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ÖZ 

Türk Ceza Kanunu’nun 24’üncü maddesinde “amirin emrini yerine getirme”, 

ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler başlığı altında düzenlenen 

konulardan birisidir. Kanun hükmünü yerine getirme, 24’üncü maddenin birinci 

fıkrasında düzenlenmişken amirin emrine ilişkin bu hüküm 24’üncü maddenin 

devam eden fıkralarında yer almaktadır. Çalışmamız bu sebeple 24’üncü maddenin 

2, 3 ve 4. Fıkralarına ilişkin olacaktır.  

ABSTRACT 

Within the Article 24 of the Turkish Penal Code, “Execution of Director’s 

Command” is one of the subjects that was taken part, under the topic of Reasons for 

Abolishing or Mitigating the Criminal Liability. While “The Execution of the 

Provision of Law” was issued under Article 24 paragraph 1, there are provisions 

pertaining to the “Execution of Director’s Command” under the paragraphs two, 

three and four of the same article. So in our study we will focus on these paragraphs. 
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ÖNSÖZ 
Çalışmamızda Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen “Amirin Emrini Yerine 

Getirme” kurumunu Anayasa’nın 137’nci maddesinde düzenlenen “Kanunsuz Emir” 

başlığını taşıyan hükmü de dikkate alarak değerlendirmeye çalıştık. Ayrıca emir-

komuta zincirinin bulunduğu ve dolayısıyla hiyerarşinin en fazla varlığını 

hissettirdiği askeri ceza hukuku bağlamında da amirin emrinin yerine getirilmesi ele 

alınmış olup özellikle bu bağlamda ortaya çıkan sorunlara değinilerek ortaya ne gibi 

çözümlerin getirilebileceği ifade edilmiştir. Bu çözümler getirilirken konuya yalnızca 

Türk hukukunda yer alan görüşler dikkate alınmamış, bu görüşerin yanı sıra 

Milletlerarası Ceza Hukukunda ileri sürülen görüşler ve uzun yıllar yapılan 

tartışmalarla bu tartışmalarda ulaşılan sonuçlar da göz önünde bulundurulmuştur. 

Dileğimiz, çalışmamızın Türk hukukunda büyük yararlar sağlaması ve söz konusu 

sorunların giderilmesine bir nebze de olsa çözüm sağlaması yönündedir.  

Bu vesileyle yüksek lisans tez danışmanlığımı üstlenen, çalışmamın konusunun 

ve genel çerçevesinin belirlenmesinde ve üzerimde büyük emeği olan saygıdeğer 

Hocam Prof.Dr.Adem SÖZÜER’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.  
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GİRİŞ 

Yetkili merciin emrini yerine getirme konusunun incelenmesi, gerek emri 

yerine getirmesi gereken astın gerekse emri verenin sorumluluğunu belirlemek 

bakımından önemlidir. Özellikle emri yerine getirmesi gereken astın durumu çok 

daha ayrı bir önem taşımaktadır. Zira çoğu durumda astın emri yerine getirmesi 

bakımından bir mecburiyet  durumunda olması sebebiyle sorumluluğu da tartışılır bir 

hal almaktadır.  

Bu meselenin çözümü mevzuat bir bütün halinde göz önünde 

bulundurulduğunda zor değildir. Fakat her ne kadar mevzuatta bir bütünlük 

sağlanmış olsa da doktrinsel olarak bu bütünlük sağlanamamış ve farklı görüşler 

ortaya çıkmıştır. Aslında bu konuda farklı görüşlerin ortaya çıkmasını doğal 

karşılamak gerekir. Zira askeri hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından mevzuatta 

yer alan hükümler meselenin çözüme kavuşmasını sağlamaktan çok daha da 

karmaşık bir hale dönüşmesine neden olmaktadır.  

Tezin birinci bölümünde amirin emrini yerine getirme kavramına ve Türk 

Hukuk Mevzuatında yer alan düzenlemelerle söz konusu kurumun tarihi geçmişine 

değinilmeye çalışılmıştır. Tarihi geçmişi irdelerken Roma Hukuku, Türk İslam 

Hukuku ve Batı Hukuku bakımından bir inceleme yapılmıştır. Amirin emrinin yerine 

getirilmesi, TCK’da “Ceza Sorumluluğunu Azaltan veya Kaldıran Nedenler” başlığı 

altında düzenlenmiştir. Dolayısıyla aynı başlık altında yer alan diğer kurumlarla da 

karşılaştırılmasında fayda bulunmaktadır.  

Tezin ikinci bölümünde TCK md. 24/2’de düzenlenen amirin emrinin yerine 

getirilmesi kurumunun hukuki niteliğinin belirlenmesine yönelik bir irdeleme 

yapılmış; emrin hukuka uygun olması, hukuka aykırı olması ve son olarak 

konusunun suç teşkil etmesine göre bir ayrıma gidilmiştir. Mevzuat hükümlerindeki 

birbirinden farklı hükümlerin varlığı sebebiyle hukuki nitelik konusunda ortaya çıkan 

doktrinsel tartışmalara da ayrıntılı olarak değinilerek bu konudaki görüşe de yer 

verilmiştir.  

Üçüncü bölümde emrin meşru olmasının şartlarına değinilmiş, bu bağlamda 

emrin yerine getirilmesi için gerekli koşullar belirtilmiştir. Emrin koşullarının 

kapsamı içerisinde bulunmasından dolayı kamu görevlisi, kamu hukuku tüzel 
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kişilikleri, amir-memur, hiyerarşi gibi konular üzerinde de inceleme 

gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda meşru emrin taşıması gereken özelliklere yer 

verildikten sonra emin meşru olması ve olmaması durumlarında emri verenle yerine 

getirenin sorumlulukları inceleme konusu yapılmıştır.  

Dördüncü bölümde ise, amirin emrinin yerine getirilmesinin karşılaştırmalı 

hukukta ve milletlerarası ceza hukukunda durumu ele alınmış ve bu konudaki 

gelişmelere yabancı kaynaklar da dikkate alınarak detaylı bir şekilde yer verilmiştir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL BİLGİLER VE TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN 
BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRMA 

 

1. GENEL OLARAK 
1.1. Amirin Emrini Yerine Getirme Kavramı 
Türk Ceza Kanunu’nun “Kanunun Hükmü ve Amirin Emri” başlığı altında 

düzenlenen amirin emrini yerine getirme, genel olarak kanun hükmünün yerine 

getirilmesi ile birlikte görevin yerine getirilmesi kapsamında incelenmektedir1. 

Nitekim hukuka uygun bir emrin yerine getirilmesi ile kanun hükmünün yerine 

getirilmesi arasında büyük bir fark bulunmadığı, her iki kurumun da kaynağının 

kanunla verilen bir görev olduğu belirtilerek kanun hükmünün yerine getirilmesinden 

farklı olarak amirin emrinin yerine getirilmesinde, emrin amirin talimatı üzerine 

yerine getirildiği ifade edilmektedir2.  

Gerek kanun hükmünün, gerekse amirin emrinin yerine getirilmesinde belirli 

konularda kişilere yükümlülük getirilmekte veya yetki tanınmaktadır3. Bu bağlamda 

                                                 
1    Yılmaz Günal, Yetkili Merciin Emrini İfa, AÜSBF, Ankara, 1967, s. 1; Sulhi Dönmezer/Sahir 

Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II, 10. Basım, Beta Basım, İstanbul 1994, s. 82; 
İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. bs., Seçkin Yayıncılık, Ankara 2011, s. 
285, 377; Mahmut Koca, “YTCK’da Hukuka Uygunluk Sebepleri”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl:1, 
Sayı:1, Ekim 2006, s. 138; Veli Özer Özbek/M. Nihat Kanbur/ Koray Doğan/Pınar Bacaksız 
/İlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Bs., Seçkin Yayıncılık, Ankara 2011, s. 
261; Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010, s. 259; 
Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen/Ahmet Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 
Turhan Kitabevi, Ankara 2010, s. 403.   

2   Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 82; Günal, a.g.e., s. 4; Ayhan Önder, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, C.II-III, Beta Basım, İstanbul 1992, s. 173; Kayıhan İçel/Füsun Sokullu-Akıncı/İzzet 
Özgenç/Adem Sözüer/Fatih Selami Mahmutoğlu/Yener Ünver, Suç Teorisi, Beta Basım, İstanbul 
2000, s. 124; Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4. bs., 
Seçkin Yayıncılık, Ankara 2011, s. 302; Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 403-404; Nur 
Centel/Hamide Zafer/ Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 6. bs., Beta Yayıncılık, 
İstanbul 2010, s. 296; Özbek/Kanbur/Bacaksız/Doğan/Tepe, a.g.e., s. 261.  

3    Bu konuda kanun hükmünün ve amirin hukuka uygun emrinin kişiye hak veya yetki verdiğinden 
bahsedilerek yükümlülük ve yetki hususlarına değinilmekte ve her iki kurum bakımından da kişi 
açısından bir görevin söz konusu olduğu, dolayısıyla her iki kurumun da görevin yerine getirilmesi 
olarak ifade edilmesi gerektiği belirtilmektedir (Özgenç, a.g.e., s. 285; Veli Özer Özbek, Türk 
Ceza Kanunun Anlamı, C.I, 4. Bs., Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010, s. 355-356; Koca, a.g.m.,, s. 
135; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 218); Artuk/Gökcen/Yenidünya da benzer şekilde görevin yerine 
getirilmesinin söz konusu olduğunu, TCK md. 24/1 hükmünde hak veya yetkiden değil bir kanun 
hükmünden bahsedildiğini, dolayısıyla kanun hükmünün hak ve yetkiden daha geniş kapsamlı 
olduğunu ifade ederek hak ve yetkiyi de kanun hükmü kapsamına dahil etmektedir 
(Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 404); Ancak konuya ilişkin olarak diğer bir görüş tarafından 
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birçok görüş tarafından her iki kurum da görevin yerine getirilmesi kapsamında 

değerlendirilmektedir.   

Kanaatimizce kanundan yahut amirden kaynaklanıp da bir yükümlülüğün söz 

konusu hallerde “herkes” bakımından, yetkinin söz konusu olduğu hallerde ise, 

ancak yetkinin “kişinin yerine getirdiği görevden kaynaklanması halinde” görevin 

                                                                                                                                          
kanunla belirli kimselere görev ya da yetkinin verildiğine değinilmekte ve kişiye herhangi bir hak 
tanındığından bahsedilmemektedir. Esasında kişilere ödev yükleyen yani bazı yükümlülükleri 
beraberinde getiren kurallara yer verilerek kişilerden söz konusu kanun hükmünü ya da amirin 
emrini yerine getirmesi beklenmektedir. Bazı durumlarda da kişilerin belirli şekillerde 
davranmaları konusunda yetkili kılınmaları mümkün olmaktadır. Ancak gerek ödev yükleyen 
yükümlülüklerden -ki bu genelde görev olarak adlandırılmaktadır- gerekse yetkiden bahsedilirken 
kişilere hak tanındığına değinilmemektedir (Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 83; Önder, a.g.e., s. 164; 
İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 119; Demirbaş, a.g.e., s. 260; 
Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12. Basım, Adalet Yayınevi, Ankara 2011, s. 
247; Kayıhan İçel/Ali Hakan Evik, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4. Bası, İstanbul, s. 102); 
Üçüncü görüş ise, TCK md. 24/1’de yer alan kanun hükmünün kamu görevlilerine bir yetki 
tanıdığını, dolayısıyla da görevin yerine getirilmesinin söz konusu olduğunu; herhangi bir 
davranışın yapılması bakımından sivil vatandaşa müsaade edilmesi halinde ise, kanundan 
kaynaklanan bir hakkın söz konusu olduğunu; bu hallerde de kanun hükmünün yerine getirilmesi 
hukuka uygunluk nedeninden değil, hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeninden 
bahsedilmesi gerektiğini ifade etmektedir (Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Bs., 
Beta Basım, İstanbul 2011, s. 262-263; Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 294); Kanaatimizce kanun 
hükmünün veya amirin hukuka uygun emrinin yerine getirilmesinden anlaşılması gereken, 
kişilerin belirli şekillerde davranabilmelerine imkan tanıyan bir hak değil, kişiye kanun tarafından 
getirilen yükümlülük veya yetkidir. Zira kanun hükmünün yerine getirilmesi kapsamında kanunun 
kişilere hak tanıdığının kabul edilmesi halinde hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeninin 
uygulanabilirliği kalmayacak, bu durumda “kanun hükmü” ibaresinin de geniş yorumlanmasından 
dolayı hakkın kullanılması kapsamında yer alan bütün hususlar TCK md. 24/1 kapsamında da 
değerlendirilebilir hale gelecektir. Hatta bu şekilde bir kabulde meşru savunma, zorunluluk gibi 
hallerin varlığı halinde de kanun hükmünün yerine getirilmesinden bahsedilebilecektir ki bu 
durum, esasında tamamen ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlerin birbirleriyle iç içe 
olmasından kaynaklanmaktadır (Bahri Öztürk/Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku 
ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 10. Bası, Seçkin Yayınları, Ankara 2008, s. 191); Dolayısıyla 
kişiye kanun tarafından belirli şekilde davranması yönünde bir hakkın tanındığı hallerde TCK md. 
24/1 anlamında bir kanun hükmünün yerine getirilmesinden bahsedilemeyecektir. Yani söz konusu 
hüküm kapsamında belirli şekilde davranma hakkı bulunmamaktadır. Keza aynı durum amirin 
emrinin yerine getirilmesi bakımından da geçerlilik taşımaktadır.  

      Bir hususu daha özellikle vurgulamak gerekir ki, kanun tarafından sivil vatandaşa herhangi bir 
davranışın yapılmasına müsaade edilmesi halinde hakkın kullanılması hukuku uygunluk nedeni 
bulunduğunu belirten görüş, söz gelimi TCK md. 98’de düzenlenen “Yardım ve Bildirim 
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi” suçunda sivil vatandaş için getirilen yükümlülük 
bakımından bir açıklama getirmemektedir. Ancak kanun hükmünün yerine getirilmesinin yalnızca 
kamu görevlileri hakkında geçerli olabileceği şeklindeki kabulleri dikkate alındığında, sivil 
vatandaşa yükümlülük getiren TCK md. 98’de düzenlenen yardım ve bildirim yükümlülüğünün 
TCK md.24/1 kapsamında kabul edilemeyeceğini ve TCK md. 26/1 kapsamında hakkın 
kullanılması kapsamında kabul edilmesi şeklinde yerinde olmayan bir sonucunu doğuracağını 
özellikle vurgulamak gerekir. Dolayısıyla kanun hükmünün yerine getirilmesinin yalnızca kamu 
görevlileri hakkında geçerli olduğu görüşünün yerinde olmadığını da özellikle ifade etmek gerekir.            
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yerine getirilmesinden bahsedilebilecektir4. Yani yükümlülüğün bulunduğu hallerde 

gerek kanun hükmünün yerine getirilmesi, gerekse amirin emrinin yerine 

getirilmesinin görevin yerine getirilmesi olarak ifade edilmesinde bir sakınca 

bulunmayacaktır. Zira ister kanundan isterse amirden kaynaklı olsun herhangi bir 

yükümlülüğü veya yüklenen bir ödevi yerine getiren kimse, esasında bir görevi 

yerine getirmiş olacaktır. Söz gelimi, kişilere yardım ve bildirim yükümlülüğü 

yükleyen ve TCK md. 98’de düzenlenen hüküm gereği bir kimsenin yaşı, hastalığı 

veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare 

edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmesi 

veya durumu derhal ilgili makamlara bildirmesi, kişiye yüklenen yükümlülük 

nedeniyle görevin yerine getirilmesi olarak addedilecektir.  

Ancak kişinin kanun veya amir tarafından yetkili kılındığı ve söz konusu 

yetkiye dayanarak hareket ettiği her halde görevin yerine getirilmesinden 

bahsedilemeyecektir. Zira işlenen fiilin görevin yerine getirilmesi olarak 

addedilebilmesi için söz konusu yetkinin görev gereği ortaya çıkması gerekir5. Buna 

göre yetkiden kaynaklanan görevin yerine getirilmesi, yalnızca kamu görevlileri 

bakımından söz konusu olacak; sivil vatandaşın yetkili kılındığı hallerde ise, görevin 

yerine getirilmesi gibi bir durumdan bahsedilemeyecektir. Sivil vatandaşın kanundan 

kaynaklanan yetkisini kullanması ise yalnızca kanun hükmünü yerine getirme olarak 

addedilebilir. Örneğin CMK md. 90’a göre, herkesin yakalama yapabileceği haller 

belirtilerek sivil vatandaşa da yakalama yetkisi tanınmıştır. Söz konusu kanun 

hükmünde yer alan “...herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir.” 

ibaresinden de anlaşılacağı üzere sivil vatandaş bakımından CMK md. 90’da 

belirtilen şartlar gerçekleşse dahi söz konusu kimsenin yakalanması zorunluluk arz 

                                                 
4   Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 83; İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 

119; İçel/Evik, a.g.e., s. 102.  
5   Nitekim Önder, bu durumu kanunun belirli statüde olan kişilere görevleri ile ilgili görevlerinin 

sağladığı yetki çerçevesinde kullanılmasından bahsederek açıklamaktadır (Önder, a.g.e., s. 164); 
Keza Zafer de yetkiyi yasama, yargı veya yürütme gücünün bir kamu görevi sebebiyle kamu 
görevlisi tarafından hukukun öngördüğü tarzda kullanılması olarak tanımlayarak yetkinin 
kaynağının görev olduğuna işaret etmektedir (Zafer, a.g.e., s. 262); Daha evvel de değindiğimiz 
üzere (bkz. s. 2, dipnot 3) Zafer’in sivil vatandaşlara yetki verilmesi halinde TCK md.26/1 
kapsamında bir hakkın kullanılmasının olacağı görüşüne iştirak etmesek de yetki açısından 
görevin yerine getirilmesinin yalnızca kamu görevlilerinin yetkilendirildiği hallerde söz konusu 
olacağı görüşüne katıldığımızı belirtmek gerekir.   
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etmemekte, yalnızca yakalama yapabilme yetkisine sahip bulunduğu belirtilmektedir. 

Söz konusu şartların gerçekleşmesi halinde, söz gelimi herhangi bir kimseye suç 

işlerken rastlanması durumunda yakalama yapılmaması herhangi bir suç 

oluşturmayacak, ancak işlenmekte olan suçun yetkili makamlara bildirilmemesi TCK 

md. 278’de düzenlenen “Suçu Bildirmeme” suçunun oluşmasına sebep olabilecektir6. 

Buna göre CMK md. 90 gereği, sivil vatandaşa yakalama konusunda herhangi bir 

yükümlülük getirilmeyip yalnızca bir yetki tanınmışken TCK md. 278 gereği işlenen 

suçun bildirilmesi hususunda bir yükümlülük getirilmiştir. Bu durumda sivil 

vatandaş açısından suç işlerken görülen bir kimsenin yakalanması, görevin yerine 

getirilmesi olarak nitelendirilemeyecekken işlenen herhangi bir suçun yetkili 

makamlara bildirilmesi, her ne kadar madde gerekçesinde bu durumda hakkın 

kullanılması şeklinde bir hukuka uygunluk nedeninden bahsedileceği ifade edilmiş 

olsa da esasında görevin yerine getirilmesi olarak nitelendirilmelidir. Zira 

yakalamada kişiye tanınan yetki, kolluk görevlilerinde olduğu gibi kişinin herhangi 

bir görevinden kaynaklanan yetki değildir. Dolayısıyla tüm bu anlatılanların ardından 

görevin yerine getirilmesi, kamu görevlileri ya da sivil vatandaş hakkında öngörülen 

yükümlülük veya kamu görevlileri hakkında öngörülen yetki kapsamında hareket 

etmek şeklinde tanımlanabilir.           

O halde, hiyerarşik ilişkinin beraberinde getirdiği ast-üst yani emir veren 

(amir) ve emri yerine getiren (memur) ilişkisini zorunlu kılan amirin emrini yerine 

getirme kurumunun her halükarda “görevin yerine getirilmesi” kapsamında 

incelenmesinde bir sakınca görülmeyecektir. Zira amirin emrinin söz konusu olduğu 

hallerde, kendisine emir verilen kişinin kamu görevlisi olduğu ve verilen emri yerine 

getirmekle yükümlü yahut yetkili kılındığı bir durum bulunmaktadır. Ancak özellikle 

ifade etmek gerekir ki, amir tarafından verilen herhangi bir emrin yerine 

getirilmesinin görevin yerine getirilmesi olarak addedilebilmesi için söz konusu 

emrin mutlaka hukuka uygun olması gerekir7. Amirin emrini yerine getirme 

kurumu, bazı görüşler tarafından emrin hiçbir şekilde  hukuka uygun olup 

                                                 
6  Söz konusu düzenleme, Anayasa Mahkemesi’nin 30/6/2011 tarihli ve E. 2010/52, K. 2011/113 

sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, düzenlemenin Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 
15/10/2011 tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır. 

7  Özgenç, a.g.e., s. 377; Koca, a.g.m., s. 138; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 250; 
Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 404.   
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olmadığına göre bir ayrıma gidilmeksizin görevin yerine getirilmesi kapsamında 

kabul edilmektedir8. Buna karşılık bizim de katıldığımız diğer görüş tarafından 

amirin emrinin yalnızca hukuka uygun olması halinde görevin yerine getirilmesi 

kapsamında yer alacağı kabul edilmektedir9. Nitekim herhangi bir yükümlülük veya 

                                                 
8     Nitekim Dönmezer/Erman, hem kanun hükmünün yerine getirilmesini hem de amirin emrini ifayı 

görevin yerine getirilmesi başlığı altında incelemektedir. Her ne kadar amirin emrini ifa başlığı 
altında yaptıkları incelemede emrin kanun hükmüne aykırı olması halinde hukuka aykırılık teşkil 
edeceğini belirtmiş olsalar da, bu durumlarda emri ifanın görevin yerine getirilmesi olarak kabul 
edilemeyeceğini belirtmemiş ve aynı başlık altında inceleme yapmaya devam etmişlerdir. Yani 
yapılan inceleme dikkate alındığında emir, hukuka uygun da olsa aykırı da olsa bu emrin yerine 
getirilmesi halinde görevin ifasından bahsedileceğini kabul etmiş oldukları sonucu 
çıkarılabilecektir (Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 82, 86); Benzer bir görüşün Demirbaş tarafından da 
savunulduğunu belirtebiliriz . Zira Demirbaş, amirin emrini ifa kurumunu “kanuna aykırı emirler” 
de dahil olmak üzere görevin yerine getirilmesi başlığı altında incelemiş ve kanuna aykırı 
emirlerin bağlayıcı olması halinde yerine getirilmesinin görevin yerine getirilmesi 
sayılmayacağını ifade etmemektedir (Demirbaş, a.g.e., s. 263); Keza Centel/Zafer/Çakmut, amirin 
emrinin görevin yerine getirilmesi kapsamında yer alacağını belirtmiş olmasına rağmen CMK md. 
223’te yer alan ve hukuka aykırı, bağlayıcı emrin yerine getirilmesi halinde kusurun bulunmaması 
dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararının verileceğine göndermede bulunarak hukuka 
aykırı emirleri de görevin yerine getirilmesi kapsamına dahil etmektedir (Centel/Zafer/Çakmut, 
a.g.e., s. 296).  

9     Özgenç, bu görüşünü ileri sürerken görevin yerine getirilmesinin Türk Ceza Kanunu’nun 24’üncü 
maddesinin birinci fıkrasında düzenlendiğini belirterek hem görevin yerine getirilmesinin 
esasında kanun hükmünü yerine getirme olduğunu hem de amirin hukuka uygun olan emrinin 
yerine getirilmesinin kanun hükmünü yerine getirme ile eş değer olduğunu kabul etmektedir 
(Özgenç, a.g.e., s. 370); Keza Koca da aynı yönde görüş ileri sürerek TCK md.24/1 hükmünün 
görevin ifası hukuka uygunluk sebebini düzenlediğini, bu kapsamda hem kanun hükmünün yerine 
getirilmesinin hem de amirin emrinin yerine getirilmesi kurumlarının bulunduğunu ifade 
etmektedir (Koca, a.g.m., s. 138; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 250); Dolayısıyla bu görüşün kabul 
ettiği anlayışa göre, TCK md. 24/2 hükmü amir tarafından verilen hukuka uygun emirleri 
kapsamayacak ve yalnızca hukuka aykırı emirler bakımından geçerli olacaktır. Ancak özellikle 
belirtmek gerekir ki, her ne kadar amirin hukuka uygun olan emri görevin yerine getirilmesi 
olarak addedilse ve TCK’nin 24’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında kabul edilse de bu 
emrin yerine getirilmesinin niçin TCK’nin 24’üncü maddesinin ikinci fıkrası değil de birinci 
fıkrası kapsamında yer aldığı da ayrıca irdelenmesi gereken bir mevzudur. Zira Türk Ceza 
Kanunu’nun 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm irdelendiğinde, yetkili bir 
merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayanın sorumlu 
olmayacağı şeklinde bir düzenlemenin bulunduğu, bu düzenlemenin amirin hukuka uygun emrini 
de kapsayabilecek nitelikte olduğu görülmektedir. Nitekim madde gerekçesi de incelendiğinde 
hiyerarşik yapı içinde amirin verdiği emrin hukuka uygun olması hâlinde, verilen bu emrin yerine 
getirilmesi de hukuka uygun olacağından bahsedilmiş olup devamında amirin emrinin hukuka 
aykırı olmasına rağmen, bu emir emredilen açısından bağlayıcı olabileceğine değinilmiştir. Buna 
göre gerek kanun maddesinde, gerekse gerekçede Türk Ceza Kanunu’nun 24’üncü maddesinin 
ikinci fıkrasının yalnızca hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı emirleri içerdiğine dair bir ibare söz 
konusu değildir. Ele aldığımız bu tartışma, amirin emrinin yerine getirilmesinin hukuki niteliğinin 
ne olduğu konusunda var olan tartışmadan farklı olup buna rağmen hukuki nitelik tartışmasından 
tamamen bağımsız değildir. Zira kanun koyucunun iradesinden de anlaşılacağı üzere “Ceza 
Sorumluluğunu Azaltan veya Kaldıran Nedenler” başlığı altında yer alan hükümlerin tamamı 
hukuka uygunluk nedeni olmayıp bir kısmı da kusurluluğu kaldıran veya etkileyen bir neden 
olarak düzenlenmiştir. Nitekim Yeni Türk Ceza Kanunu’na ilişkin hükümet tasarısında yer alan 
“Hukuka Uygunluk Nedenleri” şeklindeki bölüm başlığı da değiştirilerek sonradan “Ceza 
Sorumluluğunu Azaltan veya Kaldıran Nedenler” adını almıştır. Buna göre, verilen hukuka uygun 
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yetkinin kaynağı da amirin emrinin hukuka uygun olmasıdır. Zira bağlayıcılık 

şartlarının da gerçekleşmesi kaydıyla, emrin hukuka aykırı olması halinde kanun 

hükmünün yerine getirilmesinde olduğu gibi bir yükümlülük yahut yetkiden 

bahsedilemeyecek, emredilen bakımından bir mecburiyet durumu söz konusu 

olacaktır10. O halde, yalnızca hukuka uygun olan emirlerin yerine getirilmesinin 

görevin yerine getirilmesi kapsamında kabul edilmesi gerekmektedir.  

Bu bağlamda verilen emrin hukuka uygun olmaması halinde söz konusu emrin 

yerine getirilmesi, görevin yerine getirilmesi kapsamında yer almayacaktır. Nitekim 

daha evvel de ifade ettiğimiz üzere emrin hukuka uygun olması halinde söz konusu 

emrin yerine getirilmesiyle ortaya çıkan durum, emrin kaynağının zaten doğrudan 

kanun olmasından dolayı hukuk düzeninde birbiriyle çatışan kuralların bulunmasının 

söz konusu olamayacağı kuralı sebebiyle görev kapsamında yer alacaktır. Bu 

durumda emrin hukuka aykırı olup olmadığına göre bir ayrıma gidilmeli ve inceleme 

bu ayrıma göre gerçekleştirilmelidir. Bu şekilde bir ayrıma gidilmesinin önemi ise, 

amirin emrini yerine getirmenin sorumluluğa olan etkisinin hukuki niteliğine ilişkin 

yapılan incelemede daha geniş şekilde ortaya konulacaktır.  

Amirin emrini yerine getirme, Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümlerinde 

düzenlenerek özel hükümlerde yer alan bütün suç tipleri bakımından uygulanabilir 

durumdadır11. Dolayısıyla herhangi bir suçun oluşup oluşmadığı incelenirken hukuka 

aykırılık unsuru kapsamında hukuka uygunluk nedenleri bakımından amirin hukuka 

                                                                                                                                          
emrin TCK md. 24/2 değil de TCK md. 24/1 içerisinde telakki edilmesi ancak bir kanun 
maddesinde yer alan hükmün hem hukuka uygunluk nedeni, hem de kusurluluğu kaldıran veya 
etkileyen bir neden olmasının söz konusu olamayacağı düşüncesiyle açıklanabilir. Gerek Özgenç, 
gerekse Koca/Üzülmez, bu bölüm altında bulunan 24’üncü maddenin birinci fıkrasında bir 
hukuka uygunluk nedeni olan görevin ifasının, iki ila dördüncü fıkralarının ise kusurluluğu 
kaldıran bir neden olarak hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesinin 
düzenlendiğini belirtmiş olmalarına rağmen daha önce de belirttiğimiz gibi bu hususa ne kanunda 
ne de gerekçede yer verilmiştir. Bu konuda Özgenç ve Koca/Üzülmez’e katılmadığımızı, şimdilik 
TCK md. 24/2 hükmünün gerek hukuka uygun, gerekse hukuka aykırı emirler bakımından 
geçerlilik taşıdığını ifade etmekle yetinerek bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgilere ilerleyen 
bölümlerde yer verdiğimizi belirtelim (Ayrıntılı açıklamalar için bkz. s. 40 vd.). 

10   Özgenç, a.g.e., s. 369-371. 
11 Her ne kadar amirin emrini yerine getirme müessesesinin kanunun genel hükümlerinde 

düzenlendiğini belirtmiş olsak da söz konusu kuruma ilişkin düzenlemelere daha önceki 
dönemlerde ceza kanunlarının özel hükümlerinde yer verildiği belirtilmektedir (Günal, a.g.e., s. 
2); Hatta Günal, İtalyan Ceza Kanunu hazırlanırken hukuka uygunluk sebeplerinin genel 
hükümlerde düzenlenmesinin özel hükümlerde yer alan suçların cezasız kalacağı şeklinde bir 
endişenin bulunduğunu, ancak bu endişenin daha sonra yersiz olduğunun anlaşıldığını da ifade 
etmektedir (Günal, a.g.e.,  s. 2).  
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uygun bir emrinin bulunup bulunmadığı da irdelenecektir. Keza suçun oluşmuş 

olması durumunda kusur kapsamında kusurluluğu etkileyen nedenler bakımından da 

aynı inceleme, bu defa amirin hukuka aykırı fakat bağlayıcı emri bakımından 

yapılacaktır.  

Amirin emrini yerine getirme kurumunun Türk Ceza Kanunu’nun genel 

hükümlerinde yer almasının Türk Hukuku bakımından ayrı bir önemi daha 

bulunmaktadır. Zira Türk Ceza Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan “Bu 

Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar 

hakkında da uygulanır.” hükmü gereği 24’üncü maddede yer alan düzenlemenin 

yalnızca Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümlerinde yer alan suçlar bakımından 

değil, Türk hukuk sisteminde yer alan bütün özel ceza kanunları ve ceza içeren bütün 

kanunlardaki suçlar bakımından da geçerli olduğu kabul edilmiştir. 765 sayılı Türk 

Ceza Kanunu’nun 10’uncu maddesinde, “Bu kanundaki hükümler, hususi ceza 

kanunlarının buna muhalif olmayan mevaddı hakkında da tatbik olunur.” şeklinde 

bir hüküm bulunmakta ve ancak özel kanunlarda genel hükümlere ilişkin herhangi 

bir düzenleme yer almaması halinde Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümlere ilişkin 

düzenlemelerinin uygulanabilmesi mümkün durumdaydı. Özel kanunlarda Türk Ceza 

Kanunu’nda benimsenen temel ilkelerle çelişen hükümlere yer verilmesinin önüne 

geçmek, hukukta birliği ve güvenliği sağlamak için yapılmış olan ve büyük önem 

taşıyan bu değişiklikle12 birlikte ceza içeren herhangi bir özel kanun, Türk Ceza 

                                                 
12  Hatta bu değişiklik bazı yazarlar tarafından büyük bir devrim olarak da nitelendirilmiştir 

(Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 57); Koca/Üzülmez, bu nitelendirmeye gerekçe olarak, söz konusu 
düzenlemenin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkarılan özel 
kanunlardaki yeni ceza kanunun genel hükümlerine aykırı tüm düzenlemeleri yürürlükten 
kaldırmak için çıkarıldığını belirtmiştir (Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 57); Bu gerekçeye uygun olarak 
11.05.2005 tarih ve 5349 sayılı Kanunla 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve 
Uygulama Şekli Hakkında Kanuna “Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci 
Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler 
yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2006 tarihine kadar uygulanır.” şeklinde bir geçici madde 
eklenmiş ve özel kanunlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na aykırı olan hükümlerin TCK ile 
uyumlu hale getirilmesi için kanun koyucuya bir süre verilmiştir. Ancak hükümde yer alan “31 
Aralık 2006” ibaresi daha sonra çıkarılan 5560 sayılı Kanun ile “31 Aralık 2008” şeklinde 
değiştirilmiştir. Zira uygulaması çok geniş olan özel kanunların Türk Ceza Kanunu’nun genel 
hükümleri ile uyumlu hale getirilmesi pek kolay olmamıştır. Dolayısıyla söz konusu tarihin 
ertelenmesine yönelik değişiklik gerekli hale gelmiştir (Özbek/Kanbur/Bacaksız/Doğan/Tepe, 
a.g.e., s. 108). Bu değişiklikle birlikte 31 Aralık 2008 tarihinden önce yapılan Türk Ceza 
Kanunu’nun genel hükümlerine aykırı olan düzenlemelerin zımnen ilga edildiğini belirtebiliriz. 
Ancak aynı hususun 31 Aralık 2008 tarihinden sonra yürürlüğe giren ve Türk Ceza Kanunu’nun 
genel hükümlerine aykırı hükümler içeren özel ceza kanunları ve ceza içeren özel kanunları 
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Kanunu’nun genel hükümlerine aykırı hüküm içerse dahi Türk Ceza Kanunu’nun 

genel hükümleri geçerli olacaktır.  

                                                                                                                                          
bakımından da geçerli olduğunu ileri sürmek doğru olmayacaktır. Zira birçok yazar tarafından da 
belirtildiği üzere Türk Ceza Kanunu’nun 5’inci maddesi yalnızca bir kanun hükmüdür ve 
kendisinden sonra çıkarılacak kanunlar bakımından Anayasa gibi bir bağlayıcılığı bulunmadığı 
gibi aynı zamanda yan ceza kanunları ile arasında temel kanun-yan kanun gibi hiyerarşik bir ilişki 
de söz konusu değildir (Selman Dursun, “Türk Ceza Hukuku Reformunun Ekonomi Ceza 
Hukukuna Etkileri”, Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi, 26 Mayıs-4 
Haziran 2010, s. 240); Dolayısıyla da söz konusu hüküm her zaman bir başka kanun hükmüyle 
değiştirilebileceği gibi hükme istisna getiren düzenlemeler de getirilebilir. Dolayısıyla birçok 
yazar, TCK’nin 5’inci maddesinde yer alan hükmü, 31 Aralık 2008 tarihinden sonra çıkan özel 
ceza kanunları ve ceza içeren kanunlar bakımından tavsiye niteliğinde kabul etmektedir 
(Özbek/Kanbur/Bacaksız/Doğan/Tepe, a.g.e., s. 109; Zafer, a.g.e., s. 55; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 
59) Hatta Özbek, bu şekilde bir düzenlemeye Türk Ceza Kanunu’nda değil de Anayasa’da yer 
vermenin daha doğru olacağını, ortaya çıkan bütün sorunların ceza hukuku kurumları ile 
çözülmesi isteğinin çok fazla sayıda kanun yapımına sebep olduğunu ifade 
etmektedir(Özbek/Kanbur/Bacaksız/Doğan/Tepe, a.g.e., s. 109). Nitekim Askeri Ceza Kanunu 
bakımından TCK’nin 5’inci maddesine istisna getiren düzenlemeye yer verilmiş ve söz konusu 
5’inci madde hükmünün tavsiye niteliğinde olduğu görüşü haklı çıkmıştır. Askeri Ceza 
Kanunu’nun ileride de ayrıntılı olarak inceleme konusu yapacağımız Ek 8’inci maddesinde yer 
alan hükme göre, “26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun genel hükümleri bu 
Kanunda yer verilen suçlar hakkında da uygulanır. Ancak, bu Kanunun fer'î askerî cezalara ve 
cezaların ertelenmesine ilişkin hükümleri ile zamanaşımına ilişkin 49 uncu maddesinin (A) bendi 
hükümleri saklıdır. Sırf askerî suçlar ile bu Kanunun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı 
suçlar hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile ön ödeme hükümleri 
uygulanmaz. Kamu görevinin üstlenilmesinden yoksun bırakılma veya bu hak ve yetkinin 
kullanılmasının yasaklanmasına dair güvenlik tedbirleri, Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları 
hakkında, öngörülen süre kadar açığa çıkarılma şeklinde uygulanır. Yedek subaylar ile erbaş ve 
erler hakkında bu tedbirin uygulanması, askerlik hizmetlerinin tamamlanmasından sonra yerine 
getirilir. Yedek subaylar hariç olmak üzere subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar 
ve Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silâhlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil 
personel hakkında, askerî ve adliye mahkemelerince verilen kısa süreli hapis cezaları Türk Ceza 
Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerinde yazılı olanlar dışındaki 
seçenek yaptırımlara çevrilemez.” Benzer bir hüküm aynı kanunun Ek 9’uncu maddesinde de yer 
almaktadır. Bu hükme göre, “Bu Kanunda alt sınırı belirtilmeyen ağır hapis cezalarının alt 
sınırları "bir sene" olarak uygulanır.” Askeri Ceza Kanunu’nun Ek 10’uncu maddesindeki 
düzenlemede de söz konusu Ek 8 ve Ek 9’uncu maddelerin Askeri Ceza Kanunu’nda ve diğer 
ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu’nun genel hükümleri bakımından uygulanmasına devam edileceği ifade edilmiş ve 
hükmün Askeri Ceza Kanunu’nda gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar geçerli olduğu, 
uygulanmaya devam edileceği vurgulanmıştır. Oysa 11.05.2005 tarih ve 5349 sayılı Kanunla 
5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununda yer alan 
“Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere 
aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2006 
tarihine kadar uygulanır.” Şeklindeki hüküm, –ki daha sonra 31 Aralık 2006 tarihinin 31 Aralık 
2008 olarak değiştirilmiştir- Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümlerine aykırı olan özel ceza 
kanunları ve ceza içeren özel kanunlarda gerekli değişiklikler yapılarak TCK ile uyumlu hale 
getirilinceye kadar uygulanmaya devam edilecekleri belirtilmekle beraber bu durumun en geç 31 
Aralık 2008 tarihine kadar geçerli olduğu ifade edilmek istenmiştir. Bu konuda iki kanunda da yer 
alan hükümler farklılık arz etmekte olup nihayetinde Askeri Ceza Kanunu’nda mutlaka gerekli 
değişikler yapılmalıdır. 
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1.2. Mevzuatımızda Düzenleniş Şekli 

Amirin emrini yerine getirme kurumunun kaynaklarını normlar hiyerarşisine 

uygun olarak irdelemek gerekirse ilk olarak Anayasa’da yer alan hükmü esas almak 

gerekir. Anayasa’nın 137’nci maddesinde “Kanunsuz Emir” başlığını taşıyan bir 

düzenlenme yapılmış olup söz konusu düzenlemeye göre, kamu hizmetlerinde 

herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, 

tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu 

aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile 

yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.  

Yine söz konusu hükümde, konusu suç teşkil eden emrin hiçbir suretle yerine 

getirilemeyeceği; yerine getiren kimsenin sorumluluktan kurtulamayacağına yer 

verilmiştir. Son olarak askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve 

kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnaların saklı olduğu 

belirtilmiştir.   

İncelememizin esas konusunu oluşturacak olan Türk Ceza Kanunu’nun 

24’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, “Yetkili bir merciden verilip, yerine 

getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan kimsenin sorumlu olmaz.” 

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında, “Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine 

getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur.” denilirken son 

fıkraya göre, “Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından 

engellendiği hallerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur.”  

Amirin emrinin memur tarafından yerine getirilmesinin bir zorunluluk arz 

etmesinin amir-memur arasındaki hiyerarşiden kaynaklanması ve bu hiyerarşi 

kapsamında amirin yetkilerinin yanı sıra memurun da görevlerinin bulunması, bu 

yetki ve görevin sınırlarının çizilmesi bakımından söz konusu kurumla ilgili olarak 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 11’inci maddesinde de gerekli 

düzenlemelere yer verilmiştir. Devlet Memurları Kanunu’nun 11’inci maddesinin 

birinci fıkrasına göre, “Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen 

esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü 

ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.” İkinci 

fıkrasına göre, “Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve 
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yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri 

verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu 

emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk 

emri verene aittir.” Üçüncü fıkrada, “Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle 

yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.” denilirken son 

fıkradaki düzenlemede ise, “Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin 

korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.” şeklinde bir hükme yer 

verilmek suretiyle bazı istisnaların söz konusu olduğu Anayasa’da olduğu gibi 

Devlet Memurları Kanunu’nda da vurgulanmıştır. Yine disiplin cezalarına ilişkin 

düzenlemelerin yer aldığı söz konusu kanunun 125’inci maddesinde, uyarma, kınama 

gibi cezaları gerektiren fiil ve hallerden biri de verilen emir ve görevlerin tam ve 

zamanında yapılmasında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak ya da 

kusurlu davranmak yahut bu emir ve görevleri hiç yapmamak olarak belirtilmiştir.  

Emrin yerine getirilmesinin ayrı bir önem taşıdığı Askeri Hukuk bakımından 

gerek Askeri Ceza Kanunu’nda, gerek Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 

Kanunu’nda, gerekse Disiplin Mahkemeleri Kanunu’nda emrin yerine getirilmesine 

ilişkin hükümlere yer verilerek emrin sınırları çizilmeye çalışılmıştır. 1632 sayılı 

Askeri Ceza Kanunu’nun 12’nci maddesinde hizmet, 13’üncü maddesinde ise 

memur, amir ve üst gibi bazı önemli kavramların tarifi yapılmıştır. Söz konusu 

tanımların verilen emrin hukuka uygunluk şartlarını taşıyıp taşımadığının 

belirlenmesi bakımından ayrı bir önemi bulunmaktadır.  

Askeri Ceza Kanunu’nun özellikle 41’inci maddesi, konumuz açısından özel 

bir değere sahiptir. Zira konusu suç teşkil eden ve hizmete ilişkin bir emrin yerine 

getirilmesi halinde söz konusu emri yerine getiren astın hangi hallerde sorumlu 

olacağı belirtilmiştir. Bu düzenlemeye göre, “Hizmete müteallik hususlarda verilen 

emir bir suç teşkil ederse bu suçun işlenmesinden emir veren mesuldür. Aşağıdaki 

hallerde maduna da faili müşterek cezası verilir: Kendisine verilen emrin hudutlarını 

aşmış ise, amirin emrinin adli ve askeri bir suç maksadını ihtiva eden bir fiile 

müteallik olduğu kendisince malum ise.” Yine söz konusu düzenlemeyle bağlantılı 

olarak Askeri Ceza Kanunu’nun 87’nci maddesinde “İtaatsizlikte Israr Edenlerin 

Cezası” başlığı altında verilen emre itaat edilmemesi durumunda uygulanacak 
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yaptırım belirlenmiştir. Bu düzenlemeye göre,   “Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan 

asker kişiler bir aydan bir seneye kadar, emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile 

açıkça reddeden veya emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenler, üç aydan 

iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Yukarıdaki fıkrada yazılı suçlar 

seferberlikte yapılırsa beş ve düşman karşısında yapılırsa on seneye kadar ağır hapis 

cezası hükmolunur.” Askeri hukuk bakımından önem taşıyan düzenlemeleri içeren 

diğer bir kanun ise Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’dur. 211 sayılı Türk 

Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetleri Kanunu’nun 7 ila 11’inci maddeleri arasında emir, 

hizmet, ast, üst, amir gibi kavramların tanımlarına yer verilmiş olup 14’üncü 

maddesinde astın vazifeleri, 15’inci maddede ise amirin vazifeleri belirlenmiştir. 

“Emir” başlığı altında 19 ila 24’üncü maddeler arasında da emrin yerine getiriliş 

şekline ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Yine 87’nci maddede ateş emri ve bu 

emir üzerine ateş edilmesi halinde sorumluluğun kime ait olacağı belirtilmiştir. 

Askeri hukuk bakımından son olarak 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, 

Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun’da konuya ilişkin bazı 

düzenlemelerin bulunduğunu belirtmemiz gerekir. Söz konusu kanunun 53’üncü 

maddesindeki düzenlemeye göre, “Astlarına hizmetle ilgisi olmayan emir verenler, 

astlarından hediye isteyenler veya borç alanlar on günden iki aya kadar oda veya 

göz hapsi cezası ile cezalandırılırlar.” Askeri Hukuka ilişkin olarak TSK İç Hizmet 

Yönetmeliği’nde de bazı önemli hükümlerin bulunduğunu belirtmekte yarar 

bulunmaktadır. 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 2’nci maddesinde polisin 

genel emniyetle ilgili görevlerinin iki kısım olduğu ifade edilerek bunların neler 

olduğu belirtilmiştir: “Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve 

kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri 

dairesinde önünü almak, İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak, Kamu düzeni ve kamu 

güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan polis; amirinden aldığı emri, kanun, 

tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı emri 

verene bildirir. Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, 

emir yerine getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil 
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eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getirenler sorumluluktan 

kurtulamaz.” Söz konusu maddenin devamında yer alan fıkrada ise, ileride de 

inceleyeceğimiz üzere bu hallerde yetkili amir tarafından verilecek sözlü emirlerin 

derhal yerine getirileceği, bu emirlerin yazılı olarak verilmesinin istenilemeyeceği, 

bu hallerde emrin yerine getirilmesinden doğabilecek sorumluluğun emri verene ait 

olduğu belirtilmiştir.  

Yukarıda saymış olduğumuz kanunlar dışında son olarak 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesinde yer alan “Emre Aykırı Davranış” 

kabahatini incelemeye çalışacağız. Emre aykırı davranış kabahatine ilişkin 

düzenlemeye göre, “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu 

güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun 

olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası 

verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. Bu madde, ancak ilgili 

kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir. 01.03.1926 tarihli ve 765 

sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 526’ncı maddesine diğer kanunlarda yapılan 

yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır.” 

İncelememizde söz konusu hükümleri dikkate alarak teoride ve uygulamada ne 

gibi sonuçları beraberinde getirdikleri hususuna değinmekle birlikte, bazı 

düzenlemelere yönelik olarak ileri süreceğimiz eleştirilere ve bu eleştiriler 

bağlamında ortaya koyacağımız çözümlere de yer vermeye çalışacağız.    

2. TARİHÇE 

2.1.Roma Hukuku 

Söz konusu kurumun tarihsel geçmişi incelendiğinde, ilk olarak Roma 

Hukukunda bir irdeleme yapılması gerekir. Herhangi bir magistranın da görevini 

yerine getirirken suç teşkil eden bir haksız fiili işlemesi durumunda, magistra 

hakkında dava açılamamaktaydı. Ancak görevin yerine getirilmesi esnasında ölçünün 

aşılması veya normal bir kimse gibi davranılması halinde, magistra hakkında da dava 

açılmasına karar verilebilmekteydi13.  

                                                 
13  Bülent Tahiroğlu, Roma Hukukunda Iniuria, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 

İstanbul, 1969, s. 203. 
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Roma Hukukunda amirin emrinin yerine getirilmesinin daha iyi anlaşılabilmesi 

bakımından evvela hak ehliyetine sahip olabilmek için hür olmak, vatandaş olmak ve 

baba hakimiyetinde bulunmamak gerektiği bilinmelidir14. Bu şartlardan herhangi biri 

bulunmadığı takdirde kişi, hak ehliyetine sahip olamamakta ve herhangi bir şekilde 

hak ya da borç sahibi olamamaktaydı. Baba hakimiyeti adı verilen patria potestas 

durumunda, babanın mutlak hakimiyeti söz konusu olup aile içerisinde hak ve 

borçlara ehil olarak görülen tek kişi yine aile reisi olan pater familias’tır15.  

Benzer bir durum her ne kadar daha sonradan çeşitli değişiklikler söz konusu 

olsa da köleler açısından da geçerlilik taşımaktaydı. Buna göre efendinin köle 

üzerinde mutlak şekilde bir hakkı bulunmakta ve köle durumundaki kimse, hiçbir 

şekilde hak ve borca ehil kabul edilmemekteydi. Kölelerin hak ehliyetlerinin 

bulunmamasından dolayı herhangi bir kölenin işlediği suç nedeniyle suçtan zarar 

gören tarafından köle hakkında dava açılamamakta ve dava açılabilmesi için söz 

konusu kölenin azat edilmesinin beklenmesi gerekmekteydi16. Kölenin azat edilmesi 

gibi bir durumun gerçekleşmesi ihtimalinin çok düşük olması dikkate alınarak 

zamanla efendinin köle üzerindeki egemenlik hakkı dikkate alınarak kölenin işlediği 

fiil nedeniyle meydana gelen zarardan dolayı suçtan zarar gören kimsenin efendiye 

dava açabileceği ve davada efendiden kölenin fiili neticesinde ortaya çıkan zararın 

giderilmesi veya köleyi kendisine teslim etmesi yollarından birini talep edebileceği 

kuralı kabul edilmekteydi17.          

Mutlak itaat kuralının Eski Roma’ya kadar dayandığı, aile reisinin tüm aile 

üyeleri üzerinde sınırsız bir güce sahip olduğu, buna göre de amirin emri 

savunmasının kabul edildiği belirtilmektedir18. Nitekim babasının emriyle annesi ile 

                                                 
14  Özcan Karadeniz Çelebican, Roma Hukuku, Yetkin Yayınları, 14. Baskı, 2010 Ankara, s. 127; 

Ziya Umur, Roma Hukuku Ders Notları, Beta Basım, 3. Basım, İstanbul 2010, s. 155-156; 
Bülent Tahiroğlu/Belgin Erdoğmuş, Roma Hukuku Dersleri, 6. bs., Der Yayınları, İstanbul 2010, 
s. 136; Fulya İlçin Gönenç, Roma Hukukunda Kadın, On İki Levha Yayınları, İstanbul, Mart 
2010, s. 15. 

15  Karadeniz-Çelebican, a.g.e., s. 160; Gönenç, a.g.e., s. 22, 48; Tahiroğlu/Erdoğmuş, a.g.e., s. 155-
157.   

16   Karadeniz-Çelebican, a.g.e., s. 139; Tahiroğlu/Erdoğmuş, a.g.e., s. 142. 
17   Karadeniz-Çelebican, a.g.e., s. 139; Tahiroğlu/Erdoğmuş, a.g.e., s. 142; Umur, aile reisinin emir 

ve talimat vererek köleye iş gördürmesinin bir sonucu olarak kölenin borçlanması durumunda söz 
konusu borçtan aile reisinin sorumlu olacağını ifade etmektedir (Umur, a.g.e., s. 160)  

18   Nico Keijzer, “A Plea For The Defence of Superior Order”, Israel Yearbook on Human Rights, 
Vol.8, 1978, s. 80. 
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zina edeni öldüren çocuğun cezalandırılamayacağı, bu bakımdan baba veya efendinin 

emri ile kamu organlarının emri arasında bir fark olmadığı kabul edilmekteydi19. 

Ancak mutlak itaatin bir sınırının bulunduğu, bazı suçlar bakımından efendinin ya da 

babanın emrine uymanın bir hukuka uygunluk sebebi olamayacağı da 

benimsenmekte, buna göre kayıtsız şartsız bir itaatten de bahsedilemeyeceği ifade 

edilmektedir20. Buna rağmen XII. Tablo altında potestas altındaki bir kimse 

tarafından herhangi bir suçun işlenmesi durumunda, söz konusu kişinin teslim 

olmaya zorlanması yerine zararlarının paterfamilias tarafından ödenmesi kuralı 

bulunmaktaydı21. Aynı şekilde Justinian’ın Digests’inde bu konuya ilişkin olarak şu 

şekilde bir tanıma yer verilmiştir: “Babasının veya efendisinin emri altında hareket 

eden kimsenin kasıtlı olarak hareket etmediği kabul edilecektir.” Keza benzer bir 

tanım, askerler hakkında da söz konusuydu: “Savaş esnasında komutanı tarafından 

yasaklanan bir fiili işleyen veya komutanın emirlerine itaat etme hususunda başarısız 

olan her kimse ölümle cezalandırılacaktır22.” Dolayısıyla komutan tarafından verilen 

emrin yerine getirilmemesi, kişinin yaşamının sona ermesi ihtimalini ortaya 

koymakta ve kişiye, emri her halükarda tartışmaksızın yerine getirme yükümlülüğü 

getirmekteydi23. Bu hallerde söz konusu emri yerine getiren mazur görülmekte, buna 

gerekçe olarak da verilen emre itaat edilmediği takdirde kişinin öldürülecek olması 

ileri sürülmekteydi24.   

                                                 
19   Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 82; Günal, a.g.e., s. 23; Ancak Roma Hukukunda kadının kocasına 

karşı sadakat yükümlülüğünden hareketle zina esnasında yakalanan kadının öldürülebileceğinin ya 
da dava edilebileceğinin kabul edildiğini, dolayısıyla söz gelimi herhangi bir kimsenin zina eden 
kadını öldürmesi halinde cezalandırılmaması için mutlaka babasından emir verilmesine gerek 
olmadığını vurgulamak gerekir (Gönenç, a.g.e., s. 108).  

20    Günal, a.g.e., s. 20. 
21   Keijzer, a.g.e., s. 80; Kölenin suç işlemesi halinde kölenin efendisine karşı dava açılır ya da 

efendinin istemesi halinde kölenin kırbaçlanması söz konusu olabilirdi. Efendinin aleyhine dava 
açılmasını kabul etmesi durumunda ise, ya hakimin takdir edeceği para cezasının efendi tarafından 
ödenir veyahut köle efendi tarafından terk edilir ve terk edilen köle çalışarak zararını tazmin eder 
(Tahiroğlu, a.g.e., s. 187).       

22   Keijzer, a.g.e., s. 80; Günal, a.g.e., s. 23. 
23   Askerin savaş sırasında kendisine verilen emirlere itaat etmemesi, devlet görevine yakışmayacak 

bir davranış olarak kabul edilmekte ve infamia olarak adlandırılan şerefsizlik şeklinde 
nitelendirilmekteydi (Gökçe Türkoğlu Özdemir, Roma Hukukunda Infamia, Seçkin Yayınları, 
Ankara 2008, s. 105).   

24   Buna göre emrin bağlayıcı olması nedeniyle emri yerine getiren kimsenin kendi isteğiyle hareket 
etme imkanının bulunmadığı, dolayısıyla da fiilin suç olma özelliğinin bulunmayacağı kabul 
edilmekteydi (Günal, a.g.e., s. 23);   
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2.2.Cermen Hukuku 

Alman Hukukunun tarihi geçmişi incelendiğinde yalnızca aile üyelerinden 

birinin suç işlemesi halinde aile reisinin sorumluluğuna gidilmekle kalmayıp aynı 

zamanda gerek Edictum Rothari (643) gerekse Lex Bajuvariorum (744)’a göre bir 

kimsenin, kral, dük ya da amirin emrine uymak suretiyle herhangi bir kişiyi 

öldürmesi halinde, söz konusu öldürmeden dolayı reddedemeyeceği bir durum 

bulunduğundan dolayı sorumlu olmayacağı kabul edilmekteydi25.  

2.3.Türk ve İslam Hukuku 

İslamiyet’in kabulünden evvel Türk devletlerinde devletin başında bulunan 

hakanların emrine mutlak surette itaat edilmesi zorunlu olup emri yerine getirenin 

emrin yerine gerilmesinden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktaydı26. Bu 

durum, her ne kadar İslamiyet’in kabulüyle birlikte değişmemiş olsa da devletin 

başında bulunan kişinin üzerinde Kur’an ve Hz.Muhammed (s.a.v.)’in 

uygulamalarının bulunduğu-ki buna sünnet adı verilmektedir- kabul edilmiştir. İslam 

Hukukunda kendisine itaat edilmesi gereken en büyük otoritenin Allah olduğu, O'na 

itaatin her itâattan evvel geldiği, Allah’tan başkasına itaatin, ancak O'nun izniyle ve 

müsaade ettigi ölçüde mümkün olduğu kabul edilmektedir. Nitekim Kur'an’da, "Ey 

iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygambere ve sizden olan ulû'lemre (buyruk 

sahiplerine) itaat ediniz. Eger bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve ahiret 

gününe inanıyorsanız- onu Allah'a ve Rasule götürün. Bu, hem daha hayırlı hem de 

neticede daha iyidir." (Nisâ, 4/59) şeklinde bir ayet söz konusudur.  

Dolayısıyla Ulûl-emre itaat de Allah'ın bir emri kabul edilmekle birlikte Kur'an 

(en-Nisâ, 4/59) ve bazı Hadisler ile bunun bazı şartları olduğu görülmektedir. Zira bir 

Hadiste, "Eğer üzerinize Habeşli ve burnu kulağı kesik bir köle, emir tayin edilse, sizi 

Allah'ın Kitabı ile sevk ve idare ettigi sürece, onun emirlerini dinleyiniz ve ona itaat 

ediniz.27" şeklinde buyrulmaktadır. Bir başka Hadis’te ise şu şekilde konuya 

değinilmektedir: "Müslüman kişinin, bir günah işlemekle emrolunması dışında, 

                                                 
25    Keijzer, a.g.e., s. 81. 
26  Ahmet Mumcu/Coşkun Üçok, Türk Hukuk Tarihi, Savaş Yayınları, 5. bası, Ankara, 1985, s.13. 
27   Abdülkadir Udeh, Mukayeseli İslam Hukuku ve Beşeri Hukuk, Rehber Yayıncılık, Ankara 

1990, s. 152. 
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hoşlandığı veya hoşlanmadığı hususlarda  amirine itaat etmesi vaciptir. Bir günah 

işlemekle emrolunduğu zaman emri dinlemek ve itaat etmek yoktur.28"  

Ulû’l-Emr denilen devlet başkanlarına itaat, İslam Hukuku tarafından zorunlu 

kabul edilmiştir. Ancak itaatin zorunlu kabul edilebilmesi için Ulu’l-Emrin İslam 

hukuku kurallarına uyması gerekir. Allah’ın ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in emirlerine 

uymayan Ulu’l-Emre itaat zorunluluğu bulunmamaktadır. Zira Ulu’l-Emr, Hz. 

Muhammed (s.a.v.)’in halefi olarak kabul edilmektedir29. Ancak Ulu’l Emrin 

emirlerinin gerek Kur’an, gerekse sünnete uygun olması gerekmektedir30.  Keza 

benzer şekilde işlediği herhangi bir suç nedeniyle cezasının infazına dair hakim 

kararını yerine getiren kimse de emri yerine getirmiş kabul edilecek ve sorumluluğu 

söz konusu olmayacaktır31. Buna göre emri veren kim olursa olsun, İslam Hukuku 

esaslarına aykırı olan bir emir verilemeyeceği gibi yerine de getirilemeyecektir. 

Yerine getirilmesi halinde emri yerine getirenin sorumluluğu söz konusu olacaktır.  

                                                 
28    Udeh, a.g.e., s. 152. 
29   Günal, a.g.e., s.28. 
30   Her ne kadar Ulu’l Emre itaat, emrin Kur’an ve sünnete uygun olması koşuluyla sınırlandırılmış 

olsa da uygulamada emirlerin toplumun gelişmesine ve değişen şartlarına göre değerlendirildiği de 
görülmektedir. Nitekim İkinci Halife Hz. Ömer Irak’ı fethettikten sonra, Kur’an’da (Enfal Sûresi, 
Ayet 41, Söz konusu ayet, düşmandan alınan malların -beşte birinin devletçe alınıp özel yerlerine 
sarf edileceğini, geri kalanların ise gazilere ait olduğunu ifade etmektedir.) ganimetlerin paylaşımı 
ile ilgili emri bilinenden farklı yorumlayarak bu toprakların, menkul ganimetler gibi savaşa 
katılanlar arasında paylaştırılmamasını, eski sahiplerinin ellerinde bırakılmasını ve bu toprakların 
gelirlerinden vergi (harâc) alınmasını, alınan verginin mevcut ve gelecek bütün Müslümanların 
menfaatleri için sarf edilmesi emrini verdi. Ancak Ulu’l Emr olmasına rağmen belirttiği bu 
kanaatine karşı sert tepkiler ve itirazlar söz konusu oldu. Zira Hz.Ömer’in bu emri Kur’an ve 
Sünnete aykırı durumdaydı. Bazı sahabeler, halifenin buna hakkı olmadığını, ganimetlerin beşte 
biri alındıktan sonra geri kalan toprakların, taşınır ganimetler gibi gazilere dağıtılması gerektiğini, 
bunun Kur’an’ın bir emri olduğunu ileri sürüyorlardı. Hz. Ömer ise, "Fethedilen topraklar gazilere 
dağıtılırsa yetimlerin, dulların, fakirlerin hali ne olur; sınırları ve bu toprakları kim korur?" 
şeklinde yanıt vererek konuyu sahabelerden ileri gelenler ile istişare etti. İstişare sonucunda 
kararını uygulamaya koydu (Hayrettin Karaman, İslam Hukuk Tarihi, Nesil Yayınları, İstanbul 
1989, s. 117-118; Neşet Çağatay, İslam Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1993, s. 
209); Esasında Hz. Ömer, Ulu’l Emr olarak Kur’an hükmüne aykırı bir hükme varmıştır. Ancak bu 
noktada hükümlerin yorumlanması hususu gündeme gelmiş ve gâî yorum ile (hükmün maksadı 
göz önüne alınarak) bu sonuca varıldığı belirtilmektedir. Nitekim bütün malların ve bu arada 
ganimetlerin Allah'a ait olduğu, ganimetlerin bir kısmının savaşanlara dağıtılmasının teşvik 
maksadıyla yapıldığı, bunun esas gayesinin dinin ve ülkenin korunması olduğu, bu teşvikin 
kayıtsız şartsız uygulanması halinde asıl maksada aykırı düşecek ve gerek toplumun gerekse 
ülkenin zararına olacaksa uygulamayı maksada göre ayarlamak gerekir şeklinde yorum yapılmıştır. 
Sonuç olarak İslam hukukunda bir emrin yerine getirilmesinin mutlak bir zorunluluk arz edip 
etmediği, hukuki sonuçları, yerine getirilmesi durumunda bireysel ve toplumsal yarar ve zararın ne 
olacağı konuları sahih kitap ve sünnetin esas amaçları bakımından değerlendirilmiştir. 

31   Udeh, a.g.e., s. 150-151; M.Cevat Akşit, İslam Ceza Hukuku ve İnsani Esasları, Kültür Basın 
Yayın Birliği, s. 45. 
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Osmanlı Devleti’nde ise konuya ilişkin ilk dikkat çekici husus, 1858 tarihli 

Ceza Kanunname-i Hümayunu’dur ki bu kanunname 1810 tarihli Fransız Ceza 

Kanununun bir nevi tercümesi olduğu ifade edilmektedir32. Hümayunun 99. 

maddesinde memurun cebir ile hareketi halinde memura ceza verilmeyeceği, amirin 

cezalandırılacağı, 105. maddesinde amirin emri ile hareket ettiğini ispat eden 

memurun cezadan muaf olduğu, 184. maddesinde adam öldürme hallerinde amirin 

emri ile bu suç işlenmişse amirin sorumlu olacağına dair hükümler yer almaktaydı33. 

