel veya yargısal olarak tasnif edilebilir. Süjenin hakkını 

kullanmasını engelleyen veya o hakka zarar veren fiilleri savuşturmak, önlemek 

veya bu fiillerden kurtulmak için işlenen fiiller koruyucu ve önleyici fiillerdir. 

Gerçekleşmiş bir ihlali durdurmak, bitirmek veya neticesine son vermek için 

işlenenler fiiller bastırıcı fiillerdir. Önleyici veya bastırıcı fiiller, hakkın süjesi 

                                                           
47 Dönmezer-Erman, a.g.e., C.II, s. 401 vd. 
48 Cavallo, a.g.e., s. 63 
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tarafından doğrudan gerçekleştirilen fiillerdir. Dolaylı fiiller, süjenin dışındakiler 

tarafından gerçekleştirilenlerdir. Doğrudan önleyici veya bastırıcı fiiller her zaman 

özeldirler. Dolaylı önleyici veya bastırıcı fiiller, süje tarafından veya yargı organları 

aracılığı ile yapılmış olmasına göre özel veya yargısal olarak ayrılırlar. Ancak 

bireysel bastırıcı fiiller istisnaidir. Çünkü modern devlet, hakkın savunulmasını 

bütünüyle üstlenmiştir. Bu nedenle hakkın süjesinin, hakkını kendisinin korumasını 

istisnai olarak kabul etmektedir. Hakkın süjesi hakkını, bireysel olarak bastırıcı 

fiillerle, ancak devletin müdahale edemeyeceği bir zaman ve durumda, bir fiili 

durumu korumak, ayakta tutmak veya bir zararı önlemek veya savuşturmak için 

kullanabilir49. 

Yargısal araçlar, koruma önlemlerinin yürürlüğe konması için, yargı 

organlarının müdahale etme talebini içerdiğinde koruyucu niteliktedir. Hakkı ihlal 

edene karşı bir yaptırım uygulanması isteğini içerdiğinde ise bastırıcı niteliktedir. Bu 

bakımdan dava, hakkı koruma aracı olarak belirtilebilir. Dava ile hakkın kullanılması 

için müdahale edilir. Dava, hakkın ayırt edici özelliği değildir. Çünkü hukukun uygun 

bulduğu diğer araçlar ile de hak kullanılabilir50. 

5- Hakkın Kullanılmasının Alanı 

Hak, hukuken korunmuş menfaatin tatmini için, gerekli olarak değerlendirilen 

bütün fiiller aracılığı ile kullanılabilir. Hakkın süjesi, hakkın uygulanması için gerekli 

bütün fiilleri gerçekleştirebilir. Ancak hakkın kullanma alanı, hakkın sınırları 

tarafından belirlenir. Hakkın sınırları yapılması gerekeni değil, yapılmaması gerekeni 

sınırlarlar. Bunların uyumunda, bir çember çizilir. Bu çemberin içi hakkın 

kullanılmasının uygulanma alanıdır. Hakkın kullanılmasının alanını belirlemek için 

hakkın kaynağının ve sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir51. 

Hakkın kaynağı ve sınırları TCK’nin 26. maddesinin uygulanabilmesi için 

temel öngörüyü oluşturur. Belirlenmiş sınırlar içinde hak kullanıldığında, hakkın 

kullanılması fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldırabilmektedir. Ancak hakkın temeli 

hakkın doğduğu kaynakta bulunduğundan, kaynaklarının da belirlenmesi gerekir. 

Hakkın kaynaklarının ve sınırlarının belirlenmesi hakkın kapsamını da ortaya çıkarır. 

Kaynağı hakkın derinliğini belirler, çünkü köklerinin nerelere indiğini ortaya koyar. 

Sınırları ise genişliğini belirler, çünkü nereye kadar kullanabileceğini gösterir. Hakkın 
                                                           
49 Cavallo, a.g.e., s. 63-64 
50 Cavallo, a.g.e., s. 64 
51 Cavallo, A.e. 
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kapsamı, onun kullanma alanını oluşturur52. Bu çerçevede ileride hakkın kaynakları 

ve sınırları konularına dönülecektir. 

D- Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak Hakkın Kullanılması 
Kavramı 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hakkın kullanılmasını “ceza sorumluluğunu 

kaldıran nedenler” arasında saymaktadır. 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu ise 

hakkın kullanılmasını “cezaya ehliyeti kaldıran sebepler” arasında saymaktaydı. 

Bizce cezalandırılabilirlik, cezalandırma, ceza sorumluluğu, cezaya ehliyet, mazeret 

gibi kavramlar fail ile ilgili kavramlar olup, suçun unsurları gerçekleştikten sonra, 

failin ceza sorumluluğu ile ilgili kavramlardır. Hakkın kullanılması ise fiil ile ilgili bir 

kavram olup, fiilin bütün hukuk düzeni bakımından değerlendirilmesidir. Öte yandan 

hakkın kullanılması durumunda suç bulunmadığından suçun unsurları kısmında yer 

alması gerekmektedir. Bu nedenle mazeret nedeni, ceza sorumluluğunu ortadan 

kaldıran neden, cezalandırılabilirliği ortadan kaldıran neden gibi kavramlar 

benimsenmemiştir.  

Hakkın kullanılması, suçun unsurları içinde yer almakla birlikte suçun maddi 

unsuru içinde yeri yoktur. Fiilin kanuni tanıma uygun bulunması gereğinden yola 

çıkılarak, tipiklik adı altında birleşmesi mümkün olmayan maddi unsur ve hukuka 

uygunluk nedenlerinin birleştirilmesi ve hukuka uygunluk nedenlerinin tipikliğin 

olumsuz unsuru olarak tanımlanması olanaklı değildir. Tipiklik yalnızca fiili tanımlar. 

Bu nedenle tipikliği ortadan kaldıran neden kavramı da kabul edilebilir değildir. 

Hakkın kullanılmasının suçun manevi unsuru içinde de yeri 

bulunmamaktadır. Manevi unsur kast ve taksirden oluşmaktadır. Suçun unsurları 

arasında kusurluluk diye isimlendirilen, failin kurala aykırı davranma iradesi 

nedeniyle kınanabilirliği şeklinde tanımlanan, kast ve taksirden ayrı bir unsur yoktur. 

Failin kurala aykırı davranma iradesi: tipikliğin sübjektif unsuru, fiilin hukuka aykırı 

olduğunun bilinmesi: hukuka aykırılık bilincidir. Tipikliğin sübjektif unsuru ile ilgili 

olarak, kanunu bilmemek mazeret sayılmaz ilkesi geçerlidir. Fiilin hukuka 

aykırılığının bilinmesi ise, bu bilinmenin kanun tarafından arandığı durumlarda önem 

kazanır. Nitekim bu durumlar hukuka özel aykırılık olarak değerlendirilir. Failin 

kınanabilirliği ise, fiilin kanun koyucu tarafından suçun maddi unsuru olarak 

                                                           
52 Cavallo, a.g.e., s. 65 
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tanımlandığı günden itibaren yapılmış bir tespittir ve hukuka uygunluk nedenlerinin 

varlığında suç oluşturmayacağı ifade edilmiştir. Bu nedenle kusurluluğu ortadan 

kaldıran neden kavramı da kabul edilebilir değildir. 

Bize göre hakkın kullanılması, suçun hukuka aykırılık unsuru içinde yer alır. 

Bu nedenle, hukuka uygunluk sebebi olarak bir hakkın kullanılması kavramı 

benimsenmiştir. Bu kavramın benimsenmesinin gerekçeleri ilerideki kısımlarda 

ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  
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II- HAKKI AÇIKLAYAN TEORİLER 

A- Hakkı Hukuk Düzeninden Çıkaran Teoriler 

1- Doğal Hukuk Teorisi 

Doğal hukuk, çoğu zaman adalet diye anılan, ideal değer olarak genel, 

evrensel ve değişmez bir hukukun varlığı düşüncesinden ortaya çıkmıştır53.  Bu 

çerçevede hukukun temeli, herkesin aynı ve eşit ölçüde yükümlülük altına sokulması 

ilkesidir. Böyle bir hukuk ise ancak doğaya dayanabilir. Çünkü sınırlılık, yanlışlık gibi 

eksiklikleri olmayan, değişiklik göstermeyen tek gerçeklik doğadır54. O halde, 

yaratıcısı yerine göre yasa koyucu veya yargıç ya da toplum olabilen, konulmuş 

hukuktan farklı ve ondan ayrı, doğaya dayalı bir hukuk vardır. Bu hukuk doğadan 

kaynaklanan kurallardan ve ilkelerden oluşmaktadır. Doğal hukuk objektiflik ve 

kesinlik niteliklerine sahiptir. Objektif ve kesin olan doğal hukuk, zorunlu olarak adil 

ve gerçek hukuktur55. 

Doğal hukuk adil hukuktur. Adalet ise, insan ilişkilerinin, tarafsızlık ilkesine 

göre düzenlenmesi demektir. Diğer bir ifade ile kişilerin düşüncelerini, özlemlerini, 

menfaatlerini göz önünde tutmayan, herhangi bir kişiye fazladan yarar sağlamayan 

veya kişiyi fazladan zarara uğratmayan bir düzendir. Bu nedenle doğal hukuk 

yürürlükteki hukukun adilliğinin ve geçerliliğinin ölçütüdür. Doğal hukuk, yürürlükteki 

hukukun adilliğinin ve geçerliliğinin ölçütünü oluşturunca, yürürlükteki hukuk, doğal 

hukuka uygun olduğu ölçüde, bu niteliklere sahip olur56. 

Bu anlayışın temelindeki doğa, ilk başlarda maddi anlamdaki doğa iken, bir 

başka ifade ile doğrudan doğruya duyu organlarımızla algıladığımız ve maddi 

gerçeklikten oluşan bu doğaya bakarak, şeyler ve insanlar hakkında bilgi 

edinebilmek düşüncesi egemenken, bu düşünce yavaş yavaş değişiklik göstermiştir. 

Kendisine bakarak genel, evrensel ve değişmez değerlere vardığımız bu 

maddi(fiziki) doğa, yerini, manevi, ruhsal niteliklerin egemen olduğu bir doğa 

kavramına bırakmıştır. Böylelikle hukukun temeli olarak maddi doğanın yerini, 

insanın doğası yani insanın akli ve ahlaki doğası almıştır. Maddi doğal gerçeklikten 

ayrı insanın bu akli ve ahlaki doğasından kaynaklanan genel hukuki değerler 

                                                           
53 Selahattin Keyman, Hukuka Giriş, Ankara 2005, 3. Bası, s. 183 
54 Keyman, a.g.e., s. 184 
55 Keyman, A.e. 
56 Keyman, A.e. 
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bulunmaktadır. Bu hukuki değerler, insanlar arasındaki ortak bir temele yani, insanın 

aklı ve ahlaki doğasına dayandıklarından, bütün insanlar için genel geçerlidir57. 

Doğal hukuk ilkeleri aynı zamanda aklın ilkeleri olunca, toplumda barış ve 

düzenin sağlanması için insanlar belirli şekilde davranmalıdırlar. İnsan, akıl sahibi ve 

toplumsal bir varlık olarak toplum yaşamı için gerekli ilkeleri bulabilir ve bu ilkelere 

göre davranışlarını düzenleyebilir58. 

Doğal hukuk başka bir iradenin değil, insanın kendi aklı ile bulduğu ve 

uyduğu hukuktur. Bu nedenle doğal hukuk yürürlükteki hukuktan ayrı, ondan önce 

var olan ve ona üstün olan hukuktur. Yürürlükteki hukuk doğal hukuka uymak 

zorundadır. Yürürlükteki hukukun meşruluğu da doğal hukuka uygun 

olmasındandır59. 

Yürürlükteki hukukun doğal hukuka uygun olması nedeniyle yürürlükteki 

hukuka uyulması gerekir. Yine yürürlükteki hukukun değerlendirilmesi için geçerli 

ölçütler doğal hukuk tarafından ortaya konulur60. 

Doğal hukuk teorisine göre, doğa durumunda herkes özgürdür ve bir başka 

kişinin egemenliği altında değildir. Sosyal sözleşmenin yapılmasıyla birlikte kişi 

belirli özgürlüklerinden vazgeçer ve diğer kişilere kendisi ile ilgili yetkiler tanır. Bu 

çerçevede hak ve yetkileri yaratan da iradelerin birleşmesidir61. Böylelikle insan 

aklına bağlı doğal hukuk düşüncesi gelişmiştir. 

a- Kant’ın Eleştiricilik Teorisinde Hak 

İnsan aklına bağlı doğal hukuk fikri ortaya çıkınca, bu düşünceye sahip 

olanlar aklı sorgulamaya başlamıştır. Kant’ın çıkış noktası da akıl olmuştur. Ona 

göre aklı değerlendirmek, onun ne olduğunu ne olmadığını iyice bilmek gerekir62. 

Kant’a göre akıl teorik ve pratik akıl olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Teorik akıl 

olanla, pratik akıl olması gerekenle ilgilidir63. Pratik akıl duyu organlarımızla elde 

edilmeyen bir bilgiyi gerçekleştirme iddiasındadır. Bu noktada bilgi ve bilginin 

kaynağının ne olduğu sorunu ortaya çıkar. Kant’a göre anlama gücümüz, duyu 

                                                           
57 Keyman, a.g.e., s. 185 
58 Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, Ankara 1999, 5. Bası, s. 153  
59 Güriz, a.g.e., s. 155 
60 Güriz, a.g.e., s. 155 
61 Güriz, a.g.e., s. 130-131 
62 Orhan Hançerlioğlu, “Eleştiricilik”, Felsefe Ansiklopedisi, C.II, İstanbul 1977, s. 33 vd. 
63 Güriz, a.g.e., s. 216 
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organları ile elde edilen bilgi malzemesini, kendisinde bu bilgi malzemesinden önce 

var olan uzay, zaman gibi oniki kategori içine oturtarak düzenler ve bilgi haline 

getirir64. Düşünme gücümüz ise anlama gücümüz ile elde ettiğimiz bilgileri sentez 

haline getirir ve bilmeyi gerçekleştirir65. 

Kant’a göre dışımızdaki dünya, diğer bir ifade ile varlık alanı ikiye ayrılır. 

Görünen varlık alanı ve görünmeyen varlık alanı. Bir yanda uzay, zaman içinde 

verilmiş görüngüler dünyası, diğer yanda akılla erişilebilen düşünülür dünya. 

Görünen varlık alanı bilinebilen, görünmeyen varlık alanı ise bilinmeyen66, yalnız var 

olduğu düşünülebilen bir ortamdır. Bu ayrım aynı zamanda duyu organlarımızla 

deneysel olarak elde edilen bilgi ile akıl bilgisi arasındaki ayrımdır. Görünen varlık 

alanı, olan alandır ve bu alanda nedensellik ilkesine tabi olan doğa yasaları 

egemendir. Nedensellik ilkesine bağımlı olan doğa yasaları, olması zorunlu olan 

olayların yasasıdır. Görünen varlık alanında nedensellik ilişkisi sebebiyle, mekanik 

anlamda bir zorunluluk bulunmaktadır67. Görünmeyen varlık alanı ise, doğadan 

bağımsız, deneysel olmayan ve sırf akılda temelini bulan yasalara tabidir ve olması 

gereken alandır. Görünmeyen varlık alanında ahlak yasaları hâkimdir. Ahlak 

yasaları ise bir gereklilik ortaya koyan yasalardır. Ahlak yasaları, insanın ahlaklı 

eylemlerinde, bir akıl ilkesi olarak gereklilik ifade eder ve yapmalısın buyruğu ile bir 

gereklilikle ortaya çıkar68. Doğa yasası böyle olmak zorundadır der, ahlak yasası ise 

şöyle yapmalısın, şöyle yapman gerekir der. Birincisi mekanik anlamda zorunluluk 

içerir, ikincisi ahlaki bir zorunluluk içerir69. 

Kant’ın düşüncesine göre insan hem görünen varlık alanının hem de 

görünmeyen varlık alanının varlığıdır. Doğal varlık yönü ile insan tüm doğal şeyler 

gibi doğa yasalarına bağlıdır. Tümüyle doğa yasalarına bağımlı olan özgür olmayan 

bir varlıktır. Akıl varlığı olarak insan ise tümüyle kendi koyduğu yasalara, aklın 

yasalarına bağlıdır. Bu bakımdan insan özgür ve özerk bir varlıktır. Çünkü insan bu 

                                                           
64 Işıktaç, a.g.e., s. 186 
65 Hançerlioğlu, A.e. 
66 Kant’a göre ancak görünen bilinebilir, öz bilinemez. Bizler sırlarla dolu bir evrende rüyanın 
rüyasını görmekteyiz. Gerçekte bildiğimiz hiçbir şey yoktur. Bildiğimizi sandığımız şey 
sadece olaylardır. O olaylar ki, bilmediğimiz bir objeyle asla bilemeyeceğimiz bir süjenin 
birbiriyle olan ilişkisinden doğmuştur(Bkz. Hançerlioğlu, “Bilinemezcilik”, a.g.e, C.I, s. 176). 
67 Immanuel Kant, Ahlak Metafiziğinin Değerlendirilmesi, Çev. İonna Kuçuradi, Ankara 
1995, s. 3 
68 Kant, a.g.e., s. 17 
69 Bedia Akarsu, Ahlak Öğretileri, İstanbul 1982, s. 129 
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yönü ile doğa yasalarına değil, kendi koyduğu aklın yasalarına bağlıdır70. İnsanın 

nedensellik yasası dışında davranışlarda bulunabilmesi, onu nedenler dizisini 

başlatabilen özgür bir varlık haline getirir71. 

İnsanın özgürlüğü ise irade özgürlüğüdür. İrade özgürlüğü, özerklik, yani 

iradenin kendi kendine kanun koymasından başka bir şey değildir. Bu durumda 

iradenin kendi kendisini belirleyebilmesi demek, iradenin başka bir koşula 

dayanmadan, ancak kendisi tarafından ortaya konulan kurala göre davranışta 

bulunması demektir72. Bu çerçevede özgürlük görünen varlık alanının belirleyici 

etkilerinden, duyuların ve ihtirasların etkisinden bağımsız olmadır73. 

İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel yetenek akıldır. Çünkü insan, akıl 

aracılığı ile kendi algılarını kurallar içinde toplar, bilinç halinde birleştirir. Yine insan 

akıl sahibi bir varlık olarak duyularının ve nedensellik kanunun etkilerinden 

kurtulabilir. Bu çerçevede insan duyularının ve ihtiraslarının etkisi altında kalmadan, 

davranışlarını aklı ile düzenleyebildiğine göre irade sahibidir74. 

Kant’a göre insan davranışları ahlaki ve meşru olarak ikiye ayrılır. Ahlaki 

davranış, genel ödeve uygun olan davranıştır. Aklın yasası veya ahlak yasası olarak 

da isimlendirilen genel ödev şu şekilde tanımlanabilir: Davranışlarında temel aldığın 

ilke, evrensel bir kural gibi geçerliliği olabilen bir ilke olmalıdır.  Kısaca ahlaki 

davranış, bir kişinin bireysel olarak bizzat kendisinin oluşturduğu ve bir evrensel 

kural gibi geçerli olabilen ilkeye uygun davranıştır75. 

Kişinin kendi davranışlarını belirlerken temel aldığı kendi ilkesinin ahlak 

yasası olabilmesi, ancak objektif olarak evrensel kural gibi geçerli olmasına, deneyle 

ilgili bulunmamasına ve salt akla dayanmasına bağlıdır. Bu nedenle ahlak yasası, 

insanı duyuların ve ihtirasların etkisinden kurtarmak amacını taşır. Böylelikle Kant, 

insan aklının, davranışlarına yol gösteren ilkeleri yaratabileceğini ve bu ilkelere 

uygun davranmanın muhatabı olması nedeniyle, insanın irade özgürlüğüne sahip 

olduğunu ileri sürmektedir. Sonuç olarak ahlak yasası, somut bir davranış kuralı 

                                                           
70 Takıyettin Mengüşoğlu, Kant ve Scheler’de İnsan Problemi, İstanbul 1949, s. 17-26 
71 Immanuel Kant, Prolegomena, Çev. İonna Kuçuradi, Ankara 1995, s. 99 
72 Mengüşoğlu, a.g.e., s. 46-48 
73 Immanuel Kant, Pratik Aklın Eleştirisi, Çev. İonna Kuçuradi, Ü. Gökberk, F.Akatlı, 3. 
Bası, Ankara 1999, s. 21 
74 Güriz, a.g.e., s. 216-217 
75 Immanuel Kant, The Philosophy of Law, (Çev, W Hastie, B.D) Ediburg 1887, s. 35 
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değildir, fakat insan aklının davranış kurallarını belirlemesinde yol gösterici bir 

ilkedir76. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Kant’ın düşüncesine göre, insanı doğadaki diğer 

varlıklardan ayıran özelliği akıl sahibi olması ve bu akla dayanan irade özgürlüğünün 

bulunmasıdır. Bu nedenle insanın en önemli hakkı da, her yönüyle her bakımdan ve 

çekinmeden kitlenin önünde aklını kullanma özgürlüğüdür77. Aklını kullanma 

özgürlüğünün gerçekleşebilmesi için de, yaşam, mülkiyet, eşitlik, özgürlük, 

düşüncelerini ifade etme, inanç özgürlüğü gibi haklar ortaya çıkar ki, bu haklar doğal 

haklardır. Ancak bu hakları insan tek başına değil, bir topluluk içinde 

gerçekleştirebilir 78. 

İnsan toplumsal durumda insan olur ve toplumsal durumda doğal haklarını 

gerçekleştirebilir ve geliştirebilir. Bu nedenle de bir toplumsallaşma eğilimi gösterir79. 

İnsanın doğal haklarını gerçekleştirebilmesi, olanaklarını, varlık koşullarını 

geliştirebilmesi için toplum halinde yaşaması gerekir. Bu nedenle, diğer insanlarla 

hukuki nitelik gösteren ilişkiye girer. Bu şekilde oluşan toplumda insanın kazanılmış 

hakları ortaya çıkar. Çünkü toplum içinde yürürlükteki hukuktan kaynaklanan, hukuki 

işlemler veya hukuki fiiller sonucu doğan haklar, kazanılmış haklar olarak ortaya 

çıkar80. 

Kant’ın düşüncesine göre toplum halinde yaşamak durumunda olan insanın 

varlık yapısındaki çelişki, onun her zaman haklı ile haksızı ayırt ederek, ona göre 

davranışta bulunmasının önünde engeldir. Bu nedenle insan davranışlarını 

düzenleyen, herkesin uyması gerekli kuralları belirleyen bir güç sisteminin 

bulunması gereklidir. Böyle bir güç sistemi ise devlet olarak karşımıza çıkar81. 

Kant’a göre devlet, toplumsal birliği oluşturan tek tek kişilerin toplamıdır. Bu 

birlik, kendisi hakkında karar verebilen, kimsenin buyruğuna ve arzusuna bağlı 

olmayan insan topluluğudur82. Devletin varlığı, toplumu oluşturan kişiler içindir ve 

devlet kendi başına varlık değildir. Bu bağlamda Kant’ın devleti, bireyin merkezde 

                                                           
76 Güriz, a.g.e., s. 218 
77 Immanuel Kant, “Aydınlanma Nedir? Sorusuna Yanıt”, Çev. Nejat Bozkurt, Seçilmiş 
Yazılar, İstanbul 1984, s. 215 
78 Nimet Keser, “Kant Ahlakında Hak”, İstanbul 2002, s. 94 
79 Keser, a.g.e., s. 95 
80 Güriz, a.g.e., s. 221 
81 Keser, a.g.e., s. 104 
82 Immanuel Kant, “Sürekli Barış Üstüne Felsefi Bir Deneme”, Çev. Nejat Bozkurt, Seçilmiş 
Yazılar, İstanbul 1984, s. 227 
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olduğu, hukuk kuralları altında yaşayan insanların oluşturduğu bir birliktir83. Bununla 

birlikte bu yapıdaki devlet, insanın iki yönlü doğasını dikkate alarak insanı sınırlamak 

zorundadır. İşte insanı sınırlayan ve devlet tarafından ortaya konulan bu kural ve 

önlemlere yasa adı verilir84. 

Böylelikle Kant’ın düşüncesinde iki türlü yasa ortaya çıkar. Doğal yasa ve 

yürürlükteki yasalar. Doğal yasa akıl tarafından konulmuş ve evrensel bir kural gibi 

geçerli olabilen ilkedir. Yürürlükteki yasalar ise insanın doğal haklarını 

gerçekleştirebilmek, olanak ve varlık koşullarını gerçekleştirebilmek için toplu 

yaşamak gerekliliği nedeniyle oluşturulan devlet tarafından konulmuş kurallardır. 

Yürürlükteki yasalar doğal yasaya uygun olmak zorundadır. 

Bu anlamda Kant’a göre hukuk bilimi ikiye ayrılır. Hukuk bilimi, ilk olarak 

yasama faaliyetiyle yayımlanan kanunların ilkelerini konu edinir. İkinci olarak doğal 

hukuk ilkelerinin sistematik ve felsefi bilgisine işaret eder. Doğal hukuk ilkelerinin 

sistematik ve felsefi bilgisi nedeniyle, yürürlükteki mevzuatın değişmez ilkeleri, 

hukukçular ve kanun koyucular tarafından türetilebilmektedir85. 

Bu çerçevede Kant’ın düşüncesinde hukuk ise, evrensel özgürlük kanununa 

göre, bir kişinin iradi fiillerini, diğer kişinin iradi fiilleri ile uyumlu hale getiren 

koşulların bütünüdür86. 

Hukuk kavramının kuruluşunda, birinin özgürlüğünü diğerinin özgürlüğü ile 

sınırlayıp dengeleyecek çok yönlü bir zorlama yasasını, genel özgürlük yasası 

altında geçerli hale getirmek vardır87. 

Hak ise bir kişinin fiillerinin, başkasının özgürlüğü ile uyum sağlayıp 

sağlayamadığına göre belirlenir. Bu doğrultuda evrensel hukuka göre, benim fiil ve 

koşullarım genel olarak başkalarının özgürlüğü ile var olabilirse, bu fiilin yapılmasına 

veya bu koşulların sürdürülmesine engel olan herhangi bir kişi bana haksızlık yapar. 

Böyle bir engel, evrensel hukuka göre özgürlükle birlikte var olamaz88. 

Bu çerçevede doğal haklarını geliştiği toplumda, fazla özgürlükten dolayı 

üyeleri arasında sürekli bir çatışma yaşanmaz. Böyle bir toplumda, her bireyin 
                                                           
83 Orhan Münir Çağıl, “Immanuel Kant’a Göre Devletin ve Devletlerarası Münasebetlerin 
Felsefi Esasları” İHFM, Yıl. 1951, sy. 3-4, s. 816 
84 Kant, a.g.e., s. 231-234 
85 Kant, The Philosophy…, s. 44 
86 Kant, a.g.e., s. 45 
87 Keser, a.g.e., s. 110-111 
88 Kant, a.g.e., s. 46 
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özgürlüğü başkalarının özgürlüğü ile sınırlanmıştır. Böylece Kant için haklar, kişiler 

arasındaki özgürlüğün sınırlarını belirleme ve özgürlükler arasındaki uyumu sağlama 

ödevini üstlenmiş olan toplumda gerçekleşir89.  

Kant hak kavramı ile ilgili gördüğü bir takım kavramları da tanımlamıştır. Kant 

yasaları doğal ve yürürlükteki yasalar olarak ayırınca, doğal yasalara uygun fiilleri 

ahlaki fiiller, yürürlükteki yasalara uygun fiilleri de meşru fiil olarak isimlendirmiştir90. 

Akıldan kaynaklanan doğal yasalara uygun davranılmasını ahlaki ödev, yürürlükteki 

yasalara uygun davranılmasını hukuki ödev olarak tanımlamıştır91. Ödeve uygun 

davranılmışsa, bu uygunluk kuralın zorlaması ile dahi olsa övgüye değerdir. Hukuk 

tarafından istenmeyen bir fiili işleyen kişi ise kınanabilir veya kusurlu kişidir. Fiil 

kınanabilir ise cezalandırılır. Fiil övgüye değer ise ödüllendirilir92. Kant’a göre 

yükümlülük, yasalara göre zorunlu fillerdir93. İzin verilen fiiller ise yükümlülüğe karşıt 

olmayan fiillerdir94. İhlal, bir fiilin ödeve aykırı olmasıdır. Kusur, ödevin kasti olmayan 

ihlalidir. Kast, ödevin kasti ihlalidir. Adil, hukuk kurallarına uygun olandır. Gayri adil, 

hukuk kurallarına uygun olmayandır95. 

Özet olarak Kant’ın sisteminde devlet esas itibariyle hukukun yapıcısı ve 

koruyucusudur. Devletin ödevi kişilerin mutluluğunu sağlamak değil, sadece kişilerin 

özgürlüğünü güvenceye almaktır. Devlet yasaları yaparken doğal yasaya uymak 

durumundadır. Ancak Kant, devletin yasaları yaparken doğal yasaya uymasa bile 

kişilerin bu yasalara uymak zorunda olduğunu, ihtilal veya direnme hakkı 

bulunmadığını belirterek doğal hukuk görüşünden uzaklaşmaktadır96. Bu çerçevede 

Kant’a göre hak, devletin kanunlarınca kişilere tanınmış yetkilerdir şeklinde ifade 

edilebilir97. 

Kant’ın temel aldığı insan, her şeyden önce, toplumsal yaşam ile insan 

olabilen, haklarını gerçekleştirebilen, olanaklarını, varlık koşullarını geliştirebilen, bu 

nedenle toplum halinde yaşaması gerekli olan insandır.  

                                                           
89 Immanuel Kant, “Dünya Yurttaşlı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi”, Çev. Uluğ 
Nutku, Yazko Felsefe Yazıları, İstanbul 1982, s. 120-121 
90 Kant, The Philosophy…, s.14 
91 Kant, a.g.e., s. 24-25 
92 Kant, a.g.e., s. 38 
93 Kant, a.g.e., s. 29-30 
94 Kant, a.g.e., s, 30 
95 Kant, a.g.e., s, 32 
96 Güriz, a.g.e., s.223 
97 Güriz, a.g.e., s. 221 
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Toplum halinde yaşaması gerekli olan insan, toplum yaşamı için gerekli 

ilkeleri aklı ile bulabilen ve bu ilkelere göre davranabilen insandır. Bu insan aklı ile 

duyu ve deneyden gelen bilgileri kurallar içinde toplayıp bilinç haline getirir. Bilinci 

yani aklı ile oluşturduğu düşüncelerini ise deney ile gerçekleştirmektedir. Ancak bu 

gerçekleşmenin aklın emirlerine uyup uymadığını yargı gücümüz denetlemektedir. 

Kısaca duyu ve deneylerle elde ettiğimiz malzeme ile bilgilerimiz oluşacak, bu 

bilgilerin doğru olup olmadığı ise uygulama ile doğrulanacaktır. Doğrulanıyorsa, 

sürekli yineleniyorsa kural, yasa, ilke olacaktır. Ancak burada Kant, uygulama ile 

doğrulanmayı öne çıkarmadan, bilgi ile aklın bulduğu ilkeyi öne çıkarmakta, ilkeyi 

değişmez kabul etmekte ve davranışlarımızın ilkeye uyması gerektiğinden söz 

etmektedir. İlkeyi de “evrensel kural gibi geçerli olabilen” şeklinde soyut ve her 

kalıba girebilen özellikte tanımlamaktadır. Ancak burada öne çıkarılması gereken 

husus, her ne kadar bazı şeylerin bilinemeyeceğini belirtse de, kuralın, yasanın, 

ilkenin bilincin ürünü olduğu, onun da temelinde uygulama ile doğrulanan bilgi 

olduğudur. 

Öte yandan Kant, doğal hukuk görüşünün etkisiyle irade özgürlüğüne 

yönelmekte, insanın aklını kullanması için iradesinin özgür olması gerektiğini 

belirtmekte ve iradenin özgürlüğü için gerekli tüm olanak ve serbestlikleri doğal hak 

olarak nitelemektedir. Fakat Kant burada iradeyi keyfiliğe kadar varabilen bir 

serbestlik olarak ortaya koymaktadır. Oysa irade, konuyu bilerek karar verme 

gücünden başka bir şey değildir. İrade keyfilik değil bir bilinçliliktir. İrade uygulama 

ile doğrulanan yasaların bilincine varmak, bu yasalar yardımı ile kendi amacına 

ulaştıracak uygun fiillerin belirlenmesidir. Bu anlamda irade düşünceye uygun fiilin 

belirlenmesidir. Ancak bu belirleme, değişik koşullara bağlı, o koşullarla belirlenen 

ve koşulları bilerek karar verme özgürlüğüdür. 

Kant’ın teorisinde insanın toplum halinde yaşaması gerektiğinden, insanın 

diğer insanlarla hukuki ilişkiye girmesi kaçınılmazdır. Bu şekilde oluşan toplumda 

insanın kazanılmış hakları ortaya çıkar. Kazanılmış hak yürürlükteki hukuktan 

kaynaklanır. Bu aşamada yürürlükteki hukukun nasıl oluştuğu gündeme gelir. Kant 

burada insanın iki yönlü doğasını ileri sürerek, devleti ve devletin insanı sınırlama 

zorunluluğunu öne çıkarır. Devletin koyduğu kurallara yürürlükteki hukuk adını verir. 

Bu noktada direnme ve isyan hakkını reddederek devletin doğal hukuka aykırı yasa 

yapabileceğini, bu yasayı eleştirebileceğimizi ama mutlaka uymak zorunda 

olduğumuzu belirterek, doğal hukuk teorisinden uzaklaşmaktadır. Kant böylelikle 
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yasaların ikiliğini kabul etmekte, yürürlükteki yasaların doğal yasalara uygun olması 

gerektiğini ileri sürmektedir. Ancak düşüncemize göre yasa uygulama ile 

doğrulanan, sürekli yinelenen bilgidir. Bunun aklın evrensel kural gibi kabul edilen 

ilkesi olmasının veya devlet tarafından ifade edilmesinin bir önemi yoktur. 

Kant’ın hukuk ve hak tanımları da hakların çatıştığı durumda çözüm üreten 

tanımlamalar değildir. Bu tanımlar, doğal hukuk teorisinin bilinen tanımı olan, 

özgürlüğün sınırının diğerinin özgürlüğünün sınırı olmasının başka bir şekilde dile 

getirilmesidir. Fakat Kant bir varsayım ile bu çatışmaların çözülebileceğini ileri 

sürmektedir. Buna göre, doğal hakların geliştiği toplumda, fazla özgürlükten dolayı 

bir çatışma yaşanmaz, özgürlükler arası sınırın belirlendiği toplumda haklar 

gerçekleşir. Bu haliyle Kant’ın bu varsayımı gerçekleşmediği gibi, çatışmayı çözen 

bir düşünce de getirmemiştir. Doğal yasaya herkesin uygun davranarak sorunun 

çözümünün gerçekleşemeyeceğini kendisi de kabul ederek devleti ve onun koyduğu 

kuralları çözüm olarak ifade etmiş böylelikle pozitivizme kaymıştır. Ancak buna 

rağmen Kant’ı doğal hukuk teorisi içinde incelemek gerekir. 

b- Hohfeld’in Hak Teorisi 

Bir Amerikan yargıcı olan Wesley Newcombe Hohfeld  1919 tarihli 

“Fundemental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning” isimli eseri ile 

tanınmış ve hakkı hukukun asgari ortak paydaları olarak tanımlamıştır. Hohfeld hak 

ile birlikte kullanılan diğer kavramları belirlemiş ve bunları özel bir şekilde tasnif 

ederek açıklamıştır. Bu girişim anlaşılmaz olan hak kavramını açıklamak konusunda 

değerli bir çaba olarak görülmüştür98. 

Hohfeld hak ile birlikte sekiz temel kavram belirleyerek bu kavramları 

karşılıklılık, karşıtlık, çelişkililik ilişkisi içinde çifter çifter tasnif etmiştir99.  

Bu çerçevede belirlenen kavramlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

Hak: Diğer bir kişinin katlanmak durumunda olduğu bir fiilin 

gerçekleştirilmesine yönelik uygulanabilir bir taleptir. 

Ödev: Diğer kişinin menfaati için, bir fiilin yapılmasına veya yapılmamasına 

yönelik toplum tarafından verilmiş emirdir. Kişi, bu emre uymaması nedeniyle toplum 

tarafından cezalandırılır.  
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Ayrıcalık: (A)’nın (B)’ye yönelik öyle bir ilişkisidir ki (A) bakımından bir fiilin 

serbest olmasıdır. (A)’nın bu fiili (B)’nin menfaati ihlal etse bile, (A)’nın toplum 

tarafından bir ceza tehdidi ile karşılaşmamasıdır.  

Hakkın Yokluğu: Diğer kişinin belirli bir şekilde davranması konusunda 

toplumsal bir emrin bulunmadığı durumdur.  

Yetki: (A) ile (B) arasındaki ilişkide, (A)’nın (B)’ye yönelik iradi fiili, hem (A) ile 

(B) arasında hem de (A) ile üçüncü kişi arasında yeni bir hukuki ilişkiye sebebiyet 

vermesi durumudur.  

Sorumluluk: (A) ile (B) arasındaki ilişkide (B)’nin iradi fiilinin (A)’yı yeni hukuki 

ilişkiye taşıması durumudur.  

Bağışıklık: (A) ile (B) arasındaki ilişkide (B) (A) ile bir veya daha fazla hukuki 

ilişki yaratma konusunda bir güce sahip değilse (A) nın bağışıklığı söz konusudur.  

Mazeret: (A) ile (B) arasındaki ilişkide (A)’nın iradi olmayan fiili nedeniyle 

(B)’nin hukuki ilişkilerinin varlığının ortadan kalktığı durumdur100. 

Hohfeld’e göre dört tane temel hak bulunmaktadır. Birincisi dar anlamda 

haktır ki bunlar talep hakları olarak ta isimlendirilmektedir. İkincisi özgürlük 

haklarıdır, bunlar ayrıcalık olarak da belirtilebilir. Üçüncüsü yetki olarak tanımlanan 

haklardır. Bu haklar diğer kişi ile mevcut hukuki ilişkiyi değiştirebilir veya yeni bir 

hukuki ilişki yaratabilir. Dördüncüsü diğer bir kişinin özel bir şekilde kendisine 

karışmasından kişiyi korumaktır ki bu haklara bağışıklık ismi verilir. 

Bu temel haklar, tüm hukuki ilişkilerin asgari paydalarıdır ve bir kişinin talep 

edebileceği haklar bu dört haktan birinin içine girebilir. Hohfeld’de her bir hak tipi, en 

azından iki kişi arasındaki hukuki ilişkinin, asgari bir yüzünü ortaya koymaktadır. Bu 

sekiz temel kavram yukarıda da belirtildiği gibi karşılıklılık, karşıtlık, çelişkililik ilişkisi 

içinde çifter çifter tasnif etmiştir.  

Karşılıklılık ilişkisi içinde bulunanlar(Çizelgedeki dikey çizgi): “Hak-Ödev”, 

“Ayrıcalık-Hakkın Bulunmaması”, “Yetki-Sorumluluk”, “Bağışıklık-Mazeret”tir. Bu 

kavramlar her zaman karşılıklı olarak birlikte bulunurlar. Çünkü bir kişinin hakka 

sahip olduğu yerde, diğer kişinin mutlaka bir ödevi vardır. Bir kişinin ayrıcalığının 

                                                           
100 Davies-Holdcroft, a.g.e., s. 232-242 
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bulunduğu yerde, diğer kişinin hakkı bulunmaz. Bir kişinin yetkisinin bulunduğu 

yerde, diğer kişinin sorumluluğu bulunmaz101.  

Karşıtlık ilişkisi içinde bulunanlar(Çizelgedeki çapraz çizgi): “Hak-Hakkın 

Bulunmaması”, “Ayrıcalık-Ödev”, “Yetki-Mazeret”, Bağışıklık-Sorumluluk”tur. 

Buradaki ilişki karşıtlık ilişkisidir. Çünkü bir kişi bunlardan birine sahipse diğerine 

sahip olamaz. Bu çiftler aynı anda bir kişide birleşemezler. Örneğin bir kişinin hakkı 

varsa hakkı olmaması düşünülemez. Bir kişinin yetkisi varsa mazeretinin olması 

olanaklı değildir. Bir kişinin ayrıcalığı varsa aynı konu ile ilgili ödevi olamaz. Bir 

kişinin bağışıklığı söz konusu ise, aynı zamanda sorumluluğu bulunmaz102. 

Çelişkililik ilişkisi içinde bulunanlar(çizelgedeki yatay çizgi): “Hak-Ayrıcalık”, 

“Ödev-Hakkın Bulunmaması”, “Yetki-Bağışıklık”, “Sorumluluk-Mazeret” tir. Buradaki 

ilişki çelişkililik ilişkisidir. Bir kişinin bunlardan birine sahip olduğu yerde, diğer kişinin 

diğerine sahip olmamasıdır. Örneğin bir kişi bir şey ile ilgili bir hakka sahip ise, diğer 

kişinin o şey ile ilgili bir ayrıcalığı olamaz. Bir kişinin ödevinin bulunduğu yerde, diğer 

kişinin hakkının bulunmaması olanaklı değildir. Bir kişinin bir konuda yetkisi varsa, 

diğer kişinin o konuda bağışıklığı olmaz. Bir kişinin sorumluluğu varsa, diğer kişinin 

mazereti olmaz103. 

Bu ilişkiler çizelge şeklinde aşağıdaki gibi biçimlendirilebilir. 

 

Hak(talep)                                    (Çelişkililik)                                  Ayrıcalık(özgürlük) 

          (Karşıtlık)                                                                                  (Karşıtlık) 

 

 

(Karşılıklılık)                                                                                   (Karşılıklılık) 

 

 

(Karşıtlık)                                                                                                       (Karşıtlık) 

Ödev                                              (Çelişkililik)                           Hakkın Bulunmaması 

 

 

 

                                                           
101 Davies-Holdcroft, A.e. 
102 Davies-Holdcroft, A.e. 
103 Davies-Holdcroft, A.e. 
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Yetki                                            (Çelişkililik)                                                Bağışıklık 

(Karşıtlık)                                                                                                       (Karşıtlık) 

 

 

 

(Karşılıklılık)                                                                                              (Karşılıklılık) 

 

 

 

(Karşıtlık)                                                                                                       (Karşıtlık) 

Sorumluluk                                      (Çelişkililik)                                             Mazeret 

 

c- John Rawls’un Hak Teorisi 

Rawls Kant’tan esinlenerek önce bir adalet teorisi sonra da adalet kavramı 

geliştirmeye çalışmıştır104. Rawls da diğer doğal hukuk teorisini kabul etmiş olanlar 

gibi, bir orijinal durumdan ve sosyal sözleşmeden yola çıkar. Rawls’ın orijinal 

durumu da, diğer sosyal sözleşmecilerdeki doğa durumuna karşılık gelir ve bu 

durum da gerçek olmayan düşünülmüş bir varsayımdır105. Bununla birlikte Rawls’ta 

sosyal sözleşme belirli bir toplumun üyesi olmak veya belirli bir yönetim şekline 

karar vermek için değil, daha çok toplumun temel yapısını belirleyecek adalet ilkeleri 

üzerinde uzlaşma sağlamanın aracı olarak ortaya çıkar106. 

Rawls’ın yaklaşımında bir toplumda neyin adil neyin adil olmadığını 

belirleyen ilkeler konusunda, toplumda yaşayan kişiler arasında bir hemfikir ihtiyacı 

öne çıkar. Toplumsal yaşamdan kaynaklanan menfaatler nedeniyle topluma 

katılmak veya toplumda kalmak her bireyin seçimidir. Aynı zamanda istikrarlı ve 

sürdürülebilir bir toplum için gerekli yükümlülüklerin kabul edilmesi de kişilerin 

seçimidir. Toplumsal varlığın sürdürülmesi kişilerin seçimiyle olduğundan, kişi, 

hakları ile birlikte ele alınır. Menfaatlerin ve yükümlülüklerin adil bir şekilde 

paylaşımı, kişilerin bu birliği terk etmemeleri bakımından önemlidir. Bu nedenle 

toplumun temel kurumlarının sağlanması gerekli hale gelir. Bu kurumlar kişilerin 

                                                           
104 Işıktaç, a.g.e., s. 343 
105 John Rowls, Siyasal Libaralizm, Çev. Mehmet Fevzi Bilgin, İstanbul 2006, s. 67; Sercan 
Gürler, Ahlak ve Adalet, İstanbul 2007, s. 88 
106 Rowls, a.g.e., s. 71-72; Gürler, a.g.e., s. 87-88 
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temel haklarının gerçekleştirilmesini mümkün olduğu kadar sağlamalıdır. İşte 

üzerinde uzlaşma sağlanacak adalet ilkeleri bunları sağlar107. 

Rawls’a göre insanın en önemli niteliği onun akıl sahibi olmasıdır. Akıl sahibi 

olmasının anlamı, onun seçim yapabilme yeteneğine sahip olmasıdır. İnsanlar birey 

olarak, yaşamda gerçekleştirmeyi istedikleri amaçları hakkında karar verebilme 

yeteneğine sahiptirler. İnsanlar bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik uygun plan 

yapma kapasitesine ve amaçlanan sonucu elde edecek en etkili davranış 

bakımından uygun kaynakları kullanma yeteneğine sahiptir. Bu nedenle eşit olan 

tüm şeyler arasından bir seçim yapan akıl sahibi kişi, daha az iyiden daha iyi bir şeyi 

tercih edebilir108. 

Rawls bakımından iyi düzenlenmiş bir toplum, kişilerin seçimlerini 

yapabilmeleri, yaşamda gerçekleştirmeye çalıştıkları amaçlarına karar verebilmeleri 

ve amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik planlarını formüle edebilmeleri için, en üst 

düzeyde fırsata izin veren kurumların ve yapıların biçimlendiği toplum olmalıdır. İyi 

düzenlenmiş bir toplumun temel kurumları öyle bir şekilde yapılandırılmış olmalı ki 

bu yapı bireysel yararlar için doğru bir şekilde hesaplanmış olmalı, toplumdaki bütün 

kişilere fırsatlar ve kaynakların dağılımını ve tahsisini adil ve tam olarak 

gerçekleştirmelidir.  

Bu toplumda kaynaklar eşit olmayan bir şekilde dağıtılmış olabilir, ancak iyi 

düzenlenmiş bir toplum, en fazla dezavantaja sahip kişileri, bu dağıtım boyunca 

nihai olarak menfaat elde edecek bir pozisyonu sağlamalıdır109. 

Öte yandan Rawls’a göre insan, özerk ahlaki öznedir ve iki önemli 

kapasiteye sahiptir: “adalet duygusu” ve “iyiyi anlama kapasitesi”. Ancak her bir 

insanın kendisi ile uyumlu, çok sayıda, birbirleriyle çatışan ve uzlaşamayan iyileri 

vardır. Bu nedenle devlet her kişiye ve her kişinin iyisine tarafsız ve eşit uzaklıkta 

olmalıdır. Bu nedenle adaletin iyiye önceliği kabul edilir. Çünkü adalet duygusu ile 

farklı iyi anlayışlarının kolaylıkla yaşama geçirilebileceği bir çerçevenin sağlanması 

amaçlanır110. Adaletin iyiye önceliği kabul edilince, adalet ilkelerinin belirlenmesine 

geçilir.  

                                                           
107 Davies-Holdcroft, a.g.e., s. 279 
108 Davies-Holdcroft, a.g.e., s. 276-278 
109 Davies-Holdcroft, a.g.e., s. 288 
110 Işıktaç, a.g.e., s. 343 
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Orijinal durumdaki kişiler, toplumdaki konumları, sınıf ve statüleri, doğal 

özellikleri ve yetenekleri, fiziki ve zihni üstünlüklerine dair bilgi sahibi değildir. Ayrıca 

neyi değerli bulduklarına dair sahip oldukları ahlak anlayışlarından ve psikolojik 

eğilimlerinden de habersizdirler. Bu nedenle adalet ilkelerinin belirlenmesi bir çeşit 

cehalet peçesi altında kabul edilecektir. Bunun sonucu olarak hiç kimse, adalet 

ilkelerinin belirlenmesinde, sahip olduğu doğal özelliklerinden veya toplumsal 

konumundan kaynaklanan üstünlük veya eksiklik sebebiyle avantajlı veya 

dezavantajlı bir konumda olmayacaktır. Herkes eşit koşullar altında olduğu için kendi 

lehine seçim yapamayacaktır. Bu nedenle söz konusu adalet ilkelerinin belirlenmesi, 

tamamen tarafsız ve hakkaniyetli bir anlaşma veya pazarlık sonucunda 

gerçekleşecektir. Orijinal durum, bu durumdaki kişilerin her birinin diğeriyle eşit bir 

ilişki içerisinde bulunması nedeniyle, ahlak sahibi kişiler arasında tarafsız ve hakça 

bir durumdur. Böyle bir durumda temel konularda varılacak uzlaşma, adil ve tarafsız 

olacaktır. Bu nedenle hakkaniyet olarak adalet, böyle bir adil ve tarafsız başlangıç 

durumunda kabul edilecek adalet ilkeleri anlamına gelir111. 

Başlangıç durumunda kabul edilecek adalet ilkeleri, diğer toplumsal 

düzenlemelerin de temelini oluşturacaktır. Bu adalet ilkeleri, temel hak ve ödevleri 

göstermekle birlikte, toplumsal faydanın nasıl bölüştürüleceğini de belirler. Bireyler, 

diğerlerine karşı hangi hakları talep edebileceklerini ve içinde yaşadıkları toplumun 

temel düzeninin ne olacağını bu ilkeler aracılığı ile bilirler. Tıpkı akıl sahibi bir kişinin, 

aklı aracılığı ile kendisi için neyin iyi olduğunu bulması gerektiği gibi, bir insan 

topluluğu da, o topluluk içinde neyin adil veya adil olmadığını bulmak zorundadır. 

Akıl sahibi kişilerden oluşan bir toplumun, bu konuda yukarıda bahsedilen 

başlangıçtaki eşit özgürlük ortamı içinde yapacağı tercih, adalet ilkelerini de 

belirleyecektir. Bu ilkeler kendi çıkarlarıyla ilgilenen özgür ve akıl sahibi kişilerin 

kabul edeceği ilkelerdir112. 

Orijinal durumun bir diğer özelliği, bu durum içindeki kişilerin akıl sahibi ve 

birbirlerinin çıkarlarına ilgisiz olmalarıdır. Bu durumdaki bireyler birbirlerinin 

çıkarlarına ilgisiz olmakla birlikte, zenginlik, saygınlık ve hâkimiyet gibi çıkarlarla 

ilgilenirler. Ekonomideki belirli amaçlar için en etkin araçları seçebilme yeteneklerine 

sahip olmaları nedeniyle de akıllıdırlar113. 

                                                           
111 Rowls, a.g.e., s. 73; Gürler, a.g.e., s. 69 
112 Gürler, a.g.e., s. 92 
113 Gürler, a.g.e., s. 89-90 
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Bu koşullar altında seçilecek adalet ilkeleri şunlardır: 

Birinci ilke: Her bireyin diğeriyle uyuşan en geniş temel özgürlükler ağından 

eşit haklarının olmasının sağlanması ilkesi(Özgürlük ilkesi). 

İkinci ilke: Sosyal ve ekonomik eşitsizliklere ilişkin yapılacak düzenlemelerde, 

en az avantajlı kesimlerin yararının temel alınması(Fark ilkesi) ve yapılan 

düzenlemenin fırsat eşitliğini bozmadan toplumdaki mevkilerin herkese eşit şekilde 

açık olması ilkesi(Fırsat eşitliği ilkesi). 

Bu ilkelerden ilki, eşit özgürlük alanını güvence altına alır. Diğeri toplumsal 

ve ekonomik eşitsizlikleri düzenler. İlk ilkenin güvence altına aldığı eşit 

özgürlüklerden kastedilen, siyasal özgürlükler, konuşma, toplantı özgürlüğü, inanç 

ve düşünce özgürlüğü, özel mülkiyet hakkı, keyfi tutuklanmama ve gözaltına 

alınmama haklarıdır. Bu özgürlükler herkes için eşittir. Zira adil bir toplumun 

vatandaşları eşit haklara sahiptir. Buna karşılık ikinci ilke, gelir ve zenginliğin 

dağılımı ve fırsat eşitliği ile ilgilidir. Gelir ve zenginliğin dağılımı eşit olmak zorunda 

değildir. Fakat bu eşitsizlik, ancak herkesin yararına olursa kabul edilir. Aynı 

zamanda kamusal makam ve mevkiler herkese eşit olmalıdır114. 

Bu ilkelerin kendi aralarında bir öncelik ilişkisi vardır. İlk ilke olan eşit 

özgürlük ilkesi diğerine göre önceliklidir. Bunun anlamı daha fazla toplumsal ve 

ekonomik fayda için eşit özgürlük ilkesinden feragat edilemez. İkinci ilkede de fırsat 

eşitliği(adil fırsat eşitliği ilkesi) gelir ve zenginliğin dağıtımından öncedir. Bir başka 

deyişle, gelir ve zenginliğin dağılımı(Fark ilkesi), hem adil fırsat eşitliği ilkesiyle hem 

de eşit özgürlük ilkesi ile uyumlu olmalıdır115. 

Temel özgürlükler hiçbir zaman daha fazla ekonomik getiri elde etmek için 

sınırlanamaz. Aynı şekilde ekonomik eşitsizliklere ilişkin düzenlemeler de, 

toplumdaki mevkileri elde etmedeki fırsat eşitliğini bozmamalıdır116. 

Fark ilkesi, her katılımcı, akılcı bir şekilde kendi genel çıkarlarını kollamaya 

çalışacağına göre, eşitsizliklerin herkesin çıkarına olduğu bir sonucu, mutlak eşitliğin 

elde edildiği ama herkesin daha az aldığı bir duruma tercih edecektir117. 

                                                           
114 Rowls, a.g.e., s. 301, 320, 321; Işıktaç, a.g.e., s. 349 
115 Gürler, A.e. 
116 Işıktaç, a.g.e., s. 350 
117 Işıktaç, a.g.e., s. 351 
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Aslında bu iki ilke daha genel bir ilkenin özel uygulanış şeklini oluşturur. Bu 

ilke şudur: Hak ve özgürlükler, iktidar ve fırsatlar, gelir ve zenginlikler, özsaygı 

toplumsal ilksel iyilerdir118. 

Söz konusu bu ilksel iyiler, her akıl sahibi insanın, kendi hayat görüşü ne 

olursa olsun sahiplenmek isteyeceği iyilerdir. Bunlar hak ve özgürlükler, iktidar ve 

fırsatlar, gelir ve zenginlik ve özsaygıdır. Adalet ilkeleri işte bu iyilerin bölüşülmesi ile 

ilgilenir. Başlangıç durumunda bu iyilerin eşit dağıtılmış olduğu varsayılmalıdır. Eğer 

gelir ve zenginliğin, iktidar ve fırsatların dağıtımında eşitsizlikler ortaya çıkarsa, 

bunlar, ancak başlangıç durumundaki kişilerin içinde bulunduğu konumdan daha iyi 

bir konumu sağlarsa kabul edilebilir. Bu nedenle ilkeler arasında öncelik ilişkisi, ilksel 

iyiler arasında yapılan seçimi ifade eder. Eğer bu akla uygun seçimse, o takdirde 

ilkeler arasında öncelik ilişkisi de akla uygundur119. 

Ancak adalet daha fazla ekonomik ve toplumsal fayda için özgürlüklerden 

feragat edilmemesini gerektirir. Nitekim ilkelerin kendi aralarında öncelik ilişkisi de 

bunu ortaya koymaktadır120. 

Rawls için toplumsal düzenin ilk yükümlülüğü, adaletin sağlanmasıdır. Bu 

anlamda faydacı düşünceden ayrılır121. Adaletin iyiye önceliği, adaleti bozmaya 

yönelik eylemler karşısında siyasal otoriteye güç kullanma yetkisi vermektedir. 

Çünkü adaletsiz özgürlük olmayacağı için, adaleti ihlal edene karşı, otoritenin güç 

kullanması söz konusu olabilir. Öte yandan başkalarına verilen zarar hiçbir şekilde 

haklılaştırılamaz. Zarar aynı zamanda insanın araç değil amaç olduğu ilkesine 

aykırıdır ve ahlak yasası ile çelişir. Bu nedenle başkalarına zarar veren iyi anlayışları 

karşısında, devlet tarafsız olmak zorunda değildir122. 

Öte yandan Rawls, rasyonel(rational) kavramı ile makul olan(reasonable) 

kavramını ayırmaktadır. Rasyonel kavramı ile anlatılmak istenen, her bireyin kendi 

çıkarlarını tatmine yönelmesi ve iyi kavramına ulaşmasıdır. Makul olan ise, 

toplumsal işbirliğine dayalı adil ilişkilerin kurulması ile ilgilidir ve adalet kavramına 

ulaşılmasını sağlar. Rasyonel olan, amaçlara ulaşmak için etkin araçları, değerler 

arası sıralamayı ve öncelikleri gösterir. Makul olan ise, adil toplumsal işbirliğini 

ortaya çıkarır. Uzlaşma makul olan çerçevesinde kurulacaktır. Makul olan pratik 
                                                           
118 Rowls, a.g.e., s. 216; Gürler, a.g.e., s. 93 
119 Gürler, A.e. 
120 Gürler, A.e. 
121 Gürler, a.g.e., s. 94 
122 Işıktaç, a.g.e., s. 345 
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akıldan çıkar, iyi düzenlenmiş bir toplumda, adalet ilkelerinin ve temel özgürlüklerin 

iyi anlayışlarına oranla öncelikli olarak kabul edilmesi anlamına gelir. Adilin iyiye 

önceliği bu şekilde ortaya konulmaktadır123. 

Rawls’ın adaletin en üstün değer olduğu iddiası, adaleti toplumdaki 

değerlerin bir tanesi olarak değil, aksine toplumdaki değerleri düzenleyen ve bu 

değerler üzerinde bir güç olarak varlığını yönlendiren bir ölçü olarak alması 

anlamındadır124. 

Rawls’a göre özgürlük tıpkı Kant’ta olduğu gibi125 genellikle olumsuz açıdan 

tanımlanır ve kişinin gerek diğer kişilerden gerekse devletten gelmesi mümkün her 

türlü zorlamadan korunması ve kurtulmasıdır. Özgürlüğün olumlu anlamı ise ancak 

kullanılması ile ortaya çıkar. Özgürlük kişiye belirli bir olanak sağlar. Bu olanağın bir 

yaşantıya dönüşmesi özgürlüğün sahibi olan kişinin bileceği bir şeydir126. 

Buna karşılık hak olumlu bir kavramdır. Kişiye yasalar ve kurumlar aracılığı 

ile tanınan bazı olanaklardır. Bu olanakların gerçekleşmesini sağlamak siyasi 

kurumların görevidir. Haklar daima yasal beklentiler yaratır127. 

Rawls da diğer doğal hukuk görüşünü kabul edenler gibi, insanların toplum 

halinde yaşamasının zorunlu olduğunu kabul eder ve bu toplumsal birlikteliği 

varsayımsal bir toplumsal sözleşmeye bağlar. 

Rawls Kant’ta olduğu gibi kişinin en önemli hakkının irade özgürlüğü, kendi 

deyimiyle seçim yapabilme olanağı olduğunu belirtir. Seçim yapabilme olanağının 

varlığı için, doğal hakları öne çıkarır ve doğal hakları, temel hak ve özgürlükler 

olarak isimlendirir. 

Kant’ta görünen varlık alanının belirleyicileri olan duyu ve ihtiraslar, Rawls’ta 

menfaat olarak ortaya çıkar ve iyi olarak isimlendirilir. Adaletin işlevi de iyileri yani 

menfaatleri dağıtmak ve olabildiğince gerçekleştirmektir. Ancak herkesin menfaati 

farklıdır ve menfaatler zaman zaman uyuşturulamaz. Bu nedenle devlet herkese eşit 

uzaklıkta durmalıdır. 

Kant’ın teorisindeki kazanılmış haklar da Rawls’ın düşüncesinde, zenginlik 

ve gelir dağılımı olarak ortaya çıkar. Gelir ve zenginliğin adil bir şekilde dağılımından 
                                                           
123 Rowls, a.g.e., s. 92-98; Işıktaç, a.g.e., s. 346 
124 Işıktaç, a.g.e., s. 352 
125 Kant, The Philosophy…, s.14 
126 Işıktaç, a.g.e., s. 353 
127 Işıktaç, A.e. 
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çok, bu dağılımdaki fırsat eşitliğini öne çıkarır. Üstelik Nozick’in de belirttiği gibi, gelir 

ve zenginliğin ve toplumdaki mevkilerin dağıtımındaki, mevcut, adil olmayan 

durumunu onaylar. 

Bu çerçevede Rawls’a göre adaletin birinci ilkesi, temel hak ve özgürlüklerin, 

diğer kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile uyuşması, yaşama geçirilmesi ve bu 

durumun tüm kişiler için eşit olmasıdır. Ancak bunun nasıl gerçekleşeceğini ortaya 

koymaz. İkincisi gelir ve zenginliğin ve toplumdaki mevkilerin dağıtımındaki fırsat 

eşitliği, üçüncüsü de düzenlemelerin toplumdaki dezavantajlıların yararının temel 

alınarak yapılmasıdır.  

Bu doğrultuda Rawls, haklar arasında bir derecelendirme yapar. Bu 

derecelendirmede temel hak ve özgürlükler en üstte bulunur. Gelir ve zenginliğin ve 

toplumdaki mevkilerin dağıtımındaki fırsat eşitliği hakkı ikinci sırada gelir. Zenginliğin 

dağıtımındaki eşitlik hakkı ise üçüncü sırada yer alır. Temel haklar diğer haklar için, 

fırsat eşitliği hakkı da gelir ve zenginliğin dağıtımındaki eşitlik için feda edilemez. 

Rawls’un teorisinde özgürlük, diğer kişilerin ve devletin zorlamasından 

korunma ve kurtulma ve zorlama olmadığında oluşacak serbestinin yaşama 

geçirilmesidir. Hak ise yasalar ve kurumlar tarafından sağlanan olanaklardır.  

Bu haliyle Rawls’ın teorisi Kant’ın teorisinden daha da geride kalmış ve var 

olan gelir ve zenginliklerin adil olmayan dağılımını haklı çıkarma çabasından öteye 

geçememiştir. Bir kere adalet ilkeleri, Kant’ın doğal yasasına göre daha somut ve 

belirlidir. Kant’ın soyut ve şekilsiz ama her şekle girebilen ilkesinin avantajına sahip 

değildir. Rawls’ın ilkeleri toplumsal deneyimlerimizden ortaya çıkmış bir temenni 

olabilir. Nasıl gerçekleşeceği belli olmayan temenninin ilke olması olanaklı değildir. 

İlke, uygulama ile doğrulanan ve sürekli yinelenendir. Rawls’ın hakları 

derecelendirme biçimi, özellikle somut olayda adaletsizlikler doğurabileceği gibi, 

mevcut adil olmayan durumun bu teori tarafından kabulü de adaletsizliktir.  

Diğer yandan hakların çatıştığı ve uyumlu hale gelmediği durumda, Rawls’ın 

kabul ettiği zarar kıstası, hakların çatışmasında çözüm olarak kabul edilebilir. Çünkü 

insanın amaç olduğu ilkesinden hareketle, başkasına verilen zararın hiçbir şekilde 

haklılaştırılamayacağı ileri sürülmektedir. Böylelikle başkasının özgürlüğü senin 

özgürlüğünün sınırıdır şeklindeki doğal hukukun getirdiği bilinen ölçütü daha somuta 

indirgediği söylenebilir.  
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d- Robert Nozick’in Hak Teorisi 

Nozick, Rawls’ın hakkaniyet olarak adalet teorisini eleştirirken kendi adalet 

teorisini oluşturmuştur. Nozick’e göre, hakkaniyet olarak adalet teorisi, merkezi 

olarak oluşturulmuş adalet kavramını başarmak uğruna, toplumsal değerlerin 

yeniden dağıtımını sağlayamamaktadır. Bu teori toplumsal değerleri mevcut elde 

tutanların tarihini hesaba katmamaktadır. Bu nedenle de adaletsizlikten 

sorumludur128. 

Onun argümanına göre de adaletsiz bir dağıtım olabilir. Ancak şimdiki 

dağıtım adil olan önceki dağıtımdan, daha kapsamlı adil bir adımı meydana getiriyor 

ise, adil olarak göz önüne alınabilir. Nozick’e göre kişi, sosyal değerleri elinde 

bulundurması nedeniyle hak ve yetki sahibidir. Ancak bu değerlerin adil bir kazanım 

içinde oluşması ve bu değerlerin, değerleri elinde bulunduran kişinin elinden adil bir 

şekilde çıkması gerekir129. 

Nozick, teorisine, diğer doğal hukuk teorisini kabul edenler gibi bir doğal 

yaşama dönemi kurgusuyla başlar. Doğal yaşam döneminde herkes özgürdür. Böyle 

doğal ortamda ortaya çıkacak uzlaşmazlıkların nasıl giderileceği bilinmemektedir. 

Herkesin kendi polisi ve yargıcı olması ise kargaşa yaratır. Bu nedenle insanlar 

karşılıklı olarak birbirlerini yok etmek yerine huzuru tercih ederek devleti kurarlar. 

Devletin kurulması toplumsal sözleşme aracılığı ile gerçekleşir130. Toplumsal 

sözleşme ile kurulan toplumda kendiliğinden minimal devlet ortaya çıkar. Minimal 

devlet özgürlük, adalet ve mülkiyet hakkına dayanır. Kişiler, özgürlük ile, iyi olanın 

ne olduğunu belirleme yetkisine kavuşurlar. Özgürlüğün değeri bizim için iyi olanın 

araştırılmasında kullanılmasıdır. Bunun yapılabilmesi için seçim hakkının varlığı ve 

bu hakkın özgürce kullanılabildiği bir ortamın sağlanmış olması gerekir131. 

Nozick’in asıl amacı, kişinin sahip olduğu temel hakları ihlal etmeyen bir 

devlet teorisi geliştirmektir. Haklar siyasi yapıların, dolayısıyla devletin odak 

noktasıdır. Siyasi yapıların ve devletin meşruluğu, temel hakları ihlal edip 

etmemesine bağlıdır. Haklar kişiye, müdahale edilmeme ve zarar görmeme 

güvencesi sağlayan koruyucu mekanizmalardır. Bu açıdan bakıldığında her kişinin 

sahip olduğu haklar, diğer kişilerin meşru olarak gerçekleştirecekleri eylemlerin 

                                                           
128 Davies-Holdcroft, a.g.e., s. 342 
129 Davies-Holdcroft, a.g.e., s. 343 
130 Zeynep Özlem Üskül, Bireyciliğe Tarihsel Bir Bakış, İstanbul 2003, s. 189 
131 Işıktaç, a.g.e., s. 363 
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mutlak sınırını oluşturan birer yansınırlama olarak ortaya çıkar. Kişilerin hakları 

hiçbir şekilde ihlal edilemez. Haklar, çoğunluğun mutluluğu için bazı kişilerin zarar 

görmemesini güvence altına alır132. 

Adalet ise haklara karşılıklı saygı ile gerçekleşir. Özgürlüğün olmadığı yerde 

adalet, adaletin olmadığı yerde özgürlük yoktur133.  

Nozick adaletle ekonomik ilişkiler arasında doğrudan bağlantı kurarak hak 

ediş teorisini ortaya atar. Hak ediş teorisi, adil kazanım ve adil el değiştirmeye 

dayalıdır. İlk koşul bireylerin mal varlığını hileye ve güç kullanılmasına 

başvurmaksızın elde etmeleridir. Mal varlığının el değiştirmesinde de sözleşme, 

bağış, miras vb yollardan özgür değişim ile sağlanmış olması gerekir. Başlangıçta 

olumlu bir durumu sağlayabilmek için haksız kazanımların da düzeltilmesi gerekir134. 

Ancak adil kazanım ve adil el değiştirme esaslarına dayalı adalet teorisi kişi 

haklarını güvence altına alan bir hukuk düzeni için anlamlıdır. Nozick adaletin ön 

koşulu olarak adil davranış kurallarını öngörmektedir135. 

Nozick’in adalet teorisinde ilk elde etme ve el değiştirme önemli bir rol 

oynamakta, özel mülkiyet başta olmak üzere kişinin temel hakları teorinin odak 

noktasını oluşturmaktadır. Burada özel mülkiyet hakkı üzerinde bir tek sınır vardır. 

Bu kazanımların birinin başka birinin yaşamı için çok gerekli olan bir şeyin tamamını 

ele geçirmesi durumunda olduğu gibi, diğerlerinin vaziyetini, onların yaşam hakkına 

engel olacak biçimde kötüleştirmemesi gerektiği yolundaki Lock’çu ilkedir136. 

Nozick’in teorisinde de haklar, temel haklar ve sosyal değerlerin elde 

bulundurulması nedeniyle sahip olunan hak ve yetkiler şeklinde ikiye ayrılmaktadır. 

Temel haklar doğal haklara karşılık gelmekte ve bu haklar kişilerin kendileri için iyi 

olanı seçebilmeleri için bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile irade özgürlüğü için 

bulunmaktadır. Sosyal değerlerin elde bulundurulması nedeniyle sahip olunan hak 

ve yetkiler ise kazanılmış haklardır. Bu haklar bakımından önemli olan ise, ilk elde 

etmenin ve el değiştirmenin adil olması, hileyle ve güç kullanarak sağlanmamış 

olmasıdır. 

                                                           
132 Gürler, a.g.e., s. 96-97 
133 Işıktaç, a.g.e., s. 363 
134 Işıktaç, A.e. 
135 Işıktaç, a.g.e., s. 366 
136 Gürler, a.g.e., s. 96-97 
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Nozick hakların çatışmasında, doğal hukuk teorisinin bilinen anlayışının 

dışına çıkmamakta, hakkın sınırını, diğer bireyin meşru olarak gerçekleştirebileceği 

fiil olarak görmektedir. Ancak bu düşüncenin çözüm üretmediği de ortadadır. Bunun 

yanında Nozick, Rawls gibi, hakların, kişiye müdahale edilmeme ve zarar görmeme 

güvencesi sağladığını da ileri sürmektedir. Bu bakımdan müdahale edilmeme ve 

zarar kıstasları, hakların uyuşmamasında veya çatışmasında çözüm olarak kabul 

edilebilir.  

2- İrade Teorisi 

Bu teoriye göre hak, hukuk düzeni tarafından kişilere tanınan bir irade 

egemenliği ya da bir irade gücü olarak açıklanmaktadır. Buna göre bir kişi iradesini 

başkasına karşı ileri sürebiliyorsa ve başkalarını kendi iradesine göre harekete 

zorlayabiliyorsa o kişi o konuda hak sahibidir137. Zira hak, kişinin iradesini tatmin için 

tanınmıştır138 

Burada devlet ve onun hukuk düzeni tarafından bireye tanınmış bir irade 

gücü söz konusudur ve hakkın temelini de bu irade gücü oluşturur. Kişi bu irade 

gücü ve egemenliğinden, bu gücü ve egemenliği hukuk düzeni tanıdığı için 

yararlanır. Devlet, kişiye, geçici olarak kendi amacını kendi gücüyle gerçekleştirme 

yetkisini terk etmiştir139 

Bu teori hakkın yalnızca dış görünüşü ile ilgilendiği gerekçesiyle eleştirilerek 

fazla şekilci bulunmuştur. Eleştiriyi yapanlara göre bu teori hakkın içeriğine 

değinmemekte, bu konuda bir fikir açıklamamaktadır. Bu teoriye bağlı kalındığında 

irade sahibi olmayan küçüklerle, akıl hastalarını hak sahibi olarak saymamak, 

onların haklara sahip olamayacaklarını savunmak gerekir. Oysa küçük ya da akıl 

hastası olsa da herkes hak sahibidir140. Öte yandan her iradenin bir içeriği 

bulunmaktadır. İçi boş sırf irade olduğu için değerli sayılan bir irade 

                                                           
137 Bu teori ile ilgili bkz. S.S. Tekinay, Medeni Hukuka Giriş Dersleri, 3. Bası, İstanbul 1978, 
s. 126 vd, Oğuzman, a.g.e., s. 79; Schwarz, Medeni Hukuka Giriş, Çev. H. Veldet 
Velidedeoğlu, İstanbul 1942, s. 98; F.H.Seymen, Türk Medeni Hukuku, Umumi Prensipler, 
C. I, 3. Bası, İstanbul 1960, s. 195;E. Özsunay,Medeni Hukuka Giriş, 5. Bası,  İstanbul 
1986,  s.. 235; Ataay, a.g.e.,  s. 301; Bilge, a.g.e., s...; Köprülü, a.g.e., s. Mehmet Ferit 
Ayiter, Sübjektif Hak, Adalet Ceridesi, 1938, s. 156; Güriz, a.g.e., s. 131; Keyman, a.g.e., 
Bası, s. 140 
138 Güriz; a.g.e., s. 133 
139 Keyman, a.g.e., s. 140 
140 Tekinay, a.g.e., s. 127; Oğuzman, a.g.e., s. 79 
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bulunmamaktadır141, her iradenin bir şeyi gerçekleştirmek, bir amacı elde etmek için 

çalıştığını kabul etmek gerekir. Bu nedenle yalnızca iradenin egemenliğini göz 

önünde tutmak, hakkın varlığının amacını ve nedenini inşa eden somut ya da gerçek 

unsuru göz ardı etmektir. Çünkü koruma, hak sahibinin yararına değilse nedensiz ve 

amaçsız olur. Bu bakımdan objektif hak, hukuk düzeninin korumak istediği bir 

menfaati korumak amacıyla oluşturulmuştur, dolayısıyla hakkın tanımında bu ikinci 

unsurun göz önünde bulundurulması gerekmektedir142. 

3- Menfaat Teorisi 

İrade teorisine karşı ileri sürülen bu teoriye göre, hukuk menfaatlere, 

ihtiyaçlara, hayatta görülen ilişkilerin amaçlarına yaramak için bulunmaktadır. 

İradenin sınır ve hedefini belirleyen bu amaçtır. Hukukun esasını irade değil bu 

menfaat teşkil eder. Hukukun maddi cephesini, hukuk ile temin edilen menfaat, şekli 

cephesini de, bu amacın gerçekleşmesini sağlayan koruma oluşturur143. Bu nedenle 

haklar hukuk düzeni tarafından korunan menfaatlerdir144.  

Hukukun özü menfaat olduğuna göre, hukuk düzeninin amacı bu menfaati 

güvence altına almaktır. Menfaat kavramı ise, yalnızca para ile ölçülebilen maddi 

menfaatleri değil, manevi menfaatleri, özgürlükleri ve dokunulmazlıkları da içerir. 

Ancak ister maddi, ister manevi içerikli olsun her menfaat hak değildir. Menfaatin 

hak sayılabilmesi için, hukuk düzeni tarafından korunması gerekir145. Bu teoriye göre 

hakkın iki unsuru bulunmaktadır. Bunlardan birincisi menfaat, ikincisi de bu 

menfaatin hukuk düzeni tarafından korunmasıdır. Ancak hukuk düzeni bu menfaati, 

menfaat sahibi menfaatinin korunmasını istediğinde koruyabilir. Menfaat sahibinin 

böyle bir talebi olmadığı durumda, menfaatin korunması da söz konusu 

olmayacaktır. Bu nedenle hak kişinin iradesini tatmin için tanınmış değildir. Hakkın 

amacı, kişinin menfaatlerini korumak, ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyal yaşamda 

karşılıklı değişimi gerçekleştirmektir146. Menfaat teorisine göre, başkalarını kendi 

iradesine göre zorlayabilme, bir korunmuş hukuki menfaatin içinde bulunmaktadır147. 

                                                           
141 Keyman, a.g.e., s. 140 
142 Cavallo, a.g.e., s. 52-53 
143 Ayiter, a.g.e., s. 159 
144 Bu teori hakkında bkz. Güriz, a.g.e., s. 132-133; Ayiter, a.g.e., s. 159 ;Tekinay, a.g.e., s. 
128; Oğuzman, a.g.e., s. 79; Ataay, a.g.e.,  s. 302; Zevkliler, a.g.e.,  s. 97 
145 Güriz, a.g.e., s. 132 
146 Güriz, A.e. 
147 Cavallo, a.g.e.,  s. 52 
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Bu teoriyi eleştirenlere göre, bu teori hukukun amacı ile kapsamını 

karıştırmıştır. Yapılan tanım da çok dardır. Çünkü belirli bir özel menfaat olmadığı 

halde hakkın kullanılmasına izin verilebilir148. Öte yandan bu teori yalnızca menfaati 

göz önüne almaktadır. Gerçekten menfaat hakkın içeriğini oluşturmakta ve amacını 

göstermektedir. Ancak menfaat, insanlar arasındaki ilişkilerde belirlenmiş ihtiyaçları 

tatmin zorunluluğu kadar korunur. Bunun için de bir veya daha fazla belirli süje ile 

ilişkilidir, bu nedenle süjelerin iradelerinin göz önüne alınması gerekir149. Fakat bu 

teoriyi benimseyenler iradeyi göz önüne almamaktadır.  

Öte yandan hukukla korunan her menfaat hak olarak nitelendirilemez. Çünkü 

bir menfaatten yararlanmak ve onu ileri sürmek kimi zaman hak sahibinin iradesine 

bağlıdır. Bu durumlarda bu menfaat hak olarak nitelenebilir. Hak sahibinin böyle bir 

iradesinin olmadığı durumda bir menfaat hak sayılamaz. Bazı menfaatler hukuk 

tarafından korunmakla birlikte, menfaat sahibinin bu korunmadan yararlanması için 

yetkisi bulunmamaktadır, bu nedenle bir hak söz konusu değildir150. Örneğin bir 

kişinin evinin önündeki parka bir inşaat yapılmamasında ve manzarasının 

kapatılmamasında menfaati bulunmaktadır. Hukuk bu inşaatın yapılmasını 

engellemekle bu menfaati korumaktadır. Fakat bir kişinin gelip o arsa üzerine 

gecekondu yapması durumunda, manzarası kapanan kişinin, gecekonduyu 

kaldırtmak için gecekonduyu yapana iradesini kabul ettirip inşaatın yıkılmasını 

sağlama yetkisi bulunmamaktadır. Ancak belediyeye inşaatın yıkılması konusunda 

başvuru hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle ev sahibinin parka inşaat yapılmaması 

konusunda bir hakkı bulunmamaktadır151. 

Kısaca hakkın özünü oluşturan menfaati, hukuki korumaya bağlama 

sürecindeki belirsizlik, bu teorinin zayıf noktası olarak görülmektedir152. 

4- Karma Nitelikli Teori 

İrade ve menfaat teorilerinden birinin menfaati diğerinin iradeyi göz ardı 

etmesi ve ikisinin de hakkı tanımlamada yeterli olamaması nedeniyle, hem iradeyi 

hem de menfaati göz önünde tutan karma teori geliştirilmiştir. Hukuk düzeni, 

menfaati korumak için öncelikle insanın irade gücünü tanımak ve korumak 
                                                           
148 Ayiter, a.g.e., s. 160 
149 Cavallo, a.g.e., s. 52 
150 Tekinay, a.g.e., s.128; Oğuzman, a.g.e., s.79; Cavallo, a.g.e.,  s. 51 
151 Oğuzman, a.g.e., s.79; Benzer örnekler için bkz. Ataay, a.g.e., s. 302; Schwarz, a.g.e.,  
s. 98; Özsunay, a.g.e., s. 236 
152 Güriz, a.g.e., s. 134 
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zorundadır. Şu halde irade gücü hukuk sahasında yalnız kendisi için olmayıp, gerek 

kişinin gerek hukuk düzeninin hedefleri bakımdan da göz önünde tutulur153. İradenin 

gücü, sübjektif unsuru ifade etmektedir, fakat her somut irade bir şeyi 

gerçekleştirmek, bir amacı izlemek için hareket ettiğinden sübjektif hak bunun içinde 

sona ermemektedir, zira onun varlığının amacını ve haklılığını oluşturan gerçek ya 

da somut unsur olan menfaat unsuru göz ardı edilmektedir. Menfaatlerin korunması, 

kişilerin haklılığına, kişilerin amacına, süjelerin lehine yönelik olmalı, belirli ihtiyaçları 

tatmin etmeli ve bu nedenle bu bireysel özel korumayı hukuk düzeninden elde 

etmelidir154.  

Sonuç olarak bu teori yandaşlarına göre hak, hukuk düzeni tarafından 

korunan ve bunlardan yararlanma konusunun hak sahibinin isteğine bırakılmış 

menfaat olarak tanımlanmaktadır155. 

B- Hakkı Reddeden Teori 

Doğal hukuk teorisine göre, başlangıç durumunda herkes özgürdür ve hiç 

kimse başka bir kimsenin egemenliği altında değildir. Hiçbir kişinin başka bir kişi 

üzerinde ahlaki bir yetkisi bulunmamaktadır. Toplumsal sözleşmenin yapılmasıyla 

birlikte, toplum üyeleri doğal özgürlüklerinden vazgeçmişler ve egemen gücün 

emirlerine uymanın ahlaki bir yükümlülük olduğunu kabul etmişlerdir. Bu anlayışa 

göre, bir kişinin başka bir kişi üzerinde ahlaki bir yetkisinin doğumu için iradelerin 

birleşmesine gerek vardır. Toplumsal sözleşme ile bir kişi belirli özgürlükten 

vazgeçer ve diğer bir kişiye kendisi ile ilgili olarak belirli bir yetki tanır. Görüldüğü gibi 

doğal hukuk teorisinde hak, yürürlükteki hukuktan bağımsızdır. Hak yürürlükteki 

hukuktan önce gelir. Yürürlükteki hukuk ise toplumsal sözleşmeye dayanır156. 

Doğal hukukçuların anlayışına göre hak, bütün hakların temeli olan 

özgürlüklerden doğar. İrade özgürlüğü sayesinde kişi belirli bir davranıştan başka bir 

kişi adına vazgeçer. İrade beyanı ile hak sahibi olan kişi de, ödev yüklenen kişiye 

                                                           
153 Ayiter, a.g.e., s. 160 
154 Cavallo, a.g.e., s. 52 
155 Ataay, a.g.e., s. 302; Cavallo, a.g.e., s. 53;Ayiter, a.g.e., s. 160; Oğuzman, a.g.e., s.79; 
Özsunay, a.g.e., s. 236; Velidedeoğlu, Türk Medeni Hukuku, Umumi Esaslar, C.I, 6. Bası, 
İstanbul 1969, s. 206; Zevkliler, a.g.e., s. 98;  
156 Güriz, a.g.e., s. 130-131 
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karşı istemde bulunabilir hale gelir. Bu bakımdan hakkın karşılığı olan yükümlülük 

veya ödev manevi bir nitelik taşır157. 