Bu hükümlerde suç teşkil eden emri veren amirin sorumlu olduğu, memurun verilen 

emir nedeniyle manevi cebir altında bulunduğundan sorumluluğunun kabul 

edilmediği sonucu çıkarılabilir. 1876 tarihli Kanun-u Esasi’nin 41. maddesine göre, 

“Memurun amirine hürmet ve riayeti lazım ise de itaati kanunun tayin ettiği daireye 

mahsustur.” 

2.4. Batı Hukuku 

İlk çağdan sonra zamanla genel kabul değişmiş ve emrin yerine getirilmesi 

nedeniyle yalnızca üstün sorumlu olmasını gerektiren amirin sorumluluğu yaklaşımı, 

orta çağda pek rol oynamamıştır. Ancak söz konusu yaklaşım, 17. yüzyılda Thomas 

Hobbes tarafından benimsenmiş ve Hobbes, kişinin meşru olan üstünün emriyle 

hareket etmesi halinde şayet ortaya meşru olmayan sonuçlar çıkarsa, bu sonuçların 

asta ait olmadığını belirtmiştir. 18. yüzyılda ve özellikle 19. yüzyılda da amirin 

sorumluluğu yaklaşımı güçlü bir şekilde benimsenmiştir34.  

Amirin emrine ilişkin olarak tarihi geçmiş içerisinde ortaya konulan bilimsel 

yaklaşımlar incelendiğinde ise, ilk olarak Augustine, hukuka aykırı fiillerin 

işlenmesine yönelik olarak verilen emirlere itaat edilip edilmeyeceği sorununa 

değinmiş ve herhangi bir savaş esnasında emri yerine getiren askerin yerine getirdiği 

emir nedeniyle suçlu kabul edilmemesi gerektiğini ifade etmiş; bunu aksine Grotius 

ise, askerin bu şekilde bir savaş esnasında verilen emri reddetmeye yetkili olduğunu, 

                                                 
32    Günal, a.g.e., s. 29. 
33    Günal, a.g.e., s.29. 
34   Keijzer, a.g.e., s. 81. 
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dolayısıyla emri yerine getirmesinden ötürü sorumlu olmaması gibi bir durumun 

kabul edilemeyeceğini belirtmiştir35.  

Amirin emri savunmasına ilk olarak Breisach’da, 1474 yılında bugünkü 

insanlığa karşı suçlarla eşdeğer suçları işlediği iddiasıyla Peter Hagenbach’ın 

uluslararası yargılamasında atıfta bulunulmuş ve fakat bu savunma, mahkeme 

tarafından kabul edilmeyerek sanık, ölüm cezasına mahkum edilmiştir36. Keza aynı 

durum yaklaşık 130 yıl sonra Axtell’in yargılanmasında da söz konusu olmuştur. I. 

Charles’ın idamını gerçekleştiren Axtell, İngiliz Mahkemesine karşı kendisinin 

yalnızca bir asker olduğu, amirine itaat etmesi gerektiği aksi takdirde kendisinin 

ölüm cezasına mahkum edileceği savunmasında bulunmasına rağmen mahkeme 

tarafından amirinin vatan haini olarak kabul edilmesi ve verdiği emrin de vatana 

ihanet etmeyi gerektirmesi nedenlerinden ötürü Axtell, I. Charles’ın ölümünden 

dolayı mazur görülmemiştir37. Yine 1909 yılında Arbitration Daimi Mahkemesi 

tarafından verilen karar, her ne kadar esas olarak devletlerin sorumluluğuna 

değiniyor olsa da aynı zamanda amir tarafından verilen emrin yerine getirilmesi 

halinde emri yerine getiren askerin hiçbir şekilde kişisel sorunluluğuna 

gidilemeyeceğine yer vermiştir38. Yani esasında suçun niteliğine göre karar 

verilmekte olup genel olarak emri yerine getiren astın sorumluluğuna 

gidilmemekteydi. 

Amirin emri, gerek Lahey’de Sırp ve Hırvat sanıklar hakkında yapılan 

yargılamalarda, gerekse Almanya’da Polonya’nın Maidanek kentinde bulunan Nazi 

ölüm kamplarında eski bir Gestapo askeri olarak genellikle Yahudiler olmak üzere 

                                                 
35   L.C. Green, Superior Orders In National and International Law, A.W. Sijthoff, Leyden, 1976, s. 5-

6; Andreas Zimmermann, Superior Orders, “The Roma Statue Of The International Criminal 
Court: A Commentary”, Vol. I, Oxford University Press, s. 958; Hugo Grotius, her emrin 
reddedileceğini belirtmeyip Tanrının emirlerine veya Doğal Hukukun aksine olarak otorite 
tarafından verilen emirlerin yerine getirilmemesi gerektiğini ileri sürmektedir (Gary D.Solis, 
Obedience of Orders and The Law of War: Judicial Application in American Forums, “The 
American University International Law Review”, Vol. 15, No. 1, s. 486); Bu konuda Francisco 
de Vitoria gibi bazı görüş sahipleri ise, askerin itaat zorunluluğunun bulunup bulunmadığını 
savaşın haklı olup olmamasına göre ayırmış ve bu şekilde bir inceleme gerçekleştirmiştir (Green, 
a.g.e., s.5). 

36   Zimmermann, a.g.e., s. 958. 
37  Solis, a.g.e., s. 486; D. Brownlee, “Superior Orders-Time For a New Realism?”, Criminal Law 

Review, 1989, s. 401. 
38   Zimmermann, a.g.e., s. 958. 
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17,000 insanın ölümüne neden olan Alfons Götzfried hakkında yapılan 

yargılamalarda savunma olarak ileri sürülen ve bu nedenle de büyük tartışmalara 

neden olan bir kurumdur. Zira özellikle de savaş suçlarına ilişkin yapılan 

yargılamalarda ileri sürülen “Yalnızca emirleri yerine getirdim!” savunması, verilen 

emirlere uygun olarak görevini yerine getiren astın cezalandırılmaması gibi bir 

durumun söz konusu olup olmayacağı sorusunu gündeme getirmiştir39. 

3. AMİRİN EMRİNİ YERİNE GETİRMENİN TÜRK CEZA 

KANUNU’NDA YER ALAN BENZER KURUMLARLA 

KARŞILAŞTIRILMASI  

Türk Ceza Kanunu’nun “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan 

Nedenler” başlığı altında yer alan ve bunun bir sonucu olarak da birbirleri arasında 

bazı benzerlikler bulunan kanun hükmü, amirin emri, meşru savunma, zorunluluk, 

hakkın kullanılması, tehdit gibi kurumların karşılaştırılmaları ve bu benzerliklerin 

farklılıklarla birlikte ortaya konulması gerekmektedir. Bu bakımdan bu kurumların 

tamamı açısından önem arz eden 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 

223’üncü maddesinin dikkate alınması gerekmektedir. CMK md. 223’e göre, 

mahkeme tarafından yapılan bir yargılamada, duruşmanın sona erdiği açıklandıktan 

sonra hüküm verilir. Söz konusu düzenleme kapsamında hangi durumların hüküm 

olarak nitelendirileceğine de yer verilmiştir. Bunlar; beraat, ceza verilmesine yer 

olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi 

kararıdır. Düzenlemenin devamında hangi hallerde beraat kararının ya da ceza 

verilmesine yer olmadığı kararının verileceği de belirtilmiştir. Buna göre, 

kovuşturma konusu olayda sanık bakımından herhangi bir hukuka uygunluk 

nedeninin bulunması durumunda beraat kararı verilecekken, yüklenen suçla 

bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici 

nedenlerin bulunması, yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine 

getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi, 

meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması, kusurluluğu 

ortadan kaldıran hataya düşülmesi hallerinde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla 

ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilecektir.  

                                                 
39   Solis, a.g.e., s. 483. 
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Sanık hakkında yapılan yargılama sonunda verilen beraat kararı ya da ceza 

verilmesine yer olmadığı kararının arasındaki farkın belirlenmesi durumunda, zaten 

söz konusu kurumlar arasındaki temel farklılık da ortaya konulmuş olacaktır. Buna 

göre, bir kimse hakkında hukuka uygunluk nedeninin bulunmasından dolayı beraat 

kararının verilmesi halinde söz konusu fiil açısından hukuka aykırılık unsuru 

gerçekleşmeyecek, dolayısıyla da işlenen fiilin hukuka uygun kabul edilmesi 

nedeniyle suç oluşmamış olacaktır. Ancak kusurunun bulunmaması nedeniyle 

hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilen kimsenin işlediği fiilin bir suç 

teşkil ettiği ancak suçun oluştuğu tespitinin ardından sübjektif olarak fail hakkında 

yapılan değerlendirmeyi içeren kusurluluk incelemesinde kişinin kusurunun 

bulunmadığı kararına varılmaktadır40. O halde beraat kararının verilmesini gerektiren 

hukuka uygunluk sebeplerinin varlığı halinde işlenen fiil suç teşkil etmeyecekken 

ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilmesini gerektiren kusuru kaldıran 

nedenlerin varlığı halinde işlenen fiil suç teşkil edecek ve neticeleri de buna göre 

belirlenecektir. Keza bu iki kararın farklı neticelerinden biri de beraat kararının 

verilmesi halinde kişi hakkında işlenen fiil nedeniyle meydana gelen zarardan dolayı 

herhangi bir tazminat mükellefiyeti söz konusu olmayacakken ceza verilmesine yer 

olmadığı kararının verilmesi halinde her ne kadar kişinin ceza hukuku bakımından 

kusurunun bulunmadığı kararı verilmiş olsa da işlenen fiilin suç teşkil etmesi 

nedeniyle meydana gelen zararın tazmin edilmesi gerekliliği ortaya çıkabilecek ve 

kişiye ceza verilmesi dışında yaptırımların uygulanması söz konusu olabilecektir41.  

Yine fiil hakkında herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması halinde, 

bu fiile karşı gerçekleştirilen başka bir fiil hakkında bir hukuka uygunluk nedeninin 

bulunması gibi bir durum olmayacaktır. Yani söz gelimi bir kimsenin meşru 

savunma amacıyla gerçekleştirdiği fiile karşı söz konusu haksız saldırıyı 

gerçekleştiren kimsenin meşru savunmadan yararlanması gibi bir durum söz konusu 

değildir. Buna göre amirin hukuka uygun emrini yerine getiren memurun fiiline karşı 

bir kimsenin meşru savunma, hakkın kullanılması, ilgilinin rızası, kanun hükmünü 

                                                 
40  Özgenç, a.g.e., s. 272; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 212; Koca, a.g.m., s. 120-121; Özbek, a.g.e., s. 

349-350; Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 396-397; Hakeri, a.g.e., s. 239.   
41   Özgenç, a.g.e., s. 339; Hakeri, a.g.e., s. 357; Koca, a.g.m., s. 124; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 243; 

Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 259-261.  
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yerine getirme gibi herhangi bir hukuka uygunluk nedeninden yararlanması mümkün 

değildir.  

Son olarak iştirak bakımından meydana gelen sonuca değinilmesi gerekir. TCK 

md.40’da yer verilen ‘bağlılık kuralı’ gereği, bir suça iştirak için kasten ve hukuka 

aykırı bir fiilin varlığı yeterli ve gereklidir. O halde birden fazla kimsenin birlikte 

karar alarak işledikleri fiil bakımından herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin 

bulunması halinde, herhangi bir suçun meydana geldiğinden bahsedilemeyeceğinden 

dolayı iştiraktan da söz edilemeyecektir.    

Buna göre verilen bilgiler çerçevesinde amirin emrini yerine getirme ile diğer 

kurumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları daha ayrıntılı bir şekilde irdelemeye 

çalışacağız.          

3.1. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  

TCK’nın 24’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, kanun hükmünü yerine 

getiren kimseye ceza verilmez. Kanun hükmünün yerine getirilmesi, bir hukuka 

uygunluk nedeni olarak kabul edilmekte; bu hukuka uygunluk nedeni, yalnızca Türk 

Kanunları açısından geçerlilik taşımaktadır42. Kanunlardan anlaşılması gereken ise, 

ceza kanunlarının yanı sıra diğer kanunlar ile tüzük ve yönetmeliği de kapsayan 

yazılı hukuk kurallarıdır43. Zira hukuk sistemimizdeki normlar hiyerarşisinin 

                                                 
42  Günal, a.g.e., s. 69; İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 118-119; 

Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 83; Önder, a.g.e., s. 174; 765 Sayılı TCK döneminde yabancı 
kanunların da Türk Kanunlarına göre daha lehe olması halinde, Türkiye’de uygulanmasını 
mümkün kılan TCK md.10a gibi bir hüküm bulunmaktaydı. Ancak 5237 sayılı TCK ile birlikte 
TCK md.19’da yer alan ve yalnızca verilecek ceza açısından bir değerlendirme yapan düzenleme 
gereği yabancı kanunların Türkiye’de uygulanması imkanı kalmamıştır 
(Özbek/Kanbur/Bacaksız/Doğan/Tepe, a.g.e., s. 265). 

43   İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 119; Dönmezer/Erman, a.g.e.,  
s. 83; Önder, a.g.e., s. 228, Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 218; Özgenç, a.g.e., s. 285; İçel/Evik, a.g.e., 
s. 101; Koca, a.g.m., s.135; Zafer, a.g.e., s. 215; Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 294; Hakeri, 
a.g.e., s. 248; Kanun ibaresinden anlaşılması gerekenin ne olduğu irdelenirken söz konusu yazılı 
hukuk kuralının hangi organ tarafından kabul edildiğine bakılmayıp, daha ziyade genel ve soyut 
kurallar içerip içermediğine bakılmaktadır (Özbek, a.g.e., s. 357); Bu durumda TCK md. 24/1’de 
yer alan hükümdeki “kanun” deyiminin içerisinde genel ve soyut olmaları halinde idarenin 
düzenleyici işlemleri olan tüzük ve yönetmelikler de yer alabilecektir (Erdoğan Teziç, Anayasa 
Hukuku, Beta Basım, 13. Bs., Ekim 2009, s. 14); Keza bazı AİHM kararlarında da kanunilik 
ilkesi geniş yorumlanmakta ve söz konusu idare kaynaklı normların da kanun kapsamında kabul 
edildiği kabul edilmektedir (Özbek/Kanbur/Bacaksız/Doğan/Tepe, a.g.e., s. 264) Bu konuda 
ayrıntılı bilgi için bkz. Özbek/Kanbur/Bacaksız/Doğan/Tepe, a.g.e., s. 264 vd.; Türk Hukukundaki 
yaygın anlayış bu şekilde olmasına rağmen Artuk/Gökcen/Yenidünya tarafından “Kanun hükmü” 
ibaresinin yalnızca ceza kanunları ve diğer kanunları kapsadığı, tüzük ve yönetmelikler 
bakımından TCK md.26/1 çerçevesinde hakkın kullanılması olarak değerlendirilmesi gerektiği 
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beraberinde getirdiği kanunun anayasaya, tüzüklerin kanunlara, yönetmeliklerin de 

tüzüklere uygun olacakları kuralının bir sonucu olarak “kanun” ibaresine idare 

tarafından çıkartılan tüzük ve yönetmelikleri de dahil etmenin ve söz konusu ifadeyi 

yeterli kabul etmenin yerinde olduğunu belirtmek gerekir44.     

Daha evvel de ifade ettiğimiz üzere kanun hükmünün belirli konularda kişilere 

yükümlülük getirdiği veya yetki tanıdığı haller söz konusu olabilir. Yükümlülük, 

kamu görevlisi için öngörülmüş olabileceği gibi sivil vatandaş için de öngörülmüş 

olabilir. Söz gelimi TCK md. 279’da, kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı 

gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de, yetkili 

makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren 

kamu görevlisinin cezalandırılacağı hükmüne yer verilerek kamu görevlisine 

işlendiğini öğrendiği suçu bildirme yükümlülüğü getirilmiştir45. Keza TCK md. 

98’de göre, yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir 

nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşulların elverdiği 

ölçüde yardım edilmesi ya da durumun derhal ilgili makamlara bildirilmesi şeklinde 

sivil vatandaşlara da yardım ve bildirim yükümlülüğü getirilmiştir46. Keza bazı 

hallerde CMK md. 90’da olduğu gibi herhangi bir kanun hükmüyle kişilere yetki de 

tanınmış olabileceğine yer vermiştik47.  

                                                                                                                                          
şeklinde aksi görüş ileri sürülmektedir (Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 406); Ancak 
Artuk/Gökcen/Yenidünya’nın söz konusu görüşlerine dayanak teşkil ettikleri görüşlerin de Türk 
Hukukundaki yaygın anlayışa dahil olduğunu özellikle ifade etmek gerekir (İçel/Sokullu-
Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 118; Önder, a.g.e. s. 164); Bir kısım görüş de 
yaygın anlayışa katılmakla birlikte genelgenin de kanun kapsamında kabul edilip edilmeyeceğini 
sorgulamakta ve haklı olarak genelgenin de bu yazılı hukuk kuralları kapsamında kabul edilmesi 
gerektiğini vurgulamaktadır (Zeki Hafızoğulları/Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, 3. bs., US-A Yayıncılık, Ocak 2010, s. 239).    

44  Ancak bu şekilde bir tartışmanın engellenmesi amacıyla kanun dışındaki tüzük, yönetmelik gibi 
diğer yazılı hukuk kurallarını da kapsayan bir düzenlemeye gidilmesi gerektiği ifade edilmektedir 
(Özbek, a.g.e., s. 359); Kanaatimizce de TCK md.24/1 hükmünde yer alan “Kanun hükmünü...” 
ifadesinden tüzük, yönetmelik gibi idarenin düzenleyici işlemlerinin de anlaşılması amaçlanıyorsa 
söz konusu ifadenin bu amaca uygun şekilde değiştirilmesinde yarar bulunmaktadır. Zira 1982 
Anayasasının şekli anlamda kanunu kabul ettiği bir hukuk sisteminde normlar hiyerarşisi 
nedeniyle kanunların anayasa uygun olması gerekliliği de göz önünde bulundurulduğunda bu 
haliyle TCK md.24/1 hükmündeki “Kanun” deyiminin idarenin düzenleyici işlemlerini kapsar 
nitelikte olmaması sonucunu doğuracaktır.    

45   Özgenç, a.g.e., s. 285. 
46   Özgenç, a.g.e., s. 285. 
47  Dolayısıyla yetki, Sevük’ün söz konusu eserinde belirttiği üzere, yürütme ve yargı gücünün bir 

kamu görevi sebebiyle ve yalnızca kamu görevlisi tarafından hukukun öngördüğü tarzda 
kullanılması olmayıp aynı zamanda sivil vatandaşa da tanınabilir bir niteliğe sahiptir (Zafer, a.g.e., 
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Buna göre, kanunla belirli şekilde davranmak hususunda yükümlü kılınan veya 

yetki tanınan kimseler, söz konusu yükümlülük veya yetkinin sınırları içerisinde 

hareket etmeleri halinde işlenen tipik fiil bakımından kanun hükmünün yerine 

getirilmesi şeklinde bir hukuka uygunluk nedeninin varlığı söz konusu olacak ve suç 

oluşmayacaktır48. Dolayısıyla görevin yerine getirilmesi olarak nitelendirilecek her 

durum, kanun hükmünün yerine getirilmesi olarak ifade edilebilecekken kanun 

hükmünün yerine getirilmesinin söz konusu olduğu her durum, görevin yerine 

getirilmesi olarak nitelendirilemeyecektir. Aynı zamanda ifade ettiğimiz üzere amirin 

yalnızca hukuka uygun emirlerinin söz konusu olduğu durumlar, görevin yerine 

getirilmesi olarak adlandırılabilecektir. O halde, kanun hükmünün yerine 

getirilmesinin bir kamu görevlisi tarafından ya da yükümlülük getirilen bir sivil 

vatandaş tarafından yerine getirilmesi ve her halde amirin hukuka uygun emrinin 

yerine getirilmesi görevin yerine getirilmesi olarak kabul edilecek ve sınırlı da olsa 

her iki kurum arasında ortak bir yönün mevcudiyetinden bahsedilebilecektir.  

Amir tarafından verilen herhangi bir emrin kamu görevlisi olmayan bir kimse 

tarafından yerine getirilmesi gibi bir durum söz konusu olmadığından amirin emrinin 

yerine getirilmesinde, kanun hükmünün yerine getirilmesinde olduğu gibi bir ayrıma 

gidilmesine gerek bulunmamaktadır. Zira kanun hükmünün yerine getirilmesinin söz 

konusu olabilmesi için mutlaka kamu hukuku ilişkisinin bulunmasına gerek 

bulunmamaktayken amirin emrinin yerine getirilmesinde ast-üst ilişkisi yeterli 

olmayıp mutlaka kamu hukuku ilişkisinin varlığı şarttır49.  

Esasında her iki kurumda da kanun hükmünün yerine getirilmesi söz konusu 

olup her ikisinde de kanun hükmünden anlaşılması gereken, daha önce değindiğimiz 

üzere geniş anlamda kanun olup yazılı hukuk kurallarıdır. Ancak her ne kadar 

                                                                                                                                          
s. 214; H.Yokuş Sevük, “Sağlık Hakkı Kapsamında Yapılan Müdahalelerin Türk Ceza Hukukunda 
Uygunluğunu Sağlayan Hükümler”, Sağlık Hukuku, Sempozyum No.1, 17.11.2006, İstanbul, 
2007, s. 225); Yetki, kanunun öngördüğü koşullar içerisinde kişinin belirli şekillerde davranmasına 
müsaade edilmesidir. Dolayısıyla CMK md. 90’da da olduğu gibi bazı konularda herkese yetki 
tanınmış olabilir.     

48  Fatih S. Mahmutoğlu, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Hukuka Uygunluk Nedenleri”, Hukuk 
ve Adalet, Yıl:2, Sayı:5, Nisan 2005, s. 46.  

49  Günal, a.g.e., s. 7; Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 85; Önder, a.g.e., s. 174; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 
250; İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 125; Hakeri, a.g.e.,  s. 320; 
Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 382; Demirbaş, a.g.e., s. 261; Zafer, a.g.e., s. 218;  
Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e.,  s. 297. 



26 
 

kaynak bakımından bir aynılık olsa da amirin emrinin yerine getirilmesinde kanun 

hükmünü yerine getiren bakımından söz konusu hükmün yerine getirilmesini 

emreden konumunda bulunan bir amir bulunmaktadır50. Yani kanun hükmünün 

yerine getirilmesinde görevin kaynağı doğrudan doğruya kanunken amirin emrinin 

yerine getirilmesinde bu kaynak amirin hukuka uygun olan emridir51. Söz gelimi 

PVSK md. 16/8 gereği polis, belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde kaçmakta 

olan kişiye karşı silahla ateş edebilir. Bu hüküm dikkate alındığında polisin silahla 

ateş etme yetkisini kullanması için amiri konumunda bulunan herhangi bir kimseden 

bu yönde bir emir almasına gerek bulunmamaktadır. Zira kanun hükmü tarafından bu 

konuda polise doğrudan bir yetki verilmiş olup polisin işleyeceği fiilin kaynağı 

bizatihi kanunun kendisidir. Ancak kanun hükmünün doğrudan kaynak olması, söz 

konusu hükmün herhangi bir amir tarafından polise emredilemeyeceği anlamına 

gelmemektedir. Daha evvel de ifade ettiğimiz üzere söz konusu PVSK md. 16 

kapsamında polise ateş etmesi yönünde amir tarafından bir emri verilmesi 

durumunda artık kanun hükmünün yerine getirilmesi hukuka uygunluk nedeninden 

değil amirin emrinin yerine getirilmesi hukuka uygunluk nedeninden bahsedilecektir.    

Herhangi bir kanun hükmünün amirin emri üzerine yerine getirilmesi ile amirin 

emri bulunmaksızın doğrudan kamu görevlisi tarafından yerine getirilmesi arasındaki 

farklılığın bazı önemli sonuçları bulunmaktadır. Buna göre ilk olarak, kanun 

hükmünün yerine getirilmesinde yalnızca söz konusu hükmü yerine getiren kimsenin 

sorumluluğu tartışılacak ve iştirak kurumu gündeme gelmeyecektir. Oysa amirin 

                                                 
50  Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 82; Önder, a.g.e., s. 173; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 250; İçel/Sokullu-

Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 124; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, 
a.g.e., s. 261; Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 403-404; Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e.,  s. 296; 
Zafer, a.g.e., s. 218; Günal, bazı görüşlerin amirin emrinin tamamen kanunun yerine getirilmesi 
olarak kabul edilmediğini, aksi takdirde amirin hukuka aykırı emir şeklinde bir ayrımın söz konusu 
olamayacağının ileri sürüldüğünü, zira kanun hükmünün yerine getirilmesi olarak kabul edilmesi 
halinde herhangi bir kanun hükmünün hukuka aykırı olamayacağının ifade edildiğini 
belirtmektedir. Nitekim amirin emrinin hukuka aykırı fakat bağlayıcı olduğunda, yani emrin yerine 
getirilmesinin ast bakımından mecburiyet arz ettiği durumlarda emir, hukuka uygun olmayıp 
hukuka aykırılığını sürdürmekle beraber yalnızca emri yerine getiren bakımından bir sorumsuzluk 
söz konusu olmaktadır (Günal, a.g.e., s. 5-6). 

51  Amirin emrinin yerine getirilmesinde fail, doğrudan doğruya harekete geçmemekte, belirli bir 
konuda yetkili mercii veya kişinin emri üzerine harekete geçmektedir. Oysa kanun hükmünün 
yerine getirilmesinde kişi, doğrudan doğruya kendiliğinden harekete geçmesi söz konusudur 
(İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 125; Köksal Bayraktar, “Ceza 
Hukukundaki Hukuka Uygunluk Nedenleri”, Ceza Hukuku Günleri – 70. Yılında Türk Ceza 
Kanunu – Genel Hükümler, (26-27 Mart 1997), İstanbul, 1998, s. 70).   
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emrinde emri veren-emri yerine getiren ilişkisi söz konusu olduğundan iştirak 

kurumu mevzu bahis olacak ve kişilerin sorumluluğunun tespiti özel bir sorun teşkil 

edecektir52. Özellikle de emrin konusunun hukuka uygun olmadığı hallerde emri 

yerine getiren açısından koşullar dikkate alındığında farklı ihtimallerin meydana 

gelmesi mümkün olacaktır. Bu bağlamda hata kurumunun dikkate alınması da bir 

zorunluluk arz edebilecek ve daha kapsamlı tartışmaların yapılması söz konusu 

olabilecektir.         

Esasında kanun hükmünün yerine getirilmesinde bu şekilde farklı ihtimallerin 

ortaya çıkmamasının tek nedeni emir veren-emri yerine getiren ilişkisinin 

bulunmaması değil, aynı zamanda kanun hükmünün hukuka aykırı olması gibi bir 

ihtimalin de mümkün olmamasıdır. Zira sıkça vurguladığımız üzere amir tarafından 

verilen herhangi bir emrin hukuka uygun olması gerekli olmasına rağmen her zaman 

hukuka uygun olmamaktadır. Nitekim gerek Anayasa’da gerek Türk Ceza Kanunu 

madde gerekçesinde emrin hukuka aykırı olması durumunda nasıl hareket edilmesi 

gerektiğine dair düzenlemeler yer almaktadır. İşte amirin emrinin hukuka aykırı 

olması halinde emrin hukuki niteliği de farklılık arz edecek olup bu farklılık, bazı 

sonuçları beraberinde getirecektir53. O halde kanun hükmünün mutlaka hukuka 

uygun olması, hukuka aykırı bir kanun hükmünden bahsedilememesi nedeniyle 

kanun hükmünün yerine getirilmesi her halde bir hukuka uygunluk nedeni olacak; 

amirin hukuka uygun emri, bir hukuka uygunluk nedeni olacakken, hukuka aykırı 

emrin yerine getirilmesi halinde işlenen fiil, hukuka uygun olmayacak, yalnızca emri 

yerine getiren bakımından bir sorumsuzluk söz konusu olacak ve bu sorumsuzluğun 

temeli bir hukuka uygunluk nedenine değil kusuru kaldıran bir nedene dayanacaktır. 

Dolayısıyla amirin emrinin hukuki niteliği, emrin durumuna göre değişiklik 

gösterecektir.   

                                                 
52  Bkz. 3. bölüm, 2.2.2. 
53   Özgenç, a.g.e., s. 377; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 250; Zafer, a.g.e., s. 217; Koca, a.g.m., s. 137-

138; Hakeri, a.g.e., s. 246.  
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3.2. Meşru Savunma 

Türk Ceza Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasında bir hukuka 

uygunluk nedeni olarak meşru savunma düzenlenmiştir54. Madde gerekçesinde meşru 

savunmanın bir hukuka uygunluk nedeni olarak düzenlendiği belirtilmiştir. Buna 

göre, kanun hükmünün yerine getirilmesinde olduğu gibi meşru savunma da her 

halde bir hukuka uygunluk nedeni teşkil edecektir. Amirin hukuka aykırı bir emrinin 

söz konusu olduğu hallerde, kusuru kaldıran bir nedenden bahsedileceğinden her iki 

kurum bakımından bazı farklı sonuçlar olacağı gibi hukuka uygun emrin yerine 

getirilmesinin hukuka uygunluk nedeni kabul edilmesinden dolayı da meşru savunma 

ile amirin emrini yerine getirme arasında bazı benzerlikler bulunacaktır55. 

Meşru savunmanın kanunda öngörülen şartlarının gerçekleşmesi halinde 

herkesin meşru savunmadan yararlanabileceği gerek kanuni düzenlemeden, gerekse 

madde gerekçesinden anlaşılmaktadır. Zira meşru savunmada aranan koşullardan 

birisi, “kişinin kendisine veya üçüncü bir kişiye yönelik haksız saldırı”dır. 

Dolayısıyla amirin emrinde, fiili işleyen kimsenin kamu görevlisi olması ve söz 

konusu emri görevi gereği yerine getirmesi gerekirken meşru savunmada bu şekilde 

bir gereklilik bulunmamakta ve bireysel hukuki değerlere yönelmiş haksız bir 

saldırının varlığı halinde kişinin kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın 

“herkes”in gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız saldırıyı 

defetme yetkisine sahip olduğu kabul edilmektedir56.      

Meşru savunmada, kişiye kendisinin veya üçüncü bir kimsenin herhangi bir 

hakkını  koruma yetkisi verilmiştir. Yani kişi, söz konusu haksız fiilden kurtulmak 

                                                 
54  Bazı görüşler tarafından “haklı savunma” olarak da isimlendirilmektedir (İçel/Sokullu-

Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 129; Mahmutoğlu, a.g.m., s. 47; Bayraktar, 
a.g.m., s. 70; Nitekim Özbek tarafından TCK’da bir terim sorunu yaşandığı, terimin yarı Türkçe 
yarı Arapça bir görünüm aldığı, haklı savunma ifadesinin daha yerinde olduğu ileri sürülmektedir 
(Özbek, a.g.e., s. 390; Keza “yasal savunma” tabirini kullanan görüşler de bulunmaktadır 
(Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 301; Zafer, a.g.e., s. 269).   

55   Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 104-105; Önder, a.g.e., s. 186-187; Özgenç, a.g.e., s. 309; 
İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 132; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 
219-220; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 276-277; Öztürk/Erdem, a.g.e., s. 197; 
Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 408; Demirbaş, a.g.e., s. 268; Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 
301-302; Hakeri, a.g.e., s. 253; Zafer, a.g.e., s. 220; Mahmutoğlu, a.g.m., s. ; Koca, a.g.m., s. 140.  

56  Günal, a.g.e., s. 11; Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 110; Özgenç, a.g.e., s. 313; Koca/Üzülmez, a.g.e., 
s. 223; İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 140; Mahmutoğlu, 
a.g.m., s. 50; Koca, a.g.m., s. 140; Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 416-417; Öztürk/Erdem, 
a.g.e., s. 200; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 281. 
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veya üçüncü kişiyi kurtarmak amacıyla başka bir haksızlık teşkil eden fiili 

gerçekleştirme hususunda yetkili kılınmıştır57. Bu bakımdan da meşru savunma, 

amirin emrini yerine getirme ile benzer bir özellik taşımaktadır. Ancak meşru 

savunma, kişinin kamu görevlisi olması gibi bir şart aramayıp söz konusu hakkın 

korunması amacıyla herkese yetki vermesi bakımından amirin emrinden 

ayrılmaktadır.  

Bazı hallerde iki kurumun da iç içe olabileceği meselesine de değinilmelidir. 

Savaş esnasında düşmanın saldırısına karşı amirin emrini yerine getiren bir kimse, 

hem meşru savunma hem de amirin emri hukuka uygunluk nedenlerinin 

bulunduğunu ileri sürebilecektir. 

Gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıya 

yönelik olarak yapılan meşru savunmaya karşı meşru savunma söz konusu 
                                                 
57   Meşru savunmada kişiye kendisinin veya üçüncü kişinin hakkını korumak üzere davranma yetkisi 

tanındığı görülmektedir. Esasında bu yetkinin yanı sıra, savunmada bulunmanın kişinin hakkı 
olduğu da ifade edilebilir. Zira meşru savunmanın niçin hukuka uygunluk nedeni olarak kabul 
edildiği, kişiye ceza verilmeyeceğinin kabul edildiğine ilişkin teorik tartışmalarda “gerek haksız 
saldırıyı devletin yerine saldırıya uğrayan kişinin cezalandırdığı, gerek haksızlığı ortadan 
kaldırmanın ahlaki bir kefaret olduğu, gerekse devletin kişinin hakkını koruyamadığı bir durumda 
kişinin devlet organı gibi hareket edebileceği, müdafaanın meşruluğunun hukukun görev 
kavramında kaynaklandığı” şeklinde görüşler ileri sürülmektedir. Bu görüşlerden de meşru 
savunmada kişiye hak ve yetki tanındığı anlaşılabilir (Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 105; Önder, 
a.g.e., s. 187); Nitekim kolluk görevlilerinin kendilerine veya başkalarına yönelik gerçekleşen bir 
saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla silah kullanmaları halinde kolluk görevlilerinin zor ve silah 
kullanmaya ilişkin kanun hükümlerine başvurmaksızın doğrudan meşru savunmaya dayalı bir 
değerlendirme yapılması gerektiği ifade edilerek kolluk görevlilerinin bu gibi hallerde de saldırıyı 
etkisiz kılma ve bu saldırıyı etkisiz kılacak ölçüde silah kullanma yetkisini haiz oldukları 
vurgulanmaktadır (Özgenç, a.g.e., s. 290-291; Özbek, a.g.e., s. 371); Meşru savunmanın varlığı ve 
koşulları bakımından  kolluk görevlileri ile herhangi bir insan arasında fark bulunmadığı 
kabulünden hareketle kolluk görevlilerine tanınan yetkinin sivil vatandaşa da tanındığı 
belirtilebilecektir. Nitekim Yargıtay’ın birçok kararında da silah kullanan sivil vatandaşların 
meşru savunma halinde oldukları kabul edilmektedir: “Maktülün, mağdur Celal’in hayatına 
yönelttiği devam eden silahlı saldırısını derhal durdurmak amacı ile sanık Bahri tarafından 
yapılan atışlarla maktülün öldürülmesine ilişkin olayda yasal savunma koşullarının bulunduğu 
ve sanık hakkında TCK.nun 49/2. maddesiyle uygulama yapılması gerektiği halde, yasal savunma 
koşullarının aşıldığından bahisle yazılı şekilde karar verilmesi... (1. CD., 17.02.2000, 4747/406 – 
Sedat Bakıcı, 5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Genel Hükümleri, Adalet Yayınevi, 
Ankara 2008, s. 567); “Olayın kendisine haber verilmesi ile koşarak olay yerine gelen sanığın 
maktülün “hepinizi öldüreceğim” diyerek annesi Satıa’nın başına tabanca dayamış bir halde 
sürüklediğini ve yere çöktürdüğünü görmesi üzerine tabanca ile 1 el ateş ederek maktülü 
başından vurup öldürdüğünün delillerden anlaşılmasına, mahkemece de oluşan bu şekilde vuku 
bulunduğunun kabul edilmesine göre, sanığın öldürme eylemini TCK. 49/2 maddesinde 
öngörülen yasal savunma şartları dahilinde işlediğine hükmolunarak “ceza tertibine yer 
olmadığına ve beraatine” karar verilmesi gerekirken maktülün o ana kadar ateş etmemiş 
olmasının bundan sonra da ateş etmeyeceğinin garantisi sayılıp sanığın da bunu bilecek durumda 
olduğu varsayılarak bu oluş karşısında geçerli olmayan düşünce ile yazılı şekilde mahkumiyet 
hükmü tesisi... (1.CD., 13.02.2002, 2001/4811-2002/500 - Bakıcı, a.g.e., s. 568).        
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olmayacaktır. Zira hukuka uygunluk nedeninden yararlanan kimseye karşı bir başka 

kimsenin de hukuka uygunluk nedeninden faydalanması söz konusu değildir. Fakat 

aynı durum, zorunluluk halinde olduğu gibi kusuru kaldıran veya azaltan nedenlerde 

bulunmamaktadır58. O halde amirinin hukuka aykırı emrini yerine getiren memurun 

fiili haksızlık unsurunu içermeye devam edeceğinden söz konusu memurun söz 

konusu emre binaen işlediği fiile karşı herhangi bir kimsenin meşru savunmada 

bulunması mümkün olabilecektir.  

Son olarak konu kapsamında önem taşıyan sınırın aşılması meselesine de 

değinmekte yarar bulunmaktadır. TCK md. 27 hükmünün birinci fıkrasında “Ceza 

sorumluluğunu kaldıran nedenlerde...” ibaresine yer verilerek hukuka uygunluk 

nedenlerinde sınırın aşılmasına yer verilmiştir59. Buna göre, ceza sorumluluğunu 

kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması halinde, fiil taksirle işlendiğinde 

de cezalandırılıyorsa, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte 

birine kadarı indirilerek hükmolunur. Dolayısıyla amirin emrinin yerine getirilmesi 

esnasında emri yerine getirenin kast olmaksızın sınırı aşması gibi bir durum, emrin 

hukuka uygun olması durumunda söz konusu olabilecek ve cezada belirli oranlarda 

indirime gidilecektir.    

TCK md. 27’de meşru savunma bakımından özel bir hükme yer verilerek 

meşru savunmada sınırın aşılmasının mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya 

telaştan ileri gelmiş olması halinde faile ceza verilmeyeceği ifade edilmiştir60. 

Hükümet Tasarısında, maddenin ikinci fıkrasının bütün hukuka uygunluk nedenlerini 

kapsayacak şekilde düzenlendiği, oysa heyecan, korku veya telaşın ancak meşru 

savunma hâlinde söz konusu olabileceğinden dolayı fıkra metninin başına “meşru 

                                                 
58  Özbek, a.g.e., s. 411. 
59  Nitekim bu husus, madde gerekçesinde, “Bölüm başlığına paralel olarak, madde metnindeki 

“hukuka uygunluk nedenleri” yerine, “ceza sorumluluğunu kaldıran nedenler” ibaresi 
konulmuştur.” şeklinde vurgulanmaktadır. Esasında bölüm başlığında da yer alması ve kapsamında 
hem hukuka uygunluk nedenleri hem de kusuru azaltan ve kaldıran nedenlerin bulunduğunun 
kabul edilmesinden dolayı ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerden kusuru kaldıran nedenler 
de anlaşılabilecek niteliktedir. Fakat kusuru kaldıran nedenlerde kişinin kasten hareket ettiği 
hususuna dikkat çekilerek sınırın aşılmasının söz konusu olmayacağı ifade edilmektedir (Koca, 
a.g.m., s.141; Özgenç, a.g.e., s. 383; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 239; Artuk/Gökcen/Yenidünya, 
a.g.e., s.469-470; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 324; Öztürk/Erdem, a.g.e., s. 
224; Hakeri, a.g.e., s. 379).    

60  Madde gerekçesinde de belirtildiği üzere meşru savunma hakkına ilişkin özel bir sınırın aşılması 
hâli düzenlenmiştir.  
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savunmada” ibaresinin konulduğu da madde gerekçesinde belirtilmiştir. O halde söz 

konusu düzenleme, hükümet tasarısındaki haliyle kalmış olsaydı amirin hukuka 

uygun emrinin de bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmesinden dolayı söz 

konusu düzenleme, amirin hukuka uygun emrini de kapsar nitelikte olacaktı. Ancak 

mevcut haliyle düzenlemenin yalnızca meşru savunma için geçerli olduğunu, bu 

açıdan sınırın aşılması kapsamında meşru savunma ile amirin emrinin bu düzenleme 

bağlamında da birbirinden ayrıldığını vurgulamak gerekir.    

3.3. Zorunluluk Hali  

TCK md. 25/2 hükmüne göre, gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka 

yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan 

ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile 

ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu 

ile işlenen fiillerden dolayı “zorunluluk hali” söz konusu olacak ve faile ceza 

verilmeyecektir. Madde gerekçesinde ifade edildiği üzere zorunluluk hali, kusuru 

ortadan kaldıran bir neden olarak düzenlenmiştir.  

Türk Hukukunda her ne kadar zorunluluk halinin bir hukuka uygunluk nedeni 

olduğunu belirten görüşler olsa da61 zorunluluk hali, genel olarak kusuru kaldıran bir 

                                                 
61   Mahmutoğlu, a.g.m., s. 51; Öztürk/Erdem, a.g.e., s. 206; Söz konusu görüşe göre, “Ceza 

Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler” genel başlığı altında yer alan ve TCK md.25/1’de düzenlenen 
meşru savunmanın hukuka uygunluk nedeni kabul edilmesine karşılık aynı maddenin ikinci 
fıkrasında bulunan zorunluluk halinin kusuru kaldıran bir neden olarak kabul edilmesinin anlaşılır 
olmadığı ifade edilmektedir (Hafızoğulları/Özen, a.g.e., s. 247; Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 
313; Zafer, a.g.e., s. 277); Zafer, Alman hukukunda olduğu gibi Türk hukukunda da zorunluluk 
halinin hem hukuka uygunluk nedeni, hem de kusurluluğu kaldıran neden olarak kabul 
edilebileceğini ileri sürmekte ve bu görüşüne dayanak olarak gösterdiği hususlar arasında CMK 
md. 223’te hukuka uygunluk nedenlerinin tek tek sayılmamış olmasına da yer vermektedir. Keza 
kusuru kaldıran zorunluluk halinin de kanunda ayrıca düzenlenmemiş olan mücbir neden olduğunu 
belirtmektedir (Zafer, a.g.e., s. 277); Özbek ise, zorunluluk hali ile korunmak istenen yararın 
kişinin kendisine ait olabileceği gibi bir başkasına da ait olabilmesi, kanun maddesinde tıpkı meşru 
savunmada olduğu gibi “ceza verilmez” ibaresine yer verilmesi nedenlerinden dolayı TCK 
md.25/2 hükmünün hukuka uygunluk nedeni olarak zorunluluk halini de barındırabileceğini 
belirmekte ve kanun değişikliği yapılarak mehaz Alman Ceza Kanunu’nda olduğu gibi TCK’da da 
iki ayrı zorunluluk haline yer verilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Buna rağmen Özbek, 
zorunluluk halini, gerekçede ve CMK md.223’te ifade edildiği gibi kusuru kaldıran bir neden 
olarak incelemektedir (Özbek, a.g.e., s. 413); Tüm bu görüşlere rağmen meşru savunmada, 
savunma, yalnızca gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan saldırıyı yapan kimseye 
karşı gerçekleştirilebilecekken zorunluluk halinde, gerçekleşen tehlikeyle hiçbir ilgisi bulunmayan 
bir kimseye karşı işlenen ve haksızlık teşkil eden bir fiil söz konusudur. Dolayısıyla zorunluluk 
halinde işlenen fiil sonucunda, zarar gören kişinin herhangi bir saldırısı ya da meydana gelen 
tehlikenin gerçekleşmesine yönelik  herhangi bir katkısı bulunmamaktadır. Zorunluluk halinin 
hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmemesi, yani zorunluluk halinde işlenen fiilin tüm 
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neden olarak kabul edilmektedir62. Ancak gerek TCK madde gerekçesinde, gerekse 

CMK md.223’te yer alan düzenlemede, açıkça zorunluluk halinin kusuru kaldıran bir 

neden olduğuna yer verilmiş ve bu hallerde, kişi hakkında ceza verilmesine yer 

olmadığı kararının verileceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla zorunluluk halinin bazı 

hallerde hukuka uygunluk nedeni, bazı hallerde kusuru kaldıran bir mazeret nedeni 

olduğu ileri sürülemeyecektir. O halde emrin hukuka uygun olup olmadığına göre 

niteliğinde değişiklik söz konusu olan amirin emrinin yerine getirilmesi, zorunluluk 

halinden bu bakımdan ayrılmaktadır. Esasında “ceza sorumluluğunu kaldıran veya 

azaltan nedenler” başlığı altında düzenlenen kurumlardan yalnızca amirin emrini 

yerine getirmenin hukuki niteliği açısından farklı ihtimaller söz konusu olup diğer 

kurumlarda farklı ihtimallerden bahsedilemeyecektir.  

Kusuru kaldıran nedenlerle mazeret nedenleri arasındaki farklılığın temel 

sonucu ise, yaş küçüklüğü, akıl hastalığında olduğu gibi kusuru kaldıran nedenlerde 

kişi hakkında tedbir uygulanabilmesiyken zorunluluk, amirin hukuka aykırı, 

bağlayıcı emri gibi mazeret nedenlerinde kişi hakkında tedbir uygulanması söz 

konusudur63. Dolayısıyla zorunluluk hali ile amirin hukuka aykırı bağlayıcı emrini 

yerine getirmenin, hukuki nitelik ve sonuçları açısından biribirine benzediği ifade 

edilmektedir. Zira emrin hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı olması halinde de bir 

mazeret nedeninden bahsedilebilecek ve söz konusu emir üzerine işlenen fiil, 

haksızlık teşkil etmeye devam etmesine rağmen fiili işleyen fail, iradesinin 

etkilenmesinden dolayı mazur görülecektir64.  

                                                                                                                                          
hukuk düzeni bakımından hukuka uygun nitelendirilmemesinin sebebi, Hakeri’nin deyimiyle, 
“Hukuk düzeninin kişilerin hayatını mutlak olarak koruması ve kendisinden kaynaklanmayan bir 
kimsenin öldürülmesinin hukuka uygun kabul edilememesidir (Hakeri, a.g.e., s. 324-325).” 
Dolayısıyla TCK md. 25/2 kapsamında düzenlenen zorunluluk halinin, gerekçede belirtildiği üzere 
kusur kapsamında değerlendirilmesi yerinde olacaktır.    

62    Özgenç, a.g.e., s. 372; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 253-254; Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 520; 
Sözüer, zorunluluk halinin her zaman kusurluluğu kaldırmadığını, bazı durumlarda kusuru 
azalttığını ifade etmektedir. Nitekim zorunluluk halinin mazeret nedeni olarak kabul edilmesinin 
önemli sonuçlarından biri de kusuru kaldıran nedenlerde kusurun kurucu unsurları olan kusur 
yeteneği ve haksızlık bilincinden birinin bulunmaması söz konusuyken mazeret nedenlerinde 
kusur etkilenmekte, kurucu unsurlar bütünüyle ortadan kalkmamaktadır (Adem Sözüer, “Türk 
Ceza Kanunu’nda Öngörülen Mazeret Sebeplerine İlişkin Soru ve Cevaplar”, Hukuki 
Perspektifler Dergisi, S.6, Mayıs 2006, s.231-232); Hakeri, zorunluluk halinin bir mazeret nedeni 
teşkil ettiğine değinmeksizin gerekçede ifade edildiği üzere kusuru kaldıran bir neden olduğunu 
belirtmektedir (Hakeri, a.g.e., s. 325 vd.).  

63  Özgenç, a.g.e., s. 374; Sözüer, a.g.m., s. 231.  
64  Ayrıntılı bilgi için bkz. ikinci bölüm, 1.2.2. 
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Tıpkı meşru savunmada olduğu gibi kanunda yer verilen şartların 

gerçekleşmesi halinde herkes zorunluluk halinden yararlanabilecekken amirin 

emrinin yerine getirilmesinde, yalnızca hiyerarşik yapı içerisinde bulunan ve emri 

yerine getirmekle yükümlü olan kamu görevlisi yararlanabilecektir. Dolayısıyla 

zorunluluk halinde kamu hukuku ilişkisinin varlığı aranmazken, amirin emrinin 

yerine getirilmesinde bu şekilde bir ilişkinin varlığı şarttır.  

TCK’daki bazı suç tipleri bakımından kusurluluğu kaldıran veya azaltan 

nedenlerden yalnızca zorunluluk hali bakımından özel düzenlemelere yer verilmiştir. 

Söz gelimi TCK md. 147 gereği, hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak 

için işlenmesi halinde olayın özelliklerine göre cezada indirim yapılabileceği gibi 

ceza vermekten de vazgeçilebilir. Ancak amirin emrini yerine getirme bakımından 

TCK’da herhangi suç tipi dikkate alınmak suretiyle özel bir düzenlemeye yer 

verilmemiştir.  

Son olarak amirin emrinin yerine getirilmesi ile zorunluluk halinin iç içe 

olmasını sonuçlayacak nitelikte olan Askeri Ceza Kanunu’nun 46’ncı maddesi 

hükmünü irdelemekte yarar bulunmaktadır. As.CK. md 46 hükmüne göre, “Vazife ve 

hizmette şahsi tehlike korkusu cezayı hafifletmez.” Buna göre örneğin, görevini 

yerine getirdiği esnada bilerek neden olmadığı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya 

kalan askerin görevini terk ederek söz konusu tehlikeyi ileri sürmesi halinde, 

zorunluluk halinden yararlanması mümkün olmayacaktır. Keza Erman, bir savaş 

gemisinde görevli askerin gemi batarken gemiyi en son terk etmeyip hemen kaçmak 

istemesi ve bu esnada çıkan kargaşada birini öldürmesi halinde askerlik hizmetinin 

kişiye yüklediği görev nedeniyle herhangi bir şekilde zorunluluk halinden 

bahsedilemeyeceğini ve kişinin tehlikeye rağmen mazur görülemeyeceğini 

belirtmektedir65. Buna göre, As.CK. md.46/1 hükmü, görevini yerine getiren askere 

                                                 
65  Sahir Erman, Askeri Ceza Hukuku, 7. bs., Üçdal Neşriyat, İstanbul 1983, s. 187; Zeynel 

T.Kangal, Askeri Ceza Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010, s. 103; Askeri Ceza 
Kanunu’nda, müstahkem bir mevkii; müdafaasına hizmet eden bütün vasıtaları kullanıp 
bitirmeksizin düşmana teslim eden mezkur mevkiin kumandanı; Emri altında bulunan müdafaa 
vasıtalarını ihmal ile kendisine mevdu mevkii terk eden veya düşmana teslim eden kumandan; 
Vazifesinin kendisinden talep eylediği her şeyi evvelden yapmayarak emri altına tevdi edilen 
kıtaatın teslimi silah etmesini intaç edecek surette açık sahrada düşmanla mukavele yapan 
kumandan; Askeri bir gemi ve tayyareyi ve yahut mürettebatını düşmana teslim etmemek için 
vazifenin kendisinden talep ettiği her şeyi evvelden yapmayarak düşmana teslim eden gemi ve 
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yerine getirdiği görevden dolayı zorunluluk halinden yararlanması imkanını ortadan 

kaldırır niteliktedir66. Fakat özellikle vurgulamak gerekir ki, TCK md. 5 gereği ve 

keza As.CK. Ek md. 8 hükümleri gereği artık söz konusu Ask.Ceza K. md.46/1 

hükmünün geçerliliği kalmamıştır67. Zira TCK md. 5 hükmüne göre, Türk Ceza 

Kanunu’nun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren özel kanunlar 

hakkında da uygulanacaktır. Keza aynı şekilde As.CK Ek Madde 8’e göre, “...Türk 

Ceza Kanunu’nun genel hükümleri Ask.Ceza K.’da yer verilen suçlar hakkında da 

uygulanır. Ancak, bu Kanunun fer'î askerî cezalara ve cezaların ertelenmesine ilişkin 

hükümleri ile zamanaşımına ilişkin 49’uncu maddesinin (A) bendi hükümleri 

saklıdır.” Dolayısıyla TCK md.25/2’de düzenlenen zorunluluk halinin koşullarının 

As.CK’da yer alan bütün suçlar hakkında da geçerli olduğu, bu koşullardan farklı 

olarak As.CK. md.46/1’yer alan koşulun bir geçerliliğinin kalmadığı özellikle 

vurgulanmalıdır68.     

Nihayet amirin emrini yerine getirmede de esasında ast bakımından bir 

zorunluluk halinin varlığından bahsedilebilecektir. Zira ast-üst ilişkisini beraberinde 

getiren ve üst tarafından verilen emirlere itaat edilmesi yükümlülüğünü beraberinde 

getiren hiyerarşi ilişkisi astı, verilen herhangi bir emri yerine getirmeye zorlayıcı 

kurallar içerir. Ancak zorunluluk hali ile amirin emrini yerine getirme arasındaki 

temel farklılık amirin emrinde zorunluluğun tamamen görev kaynaklı olmasıdır.        

3.4. Hakkın Kullanılması  

Türk Ceza Kanunu’nda hakkını kullanan kimseye ceza verilmeyeceği hükmüne 

yer verilerek “hakkın kullanılması” şeklinde bir hukuka uygunluk nedeni 

                                                                                                                                          
tayyare kumandanın ölüm cezasıyla cezalandırılacağı hükmüne yer verilmiştir (Ask.Ceza K. md. 
62). 

66    “Asker kişi olan sanık, gerektiğinde canını verme pahasına da olsa verilen görevi yerine 
getirmekle yükümlüdür. Bu nedenle kendisine teslim edilen ve namusu gibi koruması gerektiği 
silahını yanından ayırmaması, hiçbir şekilde başkalarına vermemesi İç Hz.K.nun 42 ve 
Yönetmeliğin 97’nci maddeleri gereğidir. Diğer taraftan ASCK’nin 46’ncı maddesi “vazife ve 
hizmette şahsi tehlike korkusu cezayı hafifletmez” hükmü amirdir. Bu nedenlerle çatışma 
sırasında yaşanan kargaşa nedeniyle bir an için silahını düşürmüş olsa bile sanığın, tüfeğini 
orada bırakmayıp takip etmesi asker olmasının kendisine yüklediği bir görev ve 
yükümlülüktür. Bu nedenlerle sanığın suç kastı ile hareket etmediğini kabul eden Daire 
Kararında isabet görülmemiştir (As.Yar.Drl.Krl.03.04.1997, 53/54 – İsmet Polatcan, TSK İç 
Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, yy., Mayıs 2010, s. 304)”.  

67   Hakeri, a.g.e., s. 328. 
68   Bu konuda, söz konusu Ask.Ceza K. md. 46/1 hükmünün geçerliliğini kaybettiğine ilişkin 

tartışmalar için bkz. s. 5. 
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öngörülmüştür (TCK md. 26/1). Zira hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeni, 

765 sayılı TCK’da yer almamakta, yazılı olmayan hukuka uygunluk nedenleri 

arasında telakki edilmekteydi69. Bu bakımdan da hakkın kullanılması, 765 sayılı 

TCK döneminde bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilen ve md. 49/1 

hükmünde düzenlenen amirin hukuka uygun emrinin yerine getirilmesinden farklı bir 

özellik arz etmekteydi. Ancak 5237 sayılı TCK’da hakkın kullanılmasının ayrıca 

düzenlenmesiyle birlikte, iki kurum arasında bu yönde bir farklılık da kalmamıştır.  

Diğer kurumlarda olduğu gibi hakkın kullanılmasında da amirin emrinin yerine 

getirilmesi ile aralarında hukuki nitelik bakımından söz konusu olan farklılığın yahut 

da benzerliğin beraberinde getirdiği bazı sonuçlar bulunmaktadır. Bu sonuçlara daha 

evvel değindiğimizden dolayı bu konuya ayrıca yer vermeye gerek duymuyoruz. 

Hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeninden bahsedilebilmesi için 

öncelikle kişiye tanınmış sübjektif bir hakkın bulunması gerekmektedir70. Bu 

sübjektif hakkın kaynağı yazılı hukuk kuralları olabileceği gibi örf adet kuralları da 

olabilir. Amirin emrinde ise, amirin emrinin mutlaka maddi anlamda kanun 

kapsamında kabul edilen yazılı hukuk kurallarına dayanması gerekmektedir. Zira 

emrin meşru kabul edilebilmesi için gerekli koşullardan birisi de emrin şekilde ve 

içerik bakımından kanuna uygun olması gerekliliğidir.  

İki kurum arasındaki en önemli fark ise, hakkın kullanılmasında söz konusu 

hakkın kullanılması için herhangi bir merciin veya kimsenin aracılığına gerek 

bulunmaması, kişi doğrudan harekete geçebilmesidir71. Oysa amirin emrinin yerine 

getirilmesinde herhangi bir yetki veya yükümlülüğün söz konusu olabilmesi için 

mutlaka amir konumunda bulunan bir kimse tarafından bir emrin verilmesi gerekir. 

Bu farklılığın doğal bir sonucu olarak da hakkın kullanılmasında kişi bakımından her 

ne kadar bir yetkiden bahsedilebilecek olsa da bir yükümlülük söz konusu 

olmayacaktır72. Fakat amirin emrinin yerine getirilmesinde üst tarafından verilen 

                                                 
69  Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 29 vd. 
70  İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 167; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 

226; Özgenç, a.g.e., s. 278.  
71    Günal, a.g.e., s. 9; Özgenç, a.g.e., s. 279; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 226.   
72   Bu konuda bir görüş, kanunun belirli statülerde bulunan kimselere kanun tarafından görevlerinin 

kapsamı dahilinde yetki tanımış olmasının söz konusu olabileceği, bu bakımdan da kanun 
hükmünün yerine getirilmesinin yetkinin kullanılması şeklinde ortaya çıktığı ve bu yönüyle hakkın 
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emir, kişiye belirli bir fiilin işlenmesi için yükümlülük de getirebilir. Dolayısıyla 

hakkın kullanılmasında kişi bakımından amirin emrinin yerine getirilmesinde olduğu 

gibi bir “mecburiyet” söz konusu olmayacaktır73. 

Son olarak hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedenine, tıpkı zorunluluk 

halinde olduğu gibi  bazı suç tipleri bakımından özel düzenlemelere yer verilmiştir. 

Söz gelimi TCK md. 127 ve 128’de hakaret suçuyla ilgili olarak isnadın ispatı ve 

iddia ve savunma dokunulmazlığı hakkı düzenlenmiştir74. Bu bağlamda da amirin 

emri ile hakkın kullanılmasının birbirinden ayrıldığını ifade etmek gerekir. 

3.5. Cebir ve Tehdit 

TCK md. 28 hükmüne göre, karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir 

ve şiddet veya muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen 

kimseye ceza verilmez. Bu gibi hâllerde cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidi 

kullanan kişi, suçun faili sayılır. Buna göre, bir kimseye tehdit veya cebir 

uygulayarak suç işleten kimse dolaylı fail olarak sorumlu tutulacaktır75.  

Cebir ve tehdidin de kişinin kusurunu kaldıran bir neden olduğunu belirtmek 

gerekir. Bu açıdan amirin hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı emrinin yerine getirilmesi 

ile hukuki nitelik bakımdan benzerlik göstermektedir. Keza bunun yanı sıra esasında 

her ikisinde de kişiden yapılması istenen bir fiil bulunup kişi, söz konusu fiili yerine 

getirmek hususunda özgür iradesiyle hareket etmemekte, fiili işlemeye mecbur 

bırakılmaktadır76. Kişinin kendisinden yapması istenilen davranışı yapmaması 

halinde kendisi açısından bazı olumsuzlukların gerçekleşmesi olasılığı gündeme 

gelmektedir. Ancak amirin emrini yerine getirme şeklindeki kusuru kaldıran neden, 

yalnızca kamu hukuku ilişkisinin bulunduğu ast-üst arasında mümkünken cebir ve 

tehdit bakımından bu şekilde bir sınırlandırma bulunmamaktadır.  

                                                                                                                                          
kullanılmasından ayrıldığını belirtmektedir (Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 261; 
Öztürk/Erdem, a.g.e., s. 191); Buna rağmen diğer görüş, hakkın kullanılmasında da bir yetkiden 
bahsedileceğini, ancak bunun bir yükümlülük arz etmeyeceğini; dolayısıyla da hakkın 
kullanılmasının genel başlık olarak görevin yerine getirilmesinden ayrıldığını ifade etmektedir 
(Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 82; Demirbaş, a.g.e., s. 259).  

73   Günal, a.g.e., s. 10.  
74   Koca/Üzülmez, a.g.e.,  s. 227. 
75   Özgenç, a.g.e., s. 369. 
76  Füsun Sokullu-Akıncı, “Ceza Hukukunda Kusurluluk”, Ceza Hukuku Günleri, İstanbul 1998, s. 

103. 
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Bu bağlamda cebir ve tehdit ile amirin emrini yerine getirme arasındaki ilişkiye 

de değinmekte yarar bulunmaktadır. Şöyle ki üstü tarafından verilen herhangi bir 

emri yerine getiren memur bakımından amirin emrini yerine getirmenin yanı sıra bir 

tehdidin de söz konusu olduğunun ileri sürülüp sürülemeyeceği tartışmasının da 

yapılması gerekir. Ceza hukuku anlamında bir tehdidin varlığından bahsedilebilmesi 

için kişinin hayatına veya vücut bütünlüğüne yönelik bir tehlikenin bulunması, suç 

oluştursun ya da oluşturmasın haksızlık teşkil eden bir fiilin gerçekleştirileceği 

yönünde bir beyanla kişinin korkutulması ve söz konusu tehdidin belirli bir ağırlığa 

ulaşması da gerekir77. Tehdidin kişiyi gerçekten kendisinden yapılması istenen fiili 

gerçekleştirmeye mecbur bırakıp bırakmadığı tespit edilirken korunmaya çalışılan 

hukuki değerle işlenen fiilin ihlal ettiği değer karşılaştırılmalı; tehdidin kişinin 

iradesini gerçekten bertaraf ettiğinin veya bu boyuta ulaştığının kabul edilebilmesi 

için ihlal edilen değer, feda edilen değere göre daha önemsiz ya da en azından eşit 

olmalıdır78. Yine kişi, yerine getirmesi istenen fiili işlemesi dışında meydana 

gelebilecek tehlikeden başka türlü korunmayacak durumda olmalıdır79. Dolayısıyla 

amirin emrinin yerine getirilmesi ile tehdidi birbirinden ayıran en önemli hususun 

tehditte kişinin tehlikeden “başka türlü korunamayacak durumda bulunması” 

gösterilebilir. Zira kendisine emir verilen bir memura üstü tarafından bir tehdidin söz 

konusu olduğunun ileri sürülmesi halinde bir hukuk devleti içerisinde memurun söz 

konusu emri yerine getirmemesini sağlayacak başka imkanların mutlaka 

bulunduğunu ifade etmek gerekir. Nitekim söz gelimi TSK İç Hizmetleri Kanunu 

md. 33 hükmüne göre, emirlerin hizmete müteallik olması (Silâhlı Kuvvetler İç 

Hizmet Kanunu madde 8 ve 16) ve kanun ve nizamları ihlâl etmemesi şarttır. Ancak, 

Askerî Ceza Kanunu’nun 41’inci maddesinin b fıkrası şümulüne giren haller80 

haricinde ast, aldığı emri kanun ve nizama uygun bulmasa bile yerine getirir ve 

ondan sonra şikâyet eder. Keza amirin verdiği emrin Askerî Ceza Kanunu’nun 

41’inci maddesinin b fıkrası şümulüne giren hallere müteallik olması, yani amirin 

                                                 
77   Özgenç, a.g.e., s. 371; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 262. 
78   Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 264. 
79   Hakeri, a.g.e., s. 345. 
80  Ask.Ceza K.’nin 41’inci maddesinin b fıkrası, amirin emrinin adli ve askeri bir suç maksadını 

ihtiva eden bir fiile müteallik olduğunun kendisince (emri yerine getiren tarafından) malum olması 
halini içermektedir.  
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emrinin adli ve askeri bir suç maksadını ihtiva eden bir fiile müteallik olduğunun 

kendisince (emri yerine getiren tarafından) malum olması halinde emrin yerine 

getirilmeyeceği ve gecikmeksizin en kısa yoldan bir derece yukarı âmire bu konuda 

gerekli bilginin verilmesi gerektiği hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla her 

halükarda Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlara göre 

daha sıkı koşullarda görev yapan ve ‘mutlak itaatin’ söz konusu olduğu askerler 

açısından dahi alınan hukuka aykırı ve suç teşkil eden emrin yerine getirilmemesi ve 

bir üst makamın bu konuda bilgilendirilmesi hususunda olanaklar tanınmıştır. 

Dolayısıyla kural olarak görev dahilinde verilen hukuka aykırı emrin yerine 

getirilmemesi halinde bazı yaptırımların uygulanacağı şeklindeki beyanlar81 

sebebiyle hiçbir memur ya da asker, tehdidin varlığından dolayı işlediği fiil 

bakımından iradesinin bulunmadığını, bu nedenle mazur görülmesi gerektiğini ileri 

süremeyecektir82.  

                                                 
81  Ask.Ceza K.’nin 87’nci maddesine göre, “Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler bir 

aydan bir seneye kadar, emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir 
tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenler, üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile 
cezalandırılırlar.” Söz konusu düzenlemede bahsedilen emirler, adli ve askeri bir suç maksadını 
ihtiva eden bir fiile müteallik olduğunun yerine getiren tarafından malum olmasının söz konusu 
olduğu haller dışındaki emirlerdir. Yani bu hükümleri birlikte değerlendirerek bir sonuca varmak 
gerekmekte ve emrin adli veya askeri bir suç işlemek maksadıyla verildiğinin emri yerine 
getirecek tarafından malum olması durumunda emrin yerine getirilmemesi ve TSK İç Hizmet Yön. 
md. 33 gereği bir üst makama gidilmesi halinde emri yerine getirmekten imtina eden asta herhangi 
bir ceza verilmesi, yaptırım uygulanması mümkün olmayacaktır. Hatta asta herhangi bir yaptırım 
uygulanmamakla birlikte Ask.Ceza K. md. 109/1 gereği, rütbe veya makam ve memuriyetinin 
nüfuz ve salahiyetini suiistimal ederek madununa bir suçun yapılmasını teklif eden, amir veya 
mafevk iki seneye kadar hapsolunacaktır.  

 Keza Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesinde “Emre Aykırı Davranış” şeklinde bir kabahate 
yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre, “Yetkili makamlar tarafından adli işlemler 
nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka 
uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu 
cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm 
bulunan hallerde uygulanabilir. 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı 
maddesine diğer kanunlarda yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır.” Bunun yanı sıra 
emri yerine getirmeyen ast bakımından bazı disiplin yaptırımlarının uygulanması da söz konusu 
olabilir (Bkz. Üçüncü Bölüm, 1.2.1.1.3).   

82  Bu konuda Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından 01.07.1998 yılında verilen bir kararda bir üstün 
astına yönelik olarak yönelttiği suç teşkil eden bir beyan ve bu beyan üzerine hareket eden bir ast 
söz konusu olup astın söz konusu tehdit nedeniyle kasten hareket etmediği sonucuna ulaşılmıştır: 
“Malazgirt Jandarma Birlik Komutanlığı’nda Hareket-Eğitim Astsubayı olan sanık T.K.nın 
19.10.1994 tarihinde bir teröristin cesedi üzerinden tim komutanı astsubay M.Y. tarafından 
düzenlenen tutanak ile elde edilen suç konusu tabancayı mal edinmek amacıyla gerçek tutanağı 
ortadan kaldırıp yerine tabancadan söz etmeyen sahte tutanağı düzenleyen Jandarma Birlik 
Komutanı diğer sanık Yüzbaşı A.T.nin sahte tutanağı imzalaması konusundaki önerisini önceleri 
reddederek olumsuz tutum sergilemesine rağmen, onun “Bu tutanak mutlaka imzalanacak, 
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Ancak suç işlemek maksadıyla herhangi bir emrin verildiği kendisince malum 

olan askerin söz konusu emri bir üst makama bildirmesinin söz konusu olamayacağı 

haller bulunabilir. Zira herhangi bir savaşta düşmanla yaşanan çatışma esnasında 

amirin sivil oldukları kesin olan kimselere yönelik olarak verdiği ateş emrini yerine 

getirmeyen asta yönelik amirin söz konusu emrin yerine getirilmesinin ihlal edeceği 

hukuki değere eş değer bir değeri kapsayan bir fiille korkutacak nitelikte bir emrinin 

bulunması gerekir. Bu bağlamda tehdidin amirin emrini yerine getirmeden daha 

geniş koruma alanına sahip olduğu ifade edilebilir. Zira bu şekilde bir olayda, yani 

sivillerin öldürülmesi yönündeki emrin yerine getirilmemesi halinde kendisinin 

öldürüleceği emrini alan askerin, bu emri yerine getirmesi halinde, amirin emrini 

                                                                                                                                          
imzalamazsanız ben yapacağımı bilirim.” diyerek, ayrıca sicilini bozacağından ve uzak karakola 
süreceğinden söz ederek tehdit etmesi üzerine askeri disiplin, bölgenin olağanüstü hal özelliği ve 
görevin hayati tehlike arz etmesi gibi zor koşullar nazara alıp değerlendirildiğinde ciddi ve 
endişe verici boyutlarda olduğunun kabulü gereken bu tehdit ve baskının etkisi altında kalarak 
imzalamak mecburiyetinde kaldığı, oluşa göre bir mal edinme ilişkisi içerisinde de olmadığı, 
tehdit ve baskının ortadan kalkmasını müteakip yaklaşık dört ay sonra 20.02.1995 tarihinde olayı 
adli mercilere ihbar ettiği dosya içeriği ve toplanan kanıtlardan kuşkuya yer vermeyecek şekilde 
anlaşılması karşısında, suçun manevi kast öğesi itibariyle oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde 
zimmete iştirakten mahkumiyetine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir” (Hakeri, a.g.e., s. 346; 
5.CD., 01.07.1998, 2832); Yargıtay’ın verdiği kararda astın yerine getirdiği görevin hayati tehlike 
arz etmesi gibi zor koşullar dikkate alınarak değerlendirilme yapıldığı ve buna göre de tehdit ve 
baskının ciddi ve endişe verici boyutlara ulaştığı ifade edilerek tehdidin varlığı kabul edilmiş, keza 
astın söz konusu olayı tehdit ve baskının ortadan kalkmasından yaklaşık dört ay sonra adli 
mercilere ihbar ettiği belirtilerek suçun kasten işlenmediği ileri sürülmüştür. Evvela kararın 
verildiği tarihte kabul edilen suç teorisi anlayışı gereği tehdit etkisi altında işlenen fiilden dolayı 
kişinin kastının bulunmadığı kararının verildiği, zira söz konusu dönemde hakim olan klasik suç 
teorisi gereği kusurun sübjektif yapıya sahip olduğu, kastın ve taksirin kusurluluğun şekli olarak 
addedildiği belirtilmekteydi (Özgenç, a.g.e., s. 136); Dolayısıyla kast ve taksiri kusur şekli değil, 
haksızlığın bir türü olarak kabul eden günümüz suç teorisi anlayışına göre kişinin maruz kaldığı ve 
iradesinin ortadan kaldıran cebir ve tehdit, kişinin işlediği fiilin manevi unsuruna bir etki 
etmeyecek, ancak kişinin iradesinde meydana getirdiği etkiye göre kişinin kusurunu etkileyecektir. 
Bu bakımdan Yargıtay’ın maruz kalınan tehdit dolayısıyla kişinin kastının bulunmadığı yönündeki 
kararı, günümüz suç teorisi anlayışı açısından hatalı olmakla birlikte esas değinmemiz gereken 
olayda söz konusu olan tehdidin gerçekten kişinin irade yeteneğini bertaraf edip etmediği 
hususudur. Zira her ne kadar Yargıtay tarafından askeri disiplin, bölgenin olağanüstü hal 
özelliği ve görevin hayati tehlike arz etmesi gibi zor koşullar dikkate alınarak yapılan bir 
değerlendirme sonucunda tehdidin ciddi ve endişe verici boyutlara ulaştığı kabul edilmiş olsa da 
daha evvel de ifade ettiğimiz üzere ast açısından söz konusu baskıdan başka türlü kurtulma 
imkanının mümkün olduğunu, başka mercilere başvurması gerektiğine dair mevzuat hükümlerinin 
bulunduğunu (TSK İç Hizm.Yön. md. 33) ifade etmemiz gerekir. O halde Yargıtay’ın tehdidin 
kişinin irade özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı tartışmasındansa evvela tehditten kişinin 
başka türlü kurtulma imkanının bulunup bulunmadığını tartışması gerekirdi. Nitekim TCK md. 
28/1 hükmünde de açık bir şekilde “Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı...” ifadelerine yer 
verilerek tehdidin bu özelliği vurgulanmak istenmiştir.     
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yerine getirme söz konusu olamayacakken diğer şartların da gerçekleşmesi 

durumunda tehdit ileri sürülebilecektir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

EMRİN YERİNE GETİRİLMESİNİN SORUMLULUĞA 

ETKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

 

1. GENEL OLARAK 

Amirin emrini yerine getirmenin hukuki niteliğini belirlemek ayrı bir önem 

taşımaktadır. Zira emri yerine getirmenin hukuka uygunluk nedeni olarak kabul 

edilmesi ile kusurluluğu kaldıran veya azaltan bir neden olarak kabul edilmesi 

sorumluluk açısından farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu 

bağlamda evvela emrin yerine getirilmesinin hukuki niteliğini belirleyip, bunun 

beraberinde getirdiği sonuçları ele almak gerekmektedir.    

Amirin emrini yerine getirme kurumunun bir bütün olarak hukuki niteliğinin 

belirlenmesi yerinde olmayacaktır. Zira yetkili mercii tarafından verilen emir, 

hukuka uygun olabileceği gibi, hukuka aykırı da olabilir. Keza emrin hukuka 

aykırılığının söz konusu olduğu durumlarda, emrin suç teşkil edip etmediğine göre 

de bir ayrıma gidilmesi gerekmektedir. Emrin özellikle hukuka aykırı olması halinde, 

hukuki niteliği hususunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bu nedenle emrin hukuka 

uygun olması ve hukuka aykırı olması durumlarını ayrım yapmak suretiyle irdelemek 

daha makul olacaktır1. 

                                                 
1  Yılmaz Günal, Yetkili Merciin Emrini İfa, AÜSBF, Ankara, 1967, s. 33-34; Özgenç, her ne 

kadar hukuka uygun emre ilişkin herhangi bir inceleme yapmadan doğrudan hukuka aykırı 
bağlayıcı emri incelemiş olsa da, bu incelemesi içerisinde de amirin hukuka uygun emrinin farklı 
bir niteliğe sahip olduğunu belirterek bir ayrıma gitmektedir (İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku 
Genel Hükümler, 6. bs., Seçkin Yayıncılık, Ankara 2011, s. 370); Koca/Üzülmez de, tıpkı 
Özgenç gibi amirin hukuka uygun olan emrine ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapmamış ve 
amirin emrinin yerine getirilmesini yalnızca kusurluluğu kaldıran veya azaltan nedenler başlığı 
altında incelemektedir. Ancak bu başlık altında amirin hukuka uygun emrinin yerine getirilmesi 
halinde durumun ne olacağına da yer vermektedir. (Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, 4. bs., Seçkin Yayıncılık, Ankara 2011, s. 302) ; Koca, hukuka 
uygunluk nedenlerine ilişkin olarak incelemede bulunduğu bir başka eserinde amirin hukuka 
uygun emrinin yerine getirilmesini hukuka aykırı ve bağlayıcı emrin yerine getirilmesinden farklı 
bir başlık altında ve ayrıntılı bir şekilde irdelemektedir (Mahmut Koca, “YTCK’da Hukuka 
Uygunluk Sebepleri”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Ekim 2006, 137-138); Özbek ise, 
amirin emrini yerine getirmenin kusuru kaldıran bir hal olduğunu, zira emrin yerine getirilmesi 
halinde emri verenin sorumluluğunun devam ettiğine, buna göre de fiilin hukuka aykırılığının 
devam etiğini ancak bu durumun, emrin hukuka uygun olduğu hallerde geçerli olmayıp hukuka 
aykırı olduğu durumlarda söz konusu olabileceğini belirterek emrin hukuka uygun olup 
olmadığına göre bir ayrıma gitmektedir (Veli Özer Özbek, Türk Ceza Kanunun Anlamı, C.I, 4. 
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1.1. Hukuka Uygun Emrin Yerine Getirilmesinde Sorumsuzluğun Hukuki 

Niteliği 

Emrin hukuka uygun olması halinde hukuki niteliğinin ne olacağı hususunda 

herhangi bir görüş ayrılığı bulunmamaktadır. Zira hukuka uygun olan emrin yerine 

getirilmesi amacıyla işlenen fiil bakımından bütün görüşler, söz konusu meşru emrin 

bir hukuka uygunluk nedeni teşkil ettiğini ve fiilin hukuka aykırılığını ortadan 

kaldırdığını kabul etmektedir. Ancak bu konuda daha evvel de değindiğimiz üzere 

söz konusu hukuka uygunluk nedeninin hukuki dayanağının Türk Ceza Kanunu’nun 

hangi hükmüne dayandırılacağı hususunda bir görüş ayrılığı ortaya çıkmaktadır.  

Her şeyden evvel amir tarafından verilen meşru emir bakımından nasıl bir 

değerlendirmenin yapılması gerektiğinin belirlenmesi gerekir. Buna göre verilen 

herhangi bir emir bakımından bir hukuka uygunluk nedeninin bulunup 

bulunmadığının tespit edilebilmesi için yalnızca ceza hukuku normları dikkate 

alınarak bir irdeleme yapılması yeterli değildir. Bir fiilin hukuka uygun olup 

olmadığı yönünde bir değerlendirme, ancak bütün hukuk düzeni göz önünde 

bulundurulmak suretiyle yapılabilir. Elbette öncelikle işlenen fiilin ceza hukuku 

normlarına bir aykırılık taşıyıp taşımadığı tespit edilecek, şayet ceza hukuku 

normlarına aykırılık taşıyan bir fiilin varlığı söz konusu ise, ancak bu durumda fiilin 

tüm hukuk düzeni dikkate alınarak incelenmesi söz konusu olabilecektir2.  

                                                                                                                                          
bs., Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010, s. 374); Hakeri, açıkça bu ayrımı kabul etmektedir. Hatta 
Türk Ceza Kanunu’nun 24’üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmünün bu ayrımı yapmamasına 
rağmen bu şekilde yorumlanmakta olduğunu belirtmektedir (Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, 12. Basım, Adalet Yayınevi, Ankara 2011, s. 258-259); Hakeri gibi Zafer de benzer 
bir usul takip ederek emrin hukuka uygun olması ile hukuka aykırı olması durumlarını ayırarak 
incelemesini bu ayrıma göre gerçekleştirmektedir (Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, 2. Bs., Beta Basım, İstanbul 2011, s. 266-267); Demirbaş ise, TCK’da yer alan 
hükmün yalnızca hukuka uygun emirler hakkında geçerli olduğunu, hukuka aykırı emirler 
bakımından TCK’da açık bir düzenlemenin bulunmadığını belirterek emrin hukuka uygun ya da 
hukuka aykırı olması şeklindeki ayrıma pek değinmemektedir (Timur Demirbaş, Ceza Hukuku 
Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010, s. 260-263).      

2   Kayıhan İçel/Füsun Sokullu-Akıncı/İzzet Özgenç/Adem Sözüer/Fatih Selami Mahmutoğlu/Yener 
Ünver, Suç Teorisi, Beta Basım, İstanbul 2000, s. 101; Fatih S. Mahmutoğlu, “5237 Sayılı Türk 
Ceza Kanunu’nda Hukuka Uygunluk Nedenleri”, Hukuk ve Adalet, Yıl:2, Sayı:5, Nisan 2005, s. 
46; Özgenç, a.g.e., s. 270; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 76; Veli Özer Özbek/M. Nihat Kanbur/Koray 
Doğan/Pınar Bacaksız/İlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümleri, 2. bs., Seçkin 
Yayıncılık, Ankara 2011, s. 255; Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen/Ahmet Caner Yenidünya, 
Ceza Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, Ankara 2010, s. 396; Demirbaş, a.g.e., s. 251; 
Bahri Öztürk/Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri 
Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010, s. 189; Hakeri, a.g.e., s. 252-253; Nur Centel/Hamide 



43 
 

Amir tarafından verilen emir üzerine söz konusu emrin yerine getirilmesi 

halinde ortaya çıkan duruma ilişkin ceza hukuku bakımından bir değerlendirme 

yapıldığında, fiilin maddi ve manevi unsurunun, yani tipikliğin gerçekleşebileceği 

belirtilebilir. Tipiklik gerçekleştikten sonra söz konusu fiilin hukuka aykırı olduğu 

yönünde bir karine olacak ve fiilin tüm hukuk düzeni bakımından 

değerlendirilmesini ifade eden hukuka aykırılık unsuru açısından da bir 

değerlendirmeye gidilmesi gerekecektir3. Nitekim fiilin tipik olması, yalnızca ceza 

hukuku bakımından yapılan değerlendirmenin bir sonucudur. Söz konusu fiilin tüm 

hukuk düzeni dikkate alınarak suç teşkil eden haksızlığın gerçekleşip 

gerçekleşmediği belirlenmelidir. Zira bir bütün olan hukuk düzeni içerisinde bir 

hukuk dalında hukuka aykırı olan bir fiil, bir başka hukuk dalında hukuka uygun 

olarak nitelendirilemez4. Herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin varlığı halinde 

işlenen fiil, hukuka uygun addedilerek haksızlık gerçekleşmeyecek ve dolayısıyla suç 

oluşmayacaktır. Ancak suçun oluşmamış olması, fiilin herhangi bir suç bakımından 

tipik olmasını da engellemeyecektir5. Söz gelimi CMK’nın Arama kararı başlığını 

taşıyan 119’uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, kolluk görevlileri, hâkim kararı 

üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, 

Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile arama 

yapabilirler. Ancak, konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda 

arama, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet 

savcısının yazılı emri ile yapılabilir. Kolluk amirinin yazılı emri ile yapılan arama 

sonuçları Cumhuriyet Başsavcılığına derhal bildirilir (CMK md. 119/1). Buna göre 
                                                                                                                                          

Zafer/ Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 6. bs., Beta Yayıncılık, İstanbul, s. 280-281; 
Zafer, a.g.e., s. 255. 

3  İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 107; Özgenç, a.g.e., s. 274; 
Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 126; Özbek, a.g.e., s. 255; Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 396; 
Demirbaş, a.g.e., s. 251; Öztürk/Erdem, a.g.e., s. 189; Hakeri, a.g.e., s. 252-253; 
Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 280-281; Zafer, a.g.e., s. 255). 

4  Kunter, bu durumu “ceza hukukuna aykırılık + ceza dışı hukuka aykırılık = Bütün hukuka 
aykırılık” şeklinde ifade etmektedir (Nurullah Kunter, Suçun Kanuni Unsurları Nazariyesi, 
İÜHF, İstanbul 1949, s. 113); Bu kuralın hukuk düzeninin birliği olarak adlandırılan bir prensibin 
sonucu olduğu belirtilmektedir (İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 
103; Özbel/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 256; Hakeri, a.g.e., s. 239; Öztürk/Erdem, 
a.g.e., s. 189; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 212); Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 9; Önder, a.g.e., s. 134; 
Özgenç, a.g.e., s. 270; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 263; Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 396; 
Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 282.  

5  Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 211-212; Hakeri, a.g.e., s. 240; Öztürk/Erdem, a.g.e., s. 188; 
Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 255. 
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bir kolluk görevlisi, arama yapmak amacıyla bir kimsenin konutuna girdiğinde 

öncelikle söz konusu fiil hakkında ceza hukuku bakımından bir değerlendirme 

yapıldığında TCK’nin 116’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bir kimsenin 

konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten 

sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine... cezalandırılır.” şeklindeki 

düzenleme gereği konut dokunulmazlığının ihlali suçu açısından bir değerlendirme 

yapılması gerekir. Kolluk görevlisinin konutta oturan kişinin rızasına aykırı olarak 

konuta bilerek ve isteyerek girmesi üzerine söz konusu suç tipi bakımından maddi ve 

manevi unsur oluşmuş olacak ve kolluk görevlisinin fiilinin konut dokunulmazlığının 

ihlali suçu açısından tipik bir fiil olduğu belirtilebilecektir. Ancak söz konusu tipik 

fiil, tüm hukuk düzeni bakımından irdelendiğinde hukuka aykırılığı ortadan kaldıran 

bir nedenin bulunmaması halinde konut dokunulmazlığının ihlali suçu işlenmiş 

sayılacaktır. Kolluk görevlisinin tipik fiili, tüm hukuk düzeni bakımından 

irdelenirken CMK’nın Arama başlıklı düzenlemesi dikkate alınacak ve bu 

düzenlemenin bütün koşullarının yerine getirilmiş olması kaydıyla söz konusu fiilin 

hukuka aykırılığını ortadan kaldıran bir amirin emrinin bulunduğu, bu nedenle söz 

konusu emrin kanun hükmüne uygun olması nedeniyle de görevin yerine getirilmesi 

şeklindeki hukuka uygunluk nedeninin söz konusu olduğu, bunun sonucu olarak da 

kolluk görevlisi hakkında aramayı gerçekleştirmek için konuta girmesinden dolayı 

konut dokunulmazlığının ihlali suçunu işlediğine binaen bir şikayetin gerçekleşmesi 

halinde suçun oluşmadığı sonucuna ulaşılacaktır.          

Amirin meşru emrine dayanılarak işlenen fiil bakımından tipiklik gerçekleşmiş 

olsa dahi hukuka uygunluk nedeninin varlığının kabulünden dolayı tipik bir haksızlık 

gerçekleşmeyecek, dolayısıyla da suç oluşmayacaktır. Bu konuda bir görüş ayrılığı 

olmasa da daha evvel de ifade ettiğimiz üzere amirin meşru emrinin hukua uygunluk 

nedeni olduğunun TCK’nin hangi hükmüne dayandırılacağı hususunda bazı görüş 

ayrılıkları ortaya çıkmaktadır. Kısaca tekrarlamak gerekirse birinci görüşe göre, söz 

konusu meşru emrin hukuka uygunluğu, emrin gerektirdiği şekilde işlenen fiil 

bakımından bir hukuka uygunluk nedeni olup TCK md. 24/1 hükmüne 

dayandırılmaktadır. Bu görüş, emrin meşru olması nedeniyle kaynağının yine kanun 

olması ve kanun hükmünün yerine getirilmesinden tek farkının emrin bir amir 
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tarafından verilmesi, TCK md. 24/2 hükmünün ise yalnızca “hukuka aykırı ve fakat 

bağlayıcı emirleri” kapsar nitelikte olmasını gerekçe göstermektedir6. İkinci görüş 

tarafından ise, meşru emrin yerine getirilmesi yine hukuka uygunluk nedeni olarak 

kabul edilmekte, ancak bunun kanuni dayanağının amirin emrini yerine getirmenin 

düzenlendiği TCK md. 24/2 hükmü olduğu kabul edilmektedir7. Buna dayanak 

olarak ise, yine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223’üncü maddesinin 

ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Beraat kararı, ...yüklenen suçun sanık 

tarafından işlenmesine rağmen... hallerinde verilir.” şeklindeki düzenleme 

gösterilmektedir.        

Dolayısıyla emrin meşru olması halinde, her iki görüş tarafından da söz konusu 

emrin bir hukuka uygunluk nedeni olduğu kabul edilirken görüş farklılığı, kaynağın 

kanun hükmünü yerine getirme (TCK md. 24/1) mi yoksa amirin emrini yerine 

getirme (TCK md. 24/2) mi olduğu noktasında çıkmaktadır. Yani sonuç olarak 

kaynak bakımından bir ihtilaf söz konusu olsa da meşru emrin yerine getirilmesinin 

en azından 5237 sayılı TCK döneminde hukuka uygunluk nedeni olarak kabul 

edilmesi konusunda bir görüş ayrılığı bulunmamaktadır8. Kanaatimizce de emrin 

                                                 
6   Daha önce de yer verdiğimiz üzere, bu görüş tarafından TCK md. 24/2 hükmünün Anayasanın bu 

konudaki kabulüne uygun olduğu ve buna göre emri yerine getiren kimsenin sorumlu olmayacağı 
vurgulanmaktadır. Zira Anayasa md. 137/1 hükmünde emir hukuka aykırı olmakla beraber, 
amirin emrinde ısrar etmesi ve bu emrini yazı ile yenilemesi durumunda, emrin yerine 
getirileceği; bu hâlde emri yerine getirenin sorumlu olmayacağı hükmüne yer verilmiştir. 
Dolayısıyla TCK md.24/2 hükmünün de Anayasa hükmüne uygun olarak hukuka aykırı, bağlayıcı 
emre ilişkin bir düzenleme getirdiği ifade edilmektedir. Keza bu hususun CMK md. 223’te yer 
alan “...Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle... 
işlenmesi... halinde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı 
verilir.” şeklindeki düzenlemeyle de açıklığa kavuşturulduğu belirtilmektedir (Koca/Üzülmez, 
a.g.e., s. 251; Özgenç, a.g.e., s. 378; Nitekim Özbek de açık bir şekilde söz konusu hükmün 
“Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu ve fakat aslında hukuka 
aykırı olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz.” şeklinde anlaşılması gerektiğini ifade ederek 
Türk Ceza Kanunu’nun 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasının yalnızca hukuka aykırı fakat 
bağlayıcı emirler bakımından uygulanabileceğini, hukuka uygun emirlerin bu fıkra kapsamında 
yer almayacağını kabul etmektedir (Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s.379).        

7   Zafer, a.g.e., s. 265; Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 296; Hakeri, bu konuda bir hukuka uygunluk 
nedeni olduğunu belirterek Türk Ceza Kanunu’nun 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
“Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan 
sorumlu olmaz.” şeklindeki hüküm içerisinde açıkça bir ayrım yapılmadığını fakat hukuka uygun 
emrin yerine getirilmesinin de bu fıkra kapsamında yorumlandığını belirtmiştir (Hakeri, a.g.e., s. 
247). 

8    Her ne kadar 5237 sayılı TCK’da yer alan amirin emrine ilişkin düzenleme, 765 sayılı TCK’daki  
düzenlemeye göre çok büyük bir farklılık içermese de 765 sayılı TCK döneminde meşru emrin 
yerine getirilmesi amacıyla işlenen fiil bakımından bir mazeret nedeni yani diğer bir deyişle 
kusurluluğu kaldıran nedenler içerisinde telakki edilmesi gerektiğini belirten görüşler 
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kanuna uygun olarak verilmesi durumunda, gerek emri yerine getiren gerekse emri 

veren bakımından bir hukuka uygunluk nedeni olacaktır. Ancak özellikle 

vurgulamak gerekir ki, gerekçe göz önünde bulundurulduğunda kanun koyucunun 

iradesinin TCK md. 24/2 hükmünün yalnızca hukuka aykırı fakat bağlayıcı emirleri 

kapsadığı yönünde olduğu belirtilebilir.  

Her ne kadar madde gerekçesinde TCK md.24/2’nin Anayasa’nın 137’nci 

maddesi ile uyum içerisinde olduğu, emri yerine getiren açısından bir hukuka 

uygunluk nedeni değil, bir sorumsuzluk nedeninin söz konusu olduğu ifade edilerek 

hukuka uygun emirler açısından TCK md. 24/2 hükmünün geçerli olmadığı, bu 

bağlamda hukuka uygun emirler hakkında TCK md.24/1’in esas alınması gerektiği 

belirtilmiş olsa da kanaatimizce madde metni hem hukuka uygun hem de hukuka 

aykırı emirleri kapsayacak şekilde yorumlanabilir niteliktedir. Keza TCK md. 24/2 

hükmünde yer alan “...emri uygulayan sorumlu olmaz.”  ibaresinin söz konusu 

maddenin yalnızca hukuka aykırı emirleri kapsadığı, zira emri yerine getirenin 

sorumlu olmayacağına dair bir düzenlemenin yalnızca kişinin sorumluluğunu 

ortadan kaldırdığı, yerine getirilen emri hukuka uygun hale getirmediği ileri 

sürülmektedir9. Bu gerekçenin yerinde olduğunu belirtmekle birlikte kanaatimizce 

söz konusu ibarenin, hukuka uygun emirlerin yerine getirilmesinin TCK md. 24/2 

kapsamında kabul edilmesine engel teşkil etmeyeceğini özellikle vurgulamak 

gerekir10.  

Son olarak madde metinlerindeki kullanılan kelimelerin birbirleriyle uyumlu 

olmadıklarını belirtmek gerekir. Şayet TCK md. 24/2’nin yalnızca hukuka aykırı 

emirler hakkında geçerli olduğu hususu, madde metnindeki “ceza verilmez” ibaresi 

yerine Anayasaya uygun şekilde “sorumlu olmaz” ifadesine dayandırılmak istenirse, 

bu görüşe karşı sorumlu olunmayacağına dair ibarenin ceza verilmeyeceğine ilişkin 

                                                                                                                                          
bulunmaktadır (Erem/Danışman/Artuk, a.g.e., s. 558 vd.); Keza bu görüşlere karşı Günal, mazeret 
nedenlerinin hukuka aykırılığı ortadan kaldırmayacağını, mazeret nedeninin varlığı halinde dahi 
suçun meydana gelmiş sayılacağını, yalnızca hukuka aykırı kabul edilen fiilin işlenmesinin mazur 
görülebileceğini ve meşru emrin bulunması durumunda hukuka uygunluk nedeninin söz konusu 
olacağını ifade etmektedir (Günal, a.g.e., s. 35-37); Mazeret nedenlerine ilişkin olarak ayrıntılı 
açıklamalar için bakınız s. 56 vd.      

9     Özgenç, a.g.e., s. 378; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 251. 
10   Nitekim Hakeri, TCK md. 24/2’nin açıkça bu ayrımı yapmadığını ifade etmektedir (Hakeri, a.g.e., 

s. 247). 
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ifadeye göre daha geniş kapsamlı olduğu ileri sürülerek karşı çıkılabilecektir11. Keza 

sırf kullanılan ifadelerden hareketle madde metinlerinde düzenlenen kurumların 

hukuki niteliklerinin belirlenmesi durumunda, hukuki nitelikleri birbirinden farklı 

olan meşru savunma ve zorunluluk halinde kişiye ceza verilmeyeceği ifadesinin izahı 

güç hale gelecektir. Ayrıca TCK md. 24/1 hükmü kapsamına amirin hukuka uygun 

emrinin yerine getirilmesini dahil etmek, kanun sistematiği ile uyumlu olmayacak; 

kanundaki diğer bütün hukuka uygunluk nedenlerinin de kanun hükmünü yerine 

getirme kapsamında kabul edilmesini sonuçlayabilecektir. Daha evvel amirin emri ile 

diğer kurumlar arasındaki farklılıklara değinirken amirin emrinin yerine getirilmesi 

ile kanun hükmünün yerine getirilmesi arasındaki temel farklılığın arada bulunan 

kişi, yani amir hususu olduğunu vurgulamıştık12. Dolayısıyla her ne kadar “Kanun 

hükmünün ve yetkili makamın emri ile işlenen fiile ceza verilmez.” şeklinde olduğu 

gibi bu iki kurumun aynı hüküm altında ayrı ayrı düzenlenmesi mümkün olsa da 

amirin hukuka uygun emrinin yerine getirilmesinin kaynağının TCK md. 24/1 

olduğunu belirtmek ve amirin emrinin hukuka uygun olması sebebiyle kanun 

hükmüyle arasında hiçbir fark yokmuş gibi düzenlemek yerinde olmayacaktır13.  

Meşru emrin bir hukuka uygunluk nedeni olmasına bağlanacak birtakım 

sonuçlar bulunmaktadır. Esasında bu sonuçlar, genel olarak bütün hukuka uygunluk 

nedenleri bakımından geçerli olup konumuz bakımından ayrı bir önem arz 

etmektedir.  

En önemli sonuç, kişinin söz konusu fiilinden dolayı herhangi bir 

sorumluluğunun bulunmamasıdır. Bu sorumsuzluk hali, hem meşru emri veren hem 

de bu emri yerine getiren bakımından geçerli olacaktır14. Zira daha evvel de ifade 

                                                 
11   Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 379; Nitekim Günal, hukuka uygun emirlerin 

yerine getirilmesinde sorumsuzluğun hukuki niteliğine değinerek bizatihi söz konusu emirlerin 
hukuka uygunluk nedeni olmasını da sorumsuzluğun kaynağı olduğunu belirtilmektedir (Günal, 
a.g.e., s. 34 vd.).   

12  Bkz. Birinci Bölüm, 3.1. 
13   Faruk Erem/Ahmet Danışman/Mehmet Emin Artuk, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. bs., 

Seçkin Yayınevi, Ankara 1997, s. 553; Nitekim 765 Sayılı TCK md. 49 hükmünde de “Kanunun 
bir hükmünü veya salahiyettar bir merciden verilip infazı vazifeten zaruri olan bir emri...” 
denilerek kanun hükmü ile amirin emri birbirinden mutlak şekilde ayrılmıştır. Her iki kurumun da 
farklı maddelerde düzenlenmesinden aynı durumun 5237 sayılı TCK bakımından da geçerli 
olduğunu ifade etmek gerekir.  

14   Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 86; İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 
123; Öztürk/Erdem, a.g.e., s. 189; Hakeri, a.g.e., s. 247; Zafer, a.g.e., s. 217.  
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ettiğimiz üzere esasında verilen emrin kaynağı yine kanun olup emir, kanunda yer 

alan tüm şartları taşımaktadır15. Nitekim kanuna uygun olarak verilen bir emrin, emri 

veren amir bakımından hukuka uygun kabul edilip emri yerine getiren bakımından 

hukuka aykırı sayılması gibi bir durum kabul edilemeyeceğinden emri yerine getiren 

bakımından da bir herhangi bir sorumluluk söz konusu olmayacaktır16.  

Meşru bir emrin yerine getirilmesi halinde niçin bir sorumsuzluk halinin 

bulunduğuna ilişkin olarak da farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre, 

herhangi bir toplumsal zararın bulunmadığı, dolayısıyla da toplumsal bir zararın 

bulunmaması nedeniyle kişinin cezalandırılmaması gerektiği belirtilirken Günal’ın 

da dahil olduğu diğer görüş göre ise, kanun koyucunun hukuka uygunluk sebebine 

yer vermesindeki amaca bakılmasının yeterli olacağı, hukuka uygunluk nedeninin 

pozitif hukuk dışında aranmasının gereksiz olduğu, bu sorumsuzluğun tamamen 

hukuka uygunluk nedeninden kaynaklandığı, hukuk düzeninin kendi içerisinde 

çelişkiye düşemeyeceği ifade edilmektedir17.  

Bizim kanaatimiz ikinci görüşün haklı olduğu yönündedir. Zira CMK md. 

223/2’ye göre, herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması halinde, beraat 

kararı verileceğine ilişkin bir düzenlemenin bulunduğu, bunun anlamının ise söz 

konusu fiilin maddi ve manevi unsurları gerçekleşmiş olsa dahi hukuka aykırılık 

unsuru bulunmadığından ve dolayısıyla tüm hukuk düzeni nazara alındığında hukuka 

uygun kabul edildiğinden artık o fiilden dolayı hiç kimseye gerek ceza hukuku, 

gerekse diğer hukuk dalları bakımından hiçbir şekilde bir sorumluluk 

addedilemeyecek olmasıdır18. Diğer bir deyişle hakkında beraat kararı verilen kişi 

bakımından ceza hukuku açısından herhangi bir ceza ve güvenlik tedbirine 

hükmolunamayacakken özel hukuk açısından da herhangi bir tazminata mahkumiyet 

söz konusu olmayacaktır. Yani meşru bir emrin yerine getirilmesi durumunda 

kişilerin sorumsuzluklarının temel nedeni, tamamen ceza hukukunun bizatihi 

                                                 
15  Günal, a.g.e., s. 34; Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 83; Öztürk/Erdem, a.g.e., s. 191; İçel/Sokullu-

Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 124. 
16   Zafer, a.g.e., s. 217. 
17   Günal, a.g.e., 37-38; Öztürk/Erdem, a.g.e., s. 188.  
18   Nitekim söz konusu fiil, haksızlık teşkil etmeyecek ve diğer hukuk dalları tarafından da yaptırım 

uygulanamayacaktır (Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 10;  Önder, a.g.e., s. 154; Koca, a.g.m., s. 131; 
Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 215; Zafer, a.g.e., s.255-256; Hakeri, a.g.e., s. 245. 
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kendisidir. O halde, daha önce verdiğimiz arama yapmak amacıyla konuta giren 

kolluk görevlisi örneğini dikkate alacak olursak, söz konusu kolluk görevlisi 

hakkında bir yargılama yapılsa dahi hakkında beraat kararı verilecek ve kişi, bunun 

sonucu olarak da herhangi bir güvenlik tedbirine ya da özel hukuk açısından 

herhangi bir tazminata mahkum edilemeyecektir. 

Elbette emrin meşru olması halinde hukuka uygunluk nedeninin bulunduğu 

kabulünün bazı birtakım sonuçları daha bulunmaktadır. Ancak bu sonuçlara emrin 

ifasında sorumluluk başlığını taşıyan üçüncü bölümde yer vermeye çalışacağız.  

1.2. Hukuka Aykırı Emrin Yerine Getirilmesinde “Sorumsuzluğun” 

Hukuki Niteliği 

Hukuka uygun emirlerin değerlendirilmesinde olduğu gibi hukuka aykırı 

emirlerin değerlendirilmesinde de öncelikle söz konusu emre binaen gerçekleştirilen 

fiil, evvela tipe uygunluk bakımından değerlendirilecektir19. Maddi ve manevi 

unsurun gerçekleştiğinin tespit edilmesi halinde söz konusu fiil, tipe uygun olup 

hukuka aykırılık karinesine sahip olacaktır20. Yani hukuka aykırılık unsuru içerisinde 

fiil bakımından herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin bulunup bulunmadığı 

irdelenecektir. Hukuka uygunluk nedeninin bulunmaması halinde haksızlık teşkil 

eden söz konusu fiil, suç olacaktır. O halde tipe uygun ve hukuka aykırı fiil, haksızlık 

teşkil edecek ve TCK’da bulunan bir suçun oluşumuna neden olacaktır. Dolayısıyla 

her suçun bir haksızlık içerdiği belirtilebilecektir. Buna rağmen TCK’da yer alan 

herhangi bir suç tipine uygun olmayan fakat hukuka aykırı olan bir fiil de haksızlık 

meydana getirecek olmasına rağmen suç olmayacaktır. Buna göre, her suç bir 

haksızlık teşkil etmesine rağmen her haksızlık bir suç teşkil etmeyecektir21.  Fiilin 

suç teşkil ettiği tespitinin ardından suçun unsurları dışında kalan kusur açısından da 

bir değerlendirme yapılacaktır22. Kusur değerlendirmesi fiil üzerinde değil, fail 

                                                 
19   Özbek, her ne kadar maddi ve manevi unsuru tipiklik kapsamına dahil etmiş olsa da kusurluluğu 

da suçun bir unsuru olarak kabul etmektedir (Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 196).  
20  Dursun, bu hususu şu şekilde ifade etmektedir: “Tipik fiiller, karine olarak hukuka aykırılık 

unsurunu da bünyelerinde barındırırlar, meğer ki bir hukuka uygunluk nedeni bulunsun (Selman 
Dursun, Sermaye Piyasasında Gerçeğe Aykırılıktan Doğan Suçlar, On İki Levha Yayınları, 
İstanbul 2010, s. 293).” 

21  Özgenç, a.g.e., s. 150; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 96; Artuk/Gökcen/Yanidünya, a.g.e., s. 234.  
22  Özgenç, a.g.e., s. 338; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 243; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., 

s. 327; Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 475; Hakeri, a.g.e., s. 300.   
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üzerinde yapılacaktır. Zira kusur, failin işlediği fiil nedeniyle şahsen kınanabilirliğini 

ifade etmektedir23.  

Tüm bilgiler dikkate alındığında, konusu suç teşkil etmeyen hukuka aykırı emir 

ile konusu suç teşkil eden hukuka aykırı emrin hukuki niteliği ayrı olarak 

irdelenmelidir. Nitekim gerek Anayasa’nın 137’nci maddesinde, gerekse Türk Ceza 

Kanunu’nun 24’üncü maddesinde yer alan düzenlemelerde evvela hukuka aykırı, 

bağlayıcı emirlere ilişkin sorumluluk bakımından genel çerçeve belirlenmekte, 

ardından ise konusu suç olan emirler açısından sorumluluğun ne olacağına yer 

verilerek iki emir arasındaki sınır, sorumluluk açısından da belirlenmiş olmaktadır.    

Konusu suç olmayan fakat hukuka aykırı ve bağlayıcı emrin hukuki niteliği 

konusunda ortaya çıkan tartışmaların da bir hayli fazla olması nedeniyle hukuka 

aykırı fakat bağlayıcı emri de ayrıca irdelemekte fayda bulunmaktadır. Bu kapsamda 

bazı görüşler tarafından da desteklenen “mazeret nedenleri” ne de ayrıca değinilecek 

ve görüşlerin hangi temeller üzerine dayandırıldığına geniş şekilde yer verilecektir.  

1.2.1. Konusu Suç Olmayan Hukuka Aykırı Emir Bakımından Hukuki 

Nitelik 

Emrin konusu suç olmaksızın hukuka aykırı olması ve bağlayıcılık içermesi 

durumunda hukuki niteliğinin ne olacağı konusu bazı tartışmaları da beraberinde 

getirmektedir. Bu tartışmalara yer vermeden evvel emrin hukuka aykırılığından ne 

anlaşılması gerektiği hususuna kısaca değinmekte yarar bulunmaktadır24. 

Emrin meşru bir nitelik taşıması için evvela emri veren kimsenin emri vermeye 

yetkili olması, emri yerine getiren kimsenin de bu emri yerine getirmeye mecbur 

olması25 ve son olarak emrin mevzuat hükümlerine uygun olması gerekir. Keza bu 

hususa, “Kanunsuz Emir” başlığını taşıyan Anayasa’nın 137’nci maddesinde, alınan 

emrin yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görülmesi halinde 

yerine getirilmeyeceği ve bu aykırılığın emri verene bildirileceği, üstün bu emrinde 
                                                 
23  Füsun Sokullu-Akıncı, “Ceza Hukukunda Kusurluluk”, Ceza Hukuku Günleri, İstanbul 1998, s. 

105; Adem Sözüer, “Hukuki Hata”, Yargıtay Dergisi, C.21, S:4, Ekim 1995, s. 472; Özgenç, 
a.g.e., s. 338-339; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 243; Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 475; Hakeri, 
a.g.e., s. 302; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 327. 

24  Ayrıntılı açıklamalar için bkz. üçüncü bölüm, 1. 
25  Hakeri tarafından “görev gereği zorunlu olması” ibaresi kullanılmıştır ki bu ifadenin kapsamın 

belirlenmesi açısından daha yerinde olabileceğini belirtmekte fayda bulunmaktadır (Hakeri, a.g.e., 
s. 337). 
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ısrar etmesi ve bu emrini yazı ile yenilemesi halinde emrin yerine getirileceği; bu 

halde, emri yerine getirenin sorumlu olmayacağı belirtilerek yer verilmiştir. Yine 

benzer bir hüküm, DMK md. 11/2’de de düzenlenmiştir.  

Dolayısıyla üst tarafından verilen herhangi bir emrin mevzuatta yer alan 

hükümlere aykırılık taşıması halinde meşru olmayan, diğer bir deyişle hukuka aykırı 

emirden bahsedilecektir. Fakat ele aldığımız konu kapsamında amir tarafından 

verilen hukuka aykırı emrin konusunun da suç teşkil etmemesi gerektiğini önemle 

vurgulamalıyız26. Emrin konusunun suç teşkil etmesi halinde ise daha evvel de ifade 

ettiğimiz üzere emir doğrultusunda işlenen fiil, hukuka aykırı olmanın yanı sıra 

suç da teşkil etmiş olacak ve bu durumda gerek Anayasa (md. 137/2), gerek Devlet 

Memurları Kanunu (md. 11/3) gerekse Türk Ceza Kanunu’nda (md. 24/3) yer alan 

hükümler gereği bu emir asla yerine getirilemeyecektir. Bu şekilde bir emrin 

yerine getirilmesi halinde hem emri veren, hem de emri yerine getiren sorumlu 

olacaktır. Buna göre, bu başlık altında yalnızca suç olmayan hukuka aykırı emirlerin 

inceleme konusu olduğunu bir kez daha belirterek konuya devam edelim. 

Bir emrin Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliğe şekil ya da içerik bakımından 

aykırı olduğu her durumda mutlaka suçun meydana geleceğini belirtmek doğru 

değildir. Daha evvel de ifade ettiğimiz üzere her suç, bir haksızlık içerirken her 

haksızlık bir suç değildir. Bir haksızlığın suç olabilmesi için aynı zamanda kanuni 

tarifte yer alması gerekir. Bu noktada kanundan kastımızın Türk Ceza Kanunu ve 

özel ceza kanunları ile ceza içeren diğer kanunların ilgili hükümleri olduğunu da 

özellikle vurgulamamız gerekir. Zira suç ve cezaların belirlenmesi hususu yalnızca 

ceza hukukunun konusuna girmeyip diğer özel ceza kanunlarında da bazı suç tipleri 

                                                 
26  Bu konuda Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından verilen 06.06.1998 tarihli ve 4229 sayılı kararında 

polis memuru olan sanığın, ruhsatsız  silah taşıyan kimseyi karakola götürüp yasal işlem yaptığı 
sırada karakola gelen emniyet amirinin yasaya aykırı olarak verdiği emri yerine getirerek, 
düzenlediği tutanağı yırtarak silahı geri verip sanığı serbest bırakmasının görevi kötüye kullanma 
suçu oluşturduğuna hükmetmiştir (Hakeri, a.g.e., s. 337-338). Her ne kadar Yargıtay’ın söz 
konusu fiil bakımından görevi kötüye kullanma suçunun oluştuğuna hükmetmesi tartışılır nitelikte 
olsa da bu tartışmayı ilerleyen konulara bırakıp konumuz bakımından önem taşıyan esas noktaya 
değinmek gerekir. Kararda da belirtildiği üzere emri yerine getiren astın yerine getirdiği emrin 
hukuka aykırı olmasının yanı sıra suç teşkil ettiğine kanaat getirilmiştir. İşte bu gibi durumlarda 
artık hukuka aykırı bağlayıcı emirden bahsedilemeyecek, konusu suç olan emir söz konusu 
olacaktır (Konusu suç olan emir için bkz. 1.2.2).  
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düzenlenmektedir27. Buna göre bir emir, Türk Ceza Kanunu, özel ceza kanunları ve 

diğer kanunların ceza içeren hükümleri haricindeki herhangi bir kanun hükmüne, 

tüzük veya yönetmeliğe aykırılık içerirse “konusu suç olmayan fakat hukuka aykırı” 

olacaktır. Bu durumda tipiklik açısından yapılacak değerlendirmede, yalnızca Türk 

Ceza Kanunu’nda yer alan suç tipleri değil, diğer özel ceza kanunları ve ceza içeren 

kanunlardaki suç tiplerinin de dikkate alınması gerektiğini özellikle vurgulamakta 

fayda bulunmaktadır. Nitekim ceza hukukunun doğrudan kaynakları arasında bu 

kanunlar da yer almaktadır28. Bu noktada bir emrin konusu suç olmayan ancak 

hukuka aykırı emir olup olmadığı tespiti yapılırken özellikle idare hukuku 

kurallarının dikkate alınması gerekir. Zira emri veren kimsenin verdiği emir, 

esasında bir idari işlem olup idari işlemler, bir mahkeme kararıyla hukuka 

aykırılıkları ispatlanmadığı sürece hukuka uygun kabul edilmektedir29. Yani söz 

konusu idari işlem hakkında mahkeme tarafından yapılan denetleme sonrası hukuka 

aykırı olduğu yönünde bir kararın verilmesi gerekir. Mahkeme tarafından yapılacak 

olan bu denetleme, 06.01.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 2’nci maddesinde yer verilen yetki, şekil, sebep, konu ve maksat 

unsurları bakımından yapılacaktır30. Mahkemenin bu unsurları dikkate alarak 

yapacağı değerlendirmede, emrin hukuka aykırı kabul edilmesi için herhangi birisi 

bakımından sakatlığın veya eksikliğin bulunması yeterlidir. Söz gelimi Cumhuriyet 

Savcısı, 26.09.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle 

Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 

21’inci maddesi gereği bulunduğu il merkezi veya ilçenin idarî sınırları ile bunlara 

adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırları içerisinde yetkilidir. Dolayısıyla CMK 

                                                 
27  Özgenç, a.g.e., s. 45 vd.; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 66-67; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, 

a.g.e., s. 37, 107; Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 128. 
28  Özgenç, a.g.e., s. 45 vd.; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 66-67; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, 

a.g.e., s. 37, 107; Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 128. 
29  Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer/Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2. Bs., 

Ankara 2011, s. 401 vd. 
30  İYUK 
      İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı: 
      Madde 2 – 1. (Değişik: 10/6/1994 - 4001/1 md.) İdari dava türleri şunlardır:  
      a) (İptal: Ana.Mah.nin 21/9/1995 tarih ve E:1995/27, K:1995/47 sayılı kararı ile; Yeniden 

Düzenleme: 8/6/2000 - 4577/5 md.) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat 
yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler 
tarafından açılan iptal davaları (...) 
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md. 119 gereği gecikmesinde sakınca bulunan hallerde arama kararı verebilecek olan 

bir Cumhuriyet Savcısı, ancak bulunduğu yer idari sınırlar içerisinde işlenen suçlarla 

ilgili kişiler hakkında arama kararı verebilecektir. Aksi takdirde yani yetkili olduğu 

idari sınırlar dışında işlenen suçlarla ilgili kişiler hakkında verilecek arama kararı 

hukuka aykırı olacaktır. Keza en çok verilen örneklerden biri de emri verenin “Şu 

gazeteyi oku ya da okuma, camiye git veya gitme” gibi görev kapsamında olmayan 

emirlerdir31. Her ne kadar bir Cumhuriyet Savcısının yetkili olduğu idari sınırlar 

dışında işlenen suçlara ilişkin verdiği arama kararı yerine getirildiğinde hataya 

düşülmediği sürece emri yerine getirenin gerçekleştireceği arama, konut 

dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturabilecek nitelikte, yani konusu suç olan 

hukuka aykırı bir emir niteliğinde olsa da, bir gazetenin okunması şeklindeki 

                                                 
31  Günal, a.g.e., s. 86; Özbek, a.g.e., s. 385. Kanaatimizce bu misaller, Anayasa ile güvence altına 

alınan ve sık sık vurgulanan hukuk devleti ilkesinin ciddiyetine yakışmayacak niteliktedir. 
Zira hukuk devleti ilkesini benimseyen hiçbir ülkede konusu suç teşkil eden bir emir 
verilemeyeceği gibi hukuka aykırı bir emir de verilemeyecek, verilse dahi yazılı olarak 
yenilenmesi istenildiğinde hiçbir emir veren, verdiği hukuka aykırı emri yazılı olarak 
yenilemeye yanaşmayacaktır. Bu şekilde hukuka aykırı bir emrin yazılı olarak tekrar edilmesi 
halinde emri yerine getiren bakımından bağlayıcılık kazanması da hukuk devleti ilkesi 
açısından ayrı bir sorun teşkil etmektedir! Bu hükümler tamamen totaliter devlet yapısının 
emrin kanunun üzerinde olduğunu gösteren kabulünden kaynaklanmaktadır. Oysa hukuk 
devletlerinde yürütmenin “mutlaka” kanun tarafından sınuırlandırılmış olması gerekir 
(Erem/Danışman/Artuk, a.g.e., s. 559); Dolayısıyla hukuka aykırı emrin yazılı olarak 
yenilenmesi gerektiği şartının mevzuat tarafından konulmasındaki temel amacın, emir 
vereni hukuka aykırı emir vermekten alıkoymak olduğunu belirtebiliriz. Zira emir verenin 
söz konusu hukuka aykırı emrini emri alanın uyarısı üzerine yazılı olarak yenilemesi ve söz 
konusu emrin yerine getirilmesi halinde ortaya çıkan fiil, hukuka uygun hale gelmeyip 
yalnızca emri yerine getireni sorumluluktan kurtarır niteliktedir. Esasında her ne kadar söz 
konusu misallere, doktrinsel görüşler tarafından yer verilmiş olsa da hukuk devleti ilkesini temel 
alan hiçbir ülkede “Şu gazeteyi oku!” şeklindeki talimatın emir şeklinde verilmesi ve yazılı olarak 
yenilenmesi pek de makul gözükmemektedir. Ancak tüm bu ifadelerimize rağmen bu şekilde bir 
emrin verilmesi, mümkün görülmese dahi Kabahatler Kanunu’nda yer alan ve madde 38’de 
düzenlenen “İşgal” kabahatinin işlenmesi, üst tarafından emredilmiş olabilir. Söz konusu 
düzenlemeye göre, “Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya 
yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye 
zabıta görevlileri tarafından elli Türk Lirası idari para cezası verilir.” Dolayısıyla söz gelimi 
İstanbul Üniversitesi’nde bulunan herhangi bir Fakülte Dekanlığının resmi araçların üniversite 
dışında yer alan yoldaki bir kaldırıma park edilmesi yönündeki emri, yazılı olarak yenilense dahi 
hukuka aykırı olacak, ancak suç teşkil etmeyecektir. İşte emredilen bir emrin kabahat teşkil etmesi 
halinde de Kabahatler Kanunu’nun 12. maddesi gereği TCK’nın genel hükümleri uygulama alanı 
bulacaktır (Zeynel T.Kangal, Kabahatler Hukuku, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2011, s. 144-
145); O halde emrin yazılı olarak tekrarlanması üzerine yerine getirilmesi halinde ast, emrin yerine 
getirilmesinden sorumlu olmayacaktır. Keza kamu düzenin korumak için amirinin emri üzerine 
sivil kıyafetiyle okul önünde dilencilik yapan kolluk görevlisinin işlediği fiilin Kabahatler 
Kanunu’nun 33’üncü maddesinde düzenlenen “Dilencilik” kabahatini oluşturacağı açıktır (Cengiz 
Otacı/İbrahim Keskin, Türk Kabahatler Hukuku, Adalet Yayınevi, 2. Bs., Ankara 2010, s. 31); 
Ancak bu şekilde bir emrin yazılı olarak tekrarlanması halinde artık sorumluluk üste ait olacaktır.  
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emirlerin yerine getirilmesi konusu suç olan bir emir niteliğini haiz olmayacaktır32. 

Buna göre, suç oluşturmayan ancak hukuka aykırı emirler, çok sınırlı olup bu 

emirlerin hukuka aykırı olduğunun emri alan kişi tarafından emri verene 

bildirilmesinin ardından yazılı olarak yenilenmeleri halinde, emri yerine getirenin 

sorumlu olmayacağı şeklindeki hükmün pek uygulanabilirliği olmasa da konuyu bu 

kapsamda irdelemeye devam edeceğiz.  

Bu başlık altında suç olmayan fakat mevzuat hükümlerine aykırılık içermesi 

nedeniyle hukuka aykırı olan bir emrin yerine getirilmesi amacıyla işlenen fiilin 

sorumluluğa olan etkisinin hukuki niteliğini tespit etmek gerekmektedir. Zira konusu 

suç olan bir emrin yerine getirilmesi halinde nasıl bir sonucun ortaya çıkacağı ayrı 

bir değerlendirme konusu olacaktır. 
                                                 
32  Keza bir Cumhuriyet Savcısının suç işleyen bir kimse hakkında tutuklama kararı vermesi halinde, 

bu kararın hukuka aykırı olduğu, bu şekilde bir emrin yerine getirilemeyeceği, yerine getirilmesi 
halinde emri yerine getiren bakımından bir hukuka uygunluk sebebinin bulunmayacağı, zira CMK 
md. 101’e göre, soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi 
üzerine sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet 
savcısının istemi üzerine veya re'sen mahkemece karar verilebilecektir. Aksi takdirde amirin 
yetkisiz olması sebebiyle meşru olmayan bir emrin yerine getirilmesinden bahsedilecektir (Benzer 
bir örnek için bkz. Günal, a.g.e., s. 89); Daha önce belirttiğimiz bilgileri de göz önünde 
bulundurmak suretiyle bu örnek üzerinden konuya açıklık getirelim. Bir emir hakkında öncelikle 
yapılan tipiklik incelemesinde söz konusu fiilin ceza hukuku bakımından tipik olmadığı sonucuna 
ulaşılacak olursa söz konusu emrin hukuka aykırılık içerdiği tespit edilse dahi bu emir yalnızca 
hukuka aykırı olacak ve suç teşkil etmeyecektir. Her ne kadar makul bir örnek olmasa da tıpkı 
“Şu gazeteyi oku!” emrinde olduğu gibi, emir üzerine gerçekleştirilecek fiil hakkında ceza 
hukuku bakımından yapılacak tipiklik değerlendirmesinde söz konusu gazetenin okunması fiili, 
hiçbir suç tipine dahil edilemeyeceğinden tipik olmayacaktır. Ancak emri verenin emrinin hukuka 
aykırı olduğu, zira verilen emrin görevin kapsamında bulunmadığı açıktır. Yukarıdaki tutuklama 
kararının verilmesine ilişkin misalle gazetenin okunması emri ile ilgili örnek arasındaki temel 
fark, emirlerin niteliklerinin farklı olmasıdır. Zira ilkinin konusu suç teşkil ediyorken ikincisinin 
konusu suç değil, yalnızca yönetmelik hükümlerine aykırı olmasından dolayı hukuka aykırıdır. Bu 
durumda Cumhuriyet Savcısının CMK md. 101’e aykırı olarak verdiği emrin Cumhuriyet Savcısı 
tarafından yazılı olarak yenilenmesi halinde dahi söz konusu emir, hukuka uygun hale 
gelmeyecek ve söz konusu emir üzerine gerçekleştirilen tutuklama, hukuka aykırı olmakla 
kalmayıp aynı zamanda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun (TCK md. 109) oluşmasına 
neden olabilecektir. Dolayısıyla tipik ve hukuka aykırı olan yani konusu suç teşkil eden bu emrin 
yazılı olarak yenilenmesi, konusu suç teşkil eden emirlerin asla yerine getirilemeyeceği, 
getirilmesi halinde emri verenle yerine getirenin sorumlu olacağı (TCK md. 24/3) hükmüne 
binaen emri yerine getirenin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Cumhuriyet Savcısı 
tarafından verilen emir, Ceza Kanunu, özel ceza kanunları veya ceza içeren diğer kanunlardaki 
suç tiplerinden birine uyması yani tipik olması gerekir ki hukuka aykırılık söz konusu olduğunda 
suçtan bahsedilebilsin. İşte bu nitelikteki emirler bakımından gerek AY md. 137/1 gerek DMK 
md. 11’de yer alan emrin yazılı olarak yenilenmesi halinde emri yerine getirenin sorumlu 
olmayacağı, yalnızca emri verenin sorumlu tutulacağı kuralı geçerli olmayacaktır. Emri alan 
kişinin, aldığı emri gerek şekil gerekse içerik açısından denetlemesi ve buna göre davranması 
gerekmektedir. Bu bağlamda emri yerine getirenin, söz konusu emrin konusunun suç teşkil edip 
etmediği hususunda hataya düşmesi durumuna nasıl bir sonuç bağlanması gerektiği için bkz. 
üçüncü bölüm, 3. 



55 
 

TCK md. 24/2 hükmüne göre, “Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi 

görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan kimse sorumlu olmaz.” Söz konusu 

hükmün yalnızca hukuka aykırı, bağlayıcı emirler bakımından geçerli olduğu; zira 

hukuka uygun emirler bakımından TCK md. 24/1’de yer alan kanun hükmünün 

yerine getirilmesi kapsamında görevin yerine getirilmesi şeklindeki hukuka uygunluk 

nedeninin geçerli olacağı görüşünün ileri sürüldüğünü daha evvel de ifade etmiştik33. 

TCK md. 24/2 hükmünün yalnızca hukuka aykırı, bağlayıcı emirleri kapsadığını ileri 

süren görüş,  kanun maddesinde de söz konusu emri yerine getiren kimsenin sorumlu 

olmayacağı hükmüne yer verildiğini, oysa 765 sayılı TCK md.49/1’de emrin yerine 

getirilmesi suretiyle işlenen fiillerden dolayı kişiye ceza verilmeyeceğinin 

belirtildiğini ve söz konusu emrin yerine getirilmesinin hukuka uygunluk nedeni 

sayılacağının kabul edildiğini, yani amirin emrinin yerine getirilmesine ilişkin olarak 

765 sayılı TCK ile 5237 sayılı TCK’da yer alan hükümlerin benzer olup ayrıldıkları 

hususun ise kapsadıkları emrin niteliğinden kaynaklandığına dayanmaktadır. Ancak 

kanaatimizce TCK md.24/2 hükmü, hem hukuka uygun hem de hukuka aykırı 

emirleri kapsar niteliktedir34.  

Hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi halinde meydana 

gelecek sorumluluğun hukuki niteliği konusundaki tartışmalara değinecek olursak, 

öncelikle bazı görüşler tarafından söz konusu emrin, konusunun suç olmaması 

nedeniyle ceza hukukunu ilgilendirmediği, tamamen Anayasa hukuku ile idare 

hukukunun konusuna girdiği, ceza hukuku bakımından ancak konusu suç olan emrin 

kanuna aykırı emir olarak nitelendirilebileceği belirtilerek suç olmayan ancak hukuka 

aykırı olan bir emrin yerine getirilmesi halinde meydana gelecek sorumluluğun da 

ceza sorumluluğunu gerektirmediği ifade edilmektedir35. Bu konuda her ne kadar 

Özbek de benzer bir yoruma yer vermiş olsa da söz konusu emrin yerine getirilmesi 

halinde emrin hukuka aykırılığının devam etmesi nedeniyle emri yerine getiren 

                                                 
33  Bu konudaki ayrıntılı açıklamalar için bkz. İkinci Bölüm, 1.1.  
34  Görüşümüzün gerekçesi için bkz. İkinci Bölüm, 1.2., s.  
35  Günal, a.g.e., s. 136-137; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 384-385; Koca, a.g.m., 

s. 138; Hatta Ünver, söz konusu Türk Ceza Kanunu’nun 24’üncü maddesinin ikinci fıkrası 
hükmünün Anayasa’nın 137’nci maddesinin birinci fıkrasının bir tekrarı olduğunu, suç teşkil 
etmeyen emirden dolayı kimlerin sorumlu olduğu belirlemesinin idare hukuku konusu olduğunu, 
dolayısıyla bu şekilde bir hükme TCK’da yer verilmesinin yerinde olmadığını ifade etmektedir 
(Yener Ünver, “YTCK’da Kusurluluk”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Ekim 2006, s. 62).  
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açısından bir hukuka uygunluk nedeninin bulunamayacağını, yalnızca bir 

sorumsuzluk halinin bulunacağını ifade ederek Günal’ın görüşünden ayrılmaktadır36. 

Zira Günal, bu şekilde bir emrin yerine getirilmesi halinde sorumsuzluğun hukuki 

niteliğin ne olduğu hususuna hiçbir şekilde değinmemiş, yalnızca söz konusu emrin 

ceza hukukunun konusuna girmediğini belirtmekle yetinmiştir. 