Hakkı reddeden teoriye göre ise, bilimsel anlamda hukuk kuralından ayrı bir 

hak kavramının olamayacağı kabul edilmektedir. Hak, ne hukuken tanınmış bir irade 

gücü, ne de hukuken korunan bir menfaattir. Çünkü hem irade teorisi, hem de 

menfaat teorisi, hukuk düzeninin doğrudan doğruya içeriğine başvuracak yerde, hak 

sahibini ruhsal durumunu hareket noktası yaparak yanılmaktadır. Oysa hak, 

hukuktan başka bir şey değildir. Hak, hukuk kuralının kendisidir. Hak kuralın bireysel 

ve somut bir içerik kazanmasından ibarettir158. 

Böylelikle bu teoriye göre hak hukuka indirgenmekte, hak hukuk ikiliği 

ortadan kaldırılmakta ve hukuk yürürlükteki hukuka dönüştürülmektedir. Böylece 

hukuk teorisi, hem doğal hukuka ilişkin tasarımlardan kurtarılmakta hem de 

psikolojik ve sosyolojik unsurlar hukuk teorisinin dışına çıkarılmaktadır159. 

Hakkı reddeden teoriye göre, hukuk yaşamının tek gerçekliği yürürlükteki 

hukuk düzenidir. Hukuk düzeni kişilerin yararlanabileceği tasarruf edebileceği 

kurallar koyar. Kişi menfaatlerini bu kurallara başvurarak, bunları kullanarak korur. 

Ama bu koruma dolaylıdır160. 

Hukuk düzeni kişilerin menfaatlerini, başkalarına yasaklar koyarak yani 

yükümlülükler veya ödevler getirerek gerçekleştirir. Çünkü hukuk düzeni, kurallar 

aracılığı ile başkalarına zarar vermeyi yasaklar. Diğer bir deyişle, başkalarına hitap 

eden kurallarla, kişinin menfaatini korur. Öte yandan kişiye yetki de verir. Kişinin 

yetkisi ise, kuralın öngördüğü yaptırımın uygulanmasından ibarettir. Hak da bundan 

başka bir şey değildir. Sonuçta hak, zarar verici davranışa karşı yaptırımı öngören 

hukuk kuralının kendisidir.  Örneğin dava ve şikâyet hakkı hukuk tarafından 

öngörülmüşse, ortada bir yetkinin bulunduğu söylenebilir ve bu haklar suçtan zarar 

gören bakımından hukuki yetki olarak bireyselleşir. Bu çerçevede hukuki yetki olarak 

hak, hukuktan farklı değildir161.  Zira hak, hukuk olduğu için vardır. Ancak 

kullanılmak zorunda değildir162. 

                                                           
157 Güriz, a.g.e., s. 145-146 
158 Vecdi Aral, Kelsen’in Saf Hukuk Teorisinin Metodu ve Değeri, İstanbul 1978, s. 45 
159 Güriz, a.g.e., s. 348 
160 Keyman, a.g.e., s. 143 
161 Keyman, A.e. 
162 Güriz, a.g.e., s. 379 
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C- Hakkı Hukukun Oluşum Süreci İçinde Açıklayan Teori 

Bu teori öncelikle iradeye dayanan geleneksel teorileri eleştirmekte ve 

iradeye dayanan bu teorilerin ortak yanlışının, devletin bazı haklara sahip olduğunu 

düşünmesi ya da bunları devletin kendisi yaratarak kişilere verdiğini, bağışladığını 

ve devrettiğini kabul etmesidir. Böylece devlet bazı hak ve yetkileri kişilere tanımak, 

vermek ya da vermemek, reddetmek gücüne sahip sayılmaktadır. Devlet bir 

yetkiden vazgeçmekte, kişiyi bu vazgeçtiği yetki ile donatmakta, kişi de bir şey 

üzerinde tasarruf etme hakkını kazanmaktadır163. 

Vermek, tanımak, devretmek, bir şeyin devri, el değiştirmesi anlamına gelir. 

Kimse peşinen sahip olmadığı bir şeyi devredemeyeceğine göre, devletin de daha 

önceden bu haklara sahip olması gerekir. Oysa devlet, devrettiği iddia edilen bu 

hakların, ilk ve orijinal sahibi değildir. Bu haklar devlete başkaları tarafından 

verilmiştir164. 

İradeye dayanan teorileri bu şekilde eleştiren, hakkı, hukukun oluşum süreci 

içinde açıklayan bu teoriye göre, kişilerin davranışları dini, ahlaki, siyasi nedenleri 

etkisi altında bazı düzenlilikler kazanmıştır. Diğer bir ifade ile belli alanlarda belli tip 

davranışlar zorunlu ve bağlayıcı olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bu davranış 

tiplerinin bir kısmı bir hakkın kullanılmasına, diğer bir kısmı da bir yükümlülüğünün 

yerine getirilmesine dönüşme eğilimi gösterir. Daha doğrusu bu eğilimler, aynı 

davranış tipine başka açılardan bakılması sonucu ortaya çıkarlar. Toplumsal olarak 

hukukilik kazanmış düzen, tarafların bu beklentilerinin bir hak olduğu inancını 

oluşturur. Bu aşamada hak, kişinin, başkalarının davranışını, toplumsal anlamda 

hukuk kurallarına göre iradi olarak düzenlemek yetkisidir. 

İşte bu süreç sırasında, devlet, yasama yetkisi ile donatılmış bir siyasal güç 

olarak ortaya çıkar ve bu davranışları siyasal ve ideolojik nedenlerle etkilemeğe 

başlar. Böylece o ana kadar kendi hukuk düzenini kendi yaratan, diğer bir ifade ile 

kendisini düzenleyen toplum, başkası tarafından dıştan düzenlenen konuma geçer. 

Bu müdahalenin bir etkisi de, toplumsal anlamda meşru hakların, şekli meşruiyet ve 

hukukilik kazanmalarıdır. Özgürlük, mülkiyet, aile ilişkileri, siyasal örgütlenme gibi 

haklar hep böyle bir süreç içinde gelişmişlerdir. Ancak toplumsal sürece müdahale 

eden, toplumsal anlamda hakları dengeleyen devlet, zaman zaman bunları 

                                                           
163 Keyman, a.g.e., s. 144 
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genişletip, kısıtlayabilmiş, fakat hiçbir zaman tamamen ortadan kaldıramamıştır. 

Başka bir anlatımla toplum hiçbir zaman kendini düzenleme işlevini yitirmemiş; 

tamamen dıştan düzenlenen bir yapıya dönüşmemiştir. Kişi devletin yanında, kendi 

iradesine dayanarak bir takım yeni haklar oluşturmaya, bazılarını ortadan 

kaldırmaya devam etmektedir165. 

Devletin önemli ve aktif bir rol oynadığı modern toplum yaşamı içinde, hak, 

başkalarından, yürürlükteki düzene uygun davranışlar talep etmek konusundaki 

kişisel yetkidir166. 

D- Düşüncemiz 

Doğal hukuk teorisini kabul edenlerin ileri sürdükleri gibi hakların doğal 

haklar ve kazanılmış haklar şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutulması ve doğal hakların 

temelinin, irade özgürlüğünü gerçekleştirmek olduğu, yine doğal haklar ile 

kazanılmış haklar arasında, doğal haklar yararına bir derecelendirme yapılması, 

maddi gerçeklerle uyuşmamaktadır. Öte yandan anılan derecelendirme adaletsiz 

sonuçlar doğurmaktadır. Nitekim bu teorinin, hakların uyuşmadığı, çatıştığı 

durumlarda tatmin edici bir çözüme ulaşamadığı da ortadadır. 

İrade teorisi, menfaat teorisi ve karma teori, hem hakkı açıklamak konusunda 

yetersiz kalmakta hem de hakların uyuşmadığı, çatıştığı durumlarda çözüm 

üretememektedir. 

Hakkı reddeden teori ise, hakkı hukuk kuralına indirgese de pratik olarak 

farklı bir çözüm getirmemekte, ancak yürürlükteki hukuk ile doğal hukuk ikiliğini 

ortadan kaldırarak, hukuku yürürlükteki hukuk olarak kabul etmekte, ancak iki farklı 

hukuk kuralı, aynı şey üzerinde iki farklı kişiye de yetki verdiğinde, çözüm 

üretememektedir. 

Ancak bütün bu teoriler hakkın tanımı konusunda birleşmekte ve kişilerin 

etkinlikleri içerisinde bir yapabilme yetkisi olduğunu ifade etmektedirler. Bize göre de 

hak bir yapabilme yetkisidir. 

Düşüncemize göre hakkı hukukun oluşum süreci içinde açıklayan teori kabul 

edilebilir olandır. Çünkü hakkın kaynağı yalnızca kanun koyucunun oluşturduğu 

hukuk değildir. Hakkın kaynağı, korunması ve desteklenmesi gereken toplumsal 
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yaşam içinde uygulama ile doğrulanan ve bu doğrulamanın süreklilik kazandığı 

davranış modelleridir. Bu davranış modelini ortaya koyan toplumsal kurallar yargı 

organlarınca desteklendiğinde hukuk kuralı haline gelir ve hakkın kaynağı olur. Bu 

destekleme, kuralın hem geçerliliğini hem de etkili biçimde uygulanmasını sağlar. Bu 

doğrultuda yargı organının kararları kanunilik ilkesinin sağladığı güvenceyi de 

sağlar. 

Bu aynı zamanda doğal hukuk düşüncesinde akıl olarak yer alan bilincimizin 

de hakkın oluşumunda inkar edilmemesi anlamına gelir. Ancak doğal hukuk 

teorisinin göz ardı ettiği, bilincimizin temeli olan bilgimizin uygulama ile 

doğrulanmasının önemini vurgular. 

Bu çerçevede haklara yakından bakıldığında, haklar kişinin bağımsızlığını, 

kendisine karşı sorumluluğunu, kişinin kişilik ve özgürlük gelişimini güvence altına 

alır. Ancak kişi, toplumdan yalıtılmış egemen durumda olmayıp, toplumla bağlı 

durumdadır. Kişinin toplumla bağlılığı, toplumsal ortak yaşamın korunmasını ve 

desteklenmesini gerektirir. Toplumsal ortak yaşamın korunması ve desteklenmesi 

için kişi, mevcut durumda beklenebilecek olanın çizdiği sınırlar içinde davranış 

özgürlüğüne, yapabilme yetkisine sahiptir. Toplum içinde özgür gelişen, kendi 

sorumluluğuna sahip bireyin kişiliği ve onuru bu anlayışın ağırlık noktasını oluşturur. 

Bu kişinin toplumla bağlılığı, haklarını da belirli sınırlara tabi kılar.  
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II- TARİHİ GELİŞİM VE BAZI ÜLKE DÜZENLEMELERİ 

A- Tarihi Gelişim 

1- Eski Toplumlar 

Tarihi gelişime baktığımızda ilk zamanlarda bir hakkın kullanılması nedeniyle 

suç sayılan eylemin cezalandırılmazlığı görülmektedir. Bu dönemlerde de eylem bir 

hakkın kullanılması koşulları içinde gerçekleştirildiğinden cezalandırılmamaktaydı. 

Ancak cezanın uygulanmadığı bu düzenlemelerin uygulanması gerektiği durumlar 

artmakta olduğundan ilerleyen süreçte kanun koyucu bu durumlara ilişkin 

düzenlemeleri genelleştirmiş ve genel kuralı belirlemiştir. Böylelikle sosyal yaşamın 

çatışan menfaatleri arasında kişisel hakkı üstün hale getirmiştir. Bir kişinin hakkının, 

diğer haklarla çatışması halinde, diğer hakların kişinin hakkı yararına gözden 

çıkarılmasını benimsemiştir167. 

a- Eski Çin 

Eski Çin’de failin hakkını kullanılması nedeniyle cezalandırılmamasına ilişkin 

genel bir kural bulunmamaktaydı. Ancak bazı hükümlerden hakkın kullanılması 

eylemlerinin cezalandırılmadığı sonucuna ulaşılabilmektedir. Örneğin adam 

öldürmek suç olarak düzenlenmekle birlikte, bir adam öldüren kimse, öldürülen 

kimsenin akrabası tarafından takip edilip öldürüldüğünde cezalandırılmazdı. Ancak 

bu takip ve öldürme eyleminin hukuken meşru olabilmesi için, öldürülen kimsenin 

akrabası, katilin öldürülmesinden önce veya öldürülmesinin hemen sonrasında 

durumu resmi makamlara bildirmesi gerekirdi168. 

b- Eski Hint 

Bir hakkın kullanılması nedeniyle suç sayılan fiilin cezalandırılmadığına ilişkin 

özel düzenlemeler, ilk kanun kitaplarında da bulunmaktadır. Antik Hint hukukunun 

önemli kaynağı olan Manu (Manavra Darma Sastra) Kanunlarında hakkın 

kullanılmasına yönelik olarak değerlendirilebilecek bir hüküm 351. maddesinde yer 

almaktaydı. Bu maddeye göre bir katili alenen ya da gizlice öldüren birinin 

cezalandırılmayacağı hüküm altına alınmıştı. Bu hüküm meşru müdafaa hallerinin 

                                                           
167 Cavallo, a.g.e., s. 18 
168 Okandan Recai Galip, Umumi Hukuk Tarihi Dersleri, İstanbul 1952, s. 42 
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ötesinde genel olarak bütün katilleri kastettiğinden, böyle bir öldürme fiili bir hakkın 

kullanılması olarak değerlendirilmekteydi169. 

c- Asur 

Asur’da da hakkın kullanılması nedeniyle cezalandırılmayan fiillere ilişkin 

düzenlemelere rastlanmaktadır. Asur hukukuna göre evli bir erkeğin, genç bir kıza, 

onun rızası dışında tecavüz etmesi halinde, kızın babası tecavüz eden erkeğin 

karısını alıkoyup ve aynı fiili tecavüz edenin karısına uygulayabilirdi. Böylelikle kızın 

babası tarafından işlenen ve suç olarak kabul edilen ırza tecavüz fiili 

cezalandırılmıyordu170. 

d- İbrani  

İbrani hukukunda da geceleyin hırsızlık yaparken yakalanmış bir hırsızın 

güneş doğmadan önce öldürülmesi durumunda, bu eylem cezalandırılmazdı171. Bu 

düzenleme bakımından da hırsızın güç kullanmaya başvurmasından söz 

edilmediğinden meşru müdafaa durumu söz konusu değildir. Bu nedenle geceleyin 

suçüstü yakalanmış bir hırsızı güneş doğmadan önce öldürmeye yönelik bir haktan 

söz edilmektedir172. Yine başkası tarafından öldürülen kimsenin en yakın akrabası, 

suçluyu takip edip onu öldürebilirdi. Yalnız suçlu olduğu iddia edilen kimsenin hâkim 

huzurunda iki şahit ile suçlu olduğunun kanıtlanması gerekmekteydi173. 

e- Eti 

Eti hukukunda karısını evinde başkasıyla cinsel ilişkide bulunurken 

yakalayan koca, suçluların her ikisini de öldürebilirdi174. Görüldüğü gibi suç olarak 

kabul edilen adam öldürme fiili, kocaya hak olarak tanındığından cezalandırılmaz 

duruma gelmekteydi. Ayrıca tarla sahibi, tarlasına başkasına ait bir hayvan 

girdiğinde, bu hayvanı o gün için kendi hizmetinde kullanmak hakkına sahipti. Onun 

bu eylemi hiç bir cezayı gerektirmezdi. Yine tarlasına giren bir domuzu öldürmek 

                                                           
169 Cavallo, a.g.e.,  s. 18 
170 Okandan, a.g.e., s. 165 
171 Okandan A.e. 
172 Cavallo, a.g.e., s. 19 
173 Okandan, a.g.e., s. 186 
174 Okandan, a.g.e., s. 205 
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hakkına sahipti, ancak öldürdüğü domuzun leşini hayvan sahibine vermesi 

gerekirdi175. 

f- Eski Yunan 

Eski Yunan hukukunda Solone Kanunlarına göre de Atina halklarının 

haklarına tecavüz edenler öldürülebilirdi ve bunun cezası yoktu. Yine oyunda 

rakibini öldürenlere, savaşta veya pusuda yanlışlıkla bir Atinalıyı öldürenlere ceza 

verilmezdi. Dragon Kanununa göre, odalığını başkasıyla cinsel ilişki halinde 

yakalayan ve onu öldüren erkek cezai kovuşturmaya uğramazdı176. 

2- Roma Hukuku 

Romalılar herkesten önce hakkın kullanılmasına ilişkin ilkeyi görüp genel 

olarak biçimlendirmişlerdir. Roma hukukunda hakkın kullanılması ile ilgili kesin 

olarak birkaç kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklardan birisi  “Qui iure suo utitur, 

neminem laedit” yani bir kişi hakkını kullanıyorsa başka bir kişiye zarar vermez 

ilkesi177 , diğeri de “Nullus videtur dolo facere qui suo jure utitur” hakkın kullanılması 

sırasında kusurun bulunmadığı kuralıdır178. “Is, qui iure publico utitur, non videtur 

iniuriae faciendae causa hoc facere: iuris enim executio non habet iniuriam” hakkın 

kullanılması haksızlık içermez kuralı179 ve “iuris enim exercitio no habet iniuriam” 

hakkın kullanılması suç teşkil etmez kuralı180, hakkın kullanılması durumunda 

işlenen eylemin suç sayılmayacağını ortaya koymaktaydı. Ancak bazı yazarlar  “Qui 

iure suo utitur, neminem laedit” ifadesinin bu ilkenin kabulü olmadığını 

düşünmektedir. Çünkü onlara göre bu ilke, hakkını kullananın kimseye zarar 

vermediğini ifade etmekte ve hakkın kesinliğini vurgulamaktadır181. Roma hukuku, 

bir hakkın kullanılması sırasında kasten işlenen bir fiil olmadığını, bir hakkı 

                                                           
175 Okandan, a.g.e., s. 210 
176 Okandan, a.g.e., s.293 
177 Ragina, bu prensibin bir kimsenin hakkını kullandığında başkalarına zarar 
veremeyeceğinden hakkın kesinliğini vurguladığını, suçu ortadan kaldıran bir neden olarak 
hakkın kullanılmasını düzenlemediğini belirtir. Regina, a.g.e., s. 1  
178 Digesto, L. 17, L.55 (zikreden Cavallo; a.g.e., s. 19; Regina, a.g.e., s.1; Dönmezer ve 
Erman, a.g.e., C.II s. 29) 
179 Digesto, XLVII, 10,13, Paragraf 1(zikreden Cavallo; a.g.e., s. 19; Regina, a.g.e., s.1; 
Dönmezer ve Erman, a.g.e., C.II, s. 29) 
180 Digesto, L. 10, L. 12 (zikreden Dönmezer ve Erman, a.g.e., C.II, s 29)  
181 Regina,  a.g.e., s. 1; 
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kullanmanın bir ihlal olmadığını, çünkü bir hakkın kullanılmasının haksızlık 

içermediğini ifade etmektedir182. 

Roma hukukunda inuira kavramı, (contra ius) hakka zıt olan her şey için 

kullanılmaktadır. Cavallo’ya göre bu kavram yüzyıllar boyunca karanlıkta kalmış ve 

ancak 18. yüzyılda aydınlatılabilmiştir. Yine bu yazara göre Romalılar da bu 

kavrama gereken önemi vermemiş ve onu yalnızca teorik bir kural olarak 

sınırlandırmışlardır183. 

Bu normatif düzenlemelere rağmen Roma hukuku bu ilkeyi 

genelleştirmemiştir184. Bu çerçevede Romalılar ayrı ayrı belirli suçlara yönelik olarak 

hakkını kullanan failin cezalandırılmayacağını açıklayan düzenlemelere de sahip 

olmuşlardır. Örneğin XII levha kanunlarında, gece vakti suçüstü yakalanmış hırsızı 

öldürme hakkı tanınmıştır185. Ancak Giustinianus Kanunlarında hırsızın yalnızca 

kendini silahla koruduğu zaman öldürülebileceği hüküm altına alınmıştır186. Fakat 

buradaki öldürme bir meşru müdafaa hakkı olarak düzenlenmemiştir. Çünkü burada 

hak sahibinin hayatının tehlikeye atılmış olması gerekmemektedir. Bu da 

Giustinianus kanunlarının bir ekleme yaptığını, fakat temelini değiştirmediğini ortaya 

koymaktadır 187.  

Aynı şekilde gece hırsızlık yapanlara ve sokak serserilerine karşı adaleti 

yerine getirme hakkı da herkese tanınmıştır188. Bu düzenleme de meşru müdafaa 

değildir. Çünkü müdafaanın koşulları belirtilmemekte, fakat adaleti yerine getirme 

yetkisinden söz edilmektedir. Çünkü kişiye yerinde ve zamanında müdahale etme 

hakkı verilmektedir189.  

Yine kentlilere ortak çıkarları bakımından kaçakları yakalama hakkı 

tanınmıştı190. Son olarak kendi hakkını kullanma ve mülkiyetini koruma hakkı 

tanınmıştı ve bu hakların kullanılması sırasında işlenen suçlar 

                                                           
182 Cavallo, a.g.e., s. 19 
183 Cavallo, a.g.e., s. 20 
184 Regina, a.g.e., s.1 
185 Levha VIII madde 12(Lex XII Tabalarum, Tavolo VIII, 12: “Si nox furtum faxsit, si im 
occidit, iure caesus est”)(zikreden Cavallo, A.e.) 
186 Digesto, IX, 2, 4, 1(zikreden Cavallo, A.e.) 
187 Digesto, XLVIII, 8, 9(zikreden Cavallo, A.e.) 
188 Cavallo, A.e. 
189 Cavallo, a.g.e., s. 21 
190 Cavallo, A.e. 
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cezalandırılmıyordu191. Zina yapanı öldürmek192, malı çalınan birinin, kaçan 

hırsızdan malını geri almak, hatta geri almak için şiddet kullanmak da193 Roma 

hukukunda cezalandırılmıyordu. 

3- Germen Hukuku 

Germen hukukunda bu ilkenin gelişimi yavaş olmuştur. Bu hukukta da belirli 

durumlar için düzenlemeler tespit edilmiştir194. Suç sayılan eylemi gerçekleştiren fail 

bir hakkını kullandığında, suçun cezasının ortadan kalkacağının açıklandığı 

durumlarla karşılaşılmakla birlikte, bir hakkın kullanılması sırasında işlenen suçun 

cezalandırılmayacağına ilişkin genel bir kural bulunmamaktadır195. 

Örneğin kan gütme hakkı tanındığından, kan gütme nedeniyle öldürmenin 

cezasız kalacağı düzenlenmişti196.  

Aynı şekilde olağan koşullarda herhangi bir özel mülkiyete konu araziden 

geçmek serbest iken, ürün olgunlaştığında, arazi sahibinin güç kullanarak geçişe 

izin vermemesi cezalandırılmazdı197. Kendi arazisinde yangın çıkarıp, zarara neden 

olanlar da cezalandırılmazlardı198. 

Kendine ait bir şeyi almak için bir eve gizlice girmek de cezalandırılmazdı. 

Aksine bu hak sahibini engellemek cezalandırılmaktaydı199.Yine gece yakalanan ve 

bağlanmaya karşı çıkan hırsızı da öldürmek cezalandırılmamaktaydı200. Bir 

ayaklanmaya iştirak ederek para yağmalamayı, yağmalamaya yönelenleri öldürmek 

de cezalandırılmazdı201. 

4- Kilise Hukuku 

Kilise hukukunda da bu ilke belirlenmiş değildi. Ancak, hakkın kullanılması 

nedeniyle cezalandırmayı ortadan kaldıran özel bazı hükümler bulunmaktaydı.  

                                                           
191 Contardo Ferrini, “Esposizione storica del diritto penale romano”, Enciclopedia del 
diritto penale Italiano, A cura del Pessina, Cilt I, s. 74 vd. 
192 Ferrini, a.g.e., s. 76 
193 Ferrini, a.g.e., s. 76   
194 Regina, a.g.e., s. 1 
195 Cavallo, a.g.e., s. 21 
196 Carlo Calisse, “Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche al 
secolo XVIII”, Enciclopedia del diritto penale Italiano, A cura del Pessina, Cilt II, sh. 232 
197 ROTH., 29 (zikreden Cavallo, a.g.e., s. 22) 
198 ROTH., 147 (zikreden Cavallo, a.g.e., s. 22) 
199 ROTH.,208 (zikreden Cavallo, a.g.e., s. 22) 
200 ROTH., 32(zikreden Cavallo, a.g.e., s. 22) 
201 ROTH., 280(zikreden Cavallo, a.g.e., s. 22) 
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Çok belirgin olmamakla birlikte, cellâdın eylemi, hakkın kullanılması, görevin 

ifası, hükmün infazı olarak ortaya konmaktaydı ve cezalandırılmamaktaydı. Yine 

yasadan kaynaklanan bir yetkiyi, bir gücü kullanarak birisini öldürenler 

cezalandırılmamaktaydı202. 

Aynı şekilde yasal bir yetkinin veya kamusal bir hakkın kullanılması sırasında 

gerçekleşen adam öldürme eylemlerinin cezalandırılmadığı da belirtilmiştir. Son 

olarak kiliseye hakaret edenleri öldürenler de cezasız kalmaktaydı203.  

5- Birlik Öncesi İtalya’daki Bazı Prensliklerin Hukukları  

Statutario denilen bu dönem hukuklarında bu ilke genel bir ilke olarak 

bulunmamaktaydı. Kimi özel hükümlerde yer almaktaydı204. 

Pek çok statuti’de örneğin Statuta Parmae 1255, Parma 1868, Statuta 

communis Casalis, Statuta Veronae 1450, Statuta Ferrariae ve Statuta Aviani’de 

meskene tecavüz eden, hatta Statuta Cenedae 1339’da meskene tecavüz etmek 

için fırsat kollayan kişilerin öldürülmesi durumunda öldürmenin cezalandırılmayacağı 

ifade edilmiştir205. 

Aynı şekilde, Statuta Aviani’de çalınan mal ile kaçan hırsızı öldürmenin 

cezasız kalacağı da ifade edilmekteydi. Zira bu şekilde çalınan malı geri alma hakkı 

kullanılıyordu. Ek olarak Constitutiones Regni utriusque Siciliae, Venitis 1580’de 

geceleyin hırsızlık yapan kişiyi, Statutum Lucense 1308’de hizmetçi kıyafeti ile 

geceleyin meskene girmek isteyen kişiyi veya Statuta Florentiae 1415, statuta 

Pistoine 1295, Statuta Paduane 1276, Statuta Brixiae 1277 ve Statuta Pisanea 

cıvıtatis 1286’da gece vakti bir eşkıyayı öldürmenin cezasız kalacağı ifade 

edilmekteydi206.  

Statuta Florentiae 1415 ve Statuta Casalis 1233’de, baba erkinin veya 

kocalık otoritesinin verdiği terbiye, düzeltme hakkının kullanılması olarak mütalaa 

edilen eşe ve çocuklara yönelik babanın zarar veren eylemlerinin, Statuta 

Montiscaleri 1494’de babanın kölelerine hizmetçilerine ve günlük işçilerine, Statuta 

                                                           
202 Cavallo, a.g.e., s. 23 
203 Cavallo, A.e 
204 Calisse, a.g.e., s. 232 vd. 
205 Bu kanunlardaki hükümleri için bkz. Cavallo, a.g.e.,  s.24 
206 Bu kanunlardaki hükümleri için bkz. Cavallo, a.g.e., s.24 
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Vercelli 1241’de yöneticinin emrindekilere, öğretmenin öğrencilerine yönelik zarar 

veren eylemelerinin cezalandırılmayacağı ifade edilmişti 207. 

Yine spor karşılaşmalarında suç teşkil eden eylemler nedeniyle 

sorumluluğun bulunmadığı da ifade edilmiştir208. Önemli, üstün amaçlar için işlenen 

suçlar da cezasız kalmaktaydı209  

6- 18. Yüzyıl İtalyan Kanunları 

Bu kanunlarda yer alan ilkeler bağımsız ilkeler değillerdi. Fiilin cezasız 

kalması için yasanın düzenlemesine veya amirin emrine ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu 

hükümlerde hakkın kullanılması ile görevin yerine getirilmesi arasında bir fark 

bulunmamaktaydı. Bununla birlikte cezalandırılmamaya yönelik hükümlerin eksik 

olan yanı özel kısma konmuş olmalarıydı. Üstelik kişilere karşı işlenen suçlar 

bakımından söz konusu olduklarından uygulanabilirlikleri sınırlandırılmıştı210. 

Bu çerçevede Sardunya Krallığının 20 Kasım 1859 tarihli Ceza Kanunun 

“kişiye ve mala karşı suçlar” başlıklı 10. babının , “kişilere karşı suçlar” başlıklı birinci 

bölümünün 4. kısmında yer alan “cezalandırılamayan adam öldürme, yaralama ve 

dayak” başlıklı 558. maddesi, “kanunun hükmü veya bir amirin yasal emri ile 

gerçekleşen adam öldürme, yaralama ve dayak fiillerinin suç olarak tanımlanmadığı 

ve bu fiillerin cezalandırılmayacağını hüküm altına alınmıştır211. 

Gerçekten bu düzenlemede de bir hakkın kullanılması ile yetkili merciin 

emrinin yerine getirilmesi karıştırılmıştır. Çünkü yasanın hükmünden, emir ile hakkın 

farklı olmadığı ortaya çıkmaktadır. Yetkili merciin emri ile hakkın kullanılması 

birleştirildiğinden, bu düzenlemede hakkın kullanılması ilkesi kendiliğinden 

öngörülememektedir. Diğer bir ifade ile hakkın kullanılması emrin yerine 

getirilmesinden farklı değildir212. 

Anılan ceza kanununun sistematiği içinde bu hükmün bulunduğu yere 

bakıldığında, düzenlemenin eksik olduğunu söylenebilir. Çünkü ceza kanununun 

                                                           
207 Bu kanunlardaki hükümleri için bkz. Cavallo, A.e. 
208 Cavallo, a.g.e., s.26 
209 Cavallo, a.g.e.,  s.26 
210 Cavallo, a.g.e.,  s.27 
211 Vinciguerra Sergio, “I codici penalisardo-piemontesi del 1839 e del 1859”, Diritto penale 
dell’ottocento, i codici preunitari e il codice Zanardelli(Ed. by: Vinciguerra Sergio), 
Padova 1993, sh. 371 
212 Cavallo, a.g.e.,  s.27 
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özel bölümünde yer almaktaydı ve kişilere karşı işlenen suçlar bölümünde yer 

aldığından yalnızca bu suçlar bakımından sınırlı olarak uygulanabilmekteydi213.  

Yine iki Sicilya Ceza Kanununun214 372. maddesinde, Parma Ceza 

Kanununun215 355. maddesinde ve Estensi Ceza Kanununun216 378. maddesinde 

de bu konu aynı şekilde düzenlenmiştir217. 

İlkenin gelişimi bu ceza kanunlarında bir ilerleme göstermiş ve kısmen genel 

bir hüküm olarak ifade edilmiştir. Ancak uygulama bakımından Romalıları 

aşamamıştır. Üstelik ifade bakımından bu gelişimin istenmediği de söylenebilir. 

Çünkü bu hüküm yetkili merciin emri ile kanunun hükmünü birleştirmiş ve hak ile 

görevi karıştırmıştır. Uygulamada bir adım ileri gidilmiş, ancak kişilere karşı suçlarla 

sınırlı kalmıştır. Bu aşamadan sonra ilke bütün suçları kapsayacak şekilde gelişme 

göstermiştir218. 

7- İslam Hukuku 

a- İslam Hukukunun Yapısı 

İslam’ın hukukla ilgili kısmına fıkıh denmektedir. Fıkıh, bir şeyi anlamak, idrak 

etmek, tam bilgi sahibi olmak anlamına gelir. Hukuki kavram olarak şer’i hükümleri 

delilleri ile bilmek demektir219.Günümüzde ise fıkıh yerine şer’i hukuk veya İslam 

hukuku kavramları kullanılmaktadır. 

İslam hukuku, öncelikle usul-i fıkıh ve füru-ı fıkıh şeklinde ikiye ayrılmaktadır. 

Usul-i fıkıh, İslam hukukunun felsefi temelleri ile ilgilenen dalıdır220. Füru fıkıh ise, 

tatbiki (pozitif) hukuk anlamındadır. Füru-ı hukuk da ibâdât (ibadetler), münâkehât 

(aile hukuku), muamelât (özel hukuk ilişkileri) ve ukûbât(ceza hukuku) olmak üzere 
                                                           
213 Cavallo, A.e. 
214 Bkz. Alfonso M Stile, “İl Codice penale del 1819 per lo Regno delle due Sıcıle”, Diritto 
penale dell’ottocento, i codici preunitari e il codice Zanardelli(Ed. by: : Vinciguerra 
Sergio), Padova 1993, s. 183 vd. 
215 Bkz. Cadoppi Alberto, “İ codice penale Parmenense del 1820”, Diritto penale 
dell’ottocento, i codici preunitari e il codice Zanardelli(Ed. by:: Vinciguerra Sergio), 
Padova 1993, s. 196vd. 
216 Martini Adriano, “İl codice criminale Etense del 1855”, Diritto penale dell’ottocento, i 
codici preunitari e il codice zanardelli(Ed. by:: Vinciguerra Sergio), Padova 1993, s. 300 
vd. 
217  Madde metinleri için bkz. Cavallo, a.g.e., s. 27-28 
218 Cavallo, a.g.e.,  s.28 
219 Ö. Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusu, C.I, İstanbul 
1985, s. 13-14; Hayreddin Karaman, Anahatlarıyla İslam Hukuku, 11. Bası, İstanbul 2006; 
Osman Kaşıkçı, İslam ve Osmanlı Hukukunda Mecelle, İstanbul 1997, s.21 
220 Fahrettin Atar, Fıkıh Usulü, İstanbul 1988, s. 1 
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dörde ayrılmaktadır. İslam hukuku, anayasa, idare ve mali hukuk gibi konularda 

ayrıntıya girmemiş çerçeve hükümler getirmiştir. Bu doğrultuda İslam hukukunun 

egemen olduğu devletlerde ülül-emr’ler, bu çerçeve hükümleri esas alarak 

kendilerine tanınan sınırlı yasama yetkilerini kullanmışlardır. Kanunname, ferman, 

adaletname, yasakname gibi isimlerle anılan bu düzenlemelerin, fıkıh kitaplarındaki 

hükümlerle karışmaması için örfi hukuk ismi verilmiştir. Buna göre fıkıh kitaplarında 

yer alan hükümlere şer’i hukuk, ülül-emrin emirleri ile oluşan hükümler topluluğuna 

da örfi hukuk denmektedir. Her iki hukuk birden İslam hukukunun egemen olduğu 

ülkelerin hukukunu oluşturmaktadır221. Ancak örfi hukuk, şer’i hukuka bağlı olarak 

gelişen hükümler topluluğudur, zira örfi hukuk şer’i hukuk tarafından ülül-emr’e 

tanınan sınırlı yasama yetkisini kullanarak oluşturulan hukuktur222 ve örfi hukukun 

temel kaynağını oluşturan örf ve adet223 ile amme maslahatı şer’i hukukun 

kaynakları arasında yer almaktadır224. 

Şer’i ve örfi hukukun düzenledikleri alanları kesin çizgi ile birbirinden ayırt 

etmek olanaklı değildir. Çünkü şer’i ve örfi hukuk tamamen farklı alanları düzenleyen 

ayrı hukuk sistemleri değildir, çok defa bu iki hukuk yan yana bulunmaktadır. 

Örneğin ülül-emr’in mevcut şer’i hükümleri tedvin etmesi örfi hukuk olarak 

nitelendirilmektedir. Böyle bir durumda meydana getirilen hükümler şer’i, onlara 

verilen şekil ise örfi olarak isimlendirilmektedir. Şer’i hukuk belirli alanları 

düzenleyerek diğer alanları tamamen boş bırakmış değildir. Az veya çok genel-özel 

hüküm şeklinde genellikle bir hüküm getirmiştir. Ancak her hukuk dalında bu 

hükümlerin diğerine göre oranı farklıdır. Örneğin ceza hukukunda tazir suç ve 

cezalarında örfi hukuk oranı çok yükselmekte, borçlar ve aile hukuku alanında bu 

oran hemen hemen yok denecek kadar azalmaktadır225. 

b- Osmanlı Devletinden Önce 

Diğer hukuk sistemlerinde olduğu gibi İslam hukukunda da meselci yöntem 

kullanılmıştır. Başka bir ifade ile hayatta karşılaşılan her mesele, müçtehit 

                                                           
221 Bilmen, a.g.e., s. 14; Akgündüz Ahmet, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, 
C.I, İstanbul, 1990, s. 78; M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 1995, s. 89; Kaşıkçı, 
a.g.e., s.22 
222 Akagündüz, a.g.e., s. 51; Aydın M.Akif, a.g.e., s. 88 
223 Örf ve adet arsındaki fark, örf hem sözde hem fiilde olur, adet ise sadece fiilde olur. Örf 
ahlaken ve dinen iyi bilinen şey, adet ise, işlenegelen, alışılagelmiş şey demektir. Bu nedenle 
kötü örf olmaz, fakat kötü adet olabilir. 
224 Bilmen, a.g.e., s. 14; Akagündüz, a.g.e., s. 51; Aydın M. Akif, A.e. 
225 Kaşıkçı, a.g.e., s. 23) 
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hukukçulara sorularak cevabı alınmış ve bunlar zamanla İslam hukuku külliyatlarını 

oluşturmuştur. Buna bağlı olarak da fıkıh ve fetva kitapları meselci yöntemle kaleme 

alınmıştır.  

İslam hukukunda kanunlaştırma hareketleri konusunda ilk girişim, İslam 

hukukçularının bir konuda farklı görüş belirtmeleri üzerine Abbasi halifesi Mansur 

döneminde olmuş ve bu amaçla Maliki mezhebinin kurucusu Malik İbni Enes, ünlü 

eseri Muvatta’yı hazırlamış fakat bütün ülkede uygulanmasına İmam Malik “sakın 

böyle bir şey yapmayınız, çünkü İslam devletlerinin her yerinde yetkili ve bilgili 

hukukçuları vardır, onlar kendi bulundukları yerlerin özellilerine ve gereklerine uygun 

hükümler vermektedirler, verdikleri hükümler değişikte olsa hepsi doğrudur. Onları 

dinleyiniz” diyerek karşı çıkmıştır226.Böylelikle hukukun yer ve zamana göre 

değişebileceği, özellikle müçtehit hukukçuların kendi çevrelerindeki örf ve adetlerden 

yararlanmalarının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu kabul edilmiştir. Daha sonraki 

dönemlerde de (1324-1351) Hanefi fıkhıyla ilgili sorunları bir araya toplamak üzere, 

hukukçu bilim adamları bir araya getirilerek hazırlanan ve sistematik bir hukuk kitabı 

şeklinde olan Fetevay-ı Tatarhaniye227, Babürlü hükümdarı Muhyiddin Evrengzip 

Alemgir (1658-1707) in emri ile Burhanpurlu Şeyh Nizam başkanlığında bir kurul 

tarafından hazırlanan sistematik bir hukuk kitabı olan Fetevay-ı Hindiye ve İbn-i 

Nüceym’in bir kısım kural ve temel sorunları toplayarak El-Eşbah ven-Nezair ismiyle 

soyut yöntemle kaleme aldığı kitaplar kaynak olarak kullanılmıştır228. 

c- Osmanlı Devleti Zamanında 

(1)- Başlangıçtan Tanzimat’a Kadar 

Osmanlı ilk yıllarından Fatih devrine gelinceye kadar Hidaye, Kenz’üd 

Dekaik, Kuduri, Vikaye ve El-Muhar gibi aslında medreselerde ders kitabı olarak 

okutulan kitaplar aynı zamanda kanun ihtiyacını da karşılamıştır229. Fatih devrinden 

Kanuni devrine kadar, daha derli toplu ve kanun anlayışına yakın bir şekilde kaleme 

alınan Molla Hüsrev’in Gurer ve bunun şerhi Durer isimli eseri mahkemelerde 

uygulanmıştır230. Kanuni devrinden Mecellenin hazırlanmasına kadar ise, İbrahim 

                                                           
226 Muhammed Ebu Zehra(Çev. A.Şener), İslam’da Fıkıh Mezhepleri, Ankara 1968, s. 75 
227 M. Akif Aydın, Mecellenin Hazırlanışı, Osmanlı Araştırmaları IX, İstanbul, 1989, s. 31 
228 Kaşıkçı, a.g.e., s. 26 
229 M. Akif Aydın, İslam-Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul, 1985, s.80 
230 Halil İnalcık, “Osmanlı Hukukuna Giriş,Örfi-Sultani Hukuk ve Fatih Kanları”, AÜSBFD, C. 
XIII Yıl. 1958, sy.2 s.125 
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Halebi tarafından kaleme alınan Mültek’al-Ebhur, bu boşluğu doldurmuştur231. Söz 

konusu eserler bir hukuk külliyatı şeklindedir. Yani hiçbir ayrım yapılmadan hukukun 

bütün dallarına yer verilmiştir. Özet bir bilimsel eser niteliğinde hazırlanmışlardır. 

Kısaca Osmanlı Devletinde Tanzimat’tan önce özet şeklinde hazırlanan fıkıh 

kitapları ve bunlardaki hükümlerin uygulanmasını gösteren fetva dergileri, kanun 

ihtiyacını karşılamıştır232. 

(2)-Tanzimat Dönemi 

3 Kasım 1839’da Mustafa Reşit paşa tarafından okunan Tanzimat Fermanı 

ile, Ülkenin iyi idaresi için bazı kanunlar gerektiği belirtildikten ve kanun önünde 

eşitlik ve cezaların eşitliği konusunda ilkeler belirtildikten sonra, bunun sağlanması 

için bir ceza kanunun yapılması istenmekteydi233. Tanzimat fermanında yapılması 

istenen ceza kanunu, hattın okunmasından 6 ay sonra hazırlanıp 3 Mayıs 1840’da 

yayımlanmıştır234. Bu kanundan 11 yıl sonra bu kanunun eksikliklerini de 

tamamlamak için 1851 tarihli ceza kanunu yürürlüğe girmişti. Ancak bu iki kanun da 

genel hükümleri içermeyip bir takım suçları ve cezalarla infaza ilişkin bir takım 

hükümleri içermekteydi. Günün ihtiyaçları karşılamadığından, günün ihtiyaçlarını 

karşılamak için 9 Ağustos 1858 tarihinde yayımlanan ve Ceza Kanunname-i 

Hümayunu ismi verilen ve 1810 tarihli Fransız Ceza Kanununu esas alınarak 

hazırlanmış bir kanun yürürlüğe girmiş ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunun yürürlüğe 

girinceye kadar uygulamada kalmıştır235. Bu kanunda bir hakkın kullanılması 

sırasında gerçekleştirilen fiilleri suç olmaktan çıkaran genel bir hüküm 

bulunmamaktaydı. Ancak adam öldürme, müessir fiil ve şiddet fiilleri bakımından, 

kanun hükmü veya amirin emrinin bulunduğu hallerde işlendiğinde suçun 

bulunmadığı hükmünü getirmiştir. Bu hüküm özel kısma konulmuş olduğundan 

yalnızca kişilere karşı işlenen suçlar bakımından geçerliliği bulunmaktaydı ve bu 

ifade ile haktan çok görev kastedilmekteydi. 

 

 

                                                           
231 Aydın M. Akif, İslam-Osmanlı…, .s. 80 
232 Kaşıkçı, a.g.e., s. 27 
233 Ahmet Gökçen, Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Kanunları ve Bu Kanunlardaki Ceza 
Müeyyideleri, İstanbul 1989, s. 11-12 
234 Çoşkun Üçok,. “Osmanlı Kanunnamelerinde İslâm Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler I”, 
AÜHFM, yıl 1946, C.III  sy.1 s.125 
235 Gökçen, a.g.e., s. 14 
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d- İslam Hukukunda Hakkın Kullanılması 

İslam hukuku hakkın kullanılması konusunu, fiilin mubah olmasının sebepleri 

başlığı altında yer vermektedir. İslam hukukunda çeşitli nedenlerle yasaklanan fiil 

mubah olabilir. Sayıları çok olmakla birlikte bunlar bir hakkı kullanmak veya bir 

görevi yerine getirmek gibi iki ana sebebe indirgenebilir236. Hakkı kullanmak, 

yasaklanan bir fiilin bütünüyle işlenmesini mubah kılar ve o fiili işleyenin sorumlu 

tutulmasını önler. Çünkü İslam hukuku yasaklanan fiili yapmayı fail için bir hak 

olarak kabul etmiş ve diğerlerine yasakladığı hususu ona mubah kılmıştır237. Bu 

nedenle hakkın kullanılması sırasında işlenen fiilleri suç saymamaktadır238.  

İslam hukukunda yasaklanan fiiller herkes için yasaktır. Ancak bu ilkenin 

istisnası olarak bazı özellikli durumlarda bulunan kişiler bakımından bu fiiller mubah 

sayılmıştır. Örnek olarak kasten adam öldürme fiili verilebilir. Kasten öldürmenin 

cezası kısastır. Yani öldüren kişinin öldürülmesidir ve bu öldürme hakkı kan sahibine 

aittir. Bu nedenle, kan sahibi öldüren kişiyi öldürdüğünde, artık o bir hakkını 

kullandığından cezalandırılmaz239. Yine terbiye etmek için dövme, terbiye hakkı 

sınırları içinde izin verildiğinden yasak olan bu fiilde terbiye hakkına sahip olanlar 

bakımından mubah kılınmıştır240. Bu hakka koca ve baba sahiptir. Ancak öğretmen 

bakımından bu bir görevdir. Yine İslam hukukunda çalınan malın bir başkasının malı 

olması, hırsızlık suçunun en önemli unsurlarından biri olduğu için, çalınan malda 

hırsızın en küçük bir payı bile olsa işlenmiş olan fiil hırsızlık sayılmaz.241. Meşru 

müdafaa hali dışında, malını geceleyin evinden çalıp götüren hırsızı, malını 

kurtarmak için peşinden kovalarken öldüren mal sahibi de cezalandırılmaz. Mal 

sahibi malını hırsızın çalmasına başka türlü engel olamadığı için hırsızı öldürmüşse 

yine cezalandırılmaz242. İslam hukukunda tıbbi müdahalelere de izin verilmektedir. 

Ancak tıbbi müdahale “zaruretler mahzurları mubah kılar” ilkesi içinde 

değerlendirilmekte ve zorunluluk durumu olarak görülmektedir243. 

                                                           
236 Abdülkadir Udeh, ,İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk (Çev. Akif Nuri), İstanbul 1976, 
s. 790 
237 Udeh, A.e. 
238 Udeh., a.g.e., s. 791 
239 Udeh, a.g.e., s. 793 
240 Udeh, A.e., s. 793 
241 Üçok , a.g.e., s.133 
242 Üçok Çoşkun,. “Osmanlı Kanunnamelerinde İslâm Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler II”, 
AÜHFM, yıl 1946, C.III,  sy.2 s.369 
243 Udeh, a.g.e., s. 793 
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İslam hukukunda hakkın kullanılması halinde kişinin cezalandırılmamasının 

temelinde, eşyanın tabiatı, kişilerin ve toplumun menfaati ve şer’i hukuk hükümlerini 

koyanın amaçlarının gerçekleştirilmesi olduğu ifade edilmektedir244. 

Hakkını kullanılmasının sorumluluğu ortadan kaldırmasının istisnaları olup 

olmadığı konusu İslam hukukunda tartışma konusu olmuş ve bu konuda üç teori 

ortaya atılmıştır. Bunlar mutlak hak teorisi, hakkın kötüye kullanılmasına ilişkin 

objektif teori ve hakkın kötüye kullanılmasına ilişkin sübjektif teoridir245.  

Mutlak hak teorisine göre hukuki sınırları içinde hak mutlak olarak geçerlidir. 

Bu teoriyi benimseyenlere göre komşusu bundan zarara uğrasa dahi mülkünde 

tasarruf eden kimse engellenemez246.  

Hakkın kötüye kullanılmasına ilişkin objektif teori ise ahlaki ve hukuki iki 

temele dayanmaktadır. “Komşuluk hakları ve komşu için fedakârlık” ve “celb-i 

menfaat def’i mefsedet” yani insanlar için yararlı olanı sağlama, zararlı olanı ortadan 

kaldırmadır. Ancak zarar vermeden menfaat sağlamak olanaklı olmayabilir. Bu 

durumda tercih edilmesi gereken zarara rağmen menfaat değil, menfaati gözden 

çıkarıp, zararın meydana gelmesini veya devamını önlemektir247. Nitekim bu konu 

Mecelle’nin 30. maddesinde “Def’i mefasid celb-i menafi’den evladır” şeklinde 

hüküm altına alınmıştır248. Bu ilkeden hareket eden teoriyi kabul edenlerden 

bazılarının hakkın kullanılması ile ilgili geliştirdikleri düşünceye göre, bir kimsenin 

hakkını kullanması komşusu için önemli bir zarara sebep olacaksa o kişi hakkını 

kullanamaz, bundan yasaklanır, çünkü komşusunun zararını önlemek hak sahibinin 

bunu kullanarak menfaat elde etmesinden daha önemlidir ve tercih edilmelidir. Yine 

Mecelle’nin 1200. maddesinde yer alan  “Zarar- fahiş bi-eyyi-vechin kâne defettirilir”: 

önemli zarar nasıl olursa olsun ortadan kaldırılır şeklindeki hüküm de aynı 

mahiyettedir249. Mecelle’nin de benimsediği bu teoriye göre, hakkını kullanan kişinin 

amacı göz önüne alınmamakta, kişi iyi niyetle hakkını kullansa bile, sonuç olarak 

önemli bir zarar meydana geliyorsa, bu tasarruf kötüye kullanma içinde 

değerlendirilmektedir250. 

                                                           
244 Udeh, A.e. 
245 Karaman, a.g.e.,s. 123 
246 Karaman, a.g.e.,s. 123-124 
247 Karaman. a.g.e., s 125.  
248 Cengiz İlhan, Mecelle Hukukun Doksandokuz İlkesi, İstanbul, 2003, s. 34 
249 Karaman, a.g.e., s. 125 
250 Karaman, a.g.e., s. 126 
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Hakkın kötüye kullanılmasına ilişkin sübjektif teori de objektif teorinin 

dayandığı ahlaki ve hukuki temellere dayanır. Haklar kişi ile toplum arasında 

karşılıklı ilişki içindedir ve hukukun toplumsal amaçları görmezden gelinemez. Ancak 

hakkını kullanmada, hakkını kullanan kişinin amacı önemlidir. Buna göre hakkın 

kullanılmasından doğan zararlı neticeye değil, hakkını kullanan kişinin kastına 

bakılır. Hakkını kullanan kişinin zarar kastı yoksa, zarar meydana gelse bile hakkını 

kullanan kişi hakkını kullanmaktan yasaklanamaz ve sorumlu da olmaz. Bu teoriyi 

kabul edenlerden Ebû İshak eş-Şâtıbî 1388 yılında kaleme aldığı “el-Muvâfekât” 

isimli usul kitabında, hakkın kullanılması ve bundan doğan yarar ve zararlar 

konusunda fiil ve tasarrufları kısımlara ayırmıştır. Buna göre: 

— Hukukun izin verdiği, kişinin hakkı olan fiil, bir başkasına zarar vermiyorsa 

meşru olmakta devam eder. Bunu ispat için delil gerekmez.  

— Aynı fiil bir başkasına zarar veriyorsa, fakat fail bu zararı kastetmemişse 

ve zarar genel değil ise (ki genel bir zarar meydana gelmemesi için özel bir zarar 

feda edilir) veya yapılmaması sahibine zarar vermiyorsa, fakat yapılması başkasına 

kesin olarak zarar veriyorsa (Karanlıkta kapının arkasına çukur kazıp, kapıdan 

içeriye giren kişinin buraya düşecek olması ve çukur kazanın bundan bir zarar 

görmeyecek olması hali gibi)  fiile izin verilir. 

—Hukukun izin verdiği bir fiil ve tasarrufu, sahibi yalnızca bir başkasına zarar 

vermek için yapıyorsa, kastı zarar ise bu fiil ve tasarrufa izin verilmez, yasaklanır. 

— Hakkını kullanan kişi hem kendisine menfaat sağlamayı, hem de 

başkasına zarar vermeyi kastetmiş olduğunda, bu takdirde tasarrufun sahibi bir 

başka şekilde zarar vermeden menfaatini elde edebilirse, yine bu fiil ve tasarruf 

yasaklanacaktır, eğer başka bir yoldan başkasına zarar vermeden menfaati elde 

etmesi olanaklı değil ise hakkını kullanmaktan yasaklanamaz, ancak zarar verme 

kastından dolayı günahkâr olur251. 

Yine İslam hukukunda hakkın mubah kılınış amacını gerçekleştirmek için 

kullanılması gerektiği, başka bir amaçla hak kullanıldığında failin cezalandırılacağı 

da ifade edilmektedir252.  

İslam hukukunda da hak ile görev arasında fark olduğu, bu farkın, hak 

sahibinin hakkını kullanmasının caiz olduğu, ona bir yükümlülük yüklemeyeceği, 
                                                           
251 Karaman, a.g.e., s. 126-128 
252 Udeh, A.e. 
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kullanmazsa da üzerine bir günah yüklenmeyeceği ve cezayı gerektirmeyeceği, 

ancak görevin ise o fiili yapmayı gerekli kıldığı, görevi yerine getirmeyenin günahkâr 

olduğu ve görevini yerine getirmediği takdirde cezalandırılacağı ifade edilmiştir253.  

Yine İslam hukukuna göre, bir fiil belirli bir kişi için hak olarak kabul 

edilebileceği gibi, bir başka kişi bakımından görev olarak değerlendirilebilir. Örneğin 

kısas için adam öldüreni öldürmek, kan sahibi için bir haktır. Ancak kan sahibi fiili 

kendisi yapmak istemezse, cellâdın yapması gereken bir görevdir. Yine belirttiğimiz 

gibi terbiye hakkı baba ve koca için bir hak, öğretmen için bir görevdir254. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, İbn-i Nüceym tarafından El-Eşbah ven-Nezair 

ismiyle kaleme alınan ve Mecelle’de de yer alan İslam hukukunun genel ilkelerine 

bakıldığında, hakkın kullanılması ile ilgili 91. maddede  “cevaz-ı şer-i zamana münafi 

olur” şeklinde ifade edilen ilkedir. Yani izin verilmişse tazminat verilmez ilkesidir. Bu 

ilkenin Roma hukukundaki “Qui iure suo utitur, neminem laedit” ilkesinin karşılığı 

olduğu da ileri sürülmüştür255. Ancak Roma hukukundaki bu ilke bugün dahi İtalyan 

hukukçuları arasında tartışmalıdır. Hakkın kullanılması sırasında işlenen fiilin 

cezalandırmasını engellemeye yönelik bir ilke olmadığı, yalnızca hakkın kesinliğini 

belirttiği ileri sürülmektedir. Bununla birlikte bu ilke yukarıda da zikrettiğimiz gibi 

Mecelle’nin 30. maddesi ile birlikte göz önünde tutulur. Ancak İslam hukukunda da 

modern hukuklarda olduğu gibi genel, bağımsız ve tüm suçlar için geçerli bir ilkenin 

bulunmadığı söylenebilir.  

İslam hukukunda hak ile vazifenin ayrılması iki bakımdan önemlidir. Birincisi 

hakkını kullanan cezalandırılmaz görevini yerine getirmeyen cezalandırılır, ikincisi, 

hakkın kullanılması selamet koşuluyla sınırlanmış iken, görevin yerine getirilmesi 

selamet koşuluyla sınırlandırılmamıştır. Ancak bu konu tartışmalıdır. Çünkü mutlak 

teori yanlılarından İmam Malik, hakkın da görev gibi selamet koşuluyla 

sınırlandırılmadığını ve hakkın sınırları içinde kullanılması durumunda sakıncasız 

olduğunu, bu nedenle hiç bir sorumluluğun bulunmadığını kabul etmektedir256 

8- 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu 

Hakkın kullanılması sırasında işlenen fiilin cezalandırılmazlığı ilkesinin 

özerkliği bakımından dikkate değer bir gelişim 1889 İtalyan Zanardelli Ceza 
                                                           
253 Udeh, a.g.e., s. 794 
254 Udeh, a.g.e., s. 794-795 
255 Cengiz, a.g.e., s. 78 
256 Udeh, a.g.e., s. 795 
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Kanunun257 çevirisi olan 765 sayılı Türk Ceza Kanununu ile gerçekleşmiştir. Bu 

düzenlemede yetkili merciin emri ile gerçekleştirilen fiillerden ayrı olarak, kanunun 

hükmü çerçevesinde gerçekleştirilen fiillerin cezalandırılmazlığı ifade edilmiştir. Bu 

ifadeden yetkili merciin emri ile kanunun hükmünün ayrı tutulduğu anlaşılmakla 

birlikte, ifade açık ve belirgin değildir. Çünkü kanun hükmünden hem hak hem de 

görev kaynaklanabilir. Bu düzenleme ile bir hakkın kullanılması ile görevin yerine 

getirilmesi arasında açık ve belirgin bir ayrıma varıldığı söylenememektedir. Nitekim 

Türk Ceza Hukukunda bu düzenleme bir hakkın kullanılmasına ilişkin ilke olarak 

değerlendirilmemiştir. Bu nedenle de hakkın kullanılması Ceza Kanununda yer 

almayan hukuka uygunluk sebepleri başlığı altında incelenmiştir258. 

Ancak aksi düşüncede olanlar 1889 Zanardelli Ceza Kanununda ve bu 

Kanunun çevirisi olan 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan bu düzenleme ile 

ilkenin sistemleştirilerek kesin bir adım atıldığını, zira ilkenin Ceza Kanununun genel 

kısmında düzenlenerek bütün suçlara genişletildiğini, özellikle hakkı doğuran 

kaynaklar açısından yasanın eksikliğinin giderilmediğini, çünkü yasanın kullandığı 

ifadeye bakıldığında, hakkın yalnızca kanun hükmünden doğabileceğinin 

anlaşıldığını, bu nedenle bu yasanın sistematik bakımdan kesin, özerklik 

bakımından görece, genişleme bakımından sınırlı bir ilerleme sağladığını ifade 

etmişlerdir259. 

Hak ve görevin açık ve belirgin bir ayrımı, ceza sorumluluğunun ortadan 

kaldıran bir neden olarak hakkın kaynağının yalnızca kanun hükmünün değil de, onu 

doğuran tüm kaynaklar olduğunun ifade edilmesi, hakkın kullanılmasının ceza 

kanunda yer almadığını ifade edenler bakımından da, hakkın kullanılmasının ceza 

kanununda yer alması ancak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile gerçekleşmiştir.  

 

 

                                                           
257 1889 İtalyan Zanardelli Kanunu hakkında geniş bilgi için bkz. Padovani Tulio, “La 
trdizione penalistica toscana nel codice Zanardelli”, Diritto penale dell’ottocento, i codici 
preunitari e il codice zanardelli(Ed. by: Vinciguerra Sergio), Padova 1993, s. 397 vd.; De 
Francesco Gıovannangelo, “La colpa nel  codice Zanardelli in rapporto alla seccessiva 
evoluzione dommatica”, Diritto penale dell’ottocento, i codici preunitari e il codice 
zanardelli(Ed. by: Vinciguerra Sergio), Padova 1993, s. 409 vd.; Moccia Sergio, “Ideologie e 
diritto nel sistema sanzionatorio del codice Zanardelli”, Diritto penale dell’ottocento, i 
codici preunitari e il codice zanardelli(Ed. by: Vinciguerra Sergio), Padova 1993, s. 562 
vd 
258 Dönmezer-Erman, a.g.e., C II, s.28 
259 Cavallo, a.g.e., s.28-29; Regina, a.g.e., s. 1 
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9- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 

Hakkın kullanılmasının suçun ceza sorumluluğunu ortadan kaldırdığı prensibi 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 26. maddesinin 1. fıkrası ile düzenlenmiş ve 

hakkını kullanan kimseye ceza verilmeyeceği hükmü getirilmiştir. 

Bu çalışmalar, bu konuda teoride ve uygulamada ortaya çıkan sorunları 

çözmeye çalışmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki tartışmalardan biri bu hükmün 

gerekli olup olmadığı konusudur. 

B- Bazı Ülke Düzenlemeleri 

1- Alman Ceza Kanunu 

Alman Ceza Kanunu’nda hakkın kullanılması sırasında işlenen suç tanımına 

uygun fiiller bakımından, hakkın kullanılmasını hukuka uygunluk nedeni olarak 

belirten bir hüküm bulunmadığı gibi hukuka uygunluk nedenleri konusunda hataya 

ilişkin bir hüküm de bulunmamaktadır. Ancak Alman ceza hukuku doktrini hukuka 

uygunluk nedenlerini, hukuka aykırı davranışın bulunmadığı fiiller biçiminde 

kategorileştirerek aynı etkiyi gösterdiğini kabul etmektedir260. 

Bu durum Alman hukuki geleneği göz önünde tutulduğunda anlaşılabilir. Zira 

Alman hukuki geleneğine göre, hukuk düzeninin birliği temel ilkesinden, hukuka 

aykırılığın üniter anlamı kaynaklanmaktadır. Bu üniter anlayışa göre, ceza hukuku 

dışındaki hukukun bir başka dalı tarafından izin verilen fiil hukuka aykırı değildir. Bu 

nedenle cezai olarak önemsizdir. Hukuk düzenin bütünlüğü içerisinde suç olarak 

tanımlanan izin verilen fiil suç olmaz, çünkü fiil hukuka aykırı olarak nitelendirilemez. 

Bu dogmatik düşünceler temelinde, hakkın kullanılması gibi bir hukuka uygunluk 

nedeninin ceza kanununa konulması düşünülmemiştir261. 

Bu yasal durum, belirttiğimiz gibi örtülü olarak bulunduğu kabul edilen ilkenin 

kabulü için özel bir hükmü gereksiz gören eğilimi yansıtmaktadır. Çünkü hakkın 

kullanılması yasaya uygundur ve suçun unsurlarından hukuka aykırılık eksiktir. 

Ancak ilkeyi ifade eden özel bir hükmün bulunmaması, böyle bir hükmün bulunması 

gerektiğini kabul edenlere göre, örtülü, ima edilmiş bir düzenleme değildir. Çünkü bu 

ilkeyi ifade eden hüküm sınırlandırıcı ceza kuralıdır. Kullanılan hakkın kaynaklandığı 

                                                           
260 Cavallo, a.g.e., s. 35 
261 Alessio Lanzi, La scriminante  dell’art 51 c.p. e le libertà costituzionali, Milano 1983, 
s. 19 
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her bir yasaya önem verilmesi gereği, fiilin ceza yasalarına uygun olduğunu kabul 

etmektir. Bu fiilin hukuka aykırılığının kaldırılması için fiilin hakkın kaynaklandığı 

yasaya uygun olduğunun ileri sürülmesidir. Bu konu yasalar arasındaki ilişkinin ve 

yasaların zaman bakımından uygulanması kurallarının tümünün dengesinin 

bozulmasıdır. Hakkı veren kural bakımından fiilin hukuka aykırılığı eksiktir, ceza 

kuralı bakımından fiilin hukuka aykırılığı bulunmaktadır. Aslında sorun cezai kuralın, 

hukukun diğer dalları tarafından öngörülen ve hakkı veren diğer kurallara istisna 

oluşturup oluşturmadığıdır262 ki bu konu ileride tartışılacaktır. 

Bir başka konu ilkenin, açık kural olarak kabul edilip, genel bir hüküm olarak 

yer almasıdır. Bu durum izin veren kuralı ceza kuralının bir parçası haline 

getirmektedir. Böylelikle ceza dışı bir kural ceza kuralı haline gelmektedir263. 

Öte yandan bu hüküm, hükmün biçimlendirilmesine göre, ilkenin içeriği ve 

uygulanabilirliği konusunda kanun koyucunun iradesini az ya da çok 

açıklayabilecektir. O halde en azından kavram ve uygulama alanı bakımından bu 

hüküm teorik ve pratik bir değere sahiptir264. 

Son olarak, kanun koyucu haklar çatışmasını çözümsüz bırakmıştır. Bu 

çatışma hak kullandığında veya bir hukuki kural ihlal edildiğinde, hukuka aykırılığın 

bulunup bulunmadığına bakılması gerektiği zaman ortaya çıkar. Yasal 

düzenlemenin eksikliğini doktrin dolduramaz. Uygulama hâkime bırakıldığında, tam 

da bu konuda açık hükmün değeri anlaşılır. Ayrıca bu yetersizlik, aynı hukuki 

düşünceyi kabul edenler tarafından da dile getirilmektedir265. 

2- Fransız Ceza Kanunu 

Fransız Eski Ceza Kanununda bir hakkın kullanılması sırasında 

gerçekleştirilen eylemleri suç olmaktan çıkaran genel bağımsız bir hüküm 

bulunmamaktaydı. Çünkü bir hakkın kullanılması ile görevin yerine getirilmesi 

karıştırılmış ve hükmün uygulanabilirliliği de belirli bir suç grubu ile sınırlandırılmıştı. 

Gerçekten de Fransız Eski Ceza Kanununun 327. maddesi; kanun hükmü 

veya amirin emrinin bulunduğu hallerde işlenen adam öldürme, müessir fiil ve şiddet 

fiilleri bakımdan suç yoktur hükmünü getirmişti. Bu hüküm özel kısma konulmuş 

                                                           
262  Cavallo, a.g.e., s 36 
263 Lanzi, a.g.e., s. 27 
264 Cavallo, a.g.e., s. 36 
265 Cavallo, A.e. 
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olduğundan yalnızca kişilere karşı işlenen suçlar bakımından geçerliliği 

bulunmaktaydı. 

Bu çerçevede Fransız Eski Ceza Kanununda hakkın kullanılmasına ilişkin 

hüküm bağımsız bir şekilde kaleme alınmamıştı, çünkü hakkın kullanılması ile 

görevin yerine getirilmesini karıştırılmıştı. Kanunun veya amirin emrinden söz 

edildiğinden, bu durum isteğe bağlılığı ortadan kaldırmaktaydı. Anılan kanunda, 

kanunun veya amirin emrinden söz edildiğinden burada haktan çok vazife 

kastedilmekteydi. Öte yandan bu hüküm genel bir içeriğe sahip şekilde 

biçimlendirilmemişti. Yani hakkın kullanıldığı bütün durumları kapsamamaktaydı. 

Zira hakkın kaynağı olarak kanunun hükmü ifade edilmiş, hakkın doğabileceği diğer 

kaynaklardan söz edilmemişti. Son olarak hakkın kullanılması, kişilere karşı suçların 

bir bölümü için öngörülerek sınırlandırılmıştı. 

Ancak Fransız Yeni Ceza Kanunu, Eski Ceza Kanununun bu yetersizliklerini 

büyük ölçüde gidermiştir. Genel hükümler arasında yer alan “Sorumsuzluk veya 

Sorumluluğu Hafifleten Sebepler” başlığı altında düzenlen ana bölüm altında 122-1 

den 122-8 e kadar düzenlenen özel bölümler içinde 122-4. özel bölümün birinci 

cümlesinde hakkın kullanılması ilkesi düzenlenmiştir. Bu hükme göre yasama 

hükümleri veya kurallar tarafından verilen yetkiyi veya belirlenmiş davranışı 

gerçekleştiren kişinin ceza sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Görüldüğü gibi Fransız Yeni Ceza Kanunu, her şeyden önce hakkın 

kullanılmasını bağımsız bir hüküm olarak ve hakkın kullanıldığı bütün durumları 

kapsayacak biçimde düzenlemiş, hakkın kaynağı olarak da bütün kaynakları işaret 

etmiştir. Ancak kanunun hükmünden de anlaşıldığı gibi, önceki düzenleme suçun 

bulunmadığını ifade edilirken, yeni düzenlemede ceza sorumluluğunun bulunmadığı 

vurgulanmıştır. 

3- İtalyan Ceza Kanunu 

İtalyan 1889 Zanardelli Ceza Kanunu ile hakkın kullanılmasına ilişkin 

bağımsız bir hüküm getirilmesi konusunda ilk defa gelişme sağlanmıştır. Bu 

düzenlemede yetkili merciin emri ile gerçekleştirilen fiillerden ayrı olarak, kanunun 

hükmü çerçevesinde gerçekleştirilen fiillerin cezalandırılmazlığı ifade edilmişti. Bu 

hüküm bakımından söylenmesi gereken öncelikli nokta, hükmün ceza kanunu genel 

kısmında düzenlenmesiydi. Böylelikle hükmün uygulanması bütün suçlara 

genişletilmekteydi. Hüküm, yetkili merciin emri ile kanunun hükmünü ayrı 
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tutmaktaydı, fakat kanunun hükmünden hem hak hem de görev 

kaynaklanabildiğinden, hakkın kullanılması ile görevin ifası arasında belirgin bir 

ayrım yapmamaktaydı. Ayrıca hakkı doğuran kaynaklar açısından kanunun eksikliği 

henüz giderilmemişti. Çünkü kanunun kullandığı ifadeye bakıldığında, yalnızca 

kanun hükmünden doğan haktan söz edilmekteydi. Kanun dışındaki kaynaklardan 

ise söz edilmemekteydi. Bu çerçevede Zanardelli Kanunu ile sistematik bakımdan 

kesin, bağımsızlık bakımından görece, genişleme bakımından sınırlı bir ilerleme 

sağlanmıştı. 

Cezalandırılabilirliği ortadan kaldıran bir neden olarak hakkın kaynağının 

yalnızca kanun hükmünün değil de, onu doğuran tüm kaynaklar olduğunun ifade 

edilmesi ve hak ile görevin açık bir ayrımını içeren düzenleme 1930 Rocco Ceza 

Kanunu tarafından yapılmıştır. 1930 Rocco Ceza Kanununda hakkın kullanılması, 

suçlara ilişkin genel hükümlerinin yer aldığı birinci kitabının, “suç” başlıklı 3. 

kısmının, “suçun işlenmesi ve teşebbüs” başlıklı birinci bölümünde yer alan “hakkın 

kullanılması ve görevin yerine getirilmesi” başlıklı 51. maddesinde düzenlemiştir.  

İtalyan Ceza Kanunda da hakkın kullanılmasını bağımsız bir hüküm olarak, 

hakkın kullanıldığı bütün durumları kapsayacak biçimde düzenlemiş, hakkın kaynağı 

olarak da bütün kaynakları işaret etmiştir. Ancak kanunun hükmünden de anlaşıldığı 

gibi, önceki düzenlemede faile ceza verilmeyeceği ifade edilirken, yeni düzenlemede 

cezalandırılabilirliğin ortadan kalktığı vurgulanmıştır. 

4- İspanyol Ceza Kanunu 

1932 yılında yeniden düzenlenmiş 1870 tarihli eski İspanyol Ceza 

Kanunundaki hüküm 1995 tarihli İspanyol Yeni Ceza Kanununda da benzer şekilde 

yer almıştır. Anılan Kanunun genel hükümleri arasında, “Ceza Sorumluluğundan 

Bağışıklık Nedenleri” başlığı altında yer alan 20/7. maddede görevin yerine 

getirilmesi, bir hakkın, yükümlülüğün, sorumluluğun doğru ve yerinde kullanılması 

sırasında işlenen fiiller nedeniyle ceza sorumluluğundan bağışık olunduğu ifade 

edilmiştir. 

Görüldüğü gibi hakkın kullanılması, görevin yerine getirilmesinden ayrı 

tutularak bağımsız bir şekilde tanımlanmış ve bütün suçlar için uygulanabilecek 

şekilde genel hükümler arasında yer almıştır. Böylelikle sistematik olarak da 

kanunda yerini almış ve kapsamı bakımından sınırlanmamıştır. Hakkı doğuran 

kaynaklar, hakkın niteliği ve hakkın yaygınlığı bakımından da sınırlanmamıştır. 
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Ancak düzenlemede “doğru kullanılması” ifadesine yer verilerek hakkın 

kullanılmasının sınırları ayrıca belirtilmiştir.  

Yine Kanunun düzenlenmesinde hak, yükümlülük ve sorumluluk arasında 

ayrım yapılmıştır. Kanunun düzenlemesinde yer alan hak, yükümlülük ve sorumluluk 

arasında yapılan ayrımdan, yükümlülük ve sorumluluktan doğan haklar ifade 

edilmek isteniyorsa, bu düzenleme ilkenin uygulama alanını sınırlandırmıştır. Çünkü 

genel bir kavram olarak hak, tüm hakları içine almaktadır. Böyle bir ayırım ise 

kaynakları yalnızca sınırlar, zira her ayırım, hepsini kapsamak istediğinde bile 

sınırlama haline gelir. Bu ayırım ile sorumluluk veya yükümlülüğün yerine getirilmesi 

sırasında işlenen fiil kastediliyorsa, haksızlık sonucunu doğurur, çünkü bu 

düzenleme her bir özel işlem için cezalandırılmazlık anlamına gelir266. 

Genel olarak düzenlemenin bağımsız bir biçimlendirmeye sahip olduğu, 

sistematik konumunun yerinde olduğu, kapsamının yeterli olduğu söylenebilir. 

5- Portekiz Ceza Kanunu 

Hakkın kullanılması Portekiz Eski Ceza Kanununun genel kısmında ve “Fiilin 

Haklılığı Nedeniyle Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler” arasında, 44. 

maddenin 4. fıkrasında, yasal bir izne dayanarak veya bir hakkın kullanılması 

sırasında veya yapmakla yükümlü olduğu bir görevin yerine getirilmesi sırasında 

işlenen fiilin sorumluluğu ortadan kalkar şeklinde tanımlanmıştı. 

Bu hüküm de bağımsız şekilde tanımlanmıştı, çünkü bir yandan görevin 

yerine getirilmesinden bir yandan hakkın kaynağını oluşturan yasal bir izinden ayrı 

tutulmuştu, ayrıca sistematik olarak genel kısımda düzenlenerek tüm suçlar için 

geçerli olduğu ortaya konmuştu. Hakkın kaynağı bakımından bir sınırlama 

getirmemiş ancak hakkın bir kaynağını oluşturan yasal izin özel olarak belirtmişti.  

1982 tarihli Portekiz Ceza Kanununda ise hakkın kullanılması biraz daha 

farklı bir şekilde düzenlenmiştir. Portekiz Yeni Ceza Kanununun genel kısmında, 

“Hukuka aykırılığı ve kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler” başlıklı bölümde yer 

alan “Hukuka aykırılığı ortadan kaldıranlar” başlıklı 31. madde de hakkın 

kullanılması yer almaktadır. Bu düzenleme ile, eylemin bir bütün olarak hukuka 

uygun olduğu değerlendirildiğinden cezalandırılabilir olmadığı ifade edilmektedir. 

 
                                                           
266 Cavallo, a.g.e., s. 41 
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6- İngiliz ve Amerika Birleşik Devletleri (Common Law) 
Sistemi 

İngiliz ve Amerika Birleşik Devletleri hukuk sisteminin ayırt edici özelliği 

kodifike olmamasıdır267. Diğer bir ifade ile hukuk tekniği, kanunlara ve kanunların 

yorumuna ya da yaşama ilişkin olayların kavramsal olarak belirlenmesine göre değil, 

mahkeme kararlarına ve olay gruplarına dayanmaktadır268. Başka bir deyişle 

gelenek hukukuna dayalıdır. Common law, kuşaktan kuşağa aktarılmış hâkim 

kararları ile oluşturulmuştur. Bu sistem içinde statuory law denilen yazılı hukuk da 

kısmen yer almaktadır. Ancak bu kanunlarla yeni bir şeyler yaratıldığını söylemek 

olanaklı değildir. Bunlar uygulamada geliştirilen common law kurallarının derlenip 

toparlandığı kanunlardır. Bunlar common law sisteminde hukuk kaynağı olarak ikinci 

sırada yer almaktadır. İçtihatlar her alanda söz konusu olduğu için kanunlarla 

düzenlenmiş alanlarda da önceliği bulunmaktadır269. Bu nedenle kanunun içeriği 

hakkında tereddüde düşüldüğünde, mahkeme kararlarına bakılmaktadır270.  

Common law içtihatlar tarafından geliştirilen case law ve kanunlar, yani 

statutory law olmak üzere başlıca iki alandan oluşmaktadır271. Dar anlamda common 

law İngiltere’deki krallık mahkemeleri tarafından yaratılan hukuk anlamına gelir272. 

Bu sistem uzun yıllardır mahkeme kararları ile yaratılan bir hukuk sistemidir. 

İçtihatlara dayanan hukuk sistemlerinin en önemli özelliği, alt derece 

mahkemelerinin daima, üst derece mahkemelerinin kararlarından çıkan genel 

ilkelere bağlı olmalarıdır273. Böyle bir sistemde de hakkın kullanılması sırasında 

gerçekleştirilen fiilleri suç olmaktan çıkaran bir ilkeyi hüküm altına alan bir kural 

bulunmamaktadır274. 

Bu sistemde hakkın kullanılması, ceza sorumluluğu bakımından geçerli bir 

savunmanın bulunmayışı konusu içinde değerlendirilmekte ve geçerli savunma, 

kabul edilebilirlik nedeni(justification) ve bağışlanabilirlik nedeni(excuse) olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Bu iki kavramı kapsayan ise makul görülebilirlik(reasonableness) 

kavramıdır. Makul görülebilirliğin temelinde makul görülebilir kişi bulunmakta ve 
                                                           
267 Cavallo, a.g.e., s.38 
268 Arzu Oğuz, Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara 2003, s. 254 
269 Oğuz, a.g.e., s. 295 
270 Oğuz, a.g.e., s. 262 
271 Oğuz, a.g.e., s. 254 
272 Oğuz, a.g.e., s. 258 
273 Oğuz, A.e. 
274 Cavallo, a.g.e., s. 38 
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“varsayılan makul görülebilir bir kişi, bu koşullar altında ne yapabilirdi” sorusuna 

verilen cevap ile sorun çözülmektedir275. 

Kıta Avrupası hukuk siteminin yapısı iki aşamada gelişmekte, birinci 

aşamada bir kural konmakta, ikinci aşamada ise bu kuralın etkinlik alanı 

sınırlanmaktadır. Örneğin hak konusunda, hakkı tecavüze uğrayan kişi, hakkını 

korumak için gerekli araçlara başvurabilmesi kabul edilirken, ikinci aşamada hakkın 

kötüye kullanılması ilkesine başvurularak hakkın kullanılmasına ilişkin kuralın etkinlik 

alanı sınırlanmaktadır. Common law sisteminde ise bu ikili ayrımdan kaçınmakta, bu 

sistemde makul görülebilirlik kavramı, hem başlangıçta hakkın belirlenmesi 

aşamasında hem de hakkın kötüye kullanılması konusunda geçerli olmaktadır. Bu 

nedenle hak daha en başta makul görülebilirlik ile sınırlandırılmaktadır276. Ancak 

hemen belirtilmelidir ki makul görülebilirlik kavramı kesin bir belirliliği 

içermemektedir. Yine bu sistemde geçerli savunma sebepleri arasında yer alan 

kabul edilebilirlik nedenleri, hukuku ihlal eden bir eylemin haklılığı ya da en azından 

izin verilebilirliği ile ilgili olup, meşru müdafaa, ıstırar hali, mağdurun rızası gibi, bir 

hakkın kullanılması da kabul edilebilir bir davranış olarak görülmektedir. 

Bağışlanabilirlik nedenleri ise, eylemin haklılığı ya da kabul edilebilirliği ile ilgili 

olmayıp, akıl hastalığı, istemeden sarhoşluk, cebir tehdit, hukuki yanılma gibi failin 

isnat yeteneği ya da kişisel olarak ayıplanmaya müstahak olmaması ile ilgilidir277. 

Sonuç olarak common law sisteminde bir hakkın kullanılması sırasında suç 

sayılan fiilin işlenmesi halinde ceza sorumluluğunun bulunmadığına ilişkin ilkenin 

bulunduğu, ancak uygulamada sınırlarını belirleyecek, içerik ve sistem içindeki yerini 

belirleyecek açık bir biçimlendirmenin bulunmadığı söylenebilir. 

 

 

                                                           
275 George P. Fletcher, The Right and the Reasonable, sh. 68-69; Eski İngiliz ceza 
hukukunda, ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran veya azaltan nedenler bakımından ikili bir 
ayrım kabul edilmekteydi. Justification ve excuse ayrımı, zaman içinde defences kavramı 
içinde birleşmiştir. Justification kurumu kanununun ruhunun ihlal edilmediği durumları ifade 
etmekteydi ve bunu hâkim saptardı. Excuse ise, ceza vermenin yerinde olmayacağı 
düşünülen durumları ifade ederdi, bunu da idari güce sahip kimseler belirlerdi.  Daha sonra 
ceza muhakemesinin evrimi sonucu, idari makamların yargısal yetkileri ellerinden alınınca, 
bu ikinci guruba giren nedenlerle birinci gruba giren nedenler  aynı kavram içinde 
birleşmiştir(Bu konuda bkz..Smith-Hogan, Criminal Law, Butterworths, 1999, s. 189 vd. ve  
Tuğrul Katoğlu,Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık,Ankara 2003, s. 85) 
276 Fletcher, a.ge., s. 74 
277 Fletcher, a.g.e., s. 76-77 
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IV- HAKKIN KULLANILMASI SIRASINDA İŞLENEN SUÇ 
TANIMINA UYGUN FİİLİN SUÇ OLUŞTURMAMASININ 
TEMELİNİ AÇIKLAYAN TEORİLER 

Hakkın kullanılması sırasında işlenen suç tipine uygun fiilin suç 

oluşturmamasının temeli, benimsenen suç genel teorisine bağlıdır278. Bu çerçevede 

suçun bir bütün olarak ele alınması ya da suçun unsurlara ayrılması, suç unsurlara 

ayrılıyorsa, suçun unsurlarını ele alış biçimi bu temelin belirlenmesi bakımından 

önemlidir. 

Öte yandan hakkın kullanılmasının objektif ya da sübjektif nitelikte olup 

olmadığı, kullanılan hakkın şekli ya da maddi olması da, suçun oluşmamasının 

temelinin belirlenmesi bakımından önemlidir. 

Bu nedenle hakkın kullanılması sırasında, işlenen suç tanımına uygun bir 

fiilin suç oluşturmamasının temelini açıklayan teorileri ortaya koymakta yarar vardır. 