Bazı görüşler ise, hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesinin bir 

hukuka uygunluk nedeni olacağını ileri sürmektedir37. Bu noktada özellikle ifade 

etmek gerekir ki bazı görüşlerin hukuka uygun emirlerin yerine getirilmesi halinde 

de TCK md. 24/2’nin uygulanacağını kabul ettiklerinden dolayı hukuka aykırı fakat 

bağlayıcı emirlerin yerine getirilmesinin bir hukuka uygunluk nedeni olduğunu ileri 

sürdükleri düşünülebilir. Ancak bu görüşte bulunanların birçoğu hukuka aykırı fakat 

bağlayıcı emrin kusuru kaldıran bir neden olduğunu ifade etmektedir38. Keza Türk 

Hukukunda da hakim görüş, amirin hukuka aykırı, bağlayıcı emrinin kusuru kaldıran 

bir neden olduğu yönündedir. Nitekim bu görüşlerine gerekçe olarak Ceza 

Muhakemesi Kanunu’nun 223’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ve üçüncü 

                                                 
36  Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., 385-387. 
37  Mahmutoğlu, a.g.m., s. 46; Öztürk/Erdem, a.g.e., s. 193; Hafızoğulları/Özen ise, amirin emrinin 

bir hukuka uygunluk nedeni olduğunu belirtirken söz konusu hukuka aykırı olarak verilen emrin 
ast tarafından yerine getirilmesinin bir mecburiyet nedeniyle hukuka uygun hale gelmesi gibi bir 
durumun bulunmadığını, amirin emrinin hukuka aykırı olarak kalmaya devam ettiğini, ancak 
emrin ast tarafından yerine getirilmesi fiilinin hukuka uygun olduğunu ifade etmektedir. Yani 
esasında Hafızoğulları/Özen, söz konusu emrin niteliğini emri veren ve emri yerine getiren 
bakımından ayrı ayrı değerlendirmekte ve sonuca varmaktadır (Hafızoğulları/Özen, a.g.e., s. 241); 
Öyle ki Hafızoğulları/Özen, emrin yerine getirilmesi halinde bir suç oluşursa dahi emri verenin 
emri yazı ile yenilemesi üzerine fiilin hukuka uygun olacağını, emri yerine getiren astın suç 
işlemiş sayılmayacağını ve sorumluluğun yalnızca emri verene ait olduğunu belirtmekte ve gerek 
Anayasa, gerekse Türk Ceza Kanunu’nda yer alan düzenlemeler gereği konusu suç teşkil eden 
emrin hiçbir surette yerine getirilemeyeceğini, aksi takdirde emri yerine getiren ile emri verenin 
sorumlu olacağı kuralını dikkate almamaktadır (Hafızoğulları/Özen, a.g.e., s. 243); İçel/Sokullu-
Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver de hukuka uygun emirlerin yerine getirilmesi halinde 
emri yerine getiren bakımından hukuka uygunluk nedeninin bulunduğunu belirttikten sonra aynı 
durumun emrin hukuka aykırı olduğu hallerde de söz konusu olacağını ifade etmektedir 
(İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 123).        

38  Hakeri, a.g.e., s.  258-259; Zafer, a.g.e., s. 217; Hatta bu yazarlar, hem hukuka uygun emri hem 
de hukuka aykırı, bağlayıcı emri ayrım yapmaksızın Türk Ceza Kanunu’nun 24’üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında incelemelerine rağmen hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi 
halinde amirin emrinin kusurluluğu etkileyen bir neden olacağını belirtmişlerdir (Hakeri, a.g.e., s. 
335 vd.; Zafer, a.g.e., s. 314 vd.); Demirbaş da aynı şekilde hukuka uygun emir ile hukuka aykırı 
emirleri ayırmaksızın Türk Ceza Kanunu’nun 24’üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamına dahil 
etmiştir. Ancak emrin hukuka aykırı olması durumunda bu emrin hukuki niteliğinin ne olacağı 
konusuna bir açıklık getirmemiş olup yalnızca emri veren ile yerine getirenlerin sorumluluklarını 
belirlemekle yetinmiştir (Demirbaş, a.g.e., s. 263); Konuya benzer yaklaşım için bkz. 
Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 296 vd.  
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fıkrasının (b) bendini göstermektedirler. Zira Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 

223’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan hükme göre olayda bir 

hukuka uygunluk nedeninin bulunması halinde beraat kararı verilecekken aynı 

maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde sanık hakkında yüklenen suçun hukuka 

aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle işlenmesi durumunda 

kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı 

verilebilecektir. Bu düzenlemeye binaen hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine 

getirilmesinin kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden olduğunun mevzuatımızda açık 

bir şekilde kabul edildiği belirtilmektedir39. Nitekim verilen hukuka aykırı emrin, 

yerine getirilmesini zorunlu hale getiren söz konusu hükmün emri hukuka uygun hale 

getirmediği, verilen emir üzerine gerçekleştirilen fiilin hukuka aykırılık vasfını 

devam ettirdiği de gerekçe olarak ifade edilmektedir.   

Diğer görüş ise, hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi halinde 

amirin emrini bir mazeret nedeni olarak kabul etmektedir40. Kusuru kaldıran 

nedenlerden farklı olduğu ifade edilen mazeret nedenlerinde kusurun kurucu 

unsurları olan kusur yeteneği ve haksızlık bilincinin tamamen ortadan kalkmadığı, 

haksızlık ve kusurun içeriğinin azaldığı, bu nedenle cezaya layık olma sınırına 

varmadığı belirtilmektedir41. Mazeret nedenlerinde kişinin iradesi etkilenmekte, 

                                                 
39  Gerekçede “...emri yerine getiren açısından bir hukuka uygunluk nedeni değil, bir sorumsuzluk 

nedeni söz konusudur. Yerine getirme zorunluluğu, esasen hukuka aykırı olan emri hukuka uygun 
hâle getirmez. Ancak, hiyerarşik yapı dolayısıyla, emri yerine getiren sorumlu olmaz...” 
ifadelerine yer verilerek sorumsuzluk hali üzerinden kusuru kaldıran veya azaltan nedenlere 
göndermede bulunulmuştur. Keza özellikle belirtmek gerekir ki Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 
223’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında kusurun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer 
olmadığı kararının verilebileceği haller arasında hukuka aykırı fakat bağlayıcı emir 04.12.2004 
tarihli 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer almamaktaydı. 25.05.2005 tarih ve 5353 
sayılı Kanunla yapılan bir değişiklikle birlikte kusurun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine 
yer olmadığı kararının verilebileceği haller arasına hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine 
getirilmesi de dahil edilmiştir. Bu şekilde bir değişiklik yapılmamış olsaydı, hukuka aykırı, 
bağlayıcı emirlerin de hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edildiği düşünebileceği, fakat yapılan 
yerinde değişiklikle birlikte bu şekilde bir emrin kusurluluğu kaldıran bir neden olarak kabul 
edildiği belirtilmektedir (Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 381-382). 

40  Sözüer, a.g.m., s. 231; Özgenç, a.g.e., s. 377; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 252; Serkan Meraklı, 
“Mazeret Sebeplerinin Türk Ceza Kanunu Bakımından Değerlendirilmesi”, Ceza Hukuku 
Dergisi, Y.5, S.12, Nisan 2010, s. 287; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 381. 

41  Sözüer, a.g.m., s. 231; Meraklı, a.g.m., s. 272; Sözüer, “Kişiye kusur isnad edilebilmesi için 
kendisinden norma uygun hareket etmesinin beklenebilir olması gerektiğini; norma uygun hareket 
edilmesi beklenemiyorsa kişinin kusurlu sayılamayacağı” şeklinde bir görüşün bulunduğunu 
belirterek mazeret nedenlerinin de kusurluluğu etkileyen diğer sebeplerin farklı bir hali olduğunu 
ifade etmektedir (Sözüer, a.g.m., s. 231); Yani mazeret nedenlerinde, failin içerisinde bulunduğu 
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bundan dolayı da failin mazur görülerek cezalandırılmaması yoluna gidilmektedir. 

Zira fail, işlediği fiili olağan olmayan bir durumun meydana getirdiği psikolojik 

baskı altında işlemekte ve söz konusu fiili işleme yönünde üzerinde mecburiyet 

hissetmektedir42. Dolayısıyla hukuka aykırı, bağlayıcı emrin yerine getirilmesi de bir 

mazeret nedeni olarak kabul edilmektedir. Zira amir-memur arasında bulunan 

hiyerarşi ilişkisi nedeniyle memurun hukuka aykırı da olsa bağlayıcı emrin yerine 

getirilmesi yönünde mecburiyet durumu içerisinde bulunduğu ve bu nedenle de 

iradesinin etkilendiği ifade edilmektedir43. Yani faile ceza verilmemesinin nedeni 

olarak failin içerisinde bulunduğu koşullar nedeniyle meydana gelen duruma 

katlanmasının artık ondan beklenemeyecek olması gösterilmektedir. Hiyerarşik 

ilişkinin meydana getirdiği psikolojik baskıyla karşılaşan memur konumundaki kişi 

açısından, duruma karşı koyması bir imkansızlık arz etmekte ve kişinin 

kusurluluğunda bir azalmanın söz konusu olduğu belirtilmektedir44. Buna göre, söz 

                                                                                                                                          
durum gereği, tehlikeye katlanmasının beklenmesinin imkansız olması söz konusudur (Meraklı, 
a.g.m., s. 265; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 360). 

42  Özgenç, a.g.e., s. 378;   
43  Sözüer, a.g.m., s. 231; Özgenç, a.g.e., s. 370-371; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 

381; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 302; Koca, a.g.m., s. 138; Hakeri, a.g.e.,  s. 335-336; Zafer, a.g.e.,  
s. 258-259; Meraklı, a.g.m., s. 286-287; Gerek Hakeri gerekse Zafer, hukuka aykırı bağlayıcı 
emrin mazeret sebebi olduğu hususuna değinmemiş olup yalnızca kusurluluğu kaldıran bir neden 
olduğuna yer vermişlerdir (Hakeri, a.g.e., s. 335 vd.; Zafer, a.g.e., s. 258 vd.).   

44  Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., 360-361; Özgenç, a.g.e., s. 370-371; Meraklı, 
a.g.m., s. 265, s. 287; Keza Özbek, faili harekete geçiren dürtü, saikin kişinin içinde bulunduğu 
olağandışı durumun oluşturduğu baskı nedeniyle söz konusu fiilin haksızlık içeriğinin azalacağını, 
dolayısıyla da kusurun içeriğinde bir azalmanın söz konusu olacağını belirtmiştir 
(Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 361); Bu konuda Özgenç, söz konusu hukuka 
aykırı emrin mazeret sebebinin varlığı nedeniyle hukuka uygun olmayacağını, fiilin hukuka 
aykırılığını devam ettireceğini ifade etmiştir. Fiilin hukuka aykırılık vasfının devam etmesine ise 
kişinin belli bir konuda belirli bir şekilde davranmak hususunda iradesinin zorlanması nedeniyle 
ortadan kalkması olarak adlandırılan mecburiyet halinin varlığı gerekçe gösterilmektedir (Özgenç, 
a.g.e., s. 371, dpn. 703); Günal ise, konuyu kanunsuz emir olarak ele alırken kanunsuz yani meşru 
olmayan emrin kapsamında yalnızca konusu suç olan emirlerin bulunduğunu kabulden hareketle 
konusu suç olmayan fakat hukuka aykırı emirleri irdelememiştir. Buna rağmen incelemesinde 
konusu suç olan emirlerin bazı görüşler tarafından “hukuki zaruret olarak” bugünkü deyimiyle 
mazeret sebebi olarak açıklanmaya çalışıldığını ifade ettikten sonra memurun talep edilen emrin 
yerine getirilmesi bakımından irade serbestisinin ortadan kalkacağı görüşüne emrin manevi baskı 
nedeniyle gerçekleştirilmiş olması halinde bu görüşün haklı olabileceğini belirterek buna rağmen 
kaynağını emirden alan yükümlülüğün bu emre karşı hareket edebilme yetkisine de sahip 
olduğunu ifade ederek bu görüşe karşı çıkmıştır (Günal, a.g.e., s. 44-45); Günal’ın bu görüşü, 
ileride de irdeleyeceğimiz üzere mevzuatta yer alan hükümler gereği her ne kadar konusu suç olan 
emirler bakımından geçerli olsa da konusu suç olmayan fakat hukuka aykırı olan emirler 
bakımından geçerli olmayacaktır. Nitekim Günal’ın görüşünü ileri sürdüğü dönemde yürürlükte 
bulunan 1961 Anayasa’sında dahi konusu suç teşkil eden emrin hiçbir suretle yerine 
getirilemeyeceği; yerine getirilmesi halinde yerine getiren kimsenin sorumluluktan 
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konusu hukuka aykırı emir üzerine gerçekleştirilecek fiil, hukuka aykırı olmaya 

devam edeceğinden fiili gerçekleştiren kişinin, emri veren üstü karşısında emrin 

yerine getirilmesi bakımından mecbur olduğu ve amirin emrinin yerine getirilmesinin 

bir mazeret nedeni olarak kabul edildiği ileri sürülmektedir. Zira AY md. 137/1 

gereği, üstten alınan emrin yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine 

aykırı görülmesi halinde yerine getirilmeyeceği ve bu aykırılığın o emri verene 

bildirileceği, üstün emrinde ısrar etmesi ve bu emrini yazı ile yenilemesi halinde 

emrin yerine getirileceği, bu hâlde, emri yerine getiren kimsenin emrin yerine 

getirilmesinden dolayı sorumlu olmayacağı belirtilmiştir. Bu hükme göre, amirinden 

hukuka aykırı bir emir alan ast, söz konusu hukuka aykırılığı üstüne bildirmekle 

yükümlüdür. Astın hukuka aykırılığı üstüne bildirmemesi ve yerine getirmesi 

durumunda neticeden üst ile birlikte sorumlu olması sonucu doğacaktır. Ancak astın 

hukuka aykırılığı üstüne bildirmesi ve hukuka aykırı emrin üst tarafından yazı ile 

yenilenmesi halinde astın bu emri yerine getirmesi artık zorunlu hale gelecek ve ast, 

bu durumdan sorumlu olmayacaktır. Yazılı olarak yenilenen emrin ast tarafından 

yerine getirilmemesi halinde ise, astın itaatsizlik nedeniyle sorumluluğu gündeme 

gelecektir45. Dolayısıyla ast-üst arasındaki ilişki, emrin yerine getirilmesi yönünde 

ast üzerinde bir mecburiyet durumunun meydana gelmesine sebep olacaktır.  

Daha evvel de ifade ettiğimiz üzere AY md. 137/1 hükmünün AY md. 137/2 

hükmü ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği, buna göre AY md. 137/1 hükmünün 

kanuna her aykırı olan emrin, üst tarafından yazılı olarak yenilendiğinde yerine 

getirilmesine müsaade etmediği vurgulanmaktadır.  

                                                                                                                                          
kurtulamayacağına yer verilerek (md. 125) ast konumunda bulunan kimsenin yükümlülüğü 
kapsamında Günal’ın da belirttiği üzere konusu suç olan emre karşı hareket edebilme yetkisi de 
bulunmaktadır. Ancak aynı maddede “Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle 
çalışmakta olan kimse üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine 
aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar 
eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu hâlde, emri yerine getiren sorumlu 
olmaz.” şeklinde bir hükme yer verilmek suretiyle konusu suç olmayan hukuka aykırı emre karşı 
astın emrin hukuka aykırılığını üste bildirmekten başka başvurabileceği bir yol bulunmamaktadır. 
Emrin üst tarafından yazı ile yenilenmesi halinde artık astın bu emre karşı hareket etme imkanının 
kalmadığı ifade edilebilecektir.    

45  Bahtiyar Akyılmaz/Murat Sezginer/Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2. Bs., 
İstanbul 2011, s. 200; Turan Yıldırım/Melikşah Yasin/Nur Karan/H.Eyüp Özdemir/Gül 
Üstün/Özge Okay Tekinsoy, İdare Hukuku, On İki Levha Yayınları, 2. Bs., İstanbul, Mart 2011, 
s. 27; Ayrıntılı açıklamalar için bkz. Üçüncü Bölüm, 1.2.1.4. 
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Herhangi bir emrin TCK, özel ceza kanunları ya da ceza içeren özel kanunlarda 

yer alan herhangi bir hükme aykırılık içermesi halinde artık emir, konusu suç teşkil 

eden bir emir olacak ve bu defa AY md. 137/2 ve keza TCK md. 24/3 gereği hiçbir 

suretle yerine getirilmeyecek; yerine getiren kimse ise emri verenin yanı sıra 

sorumluluktan kurtulamayacaktır.  

Söz konusu hukuka aykırı emrin ast tarafından yerine getirilmesi halinde, astın 

fiilinin hukuka uygun olmadığı, diğer bir deyişle fiilin hukuka aykırılığını devam 

ettirdiği, emri yerine getiren kimsenin içerisinde bulunduğu durum nedeniyle mazur 

görüleceği, dolayısıyla da meydana gelen neticeden sorumlu olmayacağı hususu 

Türk Ceza Kanunu’nun madde gerekçesinde de şu şekilde ifade edilmiştir: “Bu 

durumda emri yerine getiren açısından bir hukuka uygunluk nedeni değil, bir 

sorumsuzluk nedeni söz konusudur. Yerine getirme zorunluluğu, esasen hukuka 

aykırı olan emri hukuka uygun hâle getirmez. Ancak, hiyerarşik yapı dolayısıyla, 

emri yerine getiren sorumlu olmaz.” Nitekim gerekçenin devamında da yer verildiği 

üzere söz konusu emrin hukuka aykırılığının devam ettiğinin bir diğer göstergesi de 

hukuka aykırı emrin yerine getirilmesi halinde işlenen fiil bakımından sorumluluğun 

emri verene ait olmasıdır. Gerekçede, Hükümet Tasarısındaki hükümde, bu durumda 

emri verenin de sorumluluktan kurtarılmasına yönelik bir ifadeye yer verildiği, ancak 

yapılan bir değişiklikle bu yanlışlığın düzeltildiği belirtilmiştir. Buna göre, amirin 

hukuka aykırı, bağlayıcı emrin yerine getirilmesi nedeniyle sorumluluğunun devam 

etmesi, emrin yazılı olarak yenilenmesi halinde yerine getirileceğine dair mevzuatta 

yer alan hükümlere rağmen devam ettiğinin bir göstergesidir46.  

Daha evvel de ifade ettiğimiz üzere Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223’üncü 

maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan hüküm gereği yüklenen suçun 

hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle işlenmesi halinde 

kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir. Buna 

göre, hukuka aykırı bağlayıcı emrin yerine getirilmesi amacıyla işlenen fiil açısından 

kişinin kusurunun bulunmadığı hususu kanunda açıkça düzenlenmiştir. Ancak özellikle 

belirtmek gerekir ki Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223’üncü maddesinin üçüncü 

fıkrasında kusurun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararının 

                                                 
46  Özbek, a.g.e., s. 381. 
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verilebileceği haller arasında hukuka aykırı fakat bağlayıcı emir 04.12.2004 tarihli 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer almamaktaydı. 25.05.2005 tarih ve 

5353 sayılı Kanunla yapılan bir değişiklikle birlikte kusurun bulunmaması 

dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilebileceği haller arasına 

hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi de dahil edilmiştir. Bu şekilde 

bir değişiklik yapılmamış olsaydı, hukuka aykırı, bağlayıcı emirlerin de hukuka 

uygunluk nedeni olarak kabul edildiği düşünebileceği, fakat yapılan yerinde 

değişiklikle birlikte bu şekilde bir emrin kusurluluğu kaldıran bir neden olarak kabul 

edildiği belirtilmektedir47. 

Hukuka aykırı, bağlayıcı emirlerin mazeret sebebi olarak kabul edilmesinin ilk 

sonucu da yukarıda yer verdiğimiz üzere kişi hakkında ceza verilmesine yer olmadığı 

kararı verilmesidir. Söz konusu emir üzerine işlenen fiil nedeniyle (emrin konusunun 

suç olmaması nedeniyle) her ne kadar bir ceza yaptırımı söz konusu olmayacak olsa 

da ceza hukuku dışındaki diğer hukuk dalları bakımından bazı yaptırımların 

uygulanması mümkün olabilecektir48. Bu kabule göre, yönetmelik hükmüne aykırı 

olarak verilen bir emri, yazılı olarak yenilenmesi üzerine yerine getiren kimse 

hakkında hiçbir şekilde herhangi bir yaptırım uygulanamayacaktır. Ancak emri veren 

hakkında disiplin yaptırımı ve keza üçüncü kişilere zarar verilmesi durumunda 

BK.md. 52/2 gereği tazminat sorumluluğu saklı kalacaktır.   

Şayet hukuka aykırı, bağlayıcı emir üzerine işlenen fiilin bakımından söz 

konusu emrin bir hukuka uygunluk nedeni olduğu kabul edilmiş ve kişi hakkında 

beraat kararı verilmiş olsaydı, bu durumda söz konusu fiil hukuka uygun hale 

gelecek ve emri veren hakkında da diğer hukuk dalları tatarfından herhangi bir 

yaptırıma hükmedilemeyecekti. Ancak şu haliyle, yani hukuka aykırı emrin mazeret 

sebebi olarak kabul edilmesi durumunda, zaten konusu suç olmayan ve ceza hukuk 

açısından herhangi bir sonuç doğurmayan fiil hakkında yapılan yargılama sonunda 

ceza verilmesine yer olmadığı kararı verileceği belirtilmektedir (CMK md. 223/3-b). 

Hukuka aykırı, bağlayıcı emrin hukuka uygunluk sebebi olarak kabul 

edilmemesinin bir diğer sonucu, söz konusu emir üzerine hareket eden memura karşı 

                                                 
47  Özbek, a.g.e., s. 381-382. 
48  Hakeri, a.g.e., s. 328.  
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herhangi bir hukuka uygunluk nedeninden yararlanmanın mümkün olmasıdır. Söz 

gelimi amirinin hukuka aykırı emrini yerine getiren memurun haksız fiiliyle karşı 

karşıya kalan üçüncü bir kimsenin bu fiile karşı meşru savunmada bulunması 

mümkündür49. Zira verilen emir nedeniyle memurun sorumluğunun bulunmaması, 

işlediği fiilin haksızlığını ortadan kaldırmamaktadır.  

Tüm bu açıklamaların ardından konusu suç olmayan, hukuka aykırı emirlerin 

ceza hukuku ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığını ileri süren görüşlere değinmekte 

yarar bulunmaktadır. Bu görüşe göre hukuka aykırı, bağlayıcı emir üzerine işlenen 

fiil, ceza hukuku bakımından herhangi bir sonuç doğurmayacaktır50. Zira fiil 

hakkında ceza hukuku kapsamında kusur değerlendirmesinin yapılabilmesi ve TCK 

bağlamında emrin mazeret sebebi olduğu gerekçesiyle astın  ceza sorumluluğunun 

bulunmayacağının belirtilmesinin kabul edilen suç teorisi anlayışıyla bağdaşmadığı, 

işlenen bir fiil hakkında kusur değerlendirmesinin ancak ve ancak tipik ve hukuka 

aykırı yani haksızlık teşkil etmesi ve dolayısıyla suç niteliğine sahip olması halinde 

yapılabildiği51; buna göre, konusu suç olmayan ancak hukuka aykırı olan bir fiil 

hakkında kusur değerlendirmesinin yapılabilmesinin mümkün olmadığı ileri 

sürülmektedir52.   

                                                 
49  Hakeri, a.g.e., s. 328. 
50  Günal, a.g.e., s. 136-137; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 384-385; Koca, a.g.m., s. 

138; Ünver, a.g.m., s. 62; Meraklı, a.g.m., s. 289; Nitekim Mahmutoğlu da, konusu suç teşkil eden 
emir yerine getirilmeyecekse bu durumu ceza hukuku bakımından hukuka uygunluk nedeni olarak 
kabul edilmesinin doğru olup olmadığı yönünde eleştirilerin bulunduğunu ifade ederek amirin 
emrini yerine getirmenin, emrin  yerine getirilmesinde hata hali ve mutlak itaat kuralının geçerli 
olduğu ve emrin hukuka uygunluğunun denetlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda 
uygulanmasının söz konusu olabileceği, dolayısıyla TCK md.24/3 hükmünün amirin emrini yerine 
getirme kurumunun uygulanabilirliğinin daraltıldığı şeklinde görüşlerin ileri sürüldüğünü ifade 
etmektedir (Mahmutoğlu, a.g.m., s. 46-47). 

51  Özgenç, a.g.e., s. 331; Hatta Özgenç, açık bir şekilde kusur yargısından evvel kanunda yer alan 
suç tiplerine uygun bir haksızlığın gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir (Özgenç, a.g.e., 
s. 333); Koca/Üzülmez de benzer şekilde evvela ceza hukuku anlamında bir fiilin varlığının tespit 
edilmesi, daha sonra bu fiilin yalnızca ceza hukuku açısından değerlendirilmesini kapsayan tipe 
uygunluğunun tespit edilmesi ve son olarak tipe uygun olduğu sonucuna ulaşılan fiilin tüm hukuk 
düzeni bakımından değerlendirilmesini içeren hukuka aykırı olup olmadığının belirlenmesi 
şeklinde üç aşamalı olarak yapılan bir değerlendirmenin ardından ancak suç oluştuğu sonucuna 
ulaşıldığı durumda kusurluluk açısından bir değerlendirmenin yapılması gerektiğini ifade 
etmektedir (Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 126); Benzer görüşler için bkz. Hakeri, a.g.e., s. 316-317; 
Zafer, a.g.e., s. 247-248; Buna göre, tüm bu anlatılanlardan sonra herhangi bir fiilin suç 
oluşturmaması halinde kusur değerlendirmesinin yapılamayacağını belirtmek gerekir.    

52  Bu bağlamda her suçun haksızlık teşkil eden bir fiil olacağı, buna rağmen her haksızlığın suç 
olmayacağı kabulünden (Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 125)  hareketle kusur değerlendirmesinin 
yapılabilmesi için sanki suç teşkil eden bir haksızlığın varlığı şart olmayıp bizatihi suç olmayan 
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Diğer bir deyişle, konusu suç olmayan ancak hukuka aykırı emrin mazeret 

sebebi olarak kabul edilmesinin sonucu olarak emri yerine getiren kimse hakkında 

kusur açısından yapılan değerlendirme sonucunda kişinin mazur görüleceği ve 

cezalandırılmayacağının kabul edilmesinin, emri yerine getiren kimsenin, söz konusu 

emri yerine getirmek için işlediği fiilin suç olduğu sonucunu ortaya çıkaracağı, 

bunun da konusu suç olan emirle, konusu suç olmayan ancak hukuka aykırı olan 

emrin birbiriyle aynı olduğu sonucunu ortaya çıkaracağı ifade edilmektedir53. Bu 

görüşün eleştirileri dikkate alındığında şayet hukuka aykırı emrin mazeret sebebi 

şeklinde nitelendirilebilmesi ve emri yerine getiren kişinin bu mazeret sebebinin 

varlığından dolayı mazur görülmesi ve cezalandırılmaması kanaatine varılmak 

isteniyorsa, bunun için ortada mutlaka suç oluşturan bir emrin bulunması, emri 

yerine getiren kişinin suç oluşturan fiili işlemesi ve ardından da kişinin işlediği bu 

suçtan dolayı kişisel olarak kınanıp kınanamayacağının değerlendirilmesi gerekir. 

Aksi takdirde, yani emrin konusunun suç olmaması fakat hukuka aykırı olması 

durumunda, emir üzerine gerçekleştirilen fiil suç oluşturmayacak ve dolayısıyla bu 

fiil hakkında kusur değerlendirmesi yapılamayacaktır. Yani suç olmayan bir fiilin 

işlenmesinden dolayı kişi hakkında kusur değerlendirmesinin yapılması ve ardından 

kişinin verilen emrin bağlayıcı nitelik taşımasından ötürü mazur görüleceğinin 

belirtilmesi, kişinin işlediği fiilin suç teşkil etmemesine rağmen baştan suçlu 

olduğunun kabulü sonucunu ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla TCK’ya ve özel ceza 

kanunları ile ceza içeren diğer kanunlara aykırılık içermeyen, ancak bu kanunlar 

dışındaki herhangi bir kanuna ya da tüzük veya yönetmeliğe aykırı olduğu için 

konusu suç olmayan hukuka aykırı (kanunsuz) bir emrin ceza hukukunun konusuna 

girmediği, yalnızca idare hukuku ve Anayasa hukuku kapsamında olduğu ileri 

sürülmektedir54. Zira ceza hukuku bakımından bir emrin kanuna aykırı diğer bir 

deyişle kanunsuz olması halinde artık konusu suç teşkil eden bir emirden 

                                                                                                                                          
haksızlığın varlığının da yeterli kabul edildiği şeklinde bir durum ortaya çıkmaktadır ki bu 
yorumun da kabul edilen suç teorisi anlayışına aykırı olduğu ifade edilmektedir.  

53  Oysa Özgenç, amirin emrinin hukuka aykırı olmanın yanı sıra ayrıca suç da teşkil edebileceğini 
kabul ederek konusu suç olan emirle konusu suç olmayan ancak hukuka aykırı emir arasındaki 
ayrımı kesin bir şekilde ifade etmektedir (Özgenç, a.g.e., s. 378); Benzer bir değerlendirme,  
Koca/Üzülmez tarafından da yapılmaktadır (Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 304). 

54  Erem, a.g.e., s. 564; Günal, a.g.e., s. 137; Özbek, a.g.e., s. 385; Ünver, a.g.e., s. 62; Meraklı, 
a.g.m., s. 289.  
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bahsedilecektir ki zaten bu şekilde bir emrin yerine getirilmesine de mevzuatımızda 

asla izin verilmemiştir55. Buna göre, emrin yönetmelik hükmüne aykırı olduğunu 

varsayacak olursak emri yerine getirmesi gereken kişi, gerek AY md.137, gerekse 

DMK md. 11 gereği söz konusu emri yerine getirmeyecek ve bu aykırılığı emri 

verene bildirecektir. Ancak üstün emrinde ısrar etmesi ve emrini yazı ile yenilemesi 

halinde emir, yerine getirilecektir. Bu durumda emrin yerine getirilmesinden dolayı 

emri yerine getiren sorumlu olmayacaktır. Emrin yerine getirilmesinden dolayı emri 

verenin sorumlu olup olmayacağı hususuna ilerleyen konularda değinmekle birlikte 

her ne kadar konusu suç olan emre ilişkin TCK md. 24/3’te açık bir düzenleme 

bulunuyor olsa da aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan düzenlemede bir açıklık 

bulunmadığı, ancak gerek TCK madde gerekçesinde gerekse DMK md. 11’de 

sorumluluğun emri verene ait olduğu belirtilmiştir. Ancak emri verenin bu 

sorumluluğu ceza hukuku anlamında bir sorumluluk olmayıp idare hukuku 

anlamında bir idari yaptırımın uygulanmasını gerektirecek bir sorumluluktur56. Zira 

verilen emir, yukarıda da belirttiğimiz üzere konusu suç olan bir emir olmayıp 

yalnızca ceza hukuku dışındaki alanlar açısından hukuka aykırılığı söz konusu olan 

bir emirdir. Bu nedenle hukuka aykırı emrin yerine getirilmesinden dolayı söz 

konusu emri veren üst konumundaki kişi, ceza hukuku dışındaki alanlar dikkate 

alınarak yapılan değerlendirme sonrasında sorumlu tutulabilecektir.  

Dolayısıyla son görüş dikkate alındığında ortaya şu iki sonuç çıkarılabilecektir: 

 (1) Konusu suç olmayan hukuka aykırı emrin ast bakımından ortaya çıkardığı 

sorumsuzluk halinin hukuki niteliği mazeret sebebi değildir. Amirin hukuka aykırı ve 

bağlayıcı emrinde, zorunluluk hali, sınırın aşılması gibi kurumlardan farklı olup ceza 

hukuku açısından yapılan değerlendirme sonucunda tipik olduğu sonucuna 

ulaşılabilecek herhangi bir suç oluşturan fiil bulunmamaktadır. Her ne kadar 

haksızlık teşkil eden bir fiilin varlığından bahsedilebilecek olsa da bu fiilin tipik 

olduğu sonucuna ulaşılamayacaktır. Buna göre, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 

223’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer verilen “Yüklenen suçun 

hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali 

                                                 
55  Günal, a.g.e., s. 136. 
56  Günal, a.g.e., s. 137; Zira yetki beraberinde sorumluluğu da gerektirir (Akyılmaz/Sezginer/Kaya, 

a.g.e., s. 200; Yıldırım/Yasin/Karan/Özdemir/Üstün/Okay Tekinsoy, a.g.e., s. 27. 
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ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi, Meşru savunmada sınırın heyecan, korku 

ve telaş nedeniyle aşılması, kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi, 

hallerinde kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı 

verilir.” hükmünde hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesini 

zorunluluk, cebir veya tehdidin etkisi gibi diğer hallerden ayırmak gerekir. Zira 

kişiye yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi 

suretiyle işlenmesi, artık emrin konusunun suç olması anlamına gelmektedir ki bu 

şekilde bir emrin asla yerine getirilemeyeceği, aksi takdirde hem emri verenin hem 

de emri yerine getirenin sorumlu olacağına ilişkin olarak gerek Anayasa’da (md. 

137/3), gerek Türk Ceza Kanunu’nda (md. 24/3), gerekse Devlet Memurları 

Kanunu’nda (md. 11/3) bir düzenleme bulunduğu ifade edilebilir. O halde yerine 

getirilen emir nedeniyle işlenen fiil suç oluşturduğu takdirde, artık TCK md. 24/2’de 

yer alan hukuka aykırı ve bağlayıcı emirden değil, TCK md. 24/3’te düzenlenen 

konusu suç olan emirden bahsedilecektir. Ancak emri yerine getiren kişinin verilen 

emrin konusunun suç teşkil ettiğini bilmemesi, yani hataya düşmesi durumunda ayrı 

bir değerlendirme yapılacaktır. Kanaatimizin bu görüşten yana olduğunu da ifade 

etmek gerekir. Ancak mazeret nedeni olmayacağı ileri sürülen konusu suç olmayan 

hukuka aykırı emrin bir hukuka uygunluk nedeni olduğunu belirtmek de yerinde 

olmayacaktır. Zira hukuka uygunluk nedeninin bulunması, artık söz konusu fiilin 

tüm hukuk düzeni bakımından hukuka uygun hale gelmesi ve hiçbir hukuk alanı 

tarafından fiile yönelik herhangi bir yaptırımın uygulanamaması anlamına gelecektir. 

Ancak mevzuatta yer alan düzenlemelerden dolayı her ne kadar hukuka aykırı emri 

yerine getiren kişi, bu emrin yerine getirilmesinden dolayı sorumlu tutulmayacak 

olsa da emri veren kişinin sorumluluğunun saklı olduğunu vurgulamıştık. Dolayısıyla 

hukuka aykırı emrin bir hukuka uygunluk nedeni olduğunu belirtmek ve fiilin tüm 

hukuk düzeni bakımından hukuka uygun hale geldiğini ileri sürmek, emri veren 

kişinin sorumlu tutulması ile örtüşmemektedir. Aksi takdirde emri veren kişi, hukuk 

düzeni tarafından hukuka uygun kabul edilen bir fiilden dolayı sorumlu tutulmuş 

olacaktır ki bu durum hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayan sonuçlara sebebiyet 

verecektir.  
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(2) Anlatılanlardan çıkarılabilecek ikinci sonuç ise, TCK md. 24/2 hükmüne 

yer verilmesine gerek olup olmadığına ilişkindir. Nitekim TCK md.24/2 hükmünün 

yalnızca hukuka aykırı fakat bağlayıcı emirler için geçerli olduğunu ileri süren görüş, 

hukuka uygun emirler bakımından TCK md. 24/1 hükmünün uygulanacağını kabul 

etmekteydi57. Şayet hukuka uygun emirler açısından TCK md.24/1 hükmünün geçerli 

olacağı kabul edilecek olursa, konusu suç olmayan hukuka aykırı emirlerin ceza 

hukuku ile ilgisinin bulunmaması nedeniyle TCK md. 24/2 hükmüne yer 

verilmesinin bir öneminin kalmadığı ileri sürülmektedir58.  

 Son olarak hukuka aykırı bağlayıcı emir konusu kapsamında TCK md.24/4’te 

yer alan “Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından 

engellendiği hâllerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur.” şeklindeki 

hükmü de değerlendirmek gerekmektedir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında olduğu 
                                                 
57  Özgenç, a.g.e., s. 378; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 251; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., 

s. 379. 
58  Günal, a.g.e., s. 136; Özbek, a.g.e., s. 385; Ünver, a.g.m., s. 62; Meraklı, a.g.m., s. 289; Ünver, 

TCK md.24/2’nin AY md.137/1 hükmünün bir tekrarı niteliğinde olduğunu, bu hükmün esasında 
ceza hukuku ile bir ilgisinin bulunmadığını ifade etmektedir (Ünver, a.g.m., s. 62); Her ne kadar 
Ünver’in söz konusu hükmün ceza hukuku ile bir ilgisinin bulunmadığı konusundaki görüşü  
haklı sayılabilir olsa da söz konusu düzenlemenin AY md.137/1’in bir tekrarı olduğu, dolayısıyla 
da TCK’da bu şekilde bir hükme yer verilmesine gerek olmadığı yönündeki görüşü yerinde 
değildir (Ünver, a.g.m., s. 62); Zira söz konusu düzenleme (TCK md. 24/2), Anayasa’nın ilgili 
hükmünün (AY md. 137/1) bir tekrarı olmayıp yetkili merciin emrinin yerine getirilmesinin 
sınırlarını çizmektedir. Kaldı ki tekrar mahiyetinde olsa dahi, bu durum ilgili hükmün ceza 
kanunda yer almasını engelleyecek nitelikte değildir. Aksi takdirde Anayasa’nın ceza hukukuna 
ilişkin olan 38’inci maddesi kapsamında yer alan hükümlerin ceza kanunda yer alan düzenlemeler 
bakımından tekrar niteliğinde olduğu eleştirileri de ileri sürülecektir ki hem bu eleştiriler yerinde 
olmayacak, hem de bu konu, anayasa hukukuna ilişkin tartışmalar dahilinde olacaktır. Buna 
rağmen bu konuya ilişkin görüşümüzü kısaca belirtmek gerekirse, gerek TCK, gerek DMK, 
gerekse PVSK’da kanunsuz emre ilişkin düzenlemelerin Anayasa’nın 137’nci maddesinin 
bir tekrarı gibi görülmesinin çözüm yolu esasında Türk Hukukunda hukuk devletine olan 
güvensizliğin bir sonucu olarak ortaya çıkan her hususun Anayasa vasıtasıyla çözülmeye 
çalışılması anlayışının terk edilmesinden ve Anayasa’nın mümkün mertebe kısaltılmasından 
geçmektedir. Hukuka aykırı emrin ceza hukuku ile bir ilgisinin bulunmamasına ilişkin olarak 
Meraklı da benzer şekilde suç oluşturmayan hukuka aykırı emre ilişkin düzenlemeye ceza 
hukukunda yer verilmeyip konunun idare hukukuna ilişkin kanunlara bırakılması gerektiğini ifade 
etmektedir. Meraklı, mutlaka bu şekilde bir düzenlemeye TCK’da yer verilmek isteniyorsa bunun 
tüm yönleri ile açık-net bir biçimde düzenlenmesi gerektiğini belirtmekte, ancak bu açıklıktan 
neyi kast ettiğine değinmemektedir (Meraklı, a.g.m., s. 289); Tüm bu hususlara rağmen tekrar 
vurgulamak gerekir ki, ceza hukukunun konusunu oluşturmaması nedeniyle konusu suç 
olmayan hukuka aykırı emre ilişkin bir düzenlemeye ceza kanununda yer verilmemesi 
gerektiği hususu bir yana, aynı zamanda bu şekilde bir emrin mazeret nedeni olarak 
nitelendirilmesi de bizim de iştirak ettiğimiz kabul edilen genel suç teorisi kurallarına 
aykırılık oluşturmaktadır. Bu nedenle, söz konusu TCK md. 24/2 hükmünün hukuka aykırı 
emirler bakımından geçerli olacak şekilde bir mazeret nedeni olarak değil de hukuka uygun 
emirler bakımından geçerli olacak şekilde bir hukuka uygunluk nedeni olarak ele alınmasında 
kabul edilen suç teorisine aykırı düşmemek açısından yarar bulunmaktadır.         
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gibi bu hükmün değerlendirilmesinde de farklı görüşler bulunmaktadır. Bu konuda 

ileri sürülen görüşlere yer vermeden evvel AY md. 137’de yer alan benzer hükme de 

değinmekte yarar bulunmaktadır. AY md.137/3’te, “Askeri hizmetlerin görülmesi ve 

acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen 

istisnalar saklıdır.” düzenlemesi yer almaktadır. Özellikle belirtmek gerekir ki gerek 

TCK md.24/4, gerekse AY md. 137/3’te yer alan düzenlemelere konusu suç teşkil 

eden emrin hiçbir suretle yerine getirilemeyeceği, aksi takdirde yerine getiren ile 

emri verenin sorumluluktan kurtulamayacağına ilişkin hükümlerden sonra yer 

verilmiştir. Bu bağlamda, söz konusu AY. md. 137/3 ile TCK md. 24/4 hükümlerinin 

konusu suç olmayan hukuka aykırı emirleri kapsadığı kabul edilerek esas tartışma, 

bu hükümlerin kendilerinden önce yer verilen konusu suç teşkil eden emirleri de 

kapsayıp kapsamadıkları hususunda ortaya çıkmaktadır.  

İlk görüşe göre, TCK md. 24/4’te yer alan emrin hukuka uygunluğunun 

denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hâllerde yerine getirilmesinden emri 

verenin sorumlu olacağı, buna karşılık emri yerine getirenin herhangi bir 

sorumluluğunun bulunmayacağı kuralı, yalnızca konusu suç olmayan hukuka aykırı 

emirler bakımından geçerli olacaktır59. Keza AY md. 137/3’te yer alan askeri 

hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin 

korunması için kanunla gösterilen istisnaların saklı olduğuna dair düzenlemenin de 

konusu suç teşkil eden emirleri kapsamadığı, bir hukuk devletinde konusu suç teşkil 

eden emirlerin yerine getirilmesinin kanunlar tarafından korunmasının mümkün 

olmadığı ifade edilmektedir.  

İfade etmek gerekir ki, bu konuda ileri sürülen diğer görüş 765 sayılı TCK 

döneminde ileri sürülmekteydi. Diğer görüş tarafından söz konusu askeri hizmetlerin 

görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için 

kanunla gösterilen istisnaların saklı olduğuna dair düzenlemenin esasında konusu 

                                                 
59  Sözüer, a.g.m., s. 231; Mahmutoğlu, a.g.m., s. 46; Özgenç, a.g.e., s. 372; Koca/Üzülmez, a.g.e., 

s. 303; Koca, a.g.m., s. 139; Hakeri, a.g.e., s. 322; Erem/Danışman/Artuk, a.g.e., s. 562; 
Centel/Öztürk/Erdem, a.g.e., s. 301; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e, s. 308; 
Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 519; Demirbaş, a.g.e., s. 264; Zafer, a.g.e., s. 315; Meraklı, 
a.g.m., s. 290-291; Öztürk/Erdem, amirin emrinin yerine getirilmesini bir hukuka uygunluk 
nedeni olarak kabul etmekte ve mazeret nedenlerinden hiçbir şekilde bahsetmeyerek söz konusu 
hükümlerin konusu suç olmayan emirler bakımından geçerli olamayacağını ifade etmektedir 
(Öztürk/Erdem, a.g.e., s. 195-196).   
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suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmesi halinde emri yerine getiren kimsenin 

sorumluluktan kurtulamayacağının bir istisnası olduğu, yani AY 137/3 hükmü gereği 

söz gelimi bir askeri hizmetin görülmesi söz konusu ise, kamu düzeni ve kamu 

güvenliğinin korunması için kanunda gösterilen istisnalar nedeniyle mutlak itaatin 

bulunduğu durumlarda konusu suç teşkil eden emirlerin dahi yerine getirileceği, bu 

durumda emri yerine getirenin sorumlu olmayacağı, bilakis emri verenin sorumlu 

tutulacağı ileri sürülmüştür60. Nitekim bu görüş sahipleri, fikirlerine dayanak olarak 

                                                 
60   Günal, a.g.e., s. 39; Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 93 vd.; Esasında 765 Sayılı TCK dönemindeki 

bütün görüşler de konusu suç teşkil eden emrin asla yerine getirilemeyeceğini belirtmektedir. 
Ancak mesele As.CK md.41/2 hükmüne geldiğinde bir açıklama getirememeleri sebebiyle söz 
konusu görüşlerinden ödün vermek durumunda kaldıkları görülmektedir. Bu noktada meselenin 
daha kolay anlaşılabilmesi için tarihsel sürece de değinmekte yarar görüyoruz. 765 Sayılı TCK 
md.49 hükmü yürürlüğe girdiğinde 1924 AY md. 94, “Kanuna aykırı işlerde üstün emrine uymuş 
olmak memuru sorumdan kurtaramaz.” hükmünü içermekteydi. Anayasanın bu hükmüne göre, 
memurun suç teşkil etsin ya da etmesin hukuka aykırı hiçbir emri yerine getirmesine müsaade 
edilmemiştir. Ancak 765 sayılı TCK’nin 49’uncu maddesinin son fıkrasında yer alan “Bir 
numaralı bentte gösterilen halde merciinden sadır olan emir hilâfı kanun olduğu takdirde 
neticesinden hâsıl olan cürme müterettip ceza emri veren âmire hükmolunur.” hükmü ile AY md. 
94 hükmünün birbiri ile uyum içerisinde olmadığı ileri sürülmüş ve TCK md.49/son hükmünden 
konusu suç teşkil eden emrin yerine getirilebileceği gibi bir yoruma imkan tanındığı belirtilmiştir 
(Mahmutoğlu, a.g.m., s. 46); Buna rağmen Taner, Anayasa ile TCK arasında bir uyumsuzluğun 
bulunmadığını, mevzuatımızda mutlak surette itaat esasının kabul edilmediğini belirterek Anayasa 
ile TCK arasındaki ileri sürülen uyumsuzluğun yorumla giderilebileceği ifade ederek durumu izah 
etmeye çalışmıştır. Taner’e göre, “Kanuna açıkça aykırı olan ve bir suç teşkil eden hallerde 
güçlük yoktur; fakat böyle olmayıp kanuna aykırı olup olmadığı objektif olarak derhal 
anlaşılamayan ve az çok kontrole ihtiyaç duyulan hallerde sübjektif bir değerlendirme yapılarak 
ast ile üst arasındaki ilişkiler de gözönünde bulundurularak astın şahsı, ruhi haleti ve hiyerarşi 
itibariyle genel surette itaat mükellefiyeti memurda emrin kanuna aykırı olduğu hususunda bir 
şüphe doğurmamış olabilir. İşte bu hallerde memur sorumlu olmaz. (Tahir Taner, Ceza Hukuku, 
İsmail Akgün Matbaası, 3. Bs., İstanbul 1953, s. 400-401)”; O halde Taner, fiilin açıkça kanuna 
aykırı olmadığı hallerde astın söz konusu fiilin suç teşkil edip etmediğini bilmesine önem 
vermiştir. Dolayısıyla da TCK ile Anayasa hükümlerini uyumlu hale getirmeye çalışmıştır. Sonuç 
olarak astın, konusu suç teşkil eden emri hiçbir şekilde yerine getiremeyeceği belirterek 
emrin açıkça kanuna aykırı olmaması kaydıyla emrin suç teşkil edip etmediğini bilemeyecek 
durumda olması halinde, yerine getirdiği emir nedeniyle sorumlu olmayacağı ifade 
edilmiştir.  

 Daha sonra 1961 Anayasası çalışmaları esnasında Temsilciler Meclisi görüşmesinde 124’üncü 
madde olarak görüşmelere getirilen hüküm, “Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle 
çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı 
görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu 
emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Askeri 
hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla 
gösterilen istisnalar saklıdır.” şeklinde düzenlenmişti. Yani söz konusu düzenlemede suç teşkil 
eden emrin durumunun ne olacağına, bu şekilde bir emrin yerine getirilmesi halinde 
sorumlulukların nasıl belirleneceğine dair bir hükme yer verilmemişti. Buna rağmen hükmün 
mevcut halinde, konusu suç teşkil eden emrin de amir tarafından yazılı olarak yenilenmesi 
durumunda yerine getirilebileceği, bu halde emri yerine getirenin sorumlu olmayacağı sonucu 
çıkarılabilecek nitelikteydi. Zira “...emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine 
aykırı görürse...” ibaresinden verilen emrin ceza kanununa aykırı olabileceği ve dolayısıyla da suç 
teşkil edebileceği, buna rağmen memur tarafından suç teşkil eden bir emrin de yerine 
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da As.CK md. 41/2 hükmü gösterilmiştir. Buna göre As.CK md.41/2’ye göre, askeri 

hizmete müteallik hususlarda verilen emrin suç teşkil etmesi halinde dahi bu suçun 

işlenmesinden emri verenin sorumlu olduğu, astın ise suç teşkil eden emrin yerine 

getirilmesinden dolayı yalnızca emrin sınırlarını aşmış olması veya amirinin emrinin 

adli ve askeri bir suç maksadını ihtiva eden bir fiile müteallik olduğunun kendisince 

malum olduğu durumlarda sorumlu olacağı belirtilmiştir. O halde, astın emrin 

sınırlarını aşması veya amirinin emrinin adli ve askeri bir suç maksadını ihtiva eden 

bir fiile müteallik olduğunun kendisince malum olması şeklindeki iki istisnadan 

birinin bulunmaması halinde astın, hizmete ilişkin olmak kaydıyla verilen ve konusu 

suç teşkil eden emirleri yerine getirebileceği ve bundan ötürü sorumlu olmayacağı 

ifade edilmiştir61. Zira TSK İç Hizmet Kanunu’nun 14’üncü maddesinde “Ast; amir 

ve üstüne umumi adap ve askeri usullere uygun tam bir hürmet göstermeye, 

amirlerine mutlak surette itaate ve kanun ve nizamlarda gösterilen hallerde de 

üstlerine mutlak itaate mecburdur.” şeklindeki hükme yer verilerek astın amirlerine 

mutlak surette itaat etmeleri yükümlülüğüne yer verildiği belirtilmiştir. Konusu suç 

tekil eden emrin ast tarafından bu şekilde bir istisnai hal kapsamında yerine 

getirilmesi halinde astın iki durum dışında sorumsuzluğunun hukuki niteliği de 

tartışılmış ve farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşlere konusu suç teşkil eden 

emirlerin yerine getirilmesinde iddia edilen sorumsuzluğun hukuki niteliği kısmında 

kısaca yer vereceğimizi belirtmekle birlikte ileride daha ayrıntılı olarak 

değineceğimiz bir hususu da önemle vurgulamak gerekir. 31.03.2005 tarihli ve 5329 

Sayılı Kanunu’nun 1’inci maddesi ile getirilen Ek 8’inci maddesi hükmüne göre 

                                                                                                                                          
getirilebileceği, bundan dolayı sorumlu olmayacağı neticesi çıkacak haldeydi. Fakat komisyon 
tartışmalarında 1924 Anayasasının 94’üncü maddesi hükmünün∗ dahi bu hükümden daha ileri 
olduğu, bir astın cinayet işlenmesi yönünde aldığı emrin yazılı olarak tekrarlanması halinde 
sorumlu olmamasının kabul edilemeyeceği ifade edilmiştir. Nihayetinde İstanbul tasarısında yer 
alan “Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse 
sorumluluktan kurtulamaz.” şeklindeki hüküm, söz konusu 124’üncü maddeye eklenmiş ve Milli 
Birlik Komitesi’nde yapılan görüşmelere gönderilerek kabul edilmiştir (Kazım Öztürk, İzahlı, 
Gerekçeli, Anabelgeli ve Maddelere Göre Tasnifli Bütün Tutanakları İle Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası, C.III, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s. 3354 vd.); Ancak ilginçtir 
ki komisyonda yapılan tartışmaların sonucunda konusu suç teşkil eden emrin yerine 
getirilemeyeceğine dair hükme, istisna getiren hükümlerden evvel yer verilerek bu konudaki esas 
tartışma başlamış oldu. Öyle ki o günden günümüze kadar askeri hizmetlerin görülmesi ve acele 
hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnaların saklı 
olduğuna dair hükmün konusu suç olan emirleri kapsayıp kapsamadığı hususu muğlak kalmıştır 
(Bu konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bkz. Üçüncü Bölüm, 3).    

61   Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 94.  
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5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümleri fer'î askerî cezalara ve cezaların 

ertelenmesine ilişkin hükümleri ile zamanaşımına ilişkin 49 uncu maddesinin (A) 

bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla Askeri Ceza Kanunu’nda yer verilen suçlar 

hakkında da uygulanacaktır. Her ne kadar bu şekilde bir hüküm olmasa da benzer bir 

kural, 5237 sayılı TCK’nin 5’inci maddesi gereği geçerli olsa da, Askeri Ceza 

Kanunu’nda da bu kurala yer verilerek bu durum, özellikle vurgulanmış ve TCK md. 

5 hükmüne bir istisna getirilmiştir. Sonuç olarak, Türk Ceza Kanunu’nun genel 

hükümlerinin diğer ceza kanunları ve ceza içeren diğer kanunlardaki suçlar hakkında 

da uygulanacağına dair kuralın getirilmesinin yanı sıra Askeri Ceza Kanunu’nun Ek 

8’inci maddesinde de belirtilen istisnalar içerisinde bulunmadığından dolayı 

Ask.Ceza K. md. 41 hükmünün bir anlamı ve geçerliliğinin kalmadığı, bu konuda 

kesin kural olarak TCK md. 24 hükümlerinin uygulanma imkanı kazandığı, en 

önemlisi de Ask.Ceza K. md. 41/2’de belirtilen hizmete müteallik hususlarda verilen 

emrin bir suç teşkil etmesi halinde bu suçun işlenmesinden iki istisna haricinde 

yalnızca emir verenin sorumlu olacağı kuralı karşısında TCK md. 24/3 gereği konusu 

suç teşkil eden emirlerin hiçbir surette (gerek hizmete müteallik olan gerekse 

olmayan) yerine getirilemeyeceği, aksi takdirde hiçbir istisnaya yer vermeksizin hem 

emri veren hem de emri yerine getiren sorumlu tutulacağının kesin şekilde geçerlilik 

kazandığı ileri sürülebilecektir. 

AY md. 137/3 ve TCK md. 24/4 kapsamında en bilinen örnek Polis Vazife ve 

Salahiyet Kanunu’nun ikinci maddesi hükmüdür. Bu hükme göre, “Kamu düzeni ve 

kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan polis; amirinden aldığı emri, 

kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu 

aykırılığı emri verene bildirir. Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı 

olarak yenilerse, emir yerine getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. 

Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getirenler 

sorumluluktan kurtulamaz.” Yani esasında hükmün buraya kadar olan kısmı, gerek 

Anayasa gerekse Devlet Memurları Kanunu’nda konuya ilişkin hükümle aynı olup 

konusu suç teşkil etmeyen hukuka aykırı emrin yazılı olarak yenilenmesi halinde 

yerine getirileceğini, bundan dolayı emri yerine getirenin sorumlu tutulmayacağını 

içermektedir. Ancak bu hükmün devamında, maddede yazılı 13 halde, yetkili amir 



71 
 

tarafından verilecek sözlü emirlerin derhal yerine getirileceği, bu emirlerin yazılı 

olarak verilmesinin istenilemeyeceği, bu hallerde emrin yerine getirilmesinden 

doğabilecek sorumluluğun emri verene ait olduğu ifade edilmektedir62. Benzer 

şekilde bu düzenlemede de söz konusu yazılı olarak yenilenmesi istenilmeyecek 

emirlerden anlaşılması gerekenin yalnızca konusu suç olmayan hukuka aykırı emirler 

olduğu, bir önceki fıkrada yer alan konusu suç teşkil eden emirlerin hiçbir surette 

yerine getirilemeyeceği hükmünün bir istisnası olarak kabul edilemeyeceği 

belirtilmektedir63.  

Kanaatimizce gerek AY md. 137/3, gerek TCK md. 24/4, gerekse PVSK md. 

2/3’te yer verilen istisnaların kapsamında “mutlak itaat”in söz konusu olduğu 

hallerde emri yerine getirenin verilen emri denetleyebilme imkanının kısıtlandığı 

durumlarda emrin suç teşkil ettiğini bilmeyerek yerine getirmesi yer almaktadır64.  

                                                 
62  Bu 13 hal şunlardır: I – Can, ırz veya mal emniyetini korumak, II – Devletin şahsiyetine karşı 

işlenen cürümlerin faillerini yakalamak veya delillerini tespit etmek, III – Devlet kuvvetleri 
aleyhine, yalnız veya toplu olarak taarruz veya mukavemette bulunanları yakalamak, veya 
bunların taarruz veya mukavemetlerini def etmek, IV – Hükümete karşı, şiddet kullanan veya 
gösteren veya mukavemet edenlerin yakalanması, taarruz veya mukavemet edenlerin def etmek, 
V – Zabıtaca muhafaza altına alınan şahıslara,bina veya tesislere,meskun veya gayrimeskun 
yerlere vaka olacak münferit veya toplu tecavüzleri def etmek, VI – Ağır cezalı bir suçun sanığı 
olarak yakalandıktan sonra zabıta kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan şahısların yakalanmasını 
sağlamak, VII – İşlenmekte olan bir suçun işlenmesine veya devamına mani olmak, VIII – Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda, zabıta tarafından suç delillerinin tespiti veya 
suç faillerinin yakalanması maksadıyla yapılacak aramaları sağlamak, IX – Kanunsuz toplantı 
veya kanunsuz yürüyüşleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak, X – Yangın, su baskını, yer 
sarsıntısı gibi afetlerde olay yerinde görevlilerce alınması gereken tedbirleri sağlamak, XI – 
Umuma açık yerlerde yapılan her türlü toplantı veya yürüyüşlerde veya törenlerde bozulan düzeni 
sağlamak, XII – Herhangi bir sebeple tıkanmış olan yolların trafiğe açılmasını sağlamak, XIII – 
Yukarıdaki maddeler dışında diğer kanunlarda istisnai olarak zabıtanın sözlü emirle yapmaya 
mecbur tutulduğu haller.                    

63  Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 96; Öztürk/Erdem, a.g.e., s. 196; Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 301; 
Hakeri, a.g.e., s. 339; Öztürk/Erdem, konusu suç teşkil eden emrin hiçbir surette yerine 
getirilemeyeceğine, getirilmesi halinde yerine getirenlerin sorumluluktan kurtulamayacaklarına 
dair hükme yer verilen PVSK md. 2/2 ile bu şekilde bir hükme yer vermeyen aynı maddenin 
üçüncü fıkrasının birbirinden farklı yorumlanamayacağı, yani PVSK md. 2/3 hükümlerinin 
konusu suç teşkil eden emirler hakkında da geçerli olduğunun ileri sürülemeyeceği, doktrinde 
hakim görüşün ileri sürdüğü gibi konusu suç teşkil eden emirlerin hukuk devleti ilkesi gereği asla 
yerine getirilemeyeceği, aksi takdirde hukuk devletinden değil polis devletinden bahsedileceği 
hususlarından bahsetmiştir (Öztürk/Erdem, a.g.e., s. 196); Dönmezer/Erman da benzer şekilde bir 
yorumda bulunmuş ve ilerleyen konularda ayrıntılı olarak değineceğimiz üzere, emrin kanuna 
uygunluğunun hem şekil hem de içerik olarak araştırılması gerektiği, buna göre şekil açısından da 
uygunluğu araştırılacak olan emrin suç teşkil etmesi halinde yerine getirilemeyeceğini ifade 
etmektedir. Dönmezer/Erman, bu konuda emri yerine getirenin hata halinde olduğunu dahi ileri 
süremeyeceğini belirtmektedir (Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 96).  

64  Ayrıntılı açıklamalar için bkz. Üçüncü Bölüm, 3. 
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1.2.2. Konusu Suç Teşkil Eden Emrin Yerine Getirilmesinde Sorumluluk 

ve Hukuki Nitelik Tartışmaları 

Konusu suç teşkil eden emrin hiçbir şekilde yerine getirilemeyeceği, yerin 

getirilmesi halinde gerek emri yerine getirenin, gerekse emri verenin sorumlu olacağı 

TCK md.24/3’te açık bir şekilde ifade edilmiştir. Her ne kadar gerek konusu suç 

teşkil eden emri verenin, bu emrin yerine getirilmesinden dolayı sorumlu 

tutulacağına dair bir açıklık yer almasa da benzer düzenlemeler, gerek PVSK md. 

2/3, gerek DMK md.11/3, gerekse AY md. 137/3’te yer almaktadır. Ancak konusu 

suç olan bir emri yerine getirenin sorumlu tutulduğu bir hukuk sisteminde, bu emrin 

yerine getirilmesinden dolayı emrin kaynağı durumunda bulunan kişinin, yani emri 

verenin sorumlu tutulmaması gibi bir durumun kabul edilmeyeceğinden hareketle 

emri verenin sorumlu tutulacağına dair bir hükme ayrıca yer verilmesine gerek dahi 

duyulmamış olabilir. Kaldı ki 765 sayılı TCK md. 49/son hükmünde, söz konusu 

merciden verilen emrin kanuna aykırı olması halinde meydana gelen neticeden 

dolayı cezanın emri veren amire hükmolunacağı belirtilmişti. Dolayısıyla 5237 sayılı 

TCK’nin söz konusu düzenlemesi, sorumluluk açısından hem emri veren, hem de 

emri yerine getiren bakımından açık bir düzenlemeye sahip olmakla birlikte 765 

sayılı TCK döneminde de Anayasa, TCK ve diğer kanunların hükümlerinin birlikte 

değerlendirilmesi suretiyle bir sonuca varılabileceği kabul edilmekteydi65.  

Doktrinsel görüşler tarafından da konusu suç teşkil eden emrin yerine 

getirilmesi halinde sorumluluğa ilişkin olarak genel anlamıyla herhangi bir tartışma 

söz konusu değildir. Bütün görüşler, bu konuda hemfikir olup bir hukuk devletinde 

konusu suç olan bir emrin verilemeyeceğini, verilmesinin kabul dahi 

edilemeyeceğini, bu şekilde bir emrin de asla yerine getirilmeyeceğini ifade 

etmektedirler66. Bu konuda bir tartışma olmasa da hukuk sistemimiz içerisinde 

                                                 
65  İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 129. 
66  Özgenç, a.g.e., s. 372; Hakeri, a.g.e., s. 339; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 304; Özbek, a.g.e., s. 388; 

Öztürk/Erdem, a.g.e., s.196; Zafer, a.g.e., s.259; Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 301; 
Hafızoğulları/Özen, a.g.e., 241; İçel, a.g.e., s. 129; Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 91; Bu konuda 
Özgenç, ast-üst ilişkisinin söz konusu olduğu hiyerarşi nedeniyle dahi olsa suç teşkil eden bir 
emrin mazur görülemeyeceğini, emri yerine getirenin irade hürriyetinin ortadan kalktığından 
bahsedilemeyeceğini belirtmektedirler (Özgenç, a.g.e., s. 372); Öztürk/Erdem de, benzer şekilde 
konusu suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmesine imkan veren bir hukuk sisteminin içerisinde 
hukuk devleti ilkesini barındıramayacağını, aksine polis devleti ilkesinin söz konusu olacağını 
vurgulamaktadır (Öztürk/Erdem, a.g.e., s. 196); Hakeri de haklı olarak bir hukuk sistemi 
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konusu suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmesine imkan tanıyan istisnaların 

bulunup bulunmadığı, varsa bu istisnaların hukuki niteliklerinin ne olduğu 

hususlarında bir türlü nihayete erdirilemeyen ve son derece karışık bir tartışmanın 

söz konusu olduğunu belirtmek gerekir.  

Konusu suç teşkil eden bir emrin yerine getirilemeyeceği kuralına hukuk 

sistemimiz içerisinde bir istisna getirildiği şeklinde yorumlanabileceği görüşünün 

temel dayanak noktası, gerek Anayasa, gerekse TCK’da yer alan ve konusu suç teşkil 

eden emirlerin yerine getirilemeyeceği, getirilmesi halinde hem emri verenin hem de 

emri yerine getirenin sorumlu olacağına ilişkin hükmü takip eden hükümlerdir. 

Anayasa md. 137/3’e göre, askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu 

düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. 

Keza TCK md. 24/4’te, emrin hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun 

tarafından engellendiği hâllerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olacağı 

ifade edilmektedir. Daha evvel irdelediğimiz söz konusu hükümlerin konusu suç 

teşkil eden emirleri de kapsadığı şeklinde yorumlanabileceğini ileri süren görüş, 

özellikle askeri ceza hukukunda söz konusu olan mutlak itaat kuralını Anayasa ile 

getirilen hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin 

korunması için kanunla gösterilen istisnalar şeklinde kabul edip mutlak itaat 

bağlamında hizmete müteallik olup da suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmesi 

halinde, emri yerine getirenin kural olarak sorumlu olmayacağını ileri sürmektedir67. 

Her ne kadar ileride daha ayrıntılı bir şekilde irdelenecek olsa da söz konusu 

tartışmaların ve bu tartışmalar ışığında varılacak sonucun daha iyi anlaşılması 

bakımından mutlak itaat kuralına kısaca değinilmesi gerekmektedir. 22.05.1930 

tarihinde kabul edilen 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 41’inci maddesine göre, 

“Hizmete müteallik hususlarda verilen emir bir suç teşkil ederse bu suçun 

                                                                                                                                          
içerisinde bir emrin hem suç olarak nitelendirilmiş olmasının hem de görev olarak yerine 
getirilmesinin istenemeyeceğini ifade etmektedir (Hakeri, a.g.e., s. 339); En önemlisi de söz 
konusu hükmün TCK madde gerekçesinde bu durum, “Emir, hukuka aykırı olmanın yanı sıra, 
ayrıca suç da teşkil edebilir. Anayasamız, konusu suç teşkil eden emrin yerine getirilmesine 
“hiçbir surette” izin vermemektedir (Madde 137, fıkra 2). Bu durumda emri “yerine getiren 
kimse sorumluluktan kurtulamaz.” Maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle Anayasanın 
söz konusu hükmüyle paralellik sağlanmıştır.” şeklinde açıklığa kavuşturulmuştur.  

67  Esasında Erman haricindeki görüş sahipleri, yalnızca mevzuat hükümlerinin bu şekilde 
yorumlanmaya müsait olduğunu belirtmektedirler. Bir diğer deyişle Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 
93-94; Günal, a.g.e., s. 39; Erman, a.g.e., s. 177. 
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işlenmesinden emir veren mesuldür.” Söz konusu hükmün devamında ise, “Aşağıdaki 

hallerde maduna da faili müşterek cezası verilir: A: Kendisine verilen emrin 

hudutlarını aşmış ise, B : Amirin emrinin adli ve askeri bir suç maksadını ihtiva eden 

bir fiile müteallik olduğu kendisince malum ise.” şeklindeki düzenlemeye yer 

verilmek suretiyle hizmete müteallik bir hususta suç teşkil eden bir emrin yerine 

getirilmesi halinde, emri yerine getiren astın ancak iki şarttan birinin varlığı halinde 

emri verenle birlikte sorumlu olacağı, bu iki şartlardan ilki emri yerine getirenin 

emrin sınırlarını aşmasıyken ikincisinin ise emri yerine getiren tarafından emri 

verenin söz konusu emri bir suç işlemek maksadıyla verdiğinin bilmesi olduğu 

belirtilmiştir. Söz konusu hükümden, hizmete ilişkin olmak kaydıyla emrin suç teşkil 

edebileceği ve bu emrin emri alan tarafından yerine getirilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır!!! Zira 04.01.1961 tarihli ve 211 sayılı TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) 

İç Hizmet Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre, ast; amir ve üstüne umumi adap ve 

askeri usullere uygun tam bir hürmet göstermeye, amirlerine mutlak surette itaate 

ve kanun ve nizamlarda gösterilen hallerde de üstlerine mutlak itaate mecburdur. Ast 

muayyen olan vazifeleri, aldığı emri vaktinde yapar ve değiştiremez, haddini aşamaz. 

İcradan doğacak mesuliyetler emri verene aittir. İşte bu bağlamda TSK İç Hizmet 

Kanunu’nun söz konusu hükmünde emri verenler bakımından amir ve üst şeklinde 

bir ayrıma gidildiği ve üstün emirlerine kanun ve nizamlarda gösterilen hallerde itaat 

mecburiyeti getirilirken, amir bakımından herhangi bir şekilde kanun veya 

nizamlarda gösterilen hallerde itaat şeklinde bir kayda yer verilmeyerek mutlak itaat 

kuralının vurgulandığı görülmektedir.  

Bu açıklamalar çerçevesinde ilk görüşe göre, AY md. 137/3’te belirtilen askeri 

hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin 

korunması için kanunla gösterilen istisnalar kapsamında askeri bir hizmete ilişkin 

olmak kaydıyla konusu suç teşkil eden bir emrin yerine getirilebileceği, bu emrin 

yerine getirilmesinden de ancak emri verenin sorumlu tutulacağı, emri yerine 

getirenin ise ancak Ask.Ceza Kanunu md. 41/2’de yer verilen hallerde sorumlu 

tutulacağı ifade edilmektedir. Yani esasında yukarıda yer verdiğimiz genel kurallar 

tekrarlanmış olup aksi bir görüş ileri sürülmemiştir. Söz konusu emrin yerine 

getirilmemesi halinde emri yerine getirenin sorumsuzluğunun hukuki niteliğinin ne 
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olacağı hususunda bir kısım görüş, emrin yerine getirilmesinin hukuka uygunluk 

nedeni olarak kabul edilmesi gerektiğini, bir kısmı da cezalandırılmama nedeni 

olduğunu ileri sürmektedir68. 

Bu konuda ileri sürülen ikinci görüş ise, konusu suç teşkil eden emrin yerine 

getirilmesi halinde emir bir askeri hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olsa dahi 

gerek emri verenin, gerekse emri yerine getirenin meydana gelen neticeden dolayı 

sorumlu tutulacağını savunmaktadır. Bu görüşlerini bir hukuk devletinde asla konusu 

suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmesine müsaade edilmeyeceği gerekçesine 

dayandırmaktadırlar ve gerek AY md. 137/3 gerek PVSK md. 2/3 gerekse TCK md. 

24/4’te yer alan istisna hükümlerinin yalnızca konusu suç olmayan hukuka aykırı 

emirler bakımından geçerli olduğunu belirtmektedirler69. Benzer bir görüş, hukuk 

                                                 
68  Erman, konusu suç teşkil eden söz konusu emirlerin yerine getirilebileceğini, bu durumda emrin 

askerin hizmetin yerine getirilmesine  ilişkin olması ve Ask.Ceza K. md. 41/2’de belirtilen 
durumlardan  (a.Emrin sınırlarının aşılması, b. Amirin emrinin adli ve askeri bir suç maksadını 
ihtiva eden bir fiile müteallik olduğu kendisince bilinmesi) birinin bulunmaması halinde emrin 
yerine getirenin sorumlu olmayacağını hukuka uygunluk nedenleri içerisinde incelemiş olmakla 
beraber bunun niçin hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edildiği hususuna ilişkin bir 
açıklamada bulunmamıştır. Ancak hukuka aykırılığın kapsamı ve muhtevası hakkındaki genel 
kuralların Askeri Ceza Hukuku bakımından da geçerli olduğunu (Erman, a.g.e., s. 170)  ifade 
eden Erman’ın bu görüşünden hareketle genel bir sonuç çıkarmak gerekirse söz konusu emrin 
yerine getirilmesi halinde ortaya çıkan netice açısından bir hukuka uygunluk nedeni 
bulunmasından dolayı söz konusu netice tüm hukuk düzeninde hukuka uygun kabul edilecek ve 
fiilin suç olmasından bahsedilemeyecektir (Erman, a.g.e., s. 177 vd.); Erman’ın konusu suç teşkil 
eden emrin yerine getirilmesi halinde emri yerine getiren bakımından bir hukuka uygunluk 
nedeninin söz konusu olduğu görüşü ile bu emrin yerine getirilmesi nedeniyle tüm sorumluluğun 
emri verene ait olduğunu ifade etmesi arasında bir çelişkiye düştüğünü özellikle vurgulamak 
gerekir. Zira tüm hukuk düzeni bakımından hukuka uygun kabul edilen bir emrin yerine 
getirilmesinden dolayı emri verenin hangi sebebe dayanılarak sorumlu tutulacağı da büyük bir 
sorun teşkil etmektedir. Bu şekilde bir emrin yerine getirilmesinden dolayı emri yerine getirenin 
sorumsuzluğunu bir hukuka uygunluk nedeninin varlığına dayandırmak, emri verenin de 
sorumsuz olması gerektiği sonucunu doğurabilecektir (Zafer, a.g.e., s. 217); Nitekim bu hususu 
Günal da belirtmiş ve söz konusu Ask.Ceza Kanunu md. 41 kapsamında konusu suç teşkil eden 
emrin bir hukuka uygunluk nedeni sayılacağı görüşlerinin emri verenin fiili ile emri yerine 
getirenin fiili arasında yapılan bir ayrıma dayandırıldığını, ancak amirin verdiği emrin hukuka 
aykırılığı söz konusu ise bu emrin yerine getirilmesi halinde ortaya çıkan neticenin de hukuka 
aykırı sayılacağı yani emri yerine getirenin de hukuka aykırı davrandığını ifade ederek söz konusu 
emrin yerine getirilmesi açısından bir hukuka uygunluk nedeninin değil bir cezalandırılmama 
nedeninin mevcut olduğunu ileri sürmüştür (Günal, a.g.e., s. 58).        

69  Önder, Ceza Hukuku Dersleri, a.g.e., s. 235; Öztürk/Erdem, a.g.e., s. 196-197; Meraklı, a.g.e., s. 
289-290; Özbek, a.g.e., s. 380; Hafızoğulları/Özen de benzer şekilde hukuka uygunluk 
denetiminin yasaklanmış olduğu (AY md. 137/3, TCK md. 24/4) hallerde dahi konusu suç olan 
emrin yerine getirilmeyeceğini, bu tür emirlerin yerine getirilmesine yönelik istisnalara yer 
verilmesinin suç işlenmesine yönelik olarak bizatihi hukuk tarafından kılıf hazırlanması anlamına 
geleceğini, oysa bu istisnaların suç olmayan hukuka aykırı fiil ve işlemler bakımından geçerli 
olduğunu ifade etmektedirler (Hafızoğulları/Özen, a.g.e., s. 241); Buna rağmen daha evvel de 
ifade ettiğimiz üzere Hafızoğulları/Özen, bu görüşlerini takiben AY md. 137/1 hükmü gereği emri 
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devletinde konusu suç teşkil eden emrin yerine getirilmesine müsaade edilemeyeceği 

temelinden hareket etmeyip gerekçesini Askeri Ceza Kanunu’nda yer alan Ek Madde 

8 hükmüne dayandırmaktadır70. Söz konusu Ek Madde 8’e göre, Ask.Ceza K. md. 

42/f.2,3 hükümleri zımnen ilga edilmiş olup artık TCK md. 24 hükümleri uygulama 

alanı bulacaktır. Buna göre, TCK md. 24/4 hükmünde yer alan emrin hukuken 

denetlenmesinin mümkün olmadığı haller kapsamında konusu suç olan emirlerin 

(TCK md. 24/3) bulunmadığı, söz konusu hükmün yalnızca konusu suç olmayan 

hukuka aykırı emirler (TCK 24/2) bakımından geçerli olacağı ifade edilmektedir71. 

Ancak Ask.Ceza Kanunu’nun 41/2 ve 3’üncü fıkrası hükümlerinin aynı kanunun Ek 

Madde 8 ile ilga edildiği ve buna göre artık TCK md. 24 hükümlerinin uygulanacağı 

şeklindeki bu görüş, TCK md. 24 hükümlerinin aslında AY md. 137 hükümlerinin 

bir benzeri olması ve yeni bir değişiklik içermemesi nedeniyle meselenin çözümü 

bakımından yetersiz kabul ederek eleştirmektedir72. Bu tartışmalara daha sonra tekrar 

değineceğimizi belirtmekle birlikte bu görüşe göre, söz konusu istisna getiren 

hükümlerin (AY md. 137/3, TCK md. 24/4) konusu suç teşkil eden emirler açısından 

geçerli olmadığı, dolayısıyla da konusu suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmesi 

halinde bir sorumsuzluk halinin bulunmadığını bir kez daha önemle vurgulamak 

gerekir.  

                                                                                                                                          
veren tarafından emrin yazılı olarak tekrarlanması halinde emri verenin söz konusu emri yerine 
getireceği ve sorumlu olmayacağı hususuna değinilirken söz konusu emrin yerine getirilmesi 
fiilinin suç teşkil etmesi halinde, fiilin hukuka uygun kabul edileceğinden bahisle emri yerine 
getirenin suç işlemiş sayılmayacağı şeklinde yukarıdaki ifadeleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen 
görüşler ileri sürmektedirler ki bu hususa daha evvel ayrıntılı olarak değinmiştik 
(Hafızoğulları/Özen, a.g.e., s. 243).    

70  Kangal, a.g.e., s. 116-117. 
71  Nitekim Kangal, bu görüşlerini ileri sürerken TSK İç Hiz.K. md. 14’te yer alan “Ast; amir ve 

üstüne umumi adap ve askeri usullere uygun tam bir hürmet göstermeye, amirlerine mutlak 
surette itaate ve kanun ve nizamlarda gösterilen hallerde de üstlerine mutlak itaate mecburdur.” 
şeklindeki hükmü Ek md. 8 hükmünden yola çıkarak emri yerine getirenin kanun ve nizamlara 
aykırı olmayan yani konusu suç olmayan emirleri yerine getirmek zorunda olduğu, şayet emir 
konusu suç olmayacak şekilde bir hukuka aykırılık içeriyorsa bu defa emri yerine getirenin AY 
md. 137/3 ve TCK md. 24/4 hükümleri gereği emrin yazılı olarak tekrarını istemeyeceği, emri 
yerine getirip yalnızca şikayette bulunabileceği, bu gibi durumlarda söz konusu hükümlerin 
getirdiği istisnalar gereği yalnızca emri verenin sorumlu olacağı şeklinde yorumlamaktadır. Keza 
emrin suç teşkil etmesi halinde gerek emri verenin gerekse emri yerine getirenin sorumlu 
tutulacağını, bu açıdan Ask.Ceza K.md.41/2 gereği emrin hizmete ilişkin olup olmadığına 
bakılmasına gerek bulunmayıp istisnasız bir şekilde verilen emrin suç teşkil etmesi halinde 
sorumluluğun her halde yalnızca emri verene ait olmadığını da ifade etmektedir (Kangal, s. 118-
119).   

72  Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 305, dpn. 773. 
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Bu konuda Özgenç de benzer şekilde AY md. 137/3’te yer alan hükmün 

getirdiği istisnanın yalnızca konusu suç teşkil etmeyen hukuka aykırı emirler 

bakımından geçerli olduğunu, buna göre hukuka aykırı bir emir yazılı olarak 

tekrarlandığında emrin yerine getirilmesi bakımından bir mecburiyet durumunun söz 

konusu olduğunu, getirilen söz konusu istisna gereği bu yazılılık şartının 

aranmayabileceğini, nitekim bu duruma PVSK md. 2/3’te 13 bent olarak sayılan 

hallerde amir tarafından verilen sözlü emirlerin derhal yerine getirileceğini, yazılı 

olarak tekrarlarının istenemeyeceğini ifade etmektedir73. Buna rağmen Özgenç, 

görüşlerinin devamında Ask.Ceza K. md.41/2 hükmü gereği verilen emrin 

konusunun suç teşkil etmesi halinde dahi yerine getirileceğini, astın buna kanunen 

mecbur tutulduğunu, astın yerine getirmek zorunda bırakıldığı konusu suç teşkil eden 

bu emirden dolayı kusurlu kabul edilemeyeceğini yani cezalandırılamayacağını 

belirtmiş, ancak Ask.Ceza K. md. 41/2 hükmü gereğince konusu suç olan emirlerin 

yerine getirebilmesine imkan tanıyan hatta emri yerine getireni mecbur tutan bu 

hükmü AY md. 137/3 ve TCK md. 24/4’te yer alan istisna kapsamına dahil etmemiş 

sayılmaktadır74.          

Kanaatimize göre, konusu suç teşkil etmeyen ancak hukuka aykırı olan 

emirlerin yerine getirilmesi halinde şartların gerçekleşmesi kaydıyla TCK md. 24/2 

hükmü gereği bir mazeret sebebinin varlığının kabul edilmesinin ve emri yerine 

getiren hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilmesinin, kabul edilen 

suç teorisi anlayışı gereğince yerinde olmadığını, bu bağlamda mazeret sebebinin 

ancak emrin konusunun suç teşkil etmesi halinde söz konusu olabileceğini daha 

evvel de gerekçeleriyle birlikte ifade etmiştik.  

                                                 
73  Özgenç, a.g.e., s. 373. 
74  Özgenç, bu görüşlerini belirtirken söz konusu Ask.Ceza K. md.41/2 hükmünü sorgulamış ve bir 

emrin hem hizmete ilişkin olması hem de konusunun suç teşkil etmesinin bir hukuk devleti 
içerisinde mümkün olmadığını, söz konusu kanun maddesinin Anayasa’nın 137/2’de yer alan 
“Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir surette yerine getirilemez.” hükmüne de aykırı olduğunu 
ifade etmektedir (Özgenç, a.g.e., s. 374); Buna göre esasında Özgenç, 137/2 hükmünün 
devamında yer alan ve askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu 
güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnaların saklı olduğuna dair hükmü getiren AY 
md. 137/3 hükmünün ve keza TCK md. 24/4 hükmünün Ask.Ceza K. md. 41/2 hükmü için 
dolayısıyla da konusu suç teşkil eden emirler bakımından geçerli olmadığını kabul etmektedir.     
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Esasında As.CK’nin konusu suç teşkil eden bir emrin yerine getirilmesine 

müsaade etmesi gibi bir durumun bulunmadığını vurgulamak gerekir75. Zira her ne 

kadar astın emrin hukuka uygunluğunu denetlemesi imkanı sınırlandırılmış ve 

mutlak itaat kuralı getirilmiş olsa da emrin şekil açısından denetlenmesi yetki ve 

yükümlülüğü sınırlandırılamayacak; dolayısıyla ast, emri yerine getirmek zorunda 

olup olmadığını irdelemekle yükümlü olacaktır. As.CK’ye göre, emrin astın görevi 

bakımından zorunlu olarak nitelendirilmesi için emrin askeri hizmete ilişkin olması 

gerekir. Keza konusu suç teşkil eden bir emir verildiğinde astın bu emri yerine 

getirmemesi ve şikayet etmesi gerektiğine de yer verilmiştir (TSK İç 

Hizm.Yön.md.33). Dolayısıyla esasında askeri hukuk bakımından da konusu suç 

teşkil eden emrin yerine getirilmesine müsaade edilmemiştir. Ancak çatışma anında 

amirin terörist zannederek köylülere ateş edilmesi emrinde olduğu gibi bazı 

durumlarda konusu suç olan bir talimatın (konusu suç olan bir talimat, emir olarak 

nitelendirilemez) verilmesi söz konusu olabilir. İşte bu gibi bir talimatın derhal 

yerine getirilmesi gerektiği, dolayısıyla da astın emrin hukuka uygunluğunu 

denetlemesinin mümkün olmadığı (TCK md.24/4, AY md.137/4) durumlarda emrin 

konusunun suç teşkil etmesi halinde astın sorumluluğuna gidilemeyeği ileri 

sürülebilir. Bu durumda da gerek AY md. 137, gerekse TCK md. 24 hükümleri 

gereği amirin emri, bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilemeyecek ve 

dolayısıyla emri yerine getiren hakkında beraat kararı verilemeyecektir. Ancak emri 

yerine getirenin var olan mutlak itaat kuralı nedeniyle, emrin TCK md.24/4 ve AY 

md.137/4 gereği hukuka uygunluğunu denetleyememesi nedeniyle emrin suç işlemek 

maksadıyla verildiğini bilmemesi ve  mecburiyet durumundan dolayı amirin emri bir 

mazeret sebebi teşkil edecektir76.  

                                                 
75  Günal, «Her ne kadar suç teşkil eden bir emir, hiçbir zaman Devletin iradesinin bir ifadesi 

olamasa da bazı muayyen hallerde Devlet, gayri meşru emre, memurun itaat etmesini tasvip 
edebilecektir. Ancak bu durumda emrin muhtevası tasvip edilmeyecek, dolayısıyla da emrin gayri 
meşruluğu devam edecek, bu nedenden ötürü de söz konusu emrin icrası nedeniyle meydana 
gelen netice hukuk düzenince tasvip edilmediğinden ötürü amir sorumlu olacaktır. Gayrı meşru 
emrin ifasının mecburi olmasından ötürü de memur bakımından kusurluluğu kaldıran bir neden 
söz konusu olacaktır» şeklinde benzer görüşlerin ileri sürüldüğünü belirtmekle birlikte bu görüşe 
karşı bir hukuk doktrini tarafından izin verilen bir fiilin aynı anda Ceza Kanunu tarafından 
korunan bir değerin ihlali sayılamayacağı şeklinde bazı eleştirilere de yer vermektedir. 

76  Bu nedenle de TCK md. 24/4’te yer alan hükmün “Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin 
kanun tarafından engellendiği ve emrin hukuka aykırı olduğunun bilinmediği hâllerde, yerine 
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Bu bağlamda CMK md. 223/3-b hükmüne göre, yüklenen suçun hukuka aykırı 

fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle işlenmesi halinde kişi hakkında 

kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verileceğinden 

kişi hakkında bu hüküm gereğince ceza verilmesine yer olmadığı kararının 

verilebilip verilemeyeceği gündeme gelecektir. Zira TCK md. 24/2 hükmünün 

konusu suç olmayan hukuka aykırı emirler bakımından geçerli olduğunu kabul eden 

görüş, söz konusu CMK hükmünü de yalnızca konusu suç olmayan hukuka aykırı 

emirler bakımından geçerli kabul etmektedir. Zira aynı görüş, TCK md. 24/3 hükmü 

gereğince konusu suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmesine asla izin 

verilmediğini, dolayısıyla da CMK md. 223/3-b hükmünün de buna göre 

yorumlanması gerektiğini ifade etmektedir.  Tüm bu hususlara rağmen söz konusu 

Ask.Ceza K. md. 14 hükmü gereği, hizmete ilişkin olması halinde verilen emrin emri 

yerine getiren bakımından bağlayıcı olduğunu ve emrin konusunun suç teşkil etmesi 

halinde de zaten emir hukuka aykırı olacağından söz konusu CMK hükmünün bu konu 

kapsamında da uygulanmasının mümkün olabileceğini belirtebiliriz. Buna göre herhangi 

bir suç teşkil eden fiil, bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesi suretiyle işlenmiş olacak ve 

dolayısıyla da emri yerine getiren hakkında kusurunun bulunmaması nedeniyle ceza 

verilmesine yer olmadığı kararı verilecektir.  

Ancak tüm bu hususlara yer verdikten sonra 31.03.2005 tarihinde kabul edilen 

5329 sayılı Askerî Ceza Kanunu ile Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama 

Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun’un 1 inci maddesiyle getirilen Ek 8 inci madde ve keza TCK md. 5’in önemine 

değinmek gerekir. Zira söz konusu düzenlemeler, Ask.Ceza K. md. 41/2 hükmünün 

mazeret sebebi teşkil ettiği şeklindeki görüşümüzün bir öneminin kalmadığı sonucunu 

doğurabilecek niteliktedir. Söz konusu Ek Madde 8 hükmüne göre, “26.9.2004 tarihli 

ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun genel hükümleri bu Kanunda yer verilen 

suçlar hakkında da uygulanır.” Bu hükme göre, artık Askeri Ceza Kanunu 

kapsamında yer alan herhangi bir suç işlendiğinde de Türk Ceza Kanunu’nun genel 

hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Yani bir diğer deyişle Askeri Ceza Kanunu 

kapsamında yer alan herhangi bir suç işlendiği takdirde, Askeri Ceza Kanunu’nun 
                                                                                                                                          

getirilmesinden emri veren sorumlu olur.” şeklinde yorumlanması gerektiği sonucu 
çıkarılabilecektir. Ayrıntılı açıklamalar için bkz. üçüncü bölüm, 1.2.3.2.1. 
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genel hükümleri uygulanmayacak, yine TCK’nin genel hükümleri geçerli olacaktır. 

İşte bu durumun beraberinde getirdiği en önemli sonuç, emrin yerine getirilmesi 

bakımından artık TCK md. 24 hükümlerinin uygulanması ve kurumun bu hükümlere 

göre değerlendirilmesi gerekliliğidir77. Gerçi Ek Madde 8 hükmüne yer verilmemiş 

olsaydı dahi sonraki kanun durumunda bulunan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 5 

inci maddesinde yer alan hüküm gereği Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümleri, 1 

Ocak 2009 tarihinden itibaren Askeri Ceza Kanunu’nda yer alan tüm suçlar 

bakımından uygulama alanı bulacak durumdaydı. Yine de getirilen Ek Madde 8 ile 

bu kuralın iyice pekiştirilmiş olduğu ifade edilebilir. Fakat Ek Madde 8’de yer alan 

hükümleri dikkate aldığımızda, söz konusu maddenin kabul edilmesindeki esas 

amacın Türk Ceza Kanunu’nun 5’inci maddesindeki kuralı pekiştirmekten ziyade bu 

kurala bir takım istisnalar getirmek olduğunu tespit edebiliriz78.  

Bu son hukuki düzenlemelerle birlikte yani gerek TCK md. 5, gerekse 

Ask.Ceza K. Ek Madde 8 hükümleri ile birlikte amirin emri açısından TCK 24 

hükümlerinin geçerli olduğu ve buna göre Ask.Ceza K. md. 41/2 hükmünün bir 

geçerliliğinin kalmadığı, buna göre TCK md. 24/3 gereği konusu suç teşkil eden bir 

emrin hizmete ilişkin olsa dahi verilemeyeceği ve verilmiş olsa dahi asla yerine 

getirilemeyeceği şeklinde yorumlanabileceğini belirtmek gerekir79. Buna göre, Ek 

Madde 8 ve TCK md. 5 ile birlikte askeri hizmete ilişkin olmak kaydıyla konusu suç 

                                                 
77  Kangal, a.g.e., s. 116-117; Değirmenci, a.g.e., s. 14-15. 
78  Nitekim Ek Madde 8 hükmünün devamında, “...Ancak, bu Kanunun fer'î askerî cezalara ve 

cezaların ertelenmesine ilişkin hükümleri ile zamanaşımına ilişkin 49 uncu maddesinin (A) bendi 
hükümleri saklıdır. Sırf askerî suçlar ile bu Kanunun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı 
suçlar hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile ön ödeme hükümleri 
uygulanmaz.” hükmüne yer verilmek suretiyle Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümlerinin Askeri 
Ceza Kanunu’nda yer alan suçlar hakkında uygulanmasına bazı istisnalar getirilmiştir. Bu 
istisnalar arasında Askeri Ceza Kanunu’nun 41’inci maddesi hükmü yer almadığından ötürü 
TCK’nin deyimiyle “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” ile yine konumuzu 
ilgilendiren iştirak hükümleri bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümleri 
geçerli olacaktır.        

79  Nitekim Kangal, Ek Madde 8 ile birlikte İç Hizmet Kanunu’nun 14’üncü maddesinde ve keza İç 
Hizmet Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesinde yer alan astın; amir ve üstüne umumi adap ve 
askeri usullere uygun tam bir hürmet göstermeye, amirlerine mutlak surette itaate ve kanun ve 
nizamlarda gösterilen hallerde de üstlerine mutlak itaate mecbur olduğuna dair hükmü, emir 
kanun ve nizamlara aykırı olsa dahi konusu suç teşkil etmemek kaydıyla ast tarafından yerine 
getirileceği, bu konuda astın zorunlu olduğu, yani astın AY. 137/1 gereği kanun ve nizamlara 
aykırı olduğu gerekçesiyle yazılı tekrarını isteyemeyeceğini, ancak emrin yerine getirilmesinden 
sonra astın şikayet edebileceği, bu şekilde emrin hukuka uygunluğunun denetlenme olanağının 
askeri hizmetin bir gereği olarak engellendiği istisnai bir durumun söz konusu olduğu şeklinde 
yorumlamaktadır (Kangal, a.g.e., s. 118-119).          
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teşkil eden emirlerin de yerine getirilmesine –emri yerine getiren bakımından- 

müsaade eden Ask.Ceza K. 41/2 hükmünün de zımnen ilga edildiği, dolayısıyla artık 

hukuk sistemimiz içerisinde konusu suç teşkil eden emrin yerine getirilmesi halinde 

emri yerine getireni sorumlu tutmayan bir mevzuat hükmünün kalmadığı ve hukuk 

devleti ilkesinin tam olarak yerini bulduğu ileri sürülebilecektir. Ancak haklı olarak 

söz konusu TCK md. 24 hükümlerinin Ask.Ceza K. md.41/2 hükmüyle ortaya çıkan 

sorunu çözmekte yetersiz kalabileceğini, bu nedenle mutlaka mevzuatımızda yer alan 

hükümlerin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden görüşler de bulunmaktadır80. 

Zira TCK md.24/4 hükmü tekrar As.CK md.41 hükmünün uygulanmasına müsaade 

eder niteliktedir. Bu durumda farklı görüşler doğrultusunda gerek Ask.Ceza K. md. 

41/2 hükmünün değiştirilmesi, gerekse AY md. 137/son ve TCK md. 24/4 

hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi fayda sağlayabilir.  

Bu bağlamda evvela savaş dönemlerinin etkisiyle hazırlanan 1930 tarihli 

Askeri Ceza Kanunu’nun küçük değişikliklerden ziyade uluslararası ceza hukuku 

kaideleri de gözden geçirilmek suretiyle Anayasa ve Türk Ceza Kanunu başta olmak 

                                                 
80  Koca/Üzülmez tarafından ileri sürülen ilk görüşe göre, TCK md. 24 hükümlerinin AY md. 

137’nin tekrarı niteliğinde olduğunu, yani herhangi bir değişiklik getirmediğini, dolayısıyla 
sorunun çözümü için yetersiz kalabileceğini belirterek Ask.Ceza K.’nin ilgili hükmünün mutlaka 
değiştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir (Koca/Üzülmez, a.g.e., dpn. 773, s. 305); TCK md. 24 
hükümlerinin AY 137 hükümlerinin tekrarı niteliğinde olduğu şeklindeki görüş ve eleştirileri için 
bkz. s 17, dpn. 62, Özbek’in ileri sürdüğü diğer görüşe göre ise, Ask.Ceza K.’den ziyade özellikle 
AY md. 137/son ve TCK md. 24/4 hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği, zira kanun 
yapma tekniği bakımından madde içerisinde önce kurala ardından istisnalara yer verildiği, 
dolayısıyla gerek AY md. 137 gerekse TCK md. 24’te yer alan bu hükümlerin kendilerinden 
önceki fıkralar bakımından da istisna getirdiği yani konusu suç teşkil eden emrin hiçbir surette 
yerine getirilemeyeceği kuralının da bir istisnasının bulunduğu şeklinde anlaşılmaya müsait 
olduğu ifade edilmektedir (Özbek, a.g.e., s. 380); Ancak Özbek, her ne kadar düzenlemelerin bu 
şekilde anlaşılmaya müsait olduklarını belirtmiş olsa da bu şekilde bir yorum tarzının söz konusu 
düzenlemelerle getirilmek istenen amaçlara aykırı olduğunu, zira gerek TCK md. 24/3 gerekse 
AY md. 137/2 hükümleriyle istisnasız bir şekilde konusu suç teşkil eden emirlerin yerine 
getirilmesinin engellenmesinin amaçlandığını vurgulamaktadır (Özbek, a.g.e., s. 380); Özbek, söz 
konusu istisna getiren düzenlemelerin kanun sistematiği gereği bulundukları yer itibariyle yanlış 
yorum yapılmasına müsait olduğunu belirterek çok haklı bir soruna işaret etmektedir. Zira Askeri 
Ceza Kanunu’nun 41/2 hükmünün günümüzde konusu suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmesi 
haline emri yerine getirenin sorumlu olmayacağına ilişkin hükmü içerdiği şeklinde 
yorumlanmasının nedeni de bu istisna getiren düzenlemenin konusu suç teşkil eden emirler 
bakımından da geçerli olduğu şeklindeki yorumdan kaynaklanmaktadır. Nitekim Zafer, Ask.Ceza 
K. md. 41/2 gereği hizmete ilişkin olmayan emirlerin yerine getirilemeyeceğine, aksi takdirde 
emri yerine getiren ile emri verenin birlikte sorumlu olacağına değinirken hizmete ilişkin olmayan 
emrin yazılı olarak yenilenmesi halinde failin sorumluluktan kurtulacağını belirtmektedir. Yani 
Zafer, konusu suç olan emrin hizmete ilişkin olması halinde yerine getirilebileceğini; emrin 
hizmete ilişkin olmaması halinde ise yazılı olarak tekrarlanması halinde yerine getirilebileceğini 
belirterek istisna kapsamına konusu suç olan emirleri de dahil etmektedir (Zafer, a.g.e., s. 259).              
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üzere mevzuatımızda yer alan tüm hükümlerle uyumlu olarak baştan sona yeniden 

hazırlanması gerektiğini önemle vurgulamamız gerekir.  

Keza Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 24/2 hükmü, daha evvel de ifade 

ettiğimiz üzere hukuka uygun emirlerin yerine getirilmesine uygulanabilecek şekilde 

değiştirilmesinde fayda bulunmaktadır. Zira gerek TCK md.24/2 gerekse TCK 

md.24/4 kapsamında yer alan hukuka aykırı bağlayıcı emrin yerine getirilmesi ceza 

hukuku kapsamında yer almamaktadır. TCK md. 24/2’nin hukuka uygun emrin 

yerine getirilmesini kapsar şekilde düzenlenmesinin ise tıpkı hakkın kullanılması, 

meşru savunma kurumlarında olduğu gibi emrin yerine getirilmesinde kapsamın 

belirlenmesine katkıda bulunması açısından yararı olacaktır. 

 Gerek Türk Ceza Kanunu, gerek Devlet Memurları Kanunu, gerekse Polis 

Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda yer alan hükümlerin, Anayasa’nın 137’nci maddesi 

hükümlerinin bir tekrarı gibi görülmesini engellemek amacıyla ve keza Anayasayı 

mevcut halinden yani her hususu düzenlemeye çalışan karmaşık yapıdan ve kanuni 

görünümden kurtarmak amacıyla söz konusu maddenin değiştirilerek kısaltılması, 

şayet md. 137/son hükmü (Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu 

düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.) 

gibi bir istisnaya yer verilmek isteniyorsa bu hükme mutlaka konusu suç teşkil eden 

emrin hiçbir suretle yerine getirilemeyeceğine – şayet Anayasa’da emrin yerine 

getirilmesine ilişkin bir hükme mutlaka yer verilmek isteniyorsa, bu hüküm konusu 

suç olan emirlerin hiçbir surette yerine getirilemeyeceğine dair olmalıdır - ilişkin 

hükümden önce yer verilmesi gerekir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

EMRİN VE İFASININ ŞARTLARI İLE EMRİN YERİNE 

GETİRİLMESİNDE SORUMLULUK 

 

1. EMRİN VE İFASININ ŞARTLARI 

1.1. Emrin Varlığı 

Amirin emrinin meşru yani hukuka uygun kabul edilebilmesi için gerekli olan 

ilk şart, bir emrin varlığıdır. Elbette varlığı şart olan emirden kast edilen alelade bir 

emir değildir. Verilen herhangi bir beyanın emir olarak nitelendirilebilmesi için 

belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özelliklerden herhangi birinin 

bulunmaması halinde, söz konusu beyanın hukuken emir olarak nitelendirilmesi 

mümkün olmayacaktır.  

Hukuken bir emrin varlığından bahsedilebilmesi için hukuk düzenince kabul 

edilmiş üstün yetkiye sahip kişi veya kurum tarafından yapma veya yapmama 

şeklinde belirli bir davranışta bulunmak üzere, ast durumunda olana yöneltilen ve 

uygun davranılmadığı takdirde sorumluluğu gerektiren bir irade beyanının varlığı 

gerekmektedir1. Emir, yalnızca bilgi içermekle kalmayıp, aynı zamanda asta yönelik 

olarak herhangi bir şeyin yapılması ya da yapılmaması yönünde bir talimatı da 

içerir2.  

Bu tanıma göre, evvela hukuk düzenince yetkilendirilmiş bir kimse tarafından 

verilen bir irade beyanının bulunması ve söz konusu irade beyanının da 

yetkilendirilen kimsenin konumuna göre ast durumunda bulunan kişiye yöneltilmiş 

olması gerekmektedir. Yani emri veren kimse, emrin yöneltildiği kişiye göre üst 

konumunda bulunmalı ve keza bununla birlikte ast da hukuken üste bağlı olmalıdır. 

Bu bağlılık, emri veren kişinin konumundan kaynaklanabileceği gibi emrin 

niteliğinin özelliğinden de kaynaklanabilir3. Nitekim astın bu bağlılığının bir sonucu 

olarak da verilen emirleri yerine getirmemesi halinde hukuki bir yaptırımın 

                                                 
1     Yılmaz Günal, Yetkili Merciin Emrini İfa, AÜSBF, Ankara, 1967, s. 59. 
2    Alf Monsen, “Military Obedience in Internal Norwegian Penal Law and in the Law of War”, 10. 

Military Law and Law of War Review, 1971, s. 263. 
3    Monsen, a.g.m., s. 263. 
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uygulanması söz konusu olacaktır. Bu nedenle de ast açısından verilen emrin yerine 

getirilmesi gibi bir zorunluluk yani mecburiyet söz konusu olmaktadır. O halde 

amirin emri ancak kamu hukuku kapsamında verilen emirler bakımından geçerli 

olacaktır. Yani özel hukuk alanındaki emirler bu kapsama dahil olmayacak ve kamu 

hukukuna giren astlık-üstlük ilişkisi de sadece Türk mercileri arasında geçerli 

olabilecektir4. Bu durumun bir diğer sonucu olarak da aile hukuku ya da dini kurallar 

kapsamında söz konusu olan irade beyanları, amirin emri kapsamında yer 

almayacaktır5.    

Yetkili kimsenin astına yönelik irade beyanı belirli bir davranışın 

gerçekleştirilmesine yönelik olmalıdır. Bu davranış, kapsamı tam olarak belirgin olup 

yapma veya yapmama şeklinde olabilir6. Emrin yazılı veya sözlü verilmesi arasında 

kural olarak bir fark bulunmamasına rağmen, bazı hallerde emirlerin yazılı olarak 

verilmesi şartı öngörülmüş olabilir.   

Emrin tanımına 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İç Hizmet 

Kanunu’nun 8’inci maddesinde yer verilmiştir. Buna göre emir, hizmete ait bir talep 

veya yasağın sözle, yazı ile ve sair surette ifadesidir. Herhangi bir talep veya yasağın 

emir olarak nitelendirilebilmesi için evvela söz konusu talep veya yasağın hizmete 

ilişkin olması gerekmektedir. Nitekim TSK İç Hizmet Kanunu’nun 16’ncı maddesine 

göre amir, emri altında bulunanlara hizmetle ilgisi olmayan emirler veremez. Her ne 

kadar Askeri Ceza Kanunu’nda astına hizmetle ilgisi olmayan emir verenlere ilişkin 

cezayı içeren 108’inci madde7, 16.06.1964 tarih ve 477 sayılı kanunla yürürlükten 

kaldırılmış olsa da bu gibi durumlarda da 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, 

Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun’un 53’üncü maddesi 

hükmü uygulama alanı bulacaktır. Zira Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama 

Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun’un 53’üncü maddesinde, 

“Astlarına hizmetle ilgisi olmayan emir verenler, astlarından hediye isteyenler veya 

                                                 
4    Günal, a.g.e., s. 60; Ayhan Önder, Ceza Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1992, s. 233; 
5    Önder, a.g.e., s. 233. 
6    Günal, a.g.e., s. 59; Önder, a.g.e., s. 233; 
7  Ask.CK md.108 – (Mülga: 16/06/1964, 477/53) Maduna hizmetle asla münasebeti olmayan 

emirler vermek ve bir şey istemek suretleriyle memuriyet nüfuzunu suistimal eden, madunlardan 
hediye isteyen, borç alan mafevk iki seneye kadar hapis ve az vahim hallerde kısa hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
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borç alanlar on günden iki aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile 

cezalandırılırlar.” hükmüne yer verilmek suretiyle TSK İç Hizmet Kanunu’nda yer 

alan hükme benzer bir düzenlemeye yer verilmiştir.  

TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesinde, emirlerin hizmete ilişkin 

olması ve kanun ve nizamlara aykırı olmaması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üst 

tarafından verilen herhangi bir emrin bu iki şartı da ihtiva etmesi, yani hem hizmete 

ilişkin olması, hem de kanun ve nizamlara aykırı olmaması gerekmektedir. Söz 

konusu hükmün devamında, kanun ve nizamlara aykırı olan emrin de ast tarafından 

yerine getirilmesi, ancak yerine getirildikten sonra gerekli mercilere şikayette 

bulunulması gerektiğine yer verilmiştir. Emrin kanun ve nizamlara aykırı olması ve 

bu nedenle astın emri yerine getirmeyi reddetmesi halinde, her ne kadar emre 

itaatsizlikte ısrar suçu oluşmayacak olsa da ast hakkında bir disiplin yaptırımının 

uygulanması söz konusu olabilecektir8. Nitekim astın, aldığı bir emirden dolayı 

âmirine mütalâada bulunması kesinlikle yasaklanmış olup, alınan emri hiç bir kayıt 

ve şarta bağlanmaksızın ve hiç bir düşünceye kapılmaksızın yapması gerektiği 

hüküm altına alınmıştır (TSK İç Hizmetleri Yön. md. 10). Bu şekilde astın, verilen 

her türlü emre itaat etmesi gerektiği kuralına emrin Askerî Ceza Kanunu’nun 41’inci 

maddesinin (b) fıkrası şümulüne giren hallere müteallik olması halinde yerine 

getirilmemesi ve gecikmeksizin bir derece üst âmire bilgi verilmesi gerektiğine 

açıkça yer verilmek suretiyle istisna getirilmiştir. Buna göre, üstün veya amirin 

verdiği emrin adli veya askeri bir suç işleme amacını ihtiva eden bir fiile ilişkin 

olduğu ast tarafından malum olmadığı sürece, verilen her türlü askeri hizmete 

ilişkin emir, kanun ve nizamlara aykırı olsa bile her ne kadar Askeri Yargıtay’ın aksi 

                                                 
8   Emre itaatsizlikte ısrar suçundan dolayı verilen mahkumiyet hükmünün temyiz incelemesi 

nedeniyle verilen As.Yrg.1’inci D.nin 23.06.2004 gün ve 2004/709-706 sayılı bozma ilamında; 
“gölet bölgesine gitmeyeceğim ve gölete girmeyeceğim” şeklindeki emrin de içinde bulunduğu 
talimat içerisinde, “ıslak elle priz ve elektrik düğmelerine dokunmayacağım”, “terli su 
içmeyeceğim”, “reçetesiz ilaç kullanmayacağım”, “hamamda arkadaşlarıma şaka yapmayacağım” 
gibi askeri personelin can güvenliğini korumaya yönelik genel nitelikteki tedbirlere uymamanın 
emre itaatsizlikte ısrar suçuna vücut vermeyeceği” hükme bağlanmıştır. Belirtilen nedenle, verilen 
emrin askeri hizmete ilişkin olup olmadığının belirlenerek askeri hizmete ilişkin olmayan ancak 
disiplini sağlamaya yönelik emirlere riayetsizlik halinde disiplin cezası şeklindeki yaptırımın 
uygulanması, her disipline aykırı eylemin emre itaatsizlikte ısrar suçuna konu 
yapılmamasında zorunluluk bulunmaktadır (As.Yrg. 1.D. 29.12.224, E.2004/1536, 
K.2004/1530, Cihan Koç, İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği - Askeri Ceza Kanunu - Disiplin 
Mahkemeleri Kanunu - Personel Kanunu, yy., s. 35-36)”; 
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kararları söz konusu olsa da9, ast tarafından yerine getirilecek ve emir yerine 

getirildikten sonra gerekli mercilere bilgi verilecektir. Hizmete ilişkin olmayan emrin 

herhangi bir suç ihtiva etmemesi halinde emri veren hakkında yalnızca disiplin 

sorumluluğu söz konusu olacaktır. Ancak emrin kanun ve nizamlara aykırı olmasının 

yanı sıra suç da ihtiva etmesi halinde bu defa emri veren üstün ceza sorumluluğu söz 

konusu olacaktır. Şayet söz konusu emir, rütbe veya makamın nüfuz ve yetkisi 

kötüye kullanılarak astı bir suçu işlenmeye zorlayacak nitelikte ise bu defa emri veren 

amir veya üst hapis cezası ile cezalandırılacaktır (Ask.Ceza K.md.109/1). Emir, ast 

tarafından yerine getirilir ve suç işlenirse bu takdirde üste verilecek ceza artırılarak 

hükmolunacaktır (Ask.Ceza K.md.109/2). Bu kapsamda önemle vurgulamak gerekir 

ki, söz konusu suç teşkil eden emrin hizmete ilişkin olmaması halinde emri yerine 

getiren astın da sorumluluğu söz konusu olacaktır. Zira Ask.Ceza K.’nin 41’inci 

maddesine göre suç teşkil eden emrin yerine getirilmesi halinde astın sorumlu 

tutulmaması daha doğrusu TCK md. 24/2 ve 24/4 hükümleri gereği mazur 

görülebilmesi için söz konusu emrin aynı zamanda hizmete ilişkin olması da 

gerekmektedir. Daha evvel de ifade ettiğimiz üzere emrin hizmete ilişkin olması ve 

fakat suç teşkil etmesi halinde ast ancak emrin yerine getirilmesinde sınırın aşılması 

veya amirin emrinin adli ve askeri bir suç maksadını ihtiva eden bir fiile ilişkin 

olduğu kendisince malum olması hallerinde sorumlu tutulacaktır (Ask.Ceza K. 

md.41/2). Tüm bu anlatılanlardan askeri hizmetin ne anlama geldiğinin, içeriğinin 

nasıl belirleneceği hususunun tam anlamıyla ortaya konulması bir zorunluluk arz 

etmektedir.  

Buna rağmen bir emrin hizmete ilişkin olup olmadığının belirlenmesi kolay bir 

husus olmayıp birçok tartışmayı da beraberinde getirmektedir. Zira bu konuda gerek 

yargı kararlarında, gerekse doktrinsel tartışmalarda sınırları belirgin bir ölçüt 

konulamamış ve meselenin çözümü yoruma bırakılmıştır. Bu durumda emrin 

hizmete ilişkin olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla mevzuatta yer alan 

                                                 
9  “Emir, hizmetin ifadesi olup, hizmet ise kanunlarda ve nizamlarda yazılı hususlardan ibaret 

olduğuna göre, kanuna aykırı olan bir istek emir niteliğinde değildir. Bu itibarla Sicil 
Yönetmeliği’ne aykırı olarak 3 ay beraber çalışmadığı astına sicil vermesi hususunda verilen emre 
uymayan sanığın hareketi, emre itaatsizlikte ısrar suçuna sebebiyet vermez 
(Ask.Yrg.Drl.Krl.24.12.1975, E.72 K.70, Koç, a.g.e., s. 39).”  
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hükümlerle, Askeri Yargıtay’ın bu konuda vermiş olduğu kararları birlikte 

değerlendirmek gerekmektedir.  

TSK İç Hizmetleri Kanunu’nun 6’ncı maddesinde, “Kanunlarla nizamlarda 

yapılması veyahut yapılmaması yazılmış olan hususlarla, amir tarafından yazı veya 

sözle emredilen veya yasak edilen işler” şeklinde tanımlanan hizmet, Askeri Ceza 

Kanunu’nun 12’nci maddesinde, “Bu kanunun tatbikatında (Hizmet) tabirinden 

maksat gerek malum ve muayyen olan ve gerek bir amir tarafından emredilen bir 

askeri vazifenin madun tarafından yapılması hali” olarak tanımlanmıştır. Keza aynı 

şekilde TSK İç Hizmet Kanunu’nun 7’nci maddesinde de hizmetin icap ettirdiği şeyi 

yapmak ve menettiği şeyi yapmamak şeklinde vazifenin tanımına yer verilmiştir. Her 

halde vazifenin kapsamına, yalnızca askeri nitelikte olan işler dahil edilecektir. 

Askeri işlerden anlaşılması gerekenler ise, askerlik vazifesi, disiplini ve menfaatini 

ilgilendiren işlerdir (TSK İç Hizmet Yön. md. 28). Askeri hizmet denildiğinde, ilk 

olarak kanunlarla ve nizamlarda yapılması veyahut yapılmaması yazılmış olan 

hususlar, ikinci olarak da amir tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak 

edilen işler anlaşılmalıdır. Elbette mevzuatta yer alan hükümlerin emir olarak telakki 

edilebilmesi için söz konusu herhangi bir hükmün amir veya üst tarafından asta yazılı 

veya sözlü olarak yahut en azından işaret yoluyla bildirilmesi gerekir10. Bu hükme 

göre yapılması istenilen yani emredilen yahut yapılmaması istenilen, diğer bir deyişle 

yasaklanan işlerin kaynağı doğrudan kanun ve tüzük, kararname, yönetmelik, 

talimname, talimat gibi11 nizamlar olabileceği gibi, amir de olabilecektir. Ancak 

herhangi bir kanun veya nizam hükmünün de emir niteliğine sahip olabilmesi için 

mutlaka söz konusu hükmün, amir veya üst tarafından asta yöneltilmiş olması 

                                                 
10  Orhan Çelen, TSK İç Hizmetleri Kanunu ve Yönetmeliği, Askeri Ceza Kanunu, Disiplin 

Mahkemeleri Kanunu, TSK Personel Kanunu, Ankara 2010, s. 30. 
11   TSK İç Hizmet Kanunu md. 5; Aynı şekilde TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nde devamlı talimat ve 

günlük emir kavramlarına da yer verilmiş ve tanımlamaları yapılmıştır. Buna göre, iç hizmetlerin 
ve bütün vazifelerin intizam ve disiplin içinde yürümesini ve her türlü işlerde görülen 
yolsuzlukların ve noksanların giderilmesini temin için kıt'a ve garnizon kumandanları, karargâh ve 
kurum âmirleri tarafından çıkarılan emirlere “günlük emir” adı verilip Günlük emre gerektiğinde 
yapılması lâzım gelen sürekli işlere ait umumi maddelerde yazılabilecektir (TSK İç Hizmet 
Yönetmeliği Madde 35). Devamlı talimat ise kıt'a ve kurumlarda taktik ve idari hizmetlerden genel 
olarak her zaman aynı şekilde cereyan eden ve talimname ve yönetmeliklerde bulunmayan 
hususlar için ne gibi usul ve esaslar takip edileceğini tespit ve emretmek üzere kumandanlık 
tarafından evvelden hazırlanan yönetmeliklere denilmekte olup her kıt'a veya kurum, mevcut 
şartlara ve bir kademe üst birliğin devamlı yönetimine uyarak gerekli ve verimli usulleri kendisi 
tespit ederek bir devamlı yönetmelik hazırlar (TSK İç Hizmet Yönetmeliği Madde 40). 
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gerekir. Aksi takdirde söz konusu mevzuat hükmüne aykırı davranan astın “emre 

itaatsizlikte ısrar” suçunu işlediğinden bahsedilemeyecektir12. Nitekim Askeri 

Yargıtay Daireler Kurulu’nun 01.02.1996 tarih ve 21/15 sayılı kararı gereğince TSK 

İç Hizmet Kanunu’nun 44’üncü maddesinde yer alan ve askerlerin her zaman ve her 

yerde birbirlerini selamlamaya mecbur olduklarını düzenleyen hükmün hizmete 

ilişkin bir emir haline dönüşebilmesi için bir üst veya amirin, TSK İç Hz.K.nun 

24’üncü maddesi uyarınca, olay anında disiplinsizliğe (selam vermemeye) müdahale 

edip emrin somutlaştırılması gerektiği, diğer bir ifade ile selamlama görevini yerine 

getirmeyen asta, bir üst veya amirin bu konuda emir vermesine rağmen astın selam 

vermekte direnmesi halinde emre itaatsizlikte ısrar suçunun oluşmasının mümkün 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır13.  

Hizmet kavramının içeriğinin daha iyi bir şekilde belirlenebilmesi açısından 

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 25.01.1996 tarih ve 1996/13 E. 1996/11 K. sayılı 

kararını irdelediğimizde “Kanunlarda ve nizamlarda yapılması veya yapılmaması 

açıkça gösterilmiş olan hükümlerle; kanunlarda ve nizamlarda yapılması veya 

yapılmaması yetkili amirlerin takdirine bırakılan ahvalde, amirlerin bu takdirlerine 

dayanarak yapılmasını veya yapılmamasını istediği hususlar” olarak bir hizmet 

tanımının yapıldığı ortaya çıkacaktır14. Söz konusu Askeri Yargıtay kararına göre, 

                                                 
12   “...Mücerret bir yönetmelik veya tüzük hatta kanun hükmüne riayetsizlik, işbu hüküm muktezası 

bir amir veya üst tarafından asta herhangi bir vasıta ile duyurulmadıkça emre itaatsizlik konusu 
yapılamaz. Emir deyimi icrai bir hareketi kapsamına alır. Bu sebepledir ki İç Hizmet 
Yönetmeliği’nin 74’üncü maddesine aykırı olarak sivil elbise giyen er, emre itaatsizlik suçu değil, 
bir disiplin tecavüzü işlemiş olur.” (As.Yrg.2.D., 02.11.1967, E.493,491 – Sahir Erman, Askeri 
Ceza Hukuku, Üçdal Neşriyat, 7. Bs., İstanbul 1983, s. 179) Buna rağmen söz konusu astın 
üniformasını giymesini gerektiren İç Hizmet Yönetmeliği hükmünün bizatihi amir tarafından emir 
olarak verilmesinden ötürü Askeri Yargıtay, verdiği bir başka kararda askeri üniformasını giymesi 
şeklinde amirinden verilen emri yerine getirmeyen astın emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediğine 
hükmetmiştir: “Bölük Komutanı tarafından, sanık Er’e, katılış işlemleriyle ilgili belgeleri doldurup 
imzalaması, askeri üniformasını giymesi ve silahını teslim alması için verilen emirlerin, Askeri 
Ceza Kanunu’nun 12’nci maddesinde yapılan «Hizmet(Askeri Vazife)» tanımına uyan ve yerine 
getirilmesi zorunlu olan hizmete ilişkin birer talep (istek) olduğu konusunda kuşku 
bulunmamaktadır. Böyle bir talebe (isteğe, emre) söz ve fiili ile karşı gelerek yerine getirmeyen ve 
emir tekrar edilmesine rağmen yerine getirmemekte ısrar eden sanık Er’in eylemi, Askeri Ceza 
Kanunu’nun 87’nci maddesinde yazılı “emre itaatsizlikte ısrar” suçunun, aynı maddenin 1’inci 
fıkrasının 2’nci cümlesinde düzenlenen nitelikli halini oluşturmaktadır.” (As.Yrg.3.D. 29.05.2007, 
E.2007/1286, K.2007/1280 – Koç, a.g.e., s. 290). 

13   İsmet Polatcan, TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, yy., Mayıs 2010, s. 71. 
14  “Askeri hizmet, iki grup altında toplanmıştır: 1) Malum ve muayyen olan (kanun ve nizamlarda 

yapılması veya yapılmaması açıkça gösterilmiş olan hususlar), 2) Bir amir tarafından emredilen 
askeri vazife “hizmet” olarak kabul edilmiştir. Bir amir tarafından emredilen askeri vazife ise, 
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kanun ve nizamların dışında amir de suç oluşturmamak kaydıyla askeri hizmetin 

yürütülebilmesi için askeri disiplinin bir gereği olarak düzenleme yapabilme 

yetkisine sahiptir. Bir emrin askeri hizmetin yerine getirilmesine ilişkin tespitinde, 

söz konusu hizmetin evvela kamusal bir nitelik taşıyıp taşımadığı incelenecek, bunun 

için de emri verenin özel istekleri değil, Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel ilke ve 

ihtiyaçları esas alınacaktır. Buna göre hizmetle ilgisi olmayan emirlerden, emir 

verenin özel işlerine ve özel menfaatlerine ilişkin işler anlaşılacaktır15. Söz gelimi 

Askeri Yargıtay 3. Dairesinin 14.09.1995 tarih 596/593 sayılı kararında, mektupların 

PTT’den yollanacağına ilişkin emrin “askeri hizmete” ilişkin olmadığı sonucuna 

ulaşılmış ve bu emre uymamanın emre itaatsizlikte ısrar suçunu oluşturmayacağı 

kararı verilmiştir. Böyle bir emre rağmen sanığın PTT’den mektup yollamak 

istememesinin, disiplin tecavüzü niteliğinde değerlendirilebileceği de belirtilmiştir16. 

                                                                                                                                          
kanun ve nizamlarda açıkça gösterilmeyip, yetkililerin takdirine bırakılan hususlar şeklinde 
anlamak gerekir. Şu hale göre hizmeti, kanunlarda ve nizamlarda yapılması veya yapılmaması 
açıkça gösterilmiş olan hususlarla, yine kanun ve nizamlarda yapılması veya yapılmaması 
yetkililere bırakıldığı hallerde bu yetkililerin yetkilerine dayanarak yapılmasını veya 
yapılmamasını istediği hususlar şeklinde açıklamak mümkün olacaktır 
(As.Yar.Drl.Krl.17.10.1975, 40/42 – Polatcan, a.g.e., s. 20) “Amir, konusu suç teşkil etmeyen, 
yasa ve diğer nizamlarla da düzenlenmemiş konularda askeri hizmetin düzgün ve sağlıklı bir 
biçimde yürütülmesini hedefleyen düzenlemeler yapabilme yetkisine sahiptir. Bu doğrultuda 
yapılacak düzenlemelere itaat edilmesi ise askeri disiplinin bir gereğidir. Ancak bu tür tasarrufların 
askeri hizmete yönelmediği durumlarda emre itaatsizlikte ısrar suçunun oluşmayacağı, ancak 
uyulması zorunlu idari ve disipline ilişkin bu düzenlemelerin hizmete ilişkin olmadığı durumlarda 
ise bunlara karşı ihlallerin disiplin tecavüzü olarak cezai müeyyideye bağlanabileceği 
tartışmasızdır. Amir ve üstlerin emirlerinin emre itaatsizlikte ısrar suçunu oluşturabilmesi için ise, 
verilen emrin mutlak surette ve doğrudan hizmete ilişkin bir özellik taşıması gerekmektedir.” 
(As.Yrg.Drl.Krl.22.09.2005, E.2005/78, K.2005/71 - Koç, a.g.e., s. 38, 289); “AsCK’nın 12’nci 
maddesinde belirtilen “Malum ve muayyen olan askeri vazife”den, yasalarda yapılması ve 
yapılmaması önceden açıkça gösterilen hususları, “Bir amir tarafından emredilen vazife”den ise, 
yasalarda veya diğer düzenlemelerde önceden belirlenmeyip, amirlerin takdirlerine bırakılan 
hususları anlamak gerekmektedir. Bu nedenle, her kademedeki amirin, konusu suç oluşturmayan 
ve yasa veya diğer hukuk kurallarıyla düzenlenmemiş konularda kendisinin düzenleme yapıp emir 
vermeye yetkili olduğunda kuşku bulunmamaktadır (As.Yrg.Drl.Krl. 17.01.2008, E.2008/7, 
K.2008/7 – Koç, a.g.e., s. 290)”. 

15   Erman’a göre, özel nitelikte olmayan ve bu özel niteliği ilk bakışta anlaşılmayan her emrin 
hizmete ilişkin olarak kabul edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.   

16  Çelen, a.g.e., s. 52; “Garnizonlar içinde subay ve askeri memurların ikametine tahsis edilen ve 
akarsuyu bulunmayan lojmanların suyunun askeri araçlarla hariçten temini İç Hzm.Y.nin 663 ve 
673’üncü maddeleri muvacehesince askeri bir hizmettir (As.Yrg.1.CD. 13.11.1962; E.2168, 
K.2768, Koç, a.g.e., s. 35)”; “Somut olayda, 15.11.2006 tarihinde Hazır Kıta Nöb.Astsb. olan 
Bçvş. M.K.’nın, sanığın 24.00-04.00 saatleri arasındaki koğuş nöbeti sırasında uyuduğunu ve saat 
03.35’te, nöbete gidecek eratı kaldırmadığını tespit etmesi üzerine, koğuşa gidip sanığı kaldırarak, 
nöbetçi askerleri uyandırması ve daha sonra Nöbetçi Subaylığına gelmesi için emri verdiği, ancak 
Nöbetçi Subaylığında yarım saat beklemesine rağmen, yani saat 04.00’ü geçtikten sonra, sanığın 
hâla gelmemesi üzerine, Uzm.Çvş. M.K.’yı göndererek sanığı getirttiği, sanığa yaptığı şeylerin suç 
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Söz konusu kararların ardından Erman’ın ileri sürdüğü özel nitelikte olmayan ve bu 

özelliği ilk bakışta anlaşılmayan her emrin hizmete ilişkin olduğu görüşünün kabul 

edilmesinin daha makul olduğu ifade edilmelidir.   