Bu teorileri öncelikle, suçu bir bütün olarak kabul eden teoriler ve suçu unsurlara 

ayıran teorileri şeklinde ikiye ayırabiliriz. 

A. Suçu Bir Bütün Olarak Kabul Eden Teoriler 

Suçu bir bütün olarak kabul eden teorilere göre, suçun özünü kavrayabilmek 

için, suçun kısımlarını ve parçalarını birbirine bağlayan çok sıkı ve çözülmez 

dokunun öğrenilmesi gerekmektedir. Bu nedenle suçu parçalara bölerek 

öğrenemeyiz. Parçaların bütünden ayrılması, parçaların hayatiyetlerini ve 

anlamlarını kaybetmesi demektir. Organik ve aynı zamanda bölünmez bir bütün olan 

suçun önemli özellikleri birbirine sıkı sıkıya bağlıdır ve bunların hiçbiri diğerinden 

bağımsız olarak öğrenilemez. Gerçek bilgi ancak süjenin konunun bütünü ile 

doğrudan doğruya temasa geçmesi yoluyla elde edilebilir. Bu nedenle suçun da 

unsurlara bölünmeden bütünlüğü içinde öğrenilmesi gerekir279. Suçu unsurlara 

ayıran teoriler, suçun bölünmez bir bütün oluşturduğu gerçeğini göz önüne 

almamakta ve suçu bir takım bağımsız unsurlara parçalayarak, unsurları 

incelemekle yetinmekte, bu unsurlar arasındaki ilişkiye ve bütüne önem 

                                                           
278 Aynı doğrultuda bkz. Katoğlu,a.g.e., s.127.  
279 Selahattin Keyman, “Suç Genel Teorisinin İki Temel Sorunu: Genel ve Soyut Hareket 
Kavramı-Suçun İncelenmesinde Tekçi ve Tahlilci Yöntemler”, Prof. Dr. Fadıl Hakkı Sur’un 
Anısına Armağan, Ankara 1983, s. 458-459  
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vermemektedir. Böylelikle her şeyin ve içeriğin görünmesini engellemektedir280. 

Suçu unsurlara ayırma yöntemi, unsurları öne çıkarmakta, fakat unsurlar ile bütün 

arasındaki ilişkileri gözardı etmektedir. Bu nedenle suç bir bütün olarak ele 

alındığında çözümlenebilecek sorunlar, her bir unsurun kendi sınırları içinde 

çözülmeye çalışıldığından çözülememektedir281.  

Bu teoriye göre suç kavramı ile aynı şey olarak algılanan suç tipi içinde, tüm 

organik unsurlar örneğin objektif, sübjektif unsurlar, hukuka uygunluk nedenleri ve 

kusurluluğu kaldıran sebepler, cezalandırılabilirlik koşulları, cezalandırılamazlık 

nedenleri, fail vs. bulunur ve bunlardan biri olmadığında suç da gerçekleşmez282. Bu 

teoriyi benimseyenlere göre, fiil, kusurluluk ve hukuka aykırılık suçun unsuru 

değildir. Bunlar, bir bütün oluşturan ve bölünemeyen suçun, bazılarına göre 

nitelikleri, bazılarına göre özellikleri, bazılarına göre de görünümleridir283. 

Bu teori öncelikle öğretim bakımından itiraza uğramıştır. Buna göre suçun 

anlaşılabilmesi ve anlatılabilmesi için, suçun unsurlara ayrılması gereklidir. Suçun 

unsurlara ayrılması, suçun maddeten parçalanıp bölünmesi anlamına gelmez. Suçu 

unsurlara ayırmak, suçun bütünlüğünü inkâr anlamına gelmez. Unsurlara ayırmak, 

bütünü anlamak için izlenen yöntemdir284. Bütün amaç, suçu, bütünü gözden 

kaçırmadan kısımlara ayırmak ve bu kısımların gösterdikleri özellikleri 

açıklayabilmektir285.  

Bir başka eleştiri de bu teorinin en fazla Nazi dönemi Almanyasında kabul 

görmüş olmasıdır. Bu teorinin çıkış nedeni tümüyle Alman kaynaklıdır. Çünkü 

kaybedilmiş iki dünya savaşı, savaş suçları ve ilgili mahkemeler, ırkçılık temelinde 

kürtaj politikaları ve bir ideolojiye feda edilmiş insan yaşamının değersizliği dikkate 

alınarak, Nazi dönemi Almanyası suçlarla ilgili kendi kuramsal temeli yaratmak 

istemiştir. Bunun sonucunda da bu teori ortaya çıkmış286 ve ne yazık ki etkilerini 

                                                           
280 Keyman, a.g.e., s. 460; Nurullah Kunter, Suçun Kanuni Unsurları Nazariyesi, İstanbul 
1949, s. 29  
281 Keyman, a.g.e., s.460 
282 Edmund Mezger, Die Straftat als Ganzes, ZStW, 57 (1938)., s.697 
283 Francesco Antolisei, Manuela di diritto penale, parte generale, 12. Baskı, Milano 1991, 
s. 185; Katoğlu,a.g.e., s. 132; Keyman, A.e.  
284 Giorgio Marinucci, “Fatto e scriminanti, Note dogmatiche e politico-criminali”, RDIPP.,Yıl 
1983, s. 1198; Kunter, a.g.e., İstanbul 1949 s. 30  
285 Ayhan Önder, Ceza Hukuku Gene Hükümler C.II, İstanbul 1989 s. 44   
286 Hans Welzel, “Diskussionbemerkungen zum Thema “Die Irrtumsregelung im Entwurf””, 
ZStW., 1964, s. 621, 
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Almanya’nın ötesine de yaymıştır287. Almanya İkinci Dünya Savaşı sırasında belki 

de yüzlerce kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan bir düşman hastane 

gemisinin batırılması gibi savaş suçlarını yok sayacak yeni bir anlayışa sahip 

hâkimlere ihtiyaç duymaktaydı. Öte yandan savaş zamanındaki adam öldürme ve 

yaralama fiillerinin uluslararası savaş hukukuna aykırılığının araştırılmasını 

istemiyordu. Bu nedenle suçu bir bütün olarak kabul eden teori ile suç olarak 

tanımlanan fiilin elenmesi, bu araştırmanın kavramsal temelinin elenmesiydi. 

Böylelikle pek çok adam öldürme ve yaralama fiili, yeni hâkimlerin gözünde adam 

öldürme ve yaralama olarak görülmeyecekti. Üstelik suçu bir bütün olarak gören 

anlayış, diğer sorumluluğu kaldıran nedenlere de kolaylıkla uygulanabilecekti. Bu 

teoriye göre örneğin cellât mahkûmun başını kesiyordu ama bir adam öldürmüyordu 

ya da doktor annenin hayatını kurtarmak için hamileliğe son veriyordu ama çocuğu 

öldürmüyordu288. Bu eleştiriyi yapanlara göre hamileliği sona erdiren doktor sağlık 

sebepleri ile yapmışsa bile ana karnındaki çocuğu öldürdüğünü bilmeli289, savaştaki 

asker de asker öldürdüğünü bilmelidir ve her iki durumda da özel bir kabul 

edilebilirliğe muhtaç olan acıyla dolu olaylardan söz edildiği dikkate alınmalıdır290. 

Böylelikle suç hâkimler ve öğrenciler tarafından anlaşılabilir hale gelir291. 

Suçu bir bütün olarak gören teori, suç için gerekli objektif ve sübjektif 

öngörülenleri tahlil etmeden bütüncü bir yöntemle ele aldığından, fiiller hukuki olarak 

anlaşılmakta ve böylelikle bu sübjektif ve objektif öngörülenlerin anlaşılması 

mümkün olmamaktadır. Bu durum cezalandırılabilme objektif koşulları konusunda 

açık olarak ortaya çıkmaktadır. Suçu bir bütün olarak gören teoriye göre, 

cezalandırılabilme objektif koşulları, suçu tanımlayan kural içinde yer almakta ve 

unsurlarla kaynaşarak birbirinden ayrılmaz duruma gelmektedir292. 

Organik bir bütün olarak suç düşüncesinin objektif ve sübjektif unsurlar 

arasındaki tahlili ayırımı, menfaatler anlamındaki suçun anlaşılmasını 

engellemektedir293. Çünkü organik bir bütün olarak kabul edilen suçta menfaatler 

düzensiz bir molekül gibi dolaşmakta ve suçu inceleyene göre objektif ya da 

                                                           
287 Welzel, A.e. s. 622 
288 Marinucci, a.g.e., s. 1199 
289 Bu konu ile ilgili bkz. Romano-Stella, “Aborto e legge penale”, Jus., Yıl 1975, s. 543 
290 Hellmuth Mayer, Strafrecht. Allgemeine Teil, Stuttgart/Köln 1953, s. 107 
291 Marinucci, a.g.e., s. 1200 
292 Ignazio Marcello Gallo, Il concetto unitario di colpevolezza, Milano 1951, s. 25 
293 Gallo, A.e. 
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sübjektif unsuru işgal etmektedir294. Bunun böyle olduğu bu teoriyi 

benimseyenlerin295, bir bütün olarak kabul ettiği ve iç hareketin unsurlarını ve 

amaçlarını, tipe uygun fiilin araçlarını ve biçimlerini içeren suçu, korunan hukuki 

menfaatle aynı kabul etmesiyle de ortaya çıkmaktadır296. 

Öte yandan suçu bir bütün olarak ele alan teori, bir menfaatler düzlemi 

üzerine kurulmamıştır. Her şeyi içine alan suçun, faili de içine alacağı doğaldır. Bu 

nedenle bu teoriyi kabul edenler297, tutarlı olarak faili de suçun unsurları içine 

yerleştirmektedirler. Bundan sonraki adım ise herkesçe bilinen hukuki menfaatlerin 

korunması ceza hukukundan, fail ceza hukukuna, yani hukuki menfaatlere zarar 

veren fiillerin sıralandığı ceza hukukundan fail tiplerinin sıralandığı ceza hukukuna 

geçiş olmaktadır298. 

Bu amaçla suçu bir bütün olarak açıklayan teori, fiili ve korunan hukuki 

menfaati altüst etmekte ve fiili hukuki olarak elediğinden, korunan hukuki menfaati 

de elemekte ve böylelikle hukuki menfaatlere tecavüz eden fiillere değil, fakat 

yalnızca failin kişiliğine bakılması gerektiği düşüncesini geçerli hale getirmek 

istemektedir299. Kısaca söylemek gerekirse suçun anlaşılmasını tahlilci teoriler değil, 

suçu bir bütün olarak açıklayan teori engellemektedir. Suçun unsurlara ayrılması, 

özellikle cezalandırılabilmenin objektif koşullarını hukuki olarak anlamak için 

vazgeçilmez olmaktadır300. 

B. Suçu Unsurlara Ayıran Teoriler  

Bu teoriler, suçu incelerken suçun bütünlüğünü gözden kaçırmadığını, ancak 

anlayabilme ve anlatabilme kolaylığı nedeniyle suçu meydana getiren parçaların, 

yani suçun oluşması için bulunması gereken tüm koşulların301 ayrı ayrı incelendiğini 

belirterek, buna ilişkin değişik benzetmeler yapmaktadır. Suçu unsurlara ayıran 

teorileri benimseyenlerden bazıları suçu suya benzetmekte ve H2O formülünü ele 

                                                           
294 Marinucci, a.g.e., s.1202 
295 Mezger, Die Straftat.., s. 697 
296 Edmund Mezger,(Çev. Filippo Mandalari) Diritto Penale, Padova 1935, s. 217; Giuseppe 
Maggiore, Diritto penale, Parte generale, C.I, 5. Bası, Bologna 1949, s. 224; Carlo 
Federico Grosso, “Cause di giustificazione”, Istituto della enciclopedia italiana, C. VI, 
Roma 1988, s.3 
297 Mezger, Die Straftat .., s. 677 
298 Marinucci, a.g.e., s. 1202 
299 Georg Dahm, Verbrechen und Tatbestand, in: Larenz (Hrsg.), Grundfragen der 
neuen Rechtswissenschaft, Berlin 1935, s.35 
300 Marinucci, a.g.e., sh. 1204 
301 Kunter, a.g.e., s. 21 
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alarak H ve O’yu ayrı ayrı unsur olarak incelemekte302, bazıları da suçu dört renkli 

bir ofset baskı resme benzetmekte ve renkleri ayrı ayrı unsur kabul etmektedir303. 

Suçu unsurlara ayıran teorilerin bir kısmı suçun içeriğini, bir kısmı da 

tanımını esas almakta ve buna göre farklı sonuçlara ulaşmaktadır304. Yine suçu 

unsurlara ayıran teoriler, konumuz olan bir hakkın kullanılması nedeniyle suçun 

oluşmamasını ve genel olarak hukuka uygunluk nedenlerini incelerken hukuka 

aykırılığı ayrı bir unsur olarak kabul edip etmemeleri açısından da iki gruba 

ayrılmakta ve öğretide bu durum suçun iki unsurlu ya da üç unsurlu teorisi olarak 

isimlendirilmektedir305. 

Öte yandan hukuka aykırılığı ayrı bir unsur olarak kabul eden teoriler fiil 

unsurunu incelenmesi gereken ilk unsur olarak ele almakla birlikte kusurluluk ya da 

hukuka aykırılık unsurundan hangisinin önce incelenmesi gerektiği konusunda 

tartışma yaşamaktadırlar306.  

Aynı şekilde hukuka aykırılığı unsur olarak kabul edenler, yani suçun 

unsurlarını üçe ayıranlar, hukuka aykırılığı maddi ya da şekli olarak kabul etmelerine 

göre iki gruba ayrılmaktadırlar307. 

1- Suçun İki Unsuru Olduğunu Kabul Eden Teoriler 

İki unsurlu suç teorisini benimseyenler ikiye ayrılırlar. Birincilere göre suçun 

unsurları tipiklik ve kusurluluk şeklinde, ikincilere göre haksızlık ve kusurluluk 

şeklinde ikiye ayrılır. Suçun unsurlarını tipiklik ve kusurluluk şeklinde ikiye ayıran 

teoriye göre, tipiklik unsuru içinde hem suç tipinde tanımlanan maddi ve manevi 

                                                           
302 Kunter, a.g.e., s. 30-31 
303 Önder, a.g.e., C.II, s.8 
304 Kunter, a.g.e., s. 28-29 
305 Bu konuda bkz. Katoğlu, a.g.e., s.135; Önder, A.e. 
306 Örneğin Marinucci, tahlilsel seriyi fiil, hukuka aykırılık ve kusurluluk olarak belirlemektedir. 
Bunun yerinde hukuki çözümler için temel farkları ve mutabakatı yakaladığını belirterek, 
kusurlu eylemin yalnızca hukuka aykırı bir eylemin olabileceğini ve hukuka aykırı ve kusurlu 
olanın yalnızca bir eylem olabileceğini belirterek eylemin suçun temel taşı olduğunu 
vurgulamaktadır (Marinucci, a.g.e., s. 1207);Kaneti ise, kusurdan söz edebilmek için hukuka 
aykırı fiilin varlığının şart olduğunu, ancak hukuka aykırı fiillerin kusurlu olduğunu, çünkü 
kusurun hukuka aykırı fiilin failin sübjektif durumu hakkında yürütülen bir değer yargısı 
olduğunu, fiilin hukuka uygun bulunması durumunda kusurun varlığı konusunda bir 
tartışmanın gereksiz oluğunu belirtmektedir (Selim Kaneti, Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık 
Unsuru, İstanbul 2007, s. 24, 34);.  Ayrıca bkz. Katoğlu, a.g.e., s.130; Kunter, a.g.e., s.98-
99; Marinucci, a.g.e., s. 1207; Önder, a.g.e., C.II, s. 8 
307 Kunter, a.g.e, s. 
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unsurlar hem de hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmaması yer alır308. Unsurları 

haksızlık ve kusurluluk şeklinde ayıran teori ise hukuka aykırılık ve haksızlık 

kavramlarının farklılığını vurgularlar. Onlara göre hukuka aykırılık, fiilin kurala 

aykırılığını309 bir başka deyişle, suç tipinde tanımlanan maddi ve manevi unsurları 

oluşmuş tipe uygun fiilin özelliğini, ceza hukukunun emir ve yasaklarıyla310  ve tüm 

hukuk düzeni ile çatışmasını311 ifade eder. Haksızlık kavramı ise, fiil hakkında 

verilmiş bir değer yargısını312 ifade eder. Çünkü fiil, tipe uygunluk belirlenirken 

yalnızca ceza kanunu bakımından bir değerlendirmeye, hukuka aykırılık 

belirlenirken ise tüm hukuk düzeni bakımından bir değerlendirmeye tabi tutulur313. 

Tipe uygun ve hukuka aykırı fiilin varlığı halinde haksızlıktan söz edilir. Çünkü 

haksızlık bizzat fiilin kendisini ifade eder314. Böylece haksızlık kavramı suçun iki 

unsurunu içine aldığından, suçun haksızlık ve kusur şeklinde iki unsuru bulunduğu 

sonucuna ulaşılır315. Kanuni tanıma uygun fiilin varlığı, hukuka aykırılığın bulunması 

için gereklidir. Böylelikle haksızlık unsuru tespit edildikten sonra, kusur unsurunun 

tespitine geçilir. Haksızlık unsuru mevcut değilse, kusur incelemesi yapılamaz. 

Çünkü kusursuz haksızlık olabilir, ancak haksızlık unsuru olmaksızın kusur mevcut 

olmaz316. 

Suçun iki unsuru olduğunu kabul eden teoriler, hukuka uygunluk nedenlerini 

ya ceza hükümlerinin olumsuz kuralları olarak ifade etmekte veya suçun olumsuz 

unsurları olarak kabul ederek, tanıma uygun fiil olarak ele almış oldukları tipiklikle317 

ya da hukuka aykırılık ve manevi unsurların birleşmesi ile oluşmuş haksızlıkla veya 

kusurlulukla bağdaştırmaktadırlar. 

                                                           
308 Mahmut Koca, İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2008, s. 
232. 251 
309 Önder, a.g.e., C.II, s. 150 
310 Claus Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band I, Grundlagen, der Aufbau der 
Verbrechenslehre, 4. Bası, Münih 2006, § 14, No:3 
311 Koca-Üzülmez, a.g.e., s. 233 
312 Önder, a.g.e., C.II, s. 150 
313 Koca-Üzülmez, a.g.e., s. 233 
314 İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Bası, Ankara 2007, s. 275 
315 Roxin,a.g.e., I § 7, No:7 
316 Hakan Hakeri, Ceza Hukuku, 6. Bası, Ankara 2007, s. 117 
317 Karl Engisch, Der Unrechtstatbestand im Strafrecht, Karlsruhe 1960, s. 401, 406; 
Arthur Kaufmann, “Zur Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen”, Juristen Zeitung 
1954, sh. 653 vd.; Harro Otto, Grandkurs Strafrecht, Allgemein Strafrechtslehre, 3. Bası, 
1988, s. 58; Hans-Joachim Rudolphi, Eckhard Horn, Erich Samson, Systematischer 
Kommentar zum StGB, 5. Bası, 1989, 32 Bölüm, n. 6, sh. 9; 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. 341-347 
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a- Ceza Hükümlerinin Olumsuz Kuralları Teorisi 

Bu teoriyi benimsemiş olanlara göre hukuken örgütlenmiş toplumun 

korunmasını sağlamak amacıyla karşılıklı menfaatler arasında uyum sağlanması 

için, insanların davranışlarını düzenleyen hukuk kurallarının yanında, onların 

uygulanmasını belirli durumlarda inkâr eden istisnai kurallar da bulunmaktadır. 

Birinciler olumlu kural adını almakta ve emredici ya da yasaklayıcı kural olarak 

ortaya çıkmaktadırlar. İkinciler ceza hükümlerinin olumsuz kuralları adını almakta ve 

bunlar emredici, yasaklayıcı ya da izin veren kurallar olarak ortaya çıkmaktadırlar318. 

Bu ayrım olumsuz kuralın bir davranışı emretmesine, izin vermesine ya da 

yasaklamasına göre yapılmaktadır. 

Ceza hükümlerinin bu olumsuz kuralları kamu hukuk kuralları olabildiği gibi 

özel hukuk kuralları da olabilmektedir319. Bunlar kamusal ya da özel bir hakkın 

kullanılması olarak belirli bir davranışa izin verdiklerinden, genel kurala göre suç 

olarak görünen ihmali ya da icrai fiilin cezalandırılabilirliğini ortadan kaldırmaktadır. 

O halde hakkın kullanılmasında işlenen suçun cezalandırılabilirliğinin ortadan 

kalkmasının temeli, ceza hükümlerinin olumsuz kurallarını oluşturan kamu hukuku 

ya da özel hukukun istisnai kurallarıdır. Çünkü genel kurallara istisna oluşturarak 

hakkın kullanılmasına izin vermektedir. İşlenen fiiller bu kuralların koruması altında 

toplanmakta ve diğer kurallar tarafından öngörülmüş tipiklik yansıtıldığından, 

görünürde suç oluşturmalarına karşın cezalandırılamaz olmaktadır320. 

Bu teoriye göre hukuka uygunluk nedenlerini belirleyen kurallar, ceza 

hükümlerinin olumsuz kuralları olarak ortaya konmakta ve bütün hukuk düzeni 

içerisinde maddi ceza hukukunu tamamlamaktadır321. 

Bu teori çeşitli açılardan eleştirilmiştir. Bu eleştirileri yapanlara göre, öncelikle 

hakları doğuran çeşitli kurallar her zaman istisnai ve olumsuz kural olmamaktadır. 

Gerçekten bu kurallar bazı durumlarda olumsuz olmakla birlikte, bu kuralların suçu 

belirleyen ve genel kurallar olarak ifade edilen kurallara göre istisnai kurallar olarak 

                                                           
318 Arturo Rocco, L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale, Torino 1913, s. 540 
319 Rocco, a.g.e.,, s. 544 
320 Rocco, a.g.e.,  s. 522 vd.; Mauro Angioni, Le cause che escludono l’illiceita obbiettiva 
penale, Milano, 1930, s. 116 vd 
321 Knut Amelung, “Zur Kritik des kriminalpolitischen Strafrechtssystems von Roxin”, 
Juristenzeitung, 1982, s. 619-620 
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kabul edilmesini sağlayacak bir genelleştirme mümkün görünmemektedir. Üstelik 

suçları belirleyen kurallar, hakların kullanılmasını sınırlandırdığından, genel kural 

olduğu ileri sürülen ceza kurallarının kendisi istisna oluşturmaktadır. Bu kuralların 

istisnanın istisnası olduğu söylemek olanaklı değildir. Çünkü bu kurallar, suçu 

tanımlayan kurallara istisna olarak doğmamaktadır. Örneğin mülkiyet hakkını 

tanıyan kuralın, hırsızlık suçunu öngören kurala istisna olarak doğduğu söylenemez, 

çünkü tam tersi söz konusudur322. 

Öte yandan istisnalar kuralı izler. Örneğin ceza kanununda yer alan suçları 

tanımlayan kurallar, belirli hukuki yararların sahiplerine, belirli haklar veren 

kurallardan sonra konmuştur. Onlar bu nedenle istisnai kural olarak 

belirtilmemektedir323. 

Yine bu teoriyi eleştirenlere göre, bu kuralların ceza hükümlerinin olumsuz 

kuralları olduğu bile söylenemez. Ancak hukuk düzenindeki diğer kurallarla 

birlikteliğine bakılarak, sadece sınırlayıcı kurallardan söz edilebilir. Aksi takdirde 

olumlu ve olumsuz kuralların varlığı hukuk düzeninin bütünlüğü içinde bir çelişki 

oluşturmakta324 ve çatışma halindeki olumlu ve olumsuz kurallar pozitif hukukta 

uyuşmazlık doğurmaktadır. Eğer genel ve istisnai kurallar birbirini takip ediyorlarsa, 

ikinciler birincileri ortadan kaldırmakta, fakat aynı anda konuldukları için, ikisi birlikte 

ve aynı anda var olduklarından, inkâr görünürde ve kısmi olmaktan öteye 

geçememektedir. İlk durumda kuralların yarışmasına dair kuralın uygulanmasından, 

ikinci durumda kurallardan kurallara sınırlardan söz edilmektedir. Bu nedenle bu 

eleştiriyi yapanlar olumsuz kurallardan çok, ceza hükümlerinin sınırlandırıcı 

kurallarından söz etmenin daha doğru olacağını düşünmektedir. Yine bu düşüncede 

olanlara göre sorun yalnızca terminolojik değildir, ancak adlandırma, birbirlerine zıt 

görünebilen düzenleyici kurallarla insani ilişkilerin alanını sınırlamanın gerçek 

içeriğini ifade etmektedir325. 

Bu eleştiri sahiplerine göre olumsuz kuralların olumlu kurallara üstünlüğünün 

ve bir hakkın kullanılması durumunda fiilin cezalandırılabilirliğinin ortadan 

kalkmasının nedeni, olumlu kurallara karşıt olan olumsuz kuralların varlığında 

bulunmamaktadır. Çünkü somut olayın özellikleri göz önüne alınarak, 

                                                           
322 Cavallo, a.g.e., s. 159 
323 Cavallo, A.e.  
324 Cavallo, a.g.e.,. s. 160 
325 Raul Alberto Frosali, Concorse di norme e concorse di reati, Citta di Castello,1937, s. 
613 
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cezalandırılabilirliği ifade eden kural altında ya da cezalandırılabilirliği ortadan 

kaldıran kural altında olmasına göre, olumlu kurallar ya da olumsuz kurallar aynı 

şekilde uygulanabilmektedirler. O halde kuralın kurala istisnasından söz 

edilemeyeceğinden326, bir hakkın kullanılması sırasında işlenen suçun 

cezalandırılabilirliğinin ortadan kalkmasının hukuki temelinin ceza hükümlerinin 

olumsuz kurallarının varlığı olduğu düşüncesinin kabul edilmesi olanaklı 

görünmemektedir. 

Hukuka uygunluk nedenlerini belirleyen kuralların, bütün hukuk düzeni 

içerisinde maddi ceza hukukunu tamamladığı kabul edilirse, aynı şekilde aynı fiillere 

değişik yaptırımlar öngören medeni ve idari kuralları da tamamladığı 

söylenebilecektir327. 

b- Tipikliğin Olumsuz Unsurları Teorisi 

İki unsurlu suç teorisini benimseyenlerin, diğer bir ifade ile hukuka aykırılığı 

ayrı bir unsur olarak kabul etmeyenlerin bir kısmı tarafından kabul edilen bu teoriye 

göre, hukuka aykırılığı ayrı bir unsur olarak kabul edenlerin unsur olarak belirttikleri 

şeyler, aslında tipikliğin birer olumsuz unsurlarıdır328. 

Bu teoriyi benimseyenlere göre suçun tipiklik ve kusurluluk unsurundan 

oluştuğu kabul edilmekte ve hukuka uygunluk nedenleri tipiklik unsurunun içerisine 

yerleştirilmektedir. Tipiklik diğer unsurların yanında, hukuka uygunluk nedenlerinin 

bulunmadığının saptanması ile ortaya çıkmaktadır. Böylece tipikliğin saptanması ile 

fiilin hukuka aykırı niteliği de ortaya çıkmaktadır. Buna göre fiil kanuni tanıma uygun 

olmalı, ancak hukuka uygun olmamalıdır, yani hukuka uygunluk nedenlerinden biri 

olmamalıdır329. Diğer bir ifade ile bir fiilin hukuka aykırı olabilmesi için hukuka 

uygunluk nedenlerinin bulunmadığı bir durumda işlenmiş olması gerekmektedir330. 

                                                           
326 Cavallo, a.g.e., s. 161 
327 Marinucci, a.g.e., s. 1229 
328 Carlo Fiore, L’azione socialmente adeguata nel diritto penale, Napoli 1966, s. 215 ve 
218; Gaetano Contento, “Limiti della norma e fattispecie non punibili”, Archive penale, I, 
1965, s. 328; Hans Welzel, “Die Regelung von Vorsatz und Irrtum im Strafrecht als 
legislatorisches Problem”, Die Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 67 
(1955), s. 196 vd.; Giuliano Marini, Lineamenti del sistema penale, Torino 1988, s. 355; 
329 Antolisei, a.g.e., s. 96; Marini, a.g.e., s. 355; İgnazio Marcello Gallo, L’elemento 
oggettivo del reato, Torino 1974, s.101;  Önder,a.g.e., C.II, sh. 165 
330 Grosso, a.g.e., s.1 
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Hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması tipikliğin bir unsuru olunca, tipikliğin 

olumsuz unsurları teorisi olarak isimlendirilmiştir331. 

Bu teoriye göre hukuka uygunluk nedenleri tipikliğin içinde kabul edilmekte 

ve kanun koyucu hukuka uygunluk nedenlerini, tasarruf amacıyla kuralların genel 

kısmında belirlemektedir. Çünkü kanun koyucu böyle davranmamış olsaydı, örneğin 

kasten yaralama suçunu şu şekilde tanımlaması gerekecekti: herkim başkasının 

vücuduna acı verirse veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına 

neden olursa cezalandırılır, fakat bir hakkın kullanılması, bir görevin ifası, meşru 

müdafaa, ıztırar hali ya da mağdurun rızası sırasında işlenen suçlar hariç. Bu durum 

kişiye yönelik kasten yaralama fiilinin bir takım olumlu unsurlarının olduğunu da 

göstermektedir ki bunlar bulunması gereken unsurlardır. Öte yandan olumsuz 

unsurların da fiilin oluşumunda etkili olduğu, ancak bunların bulunmaması gerektiği 

belirtilmektedir332. 

Buradaki sorun aslında tipikliğin neyi tanımladığıdır. Bir düşünceye göre 

tipiklik, bir suçun varlığı için gerekli bütün unsurları tanımlamaktadır. Ancak bunların 

tek tek kanuni tipte gösterilmesi zorunlu olmayıp, bu unsurların kısmen veya 

tamamen genel olanlarının, genel kısımda tanımlanması ile yetinilebilir333. Bir başka 

düşünceye göre tipiklik yalnızca objektif unsurları tanımlamaktadır334. Tipikliğin 

olumsuz unsurları teorisini kabul edenler, tipiklik içinde hareketin, neticenin, 

nedensellik bağının, konunun, kastın, taksirin, hukuka uygunluk nedenlerinin hatta 

fail ve mağdurun da yer aldığını kabul ederler335.  

Bu teoriyi eleştirenlerden, tipikliğin yalnızca fiili tanımladığı kabul edenler, 

öncelikle fiil ve hukuka aykırılık gibi iki aynı özelliği göstermeyen ve farklı amaçlar 

güden unsurun, aynı sınıf içine konamayacağını, Örneğin bir suç modelinin 

                                                           
331 Kaufman, a.g.e., s. 653 vd.; Roxin, a.g.e., § 10, No:13-15 
332 Antolisei, a.g.e., s. 177; Gallo, Il concetto …,I s. 18 vd; Carlo Federico Grosso, L’errore 
sulle scriminanti, Milano 1961, s. 22; Pietro Nuvolone, I limiti taciti della norma penale, 
Palermo, 1947 s.29; Pagliaro, a.g.e., s. 412, Giorgio Marinucci, “Cause di giustificazione”, 
Digesto delle discipline Penalistiche, C.II, Torino 1988, s. 132; Hans Joachim Hirsch, Die 
Lehre von den negativen Tatbestandmerkmalen. Der Irrtum über einen 
Rechtsfertigungsgrund, Bonn 1960, s. 84 ;Kaneti, a.g.e., s. 235 
333 Kunter, a.g.e., s. 53 
334 Önder, a.g.e., C.II, s.86 
335 Hans Heinrich Jescheck, Thomas Weigend, Lehrbuch des Strafrechts Allgemeiner 
Teil, 5. Auflage, Berlin 1996, s. 249, 463  
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tipikleştirilmesi ile tipikliğe hiç bir katkısı olmayan fiilin genel olarak hukuka 

aykırılığının birleştirilemeyeceğini ifade etmektedirler336. 

Yine tipikliğin yalnızca fiili tanımladığı kabul edenlere göre, ceza kuralının 

sahip olmadığı, ancak objektif hukuka aykırılık unsurunun sahip olduğu 

değerlendiricilik işlevi tipiklik unsuruna verilemeyeceği, verilirse değerlendirmenin 

objesi ile değerlendirmenin kendisinin karıştırılmış olacağını belirtmektedirler337.  

Bir başka eleştiri de şudur: Hukuka uygunluk nedenleri, her bir suçun ayırıcı 

niteliğini ortaya koyan unsurların işlevine sahip bulunmamaktadır. Tipikliğin olumsuz 

unsurları teorisini kabul edenler, geniş anlamda bir tipiklik kavramını 

benimsemektedirler. Ancak böyle geniş bir tipiklik kavramı kabul edildiğinde, hukuka 

uygunluk nedenleri tipikliğin olumsuz unsurları olarak benimsenebilir. Bu nedenle bu 

teori, bir suç tipi içinde önemli işlevlere sahip dar anlamda bir fiil kavramına önem 

vermemektedir. Gerçekte dar anlamda fiil kavramının özerkliğini korumak, hukuka 

aykırılık ile fiil arasındaki farkı işaret etmek için önemlidir. Bu nedenle bu teoriyi 

kabul edenler tipik fiile verilmiş olan önemli işlevleri zehirlemektedir ve tipiklikle ilgili 

tartışmaları önemsememektedirler338.  

Öte yandan geniş anlamda kabul edilen bir tipiklikte, her bir suç tipini 

oluşturan unsurların içinde, bir ilk hukuki önemi olan safhayı belirlemek, tipikliğin 

olumsuz unsurları teorisini terk etmek anlamına gelmektedir339. 

Yine bu teoriyi savunanlar, tipiklik unsuru içinde yer alan olumsuz unsurların 

içinde hukuka uygunluk nedenlerinden başka unsurların da bulunduğunu 

söylediklerinde inandırıcılıklarını yitirmektedirler340  

Tipikliğin olumsuz unsurları kavramı yalnızca hukuka uygunluk nedenlerinin 

eksikliğini belirtmemektedir. Çünkü yalnızca fiil unsuru ele alınsa bile, eksik olması 

gereken daha başka unsurlar da bulunmaktadır ve bunların sayısı düzenden düzene 

değişmektedir341. Tipikliğin olumsuz unsurları ismi, bulunmaması gereken bütün 

                                                           
336 Bu eleştiri için bkz. Grosso, Cause..., s. 5 
337 Bu eleştiri için bkz.Grosso , A.e. 
338 Bu eleştiri için bkz. Grosso , A.e. 
339 Bu eleştiri için bkz.Grosso , A.e. 
340 Bu eleştiri için bkz.Grosso , A.e. 
341 Marinucci, Fatto..., s. 1195, Marinucci bulunmaması gereken ceza sorumluluğunu 
kaldıran nedenler dışındaki elementler için İt. C.K. m. 223, 274, 288, 367, 368, 369, 519/2, 
523, 530, 570/1, 572, 573, 574, 579/1,580/2, 591, ve 593 ü örnek göstermiştir. Katoğlu, 
a.g.e., s.139 
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unsurlar için kullanılabileceğinden342, tipikliğin olumsuz unsurlarının alanını yalnızca 

hukuka uygunluk nedenleri ile sınırlamak, fiil ile hukuka uygunluk nedenleri 

arasındaki ayrımı ifade etmektir ki, pek çok kişi bunu yapmaktadır343. 

Yine, bir hakkın kullanılmasını düzenleyen kuralların istisna kurallar olması 

nedeniyle, ceza hükümlerinin olumsuz kuralları teorisine yapılan eleştiriler344 bu teori 

için de yapıldığı gibi, ek olarak kanunilik ilkesi, kıyas yasağı ilkesi ve kusurluluk 

bakımından eleştiriler getirilmektedir.  

Bu teorinin ortaya koyduğu düşüncenin aslında Alman hukuk düzenindeki bir 

boşluğu doldurmak için olduğu ileri sürülmektedir. Çünkü Alman hukuk düzeninde 

bir hukuka uygunluk nedeninin yanlışlıkla varsayılması durumunda kastı yok 

sayacak bir kural bulunmamaktadır345. Yalnızca fiili hatanın önemini öngören bir 

kural bulunmaktadır346. İtalyan hukuk sisteminde ise, fiile yönelik hata sırasında kastı 

dışarıda bırakan bir kural bulunmaktadır. Üstelik İt. C.K.’nin 59/4. maddesi, bir 

hukuka uygunluk nedeninin hatalı olarak varsayıldığı durumda da kastın 

bulunmadığını ifade etmektedir347. Bu durumda Alman hukuk düzeninde, hukuka 

uygunluk nedenleri, fiilin olumsuz unsuru kabul edildiği ölçüde, fail, Alman ceza 

kanununun hatayı ilgilendiren kuralın içerisine çekilebilmektedir348. 

Kanunilik ilkesi ve kıyas yasağı ilkesi açısından yapılan eleştiri, bu kuralların, 

yani bir hakkın kullanılmasını düzenleyen kuralların, bu teori tarafından ceza kuralı 

olarak kabul edilmesi nedeniyle yapılmaktadır. Eğer bu kurallar ceza kuralı olarak 

kabul edilirse, bu kurallar açısından kanunilik ilkesi geçerli olacaktır. Kanunilik ilkesi 

gereğince hukuka uygunluk nedenleri ancak kanun ile konulabileceğinden, kanun 

dışında örneğin örf ve adet hukukunda kaynağını bulan bir hakkın kullanılması kabul 

edilemeyecektir349. 

                                                           
342 Antonio Pagliaro, İl fatto di reato, Palermo 1960, s. 397 
343 Marinucci, a.g.e., s. 1198 
344 Bu eleştiriler için bkz. yukarıda bölüm (aaa) ve ayrca bkz. Önder, a.g.e.,C.II, s.166 ve167 
345 Giorgio Marinucci, Emilio Dolcini, Corso di diritto penale, I, Milano 2001, s. 282; Grosso, 
a.g.e…, s. 3 
346 Grosso, A.e. 
347 Marinucci-Dolcini, a.g.e., s. 282; Grosso, A.e.; Bu konu 5237 sayılı TCK’nun 30. 
maddesinin son fıkrasında düzenlenmiş ve işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda 
kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılmayacağı hüküm altına alınmıştır.  
348 Marinucci-Dolcini, a.g.e., s. 282 
349Marinucci, a.g.e., s. 1236; Amelung, Zur Kritik…, s. 620; Volker Krey, Studien zum 
Gesetzvorbehalt im Strafrecht, Berlin 1977, s. 234; Antolıseı, a.g.e., s. 62; Gallo, 
L’elemento…, s. 133 
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Aynı şekilde bu kurallar istisna ya da ceza kurallarının parçacıkları olarak 

ceza kuralı kabul edildiklerinden, bu kurallar bakımından kıyas yasağı geçerli 

olmakta ve bir hakkın kullanılması nedeninin kıyas yoluyla genişletilmesi imkânı 

bulunmamaktadır350. Öte yandan hukuka uygunluk nedenlerinin kıyas yolu ile 

genişleyebileceğini, bunların olumsuz unsurlar olduğunu ifade edenler de kabul 

etmektedirler351. 

Yine bu teoriyi eleştirenlere göre, bu teori kast konusunda büyük güçlüklerle 

karşılaşmaktadır. Bu teori çelişkili ve uygulanamaz oldukları halde ya kastı saptıran 

ya da yasal düzenlemeleri açıklayamayan çözümler arasında birini tercih etmek 

zorunda kalmakta ya da bu konuda yalnızca sıkıntılı durumda bulunmaktadır352. 

Çünkü bu teoriye göre, tipikliğin olumsuz unsuru olarak ortaya çıkan hukuka 

uygunluk nedenlerinin eksikliğinin fail tarafından bilinmesi, kusurluluğun bulunması 

bakımından gerekmektedir. Ancak sayılamayacak kadar çok olan hukuka uygunluk 

nedenlerinin eksikliğinin bilincini gerektirmeyecektir353. 

Bu durum karşısında bu teoriyi benimseyenler birbirine karşıt çözümler 

arasında gidip gelmektedir. Kusurluluğun bulunması için hukuka uygunluk 

nedenlerinin eksikliğinde hareket edildiği bilincinin gerektiği, ama kusurluluğun 

bulunması için gerçekten bütün hukuka uygunluk nedenlerinin varlığının eksikliğinin 

bilincinin gerekmediği, bulunmamalarının bilinmemesinin yeterli olduğu, çünkü 

hukuka uygunluk nedenlerinin varlığının bilinmemesinin yokluk inancına 

dönüştüğünü söylemektedirler354. 

Hukuka uygunluk nedenlerinin bilinmemesinin onların yokluklarına dair 

inanışa dönüşümü, bu teoriye kabul edenlerce eski ya da yeni psikolojik kavramlarla 

açıklanmaktadır. Hukuka uygunluk nedenlerinin yokluğunun yalnızca bilinçte var 

olması355, harekete yönelik bir içkin bilinç356, bilincin arka bölgesinde, varsayılan, 

                                                           
350 Giacomo Delitala, Analogia  “in bonam partem”, Rivista İtaliano diritto penale, 1936, 
s.172; Pagliaro, Il fatto…, s. 159; Pagliaro, Principi di diritto…, s. 88; Giorgio Marinucci, 
Consuetudine(diritto penale) ED., IX, 1961, s. 502, 511; Marınuccı, Fatto..., s. 1239 
351 Antolisei, a.g.e., s. 82, 229 
352 Marinucci, Fatto..., s. 1244 
353 Welzel, Die Regelung...,  s. 196; Contento, Limiti..., s. 328; Marinucci-Dolcini, a.g.e…, s. 
282; Grosso, Cause..., s. 3 
354 Ferrando Mantovani, Diritto penale, Parte Generale, Padavo, 1992, s.282 
355 Bu kavram için bkz. Claus Roxin, Offene Tatbestaende und Rechtsplichtmerkmale, 
Berlin 1970, s. 125 
356 Bu kavram için bkz. Claus Roxin, Literaturbericht,  ZStW 1966 (78), s. 259 
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geniş, belirsiz, puslu, sezilebilir bilinç357 olarak ifade edilmekte ve bunun kastın 

varlığı için yeterli olduğu belirtilmektedir. Böylelikle kast, bilincin arka bölgesinde 

varsayılan ve orada saklı olan olarak kabul edildiğinden kast kavramı 

çökmektedir358. 

Bu düşüncede olanlar, bir arabayı sahibinden, onun saldırısından korunmak 

amacıyla çalma durumunu örnek göstermekte, hırsızın mal sahibinin rızasının 

bulunmadığını bildiğini359, saldırıyı yapanın durumu ile meşru müdafaanın karşılıklı 

olarak birbirlerini ortadan kaldırdığını360, katilin kastı değersizlikle dolu bir olayı bir 

hukuka uygunluk nedeni ile uyuşmadan kucakladığını361 söylemektedirler. Ancak fiil 

ceza hukuku diline taşındığında benzer örneklerin kendi kendilerini çürüttükleri 

ortaya çıkmaktadır. Bir arabayı sahibinden, onun saldırısından korunmak amacıyla 

çalma örneğinde, hırsızın sahibinin rızası dışında hareket ettiğinin bilincinde olduğu, 

ancak bu fiilin hukuka uygun olduğu görülmektedir362. 

Bu teoriyi benimseyenler dahi bugün, hukuka uygunluk nedenlerini tipikliğin 

istisnai izin verici kuralları gibi varsaymakta ve onları maddi planda hukuka aykırılığı 

ortadan kaldıran izin olarak, hukuka aykırılığı oluşturan tipiklik unsurunun karşısına 

koymaktadırlar363. Bu nedenle hukuka uygunluk nedenlerinin özerk hukuki varlığı, iki 

unsurlu suç ve üç unsurlu suç bakımından ortak hale gelmektedir364. Bir başka 

eleştiri ise bu teorinin tipiklikle hukuka aykırılığı tek bir unsur içinde birleştirerek, 

hukuka aykırılığın suç içersindeki konumunu zayıflattığıdır365. Hâlbuki fiil, hukuka 

aykırılık ve kusurluluktan ayrı ele alınmak zorundadır. Çünkü gerek kusurluluk 

gerekse hukuka aykırılık ancak bağımsız bir fiile ilişkin olabilir366.  

Yine bu teori, tipikliğin oluşmadığı durumlar ile bir hukuka uygunluk 

sebebinden yararlanan tipik durumlar arasında ayrım yapılmasını engellediği için 

eleştirilmiştir. Örneğin failin başkasına ait sanarak kendi malını çalması nedeniyle 

                                                           
357 Marinucci, Fatto…, s. 1246 
358 Marinucci, A.e. 
359 Roxin, Literaturbericht, s. 259 
360 Marinucci, A.e. 
361 Marinucci, A.e. 
362 Marinucci, A.e. 
363 Otto, a.g.e., s. 60 
364 Hans Joachim Hırsch, (Çev. Gabriele Fornasari) La posizione di giustificazione e scusa 
nel sistema del reato, RIDPP, Nuova Serie, XXXIV, Milano 1991, s. 763 
365 Roxin, Strafrecht…, § 10, No:13-15 
366 Giuliano Vassalli, “Il fatto negli elementi del reato”, RIDPP 1984 s. 559 
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tipik olmayan mefruz hırsızlık ile yaşamını sürdürmek için yiyecek çalınmasındaki 

gerçek hırsızlık suçu arasında ayırım yapılmasını engellemektedir367. 

Fiili objektif hukuka aykırılıktan bağımsız olarak ele almak maddi hukuk 

bakımından bir zorunluluktur. Hukuka aykırılık hukukun bütünü ile çatışma anlamına 

gelmektedir. Bu nedenle hukuka uygunluk nedenleri hukuk düzenin neresinde yer 

alırsa alsın tipik fiilin suç oluşturmasına engel olur. Hukuka aykırılık fiilin içine 

yerleştirilirse, ceza kanunları dışında kalan hukuka uygunluk nedenlerinin hüküm ve 

sonuç doğurması bakımından sorun yaratır. 

Maddi ve manevi unsur şeklindeki ikili ayrım, sübjektif ve objektif ceza 

hukuku diyalektiğine en uygun olan ve ceza hukukunun tarihi gelişimini en iyi 

yansıtan ayırımdır. Bu anlamda doğanın bir uzantısıdır. Bu doğallığın içine normatif 

unsurların yerleştirilmesi, cezai değerlendirmenin objesi içine süjesini karıştırmaktır. 

Bu şekilde fiil doğal olarak değil, bir değer olarak sosyal anlamda ele alınmaktadır. 

Bu durumda teorinin gerçekte üç unsurlu suç teorisinden bir farkı kalmamaktadır. 

Zira hukuk düzeni ile çatışma anlamına gelen ve bir dışsal değerlendirme olan 

hukuka aykırılığın olumsuz ya da olumlu unsur olarak sayılmasının nitelik olarak bir 

farkı bulunmamaktadır368. 

Gerçekte somut iki unsur bulunmaktadır. Bunlar maddi ve manevi 

unsurlardır. Hukuka uygunluk nedenlerinin bulunması durumunda maddi ve manevi 

unsur varlığını korumakla birlikte, fiil suç teşkil etmemektedir. Suç teşkil eden fiilleri 

suç teşkil etmeyen fiillerden ayırmak için hukuka aykırılık kavramının suçun içine bir 

unsur olarak yerleştirilmesi gerekli değildir369.  

Fiil gerçeklik, hukuka aykırılık ise bir değerlendirmedir. Bu nedenle yapıları 

farklı olan bu iki hususu benzer yapıda kabul edip bir bütünün unsurları olarak ele 

alınması olanaklı değildir370. Hukuka uygunluk nedenleri söz konusu olduğunda, 

suçun maddi ve manevi unsurları dış dünyada mevcuttur. Ancak hukuk düzeni 

bunların suç oluşturmayacağını başından itibaren ifade etmiştir. Bu durumu suçun 

bir unsuruna yerleştirmek gereksizdir. Bu çerçevede doğal ve dar anlamda bir fiil 

anlayışı, pratik bakımdan yerinde ve yararlıdır. Kısaca olumsuz unsurlar gibi 

yaklaşımlar, fiilin içine yeni ve farklı unsurlar sokarak içinden çıkılmaz teorik sorunlar 
                                                           
367 Zeynel Temel Kangal, “Zorunluluk Durumunun Ceza Sorumluluğuna Etkisi”, İstanbul 
2006, s. 178 
368 Katoğlu, a.g.e., s. 140-141 
369 Katoğlu, a.g.e., s. 142 
370 Francesco Alimena, “Illiceita obiettiva e punibilita” RIDPP 1935, s.609 
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yaratmaktadır. Bu nedenle de hukuka uygunluk nedenleri, tıpkı Anglo-Amerikan 

hukukunda olduğu gibi ceza sorumluluğuna etki eden tüm nedenler ile birlikte 

çözümlenmeye çalışılmalıdır371. 

Tüm bu eleştirilerin dışında bu teori düşüncemize göre suç teorisi ile suçlu 

teorisini karıştırmış ve faili suçun içine yerleştirmiştir. Teoriye dikkatle bakıldığında, 

suç,  maddi, manevi ve hukuka aykırılık unsurundan oluşmuş tipiklik unsuru ile 

kusurluluk unsurundan oluşmaktadır. Ancak teorinin kusur olarak nitelediği, işlenen 

fiil nedeniyle failin kınanıp kınanamayacağına ilişkin değer yargısı, tümüyle suçlu 

teorisine ilişkin bir husustur ve bu nedenle de suç ve suçlu teorisi birbirine 

karıştırılmıştır. 

Öte yandan bu teori, tipiklik unsurunu oluşturan tipikliğin maddi unsurları 

içine, fail, mağdur, konu, hareket, netice, nedensellik bağı ve nitelikli halleri 

yerleştirmiştir. Tipikliğin manevi unsurları içinde ise kast, taksir, maksat, saik, maddi 

unsurlarda hata, nitelikli unsurlarda hata, hukuka uygunluk sebeplerinin maddi 

koşullarında hata ve hukuka uygunluk sebeplerinin sınırlarında hata yer almaktadır. 

Görüldüğü gibi hukuk kurallarının konulmasına ön gelen bir değerlendirme olan, fiilin 

ceza kuralı tarafından suç olarak tanımlanması ve hukuka uygunluk nedenlerinin 

belirlenmesi ile bir gerçeklik olan suçun maddi unsuru ile suçun manevi unsuru 

birlikte ele alınmaktadır. Diğer bir ifade ile yapıları farklı olan bu unsurlar benzer 

yapıda kabul edilip, bir bütünün unsurları olarak ele alınmaktadır.  Bu nedenle de 

manevi unsur, tipikliğin sübjektif unsuru ve hukuka aykırılık bilincini birbirine 

karıştırılmaktadır. Daha da ötesi tipiklik, suçun kendisi olarak ele alınmakta, suçun 

unsurlarından herhangi biri bulunmadığında tipikliğin olmadığı sonucuna varılmakta, 

böylelikle suçu bir bütün olarak gören teoriye çok yaklaşmaktadır. Bu nedenle suçu 

bir bütün olarak gören teoriye yapılan eleştiriler, bu teori için de geçerlidir. 

c- Cezalandırılabilir Fiil Teorisi 

Bu teoriye göre haksızlık ve kusurluluk olmak üzere suçun iki unsuru 

bulunmaktadır. Haksızlık unsuru, tipiklik ve hukuka aykırılık unsurlarından 

oluşmaktadır. Tipikliğin maddi unsurları içinde ise fail, mağdur, konu, hareket, 

netice, nedensellik bağı, nitelikli haller, tipikliğin manevi unsurları içinde kast, taksir, 

maksat, saik, maddi unsurlarda hata, nitelikli unsurlarda hata, hukuka uygunluk 

sebeplerinin maddi koşullarında hata ve hukuka uygunluk sebeplerinin sınırlarında 
                                                           
371 Katoğlu, a.g.e., s. 143 
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hata bulunmaktadır. Hukuka aykırılık unsuru ise, fiilin gerçekleştirilmesi sırasında 

görevin ifası, meşru savunma, hakkın kullanılması ve mağdurun rızası durumlarının 

bulunmamasıdır372. Kusurluluk ise işlenen fiil nedeniyle failin değerlendirilmesidir. Bu 

değerlendirme tipikliğin maddi ve manevi unsurları ile hukuka aykırılık unsurunun 

varlığının tespitinden sonraki aşamada yapılır. Kusurun konusu, gerçekleştirmiş 

olduğu haksızlıktan sonra failin kınanıp kınanamayacağıdır373. Kusur failin tipikliği 

gerçekleştirdiğini bilmesi değildir. Kusur, haksızlık teşkil eden fiili nedeniyle fail 

hakkındaki değer yargısıdır. Bu nedenle kusur haksızlığın işleniş biçimi olan kast ve 

taksirden farklıdır374. Kast ve taksir haksızlığın bir unsurudur, çünkü fail hakkındaki 

kınama yargısının temelini bu kasten veya taksirle gerçekleştirilen haksızlık 

oluşturur375. Bu çerçevede kusur haksızlığın unsuru değildir. Haksızlığın oluşması 

için kusur gerekli değildir. Ancak ceza sorumluluğu için kusurun bulunması 

koşuldur376.  

Bu teoriyi benimseyenlere göre, suç tipinde tanımlanan fiil, failin sübjektif 

durumu ile birlikte ortaya çıkar ve bu sübjektif durum, fiilin haksızlığının yoğunluğunu 

gösterir. Bu sübjektif durum, unsur olarak kabul edilen kusurluluk ile ilgili değildir ve 

etkisini kusur bakımından değil, fiilin haksızlığını belirlemek bakımından gösterir. Bu 

bakımından kusurlulukla hukuka aykırılık farklıdır377. Bu çerçevede hukuka uygunluk 

sebepleri haksızlığı ortadan kaldıran sebeplerdir. Tipe uygunluk belirlenirken fiil, 

sadece ceza kanunu tarafından değerlendirilmekte, hukuka aykırılık unsuru 

bakımından ise, fiil tüm hukuk düzeni bakımından değerlendirilmekte ve fiilin hukuka 

uygun olup olmadığı belirlenmektedir. Bu nedenle hukuka aykırılık bütün hukuk 

düzeni ile fiil arasındaki ilişkinin ifadesidir378.  

Bu teori de her şeyden önce suç teorisi ile suçlu teorisini karıştırmış ve faili 

suçun içine yerleştirmiştir. Gerçekte teoriye dikkatle bakıldığında, maddi ve manevi 

unsurdan oluşmuş tipiklik unsuru ile hukuka aykırılık unsurunu haksızlık unsuru adı 

altında birleştirilmiştir. Bu iki unsur gerçekleştiğinde haksızlığın diğer bir ifade ile 

suçun gerçekleştiği ancak fiilin cezalandırılabilmesi için, kusurluluk adı altında failin 

ödeve aykırılık bilincinin bulunması gerektiği ifade ederek, faili suç teorisinin içine 

                                                           
372 Koca-Üzülmez, a.g.e., s. 109 
373 Koca-Üzülmez, a.g.e., s. 256-257 
374 Özgenç, a.g.e., s. 172 
375 Özgenç, a.g.e., s. 225-226; Koca-Üzülmez, a.g.e., s. 257-258 
376 Koca-Üzülmez, a.g.e., s. 257 
377 Bu düşünce için bkz. Önder, a.g.e., C.II, s. 87-88 
378 Koca-Üzülmez, a.g.e., s. 233 
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katmıştır. Böylelikle suç ve suçlu teorisini birbirine karıştırmıştır. Öte yandan teori, 

ödeve aykırılık bilinci kavramı ile Nazi Almanyasının teorik uzantısı şeklinde, 

inanmak, itaat etmek ve savaşmak ilkeleri etrafında etkinliklerini sürdüren gerici 

baskıcı dini yaklaşımların teorisi olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim teoriyi 

benimseyenler davranış kuralı-hukuk kuralı ayrımını yaparak, davranış kuralının 

dinin kuralları olduğunu, bu anlamda hukuk kurallarının dinin kurallarına aykırı 

olmaması gerektiğini, ödeve aykırılık bilincinin de dinin kurallarına aykırı davranma 

bilinci olduğunu örtülü bir şekilde ifade etmektedirler379. 

Öte yandan bu teori, haksızlık unsuru içinde tipiklik unsuruna yer 

vermektedir. Tipikliğin unsurlarını ise maddi ve manevi unsurlar şeklinde ikiye 

ayırmaktadır. Tipikliğin maddi unsurları içinde, faili, mağduru, konuyu, hareketi, 

neticeyi, nedensellik bağını, nitelikli halleri incelemekte, tipikliğin manevi unsurları 

içinde ise kastı, taksiri, maksadı, saiki, maddi unsurlarda hatayı, nitelikli unsurlarda 

hatayı, hukuka uygunluk sebeplerinin maddi koşullarında hatayı ve hukuka uygunluk 

sebeplerinin sınırlarında hatayı ele almaktadır. Böylelikle hukuk kurallarının 

konulmasına ön gelen bir değerlendirme olan, fiilin ceza kuralı tarafından suç olarak 

tanımlanmasını, bir gerçeklik olan suçun maddi unsuru ve suçun manevi unsuruyla 

birlikte ele almaktadır. Diğer bir ifade ile yapıları farklı olan bu unsurları benzer 

yapıda kabul edip, bir bütünün unsurları olarak ele almaktadır.  Bu nedenle de 

manevi unsur, tipikliğin sübjektif unsuru ve hukuka aykırılık bilincini birbirine 

karıştırılmaktadır. Oysa manevi unsur; hareket ve netice ile fail arasındaki ruhi bağı, 

tipikliğin sübjektif unsuru; tipikliğin fail tarafından bilinip bilinmemesini, hukuka 

aykırılık bilinci ise; hukuka uygunluk nedenlerinin varlığının fail tarafından bilinip 

bilinmemesini ifade eder. Nasıl ki tipikliğin fail tarafından bilinip bilinmemesi manevi 

unsurdan farklı değerlendiriliyorsa, hukuka uygunluk sebeplerinin varlığının fail 

tarafından bilinip bilinmemesi de manevi unsurdan farklı değerlendirilmelidir. Suç 

teorisi bakımından, tipikliğin fail tarafından bilinip bilinmemesinin bir önemi yoktur. 

Hukuka uygunluk sebeplerinin varlığının fail tarafından bilinmesi ise, bu bilinmenin 

arandığı özel kast diye isimlendirilen durumlar hariç, saik olarak ele alınmakta ve 

temel cezanın belirlenmesinde göz önünde tutulmaktadır. 

                                                           
379 İzzet Özgenç, “Davranış Normları Teorisi(Haksızlık ve Müeyyide İlişkisi)” SÜHFD 1996, 
M. Şakir Berki’ye Armağan, C. 5, sy. 1-2, s. 443-454; Özgenç, Türk Ceza Hukuku…, s. 
273 
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Bu teorinin kusur olarak nitelediği, işlenen fiil nedeniyle failin kınanıp 

kınanamayacağına ilişkin değer yargısı ise, tümüyle suçlu teorisine ilişkin bir 

husustur. Nitekim bu teoriyi savunanlar da suçun gerçekleşmesi için kusurun gerekli 

olmadığını ancak fiilin cezalandırılması için gerekli olduğunu söylemektedirler. 

Ancak suçun cezalandırılabilir bir fiil olduğunu söylemekle de kendi kendilerine 

çelişmekte, failin cezalandırılması ile fiilin cezalandırılmasını yani suçu birbirine 

karıştırmaktadırlar. Kavram konusunda başta söylediğimizi tekrar etmek gerekirse 

cezalandırma veya cezalandırılabilirlik kavramları faile ilişkin kavramlar olup, suç 

teorisi içinde kendisine yer bulamamaktadır. 

d- Kusurluluğun Eksikliği Teorisi 

Bilindiği gibi ceza hukukunda kusurluluğu açıklayan psikolojik kusur teorisi ve 

normatif kusur teorisi olarak adlandırılan iki teori bulunmaktadır. Bu teorilerden 

psikolojik kusur teorisi kusuru, failin fiil ile olan sübjektif ilişkisi olarak tanımlamıştır. 

Ancak kusurluluk türlerinden taksirde, fail ile netice arasında psikolojik bir ilişki 

bulunmadığı belirtilerek, bu teorinin taksiri açıklamakta yetersiz kaldığı ifade 

edilmiştir380.  

Psikolojik kusur teorisinin taksiri açıklayamadığı iddiası üzerine normatif 

kusur teorisi ortaya çıkmıştır. Bu teoriye göre kusur, kişinin yasak davranışı 

gerçekleştirmesine yönelik kusurlu iradesi nedeniyle hukuk düzeni tarafından 

kınanabilirliğidir381. Kusurluluğun bu şekilde tanımından, kusurluluğun üç unsuru 

ortaya çıkmaktadır. Birincisi isnat yeteneği, yani kişinin kusurlu bir iradeyi 

oluşturabilme yeteneğidir. İkincisi haksızlık bilinci olanağıdır. Yani kişinin 

oluşturduğu bu irade kurallara aykırı olduğundan, bu aykırılık nedeniyle hukuk 

düzenince kınanabilmesidir. Üçüncüsü kurala uygun hareket edebilmesinin 

beklenebilirliğidir382. Kısaca kusurluluk için failin isnat yeteneğine sahip olması, uyarı 

etkisine sahip kuralın faile ulaşması ve böylelikle faile hukuka uygun davranışı 

seçebilme önerisi sunulması gerekir. Bu durumdaki failin, suç olarak tanımlanan fiili 

gerçekleştirmesi halinde kusurluluktan söz edilir383. Görüldüğü gibi bu teoriye göre 

kusurluluk psikolojik değil normatiftir, yani failin fiille olan ilişkisinde verilen bir değer 

                                                           
380 Önder, a.g.e., C.II, s. 288 
381 Önder, a.g.e., C.II, s. 289 
382 Önder, A.e. 
383 Roxin, a.g.e, I, §19 No:3 
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hükmüdür384. Failin fiiliyle olan psikolojik ilişkisinin değerlendirilmesini öne 

çıkarmaktadır. 

Bir hakkın kullanılması nedeniyle suçun yokluğunun temelini kusurluluğun 

eksikliğinde bulan teori her şeyden önce normatif kusur teorisinden hareket 

etmektedir. Bu teoriye göre, bir hakkın kullanılması sırasında işlenen suçta, 

kusurluluk ortadan kalkmaktadır. Çünkü kendi hakkını kullanan birisinin başkasının 

hakkına tecavüz etme bilinç ve isteği bulunmamaktadır385. Bir hakkın kullanılması 

sırasında işlenen fiil haksızlık teşkil etme niteliğini korumakta, ancak bu haksızlığı 

gerçekleştiren kişi, bir hakkın varlığı nedeniyle kusurlu sayılmamaktadır. 

Gerçekleştirilen fiil niteliği itibariyle haksızlık teşkil etmesine karşın, bir hakkın varlığı 

nedeniyle kınama yargısında bulunulmamaktadır. Kişiye kusur isnat edilebilmesi 

için, kişiden davranış kurallarına uygun hareket edebilmesinin beklenilebilmesi 

gerekmektedir. Kişiden böyle kurala uygun davranması beklenemediğinden, kişi 

kusurlu sayılmamaktadır386.  

Öte yandan kusurluluğun psikolojik kavramı yerine, kusurluluğun normatif 

kavramı387 kabul edildiğinde kusurluluk Alman C.K 17. maddede tanımlandığı gibi 

failin fiilin kanuna aykırılığını anlaması imkânı ve kapasitesi olarak algılanmakta, 

dolayısıyla fiil içinde olumsuz unsurlar yer almakta ve fiilin izin verilen bir fiil olduğu 

bilindiğinden doğal olarak kusurluluk kabul edilmemektedir388. 

Bu teori eleştirilmekte ve kusurluluğun fiil ile fail arasındaki ruhi bağ olduğu, 

bunu karşılık hukuka aykırılığın hukuk düzeni ile bir taraftan fail, diğer taraftan fiil 

arasındaki ilişki olduğu ifade edilmektedir389. Gerçekte bu sonuç, yani bir hakkın 

kullanılması durumunda suçun kusurluluk unsurunun kalkması, kusurluluğu ödeve 

aykırılık bilinci kabul eden teorilerin zorunlu sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Teori değişik bakımlardan eleştirilmiştir. Bu teoriye göre değerlendirmenin 

objesi sübjektif unsurlardır. Böyle olunca, kusur kavramından uzaklaşılmakta ve 

yalnızca sübjektif unsurun değerlendirilmesini ifade eden kınanabilirlik ölçütü 

                                                           
384 Önder, a.g.e., s. 289; Ayrıca bkz. Kaneti, a.g.e., s. 24-25 
385 Eugenio Florian, Parte generale del diritto penale, C.1 Milano 1934, s.528 vd 
386 İzzet Özgenç, İzzet Özgenç, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi Genel Hükümler, Ankara 
2006, s. 377; Özgenç, Türk Ceza Hukuku…, s. 347-348). 
387 Kusurluluğun normatif teorisi konusunda bkz.Önder, a.g.e., C.II, s.289 
388 Hirsch, La Posizione…, s. 767-768; Kaneti, a.g.e., s. 27 
389 Kunter, a.g.e., s. 85 
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kalmaktadır390. Bu durumda kurala aykırı bir şekilde hareket edildiği için, kusurlu 

olunduğu konusundaki bu değer hükmünü, başkaları, diğer bir ifade ile hâkimin 

vermesi gerekecektir391. Bu doğrultuda bir kişinin kusurlu olup olmadığı konusundaki 

hükmün, başkalarının kafasında aranması doğru değildir. Kaldı ki kusurluluk bu 

şekilde anlaşılırsa, kusurlulukla hukuka aykırılık arasında fark kalmamaktadır392. 

Bir başka eleştiriye göre, bu teori bakımından kınanabilirlik kavramı yalnızca 

kusura yöneldiğinden eksik kalmaktadır. Failin fiille olan sübjektif ilişkisinden dolayı 

kınanıp kınanamayacağının değerlendirmesinin yanında, failin fiilinden dolayı ceza 

hukuku bakımından sorumlu tutulup tutulamayacağı değerlendirmesini de içermesi 

gerekir393.  

Normatif kusur teorisi yalnızca kusurlu bir fiilin kınanabilir nitelikte olması 

gerekliliğini ifade etmektedir. Bu kusur anlayışı, bütünüyle şekli niteliktedir ve 

kınanabilirliğin içerik bakımından hangi koşullara bağlı olduğu sorusuna cevap 

vermemektedir. Bu soru normatif kusur teorisini benimseyenler tarafından değişik 

şekillerde cevaplanmaktadır. Bazıları etik taleplere, bazıları kamu güvenliğine, 

bazıları insanlarda dürtüleri yönlendirme özelliğine, bazıları da genel önleme başta 

olmak üzere cezalandırmanın amaçlarına bağlı olduğunu belirtmektedir394. Alman 

Federal Yüksek Mahkemesi ise kusurun içeriğini hukuka aykırı iradenin oluşması 

bakımından kişinin yapabilirliği olarak belirlemektedir. Buna göre kusur, hukuka 

aykırı fiili gerçekleştirmekten vazgeçme olanağı bulunmasına rağmen, vazgeçmeyen 

fail hakkındaki kişisel kınamadır. Hukuka uygun davranabilecek durumda olmasına 

rağmen, haksızlıktan yana karar vererek hukuka uygun hareket etmeyen fail 

kınanmaktadır. Bunun da gerekçesi, failin özgürce ve sorumlu bir birey olarak 

hukuktan yana karar verme yeteneğine sahip olmasıdır395.  

Tipikliğin olumsuz unsurları teorisi için yapılan eleştirilerin bir kısmı bu teori 

için de yapılabilir. Zira bu teori de kast konusunda büyük güçlüklerle 

karşılaşmaktadır. Failin kasten hareket ettiğini söyleyebilmek için, hem ihlal edilen 

ceza hukuku kuralını bilmesi, hem de hukuka uygunluk nedenlerinin eksikliğini 

                                                           
390 Roxin, a.g.e.,  §19 No:14 
391 Dönmezer- Erman, a.g.e., C.II, s.203 
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393 Roxin, a.g.e., §19 No:15 
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bilmesi gerekmektedir396. Ancak sayılamayacak kadar çok olan hukuka uygunluk 

nedenlerinin bilinmemesi durumunda, teori sıkıntıya düşmekte ve hukuka uygunluk 

nedenlerinin bilinmemesinin, onların yokluklarına dair inanışa dönüşümü, eski ya da 

yeni psikolojik kavramlarla açıklanmakta, böylelikle kast kavramı çökmektedir397. 

Teoriye yapılan bir başka eleştiri de, hukuka aykırılığı fiil ile hukuk kuralları 

arasında çatışma olarak görenlerden gelmektedir. Bu düşüncede olanlara göre, 

hukuka aykırılık konusu kusurluluk kapsamında incelenmez. Hukuka aykırılığın 

varlığı için fiilin cezaen korunan menfaati ihlal etmesi yeterlidir. Hukuka aykırı bir 

fiilin kusurlu olup olmadığı başka bir değerlendirmenin konusudur. Hukuka aykırı 

fiilin kusurlu olması gerekmez. Çünkü hukuka aykırılık değerlendirmesi dışsal ve 

objektiftir. Sübjektif unsurlar hukuka aykırılığın konusu değildir. Hukuka aykırılığın 

konusu, hukuken korunan menfaatler ile çatışan, bunları ihlal eden fiile ilişkindir. 

Fiilin hukuka aykırılığından söz edebilmek için kastın ya da taksirin bulunmasına 

gerek yoktur. Hukuka aykırılık ile kusurluluk birbirinden bağımsız olduğundan, fiil 

kusurlu fakat hukuka uygun olabilir398. 

Yine hukuka aykırılık bilinci ile kusur kavramı birbirine yabancıdır. Kusurun 

varlığı için hareketin ve neticenin bilinci yeterlidir. Hukuka aykırılık bilinci ile 

kusurluluk arasında içerik farkı bulunmaktadır399. Fail ile fiil arasındaki psişik bağ 

olan kusurluluk ile hukuka aykırılık bilinci birbirine karıştırılmamalıdır. Kusurluluğun 

ödeve aykırılık ya da itaatsizlik bilinci olarak tanımlanması hatalıdır400. Kusurluluk ve 

kınanabilirlik kavramları da birbirine karıştırılmamalıdır. Kınanabilirlik kusurluluğun 

bir unsuru değildir. Kınanabilirlik kusurluluğun sonucudur. Bu nedenle de ceza 

sorumluluğundan da farklı kavramdır. Zira ceza sorumluluğu fail ile devlet arasındaki 

ilişkidir401.  

Bu teori de, tipikliğin olumsuz unsurları teorisi ve cezalandırılabilir fiil teorisi 

gibi, suç teorisi ile suçlu teorisini birbirine karıştırmaktadır. Gerçekten bir fiile ceza 

öngörülmesi, onun ceza yaptırımı oluşu demektir. Bu durum suç teorisi ile diğer bir 

deyişle fiil ile ilgilidir. Suç olarak tanımlanan fiili işleyen kişiye devletin ceza vermesi 

ise, failin cezalandırılmasıdır. Cezalandırma fail ile ilgilidir. Cezalandırma hakkı, 
                                                           
396 Kunter, a.g.e., s. 27 
397 Bkz. Yukarıda dip not. 354 vd. 
398 Sylvio Ranieri, Manuele di diritto penale, Volume I Padova 1968, s.  76, 77, 145; Önder, 
a.g.e., C.II, s. 213; Katoğlu, a.g.e., s. 87 
399 Antolisei, a.g.e., s. 325; Katoğlu, a.g.e., s. 114; Kunter, a.g.e., s. 98 
400 Katoğlu, a.g.e., s. 115-116 
401 Katoğlu, a.g.e., s. 117 
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suçun kanuni unsurları arasında yer alan kanunilik unsurundan kaynaklanır. Bu hak 

fiili suç sayan kanunun yürürlüğe girmesiyle doğar. Failin cezalandırılması ise fiili 

işlediği anda doğar. Failin cezalandırılması veya ceza sorumluluğunun doğabilmesi 

için ortada bir suç olması gerekir. Bu çerçevede suç teorisi soyut suç tipini ele alır, 

bu nedenle de somut olayın faili ile ilgili değildir. Somut olayın faili ile suçlu teorisi 

ilgilenir. Bu açıdan işlenen fiil nedeniyle failin kınanıp kınanamayacağına ilişkin 

değer yargısı, tümüyle suçlu teorisine ilişkin bir konudur. 

Öte yandan bu teori de, manevi unsuru, tipikliğin sübjektif unsurunu ve 

hukuka aykırılık bilincini birbirine karıştırmaktadır. Manevi unsur; hareket ve netice 

ile fail arasındaki ruhi bağı, tipikliğin sübjektif unsuru; tipikliğin fail tarafından bilinip 

bilinmemesini, hukuka aykırılık bilinci ise; hukuka uygunluk nedenlerinin varlığının 

fail tarafından bilinip bilinmemesini ifade eder. Nasıl ki tipikliğin fail tarafından bilinip 

bilinmemesi manevi unsurdan farklı değerlendiriliyorsa, hukuka uygunluk 

sebeplerinin varlığının fail tarafından bilinip bilinmemesi de manevi unsurdan farklı 

değerlendirilmelidir. Suç teorisi bakımından, tipikliğin fail tarafından bilinip 

bilinmemesinin bir önemi yoktur. Hukuka uygunluk sebeplerinin varlığının fail 

tarafından bilinmesi ise, bu bilinmenin arandığı özel kast diye isimlendirilen durumlar 

hariç, saik olarak ele alınmakta ve temel cezanın belirlenmesinde göz önünde 

tutulmaktadır.  

e- Önleme Gerekliliğinin Bulunmaması Teorisi 

Bu teori özellikle zorunluluk durumunu, hukuka uygunluk nedeni olarak 

zorunluluk durumu ve mazeret nedeni olarak zorunluluk durumu şeklinde ikiye 

ayıranlar tarafından, mazeret nedeni olarak zorunluluk durumunda işlenen ve suç 

olarak tanımlanan fiiller bakımından ceza sorumluluğunun bulunmayışını açıklamak 

için ileri sürülmüş bir teoridir. Normatif kusur teorisini benimseyen bu teori, sorunun 

kusurlulukla ilgili olmadığını, sorunun ceza sorumluluğu ile ilgili olduğunu ifade 

etmektedir. 

Bu düşüncede olanlara göre, bir hakkın kullanılması sırasında suç sayılan 

fiilin işlenmesi durumunda, failin davranışının hukuka uygunluğu reddedilmekte ve 

böylece bu davranış sosyal bakımdan zararlı bulunmaktadır. Çünkü fail, hukuk 

düzeninin ölçütlerine göre yapmaması gereken bir fiili gerçekleştirmiştir. Bununla 

birlikte bir hakkın bulunması durumu faili cezadan muaf tutmuştur. Burada fiil hukuk 

düzeni tarafından uygun bulunmamaktadır, ancak fiilin cezalandırılmasına gerek 
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duyulmamaktadır. Bunun da nedeni kusurun bulunmaması değil, cezalandırmadaki 

önleme gerekliliğinin bulunmamasıdır402. 

Kusurlu fiil kural olarak önleme bakımından cezalandırmaya ihtiyaç duyar. 

Çünkü kanun koyucu bir fiili suç olarak düzenlediğinde, hukuka aykırılığın ve 

kusurun varlığı halinde, bu fiille cezalar aracılığı ile savaşılması gerektiğini 

öngörmektedir. Böylece cezalandırmanın önleme gerekliliği özel bir 

gerekçelendirmeye ihtiyaç duymaz. Bu şekilde kusurun var olmasıyla birlikte ceza 

sorumluluğu kendiliğinden gündeme gelmektedir. Ancak failin davranışı, 

kamuoyunda kuralın temel geçerliliğini sarsmadığı için, genel önleme gerekliliği ve 

failin toplumsal bakımdan uygun harekette bulunması nedeniyle de özel önleme 

gerekliliği gündeme gelmemektedir. Kısaca burada cezalandırmanın genel ya da 

özel önleme gerekliliği bulunmamaktadır403. 

Bu teoriye göre kanun koyucu, kusurun bulunması durumunda bile, 

kendisine önleyici olarak zorunlu görünmeyen cezadan vazgeçmektedir. Bu anlayış 

sorumluluğun ortadan kalkmasının tartışmalı sorunlarının çözümü bakımından önem 

taşımaktadır404. Bu düşünceye göre kusur cezanın temel bir koşuludur, ancak 

burada yadsınılan husus yalnızca kefarettir. Kusur zorunlu olmakla birlikte, tek 

başına cezanın yeterli koşulu değildir. Bu nedenle kusurlu fiilin cezalandırılması 

olanağı, önleme gerekliliği ile sınırlandırılmaktadır405. Bu düşünceye göre kusur 

önlemeden tamamen bağımsızdır. Kusur yukarıda da belirttiğimiz gibi kuralın uyarı 

etkisine rağmen haksız bir fiil olarak ortaya çıkmaktadır.  

Normatif kusur teorisi bakımından kınanabilirlik kavramı yalnızca kusura 

yöneldiğinden eksik kalmaktadır. Failin fiille olan sübjektif ilişkisinden dolayı kınanıp 

kınanamayacağının değerlendirmesinin yanında, failin fiilinden dolayı ceza hukuku 

bakımından sorumlu tutulup tutulamayacağı değerlendirmesini de içermesi 

gerekir406. 

Bu teoride, kusurluluğun tipikliğin içine yerleştirilmesi sonucunda 

sorumluluğun yalın bir değer hükmüne dönüştüğü düşüncesi tamamen hatalı 

bulunmaktadır. Sorumluluk durumu ile sorumluluk yargısı arasında ayrım 

yapılmasının ve sorumluluğu gerektirecek fiile, değerlendirmede bir bütün olarak 
                                                           
402 Roxin, a.g.e.,  §19 No:4 
403 Roxin, a.g.e., §19 No:3 
404Roxin, a.g.e., §19 No:5  
405 Roxin, “Zur Problematik des Schuldstrafrechts”, ZStW 96(1984), s. 654-655 
406 Roxin, Strafrech…, §19 No:15 
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başvurulmasının gerekli olduğunu, bunların da failin ruhsal durumu, gerçek ve 

olabileceği varsayılan haksızlık bilinci ve mazeret durumlarının yokluğu gibi, kısmen 

sübjektif kısmen objektif unsurlar olduğu beyan edilmektedir. Tipe uygun haksızlık 

da, fail fiilin bütününden sorumlu olacağı için, geniş anlamda sorumluluk durumu 

kapsamında değerlendirilmektedir. Böylece dolaylı olarak, haksızlığın bütün 

unsurlarının aynı zamanda kusur ve sorumluluk ölçütleri olduğu ileri sürülerek, 

kastın tipikliğe ya da kusura yerleştirilmesi sorunu hakkında, yalnızca kastın geniş 

veya dar anlamda sorumluluk durumuna dâhil olup olmamasına göre karar 

verilmektedir407. 

Bu teori eleştirilmiş ve cezalandırmanın önleme gerekliliğinin bulunmayışı 

nedeniyle, ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmasının kabul edilmesinin hukuksal 

güvensizliğe neden olacağı ifade edilmiştir. Çünkü hukukun yorumlanmasında 

hâkime kendi suç politikası anlayışına göre cezalandırmama nedeni doğurmaktadır. 

Bu yaklaşımın hukukun yorumlanmasını ve ceza sorumluluğunun ortadan 

kaldırılmasını genişleteceği belirtilmiştir. Ayrıca bu ölçütün açık ve belirgin olmadığı, 

içerik bakımından belirsiz olduğu, cezalandırılmamanın sınırlarının belirlenmesi 

bakımından elverişli olmadığı ileri sürülmektedir408. 

Bu teori suç teorisi ile yaptırım teorisini birbirine karıştırmaktadır. Gerçekten 

bir fiile ceza öngörülmesi, onun ceza yaptırımı oluşu demektir. Bu durum suç teorisi 

ile diğer bir deyişle fiil ile ilgilidir. Öngörülen cezanın özel önleme ve/veya genel 

önleme amacını yerine getirip getirmemesi ise yaptırım teorisinin konusuna, suç 

işlenmesinin önlenmesi ise kriminoloji biliminin alanına girmektedir. Yukarıda da 

belirttiğimiz gibi cezalandırma hakkı, suçun kanuni unsurları arasında yer alan 

kanunilik unsurundan kaynaklanmaktadır. Bu hak, fiili suç sayan kanunun yürürlüğe 

girmesiyle doğar. Failin cezalandırılması ise fiili işlediği anda doğar. Failin 

cezalandırılması veya ceza sorumluluğunun doğabilmesi için ortada bir suç olması 

gerekir. Bu çerçevede suç teorisi soyut suç tipini ele alır. Bu nedenle de ne somut 

olayın faili ile ne verilecek cezanın özel önleme işlevini yerine getirip getirmeyeceği 

ile ne de verilecek cezanın genel önleme işlevini yerine getirip getiremeyeceği ile 

ilgili değildir. Kısaca ortada bir suç varsa cezadan söz edilmesi gerekir. 

 

                                                           
407 Roxin, a.g.e., §19 No:16 
408 Kangal, a.g.e., s. 425 
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2- Üç Unsurlu Suç Teorisi 

Suçun üç unsurlu teorisini açıklamadan önce bu teorinin ortaya çıkışını 

sağlayan hukuka aykırılığın bir bütün olduğu düşüncesinin kabulünü ortaya koymak 

gerekir. Çünkü hukuka aykırılık ya da hukuka uygunluk sebeplerinin ortaya çıkışı, bir 

anlamda hukuka aykırılığın tek ve bir bütün olduğu esasının kabulü ile başlar409.   

Hukuka aykırılığın bir bütün olduğu düşüncesi ve buna bağlı olarak hukuk 

düzeninin birliği düşüncesi normlar teorisi ile şekillenmeye başlamıştır. Bu teoriye 

göre norm ve kurallar birbirinden farklıdır. Kişileri belli bir davranışta bulunmaya 

zorlamak isteyen davranış normlarıdır. Ancak bu normlar her hukuk dalı bakımından 

farklıdır. Hukuk düzeni çeşitli hukuk dallarında, onun gereklerine uygun normlar 

koymuştur. Bu nedenle hukukun belli bir sektöründe hukuka aykırılık bakımından 

yürütülecek bir değer yargısı, ancak o dala ilişkindir. Örneğin, ceza hukuku veya 

idare hukuku alanında hukuka aykırı sayılan bir fiilin medeni hukuk alanında da 

mutlaka hukuka aykırı nitelikte olması gerekli değildir. Bu fiil medeni hukuk 

bakımından önemsiz olabilir410.  

Bu düşünceyi savunanlara göre örneğin ceza kanunu bir davranış normu 

içermez. Ceza kanunu devletin ceza verme yetkisini ve ödevini düzenler. Asıl 

davranış normu ceza kanununun dışındadır ve ceza kanunu kendi dışında bulunan 

bu normun ihlal edilmesini cezalandırır. Bu nedenle her ceza hukuku kuralına uyan 

kanun dışı bir norm vardır. Ceza hukuku alanında hukuka aykırılık, ceza kuralının 

dayandığı ceza kanunu dışındaki normun ihlal edilmiş olmasıdır411. Ancak ceza 

hukuku açısından hukuka aykırılığın varlığı, medeni hukuk açısından hukuka 

aykırılığın varlığı için bir esas oluşturmaz. Çünkü ihlali ceza hukukuna aykırılık 

sonucunu doğuran norm, yalnız bir ceza hukuku ilişkisini düzenler. Bu fiilin medeni 

hukuk bakımından hukuka aykırı olduğunu söyleyebilmek için, medeni hukuk 

alanında da bu fiilin ihlal ettiği bir normun bulunması gerekir412. Kaldı ki ceza 

kuralının dayanağı olan normdan medeni hukuk alanında, özellikle haksız fiil 

sorumluluğu bakımından, hukuka aykırılığın belirlenmesinde yararlanmaya olanak 

bulunmamaktadır. Çünkü ceza kuralının dayanağı olan norm devletle kişi arasında 

bulunan bir ilişkinin, devletin kamu otoritesinden kaynaklanan bir hakkının ihlalidir. 

                                                           
409 Önder, a.g.e., C.II, s. 148 
410 Kaneti, a.g.e., s. 99 
411 Kaneti, a.g.e., s. 100, Kangal, a.g.e., s. 159 
412 Kaneti A.e. 
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Buna karşılık medeni hukuk alanında haksız fiilden doğan tazminat taleplerinin 

temeli, bir kimsenin vermiş olduğu zarardır. Ancak zarar verme yeterli değildir. 

Ayrıca fiilin bir hakkı ihlal etmesi gerekir. Zarar görenin mal varlığı hakkının da ihlali 

gerekir. Ancak bu malvarlığı hakkı, devletle kişi arasındaki ilişkide olduğu gibi, bir 

itaat ödevi yaratan bir hak niteliğine sahip değildir. Tazminat talebi zarar veren ile 

zarar gören arasındaki ilişkiden, zarar verenin bu hakka saygı gösterme ödevinden 

kaynaklanır. Zarar gören, devletin kamu otoritesinden doğan ve kişiye itaat görevi 

yükleyen ceza kuralının ihlali nedeniyle yaptırım talebinde bulunamaz. Yalnızca 

kendi malvarlığı hakkını koruyan kuralın ihlali nedeniyle bir talepte bulunabilir. 

Kısaca hukuka aykırılık her hukuk dalı bakımından ayrı ayrı belirlenecektir. Örneğin 

ceza hukukunun cezalandırdığı ve ceza hukuku bakımından hukuka aykırı olan 

alenen hayâsızca hareketlerde(TCK 225) bulunma fiili, medeni hukuk bakımından 

hukuka aykırı değildir. Buna karşılık dolandırıcılık(TCK 157) unsurları taşımayan 

hareketlerle bir kişiyi aldatarak kendisine yarar sağlamak, medeni hukuk alanında 

hukuka aykırı ise de, ceza hukuku bakımından önemsizdir413. 

Yukarıda ifade ettiğimiz biçimde ortaya konan normlar teorisinden hareketle, 

hukuka aykırılığın, hukuk düzeninin bütünü bakımından söz konusu olan ve birlik 

gösteren bir kavram olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu düşünceye göre, bir fiilin ceza 

hukuku alanında hukuka aykırı sayılabilmesi için, ceza kanunda tanımlanan tipik fiile 

uygun olması yeterli değildir. Eğer hukuka uygunluk sebeplerinden biri varsa hukuka 

aykırılık yine gerçekleşmiş olmaz. Çünkü ceza kanununun, medeni kanun ve diğer 

kanunların her kuralını karşılayan ve onların dışında kalan ve birbirinden bağımsız 

kurallar yoktur. Aksine hukuk düzeni hangi hukuk dalına ait olursa olsun, bütün 

kuralları kapsar. Ancak pratik nedenlerle kural bir bütün olarak ele alınmamakta, 

kuralın çeşitli yönleri çeşitli hukuk dallarında ayrı ayrı ele alınmakta ve yaptırımlara 

bağlanmaktadır. Kuralı daha iyi inceleyebilmek için, onu parçalamak zorunda kalan 

hukuk sisteminin zayıflığından ileri gelen bu durumun kuralın birliğine etkisi yoktur. 

Hukuk düzeninin temelini oluşturan ve birliğini sağlayan kurallar yığını içinde bir 

kural, ceza kanununda gösterilen tipik fiillerden biriyle ihlal edilebileceği gibi, medeni 

kanununda gösterilen şekillerde de ihlal edilebilir. Birinci durumda ceza hukuku 

yaptırımları, ikinci durumda medeni hukuk yaptırımları söz konusu olacaktır. Her iki 

                                                           
413 Kaneti, a.g.e., s. 100-101 
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hukuk dalında belirtilmiş şekilde ihlal edildiğinde, her iki hukuk dalının yaptırımları da 

söz konusu olacaktır414. 

Hukuk düzeninin temeli olan kurallar herhangi bir hukuk dalına değil, hukuk 

düzeninin bütününe dâhildir ve onun birliğini sağlar. Bu bakımdan fiil ya hukuka 

genel olarak aykırıdır ya da uygundur. Bir fiilin bir hukuk dalı bakımdan aykırılığını 

kabul edip, diğer hukuk dalı bakımından önemsizliğini ileri sürmek desteği olmayan 

bir düşüncedir415. 

Hukuka aykırılığın hukuk düzeninin bütünü bakımından söz konusu olan ve 

birlik gösteren bir kavram olduğu sonucuna ulaşıldıktan sonra hukuka aykırılığın ayrı 

bir unsur olduğu düşüncesi gelişerek suçun üç unsurlu teorisi oluşturulmuştur. 

Ancak hemen belirtmek gerekir ki, bu teoriden önce de hukuka uygunluk sebepleri 

dolayısıyla hukuka aykırılık bir unsur olarak kabul edilmekle birlikte, hukuka aykırılık 

kusurluluk unsuru içinde değerlendiriliyordu. Hukuka aykırılık unsurunun kusurluluk 

unsurundan tamamen ayrılması ve suç genel teorisi içinde objektif bir unsur olarak 

yer alması bu düşünceden sonra gerçekleşmiştir416. 

Suçun unsurları konusunda böylelikle ortaya çıkan üç unsurlu suç teorisi, 

hukuka uygunluk nedenlerini suçun hukuka aykırılık unsuru içerisinde çözmekte ve 

bu unsuru, tanıma uygun fiil olarak kabul edilen tipiklik unsurundan sonraki bir 

aşamada ele almaktadır417.  

Üç unsurlu suç teorisi, hukuk düzeninin birliği düşüncesinin gelişiminden 

sonra, iki unsurlu suç teorisinin bazı ihtiyaçları karşılamadığı düşüncesi ile ve 

hukuka uygunluk nedenlerini sistemleştirilmesi amacıyla da ortaya çıkmıştır418. 

                                                           
414 Kaneti, a.g.e., s. 102; Hukuk düzeninin birliği ilkesi konusunda bkz. Kangal, a.g.e., s. 167-
172, Kunter, a.g.e., s. 111-114 
415 Kaneti, a.g.e., s. 103 
416 Önder, a.g.e., C.II, s. 148 
417 Jürgen Bauman - Ulrich Weber, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 9. Bası, Bielefeld, 1985 s. 
97; Eduard Dreher-HerbertTröndle, Strafgesetzbuch und Nebengesetze. Kommentar 
StGB, 44. Bası,  München 1988, 13 Bölüm, n. 2; Wilhelm Gallas, Zur Struktur des 
strafrechtlichen Unrechtsbegriffs, München 1979, s. 155-169; ; Hans Joachim Hirsch, 
Leipziger Kommentar zum StGB, 10. Bası, 1985 32 Bölüm, n.5; Günther Jakobs, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Bası, Berlin/New York 1991, s. 131; Hans Heinrich 417 
Jescheck-Weigend, a.g.e., s. 224; Reinhart Maurach, Heinz Zıpf, Strafrecht, Allgemeiner. 
Teil, Teilband. 1, 8. Bası, 1992, s. 170, 175, 323; Günter Stratenwerth, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, I, 3. Auflage, 1981, s. 176; Johannes Wessels, Strafrecht, Allgemeiner. 
Teil, 20. Auflage, 1990, s. 32, 79; 
418 Katoğlu, a.g.e., s. 129, 138; Önder, a.g.e., C.II,  s. 213; Ranieri, Manuela.., s. 146 
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Üç unsurlu suç teorisini kabul edenler, hukuka aykırılığın varlığını, hukuka 

uygunluk nedenlerinin yokluğu üzerine inşa ettikleri suçun niteliğinin, nasıl 

açıklanabileceği sorunu ile uğraşmaktadırlar. Tipin unsurlarının gerçekleşmesinin 

kanuna aykırılığı ve olumsuz unsurları oluşturduğunu kabul etmekte, ancak suçun 

normatif olarak öngörülmesi gereğinin, her iki unsurunun suçun aynı yüzüne ait 

olması demek olmadığını belirtmektedirler. Yine her aşama, diğer aşamanın kurucu 

unsuru olmamaktadır. Bu teoriyi kabul edenlere göre bu aşamalandırma, hukuka 

uygunluk nedenlerinin özerkliğinden çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile mantıkî normatif 

açıklama şöyle yapılmaktadır; tipiklik sorunu ceza kuralına göre var olan çelişkiyi 

ilgilendirmekte, hukuka aykırılık ise bütün hukuk düzeni göz önüne alınarak izin 

veren kural ile ceza kuralının çelişkisini ifade etmektedir419. 

Bu teoriye göre fiil yalnızca suçun temel taşıdır. İlk hukuki basamaktır. Kanun 

koyucu, fiili şekillendirirken ihlal edilebilir hukuki menfaatlere yönelen, gerçekleşebilir 

ve özel ihlalleri belirlemekte ve çatışma halindeki ceza politikalarının bakış açılarını 

dengelemek suretiyle seçimini son seçim olarak cezai bir tepki şeklinde 

kullanmaktadır. Bu şekilde belirlenen fiil, anayasal kaynaklar ve ilkelerden doğan bir 

hukuki önem kazanmaktadır. Ancak bu önem çözümleyici bir önem değildir, zira son 

sözü bütün hukuk sistemi söylemektedir420. 

Bu teoriyi benimseyenler bir hakkın kullanılması durumunda, objektif olarak 

hukuka uygun bir fiilin yanı sıra, kusursuz bir fiilin ya da kişisel cezalandırmayı 

ortadan kaldıran bir nedeninin bulunup bulunmadığı sorusuna olumsuz cevap 

vermektedir. Çünkü bir hakkın kullanılması sırasında işlenen fiil herkes için geçerli 

objektif bir fiildir. Ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran kişisel nedenler ise, kural 

olarak cezalandırılabilir bir fiilde, her bir failin ya da şerikin özel nitelik ve durumları 

nedeniyle cezasız kalmaları halinde bulunmaktadır. Bu teoriyi benimseyenlere göre, 

kusur unsuruna bir karışıklık sokulmaya çalışılmaktadır. Kusurda, failin her bir fiille 

psişik bir ilişkisi söz konusudur. Bir hakkın kullanılmasında ise herkes, objektif olarak 

hukuka uygun bir olay içinde aynı şekilde davranabilmektedir. Bir hakkın 

kullanılması sırasında işlenen fiil, isnat yeteneğine sahip bir insanın sıradan bir fiilidir 

ve hukuk buna izin verdiğinden objektif olarak hukuka uygundur421. 

                                                           
419 Hirsch, La posizione…, s. 763-764 
420 Marinucci, Fatto..., s. 1228 
421 Kangal, a.g.e., s. 172; Katoğlu, a.g.e., s. 44; Robert Von Hippel, Deutsches Strafrecht, 
Band II, Das Verbrechen, Allgemeine Lehren, Berlin 1930, sh. 231-234; von Liszt, 
Lehrbuch des deutschen Strafrechts, s. 132;  
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C- Düşüncemiz 

Düşüncemize göre bir hakkın kullanılması sırasında suç tanımına uygun fiilin 

işlenmesi durumunda ceza sorumluluğunun bulunmayışının nedeni, hukuka aykırılık 

unsurunun gerçekleşmemesi nedeniyle işlenen fiilin suç oluşturmamasıdır. Çünkü 

hukuk düzeni bir bütündür. Bir bütün olan hukuk düzeninde hukuka aykırılık ancak 

hukuk düzeninin bütünü bakımından söz konusu olabilir. Hukuka aykırılık hukuk 

düzeninin bütünü bakımından söz konusu olunca, bir fiilin suç sayılabilmesi için, 

ceza kanundaki tanıma uygun olması yeterli değildir. Hukuka uygunluk 

sebeplerinden birinin de bulunmaması gerekir. Hukuka uygunluk nedenlerinden biri 

bulunuyorsa hukuka aykırılık unsuru gerçekleşmiş olmaz ve fiil hukuka uygun sayılır.  

Hukuk düzeninde, ceza hukuku, medeni hukuk, idare hukuku gibi hukuk 

düzeninin her dalına özgü birbirinden bağımsız kurallar bulunmamaktadır. Aksine 

hukuk düzeni hangi hukuk dalına ait olursa olsun, bütün kuralları içine alır. Ancak 

pratik nedenlerle kural bir bütün olarak ele alınmamakta, kuralın çeşitli yönleri, çeşitli 

hukuk dallarında ayrı ayrı ele alınmakta ve yaptırımlara bağlanmaktadır. Kuralı daha 

iyi inceleyebilmek için, onu parçalamak zorunda kalan hukuk sisteminin 

zayıflığından ileri gelen bu durum, kuralı hukukun her dalı için bağımsız hale 

getirmemektedir. Pratik nedenlerle kuralın çeşitli yönlerinin, çeşitli hukuk dallarında 

ayrı ayrı ele alınmasının kuralın birliğine etkisi bulunmamaktadır. Hukuk düzeninin 

temelini oluşturan ve birliğini sağlayan kurallar yığını içinde bir kural, ceza 

kanununda tanımlanan fiillerden biriyle ihlal edilebileceği gibi, medeni kanununda 

gösterilen şekillerde de ihlal edilebilir. Birinci durumda ceza hukuku yaptırımları, 

ikinci durumda medeni hukuk yaptırımları söz konusu olacaktır. Her iki hukuk 

dalında belirtilmiş şekilde ihlal edildiğinde, her iki hukuk dalının yaptırımları da söz 

konusu olacaktır. 

Hukuk düzeninin temeli olan kurallar herhangi bir hukuk dalına değil, hukuk 

düzeninin bütününe dâhildir ve onun birliğini sağlar. Bu bakımdan fiil ya hukuka 

genel olarak aykırıdır ya da uygundur. Bir fiilin bir hukuk dalı bakımdan aykırılığını 

kabul edip, diğer hukuk dalı bakımından önemsizliğini ileri sürmek hukuk düzeninin 

birliğini inkâr etmek olur. 

Hukuk düzeninin birliği göz önüne alındığında suçun unsurlarından biri de 

hukuka aykırılık unsuru olarak karşımıza çıkar. Bu çerçevede suç, maddi unsur, 

manevi unsur, kanunilik unsuru, hukuka aykırılık unsurundan oluşmaktadır ve bir 
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hakkın kullanılması ancak hukuka aykırılık unsuru içinde değerlendirilebilir. Suçun 

unsurlarını böyle ortaya konulunca, bu konuda öncelikle belirtilmesi gereken nokta, 

maddi unsur olarak ortaya çıkan dar anlamda fiil kavramının önemidir. Dar anlamda 

fiil kavramının özerkliğini korumak, hukuka aykırılık ile fiil arasındaki ve fiil ile 

kanunilik unsuru arasındaki farkı belirlemek için önemlidir. Maddi unsur olarak 

ortaya çıkan dar anlamda fiil ile bu fiille failin sübjektif ilişkisi olarak ortaya çıkan 

manevi unsur doğanın bir uzantısıdır. Bu doğal unsurları, kanunilik ve hukuka 

aykırılık gibi fiile ön gelen değerlendirici unsurlarla birlikte ele almak, bu doğallığın 

içine normatif unsurların yerleştirilmesi demektir ki bu durum, cezai 

değerlendirmenin objesi içine süjesini karıştırmak sonucunu ortaya çıkarır. 

Kanunilik, hukuka aykırılık unsurları ile fiil unsuru birlikte ele alındığında, manevi 

unsur, tipikliğin sübjektif unsuru ve hukuka aykırılık bilinci birbirine karıştırılır. Oysa 

manevi unsur; hareket ve netice ile fail arasındaki ruhi bağı, tipikliğin sübjektif 

unsuru; tipikliğin fail tarafından bilinip bilinmemesini, hukuka aykırılık bilinci ise; 

hukuka uygunluk nedenlerinin varlığının fail tarafından bilinip bilinmemesini ifade 

eder. Nasıl ki tipikliğin fail tarafından bilinip bilinmemesi manevi unsurdan farklı 

değerlendiriliyorsa, hukuka uygunluk sebeplerinin varlığının fail tarafından bilinip 

bilinmemesi de manevi unsurdan farklı değerlendirilmelidir. Suç teorisi bakımından, 

tipikliğin fail tarafından bilinip bilinmemesinin bir önemi yoktur. Hukuka uygunluk 

sebeplerinin varlığının fail tarafından bilinmesi ise, bu bilinmenin arandığı özel kast 

diye isimlendirilen durumlar hariç, saik olarak ele alınmakta ve temel cezanın 

belirlenmesinde göz önünde tutulmaktadır. 

Öte yandan, bazı teorilerin kusur olarak nitelediği, işlenen fiil nedeniyle failin 

kınanıp kınanamayacağına ilişkin değer yargısı ise, suç teorisinin alanı dışındadır ve 

tümüyle suçlu teorisine ilişkin bir konudur. Öngörülen cezanın özel önleme ve/veya 

genel önleme amacını yerine getirip getirmemesi ise yaptırım teorisinin konusudur. 

Düşüncemize göre bir fiile ceza öngörülmesi, onun ceza yaptırımı oluşu demektir. 

Bu durum suç teorisi ile diğer bir deyişle fiil ile ilgilidir. Suç olarak tanımlanan fiili 

işleyen kişiye devletin ceza vermesi ise, failin cezalandırılmasıdır. Cezalandırma fail 

ile ilgilidir. Cezalandırma hakkı, suçun kanuni unsurları arasında yer alan kanunilik 

unsurundan kaynaklanır. Bu hak fiili suç sayan kanunun yürürlüğe girmesiyle doğar. 

Failin cezalandırılması ise fiili işlediği anda doğar. Failin cezalandırılması veya ceza 

sorumluluğunun doğabilmesi için ortada bir suç olması gerekir. Bu çerçevede suç 

teorisi soyut suç tipini ele alır, bu nedenle de somut olayın faili ile ilgili değildir. 
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Somut olayın faili ile suçlu teorisi ilgilenir. Kısaca ortada bir suç varsa cezadan söz 

edilmesi gerekir. Bu açıdan işlenen fiil nedeniyle failin kınanıp kınanamayacağına 

ilişkin değer yargısı, tümüyle suçlu teorisi, verilecek cezanın özel veya genel önleme 

işlevini yerine getirip getirmeyeceği konusu ise yaptırım teorisinin alanına girer. 

Hukuka aykırılık hukuk düzeni ile fiil arasındaki ilişkidir. Hukuka aykırı bir fiil 

ile failin sübjektif ilişkisinin olup olmadığı başka bir değerlendirmenin konusudur. 

Fiilin hukuka aykırı olması için, hukuka aykırı fiilin faili ile sübjektif ilişkisinin 

bulunması gerekmez. Çünkü hukuka aykırılık değerlendirmesi dışsal ve objektiftir. 

Sübjektif unsurlar hukuka aykırılığın konusu değildir. Hukuka aykırılığın konusu, 

kanunda tanımlanan dar anlamda fiildir. Fiilin hukuka aykırılığından söz edebilmek 

için kastın ya da taksirin bulunmasına gerek yoktur. Hukuka aykırılık ile manevi 

unsur birbirinden bağımsız olduğundan, fiil kasten veya taksirle işlenmiş, fakat 

hukuka uygun olabilir. 

Belirttiğimiz gibi hukuka uygunluk nedenleri ve bu nedenlerin içinde yer alan 

kullanılmasına izin verilen bir hak, hukuk düzeninin herhangi bir yerinde bulunabilir. 

Nitekim bunun böyle olduğunu, hakkın kullanılmasına ilişkin TCK’nin 26. maddesi de 

ortaya koymuştur. TCK.’nin 26. maddesi ile hukuk düzeninin neresine yerleştirilmiş 

olursa olsun, bir hakkı veren kural çerçevesinde bir hakkın kullanılması sırasında 

işlenen ve suç olarak tanımlanan fiil cezalandırılmaz, çünkü fiile izin verilmiştir. Bu 

izin bütün hukuk düzeni üzerinde etkilerini gösterir, diğer bir ifade ile hakkı veren 

kural hukuk düzeninin neresine yerleştirilmiş olursa olsun, aynı fiile uygulanabilen 

hukuk düzeninin diğer bütün kurallarına üstünlük sağlar. Bu durum da hukuka 

uygunluk nedenlerinin bütün hukuk düzeninin kuralları olduğunu ortaya koyar, diğer 

bir ifade ile etkisini yalnızca ceza hukuku bakımından göstermez, diğer hukuk dalları 

bakımından da fiil hukuka uygundur. Bu kurallar hukuk düzeninin neresinde 

olurlarsa olsunlar bütün hukuk düzeni üzerinde etkilerini gösterir ve fiile cezai, 

medeni ya da idari vb. yaptırımlar öngören kurallara üstünlük sağlar. 
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V- MADDİ VE ŞEKLİ HAK AYRIMI 

Bir hakkın kullanılması sırasında suç tanımına uygun fiilin işlenmesi 

durumunda, ceza sorumluluğunun bulunmayışının nedeninin, hukuka aykırılık 

unsurunun gerçekleşmemesi nedeniyle işlenen fiilin suç oluşturmaması olduğunu, 

çünkü hukuk düzeninin bir bütün olduğunu, bir bütün olan hukuk düzeninde hukuka 

aykırılığın ancak hukuk düzeninin bütünü bakımından söz konusu olabileceğini 

yukarıda belirtmiştik.  

Hukuka aykırılık, hukuk düzeninin bütünü bakımından söz konusu olunca, bir 

fiilin suç sayılabilmesi için, ceza kanundaki tanıma uygun olması yeterli olmamakta, 

hukuka uygunluk sebeplerinden birinin de bulunmaması gerekmektedir. Hukuka 

uygunluk nedenlerinden biri, bu çerçevede bir hakkın kullanılması sırasında suçun 

maddi unsuru olarak tanımlanan fiili işlenmişse, hukuka aykırılık unsuru 

gerçekleşmiş olmaz ve fiil hukuka uygun sayılır. Hukuka aykırılık suçun maddi 

unsuru olarak tanımlanan fiilin bütün hukuk düzeni ile çatışması olarak kabul 

edilince, kullanılan hakkın maddi mi şekli mi olduğu sorununun da içinde yer aldığı 

sorun iki boyutu ile karşımıza çıkar. Bu sorun bir boyutuyla, fiilin çatıştığı hukukun, 

hukuk düzeni içindeki bir kuralın ihlali mi yoksa hukuk düzeni tarafından korunan 

menfaatlerin ihlali mi olduğu sorunudur422. Diğer boyutuyla hukuka aykırılık değer 

yargısının yürürlükteki hukukun şekli kurallarına göre mi yoksa kuralın amacına 

bakılarak mı yani kuralın dışında ve kurallardan bağımsız olarak var olabilen genel 

ilkelere göre mi belirleneceği sorunudur423. Bu sorun hukuka aykırılığın maddiliği ya 

da şekliliği olarak ifade edilmektedir. Bu sorun aslında kaynaklar sorunu ile ilgilidir. 

Çünkü hukuka aykırılığın maddi ya da şekli olmasına göre kaynak olarak ya yalnızca 

kanun kabul edilir ya da kanun dışındaki kaynaklar da kabul edilir424. Bu çerçevede 

kullanılan hak bakımından sorun, kullanılan hakkın maddi mi şekli mi olduğu 

sorunudur. Diğer bir deyişle kullanılan hakkın kaynağı yalnızca kanun mudur yoksa 

kanun dışındaki kaynaklar da hakkın kaynağı olarak kabul edilir mi sorunudur425. Bu 

sorun hukuka aykırılığı maddi ya da şekli olarak kabul eden teoriler tarafından 

değişik şekillerde çözümlenmiştir. 

 

                                                           
422 Katoğlu, a.g.e., s. 36 
423 Kaneti, a.g.e., s. 223 
424 Katoğlu,  a.g.e., s. 37 
425 Katoğlu,  a.g.e., s. 37 
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A- Hakkı Maddi Olarak Kabul Eden Teoriler 

Sorun yukarıda da belirttiğimiz gibi, ceza hukukunda kaynak olarak yalnızca 

kanunun mu ya da kanun dışındaki kaynakların da mı kabul edilip edilemeyeceği 

sorunudur426. Böyle olunca bu teorilere göre bir yandan hakkın kullanılmasının da 

içinde değerlendirildiği hukuka aykırılık, fiille hukuk arasındaki basit bir çatışma 

olarak görülmemekte ve bir hukuk kuralı tarafından korunan hukuksal değerin ihlali 

ile hukuka aykırılık ortaya çıkmaktadır. Böylelikle hukuka aykırılık, fiili suçun maddi 

unsuru olarak tanımlayan kuralın içeriğine bağlı bir anlam taşımaktadır427. Bu 

çerçevede kanun ötesi kaynaklardan doğmuş ve hukuk tarafından korunan menfaat 

ya da varlıklarla fiilin çatışmasını ifade etmektedir428. Kanun öncesi ya da kanun 

ötesi kaynakların varlığı kabul edilince, kanun öncesi ya da kanun ötesi kaynaklarla 

çatışma durumunda hukuka aykırılıktan söz edilebilmektedir. Buna bağlı olarak 

kaynaklar bakımından maddi hukuka aykırılık, şekli hukuka aykırılığa göre öncelik 

taşımakta429 ve hukuka aykırılığın gerçekleşebilmesi için, hukuken korunan bir 

hukuki menfaatin ya da varlığın ihlal edilmesi, zarara ya da tehlikeye sokulması 

gerekmektedir430. 

Maddi hukuka aykırılığın kabul edilmiş olması bazı yararlar sağlar. Öncelikle 

hangi fiillerin suç olarak belirlenmesi gerektiği konusunda konun koyucuya yol 

                                                           
426 Mantovani, Diritto…, s. 40; Nuvolone, a.g.e., s. 54, Katoğlu, A.e. 
427 Kangal, a.g.e., s. 173 
428 Montavani, a.g.e., s. 141, Katoğlu, a.g.s., s. 44  
429 Motovani, a.g.e., s. 142; Katoğlu, a.g.e.,s. 47 
430 Antolisei, a.g.e., s. 182*;Dönmezer-Erman, a.g.e., C.II, s. 12,  Kaneti, a.g.e., s. 224, 
Katoğlu, a.g.e., s. 37;Kunter, a.g.e., s.126 v.d.; Önder, a.g.e., C.II, s. 150; Rocco, a.g.e., 
s.474; Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu bir kararında hukuka maddi aykırılığı 
benimsemiş ve şu şekilde ifade etmiştir: “…Sırf biçimsel bir hukuka aykırılık kavramı, hukuka 
uygunluk sebeplerini sadece müspet hukukta aramak ve kanunun sustuğu yerlerde, yapılan 
hareket ne derece haklı ve meşru görülürse görülsün, faili cezalandırmak sonucuna götürür. 
Biçimsel hukuka aykırılık esasını kabul etmek, teknik-hukuk açısından doğru ve yerindedir, 
fakat sosyal hayatın gereklerine bazı hallerde tam anlamıyla cevap verecek nitelikte değildir. 
Böyle olunca, kanunun suç saydığı bir fiil işlendikte, o fiili suç saymakta güdülen amaca, 
kanunun asıl fikrine "ratio legis" e bakmak gerekir: Yapılan hareketin bu amaca girdiğine 
kanaat getirildiği anda, hukuka aykırılık vardır ve bir takım düşüncelerle aynı hareketin "adil" 
veya "haklı" sayılabilmesinin hiçbir rolü yoktur; buna karşılık hareketin sözü geçen amaca 
uygun olmadığı, kanunun bu türden hareketleri yasaklayıp cezalandırmak amacını 
güdemeyeceği sonucuna varıldıkta, fiil hukuka uygundur ve hukuka uygunluğu belirten halin 
kanunlarda yazılı olup olmaması bakımından bir ayırım yapmaya gerek yoktur. Ceza 
Hukuku'nun da zımni sınırları vardır. Maksatsız hukuk ve suç olamayacağı gibi; amacın 
ötesinde bir hukuka aykırılık da bulunamaz…” (Y.C.G.K. 28.3.1983 T., 1983/8-56 E., 
1983/144 K. Sayılı kararı.)(kararın tümü için bkz. Kazancı Yargıtay Kararları CD’si: Kazancı 
Hukuk Otomasyon Mevzuat ve İctihat Programları, Sürüm 2.0, İstanbul, Kazancı Bilişim 
Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi, Güncelleme 2007/2). 
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gösterir. İkinci olarak kanunu uygulayanlar bakımından, kanunun ne şekilde 

uygulanacağı konusunda yol gösterir431. Ayrıca suç sayılan fiilleri ağırlığına göre 

derecelendirebilmede yararlı olur432. Yine cezanın tayin edilmesi bakımından bir 

ölçüt oluşturur433. Öte yandan maddi hukuka aykırılık kanun metinlerinin yorumunda 

yardımcı olur. Hükmün sevk sebebi, yani ne sebeple konmuş olduğunun 

değerlendirilmesinde maddi hukuktan yararlanılır434. Hukuka uygunluk nedenlerinin 

geliştirilmesi konusunda rol oynar. Kanunun belirli bir müesseseyi düzenlememiş 

olduğu hallerde, toplumun hukuk bilinci, bazı fiillerin cezalandırılmaması şeklinde 

belirmişse, kanunda yazılı olmasa bile bunların hukuka uygunluk sebebi olarak 

kabul edilmesine olanak sağlar435. 

Diğer yandan hukuka aykırılığın gerçekleşebilmesi için, hukuken korunan bir 

hukuki menfaatin ya da varlığın ihlal edilmesi, zarara ya da tehlikeye sokulması 

gerektiği kabul edilince436 ya da hukuk düzeninin, kanun ve kanun ötesi 

kaynaklardan oluştuğu kabul edilince, fiilin ne zaman kanun ötesi kaynaklarla 

çatışma durumunda olacağının belirlenmesi gerekir437. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 

bu anlayış kabul edildiğinde, fiilin hukuka aykırılığının tespiti için tüm hukuk 

düzeninin göz önüne alınması gerekir. Fiile izin veren, bu çerçevede fiilin işlenmesini 

bir hakkın kullanılması olarak gören bir hukuki kural bulunduğunda hukuka 

aykırılıktan söz edilemez. Ancak kaynağını kanunda bulmayan bir hakkın veya 

hukuka uygunluk nedenlerinin varlığı halinde, hakkın ya da hukuka uygunluk 

nedenlerinin belirlenmesi bakımından bir takım teoriler önerilmiştir. Bir başka ifade 

ile hukukun yalnız şekli içeriğini, hukuka aykırılığın belirlenmesi bakımından yeterli 

görmeyenler, şekli hukukun dışında, hukuka aykırılığın belirlenmesine esas teşkil 

edecek ölçütün ne olacağı konusunda değişik teoriler ileri sürmüştür. Bunlar 

doğruluk kuralı, kültür kuralları, haklı amaç için uygun araç, fiilin sosyal uygunluğu, 

üstün menfaat ve çatışan menfaatlerin karşılaştırılması teorileridir. 

 

 

                                                           
431 Önder, a.g.e., C.II, s. 151 
432 Kangal, a.g.e., s. 173; Roxin, Strafrecht…, § 14, No: 7 
433 Önder, a.g.e., C.II, s. 151 
434 Kangal, a.g.e., s. 173-174; Önder, A.e.,; Roxin, a.g.e., § 14, No: 8 
435 Kangal, a.g.e., s. 174; Önder, A.e., 
436 Dönmezer-Erman, a.g.e., C.II, s. 12  
437 Katoğlu, a.g.e., s. 55 
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1- Doğruluk Kuralı Teorisi 

Bu teoriye göre suç olarak tanımlanan bütün fiillerin dayanağı olan objektif 

hukuk kurallarının kaynağı, genel bir doğruluk kuralıdır. Genel doğruluk kuralının 

dışındaki bütün diğer özel kuralların amacı, hukuk düzeninin temeli olan doğruluk 

kuralının uygulanmasını sağlamaktır. Ceza hukuku alanında hukuka aykırılığın 

ölçüsü de doğruluk kuralının ihlal edilmesidir. Ancak ceza hukukunun özelliği 

nedeniyle sırf doğruluk kuralına aykırılık yeterli sayılmamakta, kanun koyucu 

doğruluk kuralını çeşitli ağırlıkta ihlal eden fiilleri tipik bir içerik ile sınırlandırarak 

ceza kanununda tanımlamaktadır. Ceza kanununun her bir maddesi hukuka aykırılık 

alanının belirli düzey ve yöndeki kesitidir. Ceza hukukuna aykırılık doğruluk kuralının 

kanuni tanımda yazılı olduğu şekilde ihlal edilmesidir. Medeni hukuk alanında ise 

doğruluk kuralına aykırılık, kusurla verilen zararın tazmini borcunu yükler. Gerek 

medeni hukuk, gerek ceza hukuku ve gerekse hukukun diğer alanlarında hukuka 

aykırılık, doğruluk kuralının ihlal edilmesiyle oluştuğuna ve bu anlamda doğruluk 

kuralının içeriği teorik bakımdan belirli olduğuna göre, hukuka aykırılığın hukuk 

düzeninin bütünü bakımından yürütülecek bir değer yargısı olduğu kolaylıkla 

söylenebilmektedir. Bir fiil ya doğruluk kuralına uygundur ve hukuka uygun 

sayılacaktır ya da doğruluk kuralını ihlal etmiştir ve hukuka aykırı sayılacaktır. Ancak 

değişik hukuk dallarında yaptırımların uygulanması, doğruluk kurallarının özel 

şekillerde ihlaline bağlanmış olabilir. Bu durum doğruluk kuralı teorisine dayanan 

genel hukuka aykırılık düşüncesinde değişiklik yaratmaz438. Bu bakımdan hakkın 

kullanılması da doğruluk kuralına uygun ise fiil hukuka uygun olacak, doğruluk 

kuralına aykırı ise fiil hukuka aykırı olacaktır. 

Bu teorinin ortaya koyduğu doğruluk kuralı kavramı belirsiz olduğu kadar, 

teorinin yarattığı hukuk ikiliği de kabul edilemez sonuçlar doğurur. Kanun dışı 

kaynak olan doğruluk kuralı kanun yapılırken etkili olabilir ancak yürürlükteki kanunu 

ilgilendirmez. Yürürlükteki kanun bakımından göz önünde tutulduğunda hukuk 

güvenliği tehlikeye girer. Böylelikle doğruluk kuralı olarak ifade edilen belirsiz ölçüt, 

suç tiplerinin ve belirlenmiş hukuka uygunluk nedenlerinin yerine geçerek suçta ve 

cezada kanunilik ilkesine aykırı sonuçlar doğurur. Kaldı ki bu belirsiz ölçüt siyasi 

amaçlar için de kullanılabilir. Öte yandan bu teori korunan menfaatler arası 

çatışmada, çatışan menfaatlerin uyumlaştırılmasına ilişkin çaba ve düşünceler 

                                                           
438 Kaneti, a.g.e., s. 104-105 
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yerine, çatışan menfaatlerden birine üstünlük tanıma anlayışına sahiptir ki bu durum 

da adaletsiz sonuçlar doğurur. 

2- Uygarlık(Kültür) Kuralları Teorisi 

Bu teoriye göre hukuka aykırılık, ceza hukukunun koruduğu menfaatlerle fiil 

arasındaki bir ilişkidir. Fiil ceza hukukunun koruduğu menfaatleri ihlal etmiştir. 

Korunan bu menfaatler kuralların yorumuyla ortaya çıkarılacaktır. Yorumlanacak 

kurallar ise yürürlükteki hukuk kuralları değildir439. Çünkü iki çeşit kural vardır: 

Uygarlık kuralları ve hukuk kuralları. Hukuk kurallarının arkasında uygarlık kuralları 

bulunmaktadır. Bunlar belli bir toplumun kültürünü belirleyen ahlaki, dini, örf ve 

âdete dayalı kurallar ve birlikte yaşamanın gerekleri gibi kaynaklardan oluşan emir 

ve yasaklar bütünüdür. Bu çerçevede hukuk kuralları önceden var olan uygarlık 

kurallarından çıkar. Kanun koyucu, hukuk kurallarını yaratmaz, uygarlık kurallarını 

kanunlaştırır. Yürürlükteki hukukun kaynağı uygarlık kurallarıdır. Ceza hukuku 

bakımından yasaklanan fiiller de daha önce uygarlık kuralları tarafından kınanan 

fillerdir440.  

Bu çerçevede hukuka aykırılık yalnızca hukuk kuralları ile yapılan 

karşılaştırma sonucunda belirlenmez. Ayrıca uygarlık kuralları da ölçü olarak ele 

alınmalı ve bu kurallar açısından korunması gereken bir menfaatin bulunup 

bulunmadığı belirlenmelidir. Kısaca hukuka aykırılık yalnız hukuk kurallarının değil, 

hukuk kurallarının gerçek kaynağı ve dayanağı olan ve olması gereken uygarlık 

kurallarının da ihlalini gerektirir441. Kullanılan hak bakımından ise, kullanılan hak ile 

ihlal edilen menfaat uygarlık kuralları tarafından korunması gereken bir menfaat ise 

fiil hukuka aykırı olacak, hakkın koruduğu menfaat uygarlık kuralları tarafından 

korunması gereken menfaat ise fiil hukuka uygun olacaktır. 

Bu teori de uygarlık kuralları gibi bir belirsiz kavram ve hukuk ikiliği temelinde 

oluşturulmuştur. Doğruluk kuralı bakımından ifade edilen hukuk ikiliğinin kabul 

edilemez sonuçları bu teori bakımından da geçerlidir. Kanun dışı kaynak olarak 

uygarlık kuralları kanun yapılırken etkili olabilir ancak yürürlükteki kanun bakımından 

etkili değildir. Uygarlık kuralları yürürlükteki kanun bakımından göz önünde 

tutulduğunda hukuk güvenliği tehlikeye girer. Uygarlık kuralları, suç tiplerinin ve 

belirlenmiş hukuka uygunluk nedenlerinin yerine geçerek suçta ve cezada kanunilik 
                                                           
439 Kunter, a.g.e., s. 133 
440 Kaneti, a.g.e., s. 224; Katoğlu, a.g.e., s. 60; Kunter, A.e. 
441 Kaneti, A.e 
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ilkesine aykırı sonuçlar doğurabilir ve uygarlık kuralları ölçütü siyasi amaçlarla da 

kullanılabilir. Bu teori de doğruluk kuralı teorisi gibi, korunan menfaatler arası 

çatışmada, çatışan menfaatlerin uyumlaştırılmasına ilişkin çaba ve düşünceler 

yerine, çatışan menfaatlerden birine üstünlük tanıma anlayışına sahip olduğundan, 

adaletsiz sonuçlar doğmasına neden olur. 

3- Haklı Amaç İçin Uygun Araç Teorisi  

Bu teoriye göre, hukuk kuralları bakımından, hukuka aykırılığın ne olduğu 

konusu tatmin edici bir şekilde çözümlenemez. Çünkü bir fiil yasak olduğu için 

hukuka aykırı değildir, hukuka aykırı olduğu için yasaklanmıştır442. O halde yalnızca 

hukuk kuralları bakımından bir karşılaştırma, fiilin hukuka aykırı olup olmadığını 

çözümlemez. Bu nedenle bir fiilin hukuka aykırılığını belirlemek bakımından, 

kanunun dışında hukuk düzeninin temeli olan adalet ölçütüne başvurmak 

gerekmektedir. Böyle bir ölçütün evrensel olması için tamamen şekli nitelikte olması, 

maddi bir içeriğe sahip olmaması gerekir. Bu ölçüt de haklı amaç için uygun araç 

ölçütüdür443. Bu ölçüt göz önüne alındığında gerek kurallar gerekse fiiller haklı amaç 

için uygun araç oluşturduklarında meşru ve haklı sayılırlar.  

Hukuki kurumlar amaçların elde edilmesi için her şeyden önce araçları 

oluştururlar. Bu nedenle hukuk kuralları da haklı bir amacın elde edilmesi için bir 

araçtır. Hukuk toplumsal birlikteliği düzenlemeyi amaçladığından, bir kural, toplumun 

yaşayışını uygun bir şekilde düzenlerse, haklı amaç için uygun araç olmaktadır 444. 

Fiilin de maddi anlamda hukuka uygunluğundan söz edilebilmesi için, somut olayda 

fiilin amacının objektif olarak meşru kabul edilebilmesi gerekir. O halde hukuken izin 

verilmiş bir amacın elde edilmesi için kullanılan suç olarak tanımlanan araç-fiil, haklı 

amacın elde edilmesi için uygun aracı oluşturduğundan, araç-fiil hukuka aykırı 

olmamaktadır445. 

Hukuken tanınan bir amacın uygun hukuki araçlarla gerçekleştirilmesi 

halinde hukuka aykırılık olmayacağına göre, bir hakkın kullanılması için, üçüncü bir 

kişinin hukuki bir menfaatin ihlali uygun araç olduğunda, fail hukuka uygun hareket 

                                                           
442 Kunter, a.g.e., s. 134 
443 Kaneti, a.g.e., s. 226 
444 Cavallo, a.g.e., s. 164 
445 Alfredo De Marsico, Diritto penale, parte generale, Napoli 1937, s. 153; Nuvolone, 
a.g.e., s. 63; Biagio Petrocelli, L’antigiuridicita, 4. Bası, Padova, 1966, s. 103; Dönmezer-
Erman, Nazari…, C.2, s.14; Kunter, a.g.e., s.134; Aldo Moro, L’antigiuridicita penale, 
Palermo, 1947, s. 146 
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etmiş olur446. Bir başka ifade ile gerçekleştirilen fiil, kanun koyucu tarafından haklı 

kabul edilen amaca ulaşmak için uygun araç olarak kabul edildiğinde hukuka 

uygundur447. Haklı bir amacın elde edilmesi için kullanılan araç-fiil eğer hukuka 

aykırı ise, haklı amacın elde edilmesi için doğru aracı oluşturduğundan, bu fiil bir 

hukuk kuralı gereği gerçekleştirildiğinde yalnız başına yasaya aykırı olamaz, çünkü 

hukuk düzeni bu durumda kendisiyle çelişir. O halde bir eylem bir hakkın 

kullanılması durumunda gerçekleştirildiği sürece haklı amaç için doğru araç 

olmaktan başka bir şey olamaz ve bu nedenle hukuka aykırı da olamaz448. 

Bu teoriyi benimseyenlerden bazılarına göre hukuk, kültür gelişimine hizmet 

eden, toplumsal yaşamı koruyan ve geliştiren amaçlara yardımcı olur. Bunun anlamı 

haklı amaçların uygun araçlarla elde edilebileceğidir. Hâkim somut olayda, bu ilkeyi 

uygularken toplumun yaşayan kültürünü göz önünde bulundurmalıdır. Hem amacın 

haklılığı hem de aracın uygunluğu bakımından toplumda egemen olan kültür 

anlayışı, devlet kurumlarında oluşan değerler, yaşam biçimleri, halkın geleneksel 

bakış açıları önem taşır449. 

Haklı amaca ulaşmak için uygun araç kullanılması durumunda amaç, tek 

başına işlenen fiili hukuka uygun hale getirmemektedir. Ayrıca kullanılan aracın 

ulaşılmak istenen haklı amaçla orantılı olması gerekir450. 

Haklı amaç için uygun araç teorisine göre, öncelikle araştırılması gereken 

konu kullanılan hakkın koruduğu hukuki menfaattir. Kullanılan hakkın koruduğu 

                                                           
446 Kangal., a.g.e., s 201 
447 v. Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, s. 134 
448  Cavallo, a.g.e, s. 164; Yargıtay bazen haklı amaç için doğru araç teorisini, bazen üstün 
menfaat teorisini, hukuk düzeninin çelişmezliği teorisiyle birlikte kararlarına gerekçe 
yapmaktadır. “…Bu ancak ikisi arasında kurulacak denge ile gerçekleşebilir. Amaç için 
uygun araç kullanıldığı hallerde, hakka saldırı olmadığı, tersi durumlarda saldırının varlığı 
kabul edilmelidir. Aracın amaç için kullanıldığından söz edebilmek için, her şeyden önce 
onun hizmetinde olması gerekir. Açıklama kamu yararı yanında kişi haklarını da korumalı ve 
ölçü aşılmamalıdır. Eğer başka ifadeler ve açıklama biçimi ile amaca ulaşılabiliyorsa, 
kullanılan sözün hukuka aykırı olduğu kabul edilmelidir. Daha az zarar verici yol seçilmelidir. 
Çünkü kişilik hakları basın yoluyla ihlal edilen kişilerin, zarar verici eylem ve sözlere 
katlanma zorunlulukları bulunmamaktadır. Aksi halde amaçla araç arasında denge bozulmuş 
olur. Bu dengenin bozulup bozulmadığı her somut olayın özelliği göz önünde tutularak 
saptanmalıdır…”(Y.4.H.D. 22.11.1996 T. 1997/710 E. 1997/571 K sayılı kararı) (Kararın tam 
metni için bkz. Kazancı Yargıtay Kararları CD’si: Kazancı Hukuk Otomasyon Mevzuat ve 
İctihat Programları, Sürüm 2.0, İstanbul, Kazancı Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi, 
Güncelleme 2007/2). 
449 Eberhard Schmıdt, “Das Reichsgericht und der übergesetzliche Notstand” ZStW 49 
(1929) s. 375-376  
450 Kangal, a.g.e., s. 202 
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hukuki menfaat ceza hukuku tarafından korunmuyorsa, bu durumda genel hükümler 

ile birlikte hukukun diğer bölümlerinde yer alan hükümlere bakılır451.  

Yine kullanılan hakkın koruduğu hukuki menfaatin, somut olayda korunmaya 

değer olması gerekir. İşte bu iki durum gerçekleşirse, yani kullanılan hakkın 

koruduğu hukuki menfaat hukuk düzeni tarafından korunuyorsa ve somut olayda 

korunmaya değer ise amaç haklıdır452. 

Hakkın kullanılması sırasında işlenen ve suç sayılan fiilin hukuka uygun 

olabilmesi için amacın haklı olmasının yanında, aracın uygunluğu da gerekir. Çünkü 

amaç her zaman aracı meşru hale getirmemektedir. Bu durumda yani hakkın 

kullanılması sırasında işlenen fiilin amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının 

belirlenmesi gerekir. Uygun olup olmadığının belirlenmesi bakımdan, her şeyden 

önce hakkın kullanılması sırasında işlenen suç sayılan fiil, hakkın kullanılması için 

gerekli olmalıdır. Gerekliliğin bulunup bulunmadığı konusunda bazı ölçütler 

bulunmaktadır. Bir hakkın kullanılması, ancak başka bir kişinin cezai olarak korunan 

hukuki değerinin ihlal edilmesi yoluyla olanaklı ise gereklilik koşulu gerçekleşmiş 

olur. Buradan bir hakkın kullanılması sırasında işlenen fiilin elverişliliği kuralı ortaya 

çıkar. İhlal edilen cezai olarak korunan hukuki menfaatin ihlali gerekli değil ise araç 

elverişsizdir.  

Öte yandan fiilin somut işleniş biçimi, hakkın kullanılması için elverişli 

olmayabilir. Bir hakkın kullanılması durumunda, yalnızca amaca uygun fiilin 

işlenmesi yeterli değildir, ayrıca fiilin uygun bir biçimde işlenmesi gerekir. Diğer bir 

ifade ile bir hakkı kullanmak için başvurulan aracın uygun kullanılması gerekir453. 

Somut olayda, bir hakkın kullanılması sırasında işlenen tipe uygun fiilin, uygun araç 

olup olmadığının tespiti gerekir. Bu tespit ex ante bir değerlendirme ile yapılır ve 

failin sübjektif durumu dikkate alınmaz454.  

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, hakkın kullanılması sırasında üçüncü kişinin 

cezai olarak korunan hukuki menfaatinin ihlali gerekli olmalıdır. Ancak bir hakkın 

kullanılması amacı gerçekleştirilirken, suç olarak tanımlanan ve araç olarak ortaya 

çıkan fiil, birçok araç arasında en az zararlı olan araç olmalıdır. Bunun tespiti de ex 

ante ve objektif bir değerlendirme ile yapılır.  

                                                           
451 Kangal, a.g.e., s. 203 
452 Kangal, A.e. 
453 Kangal, a.g.e., s. 205-206 
454 Kangal, a.g.e., s. 206 



 107

Bir hakkın kullanılması, ceza hukuku tarafından korunan bir menfaat ihlal 

edilmeden gerçekleştirilebiliyorsa yine bu koşul gerçekleşmez. En az zararlı araca 

başvurulup vurulmadığı, cezai olarak korunan hukuki menfaatin ihlalinin ağırlığına 

ve somut olarak işleniş biçimine göre belirlenir. Bu nedenle fail, cezai olarak korunan 

hukuki menfaatin ihlalinde her zaman en az zarar verecek şekilde özenle 

davranmalı ve bir hakkın kullanılması için gerekli olduğunda ihlali daha ileri 

götürmelidir. Gerekli olmadığı durumda daha ağır ihlal hukuka aykırıdır455. 

Ancak aracın gerekli olması, aracın uygun olduğu anlamına gelmemektedir. 

Gereklilik aracın uygunluğunun bir bölümünü oluşturur. Aracın uygun sayılmasında 

diğer koşul, hukuki menfaatler bakımından somut olayda aracın haklı olmasıdır. 

Haklılık ise amaç ile aracın karşılaştırılması ile belirlenir. Amacın değeri ne kadar az 

ise araç da o kadar zararsız olmalıdır. Hakkın kullanılması sırasında suç sayılan fiilin 

işlenmesi ile bazı menfaatler korunmakta, bazı menfaatler ihlal edilmektedir. Somut 

olayda korunmaya değer hukuki bir menfaatin korunması ile amaç, başkasının cezai 

olarak korunan menfaatinin ihlal edilmesi ile de araç gerçekleşir. Karşılaştırma, fail 

tarafından korunmak istenen menfaatin, fiille ihlal edilen menfaate göre önceliğe 

sahip olup olmadığına göre yapılır. Daha yüksek menfaat daha değersiz menfaate 

tercih edilmelidir. Bu nedenle aracın uygunluğu sorunu, korunan menfaat ile ihlal 

edilen menfaatin alt üst ilişkisi sorununa dönüşmektedir. Kısaca korunan menfaat, 

ihlal edilen menfaatten daha önemli olmalıdır456.  

Bu teoriyi eleştirenlere göre, önerilen ölçüt belirsiz ve esnektir457, amaç ve 

aracın hangi ölçüye göre değerlendirileceği ve birbiriyle nasıl karşılaştırılacağı, ne 

zaman ve nasıl bir fiilin bu özelliğe sahip olacağı konusunda bir ölçüt 

sunmamaktadır. Öte yandan teori çok dağınıktır, çünkü amacın haklılığı ya da 

haksızlığı veya aracın uygunluğu veya haksızlığı üzerine yorumlar aracılığıyla, 

sübjektif amacı objektif araştırma yoluyla bulmanın da zorluğu göz önüne 

alındığında, filin hukuka uygunluğu bakımından önerilen ölçüt evrensel ve belirgin 

değildir. Birçok suç fiilini cezalandırılmaz kılmaya yönelmektedir458. 

Bu çerçevede teori kanunun tarafsız ve güvenli düzeni yerine, hâkimin kişisel 

kanısını temel almak istemektedir459. Çünkü bu düşünce ileri derecelere götürülürse 

                                                           
455 Kangal, A.e. 
456 Kangal, a.g.e., s. 207 
457 Antolisei, a.g.e., s.178; Kunter , a.g.e., s.139: Petrocelli, L’antigiuridicita…, s. 103 
458 Cavallo, a.g.e., s. 165 
459 Kunter, A.e.; Petrocelli, L’antigiuricita…,s.104 
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yürürlükteki hukukla doğruluk ve adalet arasında bir çatışma oluşturulduğu görülür. 

Doğruluk ve adalet hangi anlamda ele alınırsa alınsın, her zaman yürürlükteki 

hukukla uyum içinde değildir460. Bu anlayış kabul edildiğinde, haklı amaca yönelik 

uygun aracın varlığı durumunda yürürlükteki hukuka uygun davranma borcu ortadan 

kalkacaktır461. Ceza kanunu uyarınca cezalandırılması gereken fiillerin 

cezalandırılmaması gerektiği ileri sürülebilecektir462.  

Bir başka eleştiri de kuralın adilliğinin ya da meşruluğunu, toplumsal ya da 

kültürel koşullardan çıkarmaya çalışmak, doğal hukuk ile bağlantılı hukuk ikiliğinin 

yeniden ortaya konmasından başka bir şey değildir463. 

Bir diğeri bir hakkın kullanılması durumunda işlenen suç sayılan fiilin ihlal 

ettiği menfaate göre, kullanılan hakkın koruduğu menfaatin daha yüksek olması 

halinde aracın uygun olduğu ve fiilin hukuka uygun olduğu ölçütü tek başına yeterli 

değildir ve tamamlanmaya ihtiyacı bulunur.  

Yine bu teoriyi eleştirenlere göre, bu teori genelliği nedeniyle, hukuka 

aykırılığı ortadan kaldıran bütün nedenlere dayanmakla yetinmemekte, bunları 

genişletmektedir464. Bu teori kanun koyucunun yalnızca sayı itibariyle değil, aynı 

zamanda gerçekleşme koşulları açısından da ayrıntılı olarak sistemleştirdiği hukuka 

uygunluk nedenlerinin niceliğini genişletmek anlamına gelmektedir. Bu kurallar ceza 

kuralları ve istisnai kurallar olduklarından kıyas ya da hukukun genel ilkelerine 

başvurmakla genişletilememektedir465.  

Öte yandan haklı amaç için uygun araç ilkesi, hukukun genel bir ilkesi dahi 

değildir, çünkü içeriği ahlaki kuralın içeriğine benzeyen şekli bir mantık ilkesidir. 

Medeni Kanundaki hükümler göz önüne alındığına, hukukun genel ilkesi olarak 

kabul edilse bile pozitif hukukta kabul edilmesi olanaklı değildir. Yine ilkenin genişliği 

göz önüne alındığında bu bir hakkın kullanılması nedeniyle suçun ortadan 

kalkmasının temeli olarak ele alınamaz466. 

Bununla birlikte kimi İtalyan hukukçular bu ilkenin İtalyan pozitif hukukunda 

işlediğini savunmaktadırlar. Bunlara göre hukuka uygunluk nedenlerini belirleyen 

                                                           
460 Giorgio Del Vecchio,(Çev. Sahir Erman), Hukuk Felsefesi, İstanbul 1940, s. 224 
461 Kunter, a.g.e., s. 139-140 
462 Dönmezer-Erman, a.g.e., C.II, s. 14 
463 Katoğlu, a.g.e., s. 57 
464 Cavallo, a.ge., s. 165; Kunter, a.g.e., s.134 
465 Cavallo, A.e. 
466 Cavallo, A.e. 
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ceza kuralları kıyas yoluyla belirtilenlerin ötesinde genişletilebilmektedir. Çünkü 

suçun ve cezalandırılabilirliğin ortadan kalkış nedenlerinin tümünü kapsayan bu ilke, 

hukukun genel bir ilkesi olarak yaşamakta, dolayısıyla bu ilkeye başvurmakla bu 

kuralları genişletmek olanaklı olmaktadır, çünkü bu ilkeler sınırlandırıcı değil aksine 

bireylerin özgürlüklerini koruyucu niteliktedir467. 

Ayrıca suçu ortadan kaldıran nedenleri belirleyen kuralların ceza kurallarının 

istisnaları olduğu, bu nedenle istisnaların istisnaları olarak kuralı oluşturacaklarından 

İtalyan Medeni Kanunu uyarınca kıyas ve hukukun genel ilkelerine 

başvurulamayacak kurallar arasında değildir, bu kurallar bakımından kıyas ve 

hukukun genel ilkelerine başvurmak olanaklıdır468 şeklindeki düşünce de 

eleştirilmiştir. Denilmiştir ki ceza kuralları istisnai özelliğe sahip değildir. Zira bu 

kurallar hukukun hiçbir dalına istisna oluşturmamaktadır. Ancak İtalyan Medeni 

Kanunun genel kanunların uygulanmasına ilişkin maddesi, bunları bu şekilde kabul 

etmeyip ceza kuralı olma özelliği nedeniyle, kıyasın uygulanmazlığını belirlemek için 

onları istisnai kuralların yanında göstermektedir. Bu kuralların istisna olamamaları 

nedeniyle suçu ortadan kaldırış nedenlerinin istisnaların istisnaları olarak göstermek 

olanağı bulunmamakta ve kıyasın bu kurallar bakımından uygulanamayacağı ifade 

edilmektedir. Ayrıca kıyasa ve hukukun genel ilkelerine başvurmak için fiillerin ihmali 

olarak düzenlenmemiş olması gerekir, ceza genel kuralları, hukuka aykırılığı ortadan 

kaldıran nedenleri belirleyen özel kurallar ve Medeni Kanun arasındaki ilişkiyi, kanun 

koyucu düzenlemeyi ihmal etmemiş ve fakat bu nedenlerin uygulanabilirlik alanını 

genişletmek istememiştir. Bu nedenle haklı amaç için doğru araç teorisi kabul 

göremez469. 

Bir başka eleştiri, bir hakkın kullanılması geniş kavramı, açık bir şekilde 

gösterilenler dışında, fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran nedenleri genel 

sebebin varlığında arayan kimselerin isteklerini, kısmen de olsa tatmin etme 

olanağını sunmaktadır. Gerçekten hakkın, idari düzenleyici işlemlerden, gelenekten, 

hukuki sözleşmeden kaynaklandığı ve hatta kıyasla bile ortaya çıkabildiği göz önüne 

alındığında, kanun koyucu tarafından konmuş hukuka aykırılığı ortadan kaldıran 

nedenleri aşmadan, eğer fiiller haklı amaçlar için doğru araçları oluşturuyorsa, 
                                                           
467 De Marsico, a.g.e., s. 151. Bu düşünce eleştirilmiş ve denilmiştir ki bu düşünce kabul 
edildiğinde suçu ortadan kaldıran nedenlerin sayısının her zaman artması söz konusudur ve 
İtalyan Medeni Kanunun 4. maddesi hukukun genel ilkeleri üzerine inşa edilmiş suçu 
kaldırma nedeninin kabulüne karşıdır.  
468 Rocco, a.g.e., sh. 548 
469 Cavallo, a.g.e., s. 167 
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kendisi hakkın kaynaklandığı bütün hükümler aracılığı ile kanun koyucu tarafından 

tanınmaktadır. Çünkü onlar her zaman idari ya da düzenleyici bir hükümle dâhil 

edilebilmektedir. Ayrıca bunlar, hakkın kapsamı ve değeri yorumlanırken sosyal 

düşünceleri göz önüne alması gereken yürürlükteki hukukun evrimci yorumu yoluyla 

da dâhil edilebilmektedir. Tüm bu kaynaklar aracılığı ile dahi bir hak görülmez ise fiil 

hukuka uygun gösterilememekte ve fail sorumlu tutulmaktadır. Bu fiiller antisosyal 

olmamakla birlikte, kanun koyucu, hukuka aykırılığın kaldırılması söz konusu 

olduğunda, sonsuz teorik bir ilkenin yorumlanması aracılığıyla, bu antisosyalliğin 

değerlendirilmesini hâkime bırakmamaktadır, çünkü bırakılırsa hâkime kanuna 

istisna yaratma hakkı verilmiş olunmaktadır470. 

Ayrıca haklı amaç için doğru araç ölçütünün temelinde geçici siyasal görüşler 

bulunabilmektedir. Bunun nedeni bunların toplum vicdanında, her zaman sağlam bir 

temel dayanak bulan hukuki görüşler gibi olmamasıdır. Bunlar zamandan zamana 

sıklıkla değiştiğinden, işlenen suçların hukuka aykırılığını ortadan kaldıran neden 

olarak tanınmaları olanaklı olmamaktadır. Bu görüşlerin özellikle siyasal rejimlerin 

değiştiği belirsiz durumlarda, hâkimler tarafından yorumlanması gereğinin çok daha 

tehlikeli olacağı ise ortadır. Kanun koyucu, yaptırımını kanunda bulan suçun ortadan 

kaldırılması söz konusu olduğunda, sonsuz teorik bir ilkenin yorumlanması aracılığı 

ile bu antisosyalliğin değerlendirilmesini yargıca bırakmamıştır, çünkü yargıca 

kanuna istisna yaratma hakkı vermemiştir.471.  

Bu teorinin bir başka eksiği suçu tanımlayan kural karşısında değil, hukuka 

aykırılığı ortadan kaldıran kural karşısında varsayıldığından, ortaya çıkanın her 

şeyden önce biçimsel bir değere sahip olmasıdır. Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran 

kurala bağlı olarak işlenen fiil, yasal bir menfaatin elde edilmesi için yasal bir araç 

olarak ortaya çıkar, ama aynı fiile suçu tanımlayan kural açısından bakıldığında, 

yasa koyucu tarafından tanımlanan suç olarak ortaya çıkar ve bu nedenle yasal 

olmayan bir amaç için yasal olmayan bir aracın uygulanması olarak 

değerlendirilebilir. Bu nedenle fiile iki açıdan bakılır, bir kurala bağlı olarak hukuka 

uygun, diğer kurala bakılarak hukuka aykırı olarak değerlendirilir ve hukuka 

uygunluğunun nedenini de belirtilmez. Teorik ve şekli bir ilkeye dayanan bir 

çözümün eksikliği de budur472. 

                                                           
470 Cavallo, a.g.e., s. 168 
471 Cavallo, a.g.e., s. 168-69 
472 Cavallo, a.g.e., s. 169 
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Bir hakkın kullanılması durumunda amaç ve araç, hukuki menfaatlerin 

korunması bakımından söz konusu olmaktadır. Bu nedenle amaç ile araç 

karşılaştırması korunan menfaatlerin alt üst karşılaştırmasından başka bir şey 

değildir. Kısaca daha az önemdeki hukuki bir menfaatin ihlali, daha fazla önemdeki 

hukuki menfaatin kurtarılması için uygun araçtır. Bu hali ile bu teori çok soyut ve 

biçimsel olduğundan hukuki menfaatlerin karşılaştırılması teorisinin gölgesinde 

kalmıştır. Bu teori, hukuki menfaatlerin karşılaştırılması teorisini sınırlamakta ve 

düzeltmektedir473. Amaç ve aracın dayanak noktası hukuki menfaattir. Öte yandan 

bu teori de çatışan menfaatleri uyumlaştırmaktan çok, korunan menfaatler arası 

çatışmada bir menfaate üstünlük tanımaktadır. 

4- Fiilin Sosyal Uygunluğu Teorisi 

Hukuka maddi aykırılık, korunan hukuki menfaatlerin ihlal edilmesi veya 

zarar tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmasıdır. Hukuk kurallarının görevi bu 

menfaatleri korumaktır. Fakat hukuk kuralları ne kadar iyi düzenlenirlerse 

düzenlensinler, bazı menfaatleri koruyamamakta, bir başka deyişle menfaat 

çatışmalarını çözümleyememektedir. Bu durumlarda maddi aykırılığa bakmak 

gerekir. İşlenen fiil hukuk düzeninin amaçlarına, toplumun esaslarına uygun 

olduğunda, fiilin hukuka aykırılığından söz edilemez. Çünkü hukuk düzeni failden 

başka türlü hareket etmesini isteyemez474. 

Bu teoriyi kabul edenlerden bazıları, kanun tarafından fiil cezalandırılabilir 

olsa bile, toplumun gereklerine ve amaçlarına uygun fiillerin suç oluşturmaması 

gerektiğini, bir hukuka uygunluk nedeninin söz konusu olduğunu, fiilin kanundaki 

tanıma uygun olsa bile cezalandırılmayacağını, çünkü fiilin hukuka uygun olduğunu 

belirtirler475. Bazıları da bu durumda fiilin kanuni tanıma uygun olmadığını 

belirtirler476. 

Bu teoriyi kabul edenlere göre, fiilin hukuka aykırılığını belirlemek için, fiilin 

sosyal yaşamın amaç ve gereklerine aykırı olduğunun belirlenmesi gerekir. Sosyal 

yaşamın tarihi olarak oluşan sosyal-etik düzeninin alanı içinde yapılan bütün 

                                                           
473 Karl Siegert, Notstand und putativnotstand, Tübingen 1931, s. 25 
474 Dönmezer-Erman, a.g.e., C.II, s. 14;Kunter, a.g.e., s. 135 
475 Katoğlu, a.g.e., s. 59; Nuvolone, a.g.e., s. 23 Ayrıca bu teori ile ilgili olarak bkz, Yener 
Ünver, Ceza Hukukunda İzin Verilen Risk, İstanbul 1998, s. 67 vd.; 
476 Katoğlu, A.e.; Nuvolone, A.e. 
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faaliyetler sosyal bakımdan uygun bulunmaktadırlar477. Diğer bir ifade ile sosyal 

yaşamın düzeni içinde alışılmış ve normal şekilde hareket etmek, sosyal bakımdan 

uygun hareket etmek demektir478. Sosyal düzenin alanı içinde bulunan fiiller 

yasaklanmamıştır, çünkü sosyal yaşamın kurallarıyla uygunluk, onların maddi 

açıdan haksızlık olarak değerlendirilmesi olanağını ortadan kaldırmaktadır479. Kaldı 

ki hukuk düzeni failden başka türlü davranmasını da istememektedir480. 

Sosyal yaşamdaki birçok fiil ceza hukuku alanına girmekle birlikte, yani 

kanuni tanıma uygun olmakla birlikte, sosyal düzen o fiili sosyal bakımdan uygun bir 

fiil kabul etmekte ve böylelikle o fiilin cezalandırılmasının olanaksızlığını ortaya 

koymaktadır481. Öyleyse hakkın kullanılması fiilleri, her ne kadar kanuni tanıma 

uygun olsalar da sosyal yaşamın tarihsel olarak oluşan sosyal-etik düzeninin alanı 

içinde olup, sosyal bakımdan uygun olduklarından maddi açıdan haksızlık olarak 

değerlendirilmeleri olanaklı değildir ve suç olarak değerlendirilmezler.  

Bu teori de eleştirilmiştir. Öncelikle haklı amaç için doğru araç teorisine 

yapılan eleştiriler bu teori için de yapılmıştır. Zira bu teori de klasik doğal hukuk 

anlayışından, hukuka aykırılığın ikili anlayışına geçiş olduğu ve sosyal gereksinimler 

ve amaçlar veya kanun dışı ve ötesi kaynakların, kanun yapılırken etkili olabileceği, 

ancak yürürlükteki kanunu ilgilendirmeyeceği ifade edilmiştir482. Öte yandan bu 

teorinin ölçütünün geniş ve belirsiz olduğu483, hukuk güvenliğini tehlikeye soktuğu484, 

suç tiplerinin ve hukuka uygunluk nedenlerinin sınırlarının çözülmesine neden 

olduğu ve hukukla çelişen sosyal kuralların hukukun yerine geçmesi tehlikesine yol 

                                                           
477 Hans Welzel, Studien zum System des Strafrechts, s. 516-517; Ünver, a.g.e., s. 71 
478 Hans Welzel,. Das Deutsche Strafrecht, 1 Auflage, Berlin1947, s.45-46; Ünver, a.g.e., 
s. 72 
479 Manfred Maıwald, Zur Leistungsfaehigkeit des Begriffs  “erlaubtes Risiko” für die 
Strafrechtssytematik-Festschrift für Hans-Heinrich Jescheck zum 70. Geburtstag, 
Band I,  Berlin 1985, s. 408; Ünver, a.g.e., s. 69 
480 Nuvolone, a.g.e., s. 66-67 
481  von Jost  Benfer, Allgemeines Strafrecht, Köln 1984, s.59; Ünver, a.g.e., s. 69; 
Dönmezer-Erman, Nazari…,  C.II,  s. 14-15;  Kunter, a.g.e., s.135; Köksal Bayraktar, 
Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu, İstanbul 1972, s.73-74; 74; Çetin Özek, 
Hekim ve Hukuk, Tıbbi Müdahalede Bulunmak Hakkının Sınırları, Ayrı bası İstanbul 
1966, s. 448 
482 Katoğlu, a.g.e., s. 60; Kunter, a.g.e., s. 140 
483 Bayraktar, a.g.e., s. 74; Dönmezer-Erman, a.g.e. C.II, s. 15 
484 Dönmezer-Erman, a.g.e., C.II, s.15; Gallas, Zur Struktur…, s.103; Özek, Hekim..., s. 
448; Ünver, a.g.e., s. 103; Ottorino Vannını., Manuale di diritto penale, Parte Generale, 
Firenze 1947, s.163 
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açtığı485, bunun da suçta ve cezada kanunilik ilkesine, dolayısıyla hukuk devletinin 

esaslarına aykırı sonuçlar doğurabileceği, açıkça belirli olmayan bir ölçütün siyasi 

amaçlar için kullanılabileceği486 ileri sürülmektedir. 

Kanun sosyal bakımdan tehlikeli fiilleri suç saymamış, buna karşılık sosyal 

bakımdan tehlikeli olamayan fiilleri suç saymış olabilir. Sosyal bakımdan aykırılık, 

doğruluk gibi kanun koyucunun yol göstericisidir, ancak sosyal uygunluk yürürlükteki 

hukukla bezen çelişebilmekte, diğer bir ifade ile hâkim ile kanun koyucu arasında 

uyuşmazlık çıkabilmektedir. Bu durumda kanunu uygulamakla yükümlü olan hâkim, 

kanunu uygulamak için onu yorumlamakta ve bunun için de kanun koyucunun 

amacına bakmaktadır. Hâkim de fiilin sosyal bakımdan uygun olup olmadığı 

hakkında bir hüküm vereceğini düşünmekte fakat sonuçta kanun koyucunun hükmü 

üstün tutulmaktadır487. 

5- Üstün Menfaat Teorisi 

Bu teoriye göre kanun hukukun bütününü kapsamadığından, yalnızca 

kanuna dayanan hukuk yaşamın birçok sorununu çözemez. Bu nedenle kanun dışı 

bir hukukun varlığı kabul edilmelidir. Kanun dışı hukukun dayanağı, toplumun ve 

kişilerin menfaatleri arasında doğru ve adil bir denge kurulması amacı ve 

düşüncesidir. Bu amacın kanun dışı olduğu ve uygulamada önemi bulunmadığı 

söylanemez. Bu nedenle menfaatin söz konusu olmadığı ya da üstün bir menfaatin 

korunması gerektiği yerlerde hukuka aykırılık bulunmamaktadır488.  

                                                           
485 Stefan Trechsel - Peter Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 3. 
Auflage, Zürich 1990 s. 117 
486 Katoğlu, a.g.e., s. 63-64; Ünver, İzin...,  s. 118 
487 Rocco, a.g.e., s.486 
488 Kaneti, a.g.e., s. 224; Yukarıda da belirttiğimiz gibi Yargıtay bazen haklı amaç için doğru 
araç teorisini, bazen üstün menfaat teorisini, hukuk düzeninin çelişmezliği teorisiyle birlikte 
kararlarına gerekçe yapmaktadır. “…Hukuk düzeninin çatışan iki yararı aynı zamanda 
koruma altına alması düşünülemez. Aksi halde hukukun kendisi kendi kuralları ile çatışmış 
olur. Aslında konu biraz daha yakından incelendiğinde ve somut olay irdelendiğinde her iki 
hakkın aynı anda ve birbirine karşı korunmadığı, çatışma durumunda somut olay itibari ile 
birinin diğerine üstün tutulması gerektiği, böyle bir sonucun da yine hukukun vazgeçilmez 
temel ilkelerinden kaynaklandığı görülecektir. Bir yararın korunabilmesi için, diğerine üstün 
olması zorunludur. Korumadan söz edilebilmesi için de, hukuka aykırı olmayan bir eylemin 
varlığı gerekir. Hukuka aykırılığın özünü, hukukun koruduğu yararların saldırıya uğraması 
oluşturduğuna göre, hukuka uygunluk nedenleri de bu bakış açısına göre saptanabilir. 
Hukuka uygunluk nedenlerinde korunan kişinin korunan çıkar karşısında yer alan ve onunla 
çatışan değer daha üstünlük taşımalıdır. Bunun sonucunda da daha az üstün olan yarar, 
daha çok üstün olanı karşısında, korumasız kalması hukuk düzenince uygun görülmektedir. 
Böylece ya "çıkar eksikliği veya yokluğuna dayanan hukuka uygunluk" ya da "çıkar 
üstünlüğüne dayanan hukuka uygunluk söz konusu olmaktadır. Y.4.H.D. 1.5.1997 T. 



 114

Yukarıda da belirttiğimiz gibi hukuka aykırılığı maddi olarak kabul eden 

teorilere göre hukuka aykırılığın gerçekleşebilmesi için, hukuken korunan bir 

menfaatin ya da varlığın ihlal edilmesi, zarara ya da tehlikeye sokulması gerekir. 

Hukuka aykırılık fiille hukuk arasındaki basit bir çatışma değil, hukuk kuralı 

tarafından korunan hukuki değerin ihlalidir. Bu çerçevede hukuka aykırılık suç tipini 

düzenleyen kuralın içeriğine bağlı bir anlam taşır ve kanun ötesi kaynaklardan 

doğmuş ve hukuk tarafından korunan menfaat ya da varlıklarla fiilin çatışmasını 

ifade eder. Hukuka maddi aykırılığı kabul eden teorilerden olan bu teori de kuralın 

içeriğini oluşturan belirli menfaatlerin korunmasının ceza hukukunun amacı olduğu 

noktasından hareket etmekte ve suçu bu menfaatlere saldırı olarak görmektedir.  

Yine bu teoriye göre her menfaatin bir sahibi bulunmakta ve buna hukuki 

süje adı verilmektedir. Hukuki süje birey ya da devlet veya her ikisi de 

olabilmektedir. Ancak devleti dikkate alan menfaat, sahibi kişi olduğunda sübjektif 

menfaat olmamakta, bunun objektif bir içeriği bulunmaktadır. Bu nedenle objektif 

açıdan ve sübjektif açıdan menfaatlerin derecelendirilmesi ölçütünü belirlemek 

olanaklı olabilmektedir. Toplumsal ilişkilerin değişik alanlarında hukuken korunmuş 

pek çok menfaat, hem objesi hem de süjesi açısından çatışabilmektedir. Süjesi 

açısından toplumun menfaati bireyin menfaatine üstün tutulmakta, objesi açısından 

objektif değerine bağlı olarak bir menfaat diğerine üstün olabilmektedir. Öyle ki 

toplum menfaatine olan bir fiil yalnızca bireysel menfaatin ihlali ile 

gerçekleşebildiğinde, o menfaat ihlal edilmiş olmasına rağmen fiil hukuka aykırı 

olmamakta ve böylece bireyin menfaatine üstün bir menfaatin korunması için 

yapılan fiil, daha düşük değerli bir menfaati ihlal etmiş olmasına rağmen artık 

hukuka aykırı olmamaktadır. O halde kanuni tanıma uygun fiil, korunan menfaate 

aykırı olmadığı zaman ya da somut olarak bu korunmasını kaybettiğinde ya da 

                                                                                                                                                                     
1997/414 E. 1997/4624 K. sayılı ve Y.4.H.D. 25.1.2001 T. 2000/9528 E. 2001/686 K. sayılı 
kararları)(Kararların tam metni için bkz. Kazancı Yargıtay Kararları CD’si: Kazancı Hukuk 
Otomasyon Mevzuat ve İctihat Programları, Sürüm 2.0, İstanbul, Kazancı Bilişim 
Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi, Güncelleme 2007/2). Yargıtay’ın bu kararları özellikle 
hemen bir çıkarın üstünlüğü sonucuna varması nedeniyle eleştirilmiş ve denilmiştir ki 
“…Yargıtay, çatışan iki çıkarın hukuk tarafından aynı anda korunamayacağı gerekçesiyle 
hemen bir çıkarın üstünlüğü sonucuna varacağı yerde, öncelikle çatışan hakların 
uyumlaştırmasına yönelik bir çaba içinde bulunabilirdi. Yargıtay, çatışmanın çözümü için 
kullandığı modelin hukuksal dayanağı hakkında da fazla bilgi vermeyerek, doğrudan 
hukukun vazgeçilmez temel ilkelerine göndermede bulunmaktadır…”(O.Korkut Kanadoğlu, 
Türk ve Alman Anayasa Yargısında Anayasal Değerlerin Çatışması ve 
Uyumlaştırılması, İstanbul, 2000, s.69) 
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sahibinin iradesiyle tasarruf edilebildiği durumlarda, çatışma halinde bulunduğu 

başka bir menfaatin üstünlüğü nedeniyle hukuka aykırılık ortadan kalkmaktadır489. 

Üstün menfaat teorisine göre, bir hakkın kullanılması sırasında 

gerçekleştirilen suç tanımına uygun fiil bakımından, hakkın koruduğu menfaat ile 

hakkın kullanılması sırasında ihlal edilen menfaat karşılaştırılacaktır. Kullanılan 

hakkın koruduğu menfaat üstün ise, hukukun dayanağı, toplumun ve kişilerin 

menfaatleri arasında doğru ve adil bir denge kurulması amacı olduğundan, üstün 

olan menfaat korunacak ve fiil suç sayılmayacaktır.  

Bu teori de eleştirilmiştir. Denilmiştir ki, bu teori sorunun temel bir noktasını 

yakalamakta, felsefi, sosyolojik ve yaşama dair temeli araştırmakta, ancak suçu 

ortadan kaldıran nedenin hukuki temeline dokunmamaktadır. Hükümlerin genel 

nedeni ile hukuk felsefesi, fiillerin haklı gösterilmeleri amacıyla bunların değerinin 

tanınması konusu ile sosyoloji, hükümlerin konulmasına yol açan taleplere cevap 

verme ile yasa koyucu ilgilenmektedir. Hükümlerin değerinin belirlenmesinden söz 

edildiğinde hukukçu için araştırmalar bu son safhaya girer, ama hukukçu o hükmün 

hukuki temelini yürürlükteki hukuka bağlı olarak araştırmalıdır490. 

Menfaatlerin çatışması teorisi suçun ortadan kaldırılmasının hukuki temelini 

yakalayamamaktadır. Çünkü bütün gelişmiş yasamalarda, hukuk düzeni organik ve 

eksiksiz bir kural sistemi olarak kabul edilmektedir. Bu düzende menfaat çatışması 

gerçekleşmemektedir. Bu nedenle kanun koyucunun dikkatinden bir şeylerin kaçtığı 

ve düzenlenmediği ileri sürülemez 491. 

Bu teorideki menfaatler çatışmasının kanundan önce var olduğu 

söylenebilmekle birlikte kanun tarafından düzenlenmektedir. Gerçekten TCK’nin 26. 

maddesinde bu konu kanun koyucu tarafından düzenlenmiştir ve bu durumda suç, 

menfaat çatışmasının varlığı nedeniyle değil, kuralın varlığı nedeniyle ortadan 

kalkmaktadır. Eğer bunun aksi olsaydı, hâkim her defasında hangi menfaatin üstün 

hangi menfaatin daha az değerli olduğunu araştırmak zorunda kalacaktı ve bu 

durumda bu ölçütün belirlenmesi için kanun koyucunun kurallar oluşturması 

gerekecekti. Eğer bunu yapmadıysa, bunun anlamı bir hakkın kullanılması 

                                                           
489 Giulio Battaglini, Diritto penale, Padova 1949, s. 185; Mezger, Diritto…, s. 224  Ayrıca 
bkz. Fıandaco-Musco, Diritto penale…, s. 127-128 
490 Cavallo, a.g.e., s. 174 
491 Cavallo, A.e. 
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durumunda hukuka aykırılığı ortadan kaldırmaya menfaatler çatışması değil, bu 

çatışmayı çözüme kavuşturan kural neden olmaktadır492. 

Gerçekten süjenin veya hukuki varlığın nitelikleri nedeniyle üstün menfaatin 

korunması için işlendiği belirtilen suç olarak tanımlanan fiilin cezalandırılamaz olarak 

belirtilmesi, teorinin kabul ettiği menfaatler çatışmasının çözüm ölçütü temelinde 

değildir, fakat hakkı veren bir kurala uyuşma olduğu zaman hukuka uygunluk 

belirtilebilir. Bu uyumluluktan, bir hakkın kullanılması sırasında ihlal edildiği görülen 

menfaatin korunmadığı sonucu da çıkar, çünkü o bu şekilde diğer kurallar tarafından 

korunan menfaatleri sınırlandırmaktadır. O halde çatışma daha önce kural 

tarafından çözümlenmiştir. Bu nedenle hukuki temel, menfaatler çatışmasının içinde 

değildir. Fakat bazı menfaatlerin korunmasını, diğer belirli menfaatlerin yararına 

sınırlandırarak, menfaatler arası uyumlu birlikteliği, koordinasyonu ve menfaatler 

uyumunu güvence altına almak amacında olan kanun koyucunun belirlediği 

düzenlemenin içindedir. Bu kanun koyucunun varolan toplumsal düzenin korunması 

için izlediği amaçtır493. Gerçekte maddi aykırılık ile şekli aykırılık arasında çelişki 

olduğunda şekli aykırılık tercih edilmektedir, çünkü hâkimin kanunu düzeltme ve 

değiştirme hakkı bulunmamaktadır494. 

Öte yandan bu teori de korunan menfaatler arası çatışmada, çatışan 

menfaatlerin uyumlaştırılmasına yönelik çaba yerine, korunan menfaatler arası 

çatışmada menfaatlerden birine üstünlük tanımaktadır. Bu durum ise adaletsiz 

sonuçlar doğurabilmektedir. 