1.2. Emrin Meşru Olması 

Her emrin yerine getirilmesinin hukuka uygunluk sebebi ya da kusuru kaldıran 

bir neden olmayacağını daha evvel ifade etmiştik. Hukuka uygun bir emrin, hukuka 

uygunluk nedeni olması ya da hukuka aykırı bir emrin emri yerine getiren 

bakımından kusuru kaldıran bir neden olması için söz konusu hukuka uygun veya 

aykırı emrin evvela meşru olması gerekir17.  Esasında emir, ancak bağlayıcı olması 

                                                                                                                                          
olduğunu anlattığı ve tavsiyelerde bulunduğu, devriye görevine çıkması gerektiğinden ve 
konuşması henüz bitmediğinden, kendisini Nöbetçi Subayı Odasında beklemesini söylediği, ancak 
sanığın, Bçvş. M.K.’nın dönüşünü beklemeden Nöbetçi Subayı Odasından ayrıldığı konusunda 
herhangi bir şüphe bulunmamakla birlikte; Bçvş. M.K. ile sanık arasındaki konuşmanın, sanığın 
nöbet hizmetinin bitiminden (saat 04.00’ten) sonra gerçekleştiği, bu nedenle sanık bakımından 
hizmete ilişkin bir durum söz konusu olmadığı, TSK İç Hizmet Kanunu’nun 24’üncü maddesi 
gereğince, üst durumunda olan her asker kişinin gördüğü bir disiplinsizliğe müdahale etme ve emir 
verme yetkisi bulunmasına rağmen, sanığın nöbet sırasında uyuduğunu ve nöbet talimatına aykırı 
hareket ettiğini tespit eden Bçvş. M.K.’nın yapması gereken işlemin, olay hakkında tutanak 
düzenleyip sanığın Birlik Komutanına vermek olduğu, sanığa kendisini Nöbetçi Subayı Odasında 
beklemesi yönünde verdiği emrin açık ve net olmadığı, amacının sanığa tavsiyelerde bulunmak 
olduğu, nitekim, “...Kendisi ile yapmış olduğu davranışları sebebiyle konuşmam daha bitmemişti. 
Bu sebeple kendisine beni beklemesi için emir vermiştim” şeklindeki beyanının da bunu 
doğruladığı, söz konusu isteğin, İç Hizmet Kanunu’nun 6’ncı ve AsCK’nın 12’nci maddelerinde 
tanımlanan ve ast tarafından yerine getirilmesi zorunlu olan hizmet (askeri vazife) ile bir ilgisinin 
bulunmadığı, bu nedenle hizmete ilişkin bir emrin mevcut olmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, 
Bçvş. M.K.’nın hizmete ilişkin bulunmayan isteğine uymayan sanığın eyleminde emre itaatsizlikte 
ısrar suçunun kanuni unsurları bulunmadığından, beraatine karar verilmesi gerekirken, aksi 
yöndeki kanaat ile mahkumiyetine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu sonucuna 
varıldığından, hükmün esas (sübut) yönünden bozulmasına karar verilmiştir 
(As.Yrg.3.D.01.04.2008, E.2008/0896, K.2008/0897, Koç, a.g.e., s. 37)”;  Üstün emrinin hizmete 
ilişkin olmasının üstün asta karşı haksız bir fiilde bulunması ile herhangi bir ilgisi bulunmamakta 
olup söz konusu haksız fiilin üst ile ast arasındaki hizmet ilişkisini ortadan kaldırmadığını da ifade 
etmek gerekmektedir: “Disiplini temin etmek için her türlü önlemi alma konumu ve görevinde 
bulunan Bölük Komutanının, emirlerine aykırı hareket eden, ikaz ve uyarılarını dinlemeyen ve 
üstelik kendisine hakaret eden sanığın tutuklanması için verdiği emrin, hizmete ilişkin olduğunda 
hiçbir kuşku bulunmamaktadır. Bölük komutanının herhangi bir haksız eylemde bulunmuş 
olmasının, başlı başına, maiyetiyle arasındaki hizmet ilişkisini kestiğinin kabul edilmesi 
mümkün olmayıp; asıl olan verilen emrin ve yapılan uygulamanın hizmete uygunluğudur. 
Dava konusu olayda Bölük Komutanı tarafından yapılan işlem, sanık tarafından bozulan disiplinin 
korunması için önlem alınmasından ibarettir ve tamamen hizmet gereklerinden kaynaklanmaktadır 
(As.Yrg.4.CD. 13.03.2007, E.2007/208, K.2007/203 – Koç, a.g.e., s. 290)”. 

17 Günal, a.g.e., s. 83; Kayıhan İçel/Füsun Sokullu-Akıncı/İzzet Özgenç/Adem Sözüer/Fatih S. 
Mahmutoğlu/Yener Ünver, Suç Teorisi, s. 125; Nur Centel/Hamide Zafer/Özlem Çakmut, Türk 
Ceza Hukukuna Giriş, Beta Yayıncılık, 6. Bs., İstanbul 2010, s. 298; Veli Özer Özbek/M. Nihat 
Kanbur/Koray Doğan/Pınar Bacaksız/İlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin 
Yayıncılık, 2. Bs., Ankara 2011, s. 383; Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta 
Yayıncılık, İstanbul 2010, s. 267; Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen/A.Caner Yenidünya, Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, Ankara 2010, s. 517.  
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halinde meşru olacaktır. O halde evvela söz konusu emrin bağlayıcı nitelik taşıması 

gerekir18. Bağlayıcılıktan anlaşılması gereken, emrin kişiyi bağlaması, yani yöneldiği 

kişiyi emir doğrultusunda davranmaya mecbur kılmasıdır19. Bir emrin meşruluk 

niteliğine sahip olabilmesi için emir; resmi ve yetkili bir makamdan verilmeli, yerine 

getirilmesi emredilen bakımından zorunlu olmalı ve nihayet gerek şekil gerekse 

içerik açısından kanunlara uygun olmalıdır20. Bazı görüşler, meşruluğu maddi ve 

şekli meşruluk şeklinde ayırarak incelemekte ve emri verenin yetkili olması, emri 

yerine getirenin yetkili ve görevli olması, emrin kanunun öngördüğü şekil şartlarını 

içermesi hususlarını şekli meşruluk, emrin muhteva itibariyle kanunun öngördüğü 

şartları içermesini ise maddi meşruluk olarak nitelendirmektedir21.    

Öncelikle bir emir, resmi ve yetkili bir makamdan verilmelidir. Bu koşulun bir 

sonucu olarak emrin üst tarafından asta yöneltilen bir irade beyanı olması dolayısıyla 

astlık-üstlük ilişkisini ifade eden hiyerarşi ile amir ve memur kavramları irdelenmeli, 

özellikle de üstün yetkisi, yer bakımından, zaman bakımından ve konu bakımından 

ele alınmalıdır. Emrin meşru olduğunun belirtilebilmesi için emri veren merciin 

resmi ve yetkili olmasının yanı sıra söz konusu emrin, emri yerine getiren 

bakımından zorunlu olması, yani mevzuatta yer alan hükümlere göre emrin yöneldiği 

kişinin görev alanına girmesi de gerekir. Son olarak emir, gerek şekil gerekse içerik 

bakımından kanuna uygun olmalıdır. Zira ast, emri yerine getirmeden evvel emrin 

hukuka uygun olup olmadığını denetlemekle yükümlü olup, emri kanuna aykırı 

görmesi halinde durumu emri verene bildirecektir (AY md. 137/1).         

                                                 
18  Sulhi Dönmezer/Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II, Beta Yayıncılık, 10. Bs., 

İstanbul 1994, s. 86; İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 125; Faruk 
Erem/Ahmet Danışman/Memet Emin Artuk, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, 
14.Bs., Ankara 1997, s. 560. 

19   Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 86;  
20  Günal, a.g.e., s.83 vd.; Ayhan Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler, C.II-III, Beta Yayınları, 

İstanbul 1992, s. 174; İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/ Ünver, a.g.e., s. 126; 
Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 383; Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 298; Zafer, 
a.g.e., s. 267; Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 517; Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010, s. 261-262. 

21    Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 383-384; Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 517; 
Demirbaş, a.g.e., s. 261-262; Zafer, a.g.e., s. 267. 
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1.2.1. Emrin Resmi ve Yetkili Bir Makamdan Verilmesi  

TCK md. 24/2’de yer alan “...Yetkili bir merciden verilip...” ibaresinden, emri 

veren kimsenin yetkili olması gerektiği anlaşılmaktadır. Benzer durum, 765 sayılı 

TCK döneminde de söz konusuydu. Zira 765 S. TCK md. 49 hükmünde de 

“...selâhiyattar bir merciden verilip...” ifadesine yer verilmişti.  

 Emri verenin yalnızca yetkili olması yeterli olmayıp, ayrıca bu yetkinin kamu 

hukukundan kaynaklanan bir yetki de olması gerekir. Zira daha evvel de ifade 

ettiğimiz üzere özel hukuktan ya da çeşitli teamülü kurallardan kaynaklanan 

yetkilerin inceleme konumuz bakımından herhangi bir önemi bulunmamaktadır. 

Buna göre, emrin verildiği makam, hem resmi hem de resmiyetin bir sonucu olarak 

yetkili olmalıdır. O halde emri verenin evvela resmi bir merci olması, ardından da 

söz konusu emrin verilmesi açısından yetkili olması gerekmektedir.  

1.2.1.1.Resmi Bir Makam Olması 

Emri veren merciin resmi olması, verilen emrin meşru olması için gereken   

şartlardan biridir. Kişinin resmi sıfatla hareket ediyor olması, elbette işlenen fiilin 

mazur görülmesini tek başına sağlamayacaktır22. Ancak evvela kişinin mutlaka resmi 

bir sıfatı haiz olması gerekir.  

Resmilikten anlaşılması gereken, söz konusu merciin bir kamu kurumu olması, 

yani kamu hukuku kurallarına tabi olmasıdır. Bu bağlamda emri veren mercii, bir 

kamu tüzel kişisinin herhangi bir organı olabileceği gibi, organında bulunan yetkili 

bir kimse de olabilecektir. Dolayısıyla evvela kamu tüzel kişisini ve organlarını 

irdelemek gerekecektir.  

Kamu hukuku tüzel kişileri, Anayasanın 127’nci maddesinde de belirtildiği 

üzere, ancak kanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak idari bir işlemle 

kurulabilir. Yani kamu hukuku tüzel kişileri, özel hukuk tüzel kişileri gibi kişilerin 

iradeleriyle kurulamadığı gibi, bu durumun bir sonucu olarak da özel hukuk tüzel 

kişilerine göre bir üstün bir konumda bulunmaktadır23. Elbette dernek, vakıf gibi bazı 

                                                 
22    Michel Bohlander, Principles of German Criminal Law, Hart Publishing, Oregon, 2009, s. 92. 
23  Kemal Gözler, İdare Hukuku, C.I, 2. bs., Ekin Yayınları, Bursa 2009, s. 161; İl Han Özay, 

Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul 2004, s. 121; Metin Günday, İdare Hukuku, 10. 
bs., İmaj Yayınevi, Ankara 2011, s. 78; Turan Yıldırım/Melikşah Yasin/Nur Karan/H.Eyüp 
Özdemir/Gül Üstün/Okay Tekinsoy, İdare Hukuku, 2.bs., On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 
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özel hukuk tüzel kişileri de kanunun verdiği yetkiye dayanarak kurulabilmektedir. 

Ancak özel hukuk tüzel kişileri, idari bir işlemle kurulmayıp, özel kişiler tarafından 

özel hukuka tabi işlemlerle kurulmaktadır24. Kamu hukuku tüzel kişilerinin 

üstünlüğü, beraberinde kamu gücü ayrıcalıklarını ve yükümlülüklerini 

getirmektedir25. Keza kamu hukuku tüzel kişilerinin faaliyet amacı özel yarar 

olmayıp, kamu yararıdır26. Bu ölçütlerin bir arada bulunmaları halinde bir tüzel 

kişiliğin kamu hukuku tüzel kişiliği olabileceğini ifade edebiliriz27.  

Esas konumuz açısından önemli olan ise, bir kamu tüzel kişiliği adına irade 

beyanında bulunan kişi veya kurullardır. Zira kişi veya kurulların tüzel kişilik adına 

yaptıkları irade beyanları, tüzel kişinin iradesi olarak addedilmektedir28. O halde bir 

kurul veya kişi tarafından alına kararın ya da yapılan işlemin “emir” olarak 

addedilebilmesi için söz konusu kurul ya da kişinin mutlaka kamu hukuk tüzel 

kişisine bağlı bulunması gerekmektedir. Bu kamu hukuku tüzel kişiliği, herhangi bir 

bakanlık veya Türk Silahlı Kuvvetleri gibi devlet tüzel kişiliği içerisinde yer 

                                                                                                                                          
2011, s. 225; A.Şeref Gözübüyük/Turgut Tan, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, 7. bs., Ankara 
2010, s. 184; Anayasa md. 130/1’de yer alan “...kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip 
üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur.” şeklindeki hükümde olduğu gibi bazı hallerde 
doğrudan Anayasa tarafından söz konusu kuruluşun kamu hukuku tüzel kişisi olduğu 
belirtilebilirken bazı durumlarda kanunla da nitelendirilebilir. Söz gelimi Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanunu’nun 1’inci maddesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kamu tüzel kişiliğini haiz olduğu 
ifade edilmektedir (Gözler, a.g.e., s. 172). Bunlar dışında kanunun verdiği yetkiye dayanılarak da 
tüzel kişiliğin kurulabileceğini ifade etmiştik (Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Gözler, a.g.e., s. 
169 vd.).     

24    Günday, a.g.e., s. 78; Akyılmaz/Sezginer/Kaya, a.g.e., s. 225; Gözübüyük/Tan, a.g.e., s. 184. 
25  Gözler, a.g.e., s. 161; Günday, a.g.e., s. 78; Yıldırım/Yasin/Karan/Özdemir/Üstün/Tekinsoy, 

a.g.e., s. 14; Akyılmaz/Sezginer/Kaya, a.g.e., s. 226; Gözübüyük/Tan, a.g.e., s. 187-188. 
26  Gözler, a.g.e., s. 161; Günday, a.g.e., s. 78; Yıldırım/Yasin/Karan/Özdemir/Üstün/Tekinsoy, 

a.g.e., s. 14; Akyılmaz/Sezginer/Kaya, a.g.e., s. 226; Gözübüyük/Tan, a.g.e., s. 187-188. 
27    Nitekim Gözler, kamu hukuku tüzel kişisini devlet tarafından kanunla veya kanunun açıkça 

verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş ve kamu gücü ayrıcalıklarıyla donatılmış olan bir tüzel kişi 
olarak tanımlamaktadır (Gözler, s. 175); Kanaatimizce kamu hukuku tüzel kişilerinin ister kanunla 
olsun, isterse kanunun verdiği yetkiye dayanılarak olsun mutlaka idari bir işlemle kurulmaları 
bakımından Gözler’in bu tanımı eksik kalmaktadır. Zira herhangi bir özel hukuk tüzel kişisinin de 
kanunun verdiği yetkiye dayanarak kurulması ve aynı zamanda kamu gücü ayrıcalıklarıyla 
donatılmış olması mümkün olabilir (Günday, s. 78); Söz gelimi “3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Teşvik Kanunu’na (md. 7) göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonunda toplanan paraları “ihtiyaç sahibi vatandaşlara” dağıtmak ve yasanın amacına uygun 
faaliyette bulunmak üzere mülki idare amirlerinin başkanlığında il ve ilçelerde kamu 
görevlilerinden oluşan mütevelli heyetlerinin yönetiminde oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları” bu duruma en iyi örnektir (Gözübüyük/Tan, a.g.e., s. 185); Ancak Gözler, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının bir kamu tüzel kişisi olduğunu ifade etmektedir 
(Gözler, a.g.e., s. 175).     

28  Özay, a.g.e., s. 123. 
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alabileceği gibi Üniversiteler, Belediyeler gibi Diğer Kamu Hukuku Tüzel Kişileri 

içerisinde de yer alabilecektir. 

Elbette alınan kararın yahut yapılan işlemin emir olarak nitelendirilebilmesi 

için kurul veya kişinin kamu hukuku tüzel kişiliğine tâbi olması gerekli fakat yeterli 

değildir. Aynı zamanda kararı veren ya da işlemi yapan kişi, kamu görevlisi 

olmalıdır. Keza söz konusu kararı veya işlemi yerine getiren kimsenin de kamu 

görevlisi olması ve son olarak bu kişiler arasında mutlaka hiyerarşik bir ilişkinin 

bulunması bir zorunluluk arz etmektedir. Dolayısıyla bu hususlara ilişkin de ayrıca 

irdelemelerin yapılması gerekmektedir.    

1.2.1.1.1.Kamu Görevlisi 
Daha önce de ifade ettiğimiz üzere bir karar veya işlemin emir olarak 

nitelendirilebilmesi için kişinin veya kurulun bağlı bulunduğu tüzel kişiliğin kamu 

hukuku tüzel kişiliği olması yeterli değildir. Aynı zamanda kararı alan veya işlemin 

yapılması talimatını veren ile bunları yerine getiren kimselerin de “kamu görevlisi” 

olması gerekmektedir. Zira kamu hukuku tüzel kişilerinde görev yapan herkes, ceza 

hukuku anlamında kamu görevlisi olarak kabul edilmemekte, bu anlamda ceza 

hukuku ile idare hukukunun kabul ettiği kamu görevlisi tabiri farklılık arz 

etmektedir29. Nitekim Gözler de kamu görevlisinin tanımı konusunda Ceza Hukuku 

ile İdare Hukukunun birbirinden tamamen farklı olduğunu, ceza hukukunda idare 

hukukuna göre daha geniş bir kamu görevlisi anlayışının kabul edildiğini, ceza 

hukukunun göreve geliş şekli veya süresini dikkate almaksızın kamusal faaliyete 

katılan herkesi kamu görevlisi olarak kabul ettiğini ifade ederek ceza hukukundaki 

tanımın idare hukukunda geçerli olamayacağını belirtmektedir30. Benzer bir görüş, 

Tezcan/Erdem/Önok tarafından da ileri sürülmekte ve idare hukukunda bir kadroya 

bağlılığın varlığının şart olduğu, oysa ceza hukukunda herhangi bir şekilde istihdam 

ilişkisinin aranmadığı ifade edilmektedir31. Gerçekten de idare hukukunda herhangi 

                                                 
29  Gözler, a.g.e., s. 649; Hasan Tahsin Gökcan, Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet, Banka 

Zimmeti, İrtikap, Rüşvet Suçları ve Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, Seçkin Yayınları, 
Ankara 2008, s. 33; Duruş Tezcan/Mustafa Tuhan Erdem/R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza 
Özel Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 7. Bs., Ankara 2010, s. 796; Veli Özer Özbek, Türk Ceza 
Kanununun Anlamı, C.I, Seçkin Yayınları, 4. bs., Ocak 2010, Ankara, s. 123; Güneş Okuyucu 
Ergün, Türk Ceza Hukukunda Zimmet Suçu, Çakmak Yayınevi, Ankara 2008, s. 31. 

30    Gözler, a.g.e., s. 649.     
31    Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s. 796. 
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bir kamu hukuku tüzel kişisi tarafından kamu hukuku bağıyla kısa sayılmayacak bir 

süre istihdam edilen kimse, kamu görevlisi olarak nitelendirilebilmektedir. Yani ceza 

hukukunda istihdam edilmenin süresine herhangi bir değer atfedilmemiş, kişinin 

kamusal bir faaliyeti icra etmesi yeterli kabul edilmiştir.  

TCK md. 6 gerekçesinde kamusal faaliyetin yürütülmesine katılan kişilerin maaş, 

ücret veya sair bir maddî karşılık alıp almamalarının, bu işi sürekli, süreli veya geçici 

olarak yapmalarının bir öneminin bulunmadığı, mesleklerinin icrası bağlamında avukat 

veya noterin de kamu görevlisi olduğu hususunda bir tereddüt bulunmadığı ifade 

edilirken, Danıştay’ın birçok kararında avukatların kamu görevlisi olmadıkları 

vurgulanmıştır32. Bu bağlamda konuyu idare hukukundan bağımsız olmasa da ayrı 

olarak incelemek daha yerinde olacaktır.       

Türk Ceza Kanunu’nda kamu görevlisi, kamusal faaliyetin yürütülmesine 

atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici 

olarak katılan kişi şeklinde tanımlanmıştır (TCK md. 6/1-c). Söz konusu hükme göre, 

bir kimsenin, kamu görevlisi olarak nitelendirilebilmesi için her şeyden önce 

kamusal faaliyetin yürütülmesine katılmalıdır. Nitekim bu husus, madde 

gerekçesinde de, “...Yapılan yeni tanıma göre, kişinin kamu görevlisi sayılması için 

aranacak yegane ölçüt, gördüğü işin bir kamusal faaliyet olmasıdır.” şeklindeki ifadeyle 

de vurgulanmıştır. Kamusal faaliyetten ne anlaşılması gerektiğine de madde 

gerekçesinde yer verilmiş ve kamusal faaliyetin, Anayasa ve kanunlarda belirlenmiş 

olan usullere göre verilmiş olan bir siyasal kararla, bir hizmetin kamu adına 

yürütülmesi olduğu ifade edilmiştir. Söz konusu tanımdan kişinin fiilen yaptığı işin değil, 

yürütülen faaliyetin niteliğinin dikkate alındığı, yani objektif bir kriterin benimsendiği 

görülmektedir33. Dolayısıyla bütün mesele, esasında kamusal faaliyetin tespit 

                                                 
32  “... avukatlık mesleği bir kamu hizmeti olmakla beraber serbest meslek olduğundan avukatların 

memurlar gibi kamu görevlisi olarak kabulüne olanak yoktur.” (Dan. 8. D., E.1993/117, K. 
1994/306, T.27.01.1994 – Yıldırım/Yasin/Karan/Özdemir/Üstün/Okay Tekinsoy, a.g.e., s. 290); 
“... kamu görevlisi deyimi ... iki ana unsuru içerdiğidir. Bunlardan birincisi görevlinin bir kamu 
hizmetini yüklenmesi, ikincisi ise bu görev karşılığı Devlet bütçesinden maaş, ücret, ödenek, vs. 
herhangi bir nam altında olursa olsun görevliye bir maddi meblağın tahsis edilmesidir.” Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu, E. 1980/4-1717, K. 1983/803, T. 14.09.1983 –Yıldırım / Yasin / Karan 
/Özdemir/Üstün/Okay Tekinsoy, a.g.e., s. 291). 

33   Gökcan, a.g.e., s. 33. 
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edilmesidir. Zira yürütülen işin kamusal faaliyet olması halinde kişi, kamu görevlisi 

olarak nitelendirilebilecektir34.  

Kamusal faaliyet, Anayasa ve kanunlar tarafından verilen yetki ve usullere göre 

verilecek siyasi kararla kuruluşu gerçekleşen ve arkasında Devlete ait güç, otorite, 

disiplin ya da yaptırım gücünü bulunduran herhangi bir kamu hizmetinin yürütülmesi 

amacıyla işleyen faaliyetler olarak tanımlanabilir35. Nitekim söz konusu hizmetin 

yürütülmesi yönünde Anayasa ya da kanunlarla verilen yetkiye dayanılarak alınan 

herhangi bir siyasi kararın bulunması gerektiği, açıkça madde gerekçesinde ifade 

edilmektedir. Yer verilen üç kriterin de bir arada bulunması durumunda yerine getirilen 

faaliyetin ceza hukuku anlamında kamusal bir faaliyet olacağı belirtilebilecektir36.  

Bu anlamda bu iç kriteri de içerisinde barındıran bir faaliyetin yerine getirilmesi, 

bu kimsenin kamu görevlisi olarak nitelendirilebilmesi için yeterli olmayacaktır. Her ne 

kadar TCK md. 6’da yer verilen tanımda, kamusal faaliyetin yürütülmesine herhangi 

bir surette katılmanın yeterli olduğu gibi bir anlam ortaya çıkıyor olsa da bu şekilde 

bir kabul halinde kanun koyucunun amacı dışına çıkılacağı ve kapsamın gereğinden 

fazla genişleyeceği ileri sürülerek söz konusu kamusal faaliyete katılmanın 

Anayasa’da da belirtildiği üzere mutlaka “genel idare esaslarına uygun olması” 

gerektiği belirtilmektedir37 (AY md. 128/1). Bir faaliyetin genel idare esaslarına 

uygun olarak yürütülmesi, faaliyete katılımın kamu hukukun usulleri olması 

gerektiğini ifade ediyor olsa da temel olarak faaliyeti yerine getiren ile idare 
                                                 
34   İzzet Özgenç, Zimmet Suçu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009, s. 41; Özbek, a.g.e., s. 123; Ahmet 

Gündel, 5237 Sayılı TCK’da Zimmet, Sahtecilik, Dolandırıcılık, Yağma, Hırsızlık, Güveni 
Kötüye Kullanma Suçları, Ankara 2009, s. 1124. 

35    Bu anlamda 5237 Sayılı TCK’nın kabul ettiği kamu görevlisi, 765 Sayılı TCK’nın kabul ettiği 
memur tanımından gerekçede de belirtildiği üzere daha geniştir (Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s. 
798; Gökcan, a.g.e., s. 33-37; Özbek, a.g.e., s. 123). 

36   Tezcan/Erdem/Önok, TCK md.6’da yer alan düzenlemeden kanun koyucunun amacının kamu 
hizmeti gören kimseleri de kamu görevlisi olarak kabul etmek olduğu, ancak kamuya yararlı 
hizmet gören kimselerin kamu görevlisi olarak nitelendirilemeyeceğini, bu bağlamda taksi şoförü, 
özel hastanedeki hemşirenin kamu görevlisi olmayacağını ifade etmektedir (Tezcan/Erdem/Önok, 
a.g.e., s. 799); Ancak Soyaslan, kapıcı, şoför gibi kimselerin de TCK md. 6 kapsamında kamu 
görevlisi sayılacağını ileri sürmektedir (Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yetkin 
Yayınları, 3. Bs., Ankara 2005, s. 494; Gündel, a.g.e., s. 1126); Kanaatimizce bir kimsenin kamu 
görevlisi olması için kamusal bir faaliyetin yürütülmesine katılmasının yanı sıra idare ile de 
arasında bir bağın bulunması, idarenin kişi üzerinde otoritesini doğrudan kullanabilecek durumda 
bulunması gerekir.   

37   Gökcan, a.g.e., s. 39; Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s. 797; Hasan Tahsin Gökcan, “5237 Sayılı 
Türk Ceza Kanununda ‘Kamu Görevlisi’ Tanımı ve Bu Yasa Döneminde 4483 Sayılı Kanunun 
Uygulanması”, 3. Yılında Yeni Ceza Adaleti Sistemi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009, s. 678;  
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arasındaki organik bağın bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Yani kişi, özel hukuk 

hükümlerine tabi olsa dahi idare ile arasında doğrudan bir organik bağın varlığından 

bahsedilebilecek ve bu da kişinin kamu hukuku hükümlerine tabi olmasa dahi kamu 

görevlisi olması sonucunu doğurabilecektir38. Önemli olan husus, söz konusu kurum 

ya da kişinin kamu hukuku hükümlerine tabi olup olmadığından ziyade kamusal 

faaliyet yürüten kişi ile idare arasındaki ilişki ve niteliğidir. Söz gelimi bir belediyede 

çalışan ve doğrudan belediyeye bağlı bulunan işçinin, kamu görevlisi olduğu 

belirtilebilecekken belediyenin temizlik işlerini verdiği özel bir firmanın işçisi, kamu 

görevlisi olarak nitelendirilemeyecektir39. Zira birincisinde işçi ile belediye arasında 

doğrudan bir organik bağın varlığından bahsedilebilecek ve kamu idaresi olarak 

belediyenin işçi üzerinde denetim, gözetim, emir ve talimat verme yetkisinin varlığı 

söz konusu olabilecekken, ikincisinde hizmeti yerine getiren işçinin kamu adına 

değil, özel bir kişi adına hizmet yürüttüğünden bahisle idare ile arasında organik 

bağın bulunmadığı ve idarenin bu işçi üzerinde denetim, gözetim, emir ve talimat 

verme yetkisinin varlığı söz konusu olmayacaktır40. Nitekim bu hususa ilişkin olarak 

gerekçede de kamusal bir faaliyetin yürütülmesinin ihaleye dayalı olarak özel hukuk 

kişilerince üstlenilmesi durumunda, bu kişilerin kamu görevlisi sayılmayacağı 
                                                 
38    Nitekim söz gelimi 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre özel hukuk 

hükümlerine göre yönetilen Ziraat Bankası, PTT Genel Müdürlükleri gibi kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan görevlilerin Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel 
Rejiminin Düzenlenmesi ve 23 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11/b 
maddesinde sayılan hallerde memur sayılmaları öngörülmüştür. 5237 Sayılı TCK’nın yürürlüğe 
girmesiyle birlikte söz konusu çalışanların gerek AY Md. 128/1 gerekse Devlet Memurları 
Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan “Kamu Hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici 
personel ve işçiler eliyle gördürülür.” hükümlerine dayanılarak ceza hukuku anlamında kamu 
görevlisi olarak kabul edilmeleri gerektiği ifade edilmektedir (Necati Meran, Zimmet-Rüşvet-
İrtikap ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, s. 20); Bu 
açıklamalara katılmakla birlikte 5237 Sayılı TCK md. 6 gerekçesinde kamu görevlisinin 765 Sayılı 
TCK’da yer alan memuru kapsadığı açıkça belirtildiğinden zaten bu şekilde bir tartışmaya yer 
olmadığını vurgulamak gerekir. 

39    Gökcan, a.g.e.,, s. 40; Gökcan, a.g.m., s. 679.  
40    Gökcan, a.g.e.,, s. 39-40; “Erkilet Belediyesi otobüs şoförü olarak görev yapan sanığın, otobüse 

binen yolcuların kutuya atmak zorunda olduğu ve üzerlerinde koruma ve gözetim 
yükümlülüğünün bulunduğu biletleri onlardan alıp biletsiz binen yolculara satmak suretiyle elde 
ettiği parayı mal edindiği ve bu şekilde gerçekleşen eyleminin zimmet suçunu oluşturduğu 
gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hırsızlık suçundan hüküm 
kurulması,... (5. CD., 26.12.2007, 2006/11476-2007/10463 – Hasan Tahsin Gökcan/Mustafa 
Artuç, Kamu Görevlileri ve Özel Soruşturma Usulleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, s. 81)”; 
“İstanbul Belediyesine bağlı İETT’de bilet satış elemanı olarak çalışan sanığın İdarenin malı 
aleyhine eylemi zimmet suçunu oluşturur (11.CD., 17.03.1997, 620/637 – Özgenç, Zimmet, a.g.e., 
s. 41).”  
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belirtilmektedir. Dolayısıyla bir kamu hizmetinin yap-işlet-devret, imtiyaz, emanet 

usulü, ruhsat gibi yollarla idare tarafından özel kişilere gördürüldüğü hallerde de özel 

kişiler, idare ile aralarında idarenin gücünü temsil eden bir organik bağın 

bulunmaması, sorumluluklarının idareye değil de doğrudan bağlı bulundukları özel 

firmaya karşı olması nedeniyle kamu görevlisi olarak adlandırılamayacaklardır41.  

Son olarak askerler açısından önemli bir hususu da vurgulamak gerekir. Zira 

ilerleyen kısımlarda da sıkça değineceğimiz askeri hukuk bağlamında askerlerin 

kamu görevlisi olup olmadıkları da ayrı bir önem taşımaktadır. Bu konuda TCK md. 

6 gerekçesinde, “...askerlik görevi yapan kişiler de kamu görevlisidirler. Bu bakımdan 

örneğin bir suç vakıasına müdahil olan, bir tutuklu veya hükümlünün naklini 

gerçekleştiren jandarma subay veya erleri de, kamu görevlisidirler.” ifadelerine yer 

verilerek askerlerin de kamu görevlisi oldukları belirtilmiştir.  

Gerek emri veren, gerekse emri yerine getiren kişilerin ceza hukuku anlamında 

kamu görevlisi olmalarının yanı sıra emri verenin amir, emri yerine getirenin ise memur 

konumunda bulunması gerekir. Dolayısıyla ayrıntılı olmasa da her iki kavrama da 

değinilmelidir.  

1.2.1.1.2. Amir  

Emri verenin yetkili olması, kamu hukuku kuralları kapsamında söz konusu 

olan örgüt yapısı içerisinde görevli kimseler arasında bulunan astlık-üstlük ilişkisini 

ifade eden hiyerarşik kademede üst durumda olan kişi veya heyeti ifade eden «amir» 

konumunda bulunması gerekliliğini ifade etmektedir42.  

Üst konumunda bulunan kimsenin amir olarak kabul edilebilmesi için evvela 

ast ile üst arasındaki ilişki, kamusal olmalıdır43. Zira emrin verilmesi ve yerine 

                                                 
41    Gökcan, a.g.e., s. 43. 
42  Önder, a.g.e., s. 174; Faruk Erem, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, Genel 

Hükümler I, Ankara 1984, s. 15; İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 
126; Erem/Danışman/Artuk, a.g.e., s. 561; İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 
Seçkin Yayıncılık, 6. Bs., Ankara 2011, s. 376; Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 4. Bs., Ankara 2011, s. 250; Zafer, a.g.e., s. 267; 
Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 297; Hakeri, a.g.e., s. 320; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, 
a.g.e., s. 383; Demirbaş, a.g.e., s. 261.   

43    Günal, a.g.e., s. 66; Önder, a.g.e., s. 174; Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 85; Erem, a.g.e., s. 15; 
Erem/Danışman/Artuk, a.g.e., s. 561; Zafer, a.g.e., s. 266; Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 297; 
Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2011, s. 320; 
Demirbaş, a.g.e., s. 261;   Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 382;  
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getirilmesini beraberinde getiren hiyerarşi, kamusal olmayan alanlarda da söz konusu 

olabilir. Söz gelimi özel bir şirkette de ast-üst arasındaki ilişkiyi düzenleyen 

hiyerarşinin varlığından bahsedilebilir. Ancak üst konumunda bulunan kimsenin amir 

olabilmesi için bu hiyerarşinin kamusal olması, bunun için de kişilerin bulundukları 

kurumun kamu hukuku hükümlerine tabi olması gerekir. Bu durumda kamusal 

olmayan özel istek veya ricalar “emir” olarak nitelendirilemeyecektir. Bunun yanı 

sıra daha önce de belirttiğimiz üzere, üst konumunda bulunan herhangi bir kimsenin 

“amir” olarak nitelendirilebilmesi için kişinin bağlı bulunduğu kurum, resmi 

olmalıdır44. Bu bağlamda bir anne ya da babanın çocuklarından istekleri Roma 

Hukukunda olduğu gibi emir olarak nitelendirilemeyeceği gibi, bir taksi durağının 

taksi şoförüne verdiği talimatlar da emir olarak kabul edilemeyecektir45. Zira 

bahsedilen bu kimseler, herhangi bir kamu kurumunda görev ifa etmedikleri gibi 

kamu görevlisi de değildir.  

Emri veren üst, bir kişi olabileceği gibi kişilerden kurulmuş bir kurul veya 

organ da olabilir46. Bu konuda yetkili merciin emri ile amirin emri arasında herhangi 

bir farklılık bulunmamaktadır. Zira her ikisi de benzer anlamlar ifade etmekte olup, 

kapsamında yetkileri kendisinde bulunduran kişi veya kurulu ifade etmektedir.  

  Amirin yetkili olup olmadığı, her bir emre göre ayrı ayrı 

değerlendirilmelidir47. Emri alan astın, emri verenin yetkili olup olmadığını 

araştırması bir hak, aynı zamanda da bir yükümlülük arz etmektedir48. Bu araştırma, 

emri verenin kişi, zaman, yer ve konu bakımından yetkili olup olmadığı hususlarını 

içermekte olup, her bir emre göre ayrı ayrı yapılmalıdır49. Yani amirin genel olarak 

yetkili olması yeterli değildir. Aynı zamanda muayyen emir bakımından da yetkili 

                                                 
44    Günal, a.g.e., s. 66. 
45  Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 85; Önder, a.g.e., s. 174; Erem, a.g.e., s. 12; Erem/Danışman/Artuk, 

a.g.e., s. 558; Zafer, a.g.e., s. 267.    
46  Önder, a.g.e., s. 174; Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 297; Hakeri, a.g.e., s. 320. 
47   Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 86; Erem, a.g.e., s. 15; İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/ 

Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 126; Erem/Danışman/Artuk, a.g.e., s. 561; Zafer, a.g.e., s. 267; 
Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 297; Hakeri, a.g.e., s. 320; Özbek/ Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, 
a.g.e., s. 383; Demirbaş, a.g.e., s. 262.   

48   İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 126; Centel/Zafer/Çakmut, 
a.g.e., s. 297; Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 86; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 383.   

49 Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 86; Erem, a.g.e., s. 15; İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/ 
Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 126; Erem/Danışman/Artuk, a.g.e., s. 561; Centel/Zafer/Çakmut, 
a.g.e., s. 297; Hakeri, a.g.e., s. 320.   
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olup olmadığı araştırmasının yapılması gerekir. Emri verenin zaman, yer veya konu 

bakımından yetkili olmaması halinde, emri alan bu emri yerine getirmek 

mecburiyetinde değildir. 

Emri veren makamın en üst olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır. 

Önemli olan emri veren merciin, emri yöneltmiş olduğu kimseye göre üst 

konumunda bulunması, yani mutlaka ast-üst ilişkisinin söz konusu olmasıdır. Emri 

veren ile emri alanın eşit konumda bulunmaları mümkün olmayıp bu durumda 

emirden bahsedilemeyecektir50. Ast açısından en üst konumda bulunan kimsenin 

emri ile alelade bir üstünlüğe sahip kimsenin emri arasında bir fark 

bulunmamaktadır. Söz gelimi emrin Genel Müdür tarafından verilmesi ile Genel 

Müdür Yardımcısı tarafından verilmesi arasında ast açısından herhangi bir fark 

bulunmayacak, her iki irade beyanı da aynı derecede öneme sahip kabul edilecektir. 

Ancak ast bakımından genel olarak birden fazla üstün varlığı söz konusu 

olacağından, her bir üstün verdiği emrin birbiri arasında tezatlık oluşturması söz 

konusu olduğunda astın nasıl davranması gerektiği sorununa yanıt verilmesi 

gerekmektedir. Zira genel müdür ile genel müdür yardımcısının aynı konuya ilişkin 

farklı emirler verdiği haller bulunabilir. Bu gibi durumlarda emirlerin her ikisinin de 

yapılmasının mümkün olması halinde, zaten emir ihtilafından bahsedilmeyecek ve 

her iki emir de yerine getirilecektir. Ancak emir ihtilafının söz konusu olduğu 

hallerde, emir veren üstlerin bulundukları konum ve dereceleri dikkate alınacaktır. 

Buna göre, farklı düzeyde bulunan üst konumundaki kimselerin emirleri arasında 

tezatlığın varlığı halinde, en yüksek amirin emri; aynı düzeyde bulunan farklı 

derecedeki üstlerin tezat emirler vermeleri durumunda ise, yetkili olan makamın 

emrinin dikkate alınacağını vurgulamak gerekir51. Ancak emir ihtilafının varlığı 

halinde söz konusu kuralın geçerli olabilmesi için kanunda aksine bir düzenleme de 

bulunmamalıdır. Söz gelimi TSK İç Hizmetleri Kanunu’nun 22’nci maddesine göre, 

bir amirin verdiği emir yapılırken daha büyük bir amirden evvelki emre aykırı ikinci 

                                                 
50    Tevfik Araslı, Emir ve Yapılmasından Doğacak Sorumun Kime Ait Olacağı, Doğuş Matbaası, 

1950, Ankara, s. 5; Zira bu konuda “eşit eşite emir veremez” kuralından bahsedilmektedir (Günal, 
a.g.e., s. 67). 

51  Günal, a.g.e., s. 81; Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 298.Nitekim aynı seviyede farklı derece 
bulunan kimselerden yalnızca birinin söz konusu emri vermeye yetkili olduğu ifade edilmektedir 
(Günal, a.g.e., s. 81). 



101 
 

bir emir daha alınacak olursa, ikinci emri veren amire evvelki emir bildirilir. Eğer 

ikinci amir, kendi emrinin yapılmasında ısrar ederse, bu amirin emri yerine getirilir 

ve bu durum hakkında birinci amire bilgi verilir. Eğer daha büyük amire birinci 

amirin emrini bildirmeye hal ve zaman müsait değilse, duruma uygun olan emir 

kendi sorumluluğu dahilinde yerine getirilir ve amirlere bildirilir.  

Son olarak aynı amirin birbirini takip eden emirleri arasında bir tezatlık olması 

durumunda ise, amirin son verdiği emre uymak yerinde olacağını ifade etmek 

gerekir52.    

Amirden anlaşılması gereken, yalnızca askeri kimseler değildir. Bunun yanı 

sıra sivil kimseler de amir olarak nitelendirilmektedir. Bu konuya ilişkin olarak her 

ne kadar Türk Hukukunda bir tartışma bulunmasa da özellikle uluslararası ceza 

hukuku alanında amirin yalnızca asker olan kişilerden mi ibaret olduğu konusunda 

çeşitli tartışmalar yaşanmıştır. Yapılan yargılamalar sonrasında verilen kararlar 

irdelendiğinde amirin asker veya sivil olmasının bir öneminin bulunmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır53. Söz gelimi Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi Komisyonu 

tarafından Celebici olayında amir, askeri kişilerle sınırlandırılmamış ve amirin 

sorumluluğunu askeri komutanlardan siyasi liderlere ve diğer askeri olmayan otorite 

pozisyonunda bulunan kişilere kadar genişlediğinin kabul edildiği görülmüştür54.  

1.2.1.1.3.Hiyerarşi  

Demokrasinin ve etkili yönetimin bir gereği olarak devlet içerisindeki 

örgütlerin görevlerini  belirli bir uyum içerisinde yürütmelerini sağlayan “idarenin 

bütünlüğü ilkesi”nin tam anlamıyla var olması için gerekli hukuki araçlardan birisi 

de hiyerarşidir55. Bu araçlardan hiyerarşi, tek bir tüzel kişi içerisinde yer alan 

bütünlüğü sağlamaya yönelikken hukuki araçlardan diğeri olan idari vesayet ise, 

                                                 
52  Günal, a.g.e., s. 80-81.  
53  Gerhard Werle, Principles of International Criminal Law, Second Edition, T.M.C. Asser Press, 

2009, p. 214; E. van Sliedregt, The Criminal Responsibility of Individuals for Violations of 
International Humanitarian Law, T.M.C. Asser Press, s. 144-145. 

54  Sliedregt, a.g.e., s. 144. 
55 Gözler, a.g.e., s. 195-196; Yıldırım/Yasin/Karan/ Özdemir/Üstün/Tekinsoy, a.g.e., s. 23; Günday, 

a.g.e., s. 80-81; Nitekim Anayasanın 123’üncü maddesinde idarenin bütünlüğü ilkesi “İdare, 
kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” şeklinde ifade edilmektedir (Özay, 
a.g.e., s. 151; Akyılmaz/Sezginer/Kaya, a.g.e., s. 195). 
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merkezi yönetim ile yerinden yönetim arasındaki bütünlüğü sağlamaya yöneliktir56. 

O halde tek bir kamu tüzel kişisi içerisinde hiyerarşi ilişkisi söz konusuyken iki kamu 

tüzel kişisi arasındaki ilişkide idari vesayet söz konusudur. İdare içindeki astlık-

üstülük durumunu ifade eden hiyerarşi, “biri dışında, her görevlinin diğer bir 

görevliye tabi olduğu personel düzeni” olarak tanımlanmaktadır57.  

Görevlilerin aşağıdan yukarıya doğru silsile halinde birbirlerine bağlanmalarını 

sağlayan hiyerarşik düzen, astın üste tabi olmasını ve bunun sonucunda da üstün 

yetkilerini beraberinde getirir58. Hiyerarşik yetkinin konumuz açısından önemi haiz 

olan sonucu, üste verilen emir ve talimat verme yetkisidir. Hiyerarşi, yalnızca üste 

emir ve talimat verme yetkisi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda asta da emirlere itaat 

etme ve talimatlara uygun davranma yükümlülüğü getirir59. Buna göre itaat 

yükümlülüğünün bir sonucu olarak ast, üstü tarafından verilen emir doğrultusunda 

hareket etmek zorunda olup, hiçbir şekilde üstün verdiği emirleri tartışma hakkına 

sahip olmamakla birlikte; bu emirlere karşı itiraz etme, şikayet etme ve dava açma 

yetkisini de haiz değildir60. Ancak bu durum, astın verilen hukuka aykırı emirleri her 

halde yerine getireceği anlamına gelmemekte, gerek Anayasa, gerekse Devlet 

Memurları Kanunu tarafından asta yönelik olarak hukuka aykırı emir verildiğinde 

söz konusu hukuka aykırılığının üste bildirilmesi imkanı tanınmıştır. Esasında bu 

                                                 
56   Gözler, a.g.e., s. 196; Günday, a.g.e., s. 81; Akyılmaz/Sezginer/Kaya, a.g.e., s. 196-197. 
57    Özay, a.g.e., s. 153; Gözler, a.g.e., s. 196.   
58    Günday, a.g.e., s. 81; Gözler, a.g.e., s. 201; Özay, a.g.e., s. 153; Akyılmaz/Sezginer/Kaya, a.g.e., 

s. 198. 
59  Özay, a.g.e., s. 154; Yıldırım/Yasin/Karan/Özdemir/Üstün/Tekinsoy, a.g.e., s. 24; Gözler, a.g.e., s. 

202; Akyılmaz/Sezginer/Kaya, a.g.e., s. 199; Günday, a.g.e., s. 83; Günal, a.g.e., s. 76.  
60  Özay, a.g.e., s. 155; Günday, a.g.e., s. 83; Gözler, a.g.e., s. 202, 205; Bu bağlamda  kamu 

görevlilerinin  kendileri hakkında uygulanan eylem ve işlemler, yani maaş, görev ünvanı, görev 
yeri gibi hususları içeren kendi özlük işleri hakkında dava ve itiraz haklarının bulunduğunu, bu 
işlemlerin iptali için yargı yoluna başvurulabileceklerini, oysa bunlar dışındaki hizmete ilişkin 
karar ve işlemler hakkında dava ve itiraz haklarının söz konusu olmadığını vurgulamak gerekir 
(Özay, a.g.e., s. 156); Nitekim Danıştay 10. Dairesi’nin bu konuda vermiş olduğu karar şu 
şekildedir: “Yasal düzenlemeden de anlaşılacağı üzere Kaymakam İçişleri Bakanlığı’na bağlı 
olarak çalışan bu makamca çıkartılan düzenleyici tasarrufları uygulayan görevlidir. Dolayısıyla 
Kaymakamlık makamı ile İçişleri Bakanlığı arasında ast-üst ilişkisi bulunmaktadır. Bu durumda 
İçişleri Bakanlığı’nın astı konumunda bulunan Kaymakamlığın üst tarafından çıkartılan, dava 
konusu edilen Yönetmeliğe karşı dava açma hakkı bulunmamaktadır.. 
.(Yıldırım/Yasin/Karan/Özdemir/Üstün/Tekinsoy, a.g.e., s. 25)”; Keza Danıştay 8. Dairesinin 
21.04.2004 tarihli E.2003/3309, K.2003/1942 sayılı kararı gereğince, üst, astın işlemlerini 
yerindelik ve hukukilik bakımından denetleyerek işlemi iptal edebilir, geri alabilir, düzeltebilir, 
ancak astın yerine geçerek karar alamaz, ast da yargısal başvuru hakkında sahip değildir 
(Akyılmaz/Sezginer/Kaya, a.g.e., s. 201). 
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hukuka aykırılığın üste bildirilmesi ast için bir yükümlülüktür61. Nitekim Anayasanın 

137’nci maddesinde “Kanunsuz Emir” başlığı altında açıkça bu konu düzenlenmiş ve 

astın, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine 

aykırı görmesi halinde, yerine getirmeyeceği ve bu aykırılığı o emri verene 

bildireceği; ancak, üstün emrinde ısrar etmesi ve bu emrini yazı ile yenilemesi 

durumunda, emrin yerine getirileceği; bu halde, emri yerine getirenin sorumlu 

olmayacağı hükmüne yer verilmiştir. Benzer düzenleme, Devlet Memurları Kanunu 

md. 11/2 hükmünde de bulunmaktadır.  

Hiyerarşik yetkinin sonuçlarından biri de üstün ast üzerindeki disiplin 

yetkisidir. Konumuz açısından önem taşıyan husus ise, söz konusu disiplin yetkisinin 

alınan karar ve verilen emirlere uygun davranılmadığı takdirde kullanılmasının söz 

konusu olmasıdır. Nitekim Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesinin A 

bendine göre, uyarma cezasını gerektiren haller arasında verilen emir ve görevlerin 

tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve 

esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık gösterme veya düzensiz davranmaya yer 

verilmiştir. Keza emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev 

mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kusurlu 

davranılması hali de Kınama cezasını gerektiren haller arasında sayılmıştır (DMK 

md. 125/B). Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, 

görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek ise, 

aylıktan kesme disiplin cezasını gerektiren haller olarak düzenlenmiştir (DMK md. 

125/C). Verilen emir ve görevlerin kasten yapılmaması durumunda kademe 

ilerlemesinin durdurulması cezası verilecekken (DMK md. 125/D) savaş, olağanüstü 

hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev ve emirlerin 

yapılmaması halinde devlet memurluğundan çıkarma cezası verilecektir (DMK md. 

125/E).  

Emrin hiçbir şekilde veya gereği gibi yerine getirilmemesi durumunda ast 

hakkında disiplin yaptırımlarından birinin uygulanması söz konusu olacağından bu 

disiplin yaptırımları, emirlerin yerine getirilmesi bakımından ast üzerinde zorlayıcı 

                                                 
61   Akyılmaz/Sezginer/Kaya, a.g.e., s. 199; Gözler, a.g.e., s. 202; Özay, söz konusu düzenlemenin 

memura bir hak tanıdığını ifade etmektedir (Özay, a.g.e., s. 157). 
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bir unsur teşkil edecektir. İşte bu zorlayıcılık, idari yapı içerisindeki işlerin daha 

uyumlu ve sürekli bir şekilde devam etmesini sağlamaya yönelik olarak ortaya çıkan 

araçlardan biri olan hiyerarşinin sonuçlarındandır. Nitekim bu disiplin ilişkisi, 

hiyerarşik ilişkinin de bir tamamlayıcısı olarak addedilmektedir62. Dolayısıyla 

hiyerarşi yetkisinin yalnızca kamu hukuku alanında ve aynı tüzel kişi içinde geçerli 

olabileceğini özellikle ifade etmek gerekir63. Elbette özel hukuka tabi olan 

kurumlarda da genel müdür, müdür, şef gibi hiyerarşi ve beraberinde getirdiği bir 

zorlayıcılık söz konusu olabilir. Ancak kamu hukukuna tabi olan tüzel kişilerdeki 

hiyerarşik ilişki daha sıkı olup, astın üste daha sıkı bir şekilde tabi olmasını 

gerektirir. Buna göre, özel hukuk tüzel kişilerindeki hiyerarşinin daha çok eşitlik 

esasına dayandığı, emirlerin yerine getirilmesine yönelik zorlayıcılık unsurunun çok 

sıkı olmadığı vurgulanmalıdır64. O halde daha evvel de sıkça ifade ettiğimiz üzere 

özel hukuk ilişkisine tabi kişiler bakımından “amirin emrini yerine getirme” 

kurumunun uygulanması her ne kadar aksi görüş ileri sürülmüş olsa da65 mümkün 

olmayacaktır. 

Bu kısma kadar anlatılanlardan sonra konunun asker ve polisler bakımından da 

ayrıca irdelenmesi gerekir. Zira asker ve polisler bakımından mevzuat hükümlerinde 

hiyerarşik düzene ilişkin özel düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelere kısaca 

değinilmesi, ileride değineceğimiz sorumlulukların belirlenmesinde ayrı bir önem arz 

edecektir. 

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 22’nci maddesinde, PVSK’da yazılı 

görev ve yetkilerin yapılması ve kullanılması için en büyük mülki amirin İçişleri 

Bakanı olduğu belirtilmektedir. Esasında burada bahsedilen hizmetler, önleyici 

hizmetlerdir. Zira adli görevler bakımından kolluğun Cumhuriyet Savcısının emrinde 
                                                 
62   Günal, a.g.e., s. 72. 
63  Söz gelimi vali ile belediyede çalışan memur arasında hiyerarşi ilişkisinin bulunmadığı 

belirtilmektedir. Her ne kadar aksi yönde kararlar söz konusu olsa da Danıştay’ın verdiği 
kararlarda genel kural, valiliğin belediye üzerinde hiyerarşi yetkisi bulunmadığı yönündedir. 
(Gözler, a.g.e., s. 204). 

64   Günal, a.g.e., s. 77. 
65  Günal, 765 sayılı TCK döneminde 49’uncu madde hükmünün geniş yorumlanabileceğini, özel 

hukuka tabi kişiler arasında da ast-üst ilişkisinin söz konusu olabileceğini ve üstün hukuka uygun 
emirlerinin üçüncü bir kişinin hakkını veya devletin herhangi bir hakkını ihlal edecek nitelikte 
olmaması halinde bu hükmün uygulanmasının mümkün olduğunu ileri sürmektedir (Günal, a.g.e., 
s. 77); İngiliz Hukuku’nda da bu yönde uygulamanın kabul edildiği kararların verildiği 
görülmektedir.   
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olduğu ifade edilmelidir. Keza askeri savcıların da kolluk görevlerine soruşturmaya 

ilişkin emir verme yetkisi bulunmaktadır (Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve 

Yargılama Usulü Kanunu, md. 97/3). Herhangi bir şekilde sıkıyönetimin söz konusu 

olması halinde, sıkıyönetim altına alınan yerlerde, genel güvenlik ve asayişe ilişkin 

kolluk kuvvetlerine ait görev ve yetkiler, Sıkıyönetim Komutanlığına geçer ve kolluk 

kuvvetleri, bütün teşkilatı ile Sıkıyönetim Komutanının emrine girer (1402 Sayılı 

Sıkıyönetim Kanunu, md. 2). Benzer bir durum 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali 

Kanunu’nun 12’nci maddesinde de öngörülmektedir. 

Askerler bakımından da hiyerarşinin söz konusu olduğunu, ancak bu 

hiyerarşinin sıkı bir “askeri” hiyerarşi olduğunu, hiyerarşik denetimin sivil otorite 

tarafından değil, askeri otorite tarafından sağlandığını vurgulamamız gerekir66.  

TSK İç Hizmet Kanunu’nda gerek ast, gerekse üst ve amir tanımlarına yer 

verilerek rütbeler sıralanmıştır. Rütbeler; Erbaşlar, Astsubaylar, Askeri Memurlar ve 

Subaylar olmak üzere sıralanmaktadır (TSK İç Hizm.K. md. 3). Subaylar ise, 

sırasıyla asteğmen, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay, tuğgeneral, 

tümgeneral, korgeneral veya general ve orgeneraldir (TSK İç Hizm.K. md. 3). Üst, 

rütbe veya kıdem büyüklüğünü gösterirken; amir ise, makam ve memuriyet itibariyle 

emretme yetkisine sahip kimseyi ifade etmektedir.  O halde amir ile üst, birbirinden 

farklı olup, bu farklılık birtakım sonuçları da beraberinde getirecektir. Söz gelimi 

astın, amir ve üstüne umumi adap ve askeri usullere uygun tam bir hürmet 

göstermeye, amirlerine mutlak surette itaate ve kanun ve nizamlarda gösterilen 

hallerde de üstlerine mutlak itaate mecbur olduğu belirtilerek iki kurum arasındaki 

farklılığa dikkat çekilmek istenmektedir (TSK İç Hizm.K. md. 14). Konuya ilişkin 

ayrıntılı incelemeye daha sonra yer vereceğimizi belirterek şimdilik amir konumunda 

bulunmanın bir kumanda yetkisi verdiğini, oysa üst konumunda bulunmanın rütbe 

üstünlüğünü gösterdiğini ifade etmekle yetinelim.    

Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan askerlerin en üst amirleri 

Genelkurmay Başkanı’dır. Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, 

savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir. Görev 

                                                 
66  Gözler, demokrasilerde askeri otoritenin sivil otorite denetimine tabi olduğunu belirtmektedir 

(Gözler, a.g.e., s. 206). 
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ve yetkilerinden dolayı da Başbakana karşı sorumluluğu söz konusudur (AY. md. 

117). Buna göre Başbakan’ın Genelkurmay Başkanı’nın üstü olduğunu, 

Genelkurmay Başkanı’na emir verme ve denetim yetkisine sahip olduğunu özellikle 

vurgulamak gerekir67.    

1.2.1.2.Emri Verenin Yetkili Olması 

Emri veren kişi veya kurulun yani bir diğer anlamda idarenin aldığı karar ya da 

yaptığı işlemlerin hukuka uygun olması için mutlaka yetki kurallarına uyulmuş 

olması gerekir68. Aksi takdirde yetki kurallarının “kamu düzenine” ilişkin olmaları 

nedeniyle bu aykırılık, uyuşmazlığın her safhasında ileri sürülebileceği gibi 

mahkeme tarafından da re’sen dikkate alınabilecektir69. Zira AY md. 125’te istisnalar 

saklı kalmak kaydıyla idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun 

açık olduğu hükmüne yer verilmiştir.  

Amirin yetkili olup olmadığı, yer, zaman ve konu bakımından yetki dikkate 

alınarak değerlendirilmelidir70. Konu bakımından yetki, herhangi bir emrin verilmesi 

durumunda söz konusu emrin, emri veren kişinin görev alanına girmesi gerekliliğini 

ifade eder71. Nitekim her bir idari makama ancak belirli konularda karar ve talimat 

verme yetkisi tanınmış olup yetkili olduğu konu dışında yaptığı işlemlerin iptal 

edilebilir niteliğe sahip olduğunu ifade etmek gerekir72. Yetki sorunu, astın üstün 

konusuna giren bir alanda emir vermesine ilişkin olabileceği gibi, üstün de astın 

konusuna giren bir konuda emir vermesi ile ilgili olabilir. Sözgelimi bir kaymakam, 

valinin görev alanına giren bir konuda emir vermiş olabilir. İşte bu gibi durumlarda 

verilen emir, konu bakımından yetkisizlik nedeniyle hukuka uygun bir emir 

                                                 
67  Gözler, a.g.e., s. 206. 
68  Günday, a.g.e., s. 135; Gözler, a.g.e., s. 793. 
69  Gözübüyük/Tan, a.g.e., s. 452; Günday, a.g.e., s. 135. 
70  Gözler, a.g.e., s. 793; Günday, a.g.e., s. 135; Günal, a.g.e., s. 85; Gözübüyük/Tan, a.g.e., s. 453; 

Esasında amirin emrinin de bir idari işlem olduğu, dolayısıyla da emrin bir idari işlemin sahip 
olması gereken şekil, neden, yetki, konu ve maksat unsurlarına sahip olması gerekir. Söz konusu 
işlem bakımından bu unsurlardan herhangi birinin bulunmaması durumunda idari işlem yani emir, 
hukuka aykırı olacaktır (Bahri Öztürk/Mustafa Ruhan Erdem, Ceza Hukuku ve Güvenlik 
Tedbirleri Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 11. Bs., Ankara 2010, s. 193).  

71  Günday, a.g.e., s. 136; Gözler, a.g.e., s. 801; Günal, a.g.e., s. 86; Gözübüyük/Tan, a.g.e., s. 454.  
72  Gözler, s. 801. 
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olmayacaktır73. Aynı durum, üstün astın yerine geçerek yapacağı işlemlerde de söz 

konusudur. Gerçi her ne kadar hiyerarşik düzen içerisinde ast-üst ilişkisinin 

beraberinde getirdiği emir verme yetkisi ve emri yerine getirme yükümlülüğü, üstün 

astın yerine geçerek işlem yapmasına gerek bırakmasa da yine de üst, kanunda açıkça 

öngörülmediği sürece doğrudan astın yerine gerçerek işlem yapamaz, yaptığı işleme 

dayanarak emir veremez. Ancak üst, bu işlemin yapılması yönünde yetkili olan asta 

emir verebilir ve işlemin yapılmasını bu yolla sağlayabilir74. 

Üstün hangi konularda emir ve talimat verebileceği, yani hangi konularda 

işlem yapabileceği genel olarak kanun, tüzük ya da yönetmelik hükmüleriyle 

belirlenmektedir. Ancak bazı durumlarda amirin yetkisi, mevzuatta belirtilenden 

daha geniş olabileceği gibi amire takdir yetkisi de tanınabilir. Bu gibi durumlarda da 

her ne kadar amire takdir yetkisi verilmiş olsa da, bu takdir yetkisinin de görevle 

sınırlı olduğu, söz gelimi memurun özel hayatıyla ilgili emirlere uyulmasının bir 

zorunluluk arz etmediği ifade edilmelidir75.  

Konu bakımından yetkinin yanı sıra yer bakımından da bir yetkinin bulunması 

gerekmektedir. Zira her makamın yetkili olduğu belirli bir coğrafi alan 

bulunmaktadır. Görevden kaynaklanan yetkinin kullanılabilmesi, bu coğrafi alanla 

sınırlıdır76. Yani bir makamın yetkili olduğu coğrafi alan dışındaki bir kimse 

hakkında işlem yapması halinde yetki tecavüzünden bahsedilecek ve söz konusu 

işlemin meşru olduğundan bahsedilemeyecektir. Dolayısıyla yer bakımından yetki 

kurallarına uyulmayarak yapılan herhangi bir işleme dayanan bir emrin yerine 

getirilmesi durumunda, söz konusu işlem idari yargı organları tarafından iptal 

edilebilir niteliğe sahip olacaktır77.  

                                                 
73  Günday, a.g.e., s. 137; Gözler, s. 801; “Bir fakülte sekreteri, hakkında açılan disiplin soruşturması 

nedeniyle, fakülte dekanı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştır. Oysa söz konusu kişiyi 
görevinden uzaklaştırma yetkisi onu atamaya yetkili amir olan üniversite rektörüne aittir.” 
Dolayısıyla Danıştay 5. Dairesi tarafından dekanın aldığı karar, yetki unsuru bakımından hukuka 
aykırı görülmüş ve iptal edilmiştir (Danıştay 5.D., 05.05.1997, E.1994/286, K. 1997/966).   

74  Günday, a.g.e., s. 137;   
75  Günal, a.g.e., s. 86. 
76  Günal, a.g.e., s. 85; Gözler, a.g.e., s. 826; Günday, a.g.e., s. 137; Gözübüyük/Tan, a.g.e., s. 455. 
77  “Eskişehir Belediyesi Encümeni, Eskişehir Merkez ilçesine bağlı Zincirlikuyu köyünde işletilen 

hayvan kesim yerinin kapatılmasına 1580 sayılı Belediye Kanununun 14’üncü maddesinin 6’ncı 
fıkrası uyarınca karar vermiştir. Belediye encümeni esasen, belediye mezbahasının dışında hayvan 
kesilmesini yasaklamaya ve bu yerleri kapatmaya yetkilidir. Ancak belediye encümenine verilen 
bu yetki haliyle belediye sınırları içinde geçerlidir. Belediye sınırları dışında kalan bir 
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Son olarak amirin zaman bakımından da yetkili olması gerekir. Bir mercii, 

yetkisini usulüne göre görevine getirildiği andan itibaren kullanır. Merciin bu yetkisi, 

görevinin herhangi bir şekilde (istifa, emeklilik gibi) sona ermesine kadar devam 

eder78. Keza yetkili merciin konumunda bulunan kişinin izinli sayıldığı zamanlarda 

da yaptığı işlemler bakımından kişinin yetkili olduğu ifade edilmeyecektir. Amirin 

zaman bakımından yetkili olmaksızın yaptığı idari işlemler de Danıştay tarafından 

iptal edilebilecektir79.  

1.2.2. Emrin Yerine Getirilmesinin Zorunlu Olması 

TCK md. 24/2 hükmünde “...yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir 

emri...” ibaresine yer verilerek emrin yerine getirilmesinin ast için zorunlu olması ve 

bu zorunluluğun da görevden kaynaklanması gerektiği vurgulanmaktadır. Buna göre, 

emri yerine getirecek olan memurun da bu emri yerine getirme yükümlülüğü altında 

olması gerekir80. Yani amirin emrinin meşru kabul edilebilmesi için emri veren üstün 

yetkili olması yetmemekte, aynı zamanda emri yerine getirenin de verilen emir 

bakımından görevli ve yetkili olması gerekir. Nitekim yalnızca verilen emri yerine 

getirme açısından astın yetkili olduğu durumlarda emrin yerine getirilmesi ast için bir 

zorunluluk arz edecektir. Aksi takdirde bir kimseden yetkili olmadığı bir konuda 

davranmaya zorlanması gibi bir durum ortaya çıkar ki ortaya çıkan bu durumun 

amirin meşru emri ile izah edilmesi pek de mümkün olmayacaktır.  

Emrin yerine getirilmesinin ast açısından ortaya koyduğu zorunluluk, yerine 

getirilen görevden kaynaklanmaktadır. Nitekim astın herhangi bir emri yeri getirmesi 

durumunda da esasında mazeret nedeni olarak bir zorunluluk halinin bulunduğu 

                                                                                                                                          
köydeki hayvan kesim yeri hakkında karar vermeye yer bakımından yetkili değildir. (...) 
Dava konuus kararın tesis edildiği tarihte davacıya ait işyerinin belediye sınırları dışında 
bulunduu, bu nedenle dava konusu kararda yetki yönünden mevzuata uyarlık görülmediği 
gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir (Danıştay 11.D., 26.11.1981, E.1980/3925, K.1981/3549 – 
Gözler, a.g.e., s. 827).” 