6- Çatışan Menfaatlerin Karşılaştırılması Teorisi 

Hukuken korunan farklı menfaatler arasında çatışma meydana gelmesi 

günlük yaşamda gözlemlenebilen toplumsal bir olaydır ve hukukun birinin veya 

diğerinin lehine karar vermek zorunda olduğu bir noktadır. Bu hallerde hukuk, 

menfaatlerden hangisine öncelik vermesi gerektiği sorusuyla karşı karşıya 

bulunmaktadır495. 

Hukukun koruduğu iki menfaatin çatışması durumunda, bunlardan hangisinin 

üstün tutulacağını kanunun göstermediği durumda, sorunun, hukukun amacına ve 

temel ilkelerine göre bir çözüme bağlanması gerekir. Buna göre önemli menfaat 
                                                           
492 Cavallo, A.e. 
493 Cavallo, a.g.e., s. 175 
494 Kunter, a.g.e., s.138 
495 Kangal, a.g.e., s. 208 
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daha az önemli menfaate üstün tutulacak ve önemli menfaatin korunması uğruna 

daha az önemli menfaat gözden çıkarılacaktır. Bu çerçevede belirlenen ölçüt, 

değerlerin tartımı ilkesine dayanmaktadır. Uygulamada hangi hukuki değerin daha 

ağır bastığı kanun hükümlerine, bu konuda hüküm yoksa kanun dışı ölçülere, 

özellikle hukukun temel düşüncelerine ve halkın hukuk duygusuna başvurularak 

çözümlenecektir496  

Hukuki menfaatlerin karşılaştırılması teorisine göre, bir hakkın kullanılması 

sırasında işlenen fiil, hakkın kullanılması suretiyle korunan menfaat, fiil nedeniyle 

ihlal edilen menfaatten daha üstünse hukuka uygun olacaktır. Diğer bir ifade ile bir 

hakkın kullanılması durumunda kullanılan hak, suçla korunan menfaate göre daha 

üstün bir menfaati temsil ettiğinden fiil suç olarak kabul edilmeyecektir. 

Bu teoriye göre, kanunlar hukukun tümü demek olmadığından, yalnızca 

kanun haline getirilmiş hukukun var olduğu, bunun dışında bir hukukun bulunmadığı 

yolundaki düşünceler kabul edilemez. Hukukun amacı, toplumun menfaatleri ile 

bireyin menfaatleri arasında adil bir denge kurmak olduğundan, herhangi bir nedenle 

korunması gereken bir menfaat bulunmadığı ya da daha üstün bir menfaat 

bulunduğunda, fiil suç olarak kabul edilemeyecektir. Ne gibi hallerde menfaatin 

bulunmadığı ya da üstün bir menfaatin bulunduğunu kanun gösterebileceği gibi, 

bunun hukukun genel ilkelerinden çıkarılması da olanaklıdır497. Üstün menfaatin 

belirlenmesi konusunda, ya üstün menfaatin kanun koyucu tarafından belirleneceği 

esası kabul olunmakta ve yürürlükteki hukuka itibar edilmekte ya da yürürlükteki 

hukukun ötesinde kalan esaslara, örneğin ortak uygarlık kurallarına başvurmak 

suretiyle belirleneceği esası kabul olunmaktadır498.  

Bu teoriyi benimseyenlere göre her şeyden önce başka türlü çözüme 

kavuşturulamayan bir menfaatler çatışmasının bulunması gerekir. Böyle bir çatışma 

bulunmakta ise, çatışan menfaatlerden hangisinin önceliğe sahip olduğunu 

belirlemek için hukuk düzeni devreye girer. Birden çok haklı menfaatten yalnızca biri 

korunabiliyorsa, hukuk hangisinin daha yüksek öneme sahip ve korunmaya değer 

                                                           
496 Kaneti, a.g.e., s. 263 
497 Peter Noll, “Tatbestand und Rechtsidrigkeit: die Wertabwägung als Prinzip der 
Rechtfertigung”, ZStW, 1965, s .9; Mezger, Diritto…, s. 219 vd.; Dönmezer-Erman, a.g.e., 
C. II, s. 12 
498 Dönmezer-Erman, A.e. 



 118

olduğuna karar verecektir. Bu şekilde birbirleriyle çatışan menfaatlerin karşılaştırmalı 

olarak değerlendirilmesi yapılacaktır499. 

Bu teoriye göre, ikinci olarak hukuki menfaatlerin karşılaştırılması 

gerekmektedir. Ancak bunun için hukuki menfaat ve hukuki değer veya varlık 

kavramlarının belirlenmesi gerekmektedir500. Ayrıca haklı amaç için uygun araç 

teorisi arasındaki farklardan birinin ortaya konulabilmesi bakımından da bunun 

belirlenmesi gerekir. Hukuki değer veya varlık, kişinin ihtiyaçlarının karşılanması için 

gerekli olan maddi ve manevi hususlardır501. Hukuki değerler bakımından yaşam, 

vücut dokunulmazlığı, malvarlığı, özgürlük, saygınlık gibi suçun hukuki konusunu 

teşkil eden haklar örnek verilebilir. Hukuki menfaat ise, hukuki değer veya varlık ile 

kişi arasındaki ilişkidir502. Menfaat var olan veya gelecekteki hukuki bir değere ilişkin 

kişisel isteklerden ibarettir. Böylelikle hukuki değer hukuki menfaatin konusunu 

oluşturmaktadır503. Öte yandan kavramsal olarak değer veya varlık objektiftir, 

menfaat ise sübjektif bir nitelik gösterir. Varlık, dış dünyada bulunan ve ihtiyaçları 

tatmine elverişli bulunan bir şeydir. Menfaat ise, bir varlığın ihtiyaca elverişli olup 

olmadığı konusunda kişinin yaptığı bir değerlendirme, yani kişi ile varlık arasındaki 

ilişki olduğundan kişiye aittir504. Bu çerçevede hukuki değerlerin karşılaştırılması ile 

hukuki menfaatlerin karşılaştırılması arasında fark bulunmaktadır. Hukuki değerler 

açısından, başka etkenler dikkate alınmaksızın yalnızca soyut olarak bu değerler 

karşılaştırmaya konu olmakta, hukuki menfaatler bakımından ise daha geniş bir 

değerlendirme yapılmaktadır. Hukuki değerlerin nitelik ve niceliği, alt-üst ilişkisi, kişi 

bakımından önemi, somut olayda ihlalin biçimi ve ağırlığı gibi birçok etken göz 

önünde bulundurularak hangisinin ağır bastığı belirlenmeye çalışılmaktadır. 

Üçüncü olarak hukuki menfaatlerden birine üstünlük tanınması 

gerekmektedir. Bir hakkın kullanılması sırasında, suç olarak tanımlanan fiili işleyen 

failin somut koşullarda ihlal ettiği menfaat, başka menfaatlerden daha az değerli ise, 

                                                           
499 Selim Kaneti, “Çatışan Değerlerin Tartılmasına Dayanan Hukuka Uygunluk”, Sorumluluk 
Hukukunda Yeni Gelişmeler II Sempozyumu, Ankara 15-16 Haziran 1978, İstanbul 1981, 
s. 162 ; Kangal, a.g.e., s. 210 
500 Bu konuda bkz. Yener Ünver, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal 
Değer, Ankara 2003; Yener Ünver, “Ceza Hukukunda Hukuksal Değer”, (Çev. R. Barış 
Erman),HFSA 2003, s. 113-119; Nevzat Toroslu, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun 
Hukuki Konusu, Ankara 1970; Kangal, a.g.e., s.2121 
501 Rocco, a.g.e., s.260-263 
502 Rocco, A.e 
503 Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, 8. bası, Ankara 2005, s. 92-93; Doğan 
Soyaslan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Bası, Ankara 2005, s. 228 
504 Pannain, Manuela di diritto penale, , vol. I, parte generale, Torino 1950, s. 23-24 
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suç olarak tanımlanan fiilin işlenmesine olanak bulunmaktadır. Hangi menfaatin 

daha az değerli olduğu her somut olay bakımından farklıdır. Bu nedenle bir hakkın 

kullanılması bakımından her somut olayda hangi hukuki menfaatin daha önemli 

olduğuna ilişkin genel bir kural koymak olanaklı değildir. Bu nedenle bir hakkın 

kullanılması sırasında suç sayılan fiilin işlenmesi ile ihlal edilen menfaate göre, 

hakkın koruduğu menfaatin daha üstün olması gerektiğinin belirlenmesi yeterli 

olacaktır. Bu şekilde her somut olayda teorinin uygulanması ve koşullarının oluşup 

oluşmadığının belirlenmesi hâkime bırakılacaktır505.  

Bu teori de eleştirilmiş, haklı amaç için uygun araç ve üstün menfaat 

teorisine yapılan eleştiriler bu teori için de yapılmıştır. Bu teori de üstün menfaatin 

kanun koyucu tarafından belirlenmediği durumlarda ya da maddi hukuka aykırılık 

fikri benimsendiğinde, hangi menfaatin üstün olduğu sorununu kesin bir biçimde 

çözmediği ve her zaman değişebilen değer hükümlerine bağlı tutulduğu ileri 

sürülmektedir506. Kaldı ki bu teori de korunan menfaatler arası çatışmada, çatışan 

menfaatlerin uyumlaştırılmasına yönelmekten çok menfaatlerden birine üstünlük 

tanıma yoluna yönelmekte, çatışan menfaatlerin uyumlaştırılmasını açık ve 

hesaplanabilir duruma getiren ölçütleri içermemektedir. 

Hukuka aykırılığı maddi olarak kabul eden teorileri ve teorilere yapılan 

eleştirileri bu şekilde ifade ettikten sonra, bu teorilerin tümüne birden yapılan 

eleştirilerden kanunilik ilkesi bakımından yapılanı bir kez daha vurgulamak 

gerekmektedir. Bu eleştirileri yapanlara göre hukuka aykırılığın saptanmasında 

temel ölçüt kuraldır507. Bir fiilin hukuka uygun veya aykırı olduğu kurala göre 

belirlenir. Hukuk kurallarının dışında kalan sosyal, siyasal, dinsel veya ahlaki kurallar 

hukukun dışındadır. Yasayı uygulayanlar yasayı uygularken yalnızca kanun 

koyucunun değerlendirmelerini dikkate alabilirler. Bu doğrultuda kanunen suç 

sayılan bir fiil, maddi bakımından, sosyal bakımdan uygun olabilir veya tam tersi de 

olabilir. Ancak kanun ile kanun ötesi kurallar uyuşmadığında hâkim kanun ile 

bağlıdır. Hâkimin kanun koyucunun yerine geçmesi düşünülemez508. Hâkim kanunu 

uygulamak zorundadır. Hâkimin değerlendirmesi ile kanunun değerlendirmesi 

çatıştığında da kural esas alınmalıdır509. Hâkim somut olayda ceza kanununun 

                                                           
505 Kangal, a.g.e., s.213-214 
506 Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 13 
507 Katoğlu, a.g.e., s. 64 
508 Antolisei, a.g.e., s. 178 
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öngördüğü suç tipinin bulunup bulunmadığını araştıracaktır. Fiilin sosyal aykırılığına 

ilişkin değerlendirme ile kanun koyucunun değerlendirmesi birbirine uymasa dahi 

hâkim, kanun koyucunun değerlendirmesi ile bağlı olacaktır. Çünkü kanunilik ilkesi 

başka türlü davranmayı engellemektedir. Ancak maddi hukuka aykırılık kanun 

konulmadan önce kanun koyucu tarafından, yasa uygulanırken de yorum 

gerektiğinde hâkim tarafından göz önüne alınacaktır510.  

B- Hakkı Şekli Olarak Kabul Eden Teoriler 

Hukuka aykırılığı dolayısıyla hakkı şekli olarak kabul eden teorilere göre, 

hukuka aykırılık yalnız şekli anlam taşıyabilir. Bu doğrultuda bir fiilin hukuka aykırı 

olması, bir yandan onun yürürlükteki hukukun bir kuralı ile çelişki içinde 

bulunmasıdır511 ki bu ceza hukuku bakımından, ceza kanunu ile fiil arasındaki bir 

karşıtlık durumudur. Diğer yandan hukuka uygunluk sebeplerinin dolayısıyla 

kullanılan hakkın kaynağının yalnızca kanun olmasıdır. Bir fiil hakkında kanun 

koyucunun anlayışı ile hâkim ya da toplumda yaşayan kişilerin anlayışı arasında fark 

varsa, kanun koyucunun anlayışının üstün tutulması gerekir. Hâkim kendi anlayışını 

bir kenara bırakmalıdır. Bir fiilin hukuka aykırı sayılmasını gerektiren nedenleri 

değerlendirmek kanun koyucuya düşen bir iştir512. Özellikle hukuka aykırılığın her 

olayda halkın duygusuna göre ya da başkaca genel ölçülere göre değerlendirilmesi, 

hukukun temeli olan güvence sağlama işlevini ortadan kaldırır513. Hukuka şekli 

aykırılık, kanunilik ve suçun şekli anlayışında kaynağını bulur ve hukuk devletinin 

güvence sağlama işlevini yerine getirir514 

Hakkı dolayısıyla hukuka aykırılığı şekli olarak kabul eden teoriler de birkaç 

bakımdan eleştirilmiş ve denilmiştir ki, hukuka şekli aykırılık, temel hak ve 

özgürlükleri güvence altına alan bir hukuk düzeni getirmekle birlikte, ceza adaletini 

ve suçla mücadelenin etkin biçimde sağlanmasına engel olmaktadır. Ayrıca hukuka 

aykırılığı şekli olarak kabul eden anlayış yasamanın keyfiliğine yol açabilmektedir. 

Örneğin yasama organında çoğunluğu elde eden bir siyasal grup, ceza kanunlarını 

                                                           
510 Katoğlu, a.g.e., s. 64 
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dilediği gibi belirlemeye kalkması halinde artık hukuka aykırılığın şekliliği anlayışının 

kişi hak ve özgürlüklerini güvence altına almasından söz edilemeyecektir515.  

Buna karşı hukuka şekli aykırılığın, başına buyruk totaliter rejim altında 

yaşayan bireyler bakımından bir güvence teşkil etmeyeceği doğrudur, ancak kişi hak 

ve özgürlüklerine dayanan, demokratik ve özgürlükçü bir anayasal rejim 

çerçevesinde kanunilik ve hukuka şekli aykırılık anlayışı, kişi hak ve özgürlüklerinin 

güvencesidir. Bu rejimlerde yasaların yargısal denetime tabi olması, yasama 

sürecine sivil toplum örgütleri gibi yasama organı dışındaki kişi ve kurumların 

katılması ve yasama yetkisinin meşru kullanılması bu sakıncayı ortadan 

kaldırmaktadır516. 

Hakkı şekli olarak kabul edenler de, hukuka aykırılığın belirlenmesine esas 

teşkil edecek ölçütün ne olacağı konusunda değişik teoriler ileri sürmüştür. Bunlar 

hukuka aykırılığın eksikliği teorisi, izin verilen fiilleri cezalandırmanın olanaksızlığı 

teorisi, fiilin gerekliliği teorisi, çelişkiye yer vermeme teorisidir. 

1- Hukuka Aykırılığın Eksikliği Teorisi 

Bu teoriyi savunanlar, bir fiilin suç olması için hukuka aykırı olması 

gerektiğini, yani fiil ile hukuk düzeni arasında bir çatışmayı yansıtması gerektiği 

noktasından hareket etmektedirler. Gerçekten eğer bir hakkın kullanılması kanuna 

göre yapılmışsa, fiil ile hukuk düzeni arasında bir çatışma bulunmamaktadır ve bu 

nedenle hukuka uygunluk, fiilin meşruluğunun nedeni ve suçun 

cezalandırılmazlığının temeli olmaktadır517. 

Bu teori eleştirilmiş ve biçimsel olduğu, çünkü yalnızca hukuk düzeni ile fiil 

arasındaki çatışma eksikliğini ortaya çıkarmakla sınırlı olduğu, ama suçun 

gerçekleşmemesinin gerçek nedenini, mantığını ve temelini bize vermediği ileri 

sürülmüştür518. Öte yandan teori sorunu çözümlerken çatışan hakların 

uyumlaştırılmasına yönelik bir çaba içinde olmayıp, doğrudan hakkın kullanılmasına 

izin veren kuralı göz önünde tutarak, bu kuralın koruduğu menfaate üstünlük 

tanımaktadır. Bu hali ile adaletsiz sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

                                                           
515 Mantovani, A.e. 
516 Katoğlu, a.g.e., s. 43-44 
517 Maggiore, a.g.e., C.1, s. 171 vd.; De Marsico, a.g.e., s. 141; Angioni, a.g.e., s. 155 vd. 
518 Cavallo, a.g.e., s. 170 
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2- İzin Verilen Fiilleri Cezalandırmanın Olanaksızlığı 
Teorisi.  

Bu teori ceza hukukunun bir yaptırım hukuku olduğu varsayımından hareket 

etmektedir. Buna göre hak ve menfaatleri koruyan emirler ceza hukukundan önce 

bulunmaktadır. Ceza hukuku bu emirlere yalnızca kendi yaptırımlarını eklemiştir. 

Suç sayılan fiil suç olarak kabul edilmeden önce bir haksız fiildir. Bu nedenle ceza 

hukuku ikincil niteliktedir. İkincil niteliği nedeniyle diğer kanunlarca izin verilmiş 

fiillerin suç tipine uygun olmaları halinde bile cezalandırılamayacağı kabul 

edilmelidir519. 

Bu teorinin her türlü temelden yoksun olduğu ileri sürülmüş, var olan 

emirlere, ceza hukuku yalnızca cezai yaptırımları eklediğinde bile, var olan emre 

yeni bir şekil verdiği, onu değerlendirerek ve biçimlendirerek yeni bir hukuki varlık 

haline soktuğu ifade edilmiştir520. 

Aslında ceza hukukunun bağımsızlığı, bu özelliğin dışında, orijinal emirlerin 

yaratılmasında ve yapısal olarak onların dönüşümünde de görülebilmektedir. 

İtalya’da soyun korunmasına dair emirlerin ceza kanunu dışında başka hiç bir hukuki 

kuralda dikkate alınmayışı örnek olarak gösterilerek, ceza hukukunun tarihi olarak, 

yalnızca yaptırımları değil, aynı zamanda hukukun başka dallarında karşılığı 

bulunmayan emirleri de koyabildiği belirtilmektedir521. 

Üstelik ceza hukukunun cezai olmayan emirlerce korunan menfaatleri 

korurken, onları artık öncelikle devletin menfaatleri olarak koruduğu ve bu menfaatin 

farklı bir menfaat olduğu ileri sürülmektedir522. 

Yine ceza kanununun işlevinin, ikincil bir işlev olmadığı ifade edilerek523, bu 

nedenle onun diğer kanunlar tarafından izin verilen fiilleri de cezalandırabileceği, 

yani bu durumda onlara istisna oluşturabileceği ya da onların koruduğu hakların 

sınırlama ile karşı karşıya kalabileceği, örneğin Medeni Kanun tarafından malike 

mutlak şekilde malları üzerinde tasarruf hakkı verildiği, ancak İt.C.K.’nin 338. 

maddesinin bu hükmü daraltarak mal üzerinde tasarruf fiillerinin bir hükümden 

doğan mecburiyetlerden kaçınmak için dolandırıcılık amacıyla işlenmesi durumunda 
                                                           
519 Flippo Grispigni, Corso di diritto penale, Padova 1932, s.330 vd. 
520 Maggiore, a.g.e., C.1, s.226 
521 Cavallo, a.g.e., s. 170 
522 De Marsico, a.g.e.,  s. 6 
523 Rocco, a.g.e., s.69; De Marsico, a.g.e., s.5; Battaglini, a.g.e., s. 8 
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cezalandırılmalarını öngördüğü, böylelikle ceza kanununun diğer kanunlarca izin 

verilen fiilleri cezalandırabileceği ortaya konulduğundan, bu teorinin bir hakkın 

kullanılması sırasında işlenen suçun cezalandırılmazlığının gerçek hukuki temelini 

ortaya çıkarmadığı belirtilmektedir524. Ayrıca bu teoriye hukuka aykırılığın eksikliği 

teorisine yapılan eleştiriler de yapılmaktadır. 

3- Fiilin Gerekliliği Teorisi  

Bu teori yanlıları da bir hakkı belirleyen kuralları olumsuz kurallar olarak 

ortaya koymakta ve bu nedenle de bu kuralları haklılık nedenleri olarak 

isimlendirmektedir. Bunlara göre uygun bir çözüm bulmak için, izin veren kural 

tarafından belirlenen durum ile kanuni tanıma uygun fiilin gerçekleştirilmesi 

arasındaki ilişki üzerinde dikkatleri yoğunlaştırmak gerekmektedir. Hakkın 

kullanılması sırasında izin veren kuralca belirlenen durum önemli bir özellik 

göstermektedir. Bu özellik ise, hakkın gerçekleşmesinin, fiili gerçekleştiren 

tarafından işlenen ve kanun tarafından suç olarak öngörülmüş olan fiilden geçme 

gerekliliğinde bulunmasıdır. Diğer bir ifade ile hakkını kullanmak için kanun 

tarafından suç olarak öngörülen fiilin gerçekleştirilmesi gereklidir525. 

Bu düşüncede olanlara göre İt.C.K.nin 51. (TCK’nin 26.) maddesi, suç 

yaratan bir kural ile hukuk düzeninin bir başka kuralı arasında ortaya çıkan çatışma 

ilişkisinin sınırlarını ifade etmektedir. Bu son kural tipik fiil olmadan 

gerçekleşemeyen hakkın kaynağı olmaktadır. Çatışmanın temel özelliği, bir hakkın 

kullanılmasında her zaman kanunca korunan bir menfaatin feda edilmesinde 

bulunmaktadır. Bu kuralın etkisi ceza kuralının uygulanmamasıdır526. Bu teoride 

aslında fiilin hukuka uygunluğunun nedenini TCK’nin 26. maddesinde görmekte, fiilin 

suç olarak tanımlanması ile korunan menfaat ile kullanılan hakkın koruduğu 

menfaatin çatışmasında, bu menfaatlerin uyumlaştırılmasına yönelmeden, kullanılan 

hakkın koruduğu menfaate, yalnızca TCK’nin 26. maddesi nedeniyle üstünlük 

tanımakta, böylelikle adaletsiz sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

 

 

                                                           
524 Cavallo, a.g.e, s. 163 
525 Dario Santamaria, Lineamenti di una dottrina dele esimenti, Napoli 1961, s.; Fiore, 
Diritto penale…, s. 307; Regina, a.g.e., ,s. 1-2 
526 Fiore, a.g.e.,  s. 314 
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4- Çelişkiye Yer Vermeme Teorisi 

Bu teori suç teorisinden başlayarak hukuk düzeninin birliğini tartışılmaz bir 

gerçek olarak kabul etmektedir527. Buna göre hukuk düzenin ceza hukuku, idare 

hukuku, medeni hukuk gibi bölümlerinin her birinin özerkliği, bir birlik çerçevesindeki 

bütünlüğün yapısının ve işlevinin özerkliği olarak görülmektedir.  

Bu teoriyi savunanlara göre bu birlik bağlantısı anayasa tarafından ortaya 

konulmaktadır. Zira diğer bütün yasalar uygunluklarını anayasadan elde ederler. 

Bunlara göre bu birlik kendisini tutarlılık içinde ifade etmektedir. Çünkü bu birlik 

hukuk devletinin bir işareti, belirtisi ve en temel özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. 

Çünkü hukuk devleti izin verilenle izin verilmeyeni ortaya koyarak vatandaşlara 

yönelik olarak güvence görevini yerine getirmektedir. Bu nedenle bu birliği 

tartışılmaz bir gerçek olarak kabul etmek, mantıki bir sonuç olmamakta veya temel 

hukuki metinleri koruma ideolojisi olarak da ortaya konulmamaktadır528. 

Aynı fiilin, hukuk düzeninin farklı bölümlerinde çelişkili şekilde hem izin 

verilen hem de izin verilmeyen olarak gösterilmesi kabul edilemez bir durumdur529. 

Aynı fiile hukuk düzeninin her bir bölümünce öngörülen yaptırımlar ayrı ayrı ya da 

birlikte uygulanabilmektedir. Ancak bu yaptırımların uygulanabilmesi için, her şeyden 

önce fiile izin verilmemesi gerekmektedir. Fiile izin verilip verilmediğine de yalnızca 

bir bütün olarak hukuk düzeni karar verebilmektedir530. 

Bu teoriyi kabul edenlere göre hukuk düzeninin bazı yerlerinde değişik 

amaçları tatmin için ceza yaptırımına karşıt sonuçlara neden olan kendine özgü bir 

kural, diğer bir ifade ile suç olarak kanunda tanımlanan fiili gerçekleştirme yetkisini 

öngören bir kural belirebilmektedir. Aynı fiile bağlı hukuki sonuçlar arasındaki 

karşılıklı uyuşmazlık, onları doğuran kurallar arasında bir çatışmaya neden olmakta 

ve her kural çatışmasında olduğu gibi, ikisinden biri diğerine geçit vermektedir531. 

Çatışmanın çözümü hukuk düzeninin bütünlüğünden yana hukuki bir seçimi 

gerektirmekte ve her durumda bir yetkiyi veren kural üstün tutulmakta, böylelikle 

                                                           
527 Marinucci, Cause …, s.132 ; Fiandaca-Musco, a.g.e., s. 128; Fiore, a.g.e., s.315; 
Marinucci-Dolcini, Corso…, C. I, s. 283; Mario Romano, Commentario sistematico del 
codice penale, Milano 2004, C. I, madde 50, s. 443 
528 Marinucci, Cause …, s.132 
529 Marinucci, Cause …, s.132 
530 Marinucci, A.e. ; Marinucci-Dolcini, Corso…, C. 1, s. 283; Romano, a.g.e., C. I, madde 
50, s. 443 
531 Marinucci,  Fatto…, s. 1228; Marinucci, Cause…, s. 132 
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hukuki amaç, kaybeden ceza kuralının koruduğu menfaatin gözden çıkarılmasını 

yasal hale getirmektedir.  

Bu teorinin kullandığı hukuka uygunluk nedenleri ismi ile bir yetkiyi veren 

hukuk düzeninin kuralları belirtilmektedir. Bu kurallar fiili kendi tanımları arasında 

saymakta ve gözden çıkarılan menfaat aracılığı ile diğer amaçlar için fiile cezai bir 

sonuç yükleyen kurallara üstün gelmektedir. Bir ve aynı fiil, hem suç sayılan fiil 

tanımı altında hem de hukuka uygunluk nedenleri altında, diğer bir ifade ile hakkın 

kullanılması olarak değerlendirilmekte, görünürde bir kurallar çatışması belirdiğinde 

fiil bir bütün olarak hukuk düzenine uygun olmakta ve böylelikle izin verilir duruma 

gelmektedir532. 

Hukuka uygunluk nedenlerinin, bir bütün olarak hukuk düzeni kurallarının 

niteliğine bağlı bir başka özelliği de, bunların hukuk düzeninin herhangi bir yerinde 

değil, hukuk düzeninin her yerinde olabilmeleridir533 ve hukuk düzeninin bütünü 

üzerinde etkili olmalarıdır.  

Herhangi bir fiil işlendiğinde cezai bir yaptırım ile birlikte daha hafif 

yaptırımlar olan medeni ve idari yaptırımlar da söz konusu olabilmektedir. Hukuka 

uygunluk nedenlerini ve bu nedenlerin içinde yer alan bir hakkı belirleyen kuralların 

niteliği ise, bu fiile daha hafif yaptırımlar öngören ve çatışma halinde bulunan bu 

kurallara da üstün gelmeleridir, diğer bir anlatımla hakkın kullanılması çerçevesinde 

işlenmesine yetki verilen fiil ne cezai ne de medeni ve idari yaptırımlara tabi 

kılınabilmektedir. 

O halde hukuka uygunluk nedenlerinin işlevi yalnızca ceza hukukuna ilişkin 

olmamaktadır. Yine diğer amaçlara bağlı olarak suçu tanımlayan kuralın koruduğu 

yararın saldırıya uğradığı suç tipinde tanımlanan fiil gerçekleştiğinde yalnızca 

rasgele suç siyasetinin amaçlarını gütmemektedir534. Bu nedenle hukuka uygunluk 

nedenlerinin ve bu nedenlerin içinde yer alan bir hakkı belirleyen kuralın maddi ceza 

hukukunu tamamladığı söylenememekte, söylenirse aynı şekilde aynı fiillere medeni 

ya da idari yaptırımlar öngören kuralları da tamamladığı söylenebilmektedir. Bir 

bütün olan hukuk düzenin kurallarının yapısından, hukuka uygunluk nedenlerinin ve 

                                                           
532 Marinucci,  Fatto…, s. 1228; Marinucci, Cause…, s. 132; Giorgio Marinucci, 
“Antigiuridicita”, Digesto. delle discipline penalistiche, I, Torino 1987, s. 181-182 
533 Amelung, Zur Kritik…, s-. 619 
534 Amelung, A.e. 
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bir hakkı belirleyen kuralın bir başka niteliği kaynaklanmaktadır ki, bu anayasal da 

olsalar ceza hukukunun temel kurallarına bağlı bulunmamalarıdır535. 

Somut fiil, hem suç sayılan fiil olarak hem de hukuka uygunluk nedenleri 

dolayısıyla hakkın kullanılması içinde gerçekleşebilmekte ve hukuk düzeninin bu iki 

karşıt kuralı arasında üstünlük, hakkı belirleyen kurala yani izin veren kurala 

verilmektedir. Bunun nedeni açıktır, çünkü fiil yasaldır, çünkü izin verilmiştir. O halde 

ihtiyati tedbirler için bile gerçekleştirilmesi engellenememektedir. Bu nedenle yasal 

bir fiile yönelik her türlü baskı ve engelleme girişimi hukuka aykırı olmaktadır 536. 

Hukuk düzeni, hukuka uygunluk nedenlerini bu çerçevede hakkı belirleyen 

kuralların hukuk düzeninin kuralları olduğunu ve etkilerinin tüm hukuk düzenine 

yönelik olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü izin veren kural, yalnızca çatıştığı ceza 

kuralına değil, çatıştığı medeni veya idari yaptırım gerektiren kurala da üstün 

gelmektedirler. Hukuk düzeni açısından bu sonuç gerekli bir sonuç olarak 

görünmektedir, çünkü eğer medeni ya da idari yaptırımı gerektiren kural 

uygulanabilir ise, bütün düzen tarafından yaptırıma tabi tutulmama durumu ortadan 

kalmakta ve hukuka uygunluk nedenlerini dolayısıyla hakkı belirleyen kuralların fiili 

hukuka uygun kılacak temel özelliği yok olmaktadır537. 

Nitekim hukuka uygunluk nedenlerinin hukuk düzeninin herhangi bir yerinde 

saptanması konusunda, bir hakkın kullanılmasının İt.C.K.’nin 51. (TCK’nin 26.) 

maddesinin düzenlemesi örnek olarak gösterilmekte ve bu durumun bu madde 

tarafından açıklığa kavuşturulduğu ileri sürülmektedir.  Buna göre İt.C.K.’nin 51. 

(TCK’nin 26.) maddesi bir açık kuraldır538 ve bir hakkı veren hukuki kural, hukuk 

düzeninin neresine yerleştirilmiş olursa olsun, bir hakkın kullanılması sırasında 

hukuka uygunluk ortaya çıkar. Çünkü fiil izin verilen fiildir. Burada kanunda 

tanımlanan fiillere yönelen ceza kanununda yer alan açık kuraldan söz edilmekte ve 

bu kural geniş bir görüş birliği ile hukuk düzeninin genel ilkelerinin bir ifadesi olarak 

anlaşılmakta ve bu nedenle bütün hukuk düzeni üzerinde etkilerini göstermektedir. 

Diğer bir ifade ile bir hakkı veren kural, hukuk düzeninin neresine yerleştirilmiş 

                                                           
535 Amelung, A.e. 
536 Marinucci, Fatto…, s. 1230 
537 Marinucci, a.g.e…., s. 1230, 1234  
538 Açık ceza normu konusunda bkz. Zeki Hafızoğluları, a.g.e., s. 286 
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olursa olsun, aynı fiile uygulanabilen hukuk düzeninin diğer bütün kurallarına 

üstünlük sağlamaktadır539. 

Kısaca bütün olarak hukuk düzeni bir hukuki kurallar dünyasıdır, devamlı 

olarak değişmektedir, kendi amaçları da değişmektedir. Bu amaçların güdülmesi 

idari ya da medeni yaptırımlara tabi olan ya da ceza yaptırımına tabi olan fiillerin 

yapısında bulunan menfaatlerin gözden çıkarılmasını yasal kılmaktadır. Ceza 

hukukunda, idare hukukunda ve medeni hukukta, hukuka uygunluk nedenlerini 

belirleyen kurallar, yalnızca rastlantı eseri idari ya da medeni yaptırım öngören 

kurallarla, ceza yaptırımı öngören kurallarla çatışmakta ve onlara üstünlük 

sağlamaktadır. Bu nedenle ceza hukukunun temel kurallarının, bir başka ifade ile 

şekilsel güvenceye ihtiyaç duyan en sert resmi baskı düzeninin, bir bütün olarak 

hukuk düzeninin kuralları olan hukuka uygunluk nedenlerine kadar genişlemeyeceği 

sonucu ortaya çıkmaktadır540. 

Hukuka uygunluk nedenlerini dolayısıyla hakkı belirleyen kurallar bir bütün 

olarak hukuk düzenin kendisine özgü kurallarıdır. Kendi amaçları bulunmaktadır. 

Düzenin herhangi bir yerine yerleşmiş ya da yerleşebilmektedir. Bu kurallar ceza 

kurallarını sınırlamamakta ya da onlara istisna oluşturmamaktadır, fakat ceza 

kurallarıyla çatışmaya girmekte ve onlara üstünlük sağlamaktadırlar. Bu nedenle 

hükümlerin son derece düzensiz bir birlikteliğine indirgenen bir hukuk düzeninin 

görünümüne itiraz edilirken, birinin uygulanması diğerinin uygulamadan kalkması 

sonucunu doğurmaktadır541. Hukuka uygunluk nedenlerini dolayısıyla hakkı 

belirleyen kurallar, normal olarak yasak olan fiillere istisna olarak izin veren, hatta bu 

fiilleri emreden istisna kurallar değildir. Çünkü istisna kural anlayışı ceza 

hukukundaki az sayıdaki kuralı dikkate almanın sonucudur ve kuralın uygulamadan 

kalkmasının gerçek doğasını anlaşılmaz kılmaktadır542. 

Fiile ceza yaptırımı uygulayan kurallar ile aynı fiili işlemeye izin vermek gibi 

karşıt hukuki etki yaratan kurallar arasındaki çatışmada, bir bütün olarak hukuk 

düzeninin kuralları arasındaki çatışmada, ikinciler birincilere üstünlük sağlamakta ve 

onları geçit vermeye zorlamakta ve fiilin ceza yaptırımına tabi tutulmasıyla korunan 

hukuki menfaatin gözden çıkarılması düzen tarafından dayatılmış bir maliyet olarak 

                                                           
539 Antolisei, a.g.e.,  s. 82; Grosso, L’errore …, s.199 
540 Marinucci, a.g.e., s. 1230 
541 Gallo, L’elemento…, s. 18 
542 Marinucci, a.g.e., s. 1238-1239 
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ortaya çıkmakta ve hukuka uygunluk nedenlerini belirleyen kuralların temelinde 

yatan özerk amaçların güdülmesi maksat edinilmektedir543. 

Böylelikle hukuk düzeninin bakış açısı olarak görünen, bu bakış açısından 

istisnanın istisnası çözülmekte ve hukuka uygunluk nedenlerinin kıyas yoluyla 

genişlemesi sorunu da çözüme kavuşmuş olmaktadır. Hukuka uygunluk nedenlerini 

dolayısıyla hakkı belirleyen kurallar istisna ya da ceza kurallarının parçacıkları değil, 

ama bütün düzeni etkileyen cezai olmayan özerk kurallar olduğundan, onların kıyas 

yoluyla uygulanması olanağı doğmaktadır. Çünkü ceza kurallarını çevreleyen 

güvence verici gereksinimler nedeniyle, kıyas yasağı yalnızca ceza kuralları için 

geçerli bulunmaktadır. Hukuka uygunluk nedenlerini dolayısıyla hakkı belirleyen 

kurallar, düzenin genel ilkelerinin ifadesi olarak algılandıklarından, hukuka uygunluk 

nedenlerini bu çerçevede hakkın bulunmamasını olumsuz unsurlar olarak kabul 

eden ve bunları genel kurallara istisna olduğunu kabul edenler de kıyas yoluyla 

genişlemeyi kabul etmektedirler544. 

Bu teoriyi savunanlara göre objektif hukuka aykırılık kavramına yapılan 

eleştiri de haksızdır, çünkü fiil hukuka aykırı ya da hukuka uygun olarak 

değerlendirilebilmektedir. Fiilin uygunluğu ya da uygunsuzluğu ceza kuralına göre 

değil, fiile izin veren ya da vermeyen cezai olmayan bütün hukuk düzeninin kuralları 

göz önüne alınarak belirlendiği düşüncesi sağlamlaştığında, objektif hukuka 

aykırılığa yapılan eleştiriler ortadan kalkmaktadır. Gerçekten fiilin kendisi, onun 

gerçekleştirilmesine izin veren kuralların objesi olmakta ve fiil ile görünür hale gelen 

ihlal edilen hukuki menfaat, diğer amaçların korunması ve tatmininin hukuki 

maliyetini temsil etmektedir545. Böylece fiil kendi objesinin hukuki önemini ve hukuka 

uygunluk nedenlerinin dayanak noktasını ele geçirmektedir546. 

Kasten işlenen bir suç, kasten işlenen bir suç fiilini ve bu fiilin hukuka 

aykırılığını yani hukuka uygunluk nedenlerinin olmamasını gerektirmektedir. Bu 

nedenle failin iradesinin ve bu iradenin dışavurumun içeriği hukuk düzeninin 

değerlendirmesine göre izin verilmiş ise, kasti sorumluluğun ortadan kalkması 

tamamen mantıksal olmaktadır. Yanılma durumunda hukuk düzeninin hukuka aykırı 

olarak mütalaa ettiği bir suç fiilini gerçekleştirme iradesinde suç kastı eksiktir zira fail 

                                                           
543 Marinucci, A.e. 
544 Antolisei, a.g.e., s .82 ve 229 
545 Marinucci, Fatto…, s. 1240 
546 Marinucci, A.e. 
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yanılmıştır. Hukuk düzeninin izin verdiği bir suç fiilini gerçekleştirme iradesinde, suç 

kastının kendisi zaten ortaya çıkmamaktadır547. 

Bu teori hukukun bütünlüğünden yola çıkmakla birlikte, bu bütünlük içinde, 

fiilin suç olarak tanımlayan kuralın koruduğu menfaat ile kullanılan hakkın koruduğu 

menfaatin çatışması durumunda, bu menfaatlerin her birinin gerçeklik kazanacak 

şekilde uyumlaştırılması gereğini göz ardı etmektedir. Böylelikle hukuk düzeninin 

koruduğu bir menfaatin, yine aynı hukuk düzeninin koruduğu diğer menfaate karşı 

bütünüyle bir üstünlükten yararlanmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede çatışan 

menfaatlerin uyumlaştırılmasını ve bu uyumlaştırmayı açık ve hesaplanabilir hale 

getirilebilmesini sağlayacak ölçütleri ortaya koymak yerine, menfaatler 

çatışmasında, yasaklayan ve izin veren kuraldan izin vereni üstün tutarak adaletsiz 

sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

C. Düşüncemiz 

Düşüncemize göre hukuk düzeninin birliği tartışılmaz bir gerçektir ve bu birlik 

hukuk devletinin en temel özelliğidir. Çünkü hukuk devleti izin verilenle izin 

verilmeyeni ortaya koyarak vatandaş bakımından güvence görevini yerine getirir548. 

                                                           
547 Marinucci, A.e. 
548 Hukuk düzeninin birliğine karşı çıkan ve hukuka aykırılık kavramının çoğulluğunu ve 
hukuka aykırılığı kaldıran nedenlerin ayrığını ileri süren düşüncelerde bulunmaktadır. Bu 
düşünceye göre, hukuka aykırılık hukuk düzeninin bölünmez bütünlüğüne kaçınılmaz olarak 
bağlı bulunmamaktadır. Suç tanımına uyan fiil, ceza hukuku açısından hukuka uygun olduğu 
halde, hukukun diğer dalları açısından hukuka aykırı olabilmektedir. Diğer bir ifade ile hukuk 
sisteminin her bir dalına göre hukuka uygunluk nedenleri öngörülebilmekte ve bu nedenler 
her bir dala göre çoğaltılabilmektedir. Bunlar farklı hukuka aykırılık hükümleri ile ve çeşitli 
hukuka uygunluk nedenleri ile uyuşmayabilmektedir. Cezai, medeni, idari olarak korunmuş 
menfaatleri ihlal eden fiillere yönelik  hukuka uygun ya da aykırı değerlendirmeleri çelişkili 
olarak üst üste gelebilmektedir (Hans  Ludwig Günther, Strafrechtswidrigkeit und 
Strafunrechtsausschluss, Köln 1988, s. 42; Amelung, Zur Kritik…, s. 85 ;Fiandaca-Musco, 
Diritto penale, s. 152). 

Bu düşünceyi eleştirenlere göre hukuka uygunluk nedenlerini öngören normlar cezai, 
medeni, idari bir fiilin işlenmesine yetki verebilmekte, hatta görev olarak dayatabilmektedirler 
ve bu normlar hukuka aykırılığı ortadan kaldırmaktadırlar. Bu durum hukuka uygunluk 
nedenlerini öngören normların, bütün hukuk düzeni ile olan çelişki ilişkisi olarak ortaya 
çıkmaktadır. Fakat hukuk düzenin bütünlüğü düşünsel olarak parçalandığında, fiilin hukuka 
aykırı bütünlüğü de farklı hukuka aykırılık hükümleri içinde parçalanmaktadır. Hukuk 
sisteminin her bir dalına göre hukuka uygunluk nedenleri öngörüldüğünde ve bu nedenler 
her bir dala göre çoğaltıldığında, farklı hukuka aykırılık hükümleri ile çeşitli hukuka uygunluk 
nedenleri, tehlikeli uyuşmazlıklar meydana getirebilmektedir (Marinucci, Cause…, s. 133). 

Yine bu teoriyi eleştirenlere göre bu teori kabul edildiğinde, Devlete ait ortaklaşa ya 
da kişisel menfaatlerin bütünlüğü, özel ya da kamusal otoritelerin isteğine bağlı 
müdahalesine bırakılmaktadır, bu durum ise hukuk düzeninin bütünlüğü ile hukuk devleti 
arasındaki ilişkiyi somut biçimde ortaya koymaktadır. Hukuk devletinde kanunilik ilkesi 
çerçevesinde, devletin insancıl ya da sert olmasına göre devlet yetkilerinin sınırlandırılması 
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ortaya çıkmaktadır. Hukuk düzeninin bütünlüğü bozulduğunda kamusal yetkileri ellerinde 
bulunduranlar, fiillerini yasaya uygun hale getirmek için ve müdahaleye yönelik yetki ve 
görevlerini kamu hukuku normlarınca saptanan sınırlamalardan muaf tutmak için. kamu 
çalışanlarının cezalandırılmazlık kurumundan faydalanmasını sağlayacak normlar arayışına 
girmekte ya da en azından kamu çalışanlarına karşı idari yaptırımlarla yetinilmesi için 
çalışmaktadırlar (Marinucci, Cause…, s. 133).  

Hukuk düzeninin birliğinin parçalanması durumunda neler olabileceğine yönelik bir 
takım örnekler verilmektedir. Bu örneklerden birisi memurların lehine cezalandırılmazlık 
unsurunu kökleştirmeye yönelik teşebbüslerdir. Bu teşebbüsler genellikle zorunluluk durumu 
gibi genel hukuka uygunluk nedenlerine yönelerek olmaktadır. Genel hukuka uygunluk 
nedenleri, kamu otoritesinin müdahale gücünün içeriğini ve kamu gücünü kullanabilecek 
süjeleri açık bir şekilde belirlememekle birlikte, kamu yetkilerinin kullanılmasını 
sınırlandırmaktadır. Bu kurallar somut durumlarda çatışma durumundaki çıkarları 
dengelemekte, yetkilerin öngörülen içeriğini ve yetkili organların tespiti için gereken kriterleri 
belirlemektedirler. Özel kurallarla belirlenen sınırlamaları aşmak için zorunluluk durumu gibi 
bu genel haklılık nedenlerine başvurulabilmekte, fakat bu durumda da idari fiillerin yasaya 
bağlılığı ve hâkimlerin kanuna bağlılığına büyük önem veren hukuk devleti ile karşı karşıya 
gelinmektedir(Knut Amelung, “Erweitern allgemeiner Rechtsfertigungsgründe, inbesondere. 
§34 StGB, hoheitlichen Eingriffsbefugnisse des Staates?”, Neue Juristische 
Wochenschrift(NJW) 1977 s. 839). Örneğin kaçırılmış bir insanın yaşamı için bir tutuklunun 
serbest bırakılmasına zorunluluk durumu kimseyi yetkili kılmamaktadır. Şimdiki hukuk 
sistemi böylesi insani fiillere yer vermemektedir (Günther Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil,  2. Auflage, Berlin/New York 1991, s. 355). Aksi söz konusu olduğunda örneğin 
kaçırılmış bir insanın yaşamını kurtarmak için serbest bırakılmasında zorunluluk durumu gibi 
bir genel hukuka uygunluk nedenini kullanmak yetkisi yalnızca devletin yetkili organlarına ait 
değil, değişimi gerçekleştirebilecek herkese ait hale gelmektedir(Jakobs, Strafrecht…, s. 
355). Bu durum hukuk devletinin çözümsüz olduğu sonucuna götürmekte tutuklu ile kaçırılan 
kişinin takası, yeni kaçırmaları teşvik etmekte ve aynı şekilde yeni suçların ve insani 
nedenlerle yeni bırakılma isteklerinin kaynağını oluşturmaktadır. 

Başka bir örnek de genel bir hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk durumunun 
gerçeğin bulunması amacıyla fiziki işkence yapmaya yetkili kılmaması, müdafii ile tutuklu 
arasındaki görüşmeyi, konut dokunulmazlığını göz ardı etmemesi, görüşmelerin polis 
tarafından dinlenerek gizliliğin ihlal edilmesini haklı kılmamasıdır, hatta bunlar terörizm 
suçlarındaki kuşkuları ilgilendirse de yapılamamaktadır. Gerçeğin ortaya çıkarılması için 
gereken araçlar, müdafii ile tutuklu arasındaki görüşmeler, özel yaşam alanlarındaki 
görüşmelerin dinlenmesi gibi durumlar özel kurallar tarafından belirlenmektedir. Bu kurallar 
devlet otoritesinin öngörülen müdahale yetkilerini, içeriklerini önemli ölçüde sınırlamakta ve 
Devletin suçları önlemekle korumak istediği yararı, kişinin anayasa tarafından güvence altına 
alınmış haklarıyla uyuşturmaktadır (Hirsch, Leipziger,  s. 126 ). Bu farklı menfaatler 
arasındaki uyuşturma, denge, terörizm gibi acil durumlarda da gerekli olmaktadır. Zorunluluk 
durumu gibi genel hukuka uygunluk nedenlerine başvurulduğunda, menfaatlerin 
dengelenmesi yürütme gücünün kullanan yalnızca bir organa bırakılmakta ve bu dengeleme 
bu organın isteğine göre keyfi olarak belirlenebilmekte, olayın değerlendirilmesinin yetkili 
yargıca bırakılması ise çok geç kalınmasına neden olabilmektedir. Zorunluluğun ve aciliyetin 
olduğu bu durumlarda olayın değerlendirilmesinin yetkili yargıca bırakılması kuralından, 
oyunun kurallarını ölçülü ve dengeli biçimde değiştirmek için mümkün olduğunca 
uzaklaşmak gerekmektedir. Bu durumda uyulması gereken zorunluluklar Anayasa(İt.A.Y. m. 
77) tarafından belirlenmiştir. Bu maddeye göre yasama organı ve K.H.K çıkarabilmeye yetkili 
organ, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde, anayasal kontroller ve sınırlara uymak koşulu ile 
kişisel ve kolektif yararları sınırlama ve müdahale etmeye yönelik kamusal gücün 
kullanılmasına ilişkin yeni hükümleri ve muhteviyatı belirleyebilmektedir(Hirsch, Leipziger…, 
s. 135).  
Bir başka örnek de zorunluluk durumunda hukuka uygunluk nedenine memuru ceza 
sorumluluğundan kurtarmak için başvurabilmesidir. Zira bu teoriye göre kamu hukuku 
kurallarını ihlal eden görevliye yalnızca idari yaptırımlar uygulanabilmektedir. Bu tez cezai 
hukuka aykırılık ve idari hukuka aykırılık şeklinde hukuka aykırılığı parçalayarak hukuk 
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Bu nedenle bir fiile hem izin verilmesi hem de izin verilmemesi kabul edilemez ve bir 

fiile izin verilip verilmediğini bir bütün olarak hukuk düzeni karar verir. Bu çerçevede 

hakkı belirleyen kurallar da bir bütün olarak hukuk düzeninin kendine özgü, cezai 

olmayan özerk kurallarıdır. Bu nedenle hukuk düzeninin her yerinde olabilirler ve 

hukuk düzeninin bütünü üzerinde etkilidirler. Bu kurallar istisnai kurallar olmadıkları 

gibi ceza kurallarının parçacıkları da değildir. Bu kurallar bir bütün olarak hukuk 

düzeninin kuralları olduklarından ceza hukukunun temel kurallarına bağlı değildir. 

Bütün düzeni etkileyen cezai olmayan özerk kurallar olduklarından, bunların kıyas 

yolu ile uygulanma olanakları da bulunmaktadır. Nitekim TCK’nin 26. maddesinin 

düzenlemesi bu durumu açıklığa kavuşturmuş ve hakkı belirleyen kural hukuk 

düzeninin neresinde olursa olsun, kanun dışındaki kaynaklardan da kaynaklansa 

fiilin cezalandırılmayacağını ortaya koymuştur.  

Ancak hukuk düzeninin bütünlüğü, hukuk düzeni tarafından korunan 

menfaatlerin çatışması halinde, bu menfaatlerin her birinin gerçeklik kazanacak 

şekilde uyumlaştırma ödevini yükler. Bu nedenle de bu sorun çözümlenmeye 

çalışılırken, menfaatlerden birine bütünüyle üstünlük tanıyan veya menfaatler 

arasında hiyerarşi kuran düşüncelerden değil, çatışan menfaatlerin 

uyumlaştırılmasına ilişkin çaba ve düşüncelerden yola çıkmak gerekmektedir.  

Yukarıda da belirttiğimiz gibi549 haklar kişinin bağımsızlığını, kişinin kendisine 

karşı sorumluluğunu, kişinin kişilik ve özgürlük gelişimini güvence altına almaktadır. 

Ancak kişi toplumla bağlı olan, toplumla ilgili bir konumdadır. Bu nedenle de kişi, 

toplumdan yalıtılmış egemen durumda değildir. Kişinin toplumla bağlılığı haklarını da 

                                                                                                                                                                     
düzenin birliğinin bozulmasını ve fiilin hukuka aykırılığını açıkça dile getirmektedir. Ancak bu 
tez bir hukuk devletinde kendi kendini yasaklayan bir tez olmaktadır, zira memurun 
başkasının hukuki alanına müdahale eden belirli bir fiiline izin verilir ise, yalnızca hukukun bir 
bütün olduğu bir modelde memur sorumlu olabilmektedir. Çünkü hukuk düzeni, bir olayda 
birbiriyle çatışan iki ayrı emir verememekte, verirse de ceza yaptırımı gerektiren davranışları 
kontrol edemez hale gelmektedir. Bu teori ceza hukukunda, ceza kanununa aykırılığı ortadan 
kaldıran nedenlere yönelmekte ve son tahlilde bunlar cezalandırılmazlık şahsi sebepleri 
içinde çözüme kavuşturulmaktadır. Bir suçu gerçekleştirmede motive eden kişisel 
nedenlerin, hesapların belirsizliğinde tek bir yararlı kavramın kurnazca terk edilmesi ile 
cezanın verilmesi eksik olmaktadır. Bütün bu durumlarda failin bir yarara sahip olması ve bu 
yararın mağdurun yararlarına göre üstün olması uygunluk açısından yeterli bulunmaktadır. 
Bu tez yetkilerini kötüye kullanan memurun hatta öğretmen ve velinin sorumluluğunu ortadan 
kaldırmaktadır. Cezai sorumsuzluğun nedensiz bir ayrıcalığı olmaktadır. Diğer taraftan hukuk 
devletinin ilkelerinin ihlalini yasal hale getirmektedir. Vatandaşların ya da mağdurların hukuki 
yararlarının güvenceli korumasını azaltmakta, kamusal ya da özel bir otoritenin yetkisinin 
kötüye kullanması ve yararları ihlal etmesinden kaynaklanan zararları yasal hale 
getirmektedir(Marinucci, a.g.e., s. 135-136) 
549 Bkz. Yukarıda s. 42 ve 43 



 132

belirli sınırlara tabi kılmaktadır. Bu doğrultuda haklar da mutlak değildir. Çünkü kişi 

toplumsal ortak yaşamı korumak ve bu yaşamı desteklemek durumundadır. Hal 

böyle olunca kişi, toplumsal ortak yaşamın koruması ve desteklemesi için mevcut 

durumda beklenebilecek olanın çizdiği sınırlar içinde davranış özgürlüğüne sahiptir. 

Bu anlayışta toplum içinde özgür gelişen, kendi sorumluluğuna sahip bireyin kişiliği 

ve onuru ağırlık noktasını oluşturur. Bu kişinin toplumla bağlılığı, haklarını da belirli 

sınırlara tabi kılar550. 

Toplumla bağlı olan kişilerin, hukuk düzeni tarafından aynı ölçüde korunan 

menfaatleri çatıştığında, bu menfaatlerin en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlamak 

amacıyla ölçülü bir dengenin bulunması gerekir551. Toplumsal ortak yaşamın 

korunması ve desteklenmesi için menfaatler arasında gerekli uyuşumun sağlanması 

zorunluluktur. Bu doğrultuda korunan menfaatler arasındaki çatışmada, bu 

menfaatlerden hiç biri, diğerine karşı bütünüyle üstünlükten yararlanamaz. 

Menfaatler birbiriyle çatıştığında, uyuşmazlık bunlar arasında hiyerarşi kurularak 

değil, bunların birbirleriyle uzlaştırılması yöntemiyle çözümlenebilir. Sosyal hukuk 

devletinde, eşit ölçüde meşru iki menfaate karşı adil olmak istenirse, çözüm yalnızca 

karşı karşıya duran ve birbiriyle çatışan menfaatlerin teraziye konulması ile 

bulunabilir552. 

Çatışma halinde tartım sonucunun açık ve hesaplanabilir hale getirilebilmesi 

için bazı ölçütler bulunmaktadır. Bunlardan birisi, somut olayda, çatışan temel haklar 

arasında tam bir uyuşum sağlanmamışsa, birine diğeri karşısında daha fazla ağırlık 

tanınmışsa, böyle bir durumda ağırlığı olan hak uygulama önceliği kazansa da, 

çatıştığı diğer hak olabildiğince gözetilmelidir553. Diğeri somut olayda ağırlığı olan 

temel hakka göre geri çekilen haktan daima geriye bir şeylerin kalmasıdır. Diğer bir 

ifade ile hakkın özünün korunmasıdır554. 

Bu çerçevede haklar arasında peşin kademelendirme düşüncesi kabul 

edilemez. Çatışan haklar arasında koruyucu bir karşı taraf yararına vazgeçme 

(ödünleme) olmalıdır. Bu karşı taraf yararına vazgeçme, yukarıda belirttiğimiz 

toplumla bağlı, toplumla ilgili insan anlayışının sonucudur. Zira korunan hukuki 

menfaatler, sorunların çözümünde, birbiriyle her biri gerçeklik kazanacak şekilde bir 

                                                           
550 Kanadoğlu, a.g.e., s. 132, 134 
551 Kanadoğlu, a.g.e., s. 135 
552 Kanadoğlu, a.g.e., s. 138 
553 Kanadoğlu, a.g.e., s. 126 
554 Kanadoğlu, A.e. 
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bağlantı içinde olmalıdır. Çatışma oluşan yerlerde çabucak bir değerler tartımı ile biri 

diğeri zararına gerçekleştirilmemelidir. Çünkü hukuk düzeninin bütünlüğü 

uyumlaştırma ödevi yüklemektedir. Her iki menfaate, en uygun bir etkinliğe 

ulaşabilmeleri için sınırlar çekilmelidir. Sınır çizimi ilgili her somut olayda ölçülü 

olunmalıdır. Her iki hukuki menfaatin uyuşumunu sağlamak için gerekli olandan 

daha ileri gidilmemelidir. Sonuç olarak çatışmalar ölçülülük ilkesi çerçevesinde 

uzlaştırılmalıdır. Bu durumda ölçülülük ilkesi hak çatışmalarının çözümü için genel 

çözümleri yasaklayan ve her somut olay için sadece tek bir olanak tanıyan 

yöntemsel bir yol gösterici haline gelmektedir555. 

Bir hakkın kullanılması sırasında suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin 

işlenmesi halinde kullanılan hakkın koruduğu menfaat ile ihlal edilen menfaat 

arasındaki tartım, diğer bir ifade ile çatışan menfaatler arsındaki tartım, somut olay 

bir bütün olarak göz önüne alınarak belirlenecektir. Korunan hukuki değerlerin 

karşılaştırmasını da içine alan menfaatlerin karşılaştırılması geniş ve kapsamlı 

olarak yapılmalıdır. Karşılaştırmada somut olayın unsurları ve bütün koşulları 

açıklığa kavuşturulmalıdır. Açıklığa kavuşturulması gereken unsurlar kural olarak 

somut olayda çatışan menfaatlere bağlı olarak belirlenmelidir. Somut olayın 

unsurları ve koşulları açıklığa kavuşturulduktan sonra karşılaştırma bunlarla ilişki 

kurularak yapılmalı ve çatışan menfaatler titiz bir şekilde incelenmelidir556.  

Bütün koşulların aydınlatılması, tartımın belirleyicilerinin tespit edilmesinde 

ve çatışan menfaatlerin ölçülülük ilkesi ışığında uyumlaştırılmasında yeterli kriterleri 

kazanabilmek için gereklidir. Ölçülülük ilkesi, çatışan hukuki menfaatlerin karşı taraf 

yararına vazgeçilmesindeki gerekçelendirme mantığını oluşturur. Çatışma hallerinde 

söz konusu olan, karşı taraf yararına ölçülü bir vazgeçmedir. Burada da amaç 

çatışan değerlerin ölçülülük ilkesi çerçevesinde pratik uyuşumunu sağlamaktır. 

Ölçülülük ilkesinin unsurları(uygunluk gereklilik ve oranlılık) hukuki menfaatlerden 

birinin aşırı ölçüde geri çekilmesini önler. Ancak birbiriyle çatışan menfaatlerin ölçülü 

bir dengeye getirilemeyeceğinin de hesaba katılması zorunludur. Çatışan 

menfaatlerin uyumu sağlanamıyorsa somut olayın özel koşulları ve biçimlenmesi 

göz önünde bulundurularak hangi çıkarın geri çekileceğine karar verilir557. Ancak bu 

geri çekilmeyi ya da vazgeçmeyi kabul edilebilir kılan, ikna edici yapan ölçülülük 

                                                           
555 Kanadoğlu, a.g.e., s. 127 
556 Kangal, a.g.e., s. 297-298; Kanadoğlu, a.g.e., s. 139-140 
557 Kanadoğlu, a.g.e., s. 141 
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ilkesi, tartım ilkesi, öz kapsamının korunması ve hukuk düzeninin bütünlüğü 

ilkesidir558 

Bir hakkın kullanılması nedeniyle gerçekleştirilen ve suçun maddi unsuru 

olarak tanımlanan fiilin ceza sorumluluğunun ortadan kalkması veya kalkmaması 

hakkında verilecek karar bakımından, çatışan menfaatlerden hangisinin geri 

çekileceği konusunda, soyut bir değerler karşılaştırması yerine, menfaatlerin 

karşılaştırılmasının tercih edilmesi, bizi somut olayın bütün koşullarının 

değerlendirmesi sonucuna götürmektedir. Menfaatler karşılaştırmasında bütün 

etkenler dikkate alınmalıdır. Somut karşılaştırmada çatışan menfaatler, örneğin 

malvarlığı hakları gibi soyut değer olarak aynı düzeyde olduğu kabul edilen haklar, 

somut menfaat karşılaştırmasında, birinden diğeri yararına vazgeçilmesi gerekebilir. 

Aynı şekilde soyut değer olarak daha yüksek bir düzeyde olduğu kabul edilebilen 

hukuksal bir değer, somut menfaatler bütünsel olarak ele alındığında, soyut olarak 

daha üst düzeyde olduğu kabul edilen bir değerin, diğeri yararına vazgeçilmesi 

zorunluluğu doğabilir559.  

Kullanılan hakkın koruduğu menfaat ile bu hakkın kullanılması sırasında, 

işlenen fiilin suç olarak tanımlanmasında korunan menfaatin çatışmasında, fiilin 

ceza sorumluluğunun ortadan kalkması bakımından tek bir formülün verilmesi 

imkânsızdır.  Menfaatler karşılaştırılması için bir kısım belirleyici etkenler ana hatları 

ile belirtilebilir. Karşılaştırmada belirleyici olabilen bu etkenlerden hiç biri mutlak 

surette geçerli olmayacağı gibi, her etken de başka etkenlerle ilişkili olabilir veya 

tamamlanabilir. Bu nedenle her somut olayda uygun etkenler dikkate alınmalı ve 

menfaatlerden biri veya diğeri yararına önemine göre ağırlık kazanmalıdır560. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi haklar ve hakların koruduğu değerler arasında 

peşin kademelendirme düşüncesi kabul edilmemekle birlikte, korunan hukuksal 

değerler arasındaki değer farklılıkları, menfaatler karşılaştırmasında az veya çok 

etken olur. Hukuksal değerlerin alt üst ilişkisi içinde bir sıralaması yapılamamakla 

birlikte, değeri koruyan hukuk kuralının, kurallar arasındaki hiyerarşik sıralamadaki 

yeri göz önüne alınmaktadır. Örneğin uluslararası insan haklarına ilişkin bir 

sözleşmede, anayasada, kanunda veya hukuk kurallarının hiyerarşik sıralamasında 

                                                           
558 Kanadoğlu, a.g.e., s. 116 
559 Kangal, a.g.e., s. 299-300 
560 Kangal, A.e. 
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daha alt derecede yer alan düzenlemelerde yer alması, değerler karşılaştırmasında 

göz önünde tutulmaktadır. 

Ancak anayasanın bütünlüğü ilkesi gereğince anayasada yer alan bütün 

haklar aynı derecede kabul edilmektedir. Bu nedenle anayasada yer alan hakların 

derecelendirilebilmesi için anayasanın sınırlama kayıtları göz önüne alınmaktadır561. 

Bu çerçevede Anayasanın 13. maddesi göz önüne alındığında temel hak ve 

özgürlüklerin, özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde 

belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlanabileceği hüküm altına alınmıştır. İlgili 

maddelere bakıldığında,10. maddede düzenlen eşitlik ilkesinin, düşünceyi açıklama 

ve yayma hürriyeti hariç, 25. maddede düzenlenen düşünce ve kanaat 

özgürlüğünün ve 27. maddede düzenlenen bilim ve sanat özgürlüğün sınırlanmadığı 

görülmektedir. Bunun dışında anayasada düzenlenen hak ve özgürlüklerin, örneğin 

17. maddede düzenlenen yaşam ve vücut bütünlüğü hakkının, maddi ve manevi 

varlığını geliştirme hakkının, kişi hürriyeti ve güvenliğinin sınırlandırılabileceği ifade 

edilmiştir.  

Yine Anayasanın başlangıç hükümleri göz önünde tutulduğunda insan onuru, 

15. maddesinin 2. fıkrası göz önünde tutulduğunda, yaşam hakkı, vücut bütünlüğü, 

din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamama hakkı, suçta ve cezada kanunilik 

güvencesi ve masumiyet karinesinin diğer tüm hak ve özgürlüklerin üzerinde 

görüldüğü, Anayasanın 91. maddesi göz önünde tutulduğunda kişi hak ve ödevleri 

ile siyasi hak ve ödevlerin, sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerin üzerinde görüldüğü 

ifade edilmektedir562. Nitekim belirli temel hakların diğer hakların koşulu olduğu ileri 

sürülerek insan onurundan kaynaklanan kişilik haklarına özellikle yüksek bir ağırlık 

verilmektedir. Örneğin kişiliğin çekirdeği, özel yaşam biçiminin dokunulmaz alanı, 

kişi özgürlüğünün son dokunulmaz alanı, sanatsal ve insanla ilgili varoluş değerleri 

tartımla sınırlandırılmayacak kişilik hakları olarak belirtilmektedir563. 

Kişisel hukuki menfaatlerin kamuya ait hukuki menfaatler karşısında önceliğe 

her zaman sahip olmadığı, Anayasanın başlangıç hükümlerinin bu düşünceyi 

doğruladığı, ifade edildiği gibi564, günümüz anlayışının farklı olduğu565, TCK 303/4. 

                                                           
561 Kanadoğlu a.g.e., s. 7 
562 Kangal, a.g.e., s.303-304 
563 Kanadoğlu, a.g.e., s. 142 
564 Kangal, a.g.e., s. 304 
565 Çetin Özek, “Temel Haklar ve Özgürlükler”, Türkiye’nin Demokratikleşme 
Sorunu(Sempozyum II, 21 Nisan 1995), İstanbul 1996, s. 22-26,Özek bu düşünceyi 
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maddesi göz önüne alındığında kişinin yaşam ve vücut bütünlüğü ve özgürlüğü gibi 

                                                                                                                                                                     
aşağıdaki cümlelerle ifade emektedir. “…“Doğal hak” anlayışı kişiyi yüceltirken, diğer 
yandan, kişide doğuştan varsayılan hak ve özgürlüklerin, ancak toplumsal yaşam içinde 
geçerli olabileceği inancına dayanmaktadır. Kişinin bilinmeyen bir zamanda ve bilinmeyen bir 
yerde tüm iktidarını terk ederek gerçekleştirdiği “toplumsal sözleşme” ye göre toplum içinde 
yer aldığı kabul edildiği için, “doğal hak” sayılan hak ve özgürlükler de doğaötesi anlam 
kazanmıştır. Hak bireyin doğasında varsayılırken, kişi açısından, toplumsal sözleşme 
çerçevesinde toplumda yer alması nedeniyle, kendisine tanınan, verilen bir değer durumuna 
gelmiştir. Bu anlayış, değişen siyasal, sınıfsal toplumsal yapılara göre, devletin kişiye verilen 
hakları sınırlayabilmesi olanağı yaratmıştır. “Doğal hak”, “liberal bireycilik”, “ulus” 
kavramlarının soyutluğu, bireyin gerçekte doğal değil dolaylı olarak sahip olduğu haklarının 
ancak kendi dışında oluşan toplum içinde geçerli sayılması, ulusun çıkarları adına kişinin 
haklarının sınırlandırılmasına olanak sağlanmıştır. Kısa bir deyişle “kişi”, ulus içinde bir 
varlıktan öteye gitmeyip, “birey” olmayınca, “hak” toplumdan istenecek nitelikten çıkıp, 
toplumun kişiye verebileceği bir olanak olmuştur. Bir yandan “doğal hak ve özgürlükler” 
varsayılırken, diğer yandan “devlet-ulus-iktidar-kişi” metafizik ayrımı çerçevesinde kişi, 
toplumun amacı değil, soyut ulusal iradenin açıklanma aracı olmuştur. .Doğaötesi “devlet” ve 
“ulus” anlayışı, bu kavramların korunmasını, kişi hak ve özgürlüklerine yeğlenmesi sonucu 
yaratmıştır. Bu anlayış, kişiyi tümden siyasal işlerliğin dışında bırakan ve siyasal iktidarı 
güçlendirip, her tür despotik yönelişin “ulus çıkarları” adına geçerliliğini sağlamıştır. Normatif 
düzen de, bireyin iradesinin dışında, soyut, “ulus” adına  “siyasal güç” tarafından 
gerçekleştirildiğine göre, adalet hak ve özgürlükler de “ulus adına kişinin dışında belirlenmiş 
olmaktadır. Böyle bir anlayış çerçevesinde, yasalara uygun olarak oluşan bir siyasal iktidarın, 
yine yasal kurallara uygun olarak hak ve özgürlükleri sınırlayan düzenlemesi, 
biçimsel/normatif açıdan geçerlilik kazanmaktadır. Normatif düzeninin anlaşılışı, hukukun 
siyasal gücü sınırlandırma olanağını gidermekte, hukuk ve adalet kavramlarına doğaötesi 
anlamda “üstün değer” verilmesine yol açmaktadır. Böylece “ulus” adına normatif düzen 
oluşturan siyasal gücün “özgürlük - devletin çıkarları” dengesini oluşturacağı kabul edilmekte 
ve giderek varsayılan “insan hakları uygulaması” nın, devletin/ulusun çıkarlarına uygunluğu 
denetimine yol açmaktadır. Diğer bir deyişle, “insan hakkı” dışında “devleti hakları/çıkarları” 
var sayılıp, iki değer arasında çelişki ve çatışma olabileceği öngörülerek; devletin çıkar ve 
varlığının korunması bahanesiyle, “insan haklarının” sınırlandırılması olağan görülmüştür. 
İnsan haklarının kişiye “tanınmış” olduğu anlayışı, sınırlamanın da doğallığı kavrayışını 
yaratmıştır…”Ulus” yararına yapıldığı ileri sürülen yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelerin 
“yargısal uygulaması”.”ulusal egemenliğin” ürünü sayılarak yasal düzene geçerlilik 
sağlandığında, siyasal iktidarın yasal düzene uygunluğu da “hukuk devleti” nin, “hukukla 
bağımlı siyasal iktidarın” gerçekleşmesi olarak kabul ediliyor. Bu durumda “hukuka 
bağımlılık”, “hukuk devleti” salt normatif açıdan gerçekleşmektedir… Devletin /ulusun 
çıkarları” ile “insan hakları” ayrımı yapan ve “hak/çıkar” çatışması anlayışı, giderek devletin 
kişisel haklara karşı  “yasal savunma” durumunda olduğu türünden görüşler, “hukuka bağlı 
devlet” kavramını da soyutlaştırmaktadır. Böylece insan haklarının kullanılması, devletin 
çıkarlarına “haksız saldırı” sayabilmekte ve devletin insan haklarını sınırlayıcı/yok edici yasal 
düzenlemeleri hukuka/demokrasiye uygun birer davranış olarak görülmüştür… Doğaötesi 
anlamda “ulus çıkarları -devletin varlığı” anlayışında… iktidarlar, ulus adına neyin iyi, neyin 
kötü olduğunu belirlemek ve bu belirleme doğrultusunda insan haklarını sınırlayarak, hak 
kapsamındaki eylemleri suç saymak gücüne sahiptirler… Açıklamaya çalıştığımız anlayış, 
evrensel insanlık kavramını ve “insan olmak haklarını” engellemektedir. Kaldı ki günümüzde, 
“insan hakları” ve  “devletin korunması” kavramlarına ilişkin anlayış da değişmiştir. Gerçekte, 
ceza hukuku tümüyle yeni bir anlayışla ele alınmaktadır... Ceza hukukunun çağdaş anlaşımı 
ve devletin korunması kavramı da değişmiştir. Ceza hukuku, artık sadece cezalandırmayı 
öngören, siyasal gücü koruyan, bireyin davranış alanlarını sınırlayan bir hukuk dalı olarak 
görülmemektedir. Aksine, ceza hukuku, bireyin haklarının sınırlandırılmasını engelleyen, 
haklara işlerlik sağlayan ve böylece insan haklarının hukuka aykırı eylemlerle ihlalini önleyen 
hukuk dalı olarak anlaşılmakta, yeni yasal düzenlemeler bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir. 
Aynı anlayışın etkisiyle “devletin korunması” kavramı da değişmektedir…” 
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kişisel menfaatlerin, devletin güvenliğinden üstün geldiğini ortaya koyduğu ifade 

edilmektedir. 

Kural olarak yaşam hakkının nitelik ve nicelik bakımından menfaatler 

karşılaştırılmasına konu olmayacağı, örneğin genç biri için yaşlı birinin veya birden 

çok insanın yaşamı için bir insanın yaşam hakkının gözden çıkarılamayacağı ifade 

edilmiştir566. 

Yaşam hakkının hiyerarşik konumu nedeniyle kişilik haklarına ve malvarlığı 

haklarına üstün olduğu da belirtilmektedir567.  

Ayrıca mutlak olmamakla birlikte iletişim haklarının diğer haklara göre görece 

bir önceliği olduğu söylenmektedir568. 

Öte yandan hukuksal değerlerin hiyerarşik yerinin bu değerleri koruyan suç 

tipleri için öngörülen cezaların türüne ve aynı türdeki cezaların alt ve üst sınırlarına 

göre saptanabileceği de ileri sürülmektedir569. Bununla birlikte, suç tipleri için 

öngörülen cezaların karşılaştırılmasının her zaman sağlıklı sonuç vermeyebileceği, 

çünkü cezanın esas olarak müdahale modellerine, haksızlığın ve kusurun ölçüsüne 

ve de suç politikasına ilişkin düşüncelere dayalı olarak tespit edildiği, bir fiil için ceza 

öngörülmesi durumunun genellikle hukuksal değerin az önemde olmasından 

kaynaklanmadığı, kanun koyucunun bu hukuksal değeri başka şekilde yeterli 

derecede koruyamayacağı inancından ve ceza hukukuna başvurulmasının son araç 

olma özelliğine dayandığı belirtilmiştir570. 

Yine özellikle ekonomik olarak hesaplanabilir aynı hiyerarşik düzlemde 

bulunan değerlerde, bir zarar karşılaştırması ile birlikte açık sonuçlara ulaşmanın 

olanaklı olduğu, ancak malvarlığı değerlerinin çatışmasında değerler arasındaki 

farka rağmen, ağır basan menfaatin varlığı, diğer koşullardan, örneğin zararın 

bireysel öneminden dolayı yadsınabileceği, bu çerçevede bir eşyanın ilgili 

bakımından bir yerinin doldurulamazlığının önemli bir rol oynadığı da ifade 

edilmiştir571. 

                                                           
566 Kangal, a.g.e., s. 305-306 
567 Kangal, A.e. 
568 Kanadoğlu, a.g.e., s. 141 
569 Kangal, a.g.e., s. 301 
570 Kangal, a.g.e., s. 303 
571 Kangal, a.g.e., s. 309-310 
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Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, bir hakkın kullanılması nedeniyle 

gerçekleştirilen ve suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin hukuka aykırılığının 

ortadan kalkması veya kalkmaması hakkında verilecek karar bakımından, çatışan 

menfaatlerden hangisinin geri çekileceği konusunda, soyut bir değerler 

karşılaştırması yerine, menfaatlerin karşılaştırılmasının tercih edilmesi, bizi somut 

olayın bütün koşullarının değerlendirmesi sonucuna götürmektedir. Çatışan 

menfaatler karşılaştırması, somut olayın unsurları ve bütün koşulları açıklığa 

kavuşturulduktan sonra bunlarla ilişki kurularak yapılmalı ve kullanılan hakkın 

koruduğu menfaat ile çatışan ve ceza kuralıyla korunan ihlal edilen hukuki menfaat 

uygun bir ölçüye getirilmelidir.  

Somut tartım, bir olayda bir hukuki değerin, başka bir olayda öteki hukuki 

değerin üstünlüğüne yol açabilir. Somut tartım için hüküm verici rolü ölçülülük ilkesi 

oynar. Üstünlük bu anlamda ilgili tüm faktörlerin tartışılmasından sonra her iki 

menfaatin de anlamı, geçerlilik etkisi ve ağırlığından, uygunluk, gereklilik ve 

beklenebilirlik unsurlarına kadar incelenip bir menfaatin yararına karar vermeyi 

anlatır572. 

Ölçülülük ilkesi, ihlal edilen hak ile kullanılan hak arasında tartımın esas 

unsuru rolünü oynamakta ve denkleştirme ve uyumlaştırma düşüncesi dayanak 

oluşturmaktadır.  

Ölçülülük ilkesi üç unsurlu bir içeriğe sahiptir. Bunlar, aracın amaç için 

uygunluğu, aracın gerekliliği ve son olarak da aracın yöneldiği hukuki menfaatlerle 

oranlılığı ya da dar anlamda ölçülülüğüdür573. 

Aracın uygunluğu, bu aracın yardımıyla istenen amaca yaklaşılıyorsa(amaç 

için katkıda bulunuyorsa), bu araç amaca ulaşmaya uygundur. Bu araç istenilen 

amaca ulaşmayı güçleştiriyor ya da amaç bakımından hiçbir etki göstermiyorsa 

uygun değildir574. Kısmi uygunluğun yeterli olduğu kabul edilmekte, tam bir uygunluk 

aranmamaktadır575. Aracın uygunluğu ya da başka bir ifade ile aracın elverişliliği, 

hem hakkın kullanılmasında uygun aracın seçilmesini, hem de araç-fiilin somut 

durumda uygun bir şekilde kullanılmasını içermektedir576. Bir hakkın kullanılması 

bakımından yalnızca tek bir araç bulunuyorsa, bu araç seçenek eksikliğinden dolayı 
                                                           
572 Kanadoğlu, a.g.e., s. 143 
573 Kanadoğlu, a.g.e., s. 163 
574 Kanadoğlu, a.g.e., s. 164; Kangal, a.g.e., s. 283 
575 Kanadoğlu, A.e. 
576 Kangal, a.g.e., s. 282 
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aynı zamanda başvurulması kaçınılmaz bir araçtır. Buna karşı fail, hakkın 

kullanılması bakımından, birden fazla aracı kullanma olanağına sahip ise, fail en 

elverişli aracı tercih etmek zorundadır577. 

Aracın gerekliliği bakımından, amaç daha az ağır bir müdahale ile elde 

edilebiliyorsa aracın gerekliliğinin varlığından söz edilemez578. Bu çerçevede bir 

hakkın kullanılmasında işlenen ve suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiil, hakkın 

kullanılması bakımından en az zararlı araç olmalıdır. Bu durumda mevcut araçlar 

karşılaştırılarak en az zararlı araç tercih edilmiş olmalıdır. Hukuki menfaatler 

karşılaştırılmasında kullanılan hakkın koruduğu menfaat ile ihlal edilen menfaatin 

birbiriyle karşılaştırılması söz konusu iken, en az zararlı aracın tespit edilmesinde 

ihlal edilebilecek potansiyel menfaatler arasında bir karşılaştırma(tartım) 

yapılmaktadır. Bu karşılaştırma hukuki değerlerin soyut bir karşılaştırması aracılığı 

ile değil, somut durumda menfaatlerin karşılaştırılması ile yapılmalıdır. Çünkü ihlal 

edilen tarafta en az zarar, menfaatin en az zarara uğraması ile ortaya çıkmaktadır. 

En az zarar verilmesi, bir hakkını kullanandan zararsız veya en az zararlı 

seçeneğin aranmasını istemektir. Başkasının hukuki menfaatine zarar verilmesinden 

tamamen kaçınmanın olanaklı olduğu seçenekler iyi araştırılmalı, suç tipine uygun 

en az zararlı araçlar yerine, tipe uygun olmayan fiiller tercih edilmelidir579. Somut 

olaydaki seçeneğin zararsız veya daha az zararlı olup olmadığı, menfaati ihlal edilen 

                                                           
577 Kangal, a.g.e., s. 284 
578 Kanadoğlu, A.e. 
579 Kangal, a.g.e., s. 286 Nitekim Yargıtay da bir kararında bu duruma aşağıdaki cümlelerle 
dikkat çekmiştir: “…davalının sebze ektiği söz konusu taşınmazına, ekilen bu sebzeleri 
korumak için değil de, buraya giren kümes hayvanlarını öldürmek amacıyla zehirli buğday 
attığı ve davacının hayvanlarının da bunları yemeleri sonucu öldüğü anlaşılmaktadır. 
Davalının böyle bir durumda, özellikle Borçlar Kanununun 57. maddesinde öngörülen diğer 
haklarını kullanması mümkün iken, o yola gitmeyerek ( ve hakkın kötüye kullanılması 
sayılacak bir şekildeki ) hayvanları zehirleyerek öldürme eylemi kendisini hukuksal 
sorumluluktan kurtaramaz. Zira, her hangi bir nedenle taşınmaza girmeleri mümkün olan 
insan ve hayvanların taşınmaza girmelerini önleyecek gerekli önlemleri almaksızın ve zehirli 
madde koyacağını gerekli şekilde etrafa duyurmaksızın taşınmazına, insanlar ve hayvanlar 
için tehlike arz eden, zehirli madde serpmesi, bundan doğan zarardan sorumluluğunu 
gerektirir kusurlu bir hareket olarak nitelendirilmek gerekir…” (Y.3.H.D.25.1.1990 T., 
1990/3645 E., ve 1990/360 K. sayılı kararı yine aynı dairenin aynı tarihli 1989/645 E. ve 
1990/360 K. sayılı kararı). Kararların tümü için bkz. Kazancı Yargıtay Kararları CD’si: 
Kazancı Hukuk Otomasyon Mevzuat ve İctihat Programları, Sürüm 2.0, İstanbul, Kazancı 
Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi, Güncelleme 2007/2. 
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bakımdan değil, hakkını kullanan bakımından değerlendirilmelidir580. Ancak diğer 

seçeneklerin varlığı kolayca kabul edilmemelidir 581.  

Bir hakkını kullananın en az zararlı aracı kullanması gereklidir. Ancak daha 

az zararlı aracın elverişliliğinden şüphe edilmesi, daha ağır ancak şüphesiz daha 

etkili bir ihlali gerekli kılar582. Bir hakkını kullanan aynı değerde birden fazla 

seçeneğe sahip ise herhangi birini kullanabilecektir583. 

Oranlılık(dar anlamda ölçülülük) ise, amaç ile araç arasındaki bir ilişkidir. 

Aracın amaçla uygun oranda bir ilişki içinde bulunmasıdır. İhlal edilen menfaatle 

elde edilen menfaat arasındaki uygun bir orandır. Verilen zarar yarardan daha 

büyükse hak ile ihlal edilen menfaat orantılı değildir. Bir hakkın koruduğu menfaat, 

fiili suç sayan kuralın koruduğu menfaat ile oransız, ölçüsüz ve beklenemez(dar 

anlamda oransız) şekilde kullanılmaz584.  

Ölçülülük ilkesinin unsurları, çatışan hukuki menfaatlerden birinin aşırı ölçüde 

geri çekilmesi önlemektedir. Ancak çatışan menfaatlerin uyumu sağlanamıyorsa 

yukarıda açıklamalarımız çerçevesinde somut olayın özel koşulları ve biçimlenmesi 

göz önünde bulundurularak hangi menfaatin geri çekileceğine karar verilmektedir. 

Çünkü hukuk düzeninin hak çatışmalarını uyumlaştırma, çözme görevi vardır. Hukuk 

düzeni hakları korumanın yanında bu hakların gerçekleştirilmesini sağlamaya da 

çalışmalıdır. Bu nedenle çatışan hakların konumlarını dengeye getirmelidir. Çözüm 

aracı olarak pratik uyuşum veya “olabildiğince koruyan uygun denge” formüllerinin 

amacı, korunan menfaati, acele ile bir diğerinin karşısında değerini düşürmeden 

bunları uygun, ölçülü bir dengeye getirmek ve olanaklı olduğu ölçüde 

uyumlaştırmaktır.  

 

 

 

 

 

                                                           
580 Kangal, a.g.e., s. 288 
581 Kangal a.g.e., s. 287 
582 Kangal, a.g.e., s. 289 
583 Kangal, a.g.e., s. 290 
584 Kanadoğlu, a.g.e., s. 165-166 
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VI- HAKKIN KAYNAĞI VE SINIRLARI 

A- Hakkın Kaynağı 

Yürürlükten kaldırılan 765 sayılı TCK’nin 49. maddesinin birinci fıkrasında 

yalnızca “kanunun hükmünü icra suretiyle işlenen fiilin failine ceza verilmeyeceği” 

ifade ediliyordu. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi yalnızca bir hukuk kuralından 

kaynaklanabilen hakkın kullanılması, fiilin hukuka aykırılığını ortadan 

kaldırmaktaydı585. 5237 sayılı TCK’nin 26. maddesi ise, “Hakkını kullanan kimseye 

ceza verilmez” ifadesi ile sınırlamayı kaldırmış ve hakkın kaynaklanabileceği bütün 

kaynakları kapsamına almıştır. Kanun metninde hakkın kullanılmasından söz 

edilmekle birlikte kaynaklar tek tek belirtilmemekte, böylece hakkın doğabildiği bütün 

kaynaklar kastedilmektedir. Kanunun 24. maddesinde görevin ifasından söz 

edilirken ise görevin kaynakları, kanun hükmü ve yetkili merciin emri şeklinde kesin 

olarak ve tek tek belirlenmiştir. Kısaca kanunda hakkın kullanılması ve görevin 

ifasından söz edilirken, birincisi için tek tek kaynak belirtilmemekte, ikincisi için ise 

kaynaklar tek tek belirtilmektedir. Bu düzenlemeden ikincisinin hukuki kuraldan veya 

yetkili merciin yasal bir emrinden kaynaklanmak zorunda olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu düzenlemenin anlamı birincisinin tüm kaynaklardan kaynaklanabileceğidir. 

Bu konu İtalyan doktrininde de tartışılmış, hakkın kaynağının kanun olmakla 

birlikte, yargı organlarının kararları, idari tasarruflar, özel hukuk işlemleri, örf ve adet 

gibi başka kaynaklardan da hakkın kaynaklanabileceği belirtildiği586 gibi, hakkın 

                                                           
585 765 sayılı TCK’nin 49.maddesinde yer alan “kanunun bir hükmünü… icra suretiyle… 
işlenilen fiil” ifadesi, bazıları tarafından kanunun müsaade ettiği fiil olarak (bkz. Faruk Erem, 
Ahmet Danışman, Mehmet Emin Artuk, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası, Ankara 
1997, C.II, s.555) veya doğrudan doğruya kanundan alınan emir, izin veya imkan olarak 
(bkz.  Önder, a.g.e., C.II, s.113) anlaşılmaktaydı. Kanun ifadesinden ise yalnızca kanun ve 
tüzükler anlaşılmaktaydı (bkz.Erem-Artuk-Danışman, A.e; Önder, A.e). Ancak ceza hukuku 
dışında bir hukuk dalında davranış kuralı olarak örf ve adetin nazara alınmış olduğu hallerde 
örf ve adetin de hukuk kuralı sayılması gerektiğinin de ileri sürüldüğü belirtilmekteydi 
(bkz.Erem-Artuk-Danışman, A.e). Bazıları da 765 sayılı TCK’nin 49. maddesinde yer alan 
“kanunun bir hükmünü… icra suretiyle… işlenilen fiil” i, izin verilen, imkan tanınan fiil olarak 
değil, bir ödev olarak anlamaktaydı. Bu nedenle de bu hüküm  görevin ifası içinde 
değerlendirmekte ve yetkili merciin emri ile birlikte görevin ikinci kaynağı olarak 
anlaşılmaktaydı. Görevin kaynağı olarak da kanun deyimi hukuk kuralı şeklinde 
anlaşılmaktaydı. Hukuk kuralı ceza kanununda, diğer kanunlarda, hatta kanun şeklinde 
olmayan diğer metinlerde yer alabilirdi(bkz. Dönmezer-Erman, a.g.e.,C.II, s. 83). İfade etmek 
gerekir ki 5237 sayılı TCK’nin 26. maddesi hakkın kullanılmasını düzenlediğinden bu 
tartışma sona  ermiştir. 24. madde ise görevin yerine getirilmesi hallerinde görevin kaynağını 
belirten hüküm olarak yer almaya devam etmektedir.  
586 Antolisei, a.g.e., s. 248-249 
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hukuki bir kural tarafından tanınması gerekliliği de vurgulanmıştır587. Hakkı yaratan 

kuralları ceza hükümlerinin olumsuz kuralları veya tipikliğin olumsuz unsurları olarak 

kabul edip, bu kuralları veya unsurları istisnai olarak kabul edenler ise, anayasada 

ve ceza kanununda kanunilik ilkesini düzenleyen kuralları temel alarak588, kanunilik 

ilkesinin ceza yaptırımı uygulanan durumların belirlenmesini tekel olarak kanuna ve 

kanun gücündeki düzenlemelere bıraktığını, bu tekelin yalnızca suçu oluşturan 

olumlu unsurlar bakımından olmadığını, olumsuz unsurları da kapsadığını 

belirtmişlerdir589.  

Konu yukarıda tipikliğin olumsuz unsurları teorisi içinde tartışıldığından tekrar 

bu tartışmalara dönülmeyecektir. Bu aşamada belirtilmesi gereken bir konu da bu 

düşüncede olanların TCK’nin 26. maddesini açık ceza kuralı590 kabul etmeleridir. 

Çünkü ceza dışı izin veren kurallar, bu kural sayesinde tipiklik içinde kendisine yer 

bulmakta ve ceza dışı izin veren kural cezai olarak kabul edilebilmektedir591. Ancak 

yürürlükteki düzenleme açısından belirtilmesi gereken nokta, kanun koyucu bu 

düzenleme ile hakkın kaynaklanabileceği bütün kaynakları kapsamına almıştır. Bu 

nedenle TCK’nin 26. maddesi uyarınca kullanılması fiilin hukuka aykırılığını ortadan 

kaldıran hakkın kaynaklarının neler olduğunu incelemek gerekmektedir. Bu 

çerçevede aşağıda kaynakların hakkın kaynağı olup olamayacağı irdelenecektir.  

1- Hukuk Kuralı 

Her hakkın doğrudan ve öncelikli kaynağı hukuk kuralıdır. Hak her şeyden 

önce bir hukuk kuralından doğrudan kaynaklanır. Hukuk kuralı kavramını daraltmak 

için herhangi bir neden yoktur. Hukuk kuralı kamu hukuku kuralı olabileceği gibi özel 

hukuk kuralı da olabilir. Bu doğrultuda hak herhangi bir ceza, medeni, ticaret veya 

idare hukuku kuralından kaynaklanabilir. Örneğin belirli bir meslek veya sanatın 

icrasına yetki veren kamu hukuku kuralı veya kişiye mülkiyet veya zilyetliğini 

koruma, reşit olmayan çocuklarını terbiye etmek yetkisi tanıyan özel hukuk 

kuralından da hak kaynaklanabilir. Tek koşul hukuk kuralının Türk kuralı olmasıdır. 

Çünkü fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldırarak ceza sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaktadır. Ceza sorumluluğunun ortadan kaldırılması ancak konun koyucunun 

kendisi tarafından konulmuş kurallarla yapılabilir. Bu nedenle yabancı hukuk kuralı 
                                                           
587 Bettiol, a.g.e., s.327 
588 Caraccioli, a.g.e., s. 47 vd. 
589 Gallo, L’elemento…, s.75 vd. 
590 Bu konuda bkz. Hafızoğulları, a.g.e., s. 286-288 
591 Lanzi, a.g.e., s. 26 
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olamaz. Hukuk kuralı yabancı olursa, ulusal topraklarda ceza kanununun 

dokunulmaz egemenliği ilkesi zedelenmiş olur592. Ancak Anayasanın 90/son 

maddesi göz önüne alındığında, usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası 

anlaşmalar kanun hükmünde kabul edildiğinden bunlarda Türk kuralı haline 

geldiğinden hakkın kaynağı olabilir.  

Fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran hukuk kuralının yasama organı 

tarafından yapılmış olması da gerekmemektedir. Bu kural, kanun hükmünde 

kararname, tüzük, yönetmelik, kararname, tebliğ, tamim ve sirküler şeklinde yürütme 

gücü tarafından da oluşturulabilir. Yürütme organı tarafından oluşturulan bu 

düzenlemeler de hukuk kuralı kapsamındadır593. 

Ancak bu kuralların geçerli olabilmesi için, kanunun belirlediği koşul ve 

şekillere uyularak oluşturulması gerekir594. Bu durum kuralın yetki verdiği herkes 

bakımından gereklidir595. 

Kurallar belirtilen koşul ve şekil altında oluşturulmadığında, fiili bir yanılma 

bulunduğundan fiili yanılmanın koşulları gerçekleşmişse failin ceza sorumluluğu 

olmamalıdır. Çünkü hukuka aykırılığı ortadan kaldıran objektif bir neden olan hakkın, 

yasal kullanılması varsayılmaktadır ve bu kullanmanın bir değeri bulunmaktadır596. 

Burada tartışılması gereken bir sorun da hakkın kaynağının bir ceza hukuku 

kuralı olup olamayacağıdır. Yalnızca devletin hakkını ihlal eden fiillerin suç olarak 

tanımlanabileceğini ileri sürenler, hakkın kaynağının ceza kuralı olamayacağını 

belirtirler. Ancak nasıl ki bütün suçlar kişisel hakları ihlal etmiyor ise, bütün ceza 

hukuku kurallarının da hak kaynağı olduğu söylenemez. Yine diğer hukuk dalları 

kurallarının tümünün de hakkın kaynağı olduğu da söylenemez. Bu çerçevede 

kişisel menfaatleri korumayan ceza kuralları sonuç olarak hak yaratmaz. Bu nedenle 

de bu suçlar kişisel hakları ihlal etmez. Ancak devletin menfaati olarak 

değerlendirilen genel menfaatleri koruyan ceza kuralları, genel menfaatleri korurken, 

kişisel menfaatleri de korur. Böylelikle hakkın kaynağı da olabilir. Örneğin, şerefe 

karşı suçları cezalandıran bir kural, şerefe yönelik bir hak yaratmaktadır. Genel 

olarak korunmuş, genel menfaate yönelmiş bu yararda, her bir kişinin menfaati 

                                                           
592 Önder, a.g.e., C.I., s. 175; Nitekim TCK’nin 8. maddesi “Türkiye’de işlenen suçlar 
hakkında Türk kanunları uygulanır…” hükmünü getirmiştir. 
593 Dönmezer-Erman, a.g.e., C.II, s. 32 
594 Dönmezer-Erman, A.e. 
595 Cavallo, a.g.e., s. 69 
596 Cavallo, A.e.; Bu konuda bkz. ileri de hakkın kullanılmasında fiili hata başlıklı bölüm 
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bulunmaktadır. Süjenin sahip olduğu şerefine saygı gösterilmesini isteme yetkisi, 

ihlal eden kişiye karşı dava açabilme noktasına kadar götüren bir hak 

yaratmaktadır597. Yine kovuşturma koşulu olarak şikâyeti kabul eden hükümler, 

mağdura şikâyette bulunma hakkı yaratmaktadır598. Sonuç olarak herkes için 

yasaklar kayan, bağımsız olabilen ceza kuralından hak kaynaklanabilmektedir. Ceza 

kuralı, genel olarak menfaati koruduğunda, bu konu her bir kişide somutlaşmakta ve 

kişi, menfaatinin korunması için, menfaate saygı gösterilmesini isteme yetkisine 

sahip olmaktadır ki bu yetki haktır.  

Burada sorun hak yaratan kuralların istisnai kural olduğunu iddia edenler 

bakımından ortaya çıkmaktadır. Ceza kanunu içindeki kuralların birbiriyle çatışmaya 

girmesi ve çatışmaya girdiği kurala istisna teşkil ettiğini anlamanın zor olduğu 

vurgulanmıştır599. 

2- Yargı Organlarının Kararları 

Yargı organlarının kararlarından da bir hak kaynaklanabilmektedir600. Bu 

kararların hakkı yaratmadığı ve var olan hakkı yalnızca açıkladığı, bu nedenle 

hakkın kaynağının kanun olduğu söylenebilirse de601 hakkın kaynağı kanun olmayıp 

yargı organlarının kararlarıdır. Çünkü tartışmalı olan ve kesin olmayan hak yargı 

organlarının kararı ile çekişmeli olmaktan çıkıp belirlenebilmektedir602. 

Yukarıda da belirtildiği gibi 765 sayılı TCK’nin 49. maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan “kanunun hükmünü icra suretiyle işlenen fiilin failine ceza 

verilmeyeceği” ifadesi, hakkın kullanılmasını düzenleyen hüküm olarak kabul 

edildiğinde, hakkın yalnızca kanun hükmünden kaynaklanabileceği, mahkeme ya da 

hâkim kararından kaynaklanan bir hakkın, fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran 

bir neden olamayacağı kabul edilebilir. Hatta yargı organlarının somut olayda var 

olan kanunlardan hangisinin uygulanacağını belirlediği, hakkın var olan kanundan 

kaynaklandığı, kararın kanunu korumaya yönelik olduğu ileri sürülebilirdi. Ancak 

5237 sayılı TCK’nin 26. maddesi hakkın doğduğu kaynakları belirtmediğinden 

mahkeme kararlarından da hakların doğduğu inkâr edilemez. Çünkü yargı organları 

kararları ile en azından hakkı tanınmakta ve onun kullanılmasını korumaktadır. Yargı 
                                                           
597 Cavallo, a.g.e., s. 70 
598 Dönmezer-Erman, a.g.e., C.II, s.32 
599 Mantovani, Esercizio…, s. 657; Regina, a.g.e., s. 3 
600 Dönmezer-Erman, A.e. 
601 Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları C. I, İstanbul 1952, s. 272 
602 Cavallo, a.g.e., s. 70; Regina, a.g.e., s. 3 
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organlarının kararları ile hakkın kaynaklandığı kanunun ifadesinden bağımsız olarak, 

haklar kaynaklanabilmekte, bu haklar kullanıldığında fiilin hukuka aykırılığı ortadan 

kalkabilmektedir. Yargı organlarının kararlarından kaynaklanan hakların, 

kaynaklarını kanunda da buldukları doğrudur, ancak hak karar ile ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin hukuk mahkemesi, komşusunun arazisinden su alma hakkını 

birine tanımışsa, o kişi, bu araziye kendisine verilen bu hakkı kullanmak için 

girdiğinde, başkasının arazisine hukuka aykırı şekilde girmek fiilinden sorumlu 

değildir. Ancak bu durum, karardan kaynaklanan somut haktır603. 

3- İdari Tasarruf 

Hak bir idari tasarruftan604 da doğabilir. Ancak, belirtmek gerekir ki bütün idari 

tasarruflar hakları yaratmazlar605. İlan gibi, hakları yaratamayan idari tasarrufların 

bağımsız niteliği bulunmamaktadır. Bu tasarruflar yalnızca İdari bir organ tarafından 

yapılmış basit bir bilgilendirme araçları olup, içerdikleri açıklamayı süjenin bilgisine 

ulaştırma işlevine sahiptir606. İhbar ya da bilgi verme tasarrufları da hak 

yaratamazlar. Bunlar yalnızca süjenin belirli hareketlerini üçüncü kişilere bildirmeye 

yararlar. Bu tasarruflar ispat aracı olarak oluşturulmamışlardır607. Arşiv kayıtlarına 

ilişkin tasarruflar da hak yaratmazlar. Bunlar idarenin belirli işlem ve tasarruflarını 

idari olarak belirleyen araçlardır. Bunlar yalnızca ispat aracı etkisine sahiptirler608. 

Tespit eden veya açıklayıcı bildirimler de hak yaratmazlar. Çünkü bu tasarruflardan 

herhangi yeni bir hukuki ilişki doğmaz. İdari yetkiye veya yükümlülüğe bağlı olarak 

gerçekleştirilen tespit edici veya açıklayıcı bildirimler olduklarından bunlardan 

herhangi bir hak kaynaklanmaz. Bunlar idarenin danışma organı olarak 

gerçekleştirdikleri işlemlerdir. İdari organların belirli işlemleri için öngörülmüşlerdir609. 

Kısaca idari tasarruf açıklayıcı veya tanıyıcı ise, hak idari tasarruftan değil, kuraldan 

veya idari tasarrufun temelindeki değişik kaynaktan doğar610. 

İdari tasarruflardan haklar, bir ruhsat verme veya bir mesleki etkinlik için 

mesleki etkinlikte bulunmayı uygun bulan kabul gibi farklı yapıdaki tasarruflardan 

                                                           
603 Cavallo, a.g.e., s. 72 
604 İdari tasarruf konusunda bkz. Onar, a.g.e.,C.I, s. 72 vd. 
605 Cavallo, A.e. 
606 Cavallo, A.e. 
607 Cavallo, A.e. 
608 Cavallo, A.e. 
609 Cavallo, a.g.e., s. 73 
610 Regina, a.g.e., s. 3 
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kaynaklanabilir611. Mesleki veya kamusal bir etkinliğin belirli bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi ve belirli bir hizmetten yararlanma olanağı kişi bakımından bu 

kabul veya atamalardan kaynaklanır612. Burada hakkın kaynağı idari tasarruf olan 

ruhsattır613. Gerçekten bir öğrenci tıp fakültesini bitirdikten sonra ve belirlenmiş bir 

takım sınavlarda başarılı olduktan ve tabip odasına kabul edildikten sonra, mesleki 

etkinliğini gerçekleştirme hakkına sahip olur. Hakkı olduğu mesleki etkinliğini 

gerçekleştirirken, suçun maddi unsuru olarak tanımlanan bir fiil işlediğinde, örneğin, 

tıbbi ameliyat sırasında, vücut organlarımızdan birinin kesilmesi gibi, tıbben gerekli 

bir fiil hukuka aykırı olarak değerlendirilmez.  

Ancak kabul veya atamaların tümü hakkın kaynağını teşkil etmez. Çünkü 

bazıları yalnızca açıklayıcı ve var olan hakkın varlığını gösterir niteliktedir. Bazıları 

ise inşa edici niteliğe sahip olup, hakların kaynağını oluşturur veya belirli bir hukuki 

etki yaratır veya idari sözleşmeler gibi bazıları hukuki bir ilişkinin varlığını ortaya 

koyar. 

İdari tasarrufların bazıları bir statü oluşturur. Bu tasarruflardan da haklar 

kaynaklanabilir. Örneğin, anne ve babanın evlilik içi doğan çocuklarını yasaya uygun 

olarak bildirimleri, çocuk bakımından belirlenmiş hakların kaynağını oluşturur. 

Örneğin çocuk, anne ve babanın bir malını onların izni olmadan aldığı takdirde, bu 

fiilin ceza sorumluluğu bulunmaz614. Aynı şekilde anne ve baba da çocuğa karşı 

tedip hakkı çerçevesinde zor kullanabilir. Bu fiil hakkın kullanılmasını oluşturur615. 

İhale616 gibi yetki verilmesine ilişkin idari tasarruflar da haklara kaynaklık 

etmektedir. Örneğin, böyle tasarruflar kamu malını kullanma yetkisini, ihaleyi alan 

kişilere verir. Kamu arazini, su kaynaklarını, deniz alanlarını kullanılmasına ilişkin 

ihaleler bu çerçevede hakka kaynaklık edebilmektedir. 

Son olarak iki taraflı etki yapan idari tasarruflardan da özel kişiler ve idare 

bakımından haklar ve yükümlülükler doğabilir. Yine kamu hukuku sözleşmeleri617 

olarak adlandırılan idari tasarruflardan da aynı şekilde haklar ve yükümlülükler 

                                                           
611 Regina, A.e. 
612 Cavallo, a.g.e., s. 73 
613 Regina, a.g.e., s. 3 
614 TCK’nin 167/1b maddesi. 
615 TCK’nin 232/2 maddesi. 
616 Bu konuda bkz. İsmet Giritli- Pertev Bilgen-Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, İstanbul 
2006, s. 913 vd. 
617 Bu konuda bkz. Giritli–Bilgen-Akgüner, a.g.e., s. 930 vd. 
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doğar. Aynı doğrultuda alım satıma ilişkin işlemlerden de haklar doğar, bunlar kamu 

idaresi ve özel kişiler bakımında belirlenmiş hakların kullanılmasında etkili olur. 

4- Örf ve Adet 

Kanunilik ilkesini göz önünde bulunduranlara göre örf ve adet ceza hukuku 

içinde, bir kuralı yorumlamada, kuralın içeriğini belirlemede bir işleve sahiptir. Ancak 

hiçbir zaman bir hukuk kuralı olarak değerlendirilmemektedir. Hukuk kuralı 

tarafından örf ve âdete gönderme yapıldığında kendisine bir değer 

atfedilmektedir618. Bu çerçevede örf ve adet ancak kanun tarafından belirtilmişse, 

ona gönderme yapılmışsa hakkın kaynağı olabilir619 ve fiilin hukuka aykırılığını 

ortadan kaldırmak için bir değere sahip olabilir. 

Kamu veya özel hukuk kurallarını tamamlayıcı kural olarak ortaya çıkan örf 

ve âdet, belirli kişiler yararına bir hakka kaynaklık edebilir620. Ve bu durumda örf ve 

âdete göre bir hakkını kullanan kişinin fiilinin hukuka aykırılığı bulunmamaktadır. 

Ancak örf ve âdet hakka kaynaklık etse bile, örf ve âdet ceza hukuku dışı 

olduğundan, etki gösterebilmesi için ancak ceza kuralının atıf yapması yoluyla ceza 

hukuku bakımından bir değere sahip olacak ve fiilin hukuka aykırılığı bu şekilde 

yalnızca dolaylı olarak ortadan kaldırabilecektir621. 

Sonuç olarak, bir hakkın kaynağı olmak bakımından örf ve adet, her şeyden 

önce ceza hukuku alanının dışında kalan bir hukuk kuralını tamamlayıcı nitelik 

taşımalı ve bu hukuk kuralına ceza hukuku tarafından göndermede bulunulmalıdır. 

Bu şekilde dolaylı olarak örf ve adet tarafından tanınan bir hakkı kullanan kişinin 

fiilinin hukuka aykırılığının bulunmadığı kabul olunabilir622. Nitekim bu durumda örf 

ve âdetin artık sosyal uygunluk halini aldığı ve fiilin hukuka aykırılığını ortadan 

kaldırdığı da ifade edilmektedir623. Bu fiiller, toplumun değerlerine göre 

değerlendirilecek ve bu konulardaki örf ve âdet, yani halkın değerlendirmesi, fiilin 

hukuka aykırılığını ortadan kaldırabilecektir624. Örneğin 5237 sayılı TCK’nin 225. 

maddesinde “hayâsızca hareketler” başlığı altında tanımlanan alenen teşhircilik 

yapmak fiili cezalandırılmıştır. Fakat örf ve âdet plajlarda yarı çıplak hatta topless 
                                                           
618 Oğuzman-Barlas, Medeni Hukuka Giriş, Kaynaklar,Temel Kavramlar, İstanbul 2002, s. 
73 
619 Dönmezer-Erman, a.g.e., C.II, s. 33 
620 Önder, a.g.e., C.I, s. 114 vd. 
621 Önder, a.g.e., C.I, s. 117 
622 Dönmezer-Erman, A.e 
623 Önder, a.g.e., C.I, s. 82 
624 Dönmezer-Erman, a.g.e., C.II, s. 33 
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halde dolaşılmasına izin vermektedir. Yine “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” 

başlıklı 123. maddesinde huzur ve sükûnu bozmak maksadıyla gürültü yapılması fiili 

cezalandırılmaktadır, ancak halkın kalabalık bir kesiminin sevinç duymasına yol 

açan spor karşılaşmalarında galibiyet elde edilmesi gibi olaylarda, halkın geç 

saatlere kadar sokaklarda gürültü yapmasına örf ve âdet izin vermiştir. Bu şekilde 

hareket eden bir kimsenin örf ve âdetten kaynaklanan bir hak ve yetkisini kullanması 

nedeniyle fiilinin hukuka aykırılığı ortadan kalkmaktadır.  

Hukuka aykırılığı ortadan kaldırmak için bir değere sahip olabilen örf ve âdet 

bütünleyici kuraldır. Kuralı bütünleyen diğer kural olarak belirlenir. Gerçekten 

medeni625, ticaret626 ve de kamu hukuku kural türleri, açıkça veya örtülü olarak, 

kuralı tamamlamak için bir gelenek kuralına dayanabilirler. Böyle durumlarda, örf ve 

âdet, kamu veya özel hukukun bütünleyici kuralı olarak, belirlenmiş kişiler lehine 

hakların kaynağı olabilir. Öyleyse, böyle bir hakkını kullanırken suçun maddi unsuru 

olarak tanımlanan fiili işleyen kişinin fiilinin hukuka aykırılığı bulunmaz. Bu 

çerçevede örf ve âdete ancak kamu veya özel bir hukuk kuralı tarafından gönderme 

yapıldığında, hukuka aykırılığı ortadan kaldıran neden olarak, TCK’nin 26. 

maddesinde ifade edilen hak kavramına yükselebilir. Bu nedenle yalnızca, kamu 

veya özel bir hukuk kuralı tarafından açıkça belirtildiğinde, biri yararına hak oluşturur 

ve ceza hukukunda, dolaylı olarak fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldırmaya 

yönelik bir değere sahip bulunur.  

Kanunilik ilkesini temel alanlara göre, sonuç olarak, örf ve âdetin hukuka 

aykırılığı ortadan kaldırabilmesi için, örf ve adet bütünleyici bir hukuki kural olmalı ve 

bundan suçun işlendiği sırada fail tarafından kullanılan bir hak doğmalıdır. Ancak 

yukarıda da belirttiğimiz gibi TCK’nin 26. maddesi hakkın kaynaklarını tek tek 

                                                           
625 Medeni Kanunun “hukukun uygulanması ve kaynakları” başlıklı 1. maddesi “Kanun, 
sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm 
yoksa, hakim örf ve adet hukukuna göre …karar verir” hükmünü getirmiştir. 
626 Ticaret Kanununun “ticari örf ve adet” başlıklı 2. maddesi  “Kanunda aksine bir hüküm 
yoksa teamül, örf ve adet olarak kabul edildiği tespit edilmedikçe hükme esas olamaz. Şu 
kadar ki, irade beyanlarının tefsirinde teamüllerin dahi nazara alınması mahfuzdur. Bir 
bölgeye veya bir ticaret şubesine mahsus olan ticari örf ve adetler umumi olanlara tercih 
olunur. İlgililer aynı bölgede bulunmadıkları taktirde, kanun veya mukavelede aksine hüküm 
olmadıkça, ifa yerindeki ticari örf ve adet tatbik olunur. Tacir sıfatına haiz olmayanlar 
hakkında ticari örf ve adet, ancak onlar tarafından bilindiği veya bilinmesi gerektiği takdirde 
tatbik olunur…” hükmünü getirmiştir. İş Kanununun “Saklı haklar” başlıklı 45. maddesi; 
“…hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve 
yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz. Bu 
hususlarda işçilere daha elverişli hak ve menfaat sağlayan… gelenekten doğan kazanılmış 
haklar saklıdır…” hükmünü getirmiştir.  
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belirtmediğinden, hakkın doğabildiği bütün kaynaklar içinde örf ve âdet de 

bulunmaktadır. Nitekim İtalyan doktrininde de bu tip çözümlere ulaşılmıştır627. Hak 

yaratan kuralların istisnai kural olduğunu ileri sürenler ise TCK’nin 26. maddesini 

açık ceza kuralı olarak kabul etmektedirler. Zira diğer ceza dışı izin veren kurallar 

gibi örf ve âdet de TCK’nin 26. maddesi nedeniyle tipiklik içinde kendisine yer 

bulmakta ve ceza dışı izin veren kuralı, cezai olarak kabul ettirmektedir628. 

5- Hukuki İşlemler 

Hak, sonucuna hukukun belirli hukuki etkiler bağladığı tek taraflı hukuki 

işlemlerden, diğer bir ifade ile tek bir kişinin irade bildiriminin yeterli olduğu, vakıf 

kurma, ölüme bağlı tasarruflardan vasiyetname gibi hukuki işlemlerden629 veya 

hukukça korunan bir menfaatin elde edilmesine yönelik irade bildirimi ile var olan iki 

taraflı hukuki işlemlerden, diğer bir deyişle, sonucun meydana gelmesi için, iki 

tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade bildiriminde bulunması gerekli olan bir 

sözleşme ile de ortaya çıkabilir630. İrade açıklamasının niteliğine bağlı olarak, hukuk 

tarafından irade açıklamasına bağlanan hukuki sonuçlar olabileceği gibi, tarafların 

iradesinden kaynaklanan doğrudan istediği sonuçlar olabilir. 

Hukuki işlemler, hukuk düzeninin izin verdiği, onayladığı sınırlar içinde, hak 

sahibine, bir başkası yararına, belirli bir hakkı bırakmak, devretmek, vazgeçmek, 

kendi kendine sınırlamak hakkı verir. Gerçekten, hukuki koruma olduğunda, her kişi 

kendi menfaatlerini korumaya yönelik haklara sahip duruma gelir. Ancak, hak ile 

sahibi buluştuğunda, aralarındaki statik ilişkinin bir değeri yoktur. Ancak hak sahibi 

hak üzerinde tasarruf ehliyetine sahip olduğundan, korumanın kaynaklandığı kuralın 

emrini, kişinin emrine verir. Kuralın emri, kişinin irade bildirimine uygun olarak kişiye 

eşlik eder. Aksi durumu yani menfaatleri kural ile korumamak, menfaatleri değersiz 

hale getirmek ve toplumsal yaşamı kristalleştirmek anlamına gelir631. 

İradi bir tasarruf olduğundan, hakkın sahibi, kendi mallarından menfaat 

sağlayacak şekilde, kendi menfaatlerinin korunması için konulmuş hukuki kuralın 

işlevselliği üzerinde egemendir. Ve eğer hukuki işlem sonucunda, üçüncü kişilere 

düşen menfaatin tatminini engellememe zorunluluğu, hukuki korumayı talep 

                                                           
627 Leone, a.g.e., s.34 ; bkz. Reggina, a.g.e., s. 4 
628 Lanzi, a.g.e., s. 26 
629 Oğuzman-Barlas, a.g.e., s. 117 
630Dönmezer-Erman, a.g.e., C.II, s. 32; Oğuzman-Barlas, A.e. 
631 Cavallo, a.g.e., s. 78 
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edebilen bir başka malike geçerse, açıktır ki hukuki işlemden, başkaları yararına bir 

hak doğar. Böylece kural, yeni malike hakkına saygı gösterilmesini zorlayıcı şekilde 

isteme olanağı vermekte ve onun kullanılmasını korumaktadır. Malik, hakkını 

kullandığı sırada suçun maddi unsuru olarak tanımlanan bir fiil işlerse, TCK’nin 26. 

maddesi uyarınca fiili hukuka aykırı olmayacaktır632. 

Ancak, hakkın hukuki işlemden mi yoksa son tahlilde her zaman kuraldan mı 

doğduğu konusunda, hukuki işlemin doğrudan kaynak olduğunu belirtebiliriz. Çünkü 

hak yeni sahibi bakımından tek taraflı veya iki taraflı hukuki işlemden doğrudan, 

kuraldan ise dolaylı olarak doğar. Gerçekten hukuki işlem belirli bir menfaati koruyan 

hakkı yaratmaktadır. Bu nedenle hukuki işlem hak sahibine korunması için zorlama 

da dâhil, üçüncü kişilerden saygı göstermesini isteme olanağı vermektedir. Bu 

çerçevede her bir sahibin yararına olarak menfaatlerin korunmasını kalıcı olarak 

sağlamaktadır. Hukuki işlem iradesi, hakkı bir başkasına bırakır, verir, devreder. Bu 

işlem yeni sahibi bakımdan onun yararına bir hak doğurur633. Kural ise korumanın 

dolaylı kaynağı olarak kalır. Çünkü menfaati koruyan kural olmadığı zaman hak da 

olmaz634. Ama onun yeni malik için doğuşunu sağlayan kural değildir. Çünkü 

doğrudan hakkın kaynağı hukuki işlemdir. Öyle ki eğer hakkını ihlal eden üçüncü 

kişilere karşı, hakkını kullanırsa, hakkın varlığını ortaya koyan hukuki işlemdir. Ve 

hukuki işlemden doğan hakkını kullanan kişi, hakkını kullandığı sırada suçun maddi 

unsuru olarak tanımlanan fiili işlerse, bu hakkın kaynağı olarak hukuki işlemi 

göstererek, ceza sorumluluğundan kurtulur. O halde denilebilir ki, hukuki işlemden 

doğrudan hak doğar, hukuki kuraldan ise genel olarak her bir hak dolaylı olarak 

doğar635. 

6- Kıyas ve Yorum 

TCK’nin 26. maddesi uyarıca, fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran bir 

neden olarak kullanılan hakkın kaynağı kıyas da olabilir636. Egemen doktrine göre 

ceza hukukundaki kıyas yasağı uygulamasının hak bakımından bir değeri yoktur. 

Çünkü burada, hukukun diğer dallarında düzenlenmiş ve uygulama bulan 

kurallardan kaynaklanan haktan söz edilmektedir. Kaldı ki, hakkın serbest 

kullanılmasını daraltan kuralın uygulanma yasağı da söz konusudur. Çünkü burada 
                                                           
632 Cavallo, a.g.e., s. 79 
633 Cavallo, a.g.e., s. 80 
634 Regina, a.g.e., s. 3 
635 Cavallo, A.e. 
636 Grispigni, a.g.e., s. 347; Önder, a.g.e., C.I, s. 129;Regina, a.g.e., s. 2 
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sınırlama değil genişleme söz konusudur. Öte yandan failin lehinde olan kıyasın 

olanaklı olduğu da kabul edilmektedir637. Ancak bu düşünce de eleştirilmiş hak 

kavramının kıyasen genişlemesinin olanaklı bulunmadığı ileri sürülmüş ve hakkın 

yalnızca var ya da yok şeklinde kabul edilebileceği ve kıyasen genişletilemeyeceği 

belirtilmiştir638. 

Ceza kanununun gönderme yaptığı diğer hukuk dallarında kıyasın olanaklı 

olduğu durumlar, kıyasın dolaylı olarak ceza hukukuna girdiği durumlardır. Fakat 

kıyas ceza hukukunda uygulanmaz, hakkın varlığının tanınması için, kıyasın olanaklı 

olduğu hukuk alanında uygulama bulur639. 

Hak kuralın yorumundan da kaynaklanabilir. Yorum yapılırken çıkış noktası 

elbette kanunun sözü, sistematik içindeki yeri göz önüne alınacaktır, ancak buna 

rağmen yapılan yorum hakkında şüpheler bulunmaktaysa, söz konusu madde 

amacına göre yorumlanacaktır. Öncelikle, kanun koyucunun bu maddeyi kabul 

ederken hangi amaçlar güttüğünü ve sorunun temelinde yatan değerler çatışmasını 

nasıl çözdüğü belirlenecektir. Bu konuda kanunun hazırlık çalışmaları, o dönemin 

gereksinimleri ve resmi gerekçeler yol gösterici olacaktır. Ancak günün koşulları 

altında o kuralın, objektif ve mantıksal olarak sahip olması gereken amacın da 

araştırılması gerekecektir. Amaç, insanların ihtiyaçlarına yönelik olduğu ve bu 

nedenle geniş ölçüde değişime uğradığı için kuralın yaşayan bölümünü 

oluşturmaktadır. Bu çerçevede bu amacın zaman içinde kanun koyucunun amacı ile 

çelişmesi söz konusu olabilir. Bu durumda kanunun güncel amacının saptanması, 

bunun kanun koyucunun güttüğü amaç karşısındaki yerinin belirlenmesi ve 

gerektiğinde birinden birine üstünlük tanınması, yorum yapılırken yaratıcı bir faaliyet 

gösterildiğini, belli oranda takdir hakkının kullanıldığını ortaya koymaktadır. Bu ise 

yorum yapılırken de bir ölçüde hukukun dolayısıyla hakkın yaratıldığı anlamına 

gelmektedir640. 

                                                           
637 Köksal Bayraktar, Faal nedamet, İÜHFM, C. XXXIII, sy. 3-4, s. 138 vd.; Kayıhan İçel-
Süheyl Donay, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku, I. Kitap, 4. Bası 2005, s.93 
638 Pannain,Manuale di diritto penale, Torino 1967 s. 726 
639 Cavallo, a.g.e., s. 80-81 
640 Yeşim Atamer, Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluğun SınırlandırılmasıÖzellikle 
Uygun nedensellik Bağı ve Normun Koruma Amacı Kuramları, İstanbul 1996, s. 86-87 
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Bu şekilde kurallar, düzen ve sosyal adalet amaçlarına cevap vermek için, 

yorum aracılığı ile sürekli uyarlama çabasına tabi tutulmakta ve fiilin hukuka 

aykırılığının kalkmasına yönelik bir değer kazanmaktadır641. 

Öte yandan kıyas ve yorum, fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran hakkın 

varlığını ortaya koymaya yardımcı olabildiğinde, hukuka aykırılığı ortadan kaldıran 

nedenlerin çok sınırlı olduğunu düşünenlerin, bu iddialarına esneklik kazandıran bir 

emniyet supabıdır642.  

7- Hukukun Genel İlkeleri 

Hukukun genel ilkeleri de kullanıldığında fiilin hukuka aykırılığını ortadan 

kaldıran hakkın kaynağı olamazlar. Hukukun genel ilkeleri, yalnızca hukuk kuralı 

olmadıkları için değil, ancak hukukun genel ilkelerinden haklar kaynaklanmayacağı 

için hakkın kaynağı olamazlar643. 

Gerçekten belirlemek gerekir ki, hukukun genel ilkeleri, hukukun gelişiminin 

aşamasındaki yürürlükteki hukuk sisteminden çıkmış, sürekli kurallardır. Hukukun 

genel ilkeleri, felsefi, ahlaki, sosyolojik ve ekonomik alanda ortak düşünce ve inanç 

birliğini temsil eden kavramların hukuk dilindeki ifadesidir644. Toplumsal bir ihtiyaca 

ve ortak adalet duygusuna dayanan bu ilkeler gücünü yine bu ortak hukuk düzenine 

uygunluğundan alır. Evrensel hukuk düşüncesinin yansıması olan bu ilkeler, genellik 

ve süreklilik nitelikleri ile anılır. Ancak hukukun genel ilkeleri hiçbir zaman belirgin ve 

mutlak bir nitelik göstermemekte, zamana, duruma ve koşullara göre 

değişmektedir645. Bu nedenle genel ve yaygın olarak kabul edilmiş, özgürlük, adalet, 

eşitlik gibi değerler, değişik sosyo-politik sistemlerde çeşitli şekillerde 

yorumlanmaktadır. Bu çerçevede bu ilkelerin bir yorum görevi vardır, ancak bir 

hakkın kaynağı olarak değerlendirilemezler.  

8- Ahlak Kuralları 

Kullanıldığında fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran hak, ahlak 

kurallarından da kaynaklanamaz. Çünkü ahlak kuralları646, her bir bireyin kendi 

                                                           
641 Cavallo, a.g.e., s. 81 
642 Cavallo, A.e. 
643 Cavallo, a.g.e., s. 82 
644 Işıktaç- Metin, a.g.e., s. 266 
645 Işıktaç-Metin, a.g.e., s. 271 
646 Bkz. Yasemin Işıktaç, Hukuk Yazıları, Ankara 2004, s. 39; Vecdi Aral, Hukuk ve Hukuk 
Bilimi Üzerine, İstanbul 1983, s. 82 vd. 
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vicdanında yaşayan, evrensel vicdan duygusuna karşılık gelen, kurallar bütünüdür. 

Ancak bunlara uyulup uyulmaması, her bir kişinin özgür değerlendirmesine 

bırakılmıştır. Bu nedenle bir kişinin menfaatine saygı gösterilmesi için sahip olduğu 

iradi güç, üçüncü kişiye bırakılmıştır. O halde menfaatin hakka yükseltilmesi için 

hukuki unsur ve üçüncü kişiler tarafından bu saygının korunabilmesi eksiktir647.  

Her bir hak ahlak kuralları içinde öncelikle haklılığını bulsa da, bir hukuki 

düzeye yükseltme, yani menfaati hak seviyesine yükseltme gücüne sahip değildir. 

Bu nedenle, ahlak kuralından doğan objektif hak, ahlaki yaşamın bir parçasıdır. Bu 

haliyle hukuk öncesi bir aşamadadır. Ahlaktan kaynaklanan bu husus hak 

seviyesine ulaşamaz, bir hak yaratamaz ve o halde hakkın kaynağı olamaz. 

Kullanılması fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldırmaz. Ancak fiilin ahlaka 

uygunluğu yalnızca takdiri hafifletici sebep olabilir648. 

9- Dini Kurallar 

Dini kuralların da haklar yaratmadığı söylenebilir. Bu çerçevede dini kurallar 

TCK’nin 26. maddesi uyarınca fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıramaz. 

Gerçekten, ilkesel olarak kişilerin hareketlerini değerlendirmede, inançlı vicdanların 

içsel etkinliğini göz önünde tutar ve davranışı engellemeye çalışan üçüncü kişilere 

karşı, kişinin davranışı, yaptırım uygulama olanağı olmadığından korunamaz. Dini 

kurallara inananlar, yerküre ötesi bir dünya ile korkutulmuştur. O halde kişinin 

davranışı, olası ihlallere karşı korunmazsa, bir hakka kaynaklık edemez ve bunun 

kullanılması fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldırmaz. Ancak din kurallarının bir fiile 

izin vermesi TCK’nin 62. madde uyarınca bir indirim nedeni olabilir. 

Burada tartışılması gereken bir başka konu Anayasanın 24. maddesi 

tarafından güvence altına alınan dini ibadet, ayin ve törenler yerine getirilirken ceza 

kuralınca korunan bir menfaat ihlal edildiğinde, örneğin fiziksel şiddet 

uygulandığında sorun nasıl çözülecektir. İtalyan hukukunda sorun daha 

karmaşıktır649. Çünkü İtalyan Anayasasının 7. maddesi Devlet ve Katolik Kilisesinin 

kendi alanlarında bağımsız ve egemen olduğunu hüküm altına almıştır. Bizim 

hukukumuz açısından sorunun çözümü, daha önce de ele aldığımız çatışan 

menfaatlerin ölçülülük ilkesi çerçevesinde uyumlulaştırılmasıdır. 

                                                           
647 Cavallo, a.g.e., s. 82 
648 Cavallo, a.g.e., s. 83 
649 bkz. Caraccioli, a.g.e., s. 86; Reggina, a.g.e., s. 4 
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Uyumlulaştırılamıyorsa somut olayın özel koşulları ve biçimlenmesi göz önüne 

alınarak hangi menfaatin geri çekileceğine karar verilmelidir. 

10- TCK’nin 3. Maddesinde Tanımlanan Adalet ve Eşitlik 
İlkesi 

Hukukun genel ilkelerinden adalet ve eşitlik ilkesi ceza kanununda ayrıca yer 

almıştır. Ceza kanununda yer alan bu ilkeler, ceza kanununda yer almayan diğer 

hukukun genel ilkeleri gibi hakkın kaynağı olamazlar. Hukukun daha iyi 

uygulanmasını sağlayan bu ilkeler, yaşamın belirli tasarruflarını korumayı hukukun 

uygun olmadığını ortaya koyabilir, kimi zaman bazı fiillerin cezalandırılmaması 

gerektiğini ileri sürebilirler. Ancak tek başlarına fiilin hukuka aykırılığını ortadan 

kaldıran bir hak yaratmazlar. Bununla birlikte bu ilkeler hakkın kullanılması sırasında 

işlenen fiilin hukuka aykırılığının ortadan kalkmasında yorum yapılırken görev 

üstlenirler. 

11- TCK’nin 1. Maddesinde Tanımlanan Ceza Kanunun 
Amacı 

TCK’nin 1. maddesinde ceza kanununun amacının kişi hak ve özgürlüklerini, 

kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum 

barışını korumak ve suç işlenmesi önlemek olduğu ifade edilmiştir. Nitekim ilerleyen 

bölümlerde bu belirtilen amaçlara karşı işlenen suçlar ayrıntılı olarak düzenlenmiş, 

ayrıca amaç içinde yer almayan bir kısım suçlar da düzenlenmiştir. Bu noktada 

sorun yukarıda ayrıntılı olarak tartışılan toplumsal bakımdan değeri olan amaçların 

varlığını tanıyan kuraldan hakkın doğup doğmayacağıdır. Doğduğu kabul edildiğinde 

ise hukuk düzeni tarafından korunan toplumsal bakımdan değeri olan amaçları 

izlemek için suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin işlenmesi halinde fiilin 

hukuka aykırılığını ortadan kaldıran bir hakkın kullanılmasını oluşturup 

oluşturamayacağıdır. Bu sorun yukarıda irdelemeye çalıştığımız maddi şekli hak 

ayrımı konusuna ilişkin teoriler kısmında ayrıntılı olarak ortaya konmuştur. Bu 

düzenleme de hakkın kullanılması sırasında işlenen fiilin hukuka aykırılığının 

ortadan kalkmasında yorum yapılırken görev üstlenir. 
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B- Hakkın Sınırları 

1- Hakkın Kullanılmasının Sınırlarının Belirlenmesinin 
Önemi 

Yukarıda da belirtildiği gibi kişi toplumdan yalıtılmış egemen durumda 

değildir. Toplumla bağlı olan, toplumla ilgili bir konumdadır. Bu çerçevede kişi 

toplumsal ortak yaşamı korumak ve bu yaşamı desteklemek durumundadır. Hal 

böyle olunca kişi, toplumsal ortak yaşamı koruması ve desteklemesi için var olan 

durumda beklenebilecek olanın çizdiği sınırlar içinde davranış özgürlüğüne sahiptir. 

Kişinin toplumla bağlılığı hakları mutlak olmaktan çıkarır ve belirli sınırlara tabi kılar.  

Toplumla bağlı olan kişilerin hukuk düzeni tarafından aynı ölçüde korunan 

menfaatleri çatıştığında, bu menfaatlerin en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlamak 

amacıyla ölçülü bir dengenin bulunması gerekmektedir. Toplumsal ortak yaşamın 

korunması ve desteklenmesi için menfaatler arasında gerekli uyuşumun sağlanması 

zorunluluktur. Bu doğrultuda korunan menfaatler arasındaki çatışmada, bu 

menfaatlerden hiç biri, diğerine karşı bütünüyle üstünlükten yararlanamaz. 

Menfaatler birbiriyle çatıştığında, uyuşmazlık bunlar arasında hiyerarşi kurularak 

değil, bunların birbirleriyle uzlaştırılması yöntemiyle çözümlenebilir. Sosyal hukuk 

devletinde eşit ölçüde meşru iki menfaate karşı adil olmak istenirse, çözüm yalnızca 

karşı karşıya duran ve birbiriyle çatışan menfaatlerin teraziye konulması ile bir başka 

deyişle hakkın sınırlarının belirlenmesi ile bulunabilir 

Bu çerçevede haklar arasında peşin kademelendirme düşüncesi kabul 

edilemez. Çatışan haklar arasında koruyucu bir karşı taraf yararına vazgeçme 

(ödünleme) olmalıdır. Bu karşı taraf yararına vazgeçme, yukarıda belirttiğimiz gibi 

toplumla bağlı, toplumla ilgili insan anlayışının sonucudur. Zira korunan hukuki 

menfaatler, sorunların çözümünde, birbiriyle her biri gerçeklik kazanacak şekilde bir 

bağlantı içinde olmalıdır. Çatışma oluşan yerlerde, hukuk düzeninin çelişmezliği ileri 

sürülerek veya çabucak bir değerler tartımı ile biri diğeri zararına 

gerçekleştirilmemelidir. Çünkü hukuk düzeninin bütünlüğü uyumlaştırma ödevi 

yüklemektedir. Her iki menfaate en uygun bir etkinliğe ulaşabilmeleri için sınırlar 

çekilmelidir. Sınır çizimi ilgili her somut olayda ölçülü olunmalıdır. Her iki hukuki 

menfaatin uyuşumunu sağlamak için gerekli olandan daha ileri gidilmemelidir. Sonuç 

olarak çatışmalar ölçülülük ilkesi çerçevesinde uzlaştırılmalıdır. Bu durumda 
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ölçülülük ilkesi hak çatışmalarının çözümü için genel çözümleri yasaklayan ve her 

somut olay için yalnızca tek bir olanak tanıyan yöntemsel bir yol gösterici durumuna 

gelmektedir. Ölçülülük ilkesi, çatışan hukuki menfaatlerin karşı taraf yararına 

vazgeçilmesindeki gerekçelendirme mantığını oluşturur. Çatışma durumlarında söz 

konusu olan karşı taraf yararına ölçülü bir vazgeçmedir. Burada da amaç çatışan 

menfaatlerin ölçülülük ilkesi çerçevesinde pratik uyuşumunu sağlamaktır. Ölçülülük 

ilkesinin unsurları(uygunluk, gereklilik ve oranlılık) hukuki menfaatlerden birinin aşırı 

ölçüde geri çekilmesini önler. Ancak birbiriyle çatışan menfaatlerin ölçülü bir 

dengeye getirilemeyeceğinin de hesaba katılması zorunludur. Çatışan menfaatlerin 

uyuşumu sağlanamıyorsa, somut olayın özel koşulları ve meydana geliş şekli göz 

önünde bulundurularak hangi çıkarın geri çekileceğine karar verilir. Ancak bu geri 

çekilmeyi ya da vazgeçmeyi kabul edilebilir kılan, ikna edici yapan, ölçülülük ilkesi, 

tartım ilkesi, öz kapsamının korunması ve hukuk düzeninin bütünlüğü ilkesidir. 

Bu açıklamalardan ortaya çıkan sonuç, hakkın bir niteliğinin de sınırlanmış 

olmasıdır. Hak sınırlanmış olunca, hakların çatışmasında her ne kadar somut olayda 

hakların pratik uyuşumunun ölçülülük ilkesi çerçevesinde sağlanması gerektiği 

belirtilmişse de, hakkın sınırları konusunda bir takım belirlemeler yapmak 

gerekmektedir. Bu belirlemeler hakkın sınırlarının derinliğine ve genişliğine 

kapsamını ve yansımalarının bilinmesine kaynaklık etmekte, diğer bir ifade ile 

hakkın alanının belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu alan hakkın kullanma alanını 

içermektedir. Çünkü bu alan içinde kullanılan hakkın hukuka uygun olduğu 

söylenebilmekte ve böylece hakkın kullanılması sırasında işlenen ve suçun maddi 

unsuru olarak tanımlanan fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldırdığı kabul 

edilmektedir.  

Öte yandan bu çalışmanın amacı bakımından hakkın sınırları konusunda bir 

takım belirlemeler yapmak önem taşımaktadır. Belirttiğimiz gibi hakkın kullanılması 

sırasında işlenen ve suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin hukuka aykırılığı 

ortadan kalkmaktadır. İşlendiğinde fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldırabilmesi 

nedeniyle ve hakkın kullanılmasının hukuka uygun kabul edilmesi için, hukuka 

uygun olarak işlenebilen fiillerin girdiği alanı belirleyenleri ortaya koymak 

gerekmektedir. 

Hakkın sınırları çok yönlü ve çeşitli olduğundan sınırların belirlenmesinde 

ölçütleri ortaya koymak oldukça zordur. Bu ölçütler hakkın kaynağından, 

mahiyetinden ortaya çıkan verilerle belirlenebilir.  
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Haklar değişik kaynaklardan doğabilir, bu kaynaklardan hakkın kullanma 

alanını ve kapsamını belirleyen sınırların niteliği ve niceliği ortaya çıkar. Kaynaklar 

hakkın kullanılmasının durma noktasını belirler. 

2- Kaynağı Bakımından Sınırlar 

a- Hakkın Doğuşunun Mahiyetinden Kaynaklanan 
Sınırlar 

Gerçekten hak kişinin toplumla bağlılığı çerçevesinde, toplumsal ortak 

yaşamın korunması ve desteklenmesine yönelik oluşan kurallardan 

kaynaklandığından kişinin menfaati, diğerlerinin menfaati ve toplumsal ortak yaşam 

ile uyumlu olduğu ölçüde korumadan yararlanır. 

Klasik okula göre, insan yalıtılmış ve bir amaca sahip olarak 

değerlendirilmektedir. Bu hali ile insan kendi üzerinde kesin bir denetim gücüne 

sahiptir. İnsanın kendi davranışlarını gerçekleştirme ya da gerçekleştirmeme 

konusunda iradi gücü bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile davranışlarının tümü kendi 

elindedir ve bu konuda özgürlüğe sahiptir. Bu durum toplumsal bir gerçekliktir. Bu 

toplumsal gerçeklik hukukun hareket noktası ve amacıdır. O halde hukukun temeli 

bireysel özgürlük, amacı ise, özerk kişiler arasında eşitliği, dengeyi sağlamaktır. Ve 

mümkün olan tek kısıtlama, özgürlüklerin birlikteliği için gerekli olandır. Hareket 

noktası kişisel irade ve doğal özgürlüktür. Bunun için doğuştan gelen doğal 

haklardan söz edilir. Hak doğuştan geldiği için hakkın yapısı kişiseldir. Bu okula göre 

toplum herkesin haklarının doğru bir konumda bulunduğu atomik bir düzene 

sahiptir650.  

Hakkın yapısının kişisel nitelikli olarak kabul edilmesi sonucu hak, yasal 

sınırlar içinde, bağımsız iradenin yetkisi olarak ve kesin bir şekilde kendisini gösterir. 

Hakkın sahibi, kullanma amaç ve saikinden bağımsız olarak onun kullanılmasının 

korunması hakkına sahiptir. Yalnızca hakkın biçimsel tanımından kaynaklanan 

sınırlar bulunabilir. Bu sınırlar objektiftir ve objeye bağlıdır. Belirli koşullar veya belirli 

kişiler bakımından hakların kullanılmasına itiraz edilebilir. Ama hakkın sahibi istediği 

gibi ve her bakımdan kendi menfaatine göre hakkını kullanılabilir. Çünkü hak 

sahibinin amacının ve saikinin değerlendirilmesi ve araştırılması için haklı bir neden 

                                                           
650 Cavallo, a.g.e., s. 90 



 158

yoktur. Kullanılması sırasında neden olunan herhangi bir eylem için cezai 

sorumsuzluk bundan kaynaklanır651. 

Ama artık klasik okulun kişiyi esas alan ve kişiyi toplumdan yalıtılmış egemen 

durumda kabul eden tek yanlı görüşleri aşılmış, toplumla bağlı olan, toplumla ilgili bir 

konumdaki kişi kabul edilmiştir. Bu çerçevede kişi toplumsal ortak yaşamı korumak 

ve bu yaşamı desteklemek durumundadır. Hal böyle olunca kişi, toplumsal ortak 

yaşamı koruması ve desteklemesi için var olan durumda beklenebilecek olanın 

çizdiği sınırlar içinde davranış özgürlüğüne sahiptir. 

Bunun sonucu olarak hak, tanımlanarak formüle edilmiş sınırları içinde keyfi 

olarak kullanılabilecek mutlak bir yetki olarak değerlendirilemez ve yalnızca 

toplumsal ortak yaşamın korunması ve desteklenmesi için var olan durumda 

beklenebilecek olanın sınırları içinde sahibi tarafından kullanılabilir.  

O halde hakkın doğuşunun mahiyeti bakımından, hak mutlak değil nispidir. 

Çünkü toplumsal ortak yaşamla uyumlu olarak ortaya konmuş olmayı gerektirir. Bu 

nedenle toplumsal ortak yaşamla çatışma, onun genişliğine sınırlarını oluşturur. 

b- Hakkın İşlevinden Kaynaklanan Sınırlar 

Hakkın işlevi açısından, diğer bir ifade ile kural tarafından korunan amaçların 

gerçekleşmesine yarayan araçlar olarak bakıldığında, bir başka sınır daha 

belirmektedir. Gerçekten hakkın bir işlevi de toplumla bağlı olan bireyin içinde 

bulunduğu toplumsal ortak yaşamın korunması fonksiyonudur.  

Klasik teoriye göre hak kişisel nitelikte olduğundan kişisel, keyfi ve de 

antisosyal amaçları gerçekleştirmek için kullanılabilirdi. Çünkü mutlak ve sınırsız 

olarak değerlendiriliyordu. Ancak kişinin toplumla bağlı olması ve toplumsal ortak 

yaşamın korunması ve desteklenmesi gereği, hakkı önemli ölçüde sınırlamakla 

kalmadı, aynı zamanda köklü bir değişime uğrattı. Çünkü o toplumsal bir işleve 

sahipti ve toplumsal ortak yaşamla uyuştuğunda hukuka uygundu.  

Hakkın kullanılmasının toplumsal ortak yaşam ile uyumu yürürlükteki 

metinlere de girmiştir. Bu çerçevede Medeni Kanunun 2. maddesinde “Herkes 

hakkını kullanırken… dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça 

kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” hükmü yer almıştır. 

                                                           
651 Cavallo, A.e. 
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Hukukun toplumsal işlevi nedeniyle hak, sahibinin mutlak bir yetkisi olarak 

değerlendirilemez, ancak amacı tarafından sınırlandırılmış bir hak olarak 

değerlendirilebilir. Çünkü hakkın kullanılması, amacına ve işlevine cevap verdiği 

sürece hukuka uygundur652. 

Hakkın gerek yapısından gerek işlevinden kaynaklanan nedenlerle, yalnızca 

objektif değil sübjektif sınırlamalar da doğar. Toplumsal amaç ile çatışan, hukuka 

uygun olmayan saik ile zarar vermek amacıyla, menfaat olmaksızın hak 

kullanılamaz653. Bu şekilde kullanılmasında, hak sahibi bakımından sübjektif sınırlar 

da doğmaktadır.  

Hukuk tarafından tanınan yetkinin kaynağında, varlığında ve işlevinde 

toplumsal amaç bulunmaktadır ve kendisine bu hakkın verildiği kişi, hakkı kural 

tarafından belirlenmiş amaca göre kendi menfaatine uygun kullandığında, aynı 

zamanda hem toplumsal hem de kişisel olan bir işlevi yerine getirmektedir. Bu 

çerçevede işlevi bakımından hak, toplumsal amaç ile uyumlu kişisel amacın 

gerçekleştirilmesi için bir araçtır. Bu nedenle onun sınırı, kullanılmasının amacının 

toplumsal amaçla uyuşmadığı, onunla çatıştığı noktada belirir. 

c- Hakkın Kaynağından Türeyen Sınırlar 

Yukarıda belirtilen hakkın kaynaklarının her biri bakımından sınırlar 

bulunmaktadır. Çünkü bunların varlık ve kullanma koşulları göz önüne alındığında 

bunlardan kaynaklanan hakkın alanına ilişkin bir takım sınırlamaları içeren somut 

hükümler karşımıza çıkmaktadır. 

Gerçekten, hakkın doğduğu kaynaklardan, belirli koşulları taşıyan veya özel 

niteliklere sahip belirli sayıda kişilere yönelik verilmiş yetki türemiştir. Bu kaynaklar 

incelendiğinde hakkı kullanma koşulları, kullanma biçimi, kullanma zamanı, süjenin 

saiki ve amaçları bakımından sınırların olduğu belirlenebilir. Hakkın kullanma 

alanının genişliği ve somut durumda kullanılmasının hukuka uygun olup olmadığı bu 

koşullar göz önüne alınarak söylenebilir. 

 

 

 

                                                           
652 Oğuzman, a.g.e., s. 138 
653 Oğuzman, a.g.e., s. 141 vd. 
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d. Hakkı Koruyan Ceza Kuralından Kaynaklanan Sınırlar 

Hakkın sınırı diğer hak sahiplerine ait hakları da korumak için konulmuş ceza 

kurallarından doğan hakkın kullanılmasından kaynaklanabilir. Böylelikle bu kurallar 

ihlal edildiğinden özel suç tipinin varlığını ortaya koyarken öte yandan hakkın 

sınırlarını saptayabilir. 

Bu çerçevede hakkın kötüye kullanılmasını cezalandıran bütün kurallar, 

hakkın kullanılmasının sınırlarını çizerler. Bu kurallar diğer menfaatleri korumak için 

konulmuştur. Ama aynı zamanda hakların kullanılmasında sınır fonksiyonunu da 

yerine getiriler. Çünkü hak hukuka uygun olarak kullanıldığı, sınırları aşmadığı, 

kötüye kullanılmadığı sürece suç gerçekleşmez.  

Böylece, TCK’nin 232. maddesinde düzenlenen kötü muamele suçu,  

birilerinin idaresi altına sokulmuş veya büyütmek veya bir meslek veya sanat 

öğretmek veya bakmak veya muhafaza etmek nedenleriyle birilerine emanet edilen 

kişilerin maddi ve manevi bütünlüklerinin korunmasına yöneliktir. Ama aynı zamanda 

disiplin veya terbiye hakkının sınırlarını oluşturur.  

Aynı şekilde, TCK’nin 238. maddesinde düzenlenen kamu kurum ve 

kuruluşları veya kamu hizmeti veya genel bir felaketin önlenmesi için zorunlu eşya 

ve besinleri, taahhüt ettiği işi yerine getirmeyerek ortadan kalkmasına veya önemli 

ölçüde azalmasına sebep olmayı malike yasaklayan kural, kamu ekonomisinin 

korunması için konulmuştur. Ancak bu MK.’nin 683. maddesinde tanımlanan 

mülkiyet hakkının sınırıdır.  

e- Politik, Adli, Mali, Sağlık veya Askeri Nitelikli Genel 
veya İstisnai Kamu Hukuku Kurallarından Kaynaklanan 
Sınırlar 

Hakkın sınırları, toplumun menfaati için belirli bir zaman için ve özel 

nedenlerle oluşturulan genel veya istisnai kamu hukuku kurallarından da doğabilir. 

Bu sınırlar sürekli veya geçici, politik, askeri, sağlık, adli, güvenlik, ekonomik veya iş 

güvenliği sebepleri ile olabilir. Geçici ve istisnai kurallara örnek olarak hayvan 

çeşitliliğinin korunması için yılın belli dönemlerinde av ruhsatı olanlara av yasağı 

getiren düzenlemeler verilebilir. 
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Politik sebeplerle çıkarılmış kurallardan, iç kamu düzeninin korunması 

gerektiği belirlenmiş zaman dilimlerinde, yurttaşlara yönelik yasaklamalar olabilir. 

İhtilal dönemlerinde taşıma ruhsatlı silahı bulunanların, evlerinin dışına silahı 

çıkartamayacaklarına ilişkin düzenlemeler örnek olarak gösterilebilir.  

Bir başka örnek de belirli yerlerdeki düzen ve güvenin korunması için taşıma 

ruhsatı bulunanların silahlarını bu yerlerde taşıyamamalarıdır. 6136 sayılı yasanın 

Ek 1. maddesinde belirtilen duruşma sırasında mahkeme salonlarında, hastanelerin 

psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve 

infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve 

öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli 

veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde 

veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya 

bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının 

yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt 

yapılmakta olan iş yerlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis 

Başkanlığınca belirlenen yerlerde taşıyamayacaklarının hüküm altına alınmış 

olmasıdır. Bu kural belirtilen yerlerdeki düzenin ve güvenliğin sağlanmasına 

yöneliktir ama aynı zamanda hakkın sınırıdır. 

Askeri sebeplerle çıkarılmış kurallarla, savaş zamanı vatandaşların aynı 

şekilde haklarının kısıtlanmasına yol açacak, çok yönlü, kişisel özgürlüklerini 

sınırlayan veya belirli mallarına elkoyan düzenlemeler konulabilir. 

Suçüstü veya firar durumlarında veya gecikmesinde sakınca bulunan 

hallerde ceza muhakemesi kurallarından (CMK’nin 116 vd maddeleri), kendi 

meskeninde hürriyet hakkı sınırlanabilir. Zira kolluk makamları bu durumlarda gece 

vakti dahi evi ve kişinin üzerini arayabilir veya firari sanığın bulunduğundan şüphe 

edilen yerleri veya suçta kullanılan veya suç mahsulü delillerin bulunduğundan 

şüphe edilen yerleri arayabilir.  

Medeni yargılama nedeniyle konulmuş kurallardan, belirli objeleri elde 

bulundurma, kullanma, yararlanma hakkı sınırlanabilir. Çünkü medeni 

yükümlülüklerin yerine getirilmesini güvence altına almak için haciz, ihtiyati tedbir 

gibi tedbirlere başvurabilir (HUMK m. 101-103). Nitekim TCK’nin 289. maddesi de 

kendisine teslim olunan kişi bakımından teslim amacı dışında tasarrufta 
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bulunulmasını yaptırım altına almış, teslim olunan kişinin malik olması durumunda 

ise cezayı indirime tabi tutmuştur. 

Polisiye nedenlerle çıkarılmış kurallardan, sınırlamalar doğabilir. Örneğin, 

vatandaş hakları sınırlanabilir. Bir toplumsal düzensizlik durumunda, herhangi bir 

hukuki sebep gösterilmeksizin vatandaşa sokağa çıkma yasağı konulabilir, belirli bir 

saatte sokağa çıkma yasağı konulabilir veya belirli sayıyı aşan kişilerin yaptığı 

toplantılar yasaklanabilir. Özellikle Polis Vazife ve Salahiyet Kanunundaki 

hükümlerden kişisel özgürlük, mülkiyet, konut dokunulmazlığı, özel yaşamın gizliliği 

konularında sınırlar ortaya çıkmaktadır. 

Temizlik veya kamusal sağlık nedenleriyle konulmuş kurallardan bir limana 

ulaşmış gemicilerin belli bir süre ayrılma yasağı, cezai olarak korunmuş kişisel 

özgürlük hakkını sınırlar. Bu durumda birisi özgürlük hakkını kullanmak için kuralı 

ihlal ederse, fiil hukuka aykırı olur, çünkü o hak geçici ve istisnai bir kural tarafından 

sınırlandırılmıştır. 

Vergi veya mali nedenlerle konulmuş kurallardan konut dokunulmazlığı, 

seyahat özgürlüğü, hürriyet hakkı sınırlanabilir. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan 

kaynaklanan gümrük görevlilerinin kaçak mal bulmak amacıyla kişilerin üzerinde, 

eşyasında, yüklerinde ve araçlarında arama yapabilmeleri ve Amme Alacaklarının 

Tahsili Usulü Hakkındaki Kanundan kaynaklanan yurt dışına çıkış yasağı koyabilme 

örnek olarak verilebilir. 

Çalışma yaşamının korunması için çıkarılmış kurallardan da sınırlar 

kaynaklanabilir. Hizmet sözleşmesinin hükümlerine rağmen, işçilerinden belirli işlerin 

yerine getirilmesine yönelik işverenin hakları sınırlanabilir. Gerçekten, işyeri denetim 

müfettişleri, her zaman bu yerleri denetlemeye, işçileri tıbbi muayeneye tabi tutmaya 

yetkili kılınmıştır. Amaç işçilerin sömürülmesini engellemek ve haklarını korumaktır. 

O halde hak sahibinin hakkın kullanılmasının sınırları içinde kalıp kalmadığı 

konusunda, hakkın kullanılmasını sınırlayan diğer kurallara göre, hakkı inşa eden 

kuraldan kaynaklanan somut sınırlarını dikkate almak gerekir. Bu kurallardan 

kaynaklanan sınırlara uyulduğunda, hakkın kullanılması hukuka uygundur ve 

kullanılması fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldırır. 
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3- Niteliği Bakımından Sınırlar  

Hakkın niteliğine göre sınırlar objektif ve sübjektif olarak sınırlandırılabilir.  

Hakkın kullanılmasının dışa dönük ortaya konuluşunu ilgilendiren sınırlar objektif 

sınırlar olarak, kullandığı anda hakkın sahibinin psikolojik yönü ile ilgili olanlar ise 

sübjektif sınırlar olarak belirtilebilir. 

a Objektif Sınırlar 

Hakkın kullanılmasının dışa dönük ortaya konuluşunu ilgilendiren sınırlardır. 

Bu sınırlar kişi, zaman, yer, araç, şekil ile ilgili olabilir. 

(1)- Kişi İle İlgili Sınırlar 

Bu sınırlar kendisine hakların verildiği kişinin sahip olduğu niteliklerle ilgili 

olabilir. Çünkü hak yalnızca belirli niteliklere sahip hukuki menfaatin sahiplerine 

tanınmış olabilir. Örneğin, tıbbi müdahaleleri, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 

İcrasına Dair Kanunla, Türk Tabipler Birliği Kanunu’na göre tıbbi müdahaleye hakkı 

olan kişiler gerçekleştirebilirler. 

(2) Zaman İle İlgili Sınırlar 

Gerçekten hak bazen belirli bir zaman içinde kullanılabilir. Bu belirli zaman 

içinde kullanılmazsa, diğer bir ifade ile zaman geçirildikten sonra kullanılırsa, 

kullanma hukuka aykırı duruma gelir. Örneğin olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı 

süresi boyunca mülkiyet hakkını başkasına bırakan kişi, bu süre boyunca hiçbir 

muhalefet olmadan gerçek malikmiş gibi hareket eden kişiye karşı bu süre geçtikten 

sonra, sonraki malikin kendi mülkiyetine girmesini engelleme hakkını kullanamaz. 

Kullanırsa hak hukuka uygun olmadığından ceza sorumluluğu gerektirir. Örneğin 

zilyetliğin korunmasında da zilyet MK’nin 981. maddesi gereğince bütün gasp veya 

saldırı fiillerini defetmek hakkını haizdir. Kendisinden rızası dışında alınan şeyi, 

taşınmazlarda el koyanı kovarak, taşınırlarda ise fiil sırasında veya kaçarken 

yakalananın elinden alarak zilyetliğini koruyabilir. Ancak burada zaman sınırlaması 

vardır ve zaman geçmişse, zor kullanma artık hukuka uygun olmaz, ceza 

sorumluluğu doğar. Çünkü hak sahibi fail, zaman geçtiğinde, kendi hakkının 

kullanılmasını elde etmek için yetkili organlara başvurmalıdır. Nitekim bu husus 

mülga 765 sayılı TCK’nin 308. maddesinde ihkakı hak fiili olarak düzenlenmişti ve 

“bir kimse hükümete müracaata muktedir olduğu ahvalde iddia eylediği bir hakkı 
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istihsal maksadıyla eşya üzerinde kuvvet sarfıyla kendiliğinden hakkını ihkak 

ederse…” şeklinde hüküm altına alınmıştı. Mülga 765 sayılı TCK’nin 308. 

maddesinde 5237 sayılı TCK’nin 26. maddesinde düzenlenen bir hak 

kullanılmasından söz edilemezdi, çünkü zaman bakımından bir farklılık 

bulunmaktaydı. Ancak böyle bir düzenleme 5237 sayılı TCK’de yapılmadığı gibi 

konu bir hukuki ilişkiye dayanan alacak bakımından TCK’nin 144/1, 150 ve 159. 

maddelerinde düzenlenmekle hukuki ilişkiye dayanan bir alacağını yargı 

makamlarına ya da mülga kanunun deyimiyle hükümete başvuru imkânı varken 

başvurmadan elde eden hak sahibi gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık suçunun faili 

olarak nitelendirilmiştir. Her şeyden önce 308. maddenin kaldırılmasıyla ortaya çıkan 

boşluk bu maddeler tarafından doldurulamamıştır. 

Örneğin Medeni Kanunun 950. maddesinde düzenlenen borçlunun rızasıyla 

borçlunun menkul eşyasına zilyet olan alacaklının bu eşyasını borçluya geri 

vermekten çekinmesi halinde, hukuki ilişkiye dayanan alacağın borçlu sahibinin 

rızası dışında mala elkonulmasına izin verilirken, diğer yanda mesela Borçlar 

Kanunun 267. maddesine göre, kirayaveren kiralanan binada bulunan taşınabilir 

eşya üzerinde hapis hakkını kullandığında 5237 sayılı TCK’nin 144/1, 150, 159 

maddeleri düzenlemeleri karşısında fiil, yağma, hırsızlık veya dolandırıcılık suçunu 

oluşturabilecektir. Kısaca bazı hukuki ilişkiye dayanan alacaklarda borçlu sahibinin 

rızası dışında mala elkonulmasına izin verilirken, diğer yanda farklı bir hukuki ilişkiye 

dayanan alacaklar bakımından fiil yağma, hırsızlık, dolandırıcılık olarak 

nitelendirilmiştir. Örneğin bisikletini arkadaşına ödünç veren bir kişi, birkaç gün 

sonra bisiklet pazarında bisikletini ödünç alan arkadaşını kendi bisikletini satmaya 

çalışırken yakalasa ve bisikletini zor kullanarak alsa, kanunun düzenlemesine göre 

yağma suçunu işlemiş olacaktır. Görüldüğü gibi 5237 sayılı TCK’de düzenlenmesi 

kabul edilemez sonuçlara neden olmaktadır. 

(3)- Yer İle İlgili Sınırlar 

Bazı hakların kullanılması yalnızca ülke topraklarında olanaklıdır. Ülke 

dışında bu hakların kullanılması olanaklı değildir. Bu nedenle bu haklar nerede 

kullanılabiliyorlarsa, ancak kullanılabildikleri yerde kullanıldıkları sırada işlenen ve 

suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiiller için fiilin hukuka aykırılığı ortadan 

kalkar. Başka yerlerde işlenen fiilin hukuka aykırılığı ortadan kalkmaz. Örneğin 

CMK.’nin 90. maddesinde hüküm altına alınan suçüstü faillerini, özel kişilerin 
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yakalama yetkisi yurt içinde geçerli olduğundan, sadece ülke topraklarında bu hak 

kullanılabilir.  

(4)- Araç İle İlgili Sınırlar  

Hakkı kullanırken kullanılan araçlara ilişkin sınırlardır. Örneğin, Borçlar 

Kanunun 57. maddesinde düzenlenen hayvan üzerinde hapis hakkı göz önüne 

alındığında, bir kimsenin hayvanı, diğer bir kimsenin gayrimenkulü üzerinde bir zarar 

yaptığı takdirde, gayrimenkulün zilyedinin o hayvanı zapt ve kendisine verilebilecek 

tazminat karşılığında teminat olmak üzere hapis etmeye hakkı bulunmaktadır. 

Üstelik eğer hal ve maslahat gerektiriyorsa gayrimenkulun zilyedi o hayvanı 

öldürebilir. Ancak gayrimenkulun zilyedi, durumu hemen hayvanın sahibine 

bildirmek ve onu tanımıyorsa onu bulmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. 

Burada gayrimenkulün zilyedi, hayvanı zapt etmek için belirli araçları kullanma 

hakkına sahiptir. Bu araçların dışında hayvanın değerini azaltan, işe yaramaz hale 

getiren, hayvanı öldüren kişi TCK’nin 151/2. maddesinde düzenlenen mala zarar 

verme suçunu işlemiş olur. 

(5)- Şekil İle İlgili Sınırlar  

Hakkın belirli bir şekilde veya koşullarla kullanılması belirlendiğinde ve hak 

bu koşullar içinde kullanıldığında kullanmanın hukuka uygunluğu gerçekleşir. 

Örneğin CMK.’nin 90. maddesi uyarınca herhangi bir kişi tarafından kullanılabilecek 

yakalama yetkisi, failin suçüstü haline ve işlenen eylemin soruşturma ve 

kovuşturması şikâyete bağlı olmayan bir suç kapsamına girmesi koşuluna 

bağlanmıştır. 

Ayrıca, kullanmanın şekli de belirlenmiş olabilir. Böylece aynı örnekten yola 

çıkarak, bu maddenin 5. fıkrası gereğince suç failini yakalayan kişi, faili kolluğa 

teslim etmelidir. 

Bu noktada bir başka konu hakkın kullanılması mı önemlidir yoksa hakkın 

kullanılmasının şeklinin bir önemi var mıdır sorunudur. Fiilin hukuka aykırılığını 

ortadan kaldıran, hakkın doğru bir şekilde kullanılmasıdır, yoksa herhangi bir şekilde 

kullanılması değildir. Çünkü hakkın içeriği bir takım hukuki yetkiler içerisinde çözülür. 

Bu yetkilerin dışa vurumu elbette hakkın kullanılmasını belirler. Bu durum belirli dışa 

vurum şekillerine başvurmayı gerekli kılmaktadır. Bu şekiller aynı hakka bağlı 

yetkiler ile belirlenmektedir. Bu çerçevede hak yasal şekillerde ve koşullarla 
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kullanılmadığında hakkın kullanılmasının dışında başka bir faaliyet gerçekleştirilmiş 

olur. Uygulamada bu durum hakkın kötüye kullanılması olarak ortaya çıkar. Bu 

nedenle hakkın kullanılmasından söz etmek, hakkın yasal kullanma şekillerinden 

söz etmeyi gerektirir654. 

b. Sübjektif Sınırlar 

Sübjektif sınırlar kullanıldığı andaki haliyle hakkın sahibinin psikolojik 

davranışı, eyleminin psikolojik yönü ile ilgilidir. 

(1)- Saik İle İlgili Sınırlar 

Failin saiki genel olarak önemsizdir. Ancak belirli bir hakkın, belirli saiklerle 

kullanılması, kural tarafından sınırlanabildiği için, saikin sınırlandırıcı etkisinin 

bulunduğu kabul edilir. Örneğin Anayasanın 51. maddesinde tanımlanan sendika 

kurma hakkı, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek saiki 

ile kullanılabilir. Yine Borçlar Kanununun 267. maddesinde göre kirayaveren kiranın 

temini saiki ile kiralayanın kiralanan yerde bulunan mallarını alıkoyabilir. Bir 

başkasının mallarını alıkoyma fiili suç teşkil etmesine rağmen, belirlenen saikle 

gerçekleştirildiği için fiilin hukuka aykırılığı ortadan kalkar. Hakkı sınırlayan bu sınıf 

içinde, hakkı kullanma iradesini harekete geçiren, yasa tarafından açıkça belirtilmiş, 

faili isteklendiren belli itici güçlerin tümü yer almaktadır.  

(2)- Amaç İle İlgili Sınırlar  

Gerçekten, failin amacının yasaya göre normal olarak bir önemi yoktur. 

Ancak kural iradenin yönünü saptadığında, fail bu hakkını kullanırken bu belirlenmiş 

iradeye göre hakkını kullanmalıdır. Bu durumda iradenin saptanmış yönü yani 

hakkını kullanan süjenin amaçları, hakkın kullanılması bakımından sübjektif bir sınırı 

oluşturur. Çünkü eğer o başka amaçlar için hareket ederse, hakkın hukuka uygun 

kullanılması niteliğini yitirir ve hukuka aykırı hale gelir655. Bu sübjektif sınırlar 

sınıfına, amaca veya amaçtan sapmaya yönelik failin bilme ve istemesini hüküm 

altına almış kaynaklardan doğan bütün sınırlar dâhildir. Bunlar da hakkın türediği 

kaynaklarda objektif olarak bulunmasına rağmen sübjektiftir. Çünkü hareketin amacı 

ile ilgili failin psikolojik durumunun değerlendirilmesi göz önünde tutulur656. 

                                                           
654 Lanzi, a.g.e., s. 32-33 
655 Cavallo, a.g.e., s. 100 
656 Cavallo, a.g.e., s. 101 



 167

Bu sınır sübjektiftir, çünkü hakkını kullanan failin amacı ile ilgilidir. Ancak bir 

kısım yazarlar bu noktada hakkın veriliş amacına aykırı kullanılmasını sınır olarak 

ifade ederler. Bu sınır failin amacından farklıdır. Burada hak sınırları içinde 

kullanıldığından TCK’nin 26. maddesinde öngörülen hukuka aykırılığı ortadan 

kaldıran nedene uygundur. Kısaca fiil objektif olarak hakkın kullanılmasıdır657. Bir 

düşünceye göre, failin objektif olarak hakkı kullanmasının yanında, hakkın amacına 

uygun olarak doğru bir şekilde kullanılması da TCK’nin 26. maddesinin işleyebilmesi 

için gereklidir658. 

Hakkın kullanılmasında sübjektif unsurun varlığını kabul edenlere göre 

sübjektif unsur, objektif bir hareketin dışavurumunda mevcuttur. Gerçekten hakkın 

kullanılmasında her zaman amaçsal bir bakış açısı da rol alır. Hakkın 

kullanılmasında her zaman bir sübjektif unsur mevcuttur. Şüphesiz hakka bağlı 

yetkilere yabancı amaçlara yönelik bir kullanma, izin veren kuralın niteliğinden 

sapan bir kullanma ortaya çıkarır659. O halde kullanılan hakkın ayırıcı nitelikteki 

amaçlarından farklı amaçlara yönelik kullanma, fiilin hukuka aykırılığını ortadan 

kaldırmaz. Çünkü objektif olarak böyle bir hareket hukuken hakkın kullanılması 

olarak değerlendirilmez660. Bu konu hakkın kullanılmasında sübjektif unsur başlığı 

altında ileride ele alınacaktır661. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
657 Lanzi, a.g.e., s. 28 
658 Giuseppe Spagnola, Gli elementi soggettivi nella struttura delle scriminanti, 
Padova, 1980, s. 11 vd.; Leone, a.g.e., s. 71 vd.; Cavallo, a.g.e., s. 101,102 
659 Lanzi, a.g.e., s. 35 
660 Lanzi, A.e. 
661 Bkz. ileride dip not 628 vd. 
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VII- HAKKIN KULLANILMASININ KOŞULLARI 

Soyut bir kuralın somut bir olaya uygulanabilirliği, bulunması gereken 

koşullarının bütünü tarafından belirlenir. TCK’nin 26. maddesinin somut bir olaya 

uygulanabilirliğini belirlemek için bulunması gereken koşulların tümünün belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu koşullar aşağıda ayrı ayrı ele alınacaktır. 