78  Gözübüyük, a.g.e., s. 456-457; Günday, a.g.e., s. 138; Gözler, a.g.e., s. 827. 
79  “İl Polis Divanlarının görev ve yetkileri, 5 Haziran 1974 tarihinde Disiplin Kurulları 

Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle sona ermiştir. Buna rağmen, bu tarihten sonra bir il polis 
divanı bir polis memuruna disiplin cezası vermiştir. Bu disiplin cezasına karşı açılan iptal 
davasında söz konusu disiplin cezasının yetki yönünden sakat olduğuna karar vermiştir (Danıştay 
5. Dairesi, 06.11.1975, E.1975/1773, K.1975/6957- Gözler, a.g.e., s. 827)”.   

80  Bohlender, a.g.e., s. 92; Taner, a.g.e., s. 398; Günal, a.g.e., s. 90; Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 87; 
Erem, a.g.e., s. 15; Önder, a.g.e., s. 174; İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, 
a.g.e., s. 126; Erem/Danışman/Artuk, a.g.e., s. 561; Özbek, a.g.e., s. 383; Centel/Zafer/Çakmut, 
a.g.e., s. 299; Demirbaş, a.g.e., s. 262; Hakeri, a.g.e., s. 320.   
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belirtilebilir. Zira kişinin emri yerine getirmemesi halinde kendisine karşı bir 

yaptırım uygulanması söz konusu olabilecektir. Ancak emrin yerine getirilmesindeki 

zorunluluk halinin temel dayanağı,  tamamen kişinin yerine getirdiği görevdir.  

 Memurun söz konusu emir hakkında yetkili olup olmadığı, emrin niteliği ve 

memurun görevini düzenleyen kurallar göz önünde bulundurularak tespit edilir81. 

Buna göre, ancak memurun yetkili olduğu sonucuna ulaşılırsa emrin 

bağlayıcılığından bahsedilebilecektir. O halde emrin memurun görev alanına girip 

girmediğinin, memurun söz konusu emri yerine getirmesi hususunda yetkili olup 

olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespit, bizatihi emri yerine getirene ait 

olup memur, verilmiş herhangi bir emri yerine getirmeye yetkili olup olmadığını 

araştırma yetkisine ve keza özellikle de araştırma yükümlülüğüne sahiptir82. Nitekim 

memurun bu şekilde bir araştırma yükümlülüğünün bulunduğu, gerek TCK md. 24/4 

hükmünden, gerekse AY md. 137/1 düzenlemesinden anlaşılmaktadır. Zira TCK 

md.24/4’te emrin hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından 

engellendiği yani söz gelimi memurun yetkili olup olmadığının araştırma imkanının 

sınırlandırıldığı hallerde emrin yerine getirilmesi durumunda emri verenin sorumlu 

olacağı belirtilerek emri yerine getirene herhangi bir sorumluluk yüklenmemiştir. 

Keza AY md.137/1’te, memurun üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya 

Anayasa hükümlerine aykırı görmesi durumunda, yerine getirmeyeceği ve bu aykırılığı o 

emri verene bildireceği ifadelerine yer verilerek memurun yerine getirmesi istenilen emir 

üzerinde bir araştırma yapması gerekliliği vurgulanmaktadır. Memurun bu şekilde bir 

araştırmayı yapmayarak emri yerine getirmesi halinde, yerine getirdiği emrin meşru 

olduğundan bahsedilemeyecektir83. Keza memurun emrin meşru olduğunu düşünerek 

yerine getirmesi yani hataya düşmesi ihtimalinde de TCK md. 30/3 gereği84 

                                                 
81  Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 87; İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 

126.   
82  Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 87; İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 

126; Önder, a.g.e., s. 175; Özbek, a.g.e., s. 383; Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 299; Hakeri, a.g.e., 
s. 321; Zafer, a.g.e., s. 314. 

83  Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 87; İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 
126; Önder, a.g.e., s. 176; Özbek, a.g.e., s. 383; Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 299. 

84  Emrin meşru olduğu konusunda düşülen hatanın hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında 
hata olarak kabul edilmesi konusunda bir tartışma söz konusu olmasa da hukuka uygunluk 
nedenlerinin maddi koşullarında hata durumunda TCK md. 30/3 hükmünün mü yoksa TCK md. 
30/1 hükmünün mü uygulanacağı konusunda farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bu görüş 
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memurun hatasının “kaçınılmaz” olup olmadığının değerlendirmesi yapılırken 

memurun emrin hukuka uygunluğunu denetleme yükümlülüğü kapsamında emrin 

görevine girip girmediğini denetleyip denetlemediği de dikkate alınacaktır.  

Emrin göreve ilişkin olup olmadığı denetlenirken görevi düzenleyen kuralların 

dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştik. Bu bağlamda memurun özel hayatı ile 

ilgili olarak verilen emirler, meşru emir olarak nitelendirilemeyecektir85. Ancak bazı 

hallerde kişinin özel hayatı ile yerine getirdiği görev arasında sıkı bir bağın 

varlığından bahsedilebilir ve özel hayata ilişkin emrin yerine getirilmesi de memur 

bakımından bir zorunluluk arz edebilir86. Söz gelimi bir memura her ne kadar 

memurun özel hayatını ilgilendiriyor olsa da siyasi faaliyette bulunmaması ya da 

siyasi bir eyleme katılmaması yönünde verilen bir emir de meşru emir olarak kabul 

edilecektir. Zira 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 7’nci maddesinde de 

memurun siyasi faaliyetler yapmasını engelleyen açık bir hüküm bulunmaktadır. 

Dolayısıyla memurun özel hayatına ilişkin de olsa amirin kanun hükmüne dayanarak 

verdiği emrin meşru olduğu konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.          

1.2.3. Emrin Şekil ve İçerik Bakımından Kanunlara Uygun Olması  

1.2.3.1.Genel Olarak 
Emrin meşru olması, yani memur bakımından bağlayıcı nitelik taşıması için 

son olarak hem şekil, hem de içerik açısından kanunlara uygun olması gerekir. 

Kanunlardan anlaşılması gerekenin yönetmelik, tüzük, kanun ve Anayasa olduğunu 

daha evvel de ifade etmiştik. Dolayısıyla amirin emri, normatif kurallara herhangi bir 

aykırılık taşımamalıdır87.  

                                                                                                                                          
farklılıklarına emrin yerine getirilmesinde hata kısmında ayrıntılı olarak değineceğimizi belirterek 
yetinelim.  

85 Günal, a.g.e., s. 91. 
86 Günal, a.g.e., s. 91. 
87  Taner, “kanuna açıkça muhalif olan...” ifadesini kullanarak emrin kanuna aykırı olup olmadığı 

konusunda objektif ve sübjektif bir değerlendirmenin yapılması gerektiğini belirtmektedir. Emrin 
hukuka aykırı olduğu açıkça anlaşılamadığı hallerde, sübjektif bir değerlendirmenin yapılması ve 
ast-üst arasındaki ilişki, memurun ruhi haleti, şahsı gibi husuların dikkate alınması suretiyle 
sübjektif açıdan bir değerlendirmeye gidilmesi gerektiği de ileri sürülmektedir (Tahir Taner, Ceza 
Hukuku Umumi Kısım, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1953, s. 401; Günal, a.g.e., s. 92; 
Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 87; Erem, a.g.e., s. 16; Önder, a.g.e., s. 175; İçel/Sokullu-
Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 127; Erem/Danışman/Artuk, a.g.e., s. 561; 
Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 383-384; Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 517; 
Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 298 Demirbaş, a.g.e., s. 262; Hakeri, a.g.e., s. 321; Zafer, a.g.e., s. 
267-268).    
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Emrin normatif kurallara uygunluğunu denetleyecek kişinin memur olduğunu, 

dolayısıyla memurun emrin hukuka uygunluğunu denetlemekle yetkili ve yükümlü 

kılındığını daha önce belirtmiştik. Bu yükümlülüğün AY md. 137/1 hükmünden 

kaynaklanabilmektedir. Zira AY md. 137/1’e göre kamu hizmetlerinde herhangi bir 

sıfat ve suretle çalışmakta olan kimsenin üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun 

veya Anayasa hükümlerine aykırı görmesi halinde, yerine getirmeyeceği ve bu aykırılığı 

o emri verene bildireceğine yer verilmiştir.  Memur, verilen emri yerine getirmeden 

evvel şekil ve içerik açısından – her ikisi de bir bütün olup ikisi arasında kesin bir 

ayrım yapmak mümkün değildir88 - yapacağı denetlemenin ardından emrin normatif 

kurallara herhangi bir aykırılık taşımadığını tespit etmesi halinde, işlediği fiil 

hakkında amirin emrini yerine getirme hukuka uygunluk nedeni söz konusu olur.  

Ancak memurun gerçekleştirdiği denetleme sonrasında emrin şekil ya da içerik 

açısından kanunlara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda, memur söz konusu 

emri yerine getirmeyecek ve hukuka aykırılığı emri verene bildirecektir. Emri 

verenin söz konusu emri yazı ile yenilemesi halinde memur, hukuka aykırı da olsa 

emri yerine getirecek ve sorumlu olmayacaktır. Ancak bir kez daha vurgulamak 

gerekir ki emrin TCK ve özel ceza kanunları ya da ceza içeren kanun hükümlerine 

aykırı olması halinde konusu suç olacak ve emri veren tarafından yazı ile yinelense 

dahi yerine getirilmeyecektir.  

1.2.3.1.1.Şekil Bakımından  
Her şeyden önce emrin yetkili kimse tarafından verilmiş olması ve astın emrin 

yerine getirilmesi bakımından görevli ve yetkili olması gerekir. Aksi takdirde zaten 

bir emirden bahsedilemeyecektir. Bu şartları ihtiva eden bir emir, kanunda öngörülen 

şekil şartlarını da içeriyor olmalıdır89.   

Bir emrin şekil açısından incelenmesinden ilk anlaşılması gereken, emrin yazılı 

veya sözlü olması meselesidir. Bir emrin yazılı olarak verilmesi gerektiği kanunda 

hüküm altına alınmış olmadığı sürece yazılı veya sözlü verilmesi arasında bir fark 

                                                 
88  Günal, a.g.e., s. 93. 
89  Günal, a.g.e., s. 94; Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 87-89; Erem/Danışman/Artuk, a.g.e., s. 561; 

Önder, a.g.e., s. 175; İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 127; 
Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 383; Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 517; 
Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 298; Demirbaş, a.g.e., s. 262; Hakeri, a.g.e., s. 321; Zafer, a.g.e., s. 
267-268, 314. 
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bulunmamaktadır90. Ancak kanunda yazılı olarak verilmesi öngörülen herhangi bir 

emrin sözlü olarak verilmiş olması halinde emrin, şekil yönünden kanuna aykırılığı 

söz konusu olur ve emir yerine getirilmez. Zira bu şekilde bir emir, hukuken emir 

olarak kabul edilmez ve söz konusu “beyanı” yerine getiren hukuka uygunluk 

nedeninden yararlanamaz91. Dolayısıyla kanunun yazılılık şartını aradığı hallerde 

sözlü olarak verilen emirlerde, emri verenin yetkili olması, emrin hukuka uygun 

olmasını sağlamayacaktır92. Söz gelimi CMK md. 119 gereği, hâkim kararı üzerine 

veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet 

savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri 

arama yapabilirler. Ancak, konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı 

alanlarda arama, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılabilir. Dolayısıyla arama kararı verilirken 

mutlaka yazılı emrin bulunması gerekmektedir. Yazılı emir bulunmaksızın yapılacak 

bir arama işlemi, hukuka aykırı olacak ve hatta konut dokunulmazlığının ihlali 

suçunun oluşmasına neden olabilecektir93. Yine arama kararı kural olarak hakim 

tarafından verilebilir. Yani gecikmesinde sakınca bulunan bir hal bulunmadığı sürece 

Cumhuriyet Savcısının vereceği arama emri şekil bakımından kanuna uygun 

olmayacaktır.   
                                                 
90  Günal, a.g.e., s. 95; Önder, a.g.e., s. 175; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 384; 

Demirbaş, a.g.e., s. 262. 
91  Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 88; Günal, a.g.e., s. 96. 
92  Demirbaş, a.g.e., s. 262. 
93  Buna rağmen bazı Yargıtay Kararlarında ne yazık ki bu şekilde emrin şekli aykırılıkları görmezden 

gelinmekte ve emir meşru kabul edilmektedir: “Sanığın üzerindeki esrarı atmak veya saklamak 
biçimindeki kabul edilebilecek davranışlarda bulunmak suretiyle kuşku uyandırması, olayın Pazar 
yeri gibi kalabalık bir ortamda gelişmesi nedeniyle delillerin yok edilmesi olasılığının yüksek 
olması karşısında CMUK’nın 97. madde- sinde belirtilen “gecikmesinde sakınca bulunan” halin 
somut olayda gerçekleştiği kabul edilmelidir. Aynı yasa maddesi uyarınca, emniyet amir vekilinin 
de arama kararı verme yetkisi bulunmaktadır. Yazılı olması gereken bu emrin sözlü verilmesi 
biçimsel bir eksiklik sayılabilecekse de el koyma işlemi üzerine aynı gün bu işlem hakim 
tarafından onaylanmış bulunmakla mevcut eksiklik bir ölçüde giderilmeye çalışılmıştır. 
Sanık da suçlamayı kabul etmiş, düzenlenen tutanaklara karşı bir diyeceğinin olmadığını 
bildirmiştir. Kolluk görevlilerinin ise, başlangıçtan itibaren elde ettikleri tüm bilgiler C. 
Savcılığına ulaştırıp arama konusunda hakim kararı alınması konusunda girişimde 
bulundukları, bu suretle hukuka uygun işlem yapma gayreti içinde oldukları 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle, somut olaydaki arama işleminin, esasen hakkında arama kararı 
verilmesi için gerekli koşullar oluşmuş ve yetkili merci tarafından da arama emri verilmiş bulunan 
sanığın hakları ihlal ettiğinden söz edilemez. Bu nedenle sanığın üzerindeki arama işlemi ve 
sonucunda elde edilen kantların hükümde değerlendirilmesine engel bulunmamaktadır (CGK, 
15.03.2005, 15/29 - Yener Ünver/Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, 
5.Bs., s. 433)”. 
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AY md.137/1 gereği memur, hukuka aykırı emri üste bildirir. Üstün emrini 

yazılı olarak tekrarlaması halinde memur söz konusu emri yerine getirir ve sorumlu 

olmaz. İşte bu bağlamda kanunda yazılı olarak verilmesi öngörülen ancak amir 

tarafından yazılı olarak verilmeyen ve dolayısıyla meşru olmayan emri alan 

memurun durumu amirine bildirmesi ve amirin emri yazı ile yenilemesi halinde emir, 

kanunda öngörüldüğü gibi yazılı hale gelecek ve söz konusu emir bakımından 

hukuka aykırılık ortadan kalkacaktır. Ancak söz gelimi PVSK md.2/3’te öngörülen 

hallerde94, yetkili amir tarafından verilecek sözlü emirler derhal yerine getirilecek, bu 

emirlerin yazılı olarak verilmesi istenilemeyecek, bu hallerde emrin yerine 

getirilmesinden doğabilecek sorumluluk emri verene ait olacaktır. Bu bağlamda 

esasında AY md. 137/1 hükmüne, AY md. 137/3’te yer alan “Askeri hizmetlerin 

görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için 

kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.” hükmü gereği bir istisna getirilmiştir95.  

Son olarak ifade etmek gerekir ki, ilerleyen konularda da ayrıntılı olarak 

inceleyeceğimiz üzere kanun koyucu bazı durumlarda memurun emrin hukuka 

uygunluğunu denetleme imkanını kısıtladığı haller söz konusu olabilir. Bu 

durumlarda memur, emrin hukuka uygunluğunu denetleyememekte, bu nedenle de 

emrin yerine getirilmesinden sorumlu tutulmamaktadır. İşte memurun denetleme 

yetki ve yükümlülüğünün sınırlandırıldığı bu hallerde dahi emrin şekil açısından 

hukuka uygunluğunu denetlemesi yasaklanamaz. Yani kanun koyucu, emrin «içerik» 

olarak hukuka uygunluğunu araştırmak imkânını yasaklayabilirken, şekil açısından 
                                                 
94  I – Can, ırz veya mal emniyetini korumak için, II – Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerin 

faillerini yakalamak veya delillerini tesbit etmek için, III – Devlet kuvvetleri aleyhine, yalnız veya 
toplu olarak taarruz veya mukavemette bulunanları yakalamak, veya bunların taarruz veya 
mukavemetlerini def etmek için, IV – Hükümete karşı, şiddet kullanan veya gösteren veya 
mukavemet edenlerin yakalanması, taarruz veya mukavemet edenlerin def edilmesi için, V – 
Zabıtaca muhafaza altına alınan şahıslara,bina veya tesislere,meskün veya gayrımeskün yerlere 
vakı olacak münferit veya toplu tecavüzleri def etmek için, VI – Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak 
yakalandıktan sonra zabıta kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan şahısların yakalanması için, VII – 
İşlenmekte olan bir suçun işlenmesine veya devamına mani olmak için, VIII – Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda, zabıta tarafından suç delillerinin tesbiti veya suç faillerinin 
yakalanması maksadiyle yapılacak aramalar için, IX – Kanunsuz toplantı veya kanunsuz 
yürüyüşleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak için, X – Yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi 
afetlerde olay yerinde görevlilerce alınması gereken tedbirler için, XI – Umuma açık yerlerde 
yapılan her türlü toplantı veya yürüyüşlerde veya törenlerde bozulan düzeni sağlamak için, XII – 
Herhangi bir sebeple tıkanmış olan yolların trafiğe açılması için, XIII – Yukardaki maddeler 
dışında diğer kanunlarda istisnai olarak zabıtanın sözlü emirle yapmaya mecbur tutulduğu haller 
(...) 

95  Ayrıntılı bilgi için bkz. üçüncü bölüm, 1.2.3.2.2. 
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hukuka uygunluğu araştırma imkânını yasaklayamaz96. Bu durumda memurun 

mutlak itaate mecbur tutulduğu hallerde dahi şekle aykırılık olup olmadığını 

araştırma yetki ve yükümlülüğü söz konusu olacaktır. O halde memur, emri veren 

kişinin yetkili olup olmadığını, emrin kendi görev ve yetkisi içerisinde bulunup 

bulunmadığını ve son olarak emrin yazılı olarak verilmesinin kanunda öngörüldüğü 

hallerde bu şarta uyulup uyulmadığını her halde araştırmakla yükümlüdür. Buna 

gerekçe olarak memurun, bir hukuk devletinde her emri gözü kapalı yerine getiren 

bir otomat olmaması gösterilebilir.  

1.2.3.1.2.İçerik Bakımından 
Emrin meşru olabilmesi için kanunda öngörülen şekle uygun olması yeterli 

olmayıp aynı zamanda içerik bakımından da kanuna uygun olması gerekir97. TCK 

md. 24/2 hükmü, emri veren merciin yetkili olması ve emir verilen kimse 

bakımından bu emrin yerine getirilmesinin zorunlu olması gerektiği şartlarını ihtiva 

etmesine rağmen emrin içerik bakımından normlara uygun olması gerektiğine dair 

bir şartı ihtiva etmemektedir. Ancak gerek TCK md.24/3, gerekse TCK md. 24/4 

hükümleri gereğince memurun emrin hukuka uygunluğunu araştırmakla yükümlü 

olduğu ve bu araştırma kapsamına emrin konusunun, yani içeriğinin de dahil olduğu 

anlaşılmaktadır. Zira bir emrin içeriğinin normatif normlara uygun olup olmadığı 

denetlenmeksizin konusunun suç teşkil edip etmediği asla tespit edilemeyecektir. 

Nitekim CMK md. 116 hükmüne göre, “Yakalanabileceği veya suç delillerinin 

elde edilebileceği hususunda makul şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, 

eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir.” Dolayısıyla arama 

kararının verilebilmesi için mutlaka şüpheli veya sanığın yakalanabileceği ya da suç 

delillerinin elde edilebileceği konusunda makul bir şüphenin bulunması gerekir98. 

Makul şüphe bulunmamasına rağmen yapılan arama, hukuka uygun olmayacaktır. 

                                                 
96  Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 89; Günal, a.g.e., s. 125. 
97  Günal, a.g.e., s. 96-97; Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 87-89; Erem/Danışman/Artuk, a.g.e., s. 561; 

Önder, a.g.e., s. 175; İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 127; 
Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 384; Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 517; 
Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 298; Demirbaş, a.g.e., s. 262-263; Hakeri, a.g.e., s. 321; Zafer, 
a.g.e., s. 314-315. 

98  Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesine göre, “Makul şüphe, hayatın akışına 
göre somut olaylar karşısında genellikle duyulan şüphedir. Makul şüphe, aramanın yapılacağı 
zaman, yer ve ilgili kişinin veya onunla birlikte olanların davranış tutum ve biçimleri, kolluk 
memurunun taşındığından şüphe ettiği eşyanın niteliği gibi sebepler göz önünde tutularak 
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 Keza daha evvel de ifade ettiğimiz üzere TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nin 

33’üncü maddesine göre emirlerin hizmete ilişkin olması ve kanun ve nizamlara 

uygun olması gerektiği belirtilmiştir. O halde bir askerin kendisine verilen herhangi 

bir emri yerine getirmesi için emrin evvela hizmete ilişkin olması gerekir. Ast, 

emrin askeri hizmete ilişkin olup olmadığını da araştıracak ve bu araştırmanın 

sonucuna göre hareket edecektir99.    

1.2.3.2. Hukuka Uygunluğu Denetleme Yetkisinin İstisnaları 
TCK md. 24/4’e göre, “Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun 

tarafından engellendiği hâllerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur.” 

765 Sayılı TCK’da yer almayan bu hükümle birlikte AY md. 137 ile uyum 

sağlanmıştır. Zira AY md. 137/3 hükmünde askeri hizmetlerin görülmesi ve acele 

hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen 

istisnaların saklı olduğu ifade edilmiştir100. TCK md. 24/2 hükmü ile TCK md.24/4 

hükmünü biribirinden ayırmak ve aralarındaki sınırı iyi belirlemek gerekir. Zira TCK 

md.24/2’de memurun emrin hukuka uygunluğunu denetleme imkanı 

bulunmaktayken TCK md.24/4’te böyle bir imkanı bulunmamaktadır101. Dolayısıyla 

TCK md.24/4’ün söz konusu olduğu hallerde emrin hukuka aykırılığı “açık” 

olmadığı sürece, memurun denetleme imkanının bulunmaması nedeniyle hukuka 

aykırı bir emri yerine getirmesi kaçınılmazdır.  

                                                                                                                                          
belirlenir. Makul şüphede, ihbar veya şikâyeti destekleyen emarelerin var olması gerekir. 
Belirtilen konularda şüphenin somut olgulara dayanması şarttır. Arama sonunda belirli bir şeyin 
bulunacağını veya belirli bir kişinin yakalanacağını öngörmeyi gerektiren somut olgular mevcut 
bulunmalıdır.” O halde herhangi bir yerde kaçak silah satıldığına dair bir ihbar geldiğinde söz 
konusu ihbarı dstekleyen söz konusu yerden alınmış kaçak bir silah vs. gibi somut olguların 
bulunması gerekir. Dolayısıyla basit bir tahmin, üçüncü kişiler bakımından arama yapılmasına 
yeterli olmayacaktır (Ünver/Hakeri, a.g.e., s. 381; Bahri Öztürk/Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan 
Erdem/Özge Sırma/Yasemin F. Saygılar/Esra Alan, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi 
Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 3. Bs., Ankara 2010, s. 433-434).   

99  Bu konuda ayrıntılı açıklamalar için bakınız Üçüncü Bölüm, 1.1. ve 1.2.3.2.1. 
100  Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 387. 
101 Taner, a.g.e., s. 401; Günal, a.g.e., s. 123 vd.; Erem, a.g.e., s. 17; Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 93 

vd.; Önder, a.g.e., s. 176-177; İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 
128-129;Erem/Danışman/Artuk, a.g.e., s. 562; Özgenç, a.g.e., s. 380; Sözüer, a.g.m., s. 231; 
Mahmutoğlu, a.g.m., s. 46; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 252; Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 518; 
Demirbaş, a.g.e., s. 264-265; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 387; 
Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 300-301; Zafer, a.g.e., s. 315. 
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O halde kanun koyucunun emrin muhtevasının araştırılmasını engellediği 

durumlar söz konusu olup mutlak itaatin bulunduğu bu hallerde emrin yerine 

getirilmesinden dolayı emri yerine getiren sorumlu tutulmamaktadır. Bu durumlar, 

AY md.137/3 hükmü bağlamında değerlendirilmelidir. Buna göre, askeri hizmetlerin 

görülmesi ve kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen 

istisnalar saklı olacaktır. Bu hallerde emri yerine getirenin emrin yazılı olarak 

tekrarını isteme yetki ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Buna rağmen emir, 

Anayasa ve TCK’da belirtilen istisnalar kapsamında kabul edildiğinden bağlayıcı bir 

nitelik taşıyacaktır. Dolayısıyla kanunla gösterilen istisnalar kapsamında bulunan 

hukuka aykırı emirlerin yerine getirilmesi, emri yerine getiren açısından bir 

mecburiyet arz etmekte olup, emri yerine getiren yerine getirdiği emirden dolayı 

mazur görülecek ve sorumluluk, emri verene ait olacaktır102.  

Kanunlarda gösterilen istisnalardan anlaşılması gereken Ask.CK md.41 hükmü 

ve PVSK md.2/3 hükmüdür. Dolayısıyla mutlak itaat kuralını asker kişiler ve 

polisler bakımından ayrı ayrı incelemekte yarar bulunmaktadır. 

1.2.3.2.1.Asker Kişiler Bakımından 

Her şeyden önce askerler bakımından mutlak itaat kuralının bulunduğu 

belirtilirken gerekçelerden ilki Ask.CK. md. 41 hükmü olmaktadır. Ask.CK md. 

41’de “2 - Hizmete mütaallik hususlarda verilen emir bir suç teşkil ederse bu suçun 

işlenmesinden emir veren mesuldur. 3 - Aşağıdaki hallerde maduna da faili müşterek 

cezası verilir : A : Kendisine verilen emrin hudutlarını aşmış ise, B : Amirin emrinin 

adli ve askeri bir suç maksadını ihtiva eden bir fiile mütaallik olduğu kendisince 

malüm ise.” şeklinde yer alan hükme göre, astın hizmete ilişkin konusu suç teşkil 

eden bir emri üçüncü fıkradaki durumlar haricinde yerine getirmek zorunda olduğu, 

dolayısıyla da mutlak itaat kuralının bulunduğu ifade edilmektedir. Oysa durumun bu 

şekilde olmadığının izah edilmesi, gerekçelendirilmesi gerekmektedir.  

                                                 
102  Günal, a.g.e., s. 125-126; Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 94; Erem/Danışman/Artuk, a.g.e., s. 562; 

Erem, a.g.e., s. 17; İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 129; 
Özgenç, a.g.e., s. 381; Sözüer, a.g.m., s. 231; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 253; 
Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 384; Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 519; 
Öztürk/Erdem, a.g.e., s. 194-195; Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 300-301; Demirbaş, a.g.e., s. 
264-265; Hakeri, a.g.e., s. 321; Zafer, a.g.e., s. 315. 
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TSK İç Hiz.K. md. 14, astın amirlerine mutlak surette itaate ve kanun ve 

nizamlarda gösterilen hallerde de üstlerine mutlak itaate mecbur olduğunu hüküm 

altına almıştır. Buna göre, söz konusu düzenlemeden “amir” ve “üst” şeklinde bir 

ayrımla karşılaşılmaktadır. Bu ayrımın sonucu ise, emri veren kişinin amir olması 

halinde mutlak itaat ilkesi geçerli olacakken, emri verenin herhangi bir üst 

konumunda olması durumunda ise emir verenin yasalara göre emri vermeye yetkili 

olup olmadığını araştırabilecektir103. Bu durumda astın, emri verenin amir olması 

durumunda emrin hukuka uygunluğunu denetleyemeyeceği ve mutlak itaat 

kuralından dolayı emri yerine getireceği, fakat emri verenin üst olması durumunda 

üstün söz konusu emri vermeye yetkili olup olmadığının araştırılacağı ve ancak 

yetkili olduğu sonucuna ulaşılması halinde emrin yerine getirileceği ifade 

edilmektedir104.  

TSK İç Hizmet Kanunu’na göre amir, makam ve memuriyet itibariyle 

emretmek salahiyetini haiz kimseyken (md. 9); üst, kıdem veya rütbe büyüklüğünü 

gösterir (md. 10). Bu durumda bir erin bölük komutanı amirken, dışarıda rastladığı 

bir albay üsttür105. O halde astın öncelikle emri verenin üst konumunda mı, yoksa 

amir konumunda mı olduğunu araştırması gerekecek ve emrin üst tarafından 

verilmesi durumunda emri vermeye yetkili olup olmadığı irdelenecektir.   

Astın amir tarafından verilen bir emir söz konusu olduğunda nasıl davranması 

gerektiği “Ast; ...amirlerine mutlak surette itaate... mecburdur.” şeklinde 

belirtilmektedir. Emri alan ast, emrin içerik olarak kanuna uygun olup olmadığını 

araştıramayacağı ileri sürülmektedir106. Dolayısıyla mutlak itaat mecburiyetinin 

bulunmasında dahi emirlerin hukuka uygunluklarının denetlenmesinin kısıtlanması, 

emirlerin şekli açıdan denetlenmesi bakımından geçerli olmayacak; ast, her 

halükarda emrin şekil bakımından kanuna uygunluğunu denetleme yetkisine ve 
                                                 
103  Erman, a.g.e., s. 178; Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 93; Özgenç, a.g.e., s. 380 vd.; Koca/Üzülmez, 

a.g.e., s. 253; Artuk/Gökcen/Yenidünya, a.g.e., s. 519; Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 300; 
İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 129; Zeynel T. Kangal, Askeri 
Ceza Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2011, a.g.e., s. 117; Demirbaş, a.g.e., s. 265. 

104  Erman, a.g.e., s. 177; Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 94; Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s. 300; 
İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver, a.g.e., s. 129; Kangal, a.g.e., s. 117; 
Demirbaş, a.g.e., s. 265. 

105  Demirbaş, a.g.e., s. 265. 
106  Erman, a.g.e., s. 178; Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 93; Demirbaş, a.g.e., s. 265. 
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yükümlülüğüne sahip kabul edilecektir. Nitekim emrin şekil açısından denetlenmesi, 

emri verenin yetkili olup olmadığı, emrin emri yerine getirenin görevine girip 

girmediği ve son olarak emrin yazılı olarak verilmesinin öngörüldüğü hallerde bu 

kurala uyulup uyulmadığı hususlarını kapsayacaktır. Bu denetleme yapılırken de 

emri verenin amir mi yoksa üst mü olduğu da tespit edilmiş olacaktır. Keza emrin 

yerine getirilmesinin emri yerine getirecek olan ast bakımından zorunlu olup 

olmadığı ya da astın görevine girip girmediğinin tespitinde de emrin “askeri hizmete 

ilişkin olup olmadığı” irdelenecektir. Zira amir, astına hizmetle ilgisi bulunmayan 

bir emir veremeyecektir (TSK İç Hizm.K. md. 16). Keza emirlerin hizmete mütaallik 

olması (Silâhlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu madde 8 ve 16) ve kanun ve nizamları 

ihlâl etmemesi şarttır. Ancak, Askerî Ceza Kanunu’nun 41’inci maddesinin (B) 

fıkrasına giren haller haricinde ast, aldığı emri kanun ve nizama uygun bulmasa dahi 

yerine getirir ve ardından şikâyet eder (TSK İç Hizm.Yön.md.33).  

Söz konusu hükme göre, emirlerin hem hizmete ilişkin olması hem de kanun 

ve nizamlara uygun olması gerekir. Hükmün devamında ise önemli bir hususa dikkat 

çekilmekte ve astın verilen emri, Askerî Ceza Kanunu’nun 41’inci maddesinin (B) 

fıkrasına giren haller hariç olmak üzere kanun ve nizama uygun bulmasa dahi 

yerine getireceği ve yerine getirdikten sonra şikâyet edeceği belirtilmektedir. Astın 

bu şekilde bir emri yerine getirmemesi halinde ise, ast hakkında disiplin yaptırımının 

uygulanması söz konusu olabilecektir107. Emrin kanun ve nizamlara aykırı olmasına 

önemli bir istisna getirilmiştir. Buna göre, emrin As.CK md. 41/B fıkrası kapsamında 

olması halinde kesinlikle yerine getirilmeyecektir. O halde amirin emrinin adli ve 

askeri bir suç maksadını ihtiva eden bir fiile müteallik olduğu ast tarafından malum 

ise, bu emir asla yerine getirilemeyecektir.  

O halde buraya kadar anlatılanlardan şu sonuçlar çıkarılabilecektir:  

                                                 
107 “Kast veya ihmal ile hizmete ait emri tam yapmamak, değiştirmek veya sınırı aşmak suretiyle 

itaatsizlik edenlere on günden iki aya kadar oda veya göz hapsi cezası verilir (Disiplin 
Mahkemeleri Kanunu, Madde 48”; Çelen, a.g.e., s. 39; “Amirinin emrine muhatap olan astın, suç 
teşkil etmeyen emirleri kanunsuz da olsa yerine getirmesi, gerek As.CK, gerekse İç Hizm.K ve 
Yön. hükümleri gereği olup, demirbaş eşyaları ve sıkıyönetim dosyalarının zimmetini devralması 
için sanık er’e kısım amiri astsubay tarafından verilen emrin tekrarına rağmen yerine 
getirilmemesi, emre itaatsizlikte ısrar suçuna vücut verir (As.Yar.Drl.Krl., 09.03.1989, 91/71 – 
Polatcan, a.g.e., s. 389)”. 
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(1) Emrin mutlaka hizmete ilişkin olması ve aynı zamanda kanun ve nizamlara 

uygun olması gerekir. Emrin hizmete ilişkin olmaması durumunda emir yerine 

getirilmeyecektir. Bu halde ast hakkında ne disiplin yaptırımı, ne de emre 

itaatsizlikte ısrar suçuna dayanılarak herhangi bir yaptırım uygulanacaktır. Aksine 

hizmete ilişkin olmayan emir vermesinden dolayı amir hakkında bazı yaptırımların 

uygulanması söz konusu olacaktır. Amirin astına hizmete ilişkin olmayan bir emir 

vermesi halinde, As.CK md.108 gereği hapis cezası ile cezalandırılması söz konusu 

olabilmekteydi108. Söz konusu hükmün yürürlükten kalkmasıyla birlikte amir 

hakkında yalnızca disiplin yaptırımı uygulanabilecektir109.  

(2) Emrin hizmete ilişkin olması, ancak buna rağmen kanun ve nizamlara 

aykırı bulunması halinde bir istisna dışında emir yerine getirilecek ve bu konuda üste 

şikayette bulunulacaktır. Bu durumda emrin yerine getirilmesinden dolayı da astın 

sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. İstisnası ise, emrin As.CK md.41/B 

kapsamında amirin emrinin adli ve askeri bir suç maksadını ihtiva eden bir fiile 

müteallik olduğunun ast tarafından malum olmasıdır. Şayet bu durum emrin 

konusuna girerse, bu defa bu emir yerine getirilmeyecek ve fakat gecikmeksizin en 

kısa yoldan bir derece yukarı âmire malûmat verilecektir (TSK İç Hizm.Yön.md. 33). 

Dolayısıyla esasında konusu suç teşkil eden emrin yerine getirilmesine, As.CK 

tarafından da müsaade edilmemektedir. Ancak konusu suç teşkil eden emirlerin 

yerine getirilmesine müsaade edilmemesi, ne yazık ki bu nitelikte talimatların –

konusu suç olan bir irade beyanı emir olarak nitelendirilemeyeceğinden talimat ya da 

beyan ifadelerini kullanmak daha yerinde olacaktır – verilemeyeceği ya da 

                                                 
108  Ask.CK md.108 – (Mülga: 16/06/1964, 477/53) Maduna hizmetle asla münasebeti olmayan 

emirler vermek ve bir şey istemek suretleriyle memuriyet nüfuzunu suistimal eden, madunlardan 
hediye isteyen, borç alan mafevk iki seneye kadar hapis ve az vahim hallerde kısa hapis cezası ile 
cezalandırılır. “Görevli bulundukları garnizonun hudutları içinde ve garnizon komutanının haber 
ve müsaadesi olmaksızın iki erden kurdukları ekip marifetiyle deniz ürünleri avlatıp bunları 
askeriyeye ait deniz araçları ile balıkhaneye naklettirerek kabzımallara sattıran sanıkların fiilleri, 
108. maddedeki asta hizmetle münasebeti olmayan emirler vermek suçunu teşkil eder (Ask. Y. 
2.D. 11/10/1962, 2510/2547 – Y. Cemalettin Köseoğlu, Ceza Hukuku İle İlgili Askeri 
Kanunlar, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1971, s. 238). 

109  “Astlarına hizmetle ilgisi olmıyan emir verenler, astlarından hediye istiyenler veya borç alanlar on 
günden iki aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandırılırlar (Madde 53 - Disiplin 
Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanun)”; 
“Nöbetçi çavuşluğu sırasında içki aldırmak üzere astlarını mahalle bakkalına yollayan sanığın fiili, 
DMK’nın 53’üncü maddesinde yazılı “astlarına hizmetle ilgisi olmayan emir vermek” suçunu 
teşkil eder (As.Yarg.4.D., 26.11.1968, 6/4 – Polatcan, a.g.e., s. 579)”. 
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verilmediği anlamına gelmemektedir. Bu bağlamda As.CK md. 41 hükmüne ilişkin 

de ayrı bir değerlendirme yapılmalıdır.  

(3) Bu istisna dışında da elbette söz konusu beyanın konusu suç teşkil 

edebilecektir. Ancak astın söz konusu beyanı yerine getirmemesi için beyanın suç 

işlemek maksadıyla verildiğini bilmesi, yani bu durumun kendisince malum olması 

gerekir. Nitekim bu durum, tamamen astın söz konusu beyanın hukuka 

uygunluğunun denetlenmesinin (AY md.137/3 ve TCK md.24/4) askeri mevzuat 

tarafından sınırlandırılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Konuyu derinlemesine 

irdelemeden evvel bir kez daha özellikle vurgulanmalıdır ki, konusu suç teşkil 

eden bir emir kesinlikle olamaz. Bu şekilde bir beyan, emir olarak 

nitelendirilemez. Kaldı ki bir hukuk devletinde “hizmete ilişkin” bir emrin 

konusunun suç teşkil etmesinden bahsedilemez. Ancak amirin verdiği emrin 

konusunun suç teşkil ettiğini hataya düşerek bilmediği durumlar söz konusu 

olabilir. Bu durumun da tartışılması ve bir sonuca varılması gerekir.  

Astın hizmete müteallik fakat konusu suç teşkil eden bir emrin yerine 

getirilmesinden dolayı sorumlu olup olmayacağı hususu, Askeri Ceza Kanunu’nun 

41’inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “Aşağıdaki hallerde maduna da faili 

müşterek cezası verilir: A:Kendisine verilen emrin hudutlarını aşmış ise, B:Amirin 

emrinin adli ve askeri bir suç maksadını ihtiva eden bir fiile müteallik olduğu 

kendisince malum ise.” Yani esasında bu hükme göre, hizmete ilişkin verilen emrin 

suç teşkil ettiğinin ast tarafından açıkça biliniyor olması yeterli değildir. Konusunun 

suç teşkil ettiği bilinen emrin aynı zamanda suç işlemek maksadıyla verildiğinin de 

bilinmesi (!) gerekir ki bu emrin yerine getirilmesinden dolayı ast da sorumlu 

olsun110. Söz konusu hükme göre, hizmete ilişkin emrin yerine getirilmesinde ancak 

ikikoşuldan birinin varlığı halinde sorumluluk söz konusuyken emrin hizmete ilişkin 

olmaması durumunda ise, emrin yerine getirilmesi sonucunda işlenen suçtan 

dolayı, amirinin emri suç işlemek maksadıyla verdiğinin bilinip bilinmediğine 

bakılmaksızın astın da sorumlu tutulması söz konusu olacaktır. Buna göre, sübjektif 

bir kriter benimsenmiş olup objektif kriteri ifade eden emrin konusunun açıkça suç 

                                                 
110  Erman, a.g.e., s. 132; Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 94; Özgenç, a.e., s. 381; Koca/Üzülmez, a.g.e., 

s. 253.  
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teşkil ediyor olmasının dahi bir önemi bulunmamaktadır. Zira söz konusu 

düzenlemeye göre, amirin suç işlemek amacıyla emir verdiğinin emri yerine getiren 

tarafından bilinmesi gerektiği ifade edilmektedir111. Kanunda yer alan bu 

düzenlemeye, birçok görüş tarafından çeşitli eleştiriler getirilmektedir. Nitekim 

Özgenç, emrin konusunun suç teşkil ettiğinin açıkça anlaşılmasının yeterli 

görülmesini gerektirecek bir düzenleme yapılması gerektiğini, ayrıca amir tarafından 

suç işlemek maksadıyla verildiğinin bilinmesi gerektiği şeklinde bir şartın 

getirilmesiyle meseleye hukuken çözüm bulmanın mümkün gözükmediğini 

belirtmektedir112. Buna rağmen diğer bir görüş, kanuni düzenlemenin bu şekilde 

olmasına rağmen objektif kriter ile sübjektif kriterin birarada uygulanması 

gerektiğini, dolayısıyla da emir açıkça suç teşkil etmediği veya suç teşkil ettiği ast 

tarafından bilinmediği sürece yerine getiren astın sorumlu tutulmayacağını ileri 

sürmektedir113. Keza Erman’ın ve keza Taner’in görüşlerine katılmamızın mümkün 

olmadığını, bu şekilde zorlama yorum yerine hizmete ilişkin bir emrin suç işlemek 

maksadıyla verilip verilmediğinin ast tarafından anlaşılması ve ispat edilmesi 

hususlarının zorluğu sebebiyle Askeri Ceza Kanununun 41’inci maddesinin üçüncü 

fıkrasında yer alan “…Kendisine verilen emrin hudutlarını aşmış ise, B:Amirin 

emrinin adli ve askeri bir suç maksadını ihtiva eden bir fiile müteallik olduğu 

kendisince malum ise.” hükmünde yabancı hukuklarda ve miletlerararası ceza 

hukukunda114 benimsendiği üzere bir düzenlemeye gidilmesinde fayda 

bulunmaktadır. Bu düzenleme, sübjektif kriterin benimsenmesinin bir sonucu olarak 

ortaya çıkan “maksadın bilinmesi” ibaresinin kanun metninden çıkarılması ve 

“açıkça hukuka aykırılık” şartını ihtiva eden objektif kriterin benimsenmesi şeklinde 
                                                 
111 Erman, a.g.e., s. 184; Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 94; Özgenç, a.g.e., s. 382; Koca/Üzülmez, a.g.e., 

s. 253. 
112  Özgenç, a.g.e., s. 382. 
113  Erman, a.g.e., s. 184; Taner ise, “Kanuna açıkça muhalif olan ve bir suç teşkil eden hallerde 

güçlük yoktur (...)” ifadesini kullarak esasında objektif kriterin de uygulanması gerektiğini ifade 
etmektedir. Ancak açıkça hukuka aykırılığın bulunmadığı hallerde nasıl bir çözüm yolunun 
benimsenmesi gerektiğini Taner, “(...) Ancak kanuna muhalif olup olmadığı objektif bakımdan 
derhal anlaşılamayan ve az çok tetkike ihtiyaç gösterebilen hallerde vaziyet sübjektif noktadan ve 
madun ile mafevk arasındaki münasebetler bakımından da tetkik olunduğu takdirde, emri alan 
memurun şahsı, ruhi haleti ve hiyerarşi itibariyle genel olarak itaat yükümlülüğü, amirin verdiği 
emirlerin öteden beri ve vazifeten kanuna muvafık olacağı zan ve telakkisi, emrin kanuna muhalif 
olduğu hususunda kendisinde bir şüphe doğurmamış olabilir. İşte bu hallerde memur mes’ul 
olmaz (...) (Taner, a.g.e., s. 401).”   

114  Ayrıntılı bilgi için bkz. dördüncü bölüm. 
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olabilir. Bu değişiklikle birlikte milletlerarası ceza hukukunda benimsenen anlayışla 

mevzuatımız bakımından uyum sağlanmış olacaktır115.  

İşte emrin denetlenmesinin engellendiği ve astın konusunun suç teşkil ettiğini 

bilmeyerek emri yerine getirdiği hallerde ast, sorumlu olmayacak ve ast bakımından 

mazeret nedeni söz konusu olacaktır116. Kural olarak ast, suç işlemek maksadıyla 

verildiğini bildiği emri yerine getirmeyecek ve gecikmeksizin bu konuda bilgi 

verecektir (TSK İç Hiz.Yön. md.33). Ancak söz gelimi çatışma anı gibi emrin derhal 

yerine getirilmesi gereken bazı durumlarda ast, emrin konusunun suç olup olmadığını 

muhakeme edemeyebilir ya da o anda bilgi vermesi imkanına sahip olamayabilir. İşte 

bu gibi durumlarda söz gelimi çatışmanın sona ermesinin ardından emrin meşru 

olmadığının anlaşılması halinde, As.CK md. 41 hükmü uygulama alanı bulacak ve 

ast, içerisinde bulunduğu durum nedeniyle mazur görülecek ve meydana gelen 

neticeden sorumlu tutulmayacaktır. Esasında burada astın hataya düşmesinden 

bahsedilemeyecektir. Zira astın emrin meşru olmadığını bilmemesi, kanun 

koyucunun emrin hukuka uygunluğunu denetleme imkanını kısıtlamasından 

kaynaklanmaktadır.  

Nitekim As.CK md. 87’de “Derhal Hareket Edilmesi Gereken Durumlar” 

başlığı altında “1. Ateş etmek bilhassa bunun için emir verilmiş olmasına bağlıdır. 2. 

Ateş emri verilmemiş olsa dahi her asker silahını kullanabilir. Ancak silahını 

kullanılacağı zamanın ve kullanma derece ve tarzının tayini her olayın cereyan ettiği 

haller ve şartlar göz önünde tutularak silahını kullanacak asker tarafından bizzat 

takdir olunur. V - Ateş emri vermeye yetkili makamlar - 1. Bu maddede yazılı 

görevleri yapmak için birliğe görev veren üst komutan olay yerinde bulunuyorsa 

sözle ateş emri vermeye yetkilidir. Komutan, bu emri yazı ile teyit eder. 2. Asayişe 

                                                 
115 “Türkiye, mevcut 27 AB üyesi ülke ve resmi 3 aday ülke arasında, Uluslararası Ceza 

Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’nü imzalamayan tek ülke konumundadır. Mahkemenin 
gelişimi dikkatlice incelendiğinde, başından beri AB’nin her aşamada mahkemenin en büyük 
destekçisi olduğu görülebilir. Türkiye’nin ilerideki AB tam üyeliği ile ilgili olarak, henüz resmi 
bir kriter olarak adlandırılmasa da, Roma Statüsüne taraf olunması, örtülü bir kriter 
biçiminde gündeme gelmektedir (...) Türkiye, resmi olarak 2002 yılında mevzuatında yeterli 
düzenleme olmadığını, iç mevzuatta yapılacak gerekli düzenlemelerden sonra Statüye taraf 
olacağını açıklamıştır (Uluslararası Ceza Mahkemesi Komisyonu Resmi Sitesi, 
http://www.ucmk.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=104, 
10.01.2011)”; O halde Askeri Ceza Kanunu’nda yapılacak köklü değişiklikler, bu yolda 
Türkiye açısından önemli kazanımları beraberinde getirecektir. 

116 Bu konudaki açıklamalar için bkz. ikinci bölüm, 1.2.2. 
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memur edilen kuvvetlerin olay yerinde bulunan birlik komutanı veya asayişe memur 

edilen birliğin parçalarına komuta eden en küçük komutan ve amirler dahi önceden 

emir verilmemiş olsa bile sözle ateş emri vermeye yetkilidir.” hükmüne yer 

verilmiştir. Buna göre olay yerinde bulunan komutan sözlü olarak ateş etme emrini 

vermeye yetkili kılınmıştır117. O halde kural olarak hizmete ilişkin bir emrin 

konusunun suç teşkil etmesine ve keza suç teşkil eden emrin yerine getirilmesine 

gerek AY md.137/2, gerek TCK md.24/3, gerek As.CK md. 109118, gerek PVSK 

md.2/2’de kesinlikle müsaade edilmemiştir. Ancak askerlik hizmetleri 

bakımından (TCK md.24/4, AY md.137/3) “olayın hal ve şartları göz önünde 

tutularak” astın verilen emrin hukuka uygunluğunu denetlemesinin mümkün 

olmadığı ve talimatın amir tarafından suç işlemek maksadıyla verildiğini 

bilmediği durumlarda ast, yerine getirdiği emirden dolayı sorumlu kabul 

                                                 
117 Her ne kadar söz konusu hükmün devamında “Her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar göz 

önünde tutulmak kaydiyle bu madde hükümlerine göre silahını kullanan askere ve silah kullanma 
emrini veren birlik komutanına sorumluluk yüklenemez.” şeklinde bir hükme yer verilerek silahını 
kullanan ve silah kullanma emrini veren komutan sorumluluktan kurtarılmaya çalışılmıştır. Bu 
hükmün yerinde olup olmadığı tartışması bir yana çeşitli Yargıtay kararlarında yalnızca emri 
yerine getirerek silah kullanma yetkisini kullanan kimselerin sorumlulklarının tespit edilmeye 
çalışıldığı, oysa emri veren amirlerin emirlerinin dikkate alınmadığı görülmektedir. Nitekim 
Yargıtay, “Kahramanmaraş’ta yakalanan PKK’lı terörist, sorgusunda; Doğanşehir, Hekimhan ve 
Pötürge ilçelerine üç PKK timinin gizlice sızdığını,bunların eylemler yapacağını açıklar. Bunun 
üzerine kolluk kuvvetleri teyakkuza geçer. Pötürge Tepehan Jandarma karakolunda nöbet tutan er, 
gece saat 03.30 sularında uzak tepede yaklaşan bir ışık görür. Durumdan haberdar edilen 
karakoldaki diğer bütün askerler silahların ışık istikametini hedef ittihaz ederek siper alır. Bazı 
beyanlara göre “dur” dendiği halde ışık durmaz, bazıbeyanlara göre de “dur” denmeden 
“PKK’lılar geldi” düşüncesiyle ışık istikametine doğru seri atışlar yapılır. Yapılan atışlar 
sonucunda ışık ve hareket kesilir. Gün ağardığında yapılan kontrolde, iki yaşlı kişinin cesediyle 
karşılaşılır. Bunların, bayram namazı kılmak üzere karakol yakınındaki camiye gelen iki köylü 
olduğu anlaşılır.” şeklinde bir karar vermiştir (Osman Şirin, “Silah Kullanan Kolluk Görevlileri 
Hakkında Verilen Yargıtay Kararları”, Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi, İstanbul 2005, s. 83 
vd.); Kararda da görüldüğü üzere silahla ateş eden kolluk görevlilerinin sorumlulukları 
tartışılmasına rağmen hiçbir şekilde üstlerin sorumluluklarına yer verilmemiştir. Bu kararda 
olduğu gibi birçok Yargıtay Kararında da üstlerin emir vermeleri bakımından sorumlulukları 
tartışılmamış ve bu konuda sürekli olarak bir belirsizlik söz konusu olmuştur (Bu konuda “siyah 
sayılar” için bkz. Füsun Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, Beta Yayınevi, 7. Bs., İstanbul 2011, s. 75).  

118 Maduna Suç Yapmak İçin Emir Verenlerin Cezası: Madde 109 - 1. Rütbe veya makam ve 
memuriyetinin nüfuz ve salahiyetini suistimal ederek madununa bir suçun yapılmasını teklif eden, 
amir veya mafevk iki seneye kadar hapsolunur. 2. Suç yapılır veya yapılmaya teşebbüs edilirse 
faili asliye muayyen olan ceza, emir veren hakkında artırılarak hükmolunur. “Demiryolu Bl. 
Komutanının maiyetindeki erlere Devlet ormanından ağaç kestirmesi suçu, As.Ceza K.nun 109. 
maddesine uygun olup bu gibi davalara bakmak vazifesi askeri mahkemelere aittir (CGK. 
03/04/1950, 38/36 – Köseoğlu, a.g.e., s. 240)”. 
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edilmemiştir. Nitekim bu husus, TCK md. 24/4 hükmünde açıkça 

belirtilmiştir119.  

1.2.3.2.2.Polisler Bakımından 
Polisler hakkındaki düzenlemelerin daha iyi anlaşılabilmesi için evvela bu 

konudaki eski mevzuata değinmekte yarar bulunmaktadır. 4 Temmuz 1934 tarihli 

2559 sayılı PVSK’nin 2’nci maddesinin son fıkrasında, “Polisin göreceği vazifelerde 

salahiyetli amirden verilecek emirlerde Memurin Kanunu’nun 40’ncı maddesi hükmü 

cari değildir.” şeklindeki düzenlemeye yer verilmişti120. Dolayısıyla her ne kadar 

doktrinde aksini ileri süren görüşler bulunuyor olsa da121 polislerin diğer 

memurlardan farklı olarak konusu suç teşkil eden talimatları yerine getirebilmelerine 

müsaade edildiği yorumuna müsaade edilmiş görüntüsü verilmekteydi122. Bu nedenle 

Anayasa Mahkemesi, 09.07.1963 tarihli 204/179 sayılı kararı gereğince söz konusu 

hüküm iptal edilmiştir123. Ancak bu hükmün iptaliyle birlikte polislerin görevlerini 

                                                 
119  Ayrıca bu konu bağlamında TCK md.5 ve As.CK Ek Madde 8’in As.CK md.41/2 hükmünü ilga 

ettiği ve dolayısıyla bu tartışmaların yapılmasına gerek bulunmadığına ilişkin tartışmalar için bkz. 
ikinci bölüm, 1.2.2. 

120 Memurin Kanunu md. 40: “Memur, emir ve talimatname ve nizamname ve kanun hükümlerine 
mugayir olarak herhangi bir makam veya amirinden bir emir telakki edince onun ahkama 
mugayeretini kendi amirine bildirir. Amiri ısrar ederse memur bütün mesuliyeti kensi amirine ait 
ve münhasır olduğunu tahriren bildirerek o emri infaz eder. Bu misillu emirlerin kanunen cürüm 
teşkil eden mevaddan bulunmaması lazımdır. Aksi takdirde bu emri kat’iyyen infaz etmez ve 
daha yüksek makama keyfiyeti bildirmeye mecburdur.” 

121  Taner, a.g.e., s. 402-403; Zira Taner, amirin yetkili olabilmesi için verdiği emrin mutlaka yetkisi 
dahilinde olması gerektiğini, buna göre konusu suç teşkil eden bir talimatın verilmesi bakımından 
amirin yetkili olamayacağını, dolayısıyla da bu şekilde bir emrin yerine getirilmesi halinde emri 
yerine getirenin sorumluluktan kurtulamayacağını ifade etmekteydi (Taner, a.g.e., s. 403). 

122  Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 95. 
123 Anayasa Mahkemesi’nin iptal davası açan siyasi partinin iptal davası açmasına gerekçesi şu 

şekildedir: “2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 2. maddesi B bendinin ikinci cümlesi 
ile polisin göreceği vazifelerde yetkili amirlerden verilecek emirlerde Memurin Kanunu’nun 40. 
maddesi hükmü cari olmayacağı esasının konulmuş olmasının, polisin görevini yaparken, amirden 
aldığı emri, suç teşkil etse bile, düşünmeden yerine getirmek zorunda bıraktığı; bu ise, 
Anayasamızın 125. maddesine aykırı”dır. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının gerekçesi ise şu 
şekildedir: “Memurin Kanunu’nun 40. maddesi, memurun yetkili amirden aldığı emrin 
yönetmelik, tüzük ve kanun hükümlerine aykırı olduğunu görürse bunu amirine bildireceğini amiri 
ısrar ederse memurun bütün sorumluluğun kendi amirine ait olduğunu yazı ile bildirerek emri 
yerine getireceğini, bu misli emirlerin kanunen cürüm teşkil eden mevattan bulunmamasının lazım 
geldiğini ve aksi halde memurun bu emri hiçbir surette yerine getirmeyerek keyfiyeti daha yüksek 
makama bildireceğini amir bulunmaktadır. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 
2. maddesinin B bendine, “Polisin göreceği vazifelerde selahiyetli amirden verilecek emirlerde 
Memurin Kanununun 40. maddesinin hükmü cari değildir” hükmü konmak suretiyle, Memurin 
Kanunu’nun 40. maddesinin “Konusu suç teşkil eden emrin hiçbir surette yerine getirilmeyeceği” 
şeklindeki hükmü polis memurları için bertaraf edilmiş bulunmaktadır. 344 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 125. maddesi “Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle 
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yerine getirmelerinin zamanla zorlaşmasından dolayı PVSK md.2’de değişiklik 

yapılmış ve B bendinde mutlak itaat kuralı yeniden benimsenmiştir.    

PVSK md. 2/2 hükmüne göre, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin 

sağlanmasından sorumlu olan polis; amirinden aldığı emri, kanun, tüzük ve 

yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene 

bildirir. Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, emir 

yerine getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil 

eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getirenler sorumluluktan 

kurtulamaz.  

Aşağıda yazılı hallerde: I - Can, ırz veya mal emniyetini korumak için, II- 

Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerin faillerini yakalamak veya delillerini 
                                                                                                                                          

çalışmakta olan kimsenin üstünden aldığı emri yönetmelik, tüzük, kanun ve Anayasa hükümlerine 
aykırı görürse yerine getirmeyerek bu aykırılığı emri verene bildireceğini, ancak üstü emrinde 
ısrar ederse ve bu emrini yazı ile yenilerse emri yerine getireceğini bu halde emri yerine getirenin 
sorumlu olmayacağını belirttikten sonra (konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine 
getirilemez, yerine getiren kimse, sorumluluktan kurtulamaz. Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele 
hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır)” 
hükmünü koymuştur. “Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu”nun 2. maddesinin B bendinin 2. cümlesi 
kanuna Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu tarafından eklenmiştir. Komisyon 
raporunda bu hükmün gerekçesi şu şekilde ifade edilmiştir: “Polisin selahiyetli amirleri tarafından 
verilecek emirleri derhal infaz etmeleri vazifelerinin ehemmiyet ve müstaceliyet noktasından 
mültezem olduğundan Memurin Kanununun 40. maddesinde mevcut ve amirin vereceği emre 
müteallik umumi hükümlerin polis vazifelerinde cari olmayacağı” kayıt olunmuştur. “Şu kadar ki 
polis amirlerinin vereceği bir emrin sarih ve fahiş bir surette kanunsuzluğu anlaşılabilir 
hususlardan olmaması pek tabii olup maddeye ilave edilen fıkra ile bu kabil açık surette takdiri 
mümkün olan kanunsuzluklardan dolayı mahza amirden emir verilmiş diye teveccüh edecek 
kanuni mesuliyetlerden polisin mutlak surette beri olacağı kastedilmemiştir. “Adalet 
Komisyonunun bu gerekçesinden her ne kadar Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 2. 
maddesinin B bendine eklenen ve davacı tarafından iptali istenen hüküm ile, konusu suç teşkil 
eden emirlerin polis tarafından yerine getirilmesinin kastedilmediği anlaşılmakta ise de, yetkili 
amir tarafından verilecek emirlerin, yönetmelik, tüzük veya kanunun hükümlerine fahiş surette 
aykırı olup olmadığının takdiri her zaman kolayca kabil olmayacağı gibi, bu hüküm Polis 
Memurin Kanununun 40 maddesinden mutlak surette istisna etmiş olduğundan konusu suç 
teşkil eden emirlerin dahi infaz edilmesi gerekeceği hakkında bir anlayışa da müsait 
bulmaktadır. “Halbuki Anayasanın 125. maddesinin 2. fıkrası ile konusu suç teşkil eden 
emirlerin hiçbir surette yani amir emrini yazılı olarak yenilese dahi yerine getirmeyeceği ve 
yerine getiren memurun amirinden aldığı yazılı emre dayanmasının kendisini sorumluluktan 
kurtarmayacağı açıkça belirtilmiştir. “Anayasanın sözü geçen maddesi, kamu hizmetlerinde 
amir ile memur münasebetini düzenlerken son fıkrası ile acele hallerde kamu düzeni ve 
kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnaların saklı olduğunu belirtmek 
suretiyle amir ve memur münasebetlerinde bazı hususların düzenlenmesini de kanun 
koyucuya bırakmıştır. “Dava konusu Vazife ve Selahiyet Kanununun 2. maddesinin B 
bendinin 2. cümlesi 344 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından çok önce yürürlüğe 
konulmuş olduğundan bu kanunun Anayasanın 125. maddesinin son fıkrası uyarınca, kanun 
koyucu tarafından düzenlenmiş bir kanun sayılması mümkün değildir ve Anayasanın sözü 
geçen maddesi ile yasaklanan bir davranışa yer verir nitelikte olması bakımından da 
Anayasaya açıkça aykırı olan bu hükmün iptali gerekir”.  
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tesbit etmek için, III- Devlet kuvvetleri aleyhine, yalnız veya toplu olarak taarruz 

veya mukavemette bulunanları yakalamak, veya bunların taarruz veya 

mukavemetlerini def etmek için, IV - Hükümete karşı, şiddet kullanan veya gösteren 

veya mukavemet edenlerin yakalanması, taarruz veya mukavemet edenlerin def 

edilmesi için, V-Zabıtaca muhafaza altına alınan şahıslara, bina veya tesislere, 

meskün veya gayrımeskün yerlere vakı olacak münferit veya toplu tecavüzleri def 

etmek için, VI - Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak yakalandıktan sonra zabıta 

kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan şahısların yakalanması için, VII - İşlenmekte 

olan bir suçun işlenmesine veya devamına mani olmak için, VIII - Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda, zabıta tarafından suç delillerinin 

tesbiti veya suç faillerinin yakalanması maksadiyle yapılacak aramalar için, IX - 

Kanunsuz toplantı veya kanunsuz yürüyüşleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak 

için, X - Yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi afetlerde olay yerinde görevlilerce 

alınması gereken tedbirler için,  XI - Umuma açık yerlerde yapılan her türlü toplantı 

veya yürüyüşlerde veya törenlerde bozulan düzeni sağlamak için, XII - Herhangi bir 

sebeple tıkanmış olan yolların trafiğe açılması için, XIII - Yukardaki maddeler 

dışında diğer kanunlarda istisnai olarak zabıtanın sözlü emirle yapmaya mecbur 

tutulduğu haller için,  

Yetkili amir tarafından verilecek sözlü emirler derhal yerine getirilir. Bu 

emirlerin yazılı olarak verilmesi istenilemez. Bu hallerde emrin yerine 

getirilmesinden doğabilecek sorumluluk emri verene aittir.  

Ast, amirinden gelen konusu suç oluşturmayan hukuka aykırı ve bağlayıcı bir 

emri yerine getirmeyip bu aykırılığı emri verene bildirecektir. Buradan da 

anlaşılmaktadır ki, ast amirinin verdiği emri gerek şekil gerekse içerik olarak 

inceleyecektir. “Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, emir 

yerine getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.” hükmünden de 

anlaşılacağı üzere emrin yazılı olarak bir kez daha tekrarlanması durumunda emrin 

yerine getirilmesi gerekmektedir ve yerine getirilen emir bakımından emri yerine 

getirenin sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Anayasamızın 137’nci maddesinde konusu suç teşkil eden emrin hiçbir surette 

yerine getirilemeyeceği belirtildikten sonra“Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele 



127 
 

hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen 

istisnalar saklıdır.”şeklinde bir istisna getirilmiştir ki bu istisnanın askeri hizmetlerin 

görülmesi hakkında nasıl uygulanacağı hususuna değinmiştik. Bu istisnanın kamu 

düzeni ve kamu güvenliğinin korunması hallerinde de söz konusu olduğunu madde 

metninden anlamaktayız.  