A- Bir Hakkın Bulunması 

Bir hakkın kullanılması sırasında işlenen ve suçun maddi unsuru olarak 

tanımlanan fiilin hukuka aykırılığının ortadan kalkması için, bulunması gereken ilk 

koşul, bir hakkın bulunmasıdır662. TCK:’nin 26. maddesinin uygulanabilirliğinin 

koşullarından biri bu olmakla birlikte, bu maddenin uygulanabilirliğini belirleyen 

koşullar, anılan madde tarafından belirlenmemiştir. Bu nedenle çeşitli ve çok sayıda 

olan hakkın kaynaklarına yönelerek bu koşullar hakkı doğuran kaynaklarda aranır. 

Çünkü hakkın kaynaklarında hakkı oluşturan koşullar belirlenmiştir663. 

Hakkın kaynaklarında belirlenen bu koşulların somut duruma bağlı olarak 

yorumlanması, hakkın varlığını belirler. TCK’nin 26. maddesinin kapsamına giren 

haklar çok sayıda ve çeşitli olduğundan bunların tek tek ceza kuralında belirtilmesi 

olanaklı olamamıştır. Ancak bunların her birinin varlığı için özel koşullar 

bulunmaktadır ve hepsinin suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin hukuka 

aykırılığını ortadan kaldıran bir etkisi bulunmaktadır. 

TCK’nin 26. maddesinde yapılan tanım daha öncede belirttiğimiz gibi genel 

olarak bütün hakları içine almaktadır. Varolma koşulları ne olursa olsun ve hangi 

kaynaktan doğarsa doğsun, bütün özel ve kamusal haklar bu madde kapsamı içinde 

kendisine yer bulur. 

Yalnızca bir durumda hak bulunmamasına rağmen TCK’nin 26. maddesi 

uygulanabilir. Bu durum failin taksirli olmayan bir hata ile hakkın bulunduğu sanısı ile 

fiili gerçekleştirdiği durumdur. Nitekim Kanunumuz bunu kaçınılmaz bir hata olarak 

                                                           
662 “…Türk Ceza Kanunu'nun 308. maddesinde yazılı ihkakı hak suçunu işleyenin haklı 
olması zorunlu değilse de hakkını ihkak eden kimsenin hak saiki ile hareket etmesi ve iddia 
ettiği hakkın kanun ve objektif kurallara göre geçerli sayılan haklardan bulunması, yerine 
getirilmesi istenebilir, yani hakkın elde edilmesine yasal bir engel bulunmaması gereklidir… 
olayda sanıkların yasalarla korunan bir hakları yoktur…” (Y.6.C.D., 3.7.1975 T. 1975/2514 E. 
ve 1975/3349 K. sayılı kararı)(Karar için bkz. Kazancı Yargıtay Kararları CD’si: Kazancı 
Hukuk Otomasyon Mevzuat ve İctihat Programları, Sürüm 2.0, İstanbul, Kazancı Bilişim 
Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi, Güncelleme 2007/2). 
663 Cavallo, A.e. 
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tanımlamıştır. Ancak buradaki hatanın maddi mi yoksa hukuki hata mı olduğu 

konusunda tartışma vardır. Bu konu ileride hakkın kullanılmasında hata başlığı 

altında ele alınacaktır. Şimdiden söylenebilecek olan, kural olarak, hak hem 

hukuken hem de maddi olarak bulunmalı ve sınırları içinde kullanılmalıdır. 

Bir hakkın bulunması için, hukuken korunmuş ve bu korunmadan 

yararlanılması hak sahibine bırakılmış bir menfaatin söz konusu olması, hak 

sahibinin hakkın sınırları içinde, iradi bir şekilde harekete geçmek konusunda bir 

yetkiye sahip bulunması gereklidir664. 

B- Süjenin Hakkı Kullanan Olması  

Bir hakkın kullanılması sırasında işlenen ve suçun maddi unsuru olarak 

tanımlanan fiilin hukuka aykırılığının ortadan kalkması için, bulunması gereken diğer 

koşul süje ile ilgilidir. Bu konudu hakkın kullanılması sırasında fiili işleyen sujenin, 

hakkın sahibi mi yoksa hakkı kullanan mı olması gerektiği sorununun çözümlenmesi 

gerekir. 

Daha önce belirttiğimiz gibi665, TCK’nin 26. maddesi hukuka uygunluk nedeni 

olarak bir hakkın kullanılmasını belirlerken, süje olarak hakkını kullananı ifade 

etmektedir. O halde süje, doğrudan hakkın sahibi olabileceği gibi, hak sahibi adına 

hakkı kullanan bir başka kişi de olabilir. Bu çerçevede hak sahibinde özel nitelikler 

arandığı özel durumlar istisna olmak üzere, hakkı kullanan kişi herkes olabilir. Diğer 

bir ifade ile hakkın somut olarak sahibi olan kişi veya açıkça veya örtülü olarak 

atanmış vekil veya vekâletsiz iş görme kapsamında kendiliğinden üstlenen belirli 

niteliklerin aranmadığı herkes hakkı kullanan olabilir666. 

Gerçekten süjenin kişisel olarak kullanılan hakkın sahibi olmasına gerek 

yoktur. Yasalara uygun olarak açık veya örtülü bir yetkilendirme ile kullanma hakkını 

elde eden kişi hakkı kullanabilir. Bu durumda hak sahibi ile hakkı kullanan kişi 

arasında varolan özel ilişki aracılığı ile hukuka aykırılığı ortadan kaldıran neden 

işlevini yerine getirir. Örneğin anne ve babaya ait olan terbiye hakkının kullanılması, 

anne ve baba ile usta arsındaki ilişki sonucu, açık veya örtülü şekilde ustaya da 

verildiğinden, usta da çırak çocuğa karşı terbiye hakkını kullanabilir667. 

                                                           
664 Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 31-32 
665 Bkz yukarıda dip.not 59 vd. 
666 Cavallo, a.g.e., s. 108 
667 Cavallo, a.g.e., s. 108 
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O halde hakkın kullanılması sırasında işlediği fiil nedeniyle fiilinin hukuka 

aykırılığı ortadan kalkan süje, hakkı doğuran kaynağa ve hak sahibi ile onu kullanan 

kimse arasındaki ilişkiye göre belirlenir. Somut durumda bunun belirlenmesi 

olanaklıdır. Hak sahibi hakkın kendisine verdiği yetkiye sahip olan kişidir, diğer bir 

ifade ile korunan menfaatinin tatmini için yapma ya da yapmama gücüne ve üçüncü 

kişilerden bu etkinliğini engel olmamayı talep etme yetkisine sahip kişidir. Bu konu 

hakkın kaynağınca belirlenir. Hakkın kullanıldığı sırada işlenen fiil, suçun maddi 

unsuru olarak tanımlanmışsa, bu fiilin hukuka aykırılığının ortadan kalkmasından 

yararlanan kişinin, kullanılan hakkın sahibi sayılıp sayılmayacağı kaynağa göre 

belirlenir.  

Örneğin bir yargı hükmünden doğan hakkın kullanılması, yalnızca lehine 

hüküm verilen kişi tarafından ve hükmün tarafı olan diğer kişilere karşı 

gerçekleştirilebilir. 

Hak başkaları aracılığı ile kullanıldığında, hakkın süjesinin belirlenmesi, hak 

sahibi ile hak sahibi adına hakkı kullanan arasında açık veya örtülü özel vekâlet 

ilişkilerin varlığının araştırılmasıyla olur668. 

Hakkın sahibi olan kişi veya açıkça ya da örtülü olarak atanmış vekil hakkı 

kullanabilir. Ancak hak sahibinin veya vekilinin hakkı kullanmadığı istisnai hallerde, 

hak sahibi veya vekil olmayan herhangi bir kişi, vekâletsiz iş görme kapsamında, 

hak sahibinin yararına kendiliğinden bu hakkı kullanabilir. Bu kişiler içinde 

bulundukları durum itibariyle vekâletsiz iş gören sayılırlar. Çünkü hak sahibinin 

hesabına ve onun varsayılan iradesine göre hakkı kullanmaktadırlar. O halde bunlar 

tarafından vekâletsiz iş gören olarak hakkın kullanılması sırasında işlenecek suç 

tanımına uygun fiilin ceza sorumluluğunun bulunmadığı söylenebilir. Böyle 

durumlara örnek olarak, cadde ve sokaklarda kötü hareketler yapmayı sürdüren, 

gençlere tedip hakkı çerçevesinde olgun kişilerce müdahale edilmesi verilmektedir669  

Bazıları burada hakkın kullanılmasına göre mağdurun rızası nedeniyle suçun var 

olmadığını ileri sürmekte ise de, suçun mağduru kötü hareketler yapmayı sürdüren 

                                                           
668 Cavallo, a.g.e., s. 109 
669 Cavallo, a.g.e., s. 109-110, Yazara göre uygarlığın ilerlediği içinde yaşadığımız dönemde, 
küçük yaşta sosyal yaşam içinde öğrenmemeye başlayan bu gençleri, kötü yaşamdan 
caydırmak, iyiliğe yöneltmek, daha iyi değerlere sahip birini oluşturmak suretiyle, iyilik yapma 
hakkı sınırlandırılamaz. Kanunun bu hakkı yalnızca belirli kimselere tanıdığı doğrudur. Ama 
hak sahibi beklenmedik bir şekilde müdahale edemediği zaman bu hak kullanıldığında, hak 
sahibinin iradesine uygun olarak bu hak kullanılmıştır.  
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çocuk olduğundan, burada çocuğun rızasından söz edilemez. Vekâletsiz işgörme 

kapsamında ele alındığında, anne ve babanın sahip olduğu tedip hakkının, anne 

babanın varsayılan rızasına göre kullanıldığı ve böylece suçun maddi unsuru olarak 

tanımlanan fiilin hukuka aykırılığının bulunmadığı ortaya konulur. 

Ancak burada da sorun hakkın sınırları sorunudur. Bu durumda sınırların 

aşılıp aşılmadığı sıkı bir şekilde ele alınır ve ayrıca hem vekâletsiz işgörme hem de 

bunun yönteminin amaca uygun olup olmadığı araştırılır. 

C- Hakkın Süje Tarafından Doğrudan Doğruya 
Kullanılmasının Olanaklı Olması 

Hak, hakkın süjesine bir yapabilme olanağını güvence altına alma, ona 

verilen bir yapabilme gücü, yetkisi ve serbestliği olarak ortaya konulunca, hakkın 

kullanılması sırasında işlenen suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin hukuka 

aykırılığının bulunmadığını ileri sürmek için, hakkın süjesinin, hiçbir organın 

aracılığına zorunlu olmadan hakkını kullanma olanağına sahip olması gerekir670  

Fail hakkını kullanmazdan önce veya kullandığı sırada yargı organlarına 

başvurarak hakkının varlığını tespit ettirmesi gerekiyorsa, ortada TCK’nin 26. 

maddesi anlamında bir hakkın kullanılmasından söz edilemez. Yargı organlarına 

başvurmadan hakkını kullanmaya kalkışan hakkın süjesinin fiilinin hukuka aykırılığı 

ortadan kalkmaz671. 

Burada tartışma konularından biri hakkın çekişmeli olup olmamasına 

ilişkindir. Bu durum taleplerin çatışmasını içerir ve bu çatışma süje tarafından hakkın 

kullanılması talebine karşılık, bir başkası ona itiraz ettiğinde ortaya çıkar. 

Bir düşünceye göre kullanılan hak, kullanıldığı anda veya öncesinde itiraza 

uğramamalıdır. Aksi durumda itiraza uğramış hakkı kullanmak için yetkili organa 

başvurmak gerekecektir. Bu düşünceye göre itiraza uğramış hak, yetkili organa 

başvurmadan kullanılırsa, hakkın kullanılması sırasında işlenen suçun maddi unsuru 

olarak tanımlanan fiilin hukuka aykırılığı ortadan kalkmadığı gibi, fiil kişisel 

nedenlerle keyfi kullanma fiiline dönüşür672. Ancak bu durum yani kullanılan hakkın 

çekişmeli olması durumu, suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin hukuka 

aykırılığını ortadan kaldıran hakkın kullanılmasından farklı bir durumdur. Hukuka 
                                                           
670 Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 33 
671 Antolisei, a.g.e., s. 249; Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 34 
672 Cavallo, a.g.e., s. 106 
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aykırılığı ortadan kaldıran hakkın kullanılması, hukuken tanınmış ve sınırları içinde 

kullanılan bir haktır. İtiraza uğramış hakkın kullanılması istenen şekillere aykırı 

olarak kullanılmış haktır, çünkü hakkın itiraza uğraması durumunda yetkili organlara 

başvurmak gerekli görülmüştür. Bu nedenle hakkın kötüye kullanılmasını oluşturur 

ve suç olarak öngörülür673. Nitekim böyle bir kullanma mülga 765 sayılı TCK’nin 308. 

maddesinde tanımlanan ihkakı hak suçunu oluşturmaktaydı. Çünkü 765 sayılı 

TCK’nin 308. maddesinde tanımlanan ihkakı hak suçuna göre, hakkın süjesi 

hükümete müracaata muktedir olduğu ahvalde iddia eylediği bir hakkı istihsal 

maksadı ile şahıslar ve eşyalar üzerinde zor kullanırsa, hakkın bu kullanılması suç 

oluştururdu.  

Bu düşünceye karşı çıkanlar ise buradaki tartışmanın ihkakı hak ile TCK’nin 

26. maddesinde tanımlanan hakkın hukuka uygun kullanılmasının ilişkisi olduğunu 

belirtirler ve hakkın inkâr veya itiraz edildiği durumlarda ihkakı hakkın 

gerçekleşeceği düşüncesine karşı çıkarak, eğer hak sınırları içinde kullanılmışsa, 

itiraz veya inkâr edilmiş olsa bile hakkın hukuka uygun kullanılmasının söz konusu 

olduğunu ve bu kullanmanın suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin hukuka 

aykırılığını ortadan kaldırdığını ifade ederler674. 

Düşüncemize göre, hak itiraza uğramış olsa veya inkâr edilmiş olsa bile, 

eğer hak süje tarafından doğrudan doğruya kullanılabiliyorsa ve sınırları içinde 

kullanılmışsa, hakkın kullanılması sırasında işlenen ve suçun maddi unsuru olarak 

tanımlanan fiilin hukuka aykırılığı ortadan kalkacaktır. 

Hakkın doğrudan doğruya kullanılmasına örnek olarak Borçlar Kanunun 267. 

maddesi verilebilir. Borçlar Kanunun 267. maddesinde kirayaverenin hapis hakkı 

düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, kirayaveren kiralanan binada bulunan 

taşınabilir eşya üzerinde hapis hakkını doğrudan doğruya kullanabilecektir. 

Ancak bu durumda 5237 sayılı TCK’nin hükümleri dikkate alındığında ceza 

sorumluluğunun ortadan kalkıp kalkmayacağı konusu tartışmalıdır. 765 sayılı 

TCK’nin yürürlükte bulunduğu dönemde, bu durumda gerçekleştirilen fiilin 765 sayılı 

TCK’nin 308. maddesinde tanımlanan ihkakı hak suçunun oluşturmayacağı 

konusunda bir düşünce birliği bulunmaktaydı. Ve bu durum hakkın hukuka uygun 

                                                           
673 Cavallo, a.g.e., s. 106 
674 Lanzi, a.g.e., s. 37; Mantovani, Esercizio…, s. 665 
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kullanılması kabul edilmekteydi675 . Ancak 5237 sayılı TCK’nin 144/1, 150, 159. 

maddeleri düzenlemeleri karşısında bu durumun hakkın hukuka uygun kullanılması 

olabildiğini söyleyebilmek mümkün değildir. Hakkın süjesi olan failin fiiline göre, bu 

fiil yağma, hırsızlık veya dolandırıcılık suçunu oluşturacağı söylenebilecektir. Daha 

önce de belirttiğimiz gibi 765 sayılı TCK’nin 308. maddesi doğrultusunda bir 

düzenlemenin 5237 sayılı yasa tarafından kabul edilmeyip, bu doğrultudaki bir 

düzenleme yerine 144/1, 150 ve 159. maddelerin benimsenmesi, hem boşluk 

bırakmış hem de hakkını sınırları içinde kullanan kişilerin bu fiillerinin hukuka aykırı 

olarak değerlendirilmesi sonucunu yaratmıştır.  

Bir diğer örnek Borçlar Kanunun 57. maddesinde düzenlenen hayvan 

üzerinde hapis hakkıdır. Bir kimsenin hayvanı, diğer bir kimsenin taşınmazı üzerinde 

bir zarar gerçekleştirdiğinde, taşınmazın zilyedinin o hayvanı zorla ele geçirme ve 

kendisine verilebilecek tazminat karşılığında güvence olarak tutmaya hakkı 

bulunmaktadır676. Üstelik eğer koşullar gerektiriyorsa taşınmazın zilyedi o hayvanı 

                                                           
675 Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 34; “Maznunun hareketi davacıya ait eşyayı zorla almak 
olmayıp, kendisine ait dükkan icar bedelinden alacağını temin için dükkan kiracısı olan 
davacıya ait eşyayı alıkoymaktan (hapis hakkın istimalden) ibaret bulunmasına göre, 
kendiliğinden hakkını ihkak olmayıp, kanuni hakkını istimal olduğu cihetle , tatbik olunan 
maddedeki(TCK 308) suç unsurlarının bulunup bulunmadığının düşünülmemesi noktasına 
matuf itiraz varit olduğundan, itiraz olunan kararın kaldırılmasına ve mahalli hükmün bu 
sebepten bozulmasına karar verildi”(CGK, 16.9.1935 tarih ve 114 E., 110 K. sayılı kararı) 
“…sanığın müşteki ile aralarındaki kira sözleşmesinden doğan kira alacağı ve elektrik su gibi 
kullanım giderlerinin ödenmemesi üzerine kendisi tarafından ödenmiş miktarlar gereğince 
müştekiye ait eşyaları alıp götürmesinin yasadan doğan hapis hakkının kullanımı niteliğinde 
olduğu kabul edilerek, atılı suçtan sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde 
mahkumiyetine karar verilmesi;…bozmayı gerektirmiş…”(Y.2.C.D., 18.5.2004 T. 2003/3521 
E. ve 2004/10866 K. sayılı kararı)(Kararlar için bkz. Kazancı Yargıtay Kararları CD’si: 
Kazancı Hukuk Otomasyon Mevzuat ve İctihat Programları, Sürüm 2.0, İstanbul, Kazancı 
Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi, Güncelleme 2007/2). 
676 “…müşteki B. ile kardeşi Z.`ye ait 15-20 kadar koyunun Z. tarafından başıboş olarak 
bırakıldıkları, koyunların sanıklara ait bahçeye girmeleri üzerine sanık İ.`nin bunları 
bahçeden çıkarmakla beraber zararı ödendiğinde teslim edilmek maksadiyle bu koyunlardan 
bir adedini evlerine getirip kapattığı, üç gün sonra sanıklardan İ.`nin müştekiye ait koyunu 
kendiliğinden getirip köy Muhtarı A.`nın evine bıraktığı, 25.9.1975 gününe kadar muhtarın 
evinde muhafaza edilen koyunun, şikayet sebebiyle köye gelen jandarma tarafından 
müştekiye teslim edildiği anlaşılmaktadır. BK.nun 57. maddesine göre; ( bir kimsenin 
hayvanı, diğerinin gayrimenkulü üzerinde bir zarar yaptığı takdirde gayrimenkulün zilyedi o 
hayvanı zapt ve kendisine ita olunabilecek tazminat mukabilinde teminat olmak üzere 
yedinde hapis etmeğe hakkı vardır... ) Bu durum karşısında olayda hırsızlık suçunun kasıt ve 
unsurları mevcut olmadığından yasaya aykırı bulunan direnmeye ilişkin mahkumiyet 
hükmünün bozulmasına, mahkemece bütün deliller toplanmış ve soruşturma eksikliği 
kalmamış olduğundan CMUK.nun 322/1. maddesi uyarınca sanıkların beraatlerine karar 
verilmesi icabeder. …”(Y.C.G.K., 16.5.1977 T. 1977/190 E. ve 1977/214 K. sayılı kararı) 
(Karar için bkz. Kazancı Yargıtay Kararları CD’si: Kazancı Hukuk Otomasyon Mevzuat ve 
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öldürebilmektedir. Ancak taşınmazın zilyedi, durumu hemen hayvanın sahibine 

bildirmek ve onu tanımıyorsa onu bulmak için gerekli önlemleri almak zorundadır. 

Bu konuda bir başka örnek de Medeni Kanunun 950. maddesinde 

düzenlenen borçlunun rızasıyla borçlunun taşınır eşyasına zilyet olan alacaklının, bu 

eşyasını borçluya geri vermekten çekinmesi halidir. Bu durumda güveni kötüye 

kullanma suçunda 144/1, 150 ve 159. maddelerdeki düzenleme benzeri düzenleme 

olmadığından alacaklının fiili hukuka uygun sayılacaktır. 

Yine zilyetliğin korunmasında zilyet MK’nin 981. maddesi gereğince bütün 

yağma veya saldırı fiillerini savuşturmak hakkına sahiptir. Kendisinden rızası dışında 

alınan şeyi, taşınmazlarda el koyanı kovarak, taşınırlarda ise fiil sırasında veya 

kaçarken yakalananın elinden alarak zilyetliğini koruyabilir. Ancak burada yukarıda 

da söz ettiğimiz gibi zaman sınırlaması vardır ve zaman geçmişse, hak sahibi fail, 

kendi hakkının kullanılmasını elde etmek için yargı organlarına başvurmalıdır. 

Nitekim bu husus mülga 765 sayılı TCK’nin 308. maddesinde ihkakı hak fiili olarak 

düzenlenmişti ve “bir kimse hükümete müracaata muktedir olduğu ahvalde iddia 

eylediği bir hakkı istihsal maksadıyla eşya üzerinde kuvvet sarfıyla kendiliğinden 

hakkını ihkak ederse…” şeklinde hüküm altına alınmıştı. Mülga 765 sayılı TCK’nin 

308. maddesinde bir hak kullanılmasından söz edilemezdi, çünkü failce hakkın 

doğrudan doğruya kullanılması olanaklı değildi. Ancak böyle bir düzenleme 5237 

sayılı TCK’de yapılmadığı gibi konu bir hukuki ilişkiye dayanan alacak bakımından 

TCK’nin 144/1, 150 ve 159. maddelerinde düzenlenmekle, hukuki ilişkiye dayanan 

bir alacağını yargı organlarına ya da mülga kanunun deyimiyle hükümete başvuru 

imkânı varken başvurmadan elde eden hak sahibi yağma, hırsızlık ve dolandırıcılık 

suçunun faili olarak nitelendirilmektedir. 

Bir başka örnek de Gayrimenkule Tecavüzün Def’i Hakkındaki Kanun 

hükümleri uyarınca, kişi taşınmazdan idari organlar tarafından çıkarılsa ve taşınmaz 

bir başka kişiye teslim edilse, taşınmazdan çıkarılan kişinin söz konusu taşınmaz 

üzerinde ayni bir hakkı olsa bile, hakkını doğrudan doğruya kullanması olanaklı 

değildir. Bu kişi yargı organlarına başvurmak zorunda olduğundan, yargı organlarına 

başvurmadan taşınmazı işgal ederse fiilinin hukuka aykırılığı devam eder677.  

                                                                                                                                                                     
İctihat Programları, Sürüm 2.0, İstanbul, Kazancı Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi, 
Güncelleme 2007/2). 
677 Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 34 ; “…Anılan Yasa, taşınmaz üzerinde tercihe şayan hakkı 
olduğunu iddia eden mütecavize ait olduğu mahkemeye müracaat hakkını tanımıştır. Buna 
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D- Süjenin Hakkını Hakkın Sınırları İçinde Kullanması 

Daha önce de belirtildiği gibi678 hakkın kullanılması, hakkın içeriğinin 

uygulamada gerçekleştirilmesini sağlayan bütün tasarruflardan oluşur. Ancak hakkın 

kullanılmasının TCK’nin 26. maddesinin kapsamına girip girmediğinin belirlenmesi 

için, sınırlarıyla bağlantılı olarak hakkın kapsamının belirlenmesi gerekir. Hakkın 

kullanılması, onun sınırlarına uygun olarak gerçekleştirildiğinde, suçun maddi 

unsuru olarak tanımlanan fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldırır. Sınırların kaynağı, 

nitelik ve nicelikleri konusunda yukarıda bir takım belirlemeler yapılmıştı679, bu 

sınırlar hakkın kapsamını oluşturur ve hakkın yasal olarak gerçekleştirilebileceği 

alanı belirler. 

Bu sınırlar bir bakımdan iç ve dış sınırlar olarak da ayrılabilir. İç sınırlar kural 

tarafından ifade edilen hakkın içeriğinin anlaşılmasından ibarettir680. Bu nedenle iç 

sınırlar hakkın kaynağı olan kuraldan türemektedir. Bu sınırların belirlenmesi için, 

hakkın kaynağı olan kural incelenir. Böylece belirlenmiş sınırlar temel alınarak, 

kuralı uygulayanların yorumsal çabasıyla, bu sınırlar aşılmadığı için hukuka aykırılığı 

ortadan kaldıran kural uygulanabilir mi sorusuna cevap aranır681. 

Dış sınırlar ise diğer kurallar tarafından öngörülen haklardan kaynaklanan 

sınırlardır. O halde somut durum ile bağlantılı olarak kuralın öngördüğü hakkın, 

hukuka aykırılığı ortadan kaldırıcı bir etki ile kullanılması olanağı araştırılır. Ancak 

diğer kurallar tarafından öngörülen haklardan kaynaklanan dış sınırlara da uyulması 

gerekir682.  

Bu sınırlar bir önceki paragrafta da belirtildiği gibi soyut olarak değil, somut 

olayda ele alınır. Hakkın kullanılmasının hukuka aykırılığı ortadan kaldırabilmesi için, 

                                                                                                                                                                     
göre sanığın mahkemeye başvurup tercihe şayan hakkını ispatlaması ve o yer mahkeme 
kararı ile kendisine tesliminden sonra istifadesine diğer bir deyişle fiil ve hareketine devam 
etmesi gerekirdi. Ancak sanığın bu yola başvurmadığı anlaşılmaktadır. Zira, Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu'nun 28.1.1963 gün ve 6-1/11 sayılı kararında da değinildiği gibi, 5917 sayılı 
Yasa’nın 7. maddesinin amacına göre bir kimsenin bir taşınmaz mala el atması önlendikten 
sonra mahkeme kararı ile o yer kendisine teslim edilmeden önce yeniden elatması, bu suçun 
var olması ve cezalandırılması için yeterlidir….”(Y.C.G.K., 25.06.1979 T. 1979/6-233 E. ve 
1979/304 K. sayılı kararı) (Karar için bkz. Kazancı Yargıtay Kararları CD’si: Kazancı Hukuk 
Otomasyon Mevzuat ve İctihat Programları, Sürüm 2.0, İstanbul, Kazancı Bilişim 
Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi, Güncelleme 2007/2). 
678 Bkz. yukarıdadip not 50 vd. 
679 Bkz. yukarıda dip not 556 vd. 
680 Lanzi, a.g.e., s. 31 
681 Lanzi, a.g.e., s. 28 
682 Lanzi, a.g.e., s. 29 
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somut olayda, hakkı yaratan kaynağın sınırları içinde, araçlara, kullanma biçim ve 

şekil koşullarına uygun bir hakkın kullanılmasının bulunması gerekir683. Bunların 

aşılması hakkın kullanılmasını hukuka uygun olmaktan hukuka aykırı olmaya götürür 

ve bu nedenle hukuka aykırılığın ortadan kalkması söz konusu olmaz. 765 sayılı 

TCK’nin yürürlükte olduğu dönemlerde sınırın aşılması durumunda 308. maddede 

düzenlenen ihkakı hak suçu oluşurken, 5237 sayılı TCK’ye göre, sınırın aşılması 

durumunda gerçekleşen fiil hangi suç tipini oluşturuyorsa o suç gerçekleşmiş olacak, 

ancak yağma, hırsızlık veya dolandırıcılık suçu tipine uygun olduğunda özel indirim 

sebeplerinden yararlanılacak, diğer suç tipleri bakımından ise TCK’nin 27/1. 

maddesi söz konusu olacaktır. 

Hakkın sınırları içinde kullanılması bakımından belirtilmesi gereken nokta, 

hakkın sınırlarını aşmak yoluyla gerçekleştirilen fiilin, hakkın kötüye kullanılması 

olduğudur684 ve bu durumda TCK’nin 26. maddesinin uygulanabilirliği 

bulunmamaktadır. Hakkın kullanılması için gerçekleştirilen fiil, bir kural tarafından 

öngörülen bir hakka bağlı yetkilerin sınırları içinde gerçekleştirilmesine karşılık gelir. 

Bu nedenle hakkın kullanılması sınırları içinde ise hukuka uygundur ve ceza 

sorumluluğu gerektirmeyecektir. Eğer sınırlar aşılmışa, bu durumda varolan hakkı 

kullanma saiki, ceza sorumluluğunun değerini düşüren bir unsur olarak ortaya çıkar. 

Bu nedenle 765 sayılı TCK’nin 308. maddesinde ihkakı hak fiili suç olarak 

düzenlenmiş ama ceza sorumluluğunun değeri düşük tutulmuştu. Nitekim 5237 

sayılı TCK’nin 144/1, 150 ve 159. maddeleri de hukuki ilişkiye dayanan alacağın 

tahsili amacıyla kişiye yönelik tehdit veya cebir kullanılmasını yağma, malın 

sahibinin rızası olmaksızın alınmasını hırsızlık, hileli davranışlarla aldatılarak 

alınmasını dolandırıcılık suçunda ceza sorumluluğunun değerini düşüren bir neden 

olarak düzenlemiştir. Ancak kişinin yağma, hırsızlık veya dolandırıcılık iradesi 

bulunmadığından düzenleme ağır neticeler doğurabilecektir. Kaldı ki bu düzenleme 

boşluk bırakmıştır. Bu çerçevede belirtmek gerekir ki, kişiye yönelik tehdit ve cebir 

kullanılarak ya da daha genel bir tabirle kuvvete başvurmak yoluyla gerçekleştirilen 

bir fiil, hakkın sınırları içinde gerçekleştirilmişse, bu durumda TCK’nin 26. maddesi 

uygulanabilirliğini devam ettirecektir685. Ancak sınırların aşılması durumunda hakkın 

varlığına rağmen, işlenen ve suçun maddi unsurunu oluşturan fiilin hukuka aykırılığı 

ortadan kalkmayacaktır. Böylece bütün kötüye kullanma durumlarında hakkın 
                                                           
683 Cavallo, a.g.e., s. 107; Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 34-35 
684 Lanzi, a.g.e., s. 36; Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 35 
685 Lanzi, a.g.e., s. 39 
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kullanılması sınırlarının aşılması söz konusu olduğundan bu durumlarda hukuka 

aykırılık devam edecektir686. 

Hakkın kullanılmasının sınırlarının aşılması konusu, hakkın amacı dışında bir 

amaca yönelik olarak gerçekleştirilen bir fiilin, hukuka aykırılığı ortadan kaldırmada 

sübjektif önemi bakımından tartışma konusudur. Bu durumda hak sınırları içinde 

kullanıldığından, TCK’nin 26. maddesinde öngörülen hukuka aykırılığı ortadan 

kaldıran sebebe uygundur. Kısaca fiil objektif olarak bir hakkın kullanılmasıdır. 

Bir düşünceye göre failin yalnızca objektif olarak hakkı kullanması yeterli 

değildir. Hakkın doğru bir şekilde kullanılmasına bağlı bulunan amaçlar ve hakkın bu 

amaçlara yönelik olarak kullanılması da TCK’nin 26. maddesinin uygulanabilirliği 

açısından gereklidir687. 

Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlerin sübjektif unsuru tezinde, 

sübjektif unsur objektif bir hareketin dışa vurumunda bulunmaktadır. Gerçekten 

hakkın kullanılması her zaman amaçsal bir bakış açısında rol alır. Bu çerçevede 

hakkın süjeye verdiği yetkilerin, yabancı amaçlara yönelik kullanma, hakkı veren 

kuralın özünden sapan bir kullanma ortaya çıkarır688. O halde kullanılan hakkın 

ayırıcı niteliği olan amaçlarından değişik amaçlar için gerçekleşen kullanma, hukuka 

aykırılığın ortadan kalkmasına yer vermez. Çünkü objektif olarak böyle bir fiil, 

hukuken hakkın kullanılması olarak değerlendirilmez689. 

Sübjektif bakış açısından hakkın kullanılmasının bir kötüye kullanmayı nasıl 

gerçekleştirdiğini belirlemek gerekir. Burada hakkı yaratan kural tarafından 

öngörülen fiile, yalnızca görünürde uygun olan, ancak gerçekte bu kuraldan sapmış 

amaçlara yönelik bir hareketin nasıl gerçekleştiğinden söz edilmektedir. Bu durumda 

da hakkın kötüye kullanılmasından söz edilebilir. Çünkü bu durum hakkı yaratan 

kuralın içeriğinden kaynaklanan iç sınırların objektif olarak aşıldığı durum gibi kabul 

edilir ve bu nedenle burada bir hakkın kullanılmasından değil, hak olmayanın 

kullanılmasından söz edilecektir690. Nitekim Yargıtay da özellikle mülga 765 sayılı 

TCK’nin 308. maddesinde düzenlenen ihkakı hak suçları ile ilgili içtihatlarda 
                                                           
686 Cavallo, a.g.e., s. 107 
687 Giuseppe Spagnola, Gli elementi soggettivi nella struttura delle scriminanti, Padova 
1980, s. 11; Leone, a.g.e., s. 71; Cavallo, a.g.e., s.122-123   ; Dönmezer-Erman, a.g.e, s. 35 
, ancak Dönmezer-Erman hakkın sübjektif sınırlarından söz etmekle birlikte sübjektif 
sınırların neler olduğu konusunda açıklama yapmamaktadır. 
688 Lanzi, a.g.e., s. 35 
689 Lanzi, A.e. 
690 Lanzi, a. g.e. , s. 36 
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bulunurken bu sübjektif unsuru özel kast veya saik olarak ortaya koymuş ve bu suçu 

diğer suçlardan ayıran temel unsurun bir hakkı elde etmek amacı ile hareket etmek 

olduğunu içtihat etmiştir691. 

Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran hakkın kullanılmasının sübjektif unsuru 

bulunduğunu, tipikliğin olumsuz unsuru teorisini benimseyenler de kabul etmektedir. 

Bu teoriye göre, failin objektif olarak hakkın kullanılması durumunda bulunması ve 

sübjektif olarak da hakkın kullanılması durumunu bilerek hareket etmesi 

tipikliğin(hukuka aykırılığın) ortadan kalkması için gerekli ve yeterlidir. Diğer bir ifade 

ile fail hakkın kullanılması durumuna uygun olan fiili gerçekleştirme iradesine sahip 

olmalıdır. Çünkü failin hakkın kullanılmasına uygun bir fiile neden olma bilinci, 

hareketin olumsuz değerini ve böylece haksızlığı ortadan kaldırmaktadır692. 

Bu teoriye göre fail, fiilinin hukuka aykırılığını ortadan kaldıracak bir hakkın 

kullanılması durumunun varlığını bilmelidir. Fail kendisine verilen hakkı kullanmak 

için hareket etmelidir693. 

Bir başka düşünce ise hakkın kullanılması durumunda sübjektif unsurun 

varlığını reddeder ve sübjektif ölçütleri göz önünde bulundurmaz. Bu düşüncede 

olanlara göre bir hakkın kullanılması durumu objektif olarak bulunuyorsa, hakkın 

kullanılmasının koşulları objektif olarak var ise, failin bunu bilip bilmemesinin önemi 

yoktur. Fiilin hukuka aykırılığı ortadan kalkar.694 

Bu düşüncede olanlara göre, bu fiillerin gerçekleştirilmesini hukuk düzeni izin 

vermiştir. O halde bu filleri işleyen kimselerin toplum için tehlikeli olmadıkları kabul 

edilmiş demektir. Belli koşulların gerçekleşmesi halinde o objektif durumdaki fiilin 

toplum için tehlikesiz olması, objektif durumun failde yarattığı sübjektif duruma önem 
                                                           
691 “…Bu suçun oluşumu için genel kast yeterli değildir. Ayrıca failde "özel kast"da aranır. 
Özel kast ( saik ) bu suç için bir hakkı elde etme amacıdır. Diğer bir deyişle, fail kendisine ait 
olduğunu iddia ettiği bir hakkı elde etmek saiki ile hareket etmiş olmalıdır. Tehdit, cebir 
kullanma gibi suçların kendiliğinden hak alma suçuyla maddi unsurları ve genel kast 
bakımından farkları yoktur. Öğretide ve yargısal kararlarda da vurgulandığı üzere 
kendiliğinden hak alma suçunu diğer suçlardan ayıran en önemli ölçüt, bu suçun failinin bir 
hakkı elde etmek saiki ile hareket etmiş olmasıdır…İnceleme konusu olayda;…Sanığın 
mağdura yönelik etkili eylemini alacağını elde etme amacıyla değil, alacağını elde 
edememekten duyduğu kızgınlıkla gerçekleştirmesi nedeniyle olayda kendiliğinden hak alma 
suçunun manevi unsuru oluşmamıştır. Bu itibarla Yargıtay C.Başsavcılığının, eylemin haksız 
tahrik altında silahla etkili eylem suçunu oluşturduğuna ilişkin itiraz yerinde olup kabulüne 
karar verilmelidir…”(Y.C.G.K., 1.4.2003 T. 2003/4-44 E. ve 2003/78 K. sayılı kararı)(Karar 
için bkz. www.kazanci.com.tr) 
692 Kangal, a.g.e., s. 190 
693 Jescheck-Weigend, a.g.e., § 31 IV 1; Kangal, a.g.e.,s. 190 
694 Kunter, a.g.e., s. 150; Önder , a.g.e., C.II, s.168-170  
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verilmemesi nedeniyledir. O durumdaki kimseden başka türlü hareket etmesini 

istemek olanaklı değildir. O şekilde hareket eden kimsenin toplum için tehlikeli bir 

kişi sayılmayacağı düşüncesiyle bu sübjektif durumu ortaya çıkaran objektif 

durumun koşulları hukuka aykırılığı ortadan kaldıran sebebin koşulları olarak birer 

birer belirlenmiştir. Bu çerçevede bir taraftan hakkın kullanılması fiilinin failini 

tehlikesiz gösterip fiile izin vermek, diğer taraftan tehlikeli sayıp cezalandırmak 

çelişkiye düşmek demektir695. Kaldı ki bilerek hakkını kullanma iradesiyle hareket 

etmeyen kişi, psikolojik olarak hakkın kullanılmasını gerçekleştirmediği için 

cezalandırıldığında, bu durum sırf düşüncesinden dolayı kişiyi cezalandırma 

sonucuna götürecektir696. 

Öte yandan, sübjektif bakış açısından fail objektif olarak bir hakkını 

kullanmakla birlikte, bir hakkını kullandığının bilincinde değilse, elverişsiz teşebbüste 

bulunmaktadır. Buna göre haksızlığın neticesi objektif olarak ortaya çıkmamıştır, 

hareketin olumsuz değeri de tek başına yalnızca teşebbüsü gerekçelendirebilir. Bu 

nedenle teşebbüs söz konusudur. Ancak TCK 35. madde de teşebbüsün 

cezalandırılabilmesi için elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlanma 

koşulu arandığından, başka bir deyişle neticeyi gerçekleştirmeye elverişli olmayan 

hareketlerin cezalandırılmayacağı belirtildiği için fail cezalandırılmaz. Bu husus failin 

hakkın kullanılması bilinci ile fiili gerçekleştirmesinin aranmadığına bir başka 

gerekçedir697. 

Düşüncemize göre bir hakkın kullanılması sırasında suç tanımına uygun fiilin 

işlenmesi durumunda ceza sorumluluğunun bulunmayışının nedeni, hukuka aykırılık 

unsurunun gerçekleşmemesi nedeniyle işlenen fiilin suç oluşturmamasıdır. Çünkü 

hukuk düzeni bir bütündür. Bir bütün olan hukuk düzeninde hukuka aykırılık ancak 

hukuk düzeninin bütünü bakımından söz konusu olabilir. Hukuka aykırılık hukuk 

düzeninin bütünü bakımından söz konusu olunca, bir fiilin suç sayılabilmesi için, 

ceza kanundaki tanıma uygun olması yeterli değildir. Hukuka uygunluk 

sebeplerinden birinin de bulunmaması gerekir. Hukuka uygunluk nedenlerinden biri 

bulunuyorsa hukuka aykırılık unsuru gerçekleşmiş olmaz ve fiil hukuka uygun sayılır. 

Hukuka aykırılık hukuk düzeni ile fiil arasındaki ilişki olunca, hukuka aykırılık 

değerlendirmesi de fiil ile ilgili bir değerlendirmedir ve bu değerlendirme dışsal ve 

                                                           
695 Kunter, A.e. 
696 Kangal, a.g.e., s.191 
697 Kangal, a.g.e., s. 193 
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objektif bir değerlendirmedir. Fiilin hukuka aykırılığının bulunmadığını failin bilmesi 

gerekmez.. Bu nedenle hakkın kullanılmasının koşulları gerçekleşmişse failin bir 

hakkın kullanılması bilinciyle hareket edip etmediğine bakılmadan ceza sorumluluğu 

ortadan kalkacaktır.  

Aslında konunun bu kadar tartışmalı hale gelmesi, hukuka aykırılığı ortadan 

kaldıran nedenlerin olumsuz unsurlar olarak tipikliğin içinde veya suçlu teorisi içinde 

yer alan failin kınanabilirliğinin kusurluluk adı altında suç teorisi içine alınarak suçun 

unsuru olarak ele alınmasından kaynaklanmaktadır. Bu konu ileride tekrar ele 

alınacaktır. 

E- Hak Kullanılması Sırasında İşlenen Fiilin Suçun 
Maddi Unsuru Olarak Tanımlanmış Olması 

Bir hakkın kullanılması sırasında işlenen fiilin hukuka aykırılığının ortadan 

kalkması için bulunması gereken bir başka koşul, hak kullanılmasının obje olarak bir 

suçun maddi unsurunu oluşturması, diğer bir ifade ile hakkın kullanılması 

çerçevesinde gerçekleştirilen fiilin kanun tarafından bir suçun maddi unsuru olarak 

tanımlanmış olması gereğidir698. 

Bu fiilin haksız fiil olması yeterli değildir. Çünkü TCK’nin 26. maddesinin 

uygulanabilirliği açısından fiilin hukuka aykırı bir fiil olarak ceza sorumluluğu 

doğurması gerekir ki, TCK’nin 26. maddesi gereğince hukuka aykırılığı ve bu 

nedenle de ceza sorumluluğu ortadan kalkabilsin. Ceza sorumluluğu gerektirmeyen 

bir fiilin, ceza sorumluluğunun ortadan kaldırılması olanaklı olmayacağından, fiilin 

yalnızca haksız fiil olması yeterli değildir. Fiilin aynı zamanda suçun maddi unsurunu 

da oluşturması gerekir. Yani cezai olarak korunan hukuki bir menfaati ihlal etmiş 

olması gerekir699. Bu durum aynı zamanda medeni hukuk tarafından düzenlenen 

hakkın sınırlarının aşılması yoluyla hakkın kötüye kullanılması ile ceza hukukunda 

hakkın sınırlarının aşılması yoluyla hakkın kötüye kullanılması arasındaki farkı da 

ortaya koyar. 

Örneğin mülkiyet hakkı malike, sahip olduğu binayı yıkma hakkı verir. Ancak 

malik yıkım faaliyeti sırasında, insan yaşamı veya beden bütünlüğü bakımından 

gerekli olan önlemleri almadan binasını yıkacak olursa, TCK’nin 176. maddesinde 

tanımlanan yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçunu işlemiş olur. Buna 
                                                           
698 Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 35; Cavallo, a.g.e., s. 111 
699 Cavallo, a.g.e., s. 111 
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karşılık komşular arasında hoş görülecek dereceyi aşacak şekilde bahçesinde odun 

yakıp, dumanını komşusunun binasına veya bahçesine yönelterek komşusuna 

rahatsızlık veren kişi, MK’nin 737. maddesine göre hakkını kötüye kullanmıştır, fakat 

Ceza Kanunumuz bu şekilde halkın rahatsız edilmesini suç saymış değildir700. Yine 

komşusunun manzarasını kapatacak şekilde bahçesine duvar ören veya tahtadan 

paravan yaptıran kişi hakkını kötüye kullanmış kabul edilebilirse de, bu fiiller suç 

olarak tanımlanmamıştır701. Bu nedenle bu fiiller TCK’nin 26. maddesinin 

uygulanabilirliği ile ilgili değildir. Ancak medeni hukuka ilişkin yaptırımlar 

gerektirebilir.  

Sınırlar aşılarak, diğer bir ifadeyle hakkın kullanılması kötüye kullanılarak 

gerçekleştirilen fiilin ceza kanununda veya cezai hükümler içeren kanunlarda suçun 

maddi unsuru olarak tanımlanması gerekmektedir. Her ne kadar hukuka aykırılığı 

ortadan kaldıran neden olarak hakkın kullanılması durumu söz konusu ise de, 

hakkın kullanılmasının sınırları aşıldığından fiilin hukuka aykırılığı ve ceza 

sorumluluğu devam etmektedir. Sınırların aşılmadığı durumda ise suçun maddi 

unsuru olarak tanımlanan fiilin hukuka aykırılığı ve  ceza sorumluluğu ortadan 

kalkmaktadır. 

F- Hakkın Kullanılması İle İşlenen Ve Suçun Maddi 
Unsuru Olarak Tanımlanan Fiil Arasından Bağlantı Olması 

Bu koşul bakımından ele alınması gereken konu, hakkın kullanıldığı sırada, 

hakkını kullanan failin, işlediği herhangi bir suçun maddi unsuru olarak tanımlanan 

fiilin mi veya suçların maddi unsuru olarak tanımlanan tüm fiillerin mi yoksa belirli bir 

suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin mi hukuka aykırılığı ortadan 

kalkmaktadır konusudur702.  

İlke olarak, hakkın kullanılması, suçların maddi unsuru olarak tanımlanan 

tüm fiillerin hukuka aykırılığını ortadan kaldırma nedenidir703, fakat belirli bir suçun 

maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin hakkın kullanılması nedeniyle hukuka 

aykırılığının ortadan kalkması, hakkın kullanılması ile işlenen ve suçun maddi 

unsuru olarak tanımlanan fiil arasında olması zorunlu bir ilişkiden doğar. Bu ilişki bir 

                                                           
700 Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 36 
701 Dönmezer-Erman, A.e. 
702 Cavallo, a.g.e., s. 111 
703 Cavallo, a.g.e., s. 111-112; Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 36 
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düşünceye göre düşünsel bir bağdır704. Bir başka düşünceye göre kendine özgü bir 

ilişki, ama faydacı ve amaçsal bir bağdır705. Diğer bir düşünceye göre kural 

tarafından hakkın tanınmış olması yeterli değildir, ancak başkalarının menfaatine 

suçun maddi unsuru olarak tanımlanan bir fiille zarar vermeye izin vermek yoluyla 

bu hakkın korunması da gereklidir706. Başka bir düşünceye göre de gereklilik 

ilişkisidir707. Anayasa Mahkemesi savunma hakkı bakımından etkisi olma ilişkisini 

kabul etmiştir708 Yargıtay ise savunma hakkı bakımından olumlu etki ve yarar 

ilişkisini kabul etmektedir709 

Sorunu bir başka açıdan; hakkın kullanılması sırasında işlenen ve suçun 

maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin hukuka aykırılığının ortadan kalkması için, 

TCK’nin 26. maddesinde ifade edilen hakkın varlığı yeterli midir, yeterli değilse 

işlenen ve suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiil ile hakkın kullanılması 

arasındaki ilişkinin kaynağı ve niteliği nedir şeklinde ifade edebiliriz. 

                                                           
704 Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 36 
705 Cavallo, a.g.e, s. 112, 114 
706 Francesco Carnelutti, Teoria generale del reato, 3. Ed., Padova 1951, s. 142 
707 Lanzi, a.g.e., s. 30 
708 “…Bir davada tarafların yargı makamları önünde iddia ve savunmalarını kaygıya 
kapılmadan, serbestçe yapmaları gerekir.İddia ve savunma sınır içinde kalan hakaretin suç 
teşkil etmemesi olayda hakaret kastının bulunmamasından değil, adaletin tam olarak yerine 
getirilmesi sebebine dayanır. Bu bakımdan bu serbestlik, davanın aydınlığa kavuşmasına ve 
bir başka ifadeyle, hakkın meydana çıkmasına yol açma amacına hizmet etmelidir. 
Anayasanın öngördüğü meşru vasıta ve yollara ancak böylelikle başvurulmuş olur, fakat bir 
dava sebebiyle söylenmesinde ve yazılmasında zorunluluk bulunmayan, yani davanın 
aydınlığa kavuşmasında ve hakkın meydana çıkmasında etkisi olmayan hakaretlerde 
bulunulmasında elbette meşruluk vardır denemez. İşte böyle bir halde iddia ve savunma 
sınırı aşılmış olacağından haysiyetler de korunmamış olur.(AYM, 08.06.1965 gün 1963/163 
E. ve 1965/36 K. sayılı kararı). Karar için bkz. Ersan Şen, 1962-1997 Anayasa Mahkemesi 
Kararlarında Ceza Hukuku, Ceza Özel Hukuku, Ceza Yargılaması Hukuku, Ceza İnfaz 
Hukuku, İstanbul 1998, s. 194 
709 “…İddia ve savunma hakkının… kullanılması…, dava konusu olayın aydınlığa kavuşması 
bir başka anlatımla, hakkın meydana çıkarılmasına vesile olması amacına hizmet etmelidir. 
Böyle olduğu takdirde Anayasanın öngördüğü meşru vasıta ve yollara başvurulmuş olur. 
Ancak o dava sebebiyle söylenilmesinde ve yazılmasında yarar bulunmayan, diğer bir 
deyişle davanın aydınlığa kavuşmasında ve hakkın meydana çıkarılmasında hiç bir olumlu 
etkisi olmayan, hakareti oluşturan yazı ve sözlerin kullanılmasında meşruiyet vardır 
denilemez. Bu gibi durumlarda iddia ve savunma sınırı aşılmış ve dolayısıyla haysiyetler 
korunmamış olur… Hakaret suçunda savunma sınırının aşılıp aşılmadığını saptamak için, 
yazılan yazı ve söylenen sözlerin, savunma konusuyla mantıksal bağlantısını ve savunmaya 
yararlı bulunup bulunmadığını takdir etmek gerekir… Dilekçede yer alan bu sözlerin dava ile 
ilgisi ve yararı yoktur. Savunma hududa aşıldığından, hakareti oluşturan bu sözler nedeniyle 
sanığın savunma dokunulmazlığından yararlanması olanaklı değildir…” (Y.C.G.K., 
20.10.1998 T. 1998/4-225 E. ve 1998/316 K. sayılı kararı)(aynı mahiyette (Y.C.G.K., 
13.3.1995 T. 1994/4-358 E. ve 1995/65 K. sayılı kararı) (Kararlar için bkz. Kazancı Yargıtay 
Kararları CD’si: Kazancı Hukuk Otomasyon Mevzuat ve İctihat Programları, Sürüm 2.0, 
İstanbul, Kazancı Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi, Güncelleme 2007/2). 
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TCK’nin 26. maddesinde ifade edilen hakkın varlığını yeterli görmeyip, 

gereklilik ilişkisi arayanlardan bir kısmına göre, gereklilik ilişkisinin kaynağı, meşru 

müdafaa ve ıztırar halindeki gereklilik temel koşuludur. Çünkü hakkın kullanılması 

da diğer hukuka uygunluk sebeplerinin ortak düzenlemesine tabi olduğundan, 

kullanmanın gerekliliği buradan kaynaklanmaktadır710. 

Gereklilik ilişkisini arayanlardan diğer bir kısmına göre, gereklilik ilişkisinin 

kaynağı hakkı belirleyen kuraldır. Çünkü hakkı belirleyen kural, hakkın gereklilik 

durumunda kullanılmasını öngörmektedir. Bu açıdan bu konu bir iç sınırdır. Tersi 

durumda kuralın öngörmediği bir sınırı, meşru müdafaa ve ıztırar halinden yola 

çıkarak yorum yoluyla eklemek olanaklı değildir. Kaldı ki bu düşünceyi 

benimseyenler, hakkın kullanılması sebebinin genel olduğunu, genel olarak her 

hakkı belirlediğini, diğer bir ifade ile hak sınırları içinde kullanıldığında, kullanılması 

hukuka aykırılığı ortadan kaldıran her hakkı belirlediğini, diğer hukuka aykırılığı 

ortadan kaldıran nedenlerin ise özel olduğunu, belirli durumları belirlediğini, bu 

nedenle belirli durumlar için belirlenmiş hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenler 

için aranan gereklilik ilişkisinden hakkın kullanılması için gereklilik ilişkisinin 

çıkartılmasının doğru olmadığını ifade ederler711. 

Kanunun başkasının menfaatine zarar vermek suretiyle hakkı açıkça 

korumaya izin vermesi gerektiğini ileri süren düşünceye göre, bu ilişkinin kaynağı 

zaten başkasının menfaatine zarar vermek suretiyle hakkın korunmasına izin veren 

kanundur.  

Yarar ilişkisini benimseyenlerden bir kısmına göre, bir kere hak sınırları 

içinde kullanılmasına rıza gösterilerek verilmiştir. Bu nedenle suç ile korunan 

menfaatin zarar görmesine dolaylı olarak rıza bulunmaktadır. Ayrıca kanunun 

başkasının menfaatine zarar verilmesine izin vermesine gerek yoktur. Öte yandan 

hakkı kullanmak için suç işleme gerekliliğinin aranmasına da ihtiyaç yoktur, başka 

şekilde elde edilemeyecek menfaatin varlığı yeterlidir. Gerekliliğin varlığını aramak, 

hakkın veriliş amacını keyfi olarak sınırlandırmak ve kullanma biçimini kısıtlamak 

anlamına gelmektedir. Bu düşünceye göre de yarar ilişkisi hakkın kullanılmasından 

söz eden kanunun ifadesinden ortaya çıkmaktadır. Çünkü kanunun ifadesi hakkı 

kullanmak için işlenen suçu kastetmektedir. Hak, sınırları içinde sahibi tarafından 

sahibinin hoşuna gidecek şekilde kullanmak için verilmiştir. Bu nedenle hukuka 
                                                           
710 Mantovani, Esercizio…, s. 664 
711 Lanzi, a.g.e., s. 30 
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aykırılığın ortadan kalkması için, suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin hakkın 

kullanılması sırasında işlenmiş olması veya korunan menfaatin tatmini için gerekli 

fiillerin normal gelişimi içinde olması yeterlidir. Böylelikle hakkın kullanılması 

amacına yönelik araç bağı olmalıdır. Yani hakkın kullanılması ile onun arasında 

amaçsal bir bağ olmalıdır.  Hak, hak sahibinin hoşuna gidecek şekilde kullanılmak 

üzere verildiğinden, kanun tarafından belirlenen sınırlar içinde, verilmesindeki 

menfaatin elde edilmesi için verilir. Çünkü kanun bu kullanmanın kişinin menfaatine 

olduğu kadar toplumun da menfaatine olduğunu düşünmektedir. Eğer kanun bu 

kullanılmanın toplumsal menfaatlere de cevap verdiğini düşünürse, bu kullanılmanın 

menfaati genel menfaatlerle çatışmadığı yere kadardır ve buraya kadar hukuka 

aykırılık ortadan kalkar. Aksi durumda kapsamı ve işlevinden kaynaklanan sınırlar 

aşılmış olacaktır. Hakkın kullanılması sırasında işlenen ve suçun maddi unsuru 

olarak tanımlanan fiil, hakkın amacını gerçekleştirmek için araç ise, yani haklı amaç 

için yararlı bir araç ise, kanun amacın hukuka uygun olduğunu ifade ettiğinden, 

aracın da hukuka uygun olduğunu dolaylı olarak ifade etmektedir712.  

Yarar ilişkisini benimseyenlerden diğer bir kısmı ise, bu bağlantının ve bu 

çerçevede yarar ilişkisinin kaynağını belirtmemektedirler. Ancak hakkın kullanılması 

ile işlenen ve suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiil arasındaki bağlantının 

zorunluluk şeklinde anlamak olanaklı değildir. Diğer bir ifade ile elde edilmek istenen 

yarar ile işlenen fiil arasında bir zorunluluk bağının bulunması gerekmediğini, fakat 

failin kuralın amacına uygun hareket etmesi gerektiğini, bu açıdan hakkını kullanan 

fail bakımından bir menfaat sağlamayan, hakkın kullanılması bakımından zorunlu 

olmamakla birlikte yararlı bile olmayan bir kullanmanın hukuka aykırılığı ortadan 

kaldırmadığını ifade etmektedirler713.  

Yarar ilişkisini benimseyenler kendi düşüncelerinin kuralın uygulama alanını 

çok genişlettiğini de ifade etmektedirler. Örnek olarak bir konuta girişe engel olma 

hakkının kullanılması sonucu bir adam öldürülmesini vermekte ve yarar ilişkisi 

gereğince bu fiilin hukuka aykırılığının ortadan kalkması sonucunun vicdanı 

sızlattığını belirterek, kuralın uygulama alanını daraltmak için bu kez değerler 

karşılaştırmasına başvurmaktadırlar. Kısaca kullanılan hak ile ihlal edilen hak 

arasındaki değer karşılaştırmasında, ihlal edilen değerin daha az değerli olması 

durumunda fiilin hukuka uygun olduğunu belirtmektedirler. Ama bu değer 

                                                           
712 Cavallo, a.g.e., 112-114 
713 Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 37 
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karşılaştırmasının da yürürlükteki hukuk tarafından düzenlenmediğini, çünkü 

kanunun, hak kullanılmasının hukuka aykırılığı ortadan kaldırdığını beyan ederken, 

başka koşul aramadığını, ancak bu ölçütün hakkın kullanılmasının sınırlarının aşılıp 

aşılmadığını belirlemek için yorumsal bir değere sahip olduğunu, bu çerçevede 

bunun kanun koyucunun iradesi veya yargıcın göz önünde tutması gereken bir koşul 

olmadığını belirtirler714. 

Bu konu ile ilgili düşünceler konusunda son olarak TCK’nin 128. maddesinde 

iddia ve savunma hakkına ilişkin düzenlemeden söz etmekte yarar vardır. Bu 

düzenleme “…isnat ve değerlendirmelerin gerçek ve somut vakıalara dayanması ve 

uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir” hükmünü getirmiştir. Hükmün Komisyon 

gerekçesine bakıldığında “…bulunulan somut isnatların veya yapılan olumsuz 

değerlendirmelerin uyuşmazlıkla ilişkili olması gerekir; ancak uyuşmazlığın çözümü 

açısından faydalı olması aranmamalıdır. Somut uyuşmazlıkla bağlantılı olmayan 

isnatlar gerçek olsa bile iddia ve savunma dokunulmazlığının varlığından 

bahsedilemez. Keza somut vakıalara dayansa bile, uyuşmazlıkla alakası olmayan 

olumsuz değerlendirmeler açısından iddia ve savunma hakkının kullanılması söz 

konusu değildir…”715 denilerek yarar ilişkisinin dahi aranmadığı ifade edilmiştir.  

Düşüncemize gelince, bizce bu konu daha önce ele alınıp, çözümlenmeye 

çalışılan bir sorun olan hakkın maddi mi yoksa şekli mi olduğu konusudur. Biz bu 

sorunu çatışan menfaatlerin uyumlaştırılmasına ilişkin düşüncelerden yola çıkarak 

çözümlemeye çalıştığımızı belirtmiştik. Nitekim TCK’nin 26. maddesinin 

uygulanabilirliği koşulları arasında yer alan hakkın kullanılması ile işlenen ve suçun 

maddi unsuru olarak tanımlanan fiil arasında bir bağın veya bağlantının olması 

koşulu başlığı altında ileri sürülen düşünceler, kullanılan hakkın koruduğu menfaat 

ile hakkın kullanılması sırasında işlenen fiilin suç olarak tanımlanması ile korunan 

menfaat uyumlaştırılmaya çalışılmakta, gereklilik ilişkisi, yarar ilişkisi, etkisi olma 

ilişkisi, bu ilişkinin kaynağı gibi ölçüt ve tartışmalarla hukuka aykırılığı ortadan 

kaldıran nedenlerin şekli mi yoksa maddi mi olduğu tartışması yapılmaktadır. 

Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlerden kullanılan hakkı şekli olarak 

kabul edenler, kural tarafından tanınan bir hak olduğunda, bu hakkın 

kullanılmasının, fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldırdığını ifade etmekte, ancak 

                                                           
714 Cavallo, a.g.e., s. 115 
715 TCK’nin 128. maddesinin gerekçesi için bkz.Niyazi Güney-Kenan Özdemir-Yusuf S. Balo, 
Notlu Gerekçeli Yeni Türk Ceza Kanunu, Adil Yayınevi, Ekim 2004, s. 188-189 
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ortaya çıkan neticenin vicdanları sızlattığını görünce maddi ölçütlere yönelmekte, bu 

durumda da kural tarafından belirlenmeyen bu ölçütleri açıklamakta güçlük 

çekmektedirler. Biz yukarıda da716 ifade ettiğimiz gibi somut olayın tüm ayrıntıları 

göz önünde tutularak ölçülülük ilkesi çerçevesinde çözüme ulaşılabileceği 

düşüncesindeyiz.  

Ölçülülük ilkesi kullanılan hakkın koruduğu menfaat ile hakkın kullanılması 

sırasında işlenen ve suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin ihlal ettiği menfaat 

arasında tartımın temel unsurunu oluşturmakta ve denkleştirme, uyumlaştırma 

düşüncesine dayanak oluşturmaktadır.  

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 717 ölçülülük ilkesi üç unsurlu bir içeriğe sahiptir. 

Bunlar işlenen ve suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin hakkın kullanılması 

için uygunluğu, işlenen ve suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin hakkın 

kullanılması için gerekliliği ve son olarak da işlenen ve suçun maddi unsuru olarak 

tanımlanan fiilin ihlal ettiği hukuki menfaatlerle, kullanılan hakkın koruduğu 

menfaatin oranlılığı ya da dar anlamda ölçülülüğüdür. 

İşlenen ve suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin hakkın kullanılması 

için uygunluğu; işlenen ve suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiil ile hakkın 

kullanılmasına yaklaşılıyorsa(işlenen fiil hakkın kullanılmasına katkıda bulunuyorsa), 

işlenen ve suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiil hakkın kullanılması için 

uygundur. Ancak işlenen bu fiil hakkın kullanılması bakımından hiçbir etki 

göstermiyorsa uygun değildir. Belirtmek gerekir ki kısmi uygunluğun yeterli olduğu 

kabul edilmekte, tam bir uygunluk aranmamaktadır. İşlenen ve suçun maddi unsuru 

olarak tanımlanan fiilin hakkın kullanılması için uygunluğu veya başka bir ifade ile 

elverişliliği, hem hakkın kullanılmasında işlenecek uygun suçun maddi unsuru olarak 

tanımlanan fiilin seçilmesini, hem de işlenen ve suçun maddi unsuru olarak 

tanımlanan fiilin somut durumda uygun bir şekilde işlenmesini içermektedir. Bir 

hakkın kullanılması bakımından yalnızca bir suçun maddi unsuru olarak tanımlanan 

fiilin işlenmesi zorunluluğu bulunuyorsa, bu fiil alternatif eksikliğinden dolayı aynı 

zamanda işlenmesi kaçınılmaz bir suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiildir. 

Buna karşı fail, hakkın kullanılması bakımından, birden çok suçun maddi unsuru 

olarak tanımlanan fiili işleme olanağına sahip ise, fail en elverişli fiili tercih etmek 

zorundadır. 
                                                           
716 Bkz. dip not. 556 vd. 
717 Bkz. dip not. 573 vd. 
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Hakkın kullanılması sırasında işlenen ve suçun maddi unsuru olarak 

tanımlanan fiilin gerekliliği bakımından, hakkın kullanılması daha az ağır bir 

müdahale ile elde edilebiliyorsa işlenen ve suçun maddi unsuru olarak tanımlanan 

fiilin gerekliliğinin varlığından söz edilemez. Bu çerçevede bir hakkın kullanılması 

sırasında işlenen ve suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiil, hakkın kullanılması 

bakımından en az zararlı fiil olmalıdır. Bu durumda seçenek olarak varolan ve suçun 

maddi unsuru olarak tanımlanan veya tanımlanmayan fiiller karşılaştırılarak en az 

zararlı fiil tercih edilmiş olmalıdır. Hukuki menfaatler karşılaştırılmasında kullanılan 

hakkın koruduğu menfaat ile ihlal edilen menfaat birbiriyle karşılaştırılması söz 

konusu iken, en az zararlı fiilin tespit edilmesinde ihlal edilebilecek potansiyel 

menfaatler arasında bir karşılaştırma(tartım) yapılmaktadır. Bu karşılaştırma hukuki 

değerlerin soyut bir karşılaştırması aracılığı ile değil, somut durumda menfaatlerin 

karşılaştırılması ile yapılmalıdır. Çünkü ihlal edilen tarafta en az zarar, menfaatin en 

az zarara uğraması ile ortaya çıkmaktadır. 

En az zarar verilmesi, bir hakkını kullanandan zararsız veya en az zararlı 

seçeneğin aranmasını istemektir. Başkasının hukuki menfaatine zarar verilmesinden 

tamamen kaçınmanın olanaklı olduğu seçenekler iyi araştırılmalı, suçun maddi 

unsuru olarak tanımlanan en az zararlı fiil yerine, suçun maddi unsuru olarak 

tanımlanmayan fiiller tercih edilmelidir. Somut olaydaki seçenek fiillerin zararsız 

veya daha az zararlı olup olmadığı, menfaati ihlal edilen bakımdan değil, hakkını 

kullanan bakımından değerlendirilmelidir. Ancak diğer seçenek fiillerin varlığı 

kolayca kabul edilmemelidir.  

Bir hakkını kullananın en az zararlı fiili işlemesi gereklidir. Ancak daha az 

zararlı fiilin elverişliliğinden kuşku duyulması, daha ağır ancak kuşkusuz daha etkili 

bir ihlali gerçekleştiren fiili gerekli kılar. Bir hakkını kullanan aynı değerde birden 

fazla seçeneğe sahip ise herhangi birini kullanabilecektir. 

Oranlılık(dar anlamda ölçülülük) ise, hakkın kullanılması ile işlenen ve suçun 

maddi unsuru olarak tanımlanan fiil arasındaki bir ilişkidir. Suçun maddi unsuru 

olarak tanımlanan fiilin, hakkın kullanılması ile uygun oranda bir ilişki içinde 

bulunmasıdır. İşlenen ve suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin ihlal ettiği 

menfaatle, hakkın kullanılması ile elde edilen menfaat arasındaki uygun bir orandır. 

Verilen zarar, yarardan daha büyükse hak ile ihlal edilen menfaat orantılı değildir. Bir 

hakkın koruduğu menfaat, fiili suçun maddi unsuru olarak tanımlayan kuralın 
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koruduğu menfaat ile oransız, ölçüsüz ve beklenemez(dar anlamda oransız) şekilde 

kullanılmaz.  

Ölçülülük ilkesinin unsurları, çatışan hukuki menfaatlerden birinin aşırı ölçüde 

geri çekilmesini önlemektedir. Ancak çatışan menfaatlerin uyumu sağlanamıyorsa 

yukarıda açıklamalarımız çerçevesinde somut olayın özel koşulları ve biçimlenmesi 

göz önünde bulundurularak hangi menfaatin geri çekileceğine karar verilmelidir. 

Çünkü hukuk düzeninin menfaat çatışmalarını uyumlaştırma, çözme görevi vardır. 

Hukuk düzeni menfaatleri korumanın yanında bu menfaatlerin gerçekleştirilmesini 

sağlamaya da çalışmalıdır. Bu nedenle çatışan menfaatlerin konumlarını dengeye 

getirmelidir. Çözüm aracı olarak pratik uyuşum veya “olabildiğince koruyan uygun 

denge” ölçütlerinin amacı, korunan menfaatleri, acele ile diğerinin karşısında 

değerini düşürmeden, uygun, ölçülü bir dengeye getirmek ve olanaklı olduğu ölçüde 

uyumlaştırmaktır. 

G- Koşulların Suçun İşlenmesinden Önce Veya Suçun 
İşleniş Anında Bulunması 

Hakkın kullanılmasının hukuka aykırılığı ortadan kaldıran neden olarak 

uygulanabilmesi için, hakkın kullanılmasını bütün koşulları, suçun maddi unsuru 

olarak tanımlanan fiilin işlenmesinden önce veya fiilin işleniş anında var olmalıdır. 

Bu koşullardan birinin eksikliği hukuka aykırılığın ortadan kalkmasını engeller. Bu 

koşullar fiilin işlenmesinden sonra gerçekleşirse fiilin hukuka aykırılığını kaldırma 

değerine sahip olmazlar. Eğer fiil işlendikten sonra bu koşullar ortadan kalkarsa fiil 

işlendiği anda hukuka aykırılık doğmadığı için artık işlendikten sonra koşullar 

ortadan kalksa da hukuka aykırılığa neden olmaz. Ama bu andan itibaren işlenen 

fiililer bakımından hukuka aykırılık doğar718. 

Hakkın kullanılması koşullarının fiilin işlenmesinden önce veya fiilin işleniş 

anında bulunması, mürekkep (birleşik), müteselsil (zincirleme), müterakki (geçitli) ve 

mütemadi (kesintisiz) suçlar bakımından da geçerlidir.  

Mürekkep suç kendisini oluşturan suçlara bölünmesi olanaklı olmayan bir 

bütün olduğundan, kendisini oluşturan suçların işlendikleri zamanda değil, mürekkep 

                                                           
718 Cavallo, a.g.e., s. 123 
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suçta yer alan neticenin gerçekleştiği anda suç işlenmiş sayılır719. Bu nedenle 

hakkın kullanılmasının koşullarının bu anda bulunması gerekir.  

Müteselsil suç bakımından suçun işlendiği an, teselsülün bittiği andır. Bu 

nedenle hakkın kullanılmasının koşulları teselsül devam ettiği sürece bulunmalıdır. 

Teselsül devam ederken hakkın kullanılmasının koşulları ortadan kalkarsa, koşulun 

veya koşulların ortadan kalktığı andan sonra teselsül eden suçların hukuka aykırılığı 

ortadan kalkmaz. 

Mütemadi suçta ise suçun işlendiği an temadinin sona erdiği andır. Bu 

nedenle hakkın kullanılmasının koşulları temadi devam ettiği sürece bulunmalıdır. 

Hakkın kullanılmasının koşulları ortadan kalktığında temadi devam ediyorsa, 

koşulun ortadan kalktığı andan itibaren devam eden fiilin hukuka aykırılığı bulunur. 

Ancak hakkın koşulları henüz yokken başlamış temadi suçta, temadi devam 

ederken hakkın kullanılmasının koşulları oluşmuşsa suçun hukuka aykırılığı ortadan 

kalkar720. 

Geçitli suçlarda ise hafiften ağıra doğru ilerleyen her kademedeki suç 

bölünebilir olduğundan, hafiften ağıra doğru giden her kademesel aşama, diğer 

aşamadan ayrılabilir. Bu nedenle bu kademesel aşama boyunca hakkın 

kullanılmasının koşullarının bulunması gerekir. Bu aşamaların herhangi bir 

kademesinde koşullar ortadan kalkarsa, sonraki ağır aşamanın hukuka aykırılığı 

ortadan kalkmaz. Koşullar bulunmadan kademesel aşama başlayıp, daha ağır 

kademeye geçildiğinde koşullar bulunursa, koşulların bulunmadığı anda işlenen hafif 

kademedeki suçun hukuka aykırılığı devam eder. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
719 Dönmezer-Erman, a.g.e., C.I, s. 412 
720 Cavallo, a.g.e., s. 123 
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VIII- HAKKIN KULLANILMASINDA SÜBJEKTİF UNSUR 

HATA VE SINIRIN AŞILMASI 

A- Hakkın Kullanılmasında Sübjektif Unsur 

Suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin hukuka aykırılığının ortadan 

kalkması için, varolan hakkın kullanılması sırasında fail hakkını kullandığını bilmeli 

ve istemeli midir? Bu durumda iki ihtimal bulunmaktadır. Fail varolan bir hakkını 

kullanma bilinç ve isteğine sahip olabilir veya olmayabilir.721 

Fail varolan bir hakkını kullanma bilinç ve isteğine sahip olduğunda, fiilin 

hukuka aykırılığı ortadan kalkar, çünkü hem objektif hem de sübjektif bakımdan 

hukuka aykırılığı ortadan kaldıran hakkın kullanılması bulunmaktadır, ayrıca TCK’nin 

26. maddesinin ifadesinden de bu anlaşılmaktadır. 

Fail varolan hakkını kullanma bilinç ve iradesine sahip olmadığında, objektif 

olarak varolan hak kullanılmıştır, fakat fail bunu bilmemektedir. Bu durumda hukuka 

aykırılığın ortadan kalkıp kalkmayacağı tartışmalı konusudur. 

Bu konudaki düşünceler ikiye ayrılmaktadır. Hakkın kullanılmasının sübjektif 

varlığını kabul eden düşünceye göre, hakkın kullanılması durumunda hukuka 

aykırılığın ortadan kalkması için, failin hakkı kullandığını bilmesi, en azından 

varlığına objektif bulgulara göre inanmış olması aranır. Bu düşünceye göre önemli 

olan kişinin hukuka aykırı bir fiil işlemiş olup olmaması değil, hukuka aykırı bir fiili 

işlemeyi veya işlememeyi istemiş olmasıdır. Failin fiilinin hukuka aykırılığının 

ortadan kalkması için, hukuk düzenince korunan bir hak ve menfaati korumak amacı 

ile hareket etmiş olması gerekir. Böyle bir amaçtan yoksun olan failin, sonuçta bir 

menfaati korumuş olması durumunda bile fiilinin hukuka aykırılığı ortadan 

kalkmaz722. Hakkın kullanılmasının sübjektif varlığını arayan düşünceler genellikle 

normatif kusur teorisini kabul eden düşüncelerdir. Bu teoriye göre kusur işlenen fiil 

nedeniyle failin değerlendirilmesidir. Diğer bir ifade ile gerçekleştirmiş olduğu fiil 

nedeniyle failin kınanıp kınanamayacağıdır. Bu anlamda kusur, failin fiili ile olan 

psikolojik ilişkisi olan manevi unsurdan, dolayısıyla kast ve taksirden farklıdır723. 

                                                           
721  Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 21  
722 Önder, a.g.e., s. C.II, s. 168-169 
723 Özgenç, Türk Ceza Hukuku…, s. 172; Koca-Üzülmez, a.g.e., s. 256-257 
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Ancak normatif kusur teorisini kabul edenler kendi aralarında farklı düşüncelere 

sahiptirler.  

Cezalandırılabilir fiil teorisini kabul edenlere göre suçun unsurları haksızlık ve 

kusurluluktan oluşmakta ve manevi unsur, yani kast ve taksir haksızlığın bir 

unsurunu oluşturmaktadır. Bu teoriyi benimseyenlere göre suç tipinde tanımlanan 

fiil, failin sübjektif durumu ile birlikte ortaya çıkmakta ve bu sübjektif durum, fiilin 

haksızlığının yoğunluğunu göstermektedir. Hukuka aykırılık ise fiilin ifade ettiği 

haksızlıkla belirleneceğinden, bir hakkın kullanıldığının fail tarafından bilinmesi 

gerekmektedir. Bir hakkın kullanılması fail tarafından ancak bilinerek fiil 

gerçekleştirildiğinde suçun haksızlık unsuru ortadan kalkacaktır. Aksi durumda fiil 

haksızlık oluşturmaya devam edecektir724.  

Tipikliğin olumsuz unsurlarını kabul edenlere göre suç tipiklik ve kusurluluk 

unsurundan oluşmakta ve hukuka uygunluk nedenleri tipiklik unsurunun içinde yer 

almaktadır. Tipiklik bir hakkın kullanılması durumunun bulunmadığının saptanması 

ile ortaya çıkmaktadır725. Bu çerçevede tipikliğin manevi unsurları içinde bir hakkın 

kullanılmasının bilinci de aranmakta ve hakkın kullanma bilinci bulunmadığında 

tipiklik unsuru gerçekleşmemektedir. 

Ancak hem cezalandırılabilir fiil teorisini kabul edenler hem de tipikliğin 

olumsuz unsuru teorisini kabul edenler, bir hakkın kullanma bilincinin bulunmaması 

durumunda kusurluluk unsurunun gerçekleşmediğini de ifade etmektedirler. Çünkü 

kendi hakkını kullanan birisinin başkasının hakkına tecavüz etme bilinç ve isteği 

bulunmamaktadır. Bu nedenle kişi hakkında bir hakkın varlığı nedeniyle kınama 

yargısında bulunulmamaktadır. Kişiye kusur isnat edilebilmesi için, kişiden davranış 

kurallarına uygun hareket edebilmesinin beklenilebilmesi gerekmektedir. Kişiden 

böyle kurala uygun davranması beklenemiyorsa, kişi kusurlu sayılmaz. 

Cezalandırılabilir fiil teorisi bu noktada, bir hakkın kullanılması durumunda, hukuka 

uygun fakat tipik bir fiilin varlığını ileri sürerek tipikliğin olumsuz unsurları teorisine 

karşı çıkar. Bu teoriye göre tipiklik, fiilin yalnızca ceza kanunu bakımından 

değerlendirilmesidir ve hakkın kullanılması durumunda tipik fiil mevcuttur. Hukuka 

aykırılık ise, fiilin tüm hukuk düzeni bakımından bir değerlendirmeye tabi 

tutulmasıdır726. Bu çerçevede bir fiilin hukuka uygun ya da aykırı olmasını failin 

                                                           
724 Koca-Üzülmez, a.g.e., s. 233, 236 
725 Bkz. Yukarıda dip not 328 vd. 
726 Koca-Üzülmez, a.g.e., s. 233 
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amacına göre nitelendirmek olanaklı değildir. Failin amacına göre bir fiilin hukuka 

uygun ya da aykırı olduğu nitelendirilirse, hukukun objektif ve soyut niteliği inkâr 

edilir. Bir hakkın kullanılması bilincini tipiklik unsurunun içine sokarsak ve hakkın 

kullanma bilinci bulunmadığında fiil tipik değil dersek, fiilin ceza kanununa 

aykırılığını inkâr etmiş oluruz. Oysa hakkını kullanan birisi fiilinin tipe uygun 

olduğunu bilmektedir. Bu anlamda fiili hukuka aykırıdır. Ancak fiilin kendisi için de 

hukuka aykırı olmaması gerekir. Bunun için de bir hakkın kullandığını bilmesi 

gerekir727. Kısaca bu teoriye göre bir hakkın kullanılması sırasında işlenen fiil tipik 

olma niteliğini korumakta, ancak bu tipik fiili gerçekleştiren kişi, bir hakkın varlığı 

durumunda hakkını kullanma bilinci ile hareket etmiyorsa hem fiil haksızlık 

oluşturmaya devam etmekte hem de fail kınanabildiğinden kusurlu sayılmaktadır. 

Hakkını kullanma bilinci ile hareket ediyorsa fail kınanabilir olmadığından kusurlu 

sayılmamaktadır. Gerçekleştirilen fiil niteliği itibariyle tipik olmasına karşın, bir hakkın 

varlığı nedeniyle kınama yargısında bulunulmamaktadır. Kişiye kusur isnat 

edilebilmesi için, kişiden davranış kurallarına uygun hareket edebilmesinin 

beklenilebilmesi gerekmektedir. Kişiden böyle kurala uygun davranması 

beklenemiyorsa, kişi kusurlu sayılmaz728. 

Hakkın kullanılmasının sübjektif varlığını kabul eden düşünceye göre fail, 

hakkı kullandığını bilmeli ve hakkın kendisine verdiği yetkiyi kullanmak için fiili 

gerçekleştirmelidir. Fail hakkın kullanılmasına uygun olan fiili gerçekleştirme kastına 

sahip olmalıdır. Hakkın kullanılmasına uygun bir fiile neden olma bilinci hareketin 

olumsuz değerini ve böylece haksızlığı ortadan kaldırır729.  

Bu düşüncede olanlar hukuka özel aykırılık diye tanımlanan hallere ya hiç 

değinmezler730 ya da kanun koyucunun bu durumu yasa metnine aktarmış olup 

olmamasının bir öneminin bulunmadığını ileri sürerler731. 

Görüldüğü gibi bu düşünce hakkın kullanılmasının sübjektif varlığını, yani 

neticeye yönelik istemenin sebebini, diğer bir ifade ile failin hakkını kullanma saikini 

göz önüne alarak, faili saiki nedeniyle sorumlu tutmaktadır. Oysa ceza hukukunda 

saikin önemi, ancak belirtilmişse veya temel cezanın belirlenmesinde bulunmaktadır. 

Ceza hukukunda hakkın varlığının fail tarafından bilinip bilinmemesi özel olarak 

                                                           
727 Ozansü, a.g.e., s. 113 
728 İzzet Özgenç, Gazi…, s. 377; Özgenç, Türk Ceza Hukuku…, s. 347-348 
729 Kangal, a.g.e., s. 190; Roxin, a.g.e., § 14, No:97 
730 Özgenç, Hakeri, Koca-Üzülmez atıf yapılan eserlerinde bu konuya değinmemişlerdir. 
731 Ozansü, a.g.e., s. 120 
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aranmamışsa önemli değildir. Çünkü hukuka aykırılığı ortadan kaldıran hakkın 

kullanılması belirlenirken bir değerlendirme yapılmış ve hakkın kullanılmasının 

objektif olarak bulunması durumunda, fiilin hukuka uygun bulunduğu ve failinin ceza 

sorumluluğunun bulunmadığı ifade edilmiştir. 

Nitekim hakkın kullanılması durumunda, hakkın kullanılmasının sübjektif 

varlığını arayan düşünceye sahip olanların bir kısmı, failde hakkın kullanılması 

sübjektif olarak bulunmadığı için, yani fail hakkını kullanma saiki ile hareket etmediği 

için, fiilin hukuka aykırılığının ortadan kalkmaması gerektiğini ileri sürdüklerinde732, 

kişinin düşüncesi nedeniyle cezalandırılmasını kabul ettikleri eleştirisi ile karşı 

karşıya kalırlar733. 

Hakkın kullanılmasının sübjektif varlığını arayan düşünceye sahip olanların 

bir kısmı da bu durumda faili teşebbüsten sorumlu tutarlar734. Haksızlığın objektif-

sübjektif birliğinden hareketle, bu gibi durumlarda failin bir hakkın bulunmasının 

bilincinden yoksun fiilinin hukuka aykırılık niteliğini koruyacağını, ancak fiil anında 

objektif olarak bulunan hakkın kullanılması durumunun neticenin olumsuz değerini 

ortadan kaldırdığını, bu nedenle yalnızca haksızlığın olumsuz değerinin varlığından 

söz edilebileceğini ileri sürerler. Ancak bu durumda da elverişsiz teşebbüsün 

cezalandırıldığı Almanya gibi ülkeler hariç, teşebbüsün elverişsiz olduğu ve 

cezalandırılamayacağı eleştirisi ile karşı karşıya kalırlar735. Teşebbüsten sorumlu 

tutulması gerektiği düşüncesi, bu durumlarda failin kastı ve haksızlık bilinci 

bulunması ileri sürülerek eleştirilmiştir. Bu eleştiriyi yapanlara göre yalnızca 

tesadüflerle bir hakkın kullanılması durumunun bulunması, fiilin haksızlığını ortadan 

kaldırmaz. Objektif olarak bir hakkın bulunması, fiilin, failin kendisi için bir haksızlık 

olarak yorumlanmasına engel olmaz. Hukuka aykırılık veya uygunluk soyut ve 

objektiftir. Ancak hukuka aykırılığın haksızlık olabilmesi için failin fiilinin hukuka 

aykırı olduğunu bilerek işlemesi gerekir. Aksi halde tesadüfî olaylar bilinçli fiilleri 

ortadan kaldırır. Böylelikle failin bilinci dışındaki nedenselliği kesen dışsal etmenler 

bulunduğunda faili cezalandırmak açıklanamaz736. 

                                                           
732 Mahmut Koca, “YTCK’da Hukuka Uygunluk Sebepleri”, CHD 2006, sy.1,s,122-123; C.II, 
a.g.e., s. 169 
733 Kangal, a.g.e., s. 191; Roxin, a.g.e., §14, No: 99 
734 Özgenç, Türk Ceza Hukuku…, s. 409; Bu düşünce için ayrıca bkz. Önder, a.g.e, C.II, s. 
169 
735 Kangal, a.g.e., s. 193 
736 Ozansü, a.g.e., s. 118-119 
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Hakkın kullanılmasının sübjektif varlığını aramayan düşünceye sahip 

olanların bir kısmı, sorunun mefruz suça ait kurallara göre çözümlenmesi gerektiğini 

ileri sürerler. Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran diğer nedenler gibi hakkın 

kullanılması da objektif nitelikte olduğundan, failin bunun varlığından haberdar 

olmasına gerek yoktur. Mefruz suç kurallarının uygulanması sonucunda failin 

cezalandırılması olanaklı değildir737.  

Diğer bir kısmı bu durumun pek ender olduğunu ve bu ender durumlar için 

kanun koyucunun, hakkın kullanılmasında sübjektif unsuru aradığının 

söylenemeyeceğini ve burada bir hakkın korunması amacının hedeflendiğini ve 

objektif olarak hak korunduğunda da amacın gerçekleştiğini, bu amacın iradi olarak 

gerçekleşmesinin aranmadığını bu nedenle objektif olduğunu ileri sürerler738 

Bir diğeri ise 5237 sayılı TCK’nin hukuka aykırılığı ortadan kaldıran 

nedenlere ait hükümleri ile bunlara paralel MK’nin ve BK’nin hükümleri ve TCK’nin 

147. maddesi gibi hukuka aykırılığı ortadan kaldırılmasına ilişkin özel hükümlerde 

kullanılan ifadeleri göz önüne alarak, hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlerin 

objektif nitelikte olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ileri sürer739. 

Hakkın kullanılmasının sübjektif varlığını aramayan düşünceye sahip 

olanlardan bazılarına göre, hakkın kullanılması durumu objektif olarak bulunuyorsa, 

failin bunu bilip bilmemesinin önemi yoktur. Bu fiillere hukuk düzeni izin vermiştir. Bu 

nedenle bu fiilleri işleyen kişilerin toplum için tehlikeli olmadıkları kabul edilmiştir. 

Hakkın kullanılması belli koşullara bağlanmıştır. Bu koşulların gerçekleşmesi halinde 

fiilin hukuka aykırılığının ortadan kalkması, o objektif durumdaki fiilin toplum için 

tehlikesiz olması, bir diğer söyleyişle objektif durumun failde yarattığı sübjektif 

duruma önem verilmemesi nedeniyledir. Failin sübjektif durumunu ortaya çıkaran 

objektif durumun koşulları, hakkın kullanılmasının koşulları olarak birer birer 

belirlenmiştir, bu koşullar gerçekleştiğinde artık fail toplum için tehlikeli sayılmaz740. 

İtalyan Ceza Kanunu bu konuda 59/1. maddesinde, “cezayı kaldıran 

sebepler fail tarafından bilinmese veya var olmadıkları zannedilse bile… onun lehine 

değerlendirilir” şeklinde açık hüküm getirmiştir. 

                                                           
737 Dönmezer-Erman, a.g.e., C.I, s. 21 
738 Önder, a.g.e., C.II, s. 170-171 
739 Kangal, a.g..e., s. 192 
740 Kunter, a.g.e., s. 150 
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Düşüncemize göre hakkın kullanılması durumunda, hakkın kullanılmasının 

sübjektif varlığını aranmaz. Aslında sübjektif varlığın aranıp aranmayacağı 

tartışması, hukuka uygunluk nedenleri, dolayısıyla hakkın kullanılması ile manevi 

unsur arasında kurulan ilişkinin temelindedir. Bu ilişkinin temelinde, bu iki kavramın 

farklı bakış açıları ile ele alınması yatmaktadır. Burada liberal eğilimler ile pozitivist 

eğilimlerin, bu anlamda fiil kusurluluğu ile fail kusurluluğunun çatıştığı alan karşımıza 

çıkar. Bu açıdan söz konusu alan, ödeve aykırılıktan sadakat yükümlülüğüne 

aykırılığa giden ve ikinci dünya savaşı sırasında acı tecrübelerin yaşanmasına 

sebep olan fail kusurluluğunu kabul edenlerle, bu acı tecrübelerden ders çıkarmış ve 

fiil kusurluluğunu benimsemiş liberal geleneğe sahip düşünürlerin çatıştığı alandır.  

Bir başka bakımdan amacın değersizliği veya neticenin değersizliği olarak da 

isimlendirilebilen bu farklılık, manevi unsurun psişik veya normatif anlayışlar 

bakımından ele alınmasında da yatmaktadır741. 

Hakkın kullanılmasının sübjektif varlığını arayan düşünce, hukuku, isnat 

yeteneğine sahip kişilerin iradelerine yönelen ödevler bütünü olarak kabul etmekte 

ve bir davranışın hukuka aykırı sayılması için de failin ödeve aykırılık bilinci ile 

hareket etmesini aramaktadır742. Hukukun temelinin ödev olduğu üzerine kurulu bu 

anlayış, suçun manevi unsuru kavramı yerine kusurluluk kavramını kullanmayı tercih 

etmekte ve kusurluluğun kapsamına ödeve aykırılık bilincini de dâhil etmektedir743. 

Böylelikle hukuka aykırılık bilincinin yokluğu, kusurluluğu ortadan kaldırmaktadır. Bu 

gibi durumlarda bu düşüncede olanlar koşulları bulunmak kaydıyla ancak taksirli 

sorumluluktan söz etmektedirler744. 

Öncelikle belirtilmesi gereken husus hem fiilin tipikliğinin oluşumunda, hem 

de hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlerin, dolayısıyla hakkın kullanılması 

durumunun varlığında failin hukuki değerlendirmesi değil, ceza kuralının ve hakkın 

kaynağı olan kuralın değerlendirmesinin esas olduğudur. Fail, fiilinin suç olmadığı 

yolunda bir inanca sahip olsa bile, fiil ceza kuralları tarafından suç olarak 

öngörülmüş ise, önemli olan ceza kurallarının tercihidir. Yine ceza kuralları 

bakımından suç sayılmadığı hallerde, failin, fiilinin suç oluşturduğuna ilişkin 

değerlendirmesinin bir önemi yoktur. Hakkın kullanılması durumunun varlığı halinde, 

fail hakkını kullanma saikiyle hareket etmese bile, bu durum hakkın kaynağı olan 
                                                           
741 Katoğlu, a.g.e., s. 116 
742 Özgenç, a.g.e., s. 39 
743 Katoğlu, a.g.e., s. 105 
744 Katoğlu, a.g.e., s. 105-106 
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kural tarafından hakkın kullanılması olarak öngörülmüş ise, önemli olan hakkın 

kaynağı olan kuralın tercihidir. Bu nedenle hukuka aykırılık, hukuka uygunluk 

sebeplerinin yokluğunun bilinci olarak açıklanamayacaktır745.  

Hukuka aykırılık bilinci ile kusurluluk olarak tanımlanan unsurun da 

karıştırılmaması gerekir. Bilinç kavramı, esasen bilinçli fiil işleme anlamında 

kullanılmakta olup, fiilin hukuki ya da etik değerinin bilinci anlamına 

gelmemektedir746. 

Öte yandan hukuka aykırılık bilinci, kast kavramına yabancıdır. Kastın varlığı 

için, hareketin ve neticenin bilinci yeterli sayılmaktadır. Bu anlamda hukuka aykırılık 

bilinci ile manevi unsur arasında içerik farkı vardır747. Manevi unsur, bir fiil ile fail 

arasındaki psişik ilişki, diğeri ise hukuka uygunluk sebeplerinin bilenebilir olmasıdır. 

Hukuka uygunluk sebeplerinin bilinebilir olmasının manevi unsurla ilişkisi yoktur. 

Hukuka uygunluk sebeplerinin bilinebilir olması, kusurluluk adı altında ele alınırsa, 

fail ile fiil arasındaki psişik bağ olan manevi unsur ile hukuka aykırılık bilinci birbirine 

karıştırılır. Öte yandan kusurluluk adı altında, hukuka uygunluk sebeplerinin bilinci, 

ödeve aykırılık ya da itaatsizlik bilincinin bir unsuru, ödeve aykırılık ya da itaatsizlik 

bilincinin de kusurluluk olarak tanımlanması bizi sadakat yükümlülüğü kavramına 

götürür748  

Yine manevi unsura kusurluluk denilerek, kast ve taksir kavramları ile 

kınanabilirlik kavramı birbirine karıştırılmamalıdır. Kınanabilirlik, ne kastın ne de 

taksirin bir unsurudur. Yalnızca bunların muhtemel bir sonucudur749. 

Manevi unsur, hukuken dikkate alınan bir dış dünya değişikliği ile fail 

arasındaki psişik ilişki iken, ceza sorumluluğu ya da sorumluluk, fail ile devlet 

arasındaki ilişkidir. Ceza sorumluluğunu bakımından önemli olan işte bu sonuncu 

ilişkidir. Manevi unsur, fiil ile eş zamanlı olarak ortaya çıkabilir iken, sorumluluk, 

mantıksal ve kronolojik olarak fiilden ve manevi unsurdan sonra gerçekleşir750. 

Fiil ile fiilin ceza kuralı tarafından suç olarak tanımlanması ve hukuka 

aykırılığı ortadan kaldıran nedenler, dolayısıyla hakkın kullanılması ilişkisi, bir 

                                                           
745 Katoğlu, 107;Mezger, Diritto…, s. 255 
746 Katoğlu, a.g.e., s.114; Sylvio Ranieri, “La Colpevolezza” Scritti e discorsi varii V.I, 
Milano 1968, s. 75; Rocco, a.g.e., s. 519-520; 
747 Katoğlu, a.g.e., s. 114 
748 Katoğlu, a.g.e., s. 115-116 
749 Katoğlu,  a.g.e., s. 117; Ranieri, a.g.e., s., 77 
750 Katoğlu, A.e; Ranieri, a.g.e., s. 78, 86 
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değerlendirme ilişkisinden ibarettir. Bu anlamda fiilin ceza kuralı tarafından suç 

olarak tanımlanması ve hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenler, dolayısıyla 

hakkın kullanılması suçun unsurudur. Suç herhangi bir fiili ile değil, ceza kuralı 

tarafından suç olarak tanımlanmış fiil ile belirir, yine hukuka aykırılığı ortadan 

kaldıran nedenlerin de bulunmaması gerekir.  

Fiilin ceza kuralı tarafından suç olarak tanımlanması ve hukuka aykırılığı 

ortadan kaldıran nedenler ve bu nedenlerin içinde yer alan hakkın kullanılması, 

suçun normatif unsurları olup, fiile öngelen değerlendirici unsurlardır. Yukarıda da 

belirttiğimiz gibi maddi unsur olan dar anlamda fiil ile bu fiille failin sübjektif ilişkisi 

olan manevi unsur ise doğal unsurlardır. Bu doğal unsurları, kanunilik ve hukuka 

aykırılık gibi fiile ön gelen değerlendirici unsurlarla birlikte ele almak, bu doğallığın 

içine normatif unsurların yerleştirilmesi demektir ki bu durum, cezai 

değerlendirmenin objesi içine süjesini karıştırmak sonucunu ortaya çıkarır. Kanunilik 

ve hukuka aykırılık unsuru ile fiil unsuru birlikte ele alındığında, manevi unsur, 

tipikliğin sübjektif unsuru ve hukuka aykırılık bilinci birbirine karıştırılır. Oysa manevi 

unsur; hareket ve netice ile fail arasındaki ruhi bağı, tipikliğin sübjektif unsuru; 

tipikliğin fail tarafından bilinip bilinmemesini, hukuka aykırılık bilinci ise; hukuka 

uygunluk nedenlerinin varlığının fail tarafından bilinip bilinmemesini ifade eder. Nasıl 

ki tipikliğin fail tarafından bilinip bilinmemesi manevi unsurdan farklı 

değerlendiriliyorsa, hukuka uygunluk sebeplerinin varlığının fail tarafından bilinip 

bilinmemesi de manevi unsurdan farklı değerlendirilmelidir. Suç teorisi bakımından, 

tipikliğin fail tarafından bilinip bilinmemesinin bir önemi yoktur. Hukuka uygunluk 

sebeplerinin varlığının fail tarafından bilinmesi ise, bu bilinmenin arandığı özel kast 

diye isimlendirilen durumlar hariç, saik olarak ele alınmakta ve temel cezanın 

belirlenmesinde göz önünde tutulmaktadır. 

Aslında tartışmanın kaynağı yukarıda da belirttiğimiz gibi, manevi unsur, 

tipikliğin sübjektif unsuru ve hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlerin sübjektif 

unsurunun birbirine karıştırılmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle de manevi 

unsura kusurluluk unsuru veya sübjektif unsur isimleri verilmektedir. Tekrar etmek 

gerekirse manevi unsur hareket ve netice ile fail arasındaki ruhi bağı ifade eder. 

Tipikliğin sübjektifliği unsuru ise tipikliğin fail tarafından bilinip bilinmemesidir. 

Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlerin sübjektif unsuru ise, hukuka aykırılığı 

ortadan kaldıran bir nedenin bulunup bulunmadığının fail tarafından bilinip 

bilinmemesidir.  
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Manevi unsur bir değer hükmü değildir. Fail ile fiil arasındaki ruhi bağdır. Fail 

ile fiili arasındaki ruhu bağ ya vardır ya da yoktur. Varolan bu bağın kınanması veya 

uygun bulunması, ahlak veya hukuk bakımından değerlendirilmesi manevi unsurun 

değerlendirmenin objesi olduğunu ortaya koymaktadır.  

Değer hükmü hukuk kurallarının konulmasına ön gelir, hukuk kurallarının 

konulmasının nedenidir. Bu çerçevede değer hükmü, fiilin ceza kuralı tarafından suç 

olarak tanımlanması ve hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlerle ilgilidir. Hukuka 

aykırlığı ortadan kaldıran nedenlerle ilgili değerlendirme sadece fiilin hukuka uygun 

olup olmadığını göstermektedir. Hukuka aykırılığı kaldıran nedenlerin bulunması 

hali, kastın varlığına engel değildir. Çünkü hareket ve neticenin bilinmesi ve 

istenmesi denen kast bulunmaktadır. Değişiklik yalnızca bu istemenin sebebindedir. 

Diğer bir ifade ile saikindedir. Ceza hukukunda saik ancak belirtilmişse veya temel 

cezanın belirlenmesinde önem kazanır. Nitekim hukuka özel aykırılık diye 

tanımlanan, hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlerin bilinmesinin özel olarak 

arandığı durumlarda saik göz önünde tutulur. Bu durumların dışında saikin önemi 

temel cezanın belirlenmesindedir.  

Bu çerçevede örneğin akıl hastalarının isteyerek yaptıkları hareketten 

sorumlu tutmak istemiyorsak, yapılması gereken şey, manevi unsuru inkâr etmek 

değil, fakat ceza sorumluğunu ortadan kaldırmaktır. Aynı şekilde bir hakkını kullanan 

kişiyi, fiilinden cezaen sorumlu tutmak istemiyorsak, yapılması gereken şey manevi 

unsuru veya tipiklik unsurunu inkâr etmek değil, fakat fiillerinin hukuka aykırılığını 

ortadan kaldırmaktır. 

Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlerin sübjektif unsuru bakımından 

kast unsuruna başvurmaya olanak ve gerek yoktur. Zira hareket ve neticenin 

istenmesi kastın varlığı için yeterlidir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sübjektif unsur 

yalnızca kasttan veya manevi unsurdan ibaret değildir. Hukuka aykırılığı ortadan 

kaldıran nedenler manevi unsur ve fiil unsurundan bağımsız olduklarından, hukuka 

aykırılığı ortadan kaldıran nedenlerin varlığını bağımsız olarak açıklamak olanaklıdır 

ve bu açıdan manevi unsurun veya fiil unsurunun bulunmadığını ileri sürmeye gerek 

yoktur. 

Yine hukuka aykırılığın sübjektif varlığı arayanların bir kısmının yaptığı gibi, 

tipiklik adı altında fiil unsuru ile hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlerin 

birleştirilmesi olanaklı değildir. Çünkü fiil dış dünyada meydana gelen değişikliktir. 
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Tipiklik ise bu filin kanuni tanıma uygun olup olmamasıdır. Hukuka aykırılığı ortadan 

kaldıran nedenler ise, fiilin bütün hukuk düzeni bakımından değerlendirilmesidir. 

Hukuka aykırılık hukuk düzeni ile fiil arasındaki ilişki olunca, hukuka aykırı bir 

fiil ile failin sübjektif ilişkisinin olup olmadığı bir başka değerlendirmenin konusudur. 

Hukuka aykırı fiilin faili ile sübjektif ilişkisinin bulunması gerekmez. Çünkü hukuka 

aykırılık değerlendirmesi dışsal ve objektiftir. Sübjektif unsurlar hukuka aykırılığın 

konusu değildir. Hukuka aykırılığın konusu, kanunda tanımlanan dar anlamda fiildir. 

Fiilin hukuka aykırılığından söz edebilmek için kastın ya da taksirin bulunmasına 

gerek yoktur. Hukuka aykırılık ile manevi unsur birbirinden bağımsız olduğundan, fiil 

kasten veya taksirle işlenmiş, fakat hukuka uygun olabilir. 

Bu doğrultuda, önce bilerek ve istenerek gerçekleştirilmiş ceza hükmü içeren 

kanunda tanımlanan bir fiil var olacak, daha sonra fiilin hukuka uygun olup olmadığı 

belirlenecektir. Diğer bir ifade ile suçun iki unsuru olan fiil unsuru ve manevi unsurun 

varlığı belirlenecek, daha sonra fiilin hukuka uygun olup olmadığı tespit edilecektir. 

Bu açıdan da birleştirilmeleri olanaklı değildir. 

B- Hakkın Kullanılmasında Hata 

Varolmayan bir hakkı kişi varmış gibi tasavvur ederek, kullanma bilinç ve 

isteğine sahip olabilir. Hakkın bulunmamasına rağmen, kişi onu kullanma bilinç ve 

isteği ile hareket etmişse, bir başka ifade ile kişi hakkın var olduğunu tasavvur 

etmişse fiili hukuka aykırı olarak değerlendirilecek midir?  

Kural olarak varolmayan bir hakkın varmış gibi tasavvur edilmesi durumunda, 

hukuka aykırılığın ortadan kalkması bakımından bir etkisi söz konusu değildir751. 

Kural böyle olmakla birlikte, ceza kanununu bilmemede olduğu gibi kuralın istisnası 

bulunmaktadır. İstisnanın kabulü için iki koşul gereklidir. Birincisi, hatanın hakkın 

kendisine veya koşullarına ilişkin değil, koşullarının gerçekleşmesine ilişkin 

olmasıdır. İkinci koşul ise hatanın kaçınılmaz olmasıdır. Hatanın kaçınılmaz olması 

kavramı TCK’nin 30/3. maddesinde kullanılmaktadır. Bu bir kısım yazarlar tarafından 

hatanın esaslı olması752 bir kısım yazarlarca da hatanın kusursuz olması753 şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bir kısım yazarlar da bu konuyu TCK’nin 30/3. maddesinin değil 

TCK’nin 30/1. maddesinin düzenlediğini ileri sürerek hatanın kaçınılmaz olup 

                                                           
751 Kunter, a.g.e., s. 151 
752 Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 26 
753 Kunter, A.e. 
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olmamasını aramamaktadır754. Yargıtay bir kararında hatanın sakınılmaz 

olmasından söz etmektedir755 

1- Fiili Hata 

Bir hakkı kullanırken suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiili 

gerçekleştiren fail, maddi bir vakıa konusunda hataya düşmüşse ve bu maddi vakıa 

mevcut olsaydı hakkın kullanılması koşulları gerçekleşmiş olacaktı ise, hakkın 

kullanılmasının maddi koşullarında hata söz konusudur.  

Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran diğer nedenlerde olduğu gibi hakkın 

kullanılmasında da, failin hakkın kullanılmasının maddi koşullarının gerçekleştiğini 

tasavvur etmesi hata konusunun tartışmalı sorunlarından birini oluşturmaktadır. 

Tipikliğin olumsuz unsurları teorisine göre tipiklik yalnızca tipte belirtilen 

maddi ve manevi unsurları değil, aynı zamanda fiilin hukuka aykırılığı ile ilgili tüm 

unsurları kapsamaktadır. Bu nedenle bir hakkın kullanılmasının maddi koşulları da 

tipikliğin olumsuz unsurları olarak anlaşılmalıdır. Bu unsurların gerçekleşmesi 

durumunda işlenen fiil tipik olacaktır. Bu unsurlar hakkında bilgi, tipikliğin diğer 

unsurlarında olduğu gibi kastın içindedir. Nitekim TCK’nin 21. maddesi de kastı 

tanımlarken bu unsurları kastın içine almıştır. Hukuka uygunluk sebeplerinin maddi 

koşullarında hata, tipiklikteki hata ile aynı sonucu doğuracak ve kastı ortadan 

kaldıracaktır. Hata kaçınılabilir ve suç taksirle işlenebilen bir suç ise, fail fiilinin 

taksirli şeklinden sorumlu olacaktır756.  

                                                           
754 Koca-Üzülmez, a.g.e., s. 253 
755  “…terörle mücadele ödeviyle akşam vakti yola çıkan sanıkların, içinde bulundukları 
teyakkuz ortamında, karanlıkta yaklaşan ışığın teröristlere ait olduğunu sanmalarının ve 
içlerinden birinin “baskına uğradık” sözü üzerine denetimsiz şekilde o istikamete öldürme 
amacıyla ateş etmelerinin “hukuka uygunlukta yanılgı olacağı ve bu tür yanılgıların dahi 
hukuka uygunluk düzeyinde himaye göreceği” düşüncesi savunulabilirse de, “ hal ve icabın 
gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmesine karşın yanılgıya düşmenin objektif ölçülerle 
önlenemez olduğu ahvalde hukuka uygunlukta yanılgının hukuka uygunluk mertebesinde 
sayılabileceğine” ve kolluğun silah kullanmasıyla oluşan ihlallerde de, yetki tanıyan normların 
gereğine eksiksizce  uyulduğu durumlarda hukuka uygunluktan söz edilebileceğine ilişkin 
kurallar karşısında, köyde yaşamın sürdüğünü bilen ve ellerindeki ışıkla yola yaklaşanların, 
köy halkından birileri olmasının asıl, terörist olmasının ise istisna olacağını düşünmesi 
gereken sanıkların, hedefe ateş öncesinde hukuka uygunlukta yanılgıya düşmemek için 
görev ve sorumluluklarının icabı olan özeni göstermediklerinin ve bu itibarla objektif ölçülerle 
sakınılmaz bir yanılgı içinde olmadıklarının anlaşılması karşısında, hukuka uygunluk 
düzeyinin aşıldığını kabul zorunluluğu bulunduğu…” na karar vermiştir (1 CD, 19.04.2002, 
1480)(Karar için bkz. Hakeri, a.g.e., s. 274) 
756 Roxin, a.g.e., § 14, No:54; Kangal, a.g.e., s. 357-358; Koca-Üzülmez, a.g.e., s. 251 
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Katı kusur teorisi olarak isimlendirilen bir başka teori ise, bir hakkın 

kullanılmasının maddi koşullarında hatayı tıpkı hukuki hata gibi çözümlemektedir. Bu 

teoriye göre işlenen fiil bakımından failin kastı ortadan kalkmamakta, ancak failin 

hatası kaçınılabilir bir hata ise kasten işlenmiş bir suç gibi cezalandırılmakta fakat 

cezası alt sınıra kadar indirilebilmektedir757. Bir kısım yazar ise koşullarının 

gerçekleştiği konusunda hatanın kusurluluğa herhangi bir etkisi olmadığını, objektif 

olarak hukuka aykırılık bulunmakta ise, failin neticeden tam ve kastı nedeniyle 

sorumlu olacağını ifade ederler758. 

Başka bir düşünceye göre; hakkın kullanılmasının koşullarının gerçekleştiği 

konusunda esaslı hataya düşen kimse, aslında hukuk kurallarıyla tamamen örtüşen 

bir düşünce ile hareket etmektedir. Failin istediği hususun, yalnızca onun 

düşüncesine göre değil, aynı zamanda kanun koyucunun objektif değerlendirmesine 

göre de meşru olduğu şüphesizdir. Böyle bir fail kasten işlenen bir fiilden sorumlu 

tutulduğu veya kasten işlenen fiilden sorumlu tutulup cezasında indirim yapıldığı 

takdirde, kast ve taksir arasındaki fark ortadan kalkar. Hukuk düzeni tarafından 

yasaklanmış bir fiili işlemeye karar veren kişi, kasten hareket etmiş demektir. 

Objektif değerlendirme halinde de, hakkın kullanılmasının koşullarının gerçekleştiği 

konusundaki esaslı hataya düşen kimse, hakkın kullanılması doğrultusunda bir fiile 

yönelmiş düşüncelerin etkisi altındadır, haksızlık konusunda yanlış kanıya sahiptir, 

fakat dikkat ve özen eksikliği sebebiyle bir kınamayla karşı karşıya bulunur. Hakkın 

kullanılmasının koşullarının gerçekleştiği konusundaki esaslı hataya düşen kimse, 

tıpkı suç tipini gerçekleştirmek istemeyen kişi gibi kınanmayan kendi kanısına göre 

hareket eder. Failin zannettiği durum, suç tipinin uyarı ve kaçınma işlevini ortadan 

kaldırır759. Fail gerçekleştirdiği fiilin esasında tipe uygun bir fiil olduğu bilincinde 

olmasına rağmen, somut olayda hakkın kullanılması koşullarının gerçekleştiği 

konusunda hataya düşmüş ve bu koşulların gerçekleştiğini zannetmiştir760. Failin 

bilgisi ve düşüncesi gerçeğe uygun olsaydı, gerçekleştirdiği fiilin haksızlık teşkil 

etmeyeceği kesindir. Fail böyle bir durumda hukuka aykırı bir fiil gerçekleştirdiğini 

bilmediğinden, kendisinin bir hukuka uygunluk durumu içinde bulunduğunu 

zannetmektedir. Hakkın kullanılması koşullarının gerçekleştiği konusunda hataya 

düşen fail, objektif olarak hukuka aykırı hareket etmekle birlikte, yalnızca somut 

                                                           
757 Teori için bkz. Koca- Üzülmez, a.g.e., s. 252; Kangal, a.g.e., s. 359 
758 Bu düşünce için bkz. Önder, a.g.e., C.II, s. 176-177 
759 Roxin, a.g.e., § 14, No:65-66; Kangal, A.e. 
760 Özgenç, Gazi…, s. 420 
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olaya ilişkin yanlış değerlendirmede bulunduğu için hukuk düzenine bağlı kalarak 

hareket ettiği kabul edilmektedir. Çünkü neticenin olumsuz değerini gerçekleştirmek 

istemeyip, hukukun izin verdiği alan içinde hareket etmek istemektedir. Bu nedenle 

failin bu fiil bakımından kastı ortadan kalkmaktadır761. Bu düşünceye göre haksızlık 

kastı, suçun kanuni tanımındaki koşulların bilinmesini, hem de buna ek olarak 

hakkın kullanılmasının koşullarının gerçekleştiği konusunda hataya düşülmemesini 

içerir. Kast, suçun kanuni tanımdaki koşulların bilinmemesi ve bundan başka hakkın 

kullanılmasının maddi koşullarının gerçekleştiği konusunda esaslı hataya düşülerek, 

bu koşulların varsayılması nedeniyle ortadan kalkar. Bu şekilde haksızlığın 

belirlenmesi bakımından önemli olan tüm koşullar aynı şekilde ele alınmaktadır. 

Fiilin haksızlığına bağlı bulunan bir koşul hakkında hataya düşen kimse ne yaptığını 

bilmemekte ve tasavvurunu şekillendirmesi hukuken kınanamadığı için suç kastı 

olmaksızın hareket etmektedir. Hukuki hata da ise fail ne yaptığını bilmekte, fakat 

hareketine izin verildiğine hatalı olarak inanarak fiilini gerçekleştirmektedir762. 

Cezalandırılabilir fiil teorisine göre ise, bir hakkın kullanılmasının maddi 

koşullarında hata durumunda, fail gerçekleştirdiği fiilin haksızlık oluşturduğunu 

bilincindedir. Fakat somut olayda bir hakkın kullanılmasının koşullarının 

gerçekleştiğini zannetmiştir. Bu hatayı hukuki hata ile karıştırmamak gerekir. Hukuki 

hata da fail, işlediği fiilinin tüm maddi koşullarını bilmektedir, bu konuda bir hataya 

düşmüş değildir. İşlediği fiil bakımından kastı bulunmaktadır, fakat işlediği fiile hukuk 

düzeni tarafından izin verildiğini, fiilinin hukuk düzenine aykırı olmadığını 

zannetmektedir763. Bu durum TCK’nin 30/4. maddesinde düzenlenmiştir. Bir hakkın 

kullanılmasının maddi koşullarında hata durumunda ise, fiilinin suç olarak 

tanımlandığını bilmektedir, fakat bir hakkın kullanılmasına ilişkin maddi koşulların 

bulunduğunu zannederek fiilini işlemektedir. Bu hata kasta dâhildir764. Ancak bu 

noktada bu teoriyi kabul edenlerin bazıları sorunun TCK’nin 30/3. maddesine 

göre765, bazıları ise sorunun TCK’nin 30/1. maddesindeki hükme göre çözümlenmesi 

gerektiğini ileri sürmektedir766. Sorunun TCK’nin 30/1. maddesinde çözümlendiğini 

ileri sürenler, failin işlediği fiili bakımından bir hakkın kullanılmasının maddi 

koşullarının hakkındaki bilgisinin kastın içinde yer aldığını, bu nedenle işlediği fiil 

                                                           
761 Kangal, a.g.e., s. 361 
762 Kangal, a.g.e., s. 362; Roxin, a.g.e., § 14, No: 70 
763 Özgenç, Türk Ceza Hukuku…, s. 406 
764 Özgenç, A.e.; Koca Üzülmez, a.g.e., s. 253 
765 Özgenç, a.g.e., s. 409 
766 Koca Üzülmez, a.g.e., s. 253 
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bakımından bir hakkın kullanılmasının maddi koşulları gerçekleşmediği halde, bu 

koşulların gerçekleştiği zannı ile hareket eden failin işlediği suç açısından kastının 

varlığından söz edilemeyeceğini belirtirler. Ancak failin hataya düşme konusunda 

taksiri bulunmaktaysa ve işlenen suç taksirle işlenebilen bir suç ise, suçun taksirli 

halinden sorumlu tutulacaktır. TCK’nin 30/3. maddesi ise kusurluluğu etkileyen 

nedenlerin maddi koşullarında hata hallerinde uygulanacaktır. Çünkü bir hakkın 

kullanılması durumunun maddi koşullarında hata TCK’nin 30/3. maddesi 

çerçevesinde değerlendirilirse, bir hakkın kullanılması durumunun maddi koşullarına 

ilişkin bilgi, kastın değil kusurluluğun bir unsuru olarak kabul edilmiş olur. TCK’nin 

30/3. maddesinde geçen kaçınılabilirlik kavramı, fiilin haksızlığına ilişkin değil failin 

kişisel olarak hataya düşmekteki kusurunun değerlendirilmesi ile ilgili bir ölçüttür. 

Diğer bir ifade ile bu kavramdan anlaşılan işlediği fiilden dolayı failin yaşı, mesleği, 

bilgisi, görgüsü, somut olaydaki durumu gibi kişisel durumunun değerlendirilmesidir. 

Oysa kastın ortadan kalkması bakımından failin kişisel özellikleri dikkate alınmaz. 

Öte yandan hatanın varlığı kabul edildiğinde, hatanın kaçınılmaz olup olmadığı da 

araştırılmayacaktır. Hatanın mutlak surette kastı ortadan kaldırdığı kabul 

edilecektir767. 

Cezalandırılabilir fiil teorisini kabul edenlerden bir kısmına göre ise, ancak 

doğru bir hukuka aykırılık bilincine sahip olan fail haksızlığı tercih edebilir veya 

hukuki hata nedeniyle yasak/emir hatasına düşebilir. Bu iki durumda da ortada 

kasten gerçekleştirilmiş objektif bir haksızlığın bulunduğunda şüphe yoktur, ancak 

bu gibi durumları suç veya haksızlık olarak nitelendirmek doğru değildir. Bir hakkın 

kullanılmasının koşullarında hataya düşen failin içinde bulunduğu durumun hukuki 

hata ile ilgisi yoktur. Bu gibi durumlarda fail hukuku bilmektedir. Fakat fiiline izin 

veren koşulların gerçekleştiği konusunda hataya düşmüştür. Ancak bu hatayı suçun 

maddi unsurlarındaki hata ile aynı biçimde çözüme kavuşturursak, bu durumda 

kasten gerçekleştirilmiş bir fiilin varlığından söz etmememiz gerekecektir. Ancak bu 

durumda fail, objektif-sübjektif birliği içinde gerçekleştirdiği tipik neticeyi, onun 

anlamını bilerek, hataya düşmeden istemiştir. Bu durumda kuralın genel geçerliliğini 

inkârı hedeflememiş, fakat kasten gerçekleştirilmiş tipik bir fiil söz konusudur. Bu 

nedenle fiili sorumluluktan kurtaran bir hakkın kullanılmasının koşullarında hata kastı 

etkilememektedir. Bu gibi durumlarda bir hakkın kullanılmasının sınırlarında hatada 

                                                           
767 Koca-Üzülmez, a.g.e., s. 253-254; Aynı düşüncede Hakeri, a.g.e., s. 273 
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olduğu gibi sübjektif haksızlığı ortadan kaldıran bir sebep söz konusudur. Çünkü fail 

haksızlığı gerçekleştirmek istememektedir, diğer bir ifade ile kusurlu değildir768. 

Hakkın kullanılmasının koşullarının gerçekleştiği konusunda esaslı hata 

durumunda, fiilin suç oluşturmamasını kusurluluğa dayandıranlardan bir kısmı, 

esaslı hatanın varlığı halinde fiilin suç oluşturmadığını, çünkü esaslı hatanın kastı 

kaldırdığını769, bu gibi hallerde failin iyi niyetli hareket ettiğini, faili hataya düşüren iyi 

niyetin suç işlemek kastını ortadan kaldırdığını ifade ederler770. 

Diğer bir kısmı hakkın kullanılmasının koşullarının gerçekleştiği konusundaki 

esaslı hatanın kastı kaldırmadığını, ancak failin azalmış kusuru nedeniyle kasten 

işlediği fiilin hukuksal sonuçları bakımından taksirli suçla bir tutulması gerektiğini ileri 

sürerler. Böylece kasten hareket eden fail, taksirle hareket etmiş gibi 

cezalandırılmaktadır771. 

Bir diğer düşünce hakkın kullanılmasının koşullarının gerçekleştiği 

konusundaki esaslı hatanın hukuki sonuçları bakımından taksirli bir suç gibi ele 

alınması gerektiğini, ancak bu durumun kanunun taksirli fiili cezalandırmadığı 

durumda da geçerli olması gerektiğini ve böyle durumlarda cezanın takdiri indirim 

nedenlerine göre indirileceğini belirtmektedir772. 

Hakkın kullanılmasının koşullarının gerçekleştiği konusundaki esaslı hata 

durumunda fiilin suç oluşturmamasını kusurluluğa dayandırmayıp, fiilin esasen 

hukuka aykırı olmaması ile açıklayan yazarlara göre, objektif olarak hukuka aykırı 

olan fiil, sübjektif olarak hukuka aykırı olmadığından, hukuka uygunluk sebebi vardır 

ve fiil esasta hukuka aykırı değildir ve hukuka aykırılık unsuru bulunmamaktadır. 

Ancak hata taksirden doğmuş ise, hakkın kullanılmasının sınırları aşıldığı için fail 

cezalandırılmaktadır, fakat fail kusuru ile hakkın kullanılmasının sınırını aştığı için 

cezalandırılmaktadır. Ancak bunun için de işlenen suçun taksirle işlenen suç olması 

gerekmektedir773. 

Düşüncemize göre hakkın kullanılmasının koşullarının gerçekleştiği 

konusunda esaslı hata durumunda fiil suç oluşturmakla birlikte, failin ceza 

                                                           
768 Ozansü, a.g.e., s. 116-117 
769 Bu düşünce için bkz. Önder, a.g.e., C.II, s. 176 
770 Cemil Halit Bengü, Ceza Hukukunda Hata, Ankara 1948, s. 75; Erem-Danışman-Artuk, 
a.g.e., s.611; Önder, a.g.e., C.II, s. 178,; Ayrıca bkz. Kunter, a.g.e., s. 145-146 
771 Bu düşünce için bkz. Roxin, a.g.e., § 14, No:57; Kangal, a.g.e., s. 358 
772 Bu düşünce için bkz. Roxin, a.g.e., § 14, No:60; Kangal, A.e. 
773 Düşünce için bkz. Dönmezer-Ermen, a.g.e., s., 23 
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sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak bizim düşüncemize göre ceza 

sorumluluğunun bulunmamasının nedeni, kusurluluk diye isimlendirilen failin 

kınanabilirliğinin veya manevi unsurun ya da kastı suçun bütün maddi unsurlarını 

bilmek şeklinde tanımlayıp, bir hakkın kullanılmasının koşullarındaki hatayı, suçun 

maddi unsurlarında hata gibi değerlendirilerek kast unsurunun bulunmayışı değildir. 

Çünkü hakkın kullanılmasının koşullarının gerçekleştiği konusunda esaslı hata 

içinde fiili gerçekleştiren fail, hem hareketi hem de neticeyi istemiştir. Bu kişinin 

kastının ya da taksirinin bulunmadığı ileri sürülemez.  

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kusurluluğun bulunmadığını ileri sürenler, 

hukuku, isnat yeteneğine sahip kişilerin iradelerine yönelen ödevler bütünü olarak 

kabul etmekte ve bir davranışın hukuka aykırı sayılması için de failin ödeve aykırılık 

bilinci ile hareket etmesini aramaktadır. Hukukun temelinin ödev olduğu üzerine 

kurulu bu anlayış, suçun manevi unsuru kavramı yerine kusurluluk kavramını 

kullanmayı tercih etmekte ve kusurluluğun kapsamına ödeve aykırılık bilincini de 

dâhil etmektedir. Böylelikle hukuka aykırılık bilincinin yokluğu, kusurluluğu ortadan 

kaldırmaktadır.  

Bize göre hem fiilin tipikliğinin oluşumunda, hem de hukuka aykırılığı ortadan 

kaldıran nedenlerin dolayısıyla hakkın kullanılması durumunun varlığında, failin 

hukuki değerlendirmesi değil, ceza kuralının ve hakkın kaynağı olan kuralın 

değerlendirmesi esastır. Fail, fiilinin suç olmadığı yolunda bir inanca sahip olsa dahi, 

fiil ceza kuralları tarafından suç olarak öngörülmüş ise, önemli olan ceza kurallarının 

tercihidir. Kural olarak, varolmayan bir hakkın varmış gibi tasavvur edilmesinin, 

hukuka aykırılığın ortadan kalkmasına bir etkisi söz konusu değildir. 

Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenler dolayısıyla hakkın kullanılması, 

fiilin bütün hukuk düzenine uygun olup olmadığına ilişkin bir değerlendirmedir ve 

fiilin hukuk düzenine uygun olacağına ilişkin bu değerlendirme fiilden önce var olan 

bir değerlendirmedir. Bu doğrultuda, önce bilerek ve istenerek gerçekleştirilmiş ceza 

hükmü içeren kanunda tanımlanan bir fiil var olacak, daha sonra fiilin hukuka aykırı 

olup olmadığı belirlenecektir. Diğer bir ifade ile suçun iki unsuru olan fiil unsuru ve 

manevi unsurun varlığı tespit edilecek, daha sonra fiilin hukuka aykırı olup olmadığı 

tespit edilecektir. Bu açıdan da hakkın kullanılması ile manevi unsurun veya fiil 

unsurunun birleştirilmeleri olanaklı değildir. 
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Değer hükmü hukuk kurallarının konulmasına ön gelir, hukuk kurallarının 

konulmasının nedenidir. Bu çerçevede değer hükmü fiilin ceza kuralı tarafından suç 

olarak tanımlanması ve hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlerle ilgilidir. 

Değerlendirme yalnızca fiilin hukuk düzenine uygun olup olmadığını göstermektedir. 

Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlerin bulunması hali, kastın varlığına engel 

değildir. Çünkü hareket ve neticenin bilinmesi ve istenmesi denen kast 

bulunmaktadır. Değişiklik yalnızca bu istemenin sebebindedir. Diğer bir ifade ile 

saikindedir. Bu çerçevede hakkın kullanılmasının koşullarının gerçekleştiği 

konusunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişiyi fiilinden sorumlu tutmak istemiyorsak, 

yapılması gereken şey, manevi unsuru inkâr etmek değil, faili bu hatasından 

yararlandırmaktır. Nitekim Kanun koyucu da 5237 sayılı TCK’nin 30/3. maddesinde 

bu durumu “Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların 

gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır” 

şeklinde hüküm getirerek ifade etmiştir.  

Bu konuda tartışılması gereken bir konu da hakkın kullanılmasının 

koşullarının gerçekleştiği konusundaki hatanın esaslı veya kanunun deyimiyle 

kaçınılmaz olup olmadığının nasıl belirlendiğidir. Hatanın esaslı olup olmadığını 

belirlemek için şöyle düşünmek gerekir. Fail yanılmamış, diğer bir ifade ile 

gerçekleştiğini sandığı, kullandığı hakkının koşulları gerçekleşmiş olsaydı, fiilin 

hukuka aykırılığı ortadan kalkacak idiyse, hata esaslıdır. Buna karşılık failin 

gerçekleştiğini sandığı, kullandığı hakkının koşulları gerçekleşmiş olsaydı dahi, 

hukuka aykırılık ortadan kalkmayacak idiyse, hata esaslı değildir774. 

Hatanın esaslı sayılabilmesi için hatanın taksirli olmaması koşul mudur? İşte 

bu noktada TCK’nin 30/3. maddesinde yer alan kaçınılmaz bir hata ifadesinden yola 

çıkan bir kısım yazarlar, hatanın kaçınılabilir olup olmadığının tespitinin, taksirle 

işlenen suçlardaki dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlaline ilişkin ölçütlere göre 

yapılacağını belirtmektedir775. Meydana gelen neticeye ilişkin olarak gerekli dikkat ve 

özen gösterilmiş olsaydı, böyle bir netice ortaya çıkmazdı şeklinde bir değerlendirme 

yapılabiliyorsa, hata kaçınılmaz olmadığından hukuka aykırılık ortadan 

kalkmayacaktır776. 

                                                           
774 Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 26 
775 Özgenç, a.g.e., s. 425 
776 Kangal, a.g.e., s.363 
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Ancak bu konuda bir kısım yazarlar gerçekleşen fiilin taksirle cezalandırılan 

suçlardan olduğu takdirde, taksir nedeniyle fiilin cezalandırılabileceğini ifade 

ederler777 ve bu konuda İtCK’nin 59/son fıkrasını örnek olarak gösterirler. İtCK’nin 

59. maddesi, “Fail cezayı ortadan kaldıran sebeplerin varlığını hata ile kabul ettiği 

takdirde, bu sebepler her zaman onun lehine göz önünde tutulur. Bununla birlikte 

taksirden doğan bir hata söz konusu olduğunda, fiil taksirli bir cürüm olarak kanunda 

öngörülmüşse, ceza ortadan kalkmaz” hükmünü getirmiştir. 5237 sayılı TCK’nin 

“sınırın aşılması” başlıklı 27. maddesi de “Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde 

sınırın kast olmaksızın aşılması halinde, fiil taksirle işlendiğinde de 

cezalandırılıyorsa, taksirli suç için kanunda yazılı ceza…indirilerek hükmolunur” 

hükmünü getirmiştir. Ancak hakkın kullanılmasının koşullarının gerçekleştiği 

konusundaki kaçınılmaz hatayı düzenleyen 30/3. maddesinde böyle bir hüküm 

bulunmamaktadır. Hatanın kaçınılabilir olması durumu sınırın aşılması olarak kabul 

edildiğinde, TCK’nin 27. maddesindeki hüküm bu durumlar için de geçerli olacaktır.  

Bu noktada bazı yazarlar genel taksir kavramının bu gibi bir hataya 

uygulanamayacağını, çünkü failin hem hareketi hem de neticeyi bilerek isteyerek 

gerçekleştirdiğini, adeta kast ile hareket ettiğini belirtmektedirler. Hatta bu durumlara 

sınırın aşılmasını düzenleyen 27. maddenin de uygulanamayacağını, zira hakkın 

kullanılmasının koşullarının objektif olarak bulunmadığını, 27. madde de ise hem 

hak hem de hakkın kullanılmasının koşullarının bulunduğunu, failin hakkını 

kullanması sırasında işlediği fiilin ölçüsüz olması nedeniyle, sınırın aşılmış 

bulunması durumuna ilişkin olduğunu belirtirler. 27. maddeye giren durumlarda, fail 

objektif olarak var olmayan hakkın kullanılmasının koşullarının bulunduğu zannı ile 

hataya düşerek hareket etmemektedir. Hak ve hakkın kullanılmasının koşulları 

gerçekte vardır ve failce bilinmektedir. Hakkın kullanılması hem objektif hem de 

sübjektif bakımdan gerçekleşmiştir. Ancak hakkın kullanılmasının sınırı aşıldığından, 

sınırın ötesinde kalan hareketlerin hukuka aykırılığı devam etmektedir778. 

Bir başka düşünceye göre ise hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlere 

ilişkin taksirli hata ile suçun manevi unsuru arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Bu 

nedenle hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenleri bilmemenin manevi unsuru 

kaldıracağının söylenemez. Bu doğrultuda hata taksirli, fakat taksirli hata sonucunda 

işlenen suç kasten işlenebilen bir suç olabilir. Bu nedenle sorun İtCK’nin 59/son 

                                                           
777 Dönmezer-Erman, A.e., Kangal, A.e. 
778 Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 27 
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maddesi hükmünün kabul ettiği şekilde çözümlenemez. Aksine taksirli hata sonucu 

işlenen suç, kasten işlenen suç gibi ceza sorumluluğu doğurur. Bununla birlikte 

hakkın kullanılmasının koşullarının gerçekleştiği konusundaki taksirli hata, o 

kimsenin böyle bir hatası olmayan faillere göre daha az tehlikeli olduğunu, bu 

nedenle daha az cezaya müstahak olduğunu gösterir. Bu bakımdan cezasında 

indirim yapılır779. 

Düşüncemize göre de hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlere ilişkin 

taksirli hata ile suçun manevi unsuru arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Bu 

nedenle hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenleri bilmemenin manevi unsuru 

kaldıracağı söylenemez. Taksirli hata sonucu işlenen suçta harekete ve neticeye 

yönelik bilme ve isteme bulunduğundan, diğer bir ifade ile kast bunduğundan kasten 

işlenen suç gibi ceza sorumluluğu doğurur. Bununla birlikte hakkın kullanılmasının 

koşullarının gerçekleştiği konusundaki taksirli hata, böyle bir hatası olmayan failler 

göz önüne alındığında, o kimsenin daha az cezaya müstahak olduğunu gösterir. Bu 

bakımdan cezasında indirim yapılmalıdır. 

2- Hukuki Hata 

Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenleri ele alan kural hakkındaki hata, 

hukuki nitelikte olup da kanunun bilinmemesinden doğmakta ise, ister kusurlu ister 

kusursuz olsun, hukuka aykırılığın kalkmasını gerektirmemelidir. Hata hakkın 

kullanılmasının özünü ilgilendiriyor, yani esasta bulunmayan bir hakkın varlığına 

inanan fail, olmayan bir hakkını kullandığını sanıyorsa, bu hata hukukidir ve hatanın 

etkisi yoktur780. 

Ancak 5237 sayılı TCK’nin 4. maddesinin 5377 sayılı yasa ile değiştirilmeden 

önceki düzenlemesi, “(1) Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. (2) Ancak 

sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç 

işleyen kimse cezaen sorumlu olmaz” şeklindeydi ve kanunun Komisyon 

gerekçesinde bu husus “Tasarıda, kişinin bir fiilin hukuk düzenince yasaklandığına 

ilişkin kaçınılamayacak hatası dikkate alınmamaktaydı. Anayasamızda güvence 

altına alınan kusur ilkesiyle açık biçimde çelişen bu durumun düzeltilmesi 

zorunluluğu nedeniyle maddeye ikinci fıkra eklenmiştir. Bu hükümle, kişinin işlediği 

fiilden dolayı kusurlu ve sorumlu tutulabilmesi için, bu fiilin bir haksızlık 

                                                           
779 Kunter, a.g.e., s. 152-153; Önder, a.g.e., C.II, s.177-178 
780 Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 24 
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oluşturduğunu bilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna göre kişi, işlediği fiilin hukuken 

kabul görmez bir davranış olduğunun bilincinde olmalıdır. Ancak, işlenen fiilin 

kanunlarda suç olarak tanımlanmış olduğunu bilmek gerekmez.” şeklinde 

açıklanmaktaydı. 

5377 sayılı yasa ile 4. maddenin 2. fıkrası;  “Kusurluluk açısından önemli 

olan, kişinin, işlediği fiilin hukuken tasvip edilmez bir fiil olduğunun bilincinde 

olmasıdır. Ancak, işlenen fiilin pozitif hukuk metinlerinde cezalandırılabilir bir fiil 

olarak, yani suç olarak tanımlanmış olduğunu bilmek gerekmez. Hatta işlenen fiilin 

bir haksızlık teşkil ettiğinin bilincinde olduktan sonra; ayrıca cezaya layık bir 

haksızlık olduğunun bilinip bilinmediğinin araştırılmasına gerek yoktur. 

Bu bakımdan, 19. yüzyılda ceza hukukuna hâkim olan "Error iuris nocet" 

("kanunu bilmemek mazeret sayılmaz") kuralı, yeni Türk Ceza Kanununda "ceza 

kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz" şeklinde ifade edilmiştir. Böylece, klasik 

ceza hukuku anlayışının bir sonucu olan "kanunu bilmemek mazeret sayılmaz" 

kuralının kapsamı, büyük ölçüde daraltılmış olmaktadır.  

Ancak bu kural, Anayasamızla da güvence altına alınan ceza hukukunda 

kusura dayalı sorumluluk ilkesini bertaraf eder şekilde yorumlanmamalıdır.  

Kişi, işlediği fiilin haksızlık oluşturduğunu bilememiş olabilir. Bu durumda, 

haksızlık oluşturan fiil açısından kişinin kastı varlığını devam ettirir. Ancak, söz 

konusu hata, kişinin işlediği haksızlık açısından sadece kusurunun belirlenmesinde 

bir rol oynamaktadır.  

Bu hatanın kişi açısından kaçınılamaz olması halinde, kişi işlediği fiille ilgili 

olarak kusurlu telakki edilemez. Bu hata halinin, 30 uncu madde kapsamında 

değerlendirilmesi gerektiği düşüncesiyle; kanunun bağlayıcılığı hükmünü 

düzenleyen 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılması 

gerekmiştir.  

İşlenen fiilin hukuken kabul görmez bir davranış oluşturduğu konusundaki 

hatanın kaçınılamaz olması hâlinde, kişi kusurlu sayılamaz. Hatanın kaçınılamaz 

olduğunun belirlenmesinde ise, kişinin bilgi düzeyi, gördüğü eğitim, içinde bulunduğu 

sosyal ve kültürel çevre koşulları göz önünde bulundurulur.  
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Hatanın kaçınılabilir olması durumunda kişi kusurlu sayılacak ve bu husus, 

temel cezanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır”781 gerekçesi ile 

yürürlükten kaldırılmış ve “… (4) İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda 

kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz” hükmü 30. maddenin dördüncü 

fıkrası olarak, “…30 uncu maddeye dördüncü fıkra olarak eklenen bu hükümle, 

kişinin işlediği fiilden dolayı kusurlu ve sorumlu tutulabilmesi için, bu fiilin bir 

haksızlık oluşturduğunu bilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna göre, kişi, işlediği fiilin 

hukuken kabul görmez bir davranış olduğunun bilincinde olmalıdır. Kişinin, işlediği 

fiilin haksızlık oluşturduğunu bilmesine rağmen, bunun kanunda suç olarak 

tanımlandığını bilmemesinin bir önemi bulunmamaktadır. Ceza hukuku bakımından 

sorumluluk için önemli olan, işlenen fiilin haksızlık oluşturduğunun bilinmesidir.  

Ancak, işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususundaki hatasının kaçınılamaz 

olması hâlinde, kişi kusurlu sayılamaz. Hatanın kaçınılamaz olduğunun 

belirlenmesinde ise, kişinin bilgi düzeyi, gördüğü eğitim, içinde bulunduğu sosyal ve 

kültürel çevre koşulları göz önünde bulundurulur.  

Hatanın kaçınılabilir olması durumunda kişi kusurlu sayılacak ve bu husus, 

temel cezanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır…”782 gerekçesi ile 

konulmuştur. 

Kanunun belirtilen gerekçesi cezalandırılabilir fiil teorisi ile tipikliğin olumsuz 

unsurları teorisini kabul edenlerin düşüncelerine dayanmaktadır. Yukarıda da 

belirttiğimiz gibi bu düşüncede olanlar hakkın kullanılmasının sübjektif varlığını kabul 

ederler. Bunlara göre kusur, işlediği fiil nedeniyle failin kınanıp kınanamayacağıdır. 

Yine bu düşüncede olanlara göre önemli olan kişinin hukuka aykırı bir fiil işlemiş 

olup olmaması değil, hukuka aykırı bir fiili işlemeyi veya işlememeyi istemiş 

olmasıdır. Ancak buradaki fiilin, aykırı olduğu hukuk yürürlükteki hukuk değildir. Bu 

hukuk toplumda geçerli olan değerler sistemidir. Bu nedenle işlenen fiilin toplum 

düzeninin gereklerine aykırılık oluşturduğunun ve kabul görmediğinin bilinmesi 

yeterlidir783. Bu çerçevede hukuki hata, yalnızca fiilin serbest olduğuna ilişkin bir 

tasavvurdan ibaret olmayıp, ayrıca haksızlık bilincinin de bulunmasını ifade 

                                                           
781 Kanunun gerekçesi için bkz. (çevrimiçi) http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01 
/ss958m.htm 08.06.2008 
782 Kanunun gerekçesi için bkz. (çevrimiçi) http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01 
/ss958m.htm 08.06.2008 
783 Özgenç, a.g.e., s. 412; Ayrıca bu konuda bkz. yukarıda dip not. 379 
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etmektedir784. Bu nedenle ancak doğru bir hukuka aykırılık bilincine sahip olan fail 

haksızlığı tercih edebilir veya hukuki hataya düşebilir. Diğer bir ifade ile fail işlediği 

fiile hukuk düzeni tarafından izin verildiğini, fiilinin hukuk düzenine aykırı olmadığını 

zannedebilir. Bu gibi durumlarda ortada kasten gerçekleştirilmiş objektif bir 

haksızlığın bulunduğuna şüphe yoktur, ancak bu gibi durumları suç veya haksızlık 

olarak nitelendirmek doğru değildir785. Çünkü varolmasa bile bir hakkı kullanma 

bilincinin bulunması durumunda kusurluluk unsuru gerçekleşmez. Zira varolmasa 

bile hakkını kullanan birisinin başkasının hakkına tecavüz etme bilinç ve isteği 

bulunmamaktadır. Bu nedenle kişi hakkında kınama yargısında bulunulmamaktadır. 

Varolmayan hakkın kullanılmasına uygun bir fiile neden olma bilinci hareketin 

olumsuz değerini ve böylece haksızlığı ortadan kaldırır. 

Bu düşüncede olanlara göre hukuki hatayı düzenleyen TCK’nin 30/4. 

maddesinin uygulama alanı çok sınırlıdır. Çünkü failin hatası sakınılabilir, önlenebilir 

bir hata ise, failin bu hatadan yararlanması söz konusu değildir. Hükmün 

uygulanabilmesi için yargıcın, somut olayda failin fiilinin ceza hukuku bakımından 

sorumluluğu gerçekleştiren bir haksızlık olduğunu bilmediği kanaatine ulaşması 

gerekir. Bu nedenle anılan düzenlemenin uygulaması çok sınırlıdır ve gerçekten 

meşru sanarak suç işleyen kimseler bu düzenlemeden yararlanabilir786.  

Düşüncemize göre TCK’nin 30/4. maddesi Türk Ceza Hukuku uygulamasına 

ve suçun manevi unsuruna yabancı bir hüküm olup, ne yazık ki 5377 sayılı Kanunla 

Türk Ceza Kanunu bünyesine sokulmuştur. Bu düzenleme çerçevesinde gerçekte 

varolmayan bir hakkını, kaçınılmaz bir hata sonucu varsayan failin, böyle bir hata 

halinde kasten hareket ettiği kabul edilecek, ancak kusur kınaması 

yapılamadığından cezalandırılmayacaktır.  

Düşüncemize göre hukukun temelini ödev, kusurluluğu da ödeve aykırılık 

bilinci olarak kabul eden ve bizi sadakat yükümlülüğü kavramına götüren bu anlayış 

kabul edilemez. Bu çerçevede öncelikle bir kez daha belirtilmesi gereken konu hem 

fiilin tipikliğinin oluşumu konusunda, hem de hukuka aykırılığı ortadan kaldıran 

nedenlerin, dolayısıyla hakkın kullanılması durumunun varlığı konusunda failin 

hukuki değerlendirmesi değil, ceza kuralının ve hakkın kaynağı olan kuralın 

değerlendirmesinin esas olduğudur. Fail, fiilinin suç olmadığı yolunda veya fiilinin 

                                                           
784 Hakeri, a.g.e., s. 283 
785 Ozansü, a.g.e., s. 116 
786 Hakeri, a.g.e., s. 284 
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hukuka uygun olduğu yolunda bir inanca sahip olsa bile, fiil ceza kuralları tarafından 

suç olarak öngörülmüş ise, önemli olan ceza kurallarının tercihidir. Hakkın 

kullanılması durumda, fail varolmayan hakkını kullanma saikiyle hareket etmişse, bu 

durum ceza kuralı tarafından suç olarak öngörülmüşse, önemli olan ceza kuralının 

tercihidir. Kural olarak, varolmayan bir hakkın varmış gibi tasavvur edilmesinin, 

hukuka aykırılığın ortadan kalkmasına bir etkisi söz konusu değildir. Çünkü hukuka 

aykırılık hukuk düzeni ile fiil arasındaki ilişkidir. Hukuka aykırı fiilin, faili ile sübjektif 

ilişkisinin bulunması gerekmez. Çünkü hukuka aykırılık değerlendirmesi dışsal ve 

objektiftir. Sübjektif unsurlar hukuka aykırılığın konusu değildir. Hukuka aykırılığın 

konusu, kanunda tanımlanan dar anlamda fiildir. Fiilin hukuka aykırılığından söz 

edebilmek için kastın ya da taksirin bulunmasına gerek yoktur. Hukuka aykırılık ile 

manevi unsur birbirinden bağımsız olduğundan, fiil kasten veya taksirle işlenmiş, 

fakat hukuka uygun olabilir. 

Kusurluluk adı altında failin ödeve aykırılık bilincinin bulunması gerektiğinin 

ifade edilmesi, faili suç teorisinin içine yerleştirmek ve suç ve suçlu teorisini birbirine 

karıştırmaktır. Çünkü bir fiile ceza öngörülmesi, onun ceza yaptırımı oluşu demektir. 

Bu durum suç teorisi ile diğer bir deyişle fiil ile ilgilidir. Suç olarak tanımlanan fiili 

işleyen kişiye devletin ceza vermesi ise, failin cezalandırılmasıdır. Cezalandırma fail 

ile ilgilidir. Cezalandırma hakkı, suçun kanuni unsurları arasında yer alan kanunilik 

unsurundan kaynaklanır. Bu hak fiili suç sayan kanunun yürürlüğe girmesiyle doğar. 

Failin cezalandırılması ise fiili işlediği anda doğar. Failin cezalandırılması veya ceza 

sorumluluğunun doğabilmesi için ortada bir suç olması gerekir. Bu çerçevede suç 

teorisi soyut suç tipini ele alır, bu nedenle de somut olayın faili ile ilgili değildir. 

Somut olayın faili ile suçlu teorisi ilgilenir. Bu açıdan işlenen fiil nedeniyle failin 

kınanıp kınanamayacağına ilişkin değer yargısı, tümüyle suçlu teorisine ilişkin bir 

konudur. Nitekim cezalandırılabilir fiil teorisini kabul edenler de haksızlığın başka bir 

deyişle suçun gerçekleşmesi için kusurun gerekli olmadığını, kusurun ancak fiilin 

cezalandırılması için gerekli olduğunu söylemektedirler. Ancak suçun 

cezalandırılabilir bir fiil olduğunu söylemekle de kendi kendilerine çelişmekte, failin 

cezalandırılması ile fiilin cezalandırılmasını birbirine karıştırmaktadırlar. Daha önce 

de belirttiğimiz gibi kınanabilirlik kusurluluğun bir unsuru değil, sonucudur. 

Kınanabilirlik fail ile ilgili diğer bir ifade ile ceza sorumluluğu ile ilgilidir. Ceza 

sorumluluğu ise fail ile devlet arasındaki ilişkidir. Bu çerçevede varolmayan bir 

hakkın bulunduğu konusunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişiyi fiilinden sorumlu 
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tutmak istemiyorsak, yapılması gereken şey, manevi unsuru inkâr etmek veya faili 

suç teorisinin içine dâhil etmek değil, faili bu hatasından yararlandırmaktır. Nitekim 

Kanun Koyucu 5237 sayılı TCK’nin 4. maddesinin 5377 sayılı Kanun ile 

değiştirilmeden önce, “(1) Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. (2) Ancak 

sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç 

işleyen kimse cezaen sorumlu olmaz” şeklindeki düzenlemesi ile bu konunun cezai 

sorumluluk kapsamında olduğunu ve fiile değil faile ilişkin bir düzenleme olduğunu 

ortaya koymuştu. Ancak 5377 sayılı Kanun ile eklenen TCK’nin 30/4. maddesi, 

haksızlık veya haksızlık bilinci gibi suç teorisine yabancı ve faile ilişkin olan konuları 

suç teorisinin içine alarak, Türk Ceza Kanunu bünyesindeki suç teorisine yabancı 

unsurları çoğaltmış, böylelikle suç teorisi içinden çıkılmaz bir hale getirilmiştir.  

Yukarıda da belirttiğimiz gibi varolmayan bir hakkını, kaçınılmaz bir hata 

sonucu varsayan failin, böyle bir hata halinde kasten hareket ettiği kabul edilmekte, 

ancak fail kınanamadığından kendisinin ceza sorumluluğu ortadan 

kaldırılmaktadır787. Hatanın kaçınılabilir olması durumunda ise, kanunda açık bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Kusuru failin haksızlık bilinci nedeniyle failin 

kınanabilirliği olarak kabul eden düşünce bu durumda kaçınılabilirliğin derecesine 

göre kusuru da derecelendirerek kusurun derecesine göre temel ceza 

belirlenecektir788. Düşüncemize göre ise somut olayda böyle bir hukuki hatası 

olmayan fail ile kaçınılabilir hukuki hatası olan fail karşılaştırıldığında, kaçınılabilir 

hukuki hata sahibi olan fail daha az cezaya müstahak ise cezasında indirim 

yapılabilecektir. 

C-.Hakkın Kullanılmasında Sınırın Aşılması  

Hakkın kullanılmasında sınırın aşılmasından söz edebilmek için öncelikle 

hakkın kullanılmasının koşullarının bulunması gerekir789. Bu bakımdan sınırın 

aşılması sınırlar konusunda düşülen hukuki hatadan farklıdır790. Sınırın aşılmasında 

fail hakkın kullanılması durumunun koşullarının oluşmasından sonra, ölçülü olmayan 

bir fiil gerçekleştirmekte ve hukuk düzeninin buna izin vermediğini bilmektedir. 

Türk Ceza Kanununda konu “sınırın aşılması” başlıklı TCK’nin 27/1. maddesi 

ile düzenlenmiştir. Bu madde, “Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast 

                                                           
787 Roxin, a.g.e., § 14 No:79; Kangal, a.g.e., s. 364 
788 Kangal, A.e. 
789 Önder, a.g.e., C.II, s. 247 
790 Kangal, a.g.e., s. 366 



 214

olmaksızın aşılması halinde, fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli 

suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek 

hükmolunur…”  hükmünü getirmiştir. Hakkın kullanılmasında sınırın aşılmasında 

Kanunun düzenlemesine göre iki olasılık bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sınırın 

kasten aşılması, ikincisi sınırın taksirle aşılmasıdır. 

1- Sınırın Kasten Aşılması 

Hakkın kullanılması durumunda sınırın kasten aşılmasında fail, bilerek 

isteyerek ölçülü olmayan bir fiil gerçekleştirmektedir. Bu durumda fail fiilinden 

cezaen sorumlu olacak, TCK’nin 144/1, 150 ve 159. maddelerindeki durumlar hariç, 

hakkın kullanılması durumu hiç yokmuş gibi, fiil için öngörülen ceza kendisine tam 

olarak verilecek, hakkın kullanılmasının bir önemi olmayacaktır. Örneğin zilyetliğin 

korunmasında zilyet, MK’nin 981. maddesi gereğince bütün gasp veya saldırı 

fiillerini defetmek hakkını haizdir. Kendisinden rızası dışında alınan şeyi, 

taşınmazlarda el koyanı kovarak, taşınırlarda ise eylem sırasında veya kaçarken 

yakalananın elinden alarak zilyetliğini koruyabilir. Ancak burada özellikle yukarıda 

hakkın kullanılmasının koşulları arasında belirttiğimiz hakkın kullanılması ile işlenen 

suç arasında bağlantı, diğer bir ifade ile ölçülülük yoksa ve bu ölçülülük kasten 

aşılmışsa, zor kullanma artık hukuka uygun olmaz, fiil hukuka aykırılığını devam 

ettirir. Elbette zilyetliğe tecavüz edenin fail üzerinde yarattığı hiddet ve şiddetli 

elemin etkisi791 göz önünde bulundurulacak, haksız tahrik ve/veya takdiri indirim 

nedeni olarak kabul edilebilecektir. 

2- Sınırın Taksirle Aşılması 

Yukarıda aktardığımız TCK’nin 27/1. maddesi hukuka aykırılığı ortadan 

kaldıran nedenlerde, dolayısıyla hakkın kullanılmasında sınırın taksirle aşılmasına 

ilişkindir. Burada fail hakkın kullanılmasının sınırını aşmaktadır, ancak bunu bilerek 

isteyerek yani kasten yapmamaktadır792, sınırı aşabileceğini öngörmesine ya da 

öngörebilecek halde bulunmasına rağmen fiilini gerçekleştirmektedir. Ancak TCK’nin 

27/1. maddesinin uygulanabilmesi için, taksirle sınır aşılması nedeniyle gerçekleşen 

suçun taksirle işlenebilen suç olması gerekmektedir. Nitekim TCK’nin 27/1. 

maddesinde bu konu “…fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa…” şeklinde 

ifade edilmiştir. Sınırın taksirle aşılması sonucu işlenen suç yalnızca kasten 

                                                           
791 Önder, a.g.e., C.II, s. 248 
792 Dönmezer-Erman, a.g.e., s. 140 
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işlenebilen bir suç ise bu durumda taksirle aşım sonucu işlenen suç nedeniyle failin 

ceza sorumluluğu bulunmayacaktır. Taksirle işlenebilen bir suç ise o takdirde ceza 

27/1. maddede belirtildiği gibi ceza indirilerek verilecektir. 

Bir hakkın kullanılmasında sınırın kast olmadan aşılması durumu, bir 

düşünceye göre, bir hakkın kullanılmasının maddi koşullarında hatanın bir 

görünümüdür. Bu nedenle buna ait hükümler çerçevesinde hareket etmek 

zorunludur. Nitekim bu düşüncede olanlar hakkın kullanılmasının maddi koşullarında 

hatanın TCK’nin 30/1. maddesinde düzenlendiğini ve TCK’nin 27/1. maddesinin de 

bu hükümle uyumlu olduğunu ifade ederler. Bu durumda somut olayda failin 

gerçekleştirmiş olduğu sınırı aşan fiil bakımından taksirin varlığı genel kurallar 

çerçevesinde araştırılacaktır. Yani hata yalnızca sınırın aşılmasındaki kastı ortadan 

kaldırmaktadır. Failin buradaki hatası, fiilinin ölçülü olması bakımındandır793. Eğer 

fail, fiilinin ölçüsünde hataya düşmeseydi, daha dikkatli ve özenli olsaydı, bir hakkın 

kullanılmasının sınırı aşılmayacaktı diyebileceğimiz durumda794 veya ölçünün 

aşılmış olduğunu öngörebilirdi şeklinde bir değerlendirme yapmak olanaklı ise, fail 

sınırı taksirle aşmış demektir795. 

Düşüncemize göre hakkın kullanılmasında sınırın kasten ya da taksirle 

aşılması ile suçun manevi unsuru arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Bu nedenle 

hakkın kullanılmasında sınır taksirle aşıldığında eğer fiil taksirle işleniyorsa ona 

ilişkin ceza indirilerek verilir, eğer taksirle işlenmiyorsa ceza verilmez, kasten 

aşılmışsa ceza sorumluluğu aynen devam eder gibi çözümlerin arkasında sağlam 

gerekçeler yoktur.  

Sınır taksirle aşıldığında ve fiil kasten işlenebilen bir fiil olduğunda failin 

harekete ve neticeye yönelik bilme ve istemesi yani kastı bulunmaktadır. Kasten 

gerçekleştirilmiş bir fiilin cezalandırılmamasının temeli olarak manevi unsurunun 

gerçekleşmediği ileri sürülemez. Taksirle sınırın aşılması suretiyle işlenen suçta 

harekete ve neticeye yönelik bilme ve isteme bulunduğundan, diğer bir ifade ile kast 

bunduğundan, bu fiil kasten işlenen suç gibi ceza sorumluluğu doğurur. Bununla 

birlikte hakkın kullanılmasının sınırlarının aşılması konusunda taksir, böyle bir taksiri 

olmayan failler göz önüne alındığında, o kişinin daha az cezaya müstahak olduğunu 

gösterir. Bu bakımdan cezasında indirim yapılmalıdır. Nitekim 765 sayılı TCK’nin 50. 

                                                           
793 Koca-Üzülmez, a.g.e., s. 256 
794 Özgenç, a.g.e., s. 395 
795 Koca-Üzülmez, A.e. 
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maddesi konuyu bu şekilde düzenlemiş ancak indirimi tüm hukuka aykırılığı kaldıran 

sebepler bakımından öngörmemişti. Yapılması gereken tüm hukuka aykırılığı 

ortadan kaldıran nedenler bakımından cezada indirim nedeni saymaktı. 
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SONUÇ 

Ceza hukukunda hakkın kullanılması konusunda çeşitli açılardan yapılan 

tartışmaları ifade etmeye çalıştık. Hakkın kullanımının suçun yapısı içindeki yeri 

sorununu kendi düşüncelerimizi de ifade ederek sistematik bir şekilde aktarmaya 

gayret ettik. Çalışmamıza hakkın kullanılmasının suçun yapısı içindeki yerini ifade 

eden kavramı belirlemekle başladık. Hakkın kullanılmasının fiil ile ilgili olması ve 

hakkın kullanılması durumunda fiilin cezalandırılmamasını göz önüne alarak, hakkın 

kullanılmasını suçun unsurları içinde ele aldık. TCK’nin benimsediği ceza 

sorumluluğunu kaldıran neden kavramı ile buna benzer cezalandırılabilirliği kaldıran 

neden, cezalandırmayı kaldıran neden, mazeret nedeni gibi kavramları, suçun 

unsurları gerçekleştikten sonra ortaya çıkan failin ceza sorumluluğu ile ilgili 

bulunması nedeniyle kullanmaktan kaçındık. 

Hakkın kullanılmasını, suçun unsurlarından hukuka aykırılık unsuru içinde 

değerlendirdiğimizden, “hukuka uygunluk sebebi olarak bir hakkın kullanılması” 

kavramını kullanmayı tercih ettik. Yine hukuka aykırılık ile fiil arasındaki ve fiil ile 

kanunilik unsuru arasındaki farkı belirleyen dar anlamda fiil kavramının önemini 

ifade ettik. Dar anlamda fiil ve bu fiil ile failin sübjektif ilişkisini, kanunilik ve hukuka 

aykırılık gibi fiile ön gelen değerlendirici unsurlarla birlikte ele alan düşünceleri, cezai 

değerlendirmenin objesi içine süjesini karıştırması ve manevi unsur, tipikliğin 

sübjektif unsuru ve hukuka aykırılık bilincini birbirine karıştırması nedeniyle kabul 

etmedik. Bu çerçevede manevi unsurun, hareket ve netice ile fail arasındaki ruhi 

bağı, kanuniliğin sübjektif unsurunun, kanundaki tanımın fail tarafından bilinip 

bilinmemesini, hukuka aykırılık bilincinin ise; hukuka uygunluk nedenlerinin 

varlığının fail tarafından bilinip bilinmemesini ifade ettiğini vurguladık. Fiilin 

kanundaki tanımının fail tarafından bilinip bilinmemesinin manevi unsurdan farklı 

değerlendirilmesi gibi, hukuka uygunluk sebeplerinin varlığının fail tarafından bilinip 

bilinmemesinin de manevi unsurdan farklı değerlendirilmesi gerektiği, çünkü suç 

teorisi bakımından, fiilin tipikliğinin fail tarafından bilinip bilinmemesinin bir önemi 

olmadığı, hukuka uygunluk sebeplerinin varlığının fail tarafından bilinmesinin ise, bu 

bilinmenin arandığı özel kast diye isimlendirilen durumlar hariç, saik olarak ele 

alındığı ve bu bilinmenin temel cezanın belirlenmesinde göz önünde tutulduğu 

sonucuna ulaştık. 
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Öte yandan hukukun temelini ödev, kusurluluğu da ödeve aykırılık bilinci 

olarak kabul eden ve bizi sadakat yükümlülüğü kavramına götüren düşünceyi, fiilin 

kanundaki tanıma uygun olması konusunda ve hakkın kullanılmasının varlığı 

konusunda failin değil, ceza kuralının ve hakkın kaynağı olan kuralın 

değerlendirmesinin esas olması nedeniyle kabul etmedik.  

Yine kusurluluk adı altında failin ödeve aykırılık bilincinin bulunması gerektiği 

düşüncesinin, faili suç teorisinin içine yerleştirmek, suç ve suçlu teorisini birbirine 

karıştırmak olduğunu, çünkü bir fiile ceza öngörülmesinin, onun ceza yaptırımı oluşu 

demek olduğunu, bu durumun suç teorisi ile ilgili olduğunu, suç olarak tanımlanan 

fiili işleyen kişiye devletin ceza vermesinin ise, suçlu teorisi ile ilgili olduğunu ve failin 

ceza sorumluluğunun doğabilmesi için ortada bir suç olması gerektiğini, bu 

çerçevede suç teorisinin soyut suç tipini ele aldığını ve somut olayın faili ile suç 

teorisinin değil suçlu teorisinin ilgilendiğini, işlenen fiil nedeniyle failin kınanıp 

kınanamayacağına ilişkin değer yargısının suçlu teorisine ilişkin bir konu olduğunu 

ifade ettik.  

Çalışmamızda, kullanılan hakkın maddi mi yoksa şekli mi olduğu konusu 

üzerinde de durduk. Bu konuda da fiilin ceza kuralı tarafından suç olarak 

tanımlanmasını ve fiilin hakkın kullanımı olmasını ayırarak çözüme ulaştık. Fiilin suç 

olarak tanımlanmasının ve bir hakkın kullanımı olmasının bir değerlendirme ilişkisi 

olduğunu ifade edip, fiilin suç olarak tanımlanmasını şekli, hakkı ise maddi olarak 

kabul ettik. Hak maddi olarak kabul edildiğinden, hakkın kaynaklarını, sınırlarını ve 

kullanılmasının şartlarını da bu bakımdan belirledik. Ancak bu konuda TCK’nin 26. 

maddesinin önemini vurguladık. 

Yine çalışmamızda, hakkın kullanılmasının sübjektif unsurunu ele aldık. 

Hakkın kullanımının sübjektif unsurunun, diğer bir ifade ile hakkın kullanımının 

varlığının fail tarafından bilinip bilinmemesinin manevi unsurdan farklı olduğunu ve 

farklı değerlendirilmesi gerektiğini belirttik. Bu çerçevede hukuka aykırılık 

değerlendirmesinin dışsal ve objektif bir değerlendirme olduğunu, sübjektif 

unsurların hukuka aykırılık değerlendirmesinin konusu olmadığını, hukuka aykırılık 

değerlendirmesinin konusunun, kanunda tanımlanan dar anlamda fiil olduğunu, fiilin 

hukuka aykırılığından söz edebilmek için kastın ya da taksirin bulunmasına gerek 

bulunmadığını, hukuka aykırılık ile manevi unsur birbirinden bağımsız olduğunu, bu 

nedenle de fiilin kasten veya taksirle işlenmiş, fakat hukuka uygun olabileceğini 

vurguladık. Bu doğrultuda hakkın kullanılmasının varlığının fail tarafından 
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bilinmesinin arandığı özel kast diye isimlendirilen durumlar dışında, hakkın 

kullanılmasının fail tarafından bilinmesinin saik olarak temel cezanın belirlenmesinde 

göz önünde tutulduğunu ifade ettik. 

Hakkın kullanılmasının şartlarının gerçekleştiği konusunda esaslı hata 

durumunu da ele aldık. Hakkın kullanılmasının koşullarının gerçekleştiği konusunda 

esaslı hata içinde fiili gerçekleştiren failin, hem hareketi hem de neticeyi istediğini, 

bu nedenle failin kastının ya da taksirinin bulunmadığının ileri sürülemeyeceğini, 

ancak istemenin sebebinin diğer bir ifade ile saikinin farklı olduğunu, bu çerçevede 

hakkın kullanılmasının koşullarının gerçekleştiği konusunda esaslı hataya düşen 

kişiyi fiilinden sorumlu tutmak istemiyorsak, yapılması gerekenin, manevi unsuru 

inkâr etmek değil, faili bu hatasından yararlandırmak olduğunu, nitekim TCK’nin 

30/3. maddesinde bu durumun düzenlendiğini belirttik.  

Öte yandan hakkın kullanılmasının şartlarının gerçekleştiği konusunda 

taksirli hata halinde, taksirli hata ile suçun manevi unsuru arasında bir ilişki 

bulunmadığını, taksirli hata sonucu işlenen ve kanunda suç olarak tanımlanan fiilde, 

harekete ve neticeye yönelik bilme ve istemenin bulunduğunu, bu nedenle kasten 

işlenen suç gibi ceza sorumluluğunun doğacağını, ancak hakkın kullanılmasının 

şartlarının gerçekleştiği konusunda taksirli hataya düşen failin, böyle bir hatası 

olmayan faile göre daha az cezaya müstahak olduğunu, bu nedenle cezasında 

indirim yapılması gerektiğini ifade ettik. 

Hakkın kullanılmasında sınırın kasten aşılmasında da bilerek istenerek ölçülü 

olmayan bir fiil gerçekleştirildiğinden, bu durumda fail TCK’nin 144/1, 150 ve 159. 

maddelerindeki durumlar hariç, fiilinden hakkın kullanılması durumu hiç yokmuş gibi 

sorumlu olacağını ve fiil için öngörülen ceza kendisine tam olarak verileceğini, 

hakkın kullanılmasının bir önemi olmayacağını, hakkın kullanılmasında sınır taksirle 

aşılmasında da failin harekete ve neticeye yönelik bilme ve istemesinin bulunduğu, 

failin kasten işlenen suç gibi ceza sorumluluğu doğduğu, bununla birlikte hakkın 

kullanılmasının sınırlarının aşılması konusunda taksir, böyle bir taksiri olmayan fail 

göz önüne alındığında, failin daha az cezaya müstahak olduğunu, bu nedenle 

cezasında indirim yapılması gerektiğini ifade belirttik. 
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