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 2’nci maddesinde bu istisnaya ilişkin 

hükme yer verilmiştir. Buna göre;“(…)Yukarıdaki maddeler dışında diğer 

kanunlarda istisnai olarak zabıtanın sözlü emirle yapmaya mecbur tutulduğu haller 

için, Yetkili amir tarafından verilecek sözlü emirler derhal yerine getirilir. Bu 

emirlerin yazılı olarak verilmesi istenilemez. Bu hallerde emrin yerine 

getirilmesinden doğabilecek sorumluluk emri verene aittir.”  

Bu istisnanın konusu suç teşkil eden emirler için söz konusu olmadığı, yalnızca 

konusu suç teşkil etmeyip hukuka aykırı fakat bağlayıcı emirler bakımından söz 

konusu olduğu kabul edilmektedir124.  Her ne kadar konusu suç teşkil eden bir emrin 

yerine getirilemeyeceği, yerine getirenin de emri verenle birlikte sorumlu olacağına 

dair hükmün ardından böyle bir hükme yer verilmiş olsa da bu istisna yalnızca 

konusu suç teşkil etmeyen hukuka aykırı emirler için geçerlidir. Bu hükme göre bu 

istisnanın geçerli olabilmesi, yani emrin yazılı olarak tekrarlanmasına gerek 

olmaması, sözlü emirlerin derhal yerine getirilebilmesi için emrin mutlaka Polis 

Vazife ve Salahiyet Kanununun 2. maddesinin B bendinde I den XIII e kadar 

sıralanan hallerden birisinin bulunması gerekmektedir125. Emrin mutlaka şekil 

açısından incelenmesi gerekmektedir. PVSK md. 2’nin B bendindeki XIII halden 

birisinin var olması halinde emir, muhteva bakımından incelenemez. Fakat emrin 

konusunun suç teşkil etmesi durumunda emir, yerine getirilmeyecektir. 

2. EMRİN YERİNE GETİRİLMESİNDE SORUMLULUK 
2.1. Genel Olarak 
Emrin yerine getirilmesi sonucunda işlenen fiil nedeniyle gerek emri yerine 

getiren memurun, gerekse emri veren amirin sorumluluklarının belirlenmesi gerekir. 

Özellikle de sorumluluklarının söz konusu olduğu hallerde bu sorumluluğun temel 

dayanağının tespit edilmesi, ayrı bir önem taşımaktadır. Zira söz gelimi emri verenin 
                                                 
124  Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 96. 
125  Dönmezer/Erman, a.e., s. 96. 
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talimatının konusunun suç teşkil etmesi halinde, emri verenin sorumluluğuna temel 

teşkil edecek hükmün de ayrıca değerlendirilmesi, bir zorunluluk arz etmektedir. Bu 

bağlamda iştirak kurumu, ayrıca irdelenmelidir.  

Sorumlulukların belirlenmesinde emrin niteliğine göre bir ayrımda bulunmak 

gerekmektedir. Zira emrin hukuka uygun olduğunda gerek emri veren, gerekse emri 

yerine getiren bakımından herhangi bir sorumluluk ortaya çıkmayacaktır. Dolayısıyla 

hukuka uygun emirler açısından sorumluluk bağlamında bir irdeleme yapılmasına 

gerek bulunmamaktadır. Ancak emrin yerine getirilmesi esnasında emri yerine 

getiren bakımından emrin sınırlarının aşılması söz konusu olabilir. Bu durumda emri 

yerine getirenin bir sorumluluğu gündeme gelecektir. Ancak şimdilik bu konuya 

ilişkin incelemenin ilerleyen kısımlarda yapılacağını belirtmekle yetinelim126.      

2.2. Hukuka Aykırı Emir ve Sorumluluk 
Emrin konusunun hukuka aykırı olması halinde emri veren ile yerine getirenin 

sorumluluğunun belirlenmesine ilişkin bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. 

Bu kapsamda konusu suç teşkil etmeyen hukuka aykırı emirle, konusu suç teşkil 

eden hukuka aykırı emir, ayrı ele alınıp incelenecektir.  

2.2.1. Konusu Suç Olmayan Hukuka Aykırı Emir Açısından Sorumluluk 
Daha evvel de ifade ettiğimiz üzere konusu suç olmayan emrin ceza hukuku ile 

herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla konusu suç olmayan hukuka aykırı 

emrin yerine getirilmesi halinde, emri verenle emri yerine getirenin ceza hukuku 

bakımından herhangi bir sorumlulukları söz konusu olmayacaktır.  

AY md.137/1’de ve DMK md.11’de kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve 

suretle çalışmakta olan kimsenin üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya 

Anayasa hükümlerine aykırı görmesi durumunda, yerine getirmeyeceği ve bu aykırılığı o 

emri verene bildireceği, ancak üstün emrinde ısrar etmesi ve bu emrini yazı ile 

yenilemesi halinde, emri yerine getireceği ve sorumlu olmayacağına dair hükme yer 

verilmiştir. Bu hükümler, konusu suç olmayan hukuka aykırı emirlere ilişkin olup 

tamamen idare hukuku ve anayasa hukuku ile ilgilidir. Dolayısıyla söz konusu 

                                                 
126  Bkz. üçüncü bölüm, 4. 
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düzenlemelerde emri yerine getiren memurun hiçbir hukuki sorumluluğunun 

bulunmayacağı vurgulanmaktadır127.  

Konusu suç olmayan hukuka aykırı emirlerin yerine getirilmesinde emri veren 

amirin sorumluluğu bakımından inceleme yapılacak olursa, emir yerine getirilerek 

işlenen fiilin suç olmaması sebebiyle amirin de ceza sorumluluğunun bulunmayacağını 

ifade etmek gerekir. Ancak hukuka aykırı emrin ısrarla yerine getirilmesini emreden 

amir, ceza hukuku dışındaki hukuk dalları bakımından sorumlu olacaktır. Zira TCK md. 

24/4’te, “Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından 

engellendiği hâllerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur.” hükmüne 

yer verilerek amirin sorumlu olacağı açıkça belirtilmiştir.  

Son olarak hukuka aykırı emrin yerine getirilmesini mazeret sebebi olarak 

kabul eden görüşlere göre, emri yerine getiren memurun kusurunun etkilendiği 

sonucuna ulaşılacak ve hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilecektir. 

Keza memurun işlediği fiil sebebiyle zarar gören üçüncü kimsenin tazminat hakları 

da saklı kalacaktır. Zira daha evvel de ifade ettiğimiz üzere konusu suç olmayan 

hukuka aykırı emrin mazeret nedeni olarak kabul edilmesi, emir üzerine 

gerçekleştirilen fiilin suç olduğunun kabul edilmesi sonucunu doğuracaktır. 

Dolayısıyla söz konusu emri veren amirin de yerine getirilen emirden dolayı dolaylı 

fail olarak sorumlu tutulması gündeme gelecektir. Bu durumda hiyerarşik yapı 

nedeniyle emri yerine getirmek zorunda kalan memur ise araç konumunda olacak ve 

mazur görülerek cezalandırılmayacaktır. Ancak bu görüşe katılmadığımızı daha 

evvel de ifade etmiştik.     

2.2.2. Konusu Suç Olan Emir Açısından Sorumluluk 
Konusu suç teşkil eden emirden bahsedilemeyeceğini, daha doğrusu bu şekilde 

bir talimatın emir olarak kabul edilemeyeceğine daha önce yer vermiştik. Ancak 

şimdilik Türk Hukukunda genel olarak kabul edilen ifade tarzını benimsediğimizi 

belirterek emrin konusunun suç teşkil etmesi halinde, amirin ve memurun 

sorumluluklarının ne şekilde sonuçlanacağını açıklığa kavuşturmamız gerekir.  

  TCK md.24/3 ve keza AY md.137/2 hükümlerine göre, konusu suç teşkil 

eden emir, asla yerine getirilmez. Yerine getirilmesi halinde, emri verenle emri 

                                                 
127 Günal, a.g.e., s. 137. 
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yerine getiren sorumlu olur. Dolayısıyla kanun koyucu, konusu suç olan emrin yerine 

getirilmesi halinde, hem amirin hem de memurun sorumlu tutulacağına hiçbir istisna 

getirmemiştir. Ancak her ne kadar kesin kural bu olsa da, Türk hukukunda tek bir 

halde bu kuralın geçerli olmadığını daha evvel ifade etmiştik. Zira As.CK md.41 

gereği, konusu suç teşkil eden emrin yerine getirilmesinden emrin sınırının 

aşılmaması ve amirin suç işlemek maksadıyla emri verdiğinin ast tarafından 

bilinmemesi kaydıyla astın sorumlu olmayacağı öngörülmüştür. O halde çeşitli 

ihtimaller dikkate alınarak iştirak kuralları çerçevesinde hem amirin, hem de 

memurun sorumluluklarının tespit edilmesi gerekmektedir (Bkz. Tablo 1). Buna 

göre; 

(1) Amir ile memur, bir suçun işlenmesi konusunda anlaşmış olabilirler. Zira 

bu durumda, artık ast-üst ilişkisinden kaynaklanan bir emirden bahsedilemeyecek ve  

her ikisi de, suçun işlenmesi konusunda iştirak iradeleri bulunduğundan müşterek fail 

olacaktır.  

(2) Memurun emrin hukuka uygunluğunu denetleme imkanının bulunması 

ihtimalinde, amirin emrin konusunun suç olduğunu bilmesi ve buna rağmen emrin 

yerine getirilmesini istemesi, memurun ise emrin konusunun suç teşkil ettiğini 

bilmesi ve emri yerine getirmesi durumunda amir, azmettiren; memur ise fail 

olacaktır. Zira amir, suç işleme düşüncesi olmayan memurda bu düşüncenin 

oluşmasına neden olmuştur. Memurun bu durumda emri yerine getirme 

mecburiyetinde bulunduğu gerekçesini ileri sürmesi kabul edilmeyecek, TCK 

md.24/3 gereği fail (azmettirilen) olarak sorumluluğuna gidilecektir. 

(3) Memurun emrin hukuka uygunluğunu denetleme imkanının bulunması 

ihtimalinde, amirin emrin konusunun suç olduğunu bilmesi ve buna rağmen emrin 

yerine getirilmesini istemesi, memurun ise emrin konusunun suç teşkil ettiğini 

bilmemesi ve emri yerine getirmesi durumunda yani emrin hukuka uygun olduğu 

konusunda hataya düşmesi (hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hata) 

durumunda ikili bir ayrıma gidilmesi gerekir. Buna göre; 

(a) Amirin, memurun emrin konusunun suç teşkil ettiğini bilmeyerek emri 

yerine getirdiğini bilmesi halinde amir, dolaylı fail; memur ise araç konumunda 
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olacaktır128. Ancak işlediği fiil bakımından taksirli sorumluluk hali saklıdır. Zira 

hukuka uygunluk nedeninin maddi şartlarında hataya düşmüştür (TCK md. 30/1)129. 

(b) Amirin, memurun emrin konusunun suç teşkil ettiğini bilmeyerek emri 

yerine getirdiğini bilmemesi, yani memurun emrin suç olduğunu bilerek yerine 

getirdiğini düşünmesi halinde amir, ne dolaylı fail ne de azmettiren olacaktır. Zira 

amir, araç konumundaki memurun suç işleme kastı olduğunu düşünmekte, aracının 

kastının bulunmadığını bilmemektedir. Bu nedenle amir, dolaylı fail olamayacaktır. 

Kasten işlenen bir suç bulunmadığından azmettirmenin de azmettirmeye teşebbüsün 

de mümkün olmadığı ifade edilmektedir130. 

(4) Memurun emrin hukuka uygunluğunu denetleme imkanının bulunmaması 

ihtimalinde, amirin emrin konusunun suç olduğunu bilmesi ve buna rağmen emrin 

yerine getirilmesini istemesi, memurun ise emrin konusunun suç teşkil ettiğini 

bilmesi ve emri yerine getirmesi durumunda amir, azmettiren; memur ise fail 

olacaktır. Zira amir, suç işleme düşüncesi olmayan memurda bu düşüncenin 

oluşmasına neden olmuştur131. Memurun ise bu durumda emrin hukuka uygunluğunu 

denetleme imkanının bulunmadığı, yerine getirme mecburiyetinde bulunduğu 

gerekçesini ileri sürmesi kabul edilmeyecek, suç olduğunu bilerek işlemesi nedeniyle 

TCK md.24/3 gereği fail (azmettirilen) olarak sorumluluğuna gidilecektir. 

(5) Memurun emrin hukuka uygunluğunu denetleme imkanının bulunmaması 

ihtimalinde, amirin emrin konusunun suç olduğunu bilmesi ve buna rağmen emrin 

yerine getirilmesini istemesi, memurun ise emrin konusunun suç teşkil ettiğini 

bilmemesi ve emri yerine getirmesi durumunda – ki hatadan basedilemeyecek ve 

mazeret nedeninin varlığı kabul edilerek memur mazur görülecektir - ikili bir ayrıma 

gidilmesi gerekir. Buna göre; 

(a) Amirin, memurun emrin konusunun suç teşkil ettiğini bilmeyerek emri 

yerine getirdiğini bilmesi halinde amir, dolaylı fail; memur ise araç konumunda 

olacaktır. Memurun ise mazeret nedeni dolayısıyla sorumluluğu bulunmayacaktır.   

                                                 
128 Fatih S.Mahmutoğlu, “Kusurluluk Prensibi Açısından Azmettirenin Ceza Sorumluluğu”, İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LXIII, S.1-2, 2005, s. 72. 
129  Farklı görüşler ve ayrıntılı bilgiler için bkz. üçüncü bölüm, 3. 
130  Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 387. 
131  Mahmutoğlu, a.g.e., s. 69. 
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(b) Amirin, memurun emrin konusunun suç teşkil ettiğini bilmeyerek emri 

yerine getirdiğini bilmemesi, yani memurun emrin suç olduğunu bilerek yerine 

getirdiğini düşünmesi halinde amir, ne dolaylı fail ne de azmettiren olacaktır. Zira 

amir, araç konumundaki memurun suç işleme kastı olduğunu düşünmekte, aracının 

kastının bulunmadığını bilmemektedir. Bu nedenle amir, dolaylı fail olamayacaktır. 

Kasten işlenen bir suç bulunmadığından azmettirmenin de azmettirmeye  teşebbüsün 

de mümkün olmadığı ifade edilmektedir. 

(6) Son olarak amirin emrin konusunun suç olduğunu bilmemesi ve emrin 

yerine getirilmesini emretmesi ihtimalinde, amir her halükarda fail olacaktır. Zira 

amirin hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hataya düşmesi nedeniyle 

kastın bahsedilemeyecek ve taksirli sorumluluk hali saklı olacaktır. Taksirli suçlarda 

azmettiren olması mümkün olmadığından ancak faillik oluşturulabileceği ifade 

edilmektedir132. Memur bakımından ise, dört farklı şekilde değerlendirme yapılması 

gerekmektedir. Buna göre; 

(a) Memurun emrin hukuka uygunluğunu denetleme imkanının bulunması 

halinde, 

* Memurun yerine getirdiği emrin konusunun suç teşkil ettiğini bilmesi halinde 

fail olarak sorumlu tutulacaktır. Ancak amirle memur arasında iştirak iradesi 

olmadığından müşterek fail olmayıp ayrı ayrı sorumluluklarına gidilecektir.  

* Memurun yerine getirdiği emrin konusunun suç teşkil ettiğini bilmemesi, 

hataya düşmesi halinde tıpkı amiri gibi fail olarak TCK md. 30/1 gereği taksirli 

sorumluluk hali saklı  olacaktır. 

(b) Memurun emrin hukuka uygunluğunu denetleme imkanının bulunmaması 

halinde, 

                                                 
132 Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 387. 

TABLO 1 

AMİR MEMUR EMRİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN 

DENETLENMESİ İMKANI 

Memurla birlikte suç işlemeye karar 

vermeleri halinde ast-üst ilişkisinin 

anlamı kalmayacak ve dolayısıyla 

emirden bahsedilemeyecektir. 

Amirle birlikte suç işlemeye karar 

vermeleri halinde ast-üst ilişkisinin 

anlamı kalmayacak ve dolayısıyla 

emirden bahsedilemeyecektir. 
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* Memurun yerine getirdiği emrin konusunun suç teşkil ettiğini bilmesi halinde 

fail olarak sorumlu tutulacaktır. Ancak amirle memur arasında iştirak iradesi 

olmadığından müşterek fail olmayıp ayrı ayrı sorumluluklarına gidilecektir.  

* Memurun yerine getirdiği emrin konusunun suç teşkil ettiğini bilmemesi 

halinde hatadan bahsedilemeyecek, emrin hukuka uygunluğunu denetleme imkanının 

bulunmaması nedeniyle mazeret sebebi söz konusu olduğundan memur, mazur 

görülecek ve cezalandırılmayacaktır. Memurun araç konumunda bulunduğundan da 

bahsedilemeyecektir. Zira amirin kastı bulunmadığından dolaylı fail olması da 

mümkün değildir.  

Son olarak kısaca As.CK md.41’de yer verilen iştiraka ilişkin hususa da 

değinmekte yarar bulunmaktadır. Zira söz konusu hükümde, “Aşağıdaki hallerde 

FAİL FAİL 

Emrin konusunun suç olduğunu 

biliyor ve buna rağmen yerine 

getirilmesini emrediyor 

AZMETTİREN 

Emrin konusunun suç olduğunu 

biliyor ve emre itaat ediyor 

FAİL 

MEMURUN DENETLEME İMKANI 

VAR 

Emrin konusunun suç olduğunu 

biliyor ve buna rağmen yerine 

getirilmesini emrediyor 

DOLAYLI FAİL 

Emrin konusunun suç olduğunu 

bilmiyor ve emre itaat ediyor (Emrin 

hukuka uygun olduğunu hususunda 

hataya düşüyor) 

FAİL (TAKSİRLİ SORUMLULUK 

HALİ SAKLI) 

 

MEMURUN DENETLEME İMKANI 

VAR 

Emrin konusunun suç olduğunu 

biliyor ve buna rağmen yerine 

getirilmesini emrediyor 

AZMETTİREN 

Emrin konusunun suç olduğunu 

biliyor ve emre itaat ediyor 

FAİL 

 

MEMURUN DENETLEME İMKANI 

YOK 

Emrin konusunun suç olduğunu 

biliyor ve buna rağmen yerine 

getirilmesini emrediyor 

DOLAYLI FAİL 

Emrin konusunun suç olduğunu 

bilmiyor ve emre itaat ediyor 

ARAÇ (Cezalandırılmaz) 

 

MEMURUN DENETLEME İMKANI 

YOK 

Emrin konusunun suç olduğunu 

bilmiyor ve yerine getirilmesini 

emrediyor 

AZMETTİREN OLAMAZ; FAİL 

(TAKSİRLİ SORUMLULUK 

HALİ SAKLI) 

Suç olduğunu 

biliyorsa     

FAİL 

Suç olduğunu 

bilmiyorsa (Hata) 

FAİL (TCK 30/1) 

 

MEMURUN DENETLEME İMKANI VAR 

Suç olduğunu 

biliyorsa     

FAİL 

Suç olduğunu 

bilmiyorsa (Hatadan 

bahsedilemez) 

Cezalandırılmaz 

 

MEMURUN DENETLEME İMKANI YOK 



134 
 

maduna da faili müşterek cezası verilir (...)” ibaresine yer verilmek suretiyle astın 

emrin sınırılarını aşması ya da amirinin suç işlemek maksadıyla emir verdiğini 

bilmesi durumlarında astın da asli maddi fail sayılacağı yani fail olarak 

cezalandırılacağı belirtilmiştir. Ancak astın işlenen suçta ikinci derecede rol alması, 

söz gelimi gözcülük yapması durumunda fer’i fail olarak sorumlu tutulacağı görüşü 

ileri sürülmüştür133. Ancak özellikle vurgulamak gerekir ki As.CK Ek Madde 8 

gereği iştiraka ilişkin olarak TCK’nın iştirak hükümleri geçerli olacaktır. 

Dolayısıyla As.CK md.41’te yer verilen iştirak hükmüne ilişkin ibarenin bir 

anlamı kalmadığı belirtilebilir134.  

3. EMRİN YERİNE GETİRİLMESİNDE HATA 
3.1. Genel Olarak 
Konusu suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmesi bakımından hata hali söz 

konusu olabilir. Buna göre, emri yerine getirenin hataya düşerek konusu suç teşkil 

eden emri yerine getirmesi, diğer bir deyişle konusu suç teşkil eden emri meşru 

zannetmesi halinde nasıl davranılması gerektiği sorunu gündeme gelecektir. Bu 

açıdan konuyu irdelemeden evvel şu şekilde bir ayrım yapmakta yarar 

bulunmaktadır: 1-Emrin bizatihi suç teşkil etmesi durumu, 2- Emrin kural olarak 

meşru olmasına rağmen şartlarından birinin gerçekleşmemesi nedeniyle suç teşkil 

etmesi durumu135. Aslında emrin bizatihi suç teşkil etmesi, yine emrin meşru 

olmasının şartlarından biri olan emrin şekil ve içerik bakımından kanuna uygun 

olması açısından yapılacak inceleme sonucunda, emrin ceza kanuna içerik açısından 

uygun olmadığı sonucuna ulaşılmasından başka bir şey değildir. Yani birinci halde 

de emrin koşullarına ilişkin hata halinden bahsedilecektir ki bu durum, ayrımın doğru 

olmadığını göstermektedir. O halde ayrımı haksızlık hatası ve emrin koşullarına 

ilişkin hata şeklinde ayırmak daha doğru bir sonuca varmamızı sağlayacaktır. 

Haksızlık hatasında emri yerine getiren, verilen emir üzerine işlediği fiilin haksızlık 

teşkil ettiğinin bilincinde değilken; emrin koşullarına ilişkin hatada ise, emrin yerine 

getirilmesinin hukuka uygun olması için varlığı gerekli olan şartların gerçekleştiği 

zannedilmektedir.  

                                                 
133 Erman, a.g.e., s. 230. 
134 Kangal, Askeri ceza, s. 129. 
135 Günal, a.g.e., s. 152; Dönmezer/Erman, a.g.e., s. 478. 
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Haksızlık hatasına ilişkin olarak TCK md. 30/4’te, “İşlediği fiilin haksızlık 

teşkil ettiği hususunda kaçınılmaz hataya düşen kimse bu hatasından yararlanır.” 

hükmüne yer verilmiştir. Kişinin işlediği haksızlık teşkil eden fiilin ceza kanununda 

veya özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki yer alan bir suç tipine uyması 

söz konusu olabileceği gibi yalnızca bu kanunlar dışındaki hükümlere aykırılık da 

taşıyabilir. İşte kişi, işlediği fiilin haksızlık oluşturduğunu bilmiyorsa bu durumda 

haksızlık hatasından bahsedilecektir136. Kişinin haksızlık hatasına düşerek konusu 

suç teşkil eden bir emri yerine getirmesi halinde bu hatadan yararlanabilmesi için 

hatasının kaçınılmaz olması gerekmektedir137. Ancak verilen emir üzerine 

gerçekleştirilen fiilin, kanunda suç olarak tanımlandığının bilinmemesinin, yani bu 

konuda hataya düşülmesinin bir önemi bulunmamaktadır. Zira TCK md. 4 hükmüne 

göre, ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. Aynı şekilde TCK md. 30 

gerekçesinde, “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.” şeklinde, bu husus özellikle vurgulanmıştır.  

Hatanın kaçınılabilir olup olmadığı konusunda Federal Alman Yargıtay’ı, 

somut olayın özelliklerine, failin meslek ve yaşam çevresine göre değişen bir vicdani 

denetim yapıp yapmadığına bakılması gerektiğini belirtmektedir138.  Kişinin 

araştırma yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, haksızlık bilincinin 

bulunmadığı kabul edilecek olsa da haksızlık hatasına düşmek konusunda kusurlu 

davrandığını belirtmek gerekir139.  

Bazı hallerde “kısa bir süre içerisinde” kişinin iki davranıştan birini seçmek 

zorunda kalması söz konusu olabilir. Özellikle de kişinin bu iki seçeneğin de 

haksızlık teşkil edeceği hususunda şüpheye düşmesi durumunda, şüpheyi ortadan 

kaldırmak için gerekli makamlara başvurabilecek süre, yeterli olmayabilir. Bu 

durumun failin fiili işlemekten kaçınmasını gerektirmeyeceği, söz konusu şüpheyi 

ortadan kaldırmak için her türlü olanağı kullanmak yönünde çaba sarf etmesi 

                                                 
136 Adem Sözüer, “Hukuki Hata”, Yargıtay Dergisi, C.21, S:4, Ekim 1995, s. 473. 
137 Sözüer, a.g.m., s. 477. 
138 Sözüer, a.g.m., s. 483. 
139 R.Barış Erman, “Yanılmanın Ceza Sorumluluğuna Etkisi”, Doktora Tezi, İstanbul 2006, s. 263. 
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gerekeceği, her türlü olanağın kullanılmasına rağmen şüphenin ortadan 

kaldırılamaması durumunda, faile kusur atfedilemeyeceği belirtilmektedir140.  

Bu konuda Demokratik Alman Cumhuriyeti’nde geçerli olan Sınır Kanunu ve 

bu kanuna göre tanınan silah kullanma yetkisi ile bu kapsamda emrin yerine 

getirilmesi büyük tartışmaları beraberinde getirmiştir. Sınır Kanununa göre, suç 

oluşturan ve olayın koşullarına göre bir cürüm olduğu anlaşılan bir eylemin kısa bir 

süre içinde işleneceği veya buna devam edileceği kesin görüldüğü durumlarda, ateşli 

silah kullanımı hukuka uygundur141. Esasında söz konusu hüküm, ölçülülük ilkesinin 

bir gereği olarak silah kullanma yetkisini sınırlandıran esaslar içermekteydi. Ancak 

sınır muhafızları, bu ölçütlere uymadan kaçma girişiminde bulunanları öldürmekte 

ve bu davranışları üstleri tarafından ödüllendirilmekteydi142. Alman Federal 

Mahkemesi, söz konusu olaylarda emrin yerine getirilmesi şeklinde bir mazeret 

nedeninin bulunmadığını, zira failin söz konusu emri doğrudan yerine getirdiğini, 

ateş edip etmeme kararını bizatihi kendisinin verdiğini belirtmiştir. Aynı şekilde 

insanların sınır kapılarından kaçmaya çalışmaları nedeniyle öldürülmelerini, yaşama 

hakkı gibi temel bir hakkın korunmasına aykırı olduğundan açıkça hukuka aykırı 

kabul ederek mazeret nedeninin bulunmadığına karar vermiştir143. Son olarak 

mahkeme, muhafızların emrin bağlayıcı olduğunu düşünmeleri hususuna değinmiş 

ve emri yerine getirenler bakımından haksızlık hatasının bulunduğunu, bu hatanın 

kaçınılır olup olmadığını değerlendirerek insan yaşamının korunan en üst değer 

olmasından dolayı hatanın kaçınılamaz bir hata olmadığı sonucuna ulaşmıştır144. 

Olaylarda emirlerin bağlayıcı olup olmadıklarına dair değerlendirmenin yanı sıra 

esasında muhafızların işledikleri fiillerin daha sonradan suç olarak addedilmesinin ve 

bu kimselerin cezalandırılmalarının kanunilik ilkesi açısından irdelenmesi gerektiği 

ifade edilmektedir145. Nitekim Alman Anayasa Mahkemesi, 24 Ekim 1996 tarihli bir 

kararında Radbruch olarak adlandırılan ve evrensel ilkeleri ağır şekilde ihlal 

                                                 
140 Erman, s. 266. 
141 Erman, s. 267. 
142 Erman, s. 267. 
143 Erman, s. 268. 
144 Erman, s. 268-269. 
145 Erman, s. 271. 
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eden saldırıları meşru gören hukuki düzenlemelerin maddi adalet anlayışı 

karşısında ikinci planda kalmasını öngören formülü benimsemiştir146.  

Mahkeme kararları, faillerin söz konusu emirlerin hukuka aykırılıklarını 

sorgulayabilecek bir devlet yapısı içerisinde bulunmadıkları, dolayısıyla da 

kaçınılabilir bir hataya düştüklerinden bahsedilemeyeceği gerekçesiyle 

eleştirilmiştir147.  

Bu durumda kişinin verilen emrin suç teşkil ettiğini bilmediğini ileri sürmesi 

kabul edilmeyecektir ki bu da konusu suç teşkil eden emirler açısından yasak 

hatasının kabul edilemeyeceğini ortaya koymaktadır. Keza gerekçeye göre, hatanın 

kaçınılmaz olduğunun belirlenmesinde kişinin bilgi düzeyi, gördüğü eğitim, içinde 

bulunduğu sosyal ve kültürel çevre koşulları göz önünde bulundurulacak ve buna 

göre kamu görevini yerine getiren bir memurun verilen emrin suç teşkil ettiği 

hususunda kaçınılmaz hataya düştüğünü belirtmek yerinde bir tespit olmayacaktır. 

Zira söz gelimi birlik komutanının, kışlanın önünden geçen herkese ateş edin 

şeklinde emir vermesi üzerine birliğe yeni gelen askerin yanılarak ateş etmesi, 

haksızlık hatası olup kaçınılamaz bir hata olmadığından dolayı ateş eden askerin de 

emri veren komutan gibi sorumlu olması sonucunu doğuracaktır148. Nitekim düşülen 

hatanın kaçınılamaz bir hata olarak nitelendirilebilmesi için hataya düşen kişinin 

içerisinde bulunduğu durumun ve şahsi özelliklerinin incelenmesi gerekir. Aynı 

konuda hataya düşen iki kişiden birinin hatası kaçılamaz olarak kabul 

edilebilecekken, diğerinin hatası kaçınılabilir olarak kabul edilebilir. Konusu suç 

teşkil eden bir emrin yerine getirilmesi hususunda emri alan astın düşmüş olduğu 

hata, kaçınılamaz olarak kabul edilemez. Öyle ki astın, belirli bir liyakat sahibi 

olarak o göreve geldiği kabul edildiğinde göreviyle ilgili olarak verilen emrin niteliği 

hususunda hataya düşmesi, mazur görülebilecek bir durum değildir.     

 Ancak verilen emrin konusu suç teşkil etmeyen hukuka aykırı bir emir olması 

halinde bu defa kanaatimizce söz konusu durum ceza hukukunun konusuna 

girmediğinden dolayı değerlendirmeye gerek bulunmamaktadır. Buna göre konumuz 

bakımından esas irdelenmesi gereken, emrin maddi koşullarında hata halidir.  
                                                 
146 Erman, s. 272. 
147 Erman, s. 272. 
148  Demirbaş, a.e., s. 264. 
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3.2. Emrin Maddi Şartlarında Hata 
Bir emir verildiğinde memurun bu emri hem içerik, hem de şekil açısından 

kontrol etmekle yükümlü ve görevli olduğunu daha evvel sıkça ifade etmiştik. 

Memurun yaptığı araştırma sonucunda meşru olmayan bir emri meşru zannederek 

yerine getirmesi halinde hataya düşmesinden bahsedilecektir. Zira memur, emrin 

meşruluğunu sağlayan koşullardan herhangi birinin bulnmaması nedeniyle meşru 

olmayan bir emri, koşulların gerçekleştiğini düşünerek meşru olduğu sonucuna 

ulaşıp yerine getirmektedir. Yani emrin meşruluğunu sağlayan koşullardan herhangi 

birinde hataya düşmektedir. Meşru bir emrin yerine getirilmesi halinde söz konusu 

emir, hukuka uygunluk nedeninin gerçekleşmesine sebep olacağından memurun bu 

konuda içerisinde bulunduğu hata, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

koşullarında hata olarak nitelendirilmelidir. Bu bağlamda özellikle ifade etmek 

gerekir ki, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında hata halinde fail, 

işlediği fiilin haksızlık teşkil ettiğini bilmektedir. Yani fiilinin haksızlık teşkil ettiği 

konusunda herhangi bir hatası söz konusu değildir.   

O halde esas sorun, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında hatanın 

bulunması durumunda hangi hükme dayanılarak sonuca varılacağıdır. Bu konuda iki 

görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe göre, sorun haksızlık hatası bağlamında ele 

alınmakta olup kişinin kastının varlığı kabul edilerek hatasının kaçınılmaz olup 

olmadığı irdelenmektedir149. İkinci görüşe göre ise, kişinin unsurlar konusunda hatası 

olmasa da meselenin kıyas yoluyla unsurlarda hataya göre çözümlenmeye çalışıldığı 

kabul edilmektedir150. Nitekim TCK md.30’da sorunun birinci görüşe göre 

çözümlenmeye çalışıldığı madde gerekçesinde, “Hükûmet Tasarısının 23. 

maddesinin 3. fıkra veya bendinde düzenlenen “hukuka uygunluk nedenlerinde hata” 

ile ilgili hüküm, bölüm başlığına paralel olarak değiştirilmiştir. Madde metnindeki 

“hukuka uygunluk nedenleri” yerine, “ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan 

nedenler” ibaresi konulmuştur. Somut olayda söz konusu nedenlere ait koşulların 

gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanabilecektir. 

Ancak, bunun için hatanın kaçınılmaz olması gerekir. Hatanın kaçınılabilir olması 

durumunda ise, kişi işlediği fiilden dolayı sorumlu tutulacak ve fakat bu hata, temel 
                                                 
149  Sözüer, .ag.m., s. 477. 
150  Sözüer, a.g.m., s. 478. 
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cezanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır.” şeklindeki ifadelerle 

belirtilmektedir. Keza TCK’da hukuka uygunluk nedenlerinin de “ceza 

sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler” başlığı altında düzenlenmesi de bu 

durumun bir göstergesi kabul edilebilecektir. O halde gerek TCK’nin kabul ettiği 

görüş gerekse Türk hukukundaki hakim görüş, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

şartlarında hata halinde TCK md.30/3 hükmü gereği hatanın kaçınılmaz olup 

olmadığının belirlenmesi gerektiğinden yanadır. 

Buna rağmen bizim de katıldığımız diğer görüşe göre, hukuka uygunluk 

nedenlerinde hata TCK md. 30/1 bağlamında değerlendirilmeli ve bu şekilde bir hata 

halinde kişinin kastının bulunmadığı, ancak taksirli sorumluluk halinin saklı olduğu 

sonucuna ulaşılmalıdır. Zira hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarının da 

kast kapsamında bulunduğu, yani failin fiilini işlerken herhangi bir hukuka uygunluk 

nedeni söz konusu ise bunun şartlarının gerçekleştiğini de bilmesi gerektiği ifade 

edilmektedir151. Söz gelimi bir kolluk görevlisine, amiri tarafından (X) adresindeki 

evde bulunan bilgisayara elkoyması152 emrini vermesi üzerine kolluk görevlisi 

bilgisayara elkoyması halinde, şayet söz konusu elkoyma bakımından hakim kararı 

söz konusu değilse polisin bilgisayara elkoyma işlemi, meşru olmayacak ve hırsızlık 

suçunun, özel hayatın gizliliğini ihlal ve keza arama kararının da bulunmaması 

durumunda konut dokunulmazlığının ihlali suçunun oluşmasına sebep olabilecektir. 

Esasında olayda polisin hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hataya 

düşmesi söz konusudur. Nitekim söz konusu elkoyma işleminin hukuka uygun hale 

gelmesini sağlayacak şartlardan biri olan “hakim kararının bulunması” olayda 

gerçekleşmemesine rağmen kolluk görevlisi, gerçekleştiğini düşünerek hataya 

düşmüştür. Birinci görüşe göre, memurun söz konusu fiilinden dolayı sorumlu 

tutulmaması için TCK md.30/3 gereği hatasının da kaçınılmaz olması gerekmektedir. 
                                                 
151  Aksi takdirde yani hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarının tipiklik kapsamında kabul 

edilmemesi halinde, hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşulları gerçekleşmediği halde kişinin 
gerçekleştiğini düşünmesi ve işlediği söz konusu suç bakımından kastının varlığından 
bahsedilmesi sonucunu beraberinde getirecektir (Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 145); Keza bu görüşe 
göre, TCK md. 30/3 hükmü yalnızca kusurluluğu etkileyen nedenlerin maddi şartlarında hata 
halinde uygulanacaktır. 

152  Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması 
halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar 
programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya 
çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir 
(CMK md. 134/1) 
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Hatanın kaçınılmaz olduğunun belirtilebilmesi için somut olay ve hataya düşen 

kimsenin şahsi özellikleri dikkate alınarak karar verilmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla amirinin hakim kararını aldığını düşünerek belirtilen adresteki 

bilgisayara elkoyma işlemini gerçekleştiren kolluk görevlisinin hataya düştüğü, fakat 

bu hatasının kaçınılmaz olmadığı sonucuna varılması gerekmektedir. Zira bir kolluk 

görevlisinin, emrin şekil ve içerik açısından hukuka uygunluğunu denetleme yetki ve 

yükümlülüğüne sahip olduğunu, dolayısıyla evvela emri verenin yetkili olup 

olmadığını denetlemesi gerektiğini daha evvel ifade etmiştik. Bu yükümlülüğünü 

yerine getirmeyen bir kolluk görevlisinin bu hatasının kaçınılmaz olduğu 

belirtilemeyecektir. Bu konuda kolluk görevlisinin sorumlu tutulamayacağını, zira 

hatasının kaçınılmaz olduğunu belirten görüşler de bulunmaktadır153.  

Bizim de katıldığımız ikinci görüşe göre ise, hakim tarafından elkoyma işlemi 

hakkında bir karar verilmemesine rağmen kolluk görevlisinin hakim kararı 

verildiğini zannetmesi halinde hukuka uygunluk nedenlerinde hataya düşen kolluk 

görevlisinin TCK md. 30/1 gereği kastının bulunmadığı sonucuna ulaşılacak ve 

taksirli sorumluluk hali saklı olacaktır. Buna göre, hakim kararı olmaksızın yapılan 

elkoyma işleminin meydana getirebileceği suçların taksirle işlenebilmeleri 

durumunda kolluk görevlisinin fiili bakımından taksir değerlendirmesinin yapılması 

gerekecektir.     

Çözüme kavuşturulması gereken bir diğer mesele, hukuken mevcut olmayan 

bir emrin, memurun aldatılması suretiyle icra ettirilmiş olması durumunda nasıl 

davranılması gerekeceği hususudur. Günal, “Sahte olarak düzenlenmiş bir belgeye 

dayanarak verilen emri, memur yerine getirdiği takdirde memurun hata neticesinde 

kastının bulunmamasından dolayı sorumlu olmaması gerekmektedir154.” şeklinde 

görüş belirtmektedir. Ancak günümüzde bu görüşü kabul etmemiz mümkün değildir. 

Zira hata, verilen emrin hukuka uygun olup olmadığı hususuna ilişkin olduğunu 

kabul etmemiz daha doğru olacaktır. Bundan ötürü hatanın kaçınılmaz olup 

olmadığını incelemek gerekmektedir.   

                                                 
153  Demirbaş, a.e., s. 264. 
154  Günal, a.g.e., s. 150. 
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Emrin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu ve amirin yetkili olduğu 

hususlarında hataya düşülebilir. Amir, kanuna uygun zannederek aykırı-meşru 

olmayan bir emir verebilir; memur da bu emri zorunlu zannederek yerine getirebilir. 

Bu durumda amirin, kanunu olaya yanlış uygulamaktan dolayı sorumlu olması 

gerektiği, memurun ise emrin açıkça kanuna aykırı olmaması yönünde gerekli 

kontrolleri gerçekleştirmesi durumunda sorumlu olmaması gerektiği belirtilmektedir. 

Bu hata, taksirden kaynaklanmışsa ve kanun, fiili taksirli bir suç olarak 

cezalandırmışsa taksirinden dolayı sorumluluk söz konusu olacaktır155.  

4. EMRİN YERİNE GETİRİLMESİNDE SINIRIN AŞILMASI 
Amirin emrinin yerine getirilmesi bağlamında değinilmesi gereken son husus, 

emrin yerine getirilmesinde sınırın aşılması meselesidir. Zira memurun, emri yerine 

getirirken sınırı aşması söz konusu olabilir. Dolayısıyla hukuka uygunluk 

nedenlerinde sınırın aşılması halinin de ayrıca irdelenmesi gerekir. 

TCK md. 27/1 hükmüne göre, ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın 

kast olmaksızın aşılması hâlinde, fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, 

taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek 

hükmolunur. “Ceza sorumluluğunu kaldıran” ibaresinden anlaşılması gerekenin 

yalnızca hukuka uygunluk nedenleri olduğunu, yani kusuru kaldıran veya azaltan 

nedenlerde sınırın aşılmasının söz konusu olacağının kabul edilmediğini daha evvel 

ifade etmiştik. O halde amirin hukuka uygun emrinin yerine getirilmesinde hukuka 

uygunluk sebebinin bulunduğu kabul edildiğinden TCK md.27/1 kapsamında sınırın 

aşılması kabul edilecektir.  

Her şeyden önce sınırın kast olmaksızın aşılması gerekir. Yani amirin verdiği 

emri yerine getirirken memurun sınırı kasten aştığı belirlecek olursa bu durumda 

memur, kasten gerçekleştirdiği haksızlıktan dolayı sorumlu tutulacaktır156. Buna göre 

sınırın taksirle aşılması ve fiilin taksirle işlenenen bir suç olması halinde failin 

taksirli sorumluluk hali söz konusu olacak ve cezada belirli oranlarda indirim 

yapılacaktır.  

                                                 
155  Günal, a.e., s. 151. 
156  Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 242. 
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O halde söz gelimi arama kararına binaen konuta giren kolluk görevlisinin 

konutun altındaki iş yerini de araması durumunda sınırın aşılmasından bahsedileceği 

ifade edilmektedir157. Keza suç işlerken rastlanan bir kimsenin CMK md.90 gereği 

yakalanması emri üzerine kolluk görevlisi, şüpheliyi yakalanmasını sağlamak 

amacıyla ve sağlayacak ölçüde silah kullanmaya yetkilidir (PVSK md. 16/7). Ancak 

PVSK md. 16/8’de kolluk görevlisinin silah kullanma yetkisinin sınırları da 

belirlenmiştir. Buna göre kolluk görevlisi, silah kullanmadan önce kişiye 

duyabileceği şekilde "dur" çağrısında bulunur. Kişinin bu çağrıya uymayarak 

kaçmaya devam etmesi halinde, önce uyarı amacıyla silahla ateş edilebilir. Buna 

rağmen kaçmakta ısrar etmesi dolayısıyla ele geçirilmesinin mümkün olmaması 

halinde ise kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde 

silahla ateş edilebilir. Dolayısıyla şüphelinin ele geçirilmesinin mümkün olmaması 

ihtimalinde amirin emri üzerine silah kullanan kolluk görevlisinin şüpheliyi 

yakalamak amacıyla ve yakalayacak ölçüde eteş etmesi gerekir. Söz gelimi kimliği 

belirlenemeyen ve kaçmakta olan şüphelinin yakalanması için dur ihtarı ve uyarı 

ateşinin ardından şüphelinin ayağına doğru ateş eden kolluk görevlisinin şüphelinin 

ölümüne neden olması durumunda hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın 

aşılmasından bahsedilecektir. Dolayısıyla söz konusu olay bakımından TCK md. 

27/1 bağlamında bir değerlendirmenin yapılması ve sonuca varılması gerekmektedir. 

                                                 
157 Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 241. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ve MİLLETLERARASI CEZA 

HUKUKUNDA AMİRİN EMRİNİ YERİNE GETİRME 

 

1. GENEL OLARAK 

Amirin emri, hiyerarşik yapıda yer alan ast-üst ilişkisi içerisinde verilen emir 

üzerine hareket eden kişinin işlediği fiilin suç oluşturması halinde, sanık 

konumundaki emri yerine getirenin bağışıklık/dokunulmazlık iddiası olarak ifade 

edilmektedir1.  

Amirin emri, daha evvel de ifade ettiğimiz üzere Sırp ve Hırvat sanıklar 

hakkında yapılan yargılamalarla, Polonya’da bulunan Nazi ölüm kamplarında 

Yahudiler olmak üzere 17,000 insanın ölümüne neden olan Alfons Götzfried 

hakkında yapılan yargılamalarda ileri sürülmüş ve büyük tartışmalara neden 

olmuştur. Zira özellikle de savaş suçlarına ilişkin yapılan yargılamalarda, “Yalnızca 

emirleri yerine getirdim!” savunmasında bulunulmuş ve bu durum, görevini yerine 

getiren astın cezalandırılmaması gibi bir durumun söz konusu olup olmayacağı 

sorusunu gündeme getirmiştir2. Tarihçe kısmında değindiğimiz üzere, amirin emri 

savunmasına ilk olarak Breisach’da 1474 yılında bugünkü insanlığa karşı suçlarla 

eşdeğer suçları işlediği iddiasıyla Peter von Hagenbach’ın uluslararası 

yargılamasında atıfta bulunulmuş; ancak bu savunma, mahkeme tarafından “adam 

öldürme, cinsel saldırı, kanuni olmayan vergilendirme, özel mülkiyete el koyma gibi 

vahşi olarak nitelendirilebilecek emirlerin yerine getirilmesi yükümlülüğünün 

bulunamayacağı, aksine bu şekildeki emirlerin yerine getirilmemesi yükümlülüğünün 

olacağı” gerekçesiyle kabul edilmemiştir3.  

                                                 
1 Hiromi Sato, The Execution of Illegal Orders and International Criminal Responsibility, 

Sprink, 2011, s. 9. 
2  Gary D.Solis, Obedience of Orders and The Law of War: Judicial Application in American 

Forums, “The American University International Law Review”, Vol. 15, No. 1, s. 483. 
3  Andreas Zimmermann, Superior Orders, “The Roma Statue Of The International Criminal 

Court: A Commentary”, Vol. I, Oxford University Press, s. 958; Adem Sözüer/R.Barış Erman, 
“Uluslararası Ceza Mahkemesi”, Adalet Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı, Beta Yayınevi, 
İstanbul 2000, s. 243; R.Murat Önok, Tarihi Perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı, Turhan 
Kitabevi, Ankara 2003, s. 23-24; Ali Rıza Töngür, Uluslararsı Ceza Mahkemesinin Kapsamı ve 
Yargılama Hukuku, Kazancı Yayınları, İstanbul 2005, s. 4; Peter von Hagenbach, “Tanrı’nın ve 
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Tarihsel geçmiş incelendiğinde, söz gelimi Eski Yunanlarda (Grek) savaşlarda 

dahi tapınak gibi yerlerin yıkılmasının yasaklanması şeklinde belirli kuralların 

konulduğu belirtilmektedir. Zira Rönesans’tan sonra, orantılılık kavramını 

tanımlayan ve savaşçılar ile siviller arasındaki ayrımı ortaya koyan adil savaş 

kavramı ortaya çıkmıştır. Nitekim buna benzer şekilde günümüzde, Geneva ve Lahey 

Konvansiyonları gibi uluslararası anlaşmalar savaş gruplarının fiillerinin standardını 

belirlemektedir. Tıpkı savaş hukuk kuralları gibi kuralların ihlaliyle suçlanan 

askerlerin bir savunma olarak sürekli amirlerine itaati ileri sürmeleri de çok eski 

zamanlara dayanmaktadır4.  

Amirin emrine ilişkin olarak tarihi geçmiş içerisinde ortaya konulan bilimsel 

yaklaşımlar incelendiğinde ise, ilk olarak Augustine, hukuka aykırı fiillerin 

işlenmesine yönelik olarak verilen emirlere itaat edilip edilmeyeceği sorununa 

değinmiş ve herhangi bir savaş esnasında emri yerine getiren askerin yerine getirdiği 

emir nedeniyle suçlu kabul edilmemesi gerektiğini ifade etmiş; bunu aksine Grotius 

ise, askerin bu şekilde bir savaş esnasında verilen emri reddetmeye yetkili olduğunu, 

dolayısıyla emri yerine getirmesinden ötürü sorumlu olmaması gibi bir durumun 

kabul edilemeyeceğini belirtmiştir5. Uluslararası hukuk açısından genel uygulama 

ise, Avrupa’da iyi niyetli (bona fide) olarak emri yerine getiren kamu görevlisinin 

amirin emrine itaat dolayısıyla mazur görülmesi şeklindeyken, Anglo-Amerikan 

sisteminde hukuka aykırı emrin yerine getirilmesinden dolayı kamu görevlisi 

bakımından amirin emri şeklinde bir mazeret nedeninin kabul edilmemesi 

yönündedir6.  

Amirin emri, emrin hukuka uygun olmadığı hallerde kesin şekilde bir mazeret 

nedeni olarak kabul edilmemektedir. Emrin hukuka aykırı olması halinde, söz 
                                                                                                                                          

insanların yasaları”na karşı işlediği fiilleri nedeniyle ölüm cezasına mahkum edilmiştir (Gökçen 
Alpkaya, Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi, Turhan Kitabevi, Ankara 2002, 
s. 1).  

4  Solis, a.g.m., s. 485. 
5  L.C. Green, Superior Orders In National and International Law, A.W. Sijthoff, Leyden, 1976, 

s. 5-6; Zimmermann, a.g.m., s. 958; Hugo Grotius, her emrin reddedileceğini belirtmeyip Tanrının 
emirlerine veya Doğal Hukukun aksine olarak otorite tarafından verilen emirlerin yerine 
getirilmemesi gerektiğini ileri sürmektedir (Solis, a.g.m., s. 486); Bu konuda Francisco de Vitoria 
gibi bazı görüş sahipleri ise, askerin itaat zorunluluğunun bulunup bulunmadığını savaşın haklı 
olup olmamasına göre ayırmış ve bu şekilde bir inceleme gerçekleştirmiştir (Green, a.g.m., s.5). 

6  Alexander N. Sack, “War Crimes and the Defense of Superior Order in International Law”, 
Lawyers Guild Review, s. 11. 
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konusu emre binaen işlenen fiil de hukuka aykırı olacaktır. Buna rağmen bazı 

durumlarda somut olayın özelliklerine göre, her ne kadar fiili işleyen kimse hukuka 

aykırı fiili işlemiş olsa da cezasında belirli oranlarda indirime gidilmesinin söz 

konusu olacağı kabul edilmiştir7.  

Amirin emri, emre itaat ederek haksız fiil işleyen kimse açısından 

kendiliğinden bir savunma oluşturmayacak; kişide herhangi bir suç işlemeye yönelik 

olarak herhangi bir kötü niyetin bulunmaması, bir savunma ya da mazeret sebebine 

yol açmayacaktır8. Bu konuda Robin Hood örneği verilmekte ve yalnızca fakirlere 

dağıtmak amacıyla zenginlerden para çalan Robin Hood’un niyeti ne olursa olsun, 

işlediği fiilin hala suç olduğu; yerine getirilen hukuka aykırı fiilin işlendiği sırada 

hukuka aykırı olduğunun bilinmesi yani hukuka uygun olmadığının farkında 

olunması ve buna rağmen isteyerek yerine getirilmesi halinde, amirin emrinin bir 

mazeret teşkil etmediği kabul edilmektedir9.         

2. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA AMİRİN EMRİNİ YERİNE 

GETİRME 

2.1. İngiltere 

Günümüzde İngiltere’de amirin emri şeklinde bir savunma kabul 

edilmemektedir10. Ancak Uluslararası Ceza Hukuku bağlamında Roma Statüsü’nde 

bu konuya ilişkin olarak 33’üncü maddenin kabul edilmesi üzerine, İngiltere’de de 

amirin emri tartışılmaya başlanmıştır11.  

İngiltere’de eski dönemlerde amirin emrine ilişkin olarak emri yerine getirenin 

fiilinin tehdidin etkisi altında işlendiği sonucuna ulaşılmaktaydı. Daha sonraki 

zamanlarda Blackstone’da, bu hususa ilişkin olarak “Şayet bir kimse tehdit veya 

                                                 
7  Sack, a.g.m., s. 12. 
8  Sack, a.g.m., s. 12. 
9  Sack, a.g.m., s. 12. 
10  C.M.V. Clarkson, H.M. Keating, S.R. Cunningham, Clarkson and Keating Criminal Law: Text 

and Materials, Thomson Reuters, Seventh Edition, 2010, s. 366; Bu durum, yalnızca İngiltere’de 
geçerli olmayıp, Birleşik Krallığa bağlı Galler olarak anılan Wales’de de geçerlidir (Jonathan 
Herring, Criminal Law Text, Cases and Materials, Oxford University Press, Fourth Edition, 
2010, s. 676). 

11  Shlomit Wallerstein, “Why English Law Should Not Incorporate the Defence of Superior Orders”, 
Criminal Law Review, Thomson Reuters, 2010, s. 109; Zira Wallerstein, Roma Statüsü’ndeki söz 
konusu hükümle birlikte, İngiliz Hukukunda da amirin emri savunmasının kabul edilmesi gerektiği 
şeklinde bazı görüşlerin ileri sürüldüğünü ifade etmektedir (Wallerstein, a.g.m., s. 109).   
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cebir altında bir fiil işlerse, bu kişinin mazur görülmesi adil olacaktır.” şeklinde yer 

alan hükme dayanılarak davalar çözüme kavuşturulmaktaydı12. Ancak yine de amirin 

emri şeklinde bir savunmaya hiçbir şekilde yer verilmemekte ve birçok olay tehdit 

esas alınarak çözüme kavuşturulmaktaydı13.  

19. yüzyıl boyunca, İngiliz Mahkemeleri koşullu sorumluluk yaklaşımını 

benimseyerek söz konusu emrin açıkça hukuka aykırı olması halinde, amirin emri 

savunmasını reddetmiştir. Nitekim 1860’lı yıllarda Keighly v. Bell davasında 

mahkeme, amir tarafından verilen emir açıkça hukuka aykırı olmadıkça astın mazur 

görülebileceğine karar vermiştir14.    

1914 tarihli İngiliz Askeri Hukuk El Kılavuzunda amirin emri savunması, emri 

yerine getiren kimseye kendiliğinden bir savunma sağlamaktaydı. İlk defa 1884 

yılında yazılan bu kılavuzda, amirin emri savunmasına 1914 yılında yer verilmiştir. 

1914 tarihli kılavuzun 443’üncü maddesinde, düşman askerlerinin yerine getirdikleri 

kanun hükümlerinden dolayı cezalandırılmaları gerektiği hüküm altına alınmış; buna 

rağmen söz konusu hükme göre, amirin emri altında işlenen fiiller, savaş suçu olarak 

kabul edilmemiştir15.  

Günümüzde İngiltere’de söz konusu kuruma ilişkin olarak gerek doktrinsel 

tartışmalara, gerekse yargısal kararlara değinmeden önce İngiliz Hukuk sisteminde 

suç ve suçun unsurlarına kısaca değinmekte yarar görüyoruz. Buna göre İngiliz 

Hukuk sisteminde, bir kimse amirinin emrini yerine getirmiş olsa dahi, işlediği fiil 

açısından actus reus ve mens rea unsurlarının bir arada bulunması halinde bu 

                                                 
12  Green, a.g.e., s. 17-18.  
13  Lordlar Kamarasının konuya ilişkin birçok olayda tehdit üzerinden karar verdiği dava örneklerine 

yer verilmiştir: D.P.P., Northern Ireland v. Lynch, McGrowther’s Case, R. v Steane, R. v. Hudson 
and Taylor (Green, a.g.e., s. 18-20); Brewer, Aglo-Sakson Hukuk sistemlerinde, amirin emrinin 
bir savunma olarak kabul edilmediğini, yalnızca cezayı hafifleten bir neden olarak dikkate 
alınabileceğini ifade eden görüşlerin bulunduğunu belirtmiştir (T.C. Brewer, “Their’s Not to 
Reason Why – Some Aspects of The Defence of Superior Orders in New Zealand Military Law”, 
Victoria University of Wellington Law Review, Vol.10, Feb.1979-Sep.1980, s. 46).   

14  Paul Eden, “Criminal Liability and The Defence of Superior Orders”, The South African Law 
Journal, Vol.108, Juta&Co Ltd. Law Publisher, Cape Town and Johennesburg, 1991, s. 647; 
Brewer, a.g.m., s. 50; Nico Keijzer, “A Plea For The Defence of Superior Order”, Israel 
Yearbook on Human Rights, Vol.8, 1978, s. 87; Stanley Yeo, Criminal Defences in Malaysia 
& Singapore, Third Edition, LexisNexis, 2005, s. 335. 

15  Sato, a.g.e., s. 19. 
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kimsenin suçlu olduğu sonucuna ulaşılacaktır16. Nitekim İngiliz Hukukunda işlenen 

fiilin suç olduğuna hükmedilebilmesi için esasında üç ana unsurun bir arada 

bulunması gerektiği, bunların kişinin yapması veya yapmaması şeklinde ortaya çıkan 

hareketi ifade eden actus reus, yine kişin işlediği fiil bakımından iradesinin bir 

yansımasını ifade eden mens rea ve son olarak işlenen fiil ile meydana gelen netice 

arasındaki bağı ifade eden causation dan oluştuğu belirtilmektedir17. Bunun dışında 

“Defences” olarak isimlendirilen savunmalar vardır ki bunların varlığı halinde 

kişinin hiç ceza almaması söz konusu olabileceği gibi, cezasında azalmaya 

gidilmesinden de bahsedilebilecektir. Bu savunmalar, genel olarak dört başlık altında 

incelenmekte olup, ilk grup kişinin anlama eksikliğini ifade eden yaş küçüklüğü ve 

akıl hastalığı, ikinci grup actus reus’un varlığını ortadan kaldıran meşru savunma ve 

refleks, üçüncü grup mens rea’yı ortadan kaldıran hata ve sarhoşluk, dördüncü grup 

ise mazeret nedeni olan cebir/tehditten ibarettir18. Bunun yanı sıra birçok görüş 

tarafından mazeret nedenleri altında zorunluluk halinin de bulunduğunun kabul 

edildiğini belirtmek gerekir19. Görüldüğü üzere ne cezayı kaldıran ne de hafifleten 

nedenler arasında İngiliz hukuku bakımından amirin emrini yerine getirme yer 

almaktadır. Buna rağmen bazı görüşler tarafından amirin emrine değinilmekle 

birlikte, amirin emrini yerine getirmenin bir savunma teşkil etmediği de 

vurgulanmaktadır.  

Bu durum, yakın geçmişte Yip Chiu-cheung v R20 olayında, Privy Council 

tarafından verilen karar irdelenerek daha iyi bir şekilde ele alınabilir. Uyuşturucu 

takip görevlisi olan kişi, Hong Kong ve Avustralyalı görevlilerin direktifleri ile 

illegal olarak eroini Hong Kong’dan Avustralya’ya taşımasını içeren bir plana katılır. 

Gizli anlaşma için emri yerine getiren kişinin mahkumiyeti, gizli uyuşturucu takip 

görevlisinin plan dahilinde ürünleri taşıyarak suç işlemesine dayanmaktaydı. Kişinin 
                                                 
16  Russell Heaton/Claire de Than, Criminal Law, 3 rd Edition, Oxford University Press, 2011, s. 

313.  
17  Caroline Buckley/Stephen Buckley, Understanding Criminal Law, Manchester, University 

Press, 2008, s. 9. 
18  Emily Finch/Stefan Fafinski, Criminal Law, Law Express, 3 rd Edition, 2011, s. 11. 
19  Buckley/Buckley, a.g.e., s. 144. 
20  1994, 2 All ER 924 (Russell Heaton/Claire de Than, s. 313; Richard Card, Card, Cross and Jones 

Criminal Law, Oxford University Press, Eighteenth Edition, 2008, s. 751; Herring, a.g.e., s. 676; 
Privy Council, amirin emri savunmasının “evrensel olarak her zaman reddedildiği” kararını 
vermiştir (Clarkson/Keating/Cunningham, a.g.e., s. 367). 
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ilgili otoritelerin direktifleri ve emirleri doğrultusunda hareket etmiş olması gerçeği, 

bir savunma olarak kabul edilmemiş ve mahkeme, amirin emrinin genel bir savunma 

olmasını etkili şekilde reddeden Avustralya Yüksek Mahkemesi’nin A v Hayden21 

kararında ulaştığı hükme benzer bir sonuca ulaşmıştır. Buna göre, “Hukuk 

sistemimizde, yetkili kişiye otoriteye karşı hukuka uymamak şeklinde bir yetki 

sağlamaması ve yetkili amirin emri dahilinde hareket ettiğini belirten kişi için bu 

durumun bir mazeret kabul edilmemesi kuralı esastır.”  

Bu kararın, askeri eğitimde amirin emrine kayıtsız şartsız itaatin söz konusu 

olmasına rağmen askeri olaylarda da uygulanabileceği düşünülmüş, nitekim bu 

durum, suçluluğu konusunda herhangi şüphe bulunmamasına rağmen Kuzey 

İrlanda’da Clegg22 isimli bir askerin olayında görülmüştür. İngiliz ordusunda rütbesiz 

bir asker olan Clegg, diğer 14 asker ve polis görevlileriyle birlikte devriye 

gezmekteydi. Kontrol noktasına yaklaşan bir aracın durması yönündeki talimatı 

reddetmesi ve ön lambaları yanar haldeyken Clegg’e ve Pte Aindow isimli diğer 

askere doğru hızlanması üzerine Clegg, aracın ön camına doğru üç el ateş eder. 

Ancak iddialar doğrultusunda aracın Clegg’i geçmiş olmasına rağmen, Clegg  

dördüncü kez silahını ateşler. Kurşun, arka koltukta oturan Karen Reilly isimli kişiye 

isabet eder ve Reilly’in ölümüne neden olur. Mahkeme tarafından yapılan 

yargılamada, mahkeme Clegg’in ilk üç atışı kendisini ve arkadaşlarını korumak 

amacıyla yaptığını kabul ederken, dördüncü kez yapılan atışı ise bu şekilde 

nitelendirmemiştir. Keza Clegg bile kendisini ve arkadaşı Aindow’u geçen araca ateş 

etmesini haklı kılacak ve araçta terör suçu işleyebilecek herhangi bir terörist 

olduğunu düşündürecek bir sebep olmadığını kabul etmiştir. Sonuç itibariyle 

mahkeme, Clegg isimli askerin aracın arkasından yaptığı dördüncü ve tehlikeli 

atışını, aracın tüm askerleri geçmesinden ve böylece tehlikenin ortadan kalkmasından 

                                                 
21  No.2, 1984, 156 CLR 532 (Heaton/Than, a.g.e., s. 313; David Ormerod, Smith and Hogan 

Criminal Law, Oxford University Press, Twelfth Edition, 2008, s. 357). 
22  1 All ER 334 (Heaton/Than, a.g.e., s. 313; Alan Reed & Ben Fitzpatrick, Criminal Law, 

Thomson Reuters (Legal) Limited, Fourth Edition, 2009, s. 274; Card, a.g.e., s. 751). 
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sonra yapıldığını kabul etmiş ve Clegg’in, son atışı diğer askerleri savunmak 

amacıyla yaptığının kabul edilemeyeceğine hükmetmiştir23.  

İngiliz Askeri El Kılavuzunda, amirin emri konusundaki ilgili hükümler 

çerçevesinde yapılan çalışmalar, II. Dünya Savaşının sona ermesine kadar büyük 

ölçüde değişikliğe uğramıştır. Nitekim II. Dünya Savaşının sona ermesinden evvel 

İngiltere’de, özellikle de askeri olaylara ilişkin olarak amirin emri kavramına yer 

veren ve emsal teşkil eden mahkeme kararları bulunmaktadır24. Zira bu gibi 

durumlarda Güney Afrika Yüksek Mahkemesi’nin R. v. Smith davasına ilişkin 

verdiği karara göndermede bulunulmaktadır. 1900 yılında verilen R. v. Smith davası 

kararına göre, hukuka aykırı olup da ast tarafından yerine getirilen emrin hukuka 

aykırılığının açık olmaması ve askerin verilen emirlere itaati bir görev olarak yerine 

getirmesi durumunda, amirin emrinin savunma olarak ileri sürebileceği kabul 

edilmiştir25.  

Nitekim 1944 tarihli Askeri El Kılavuzu, ‘mutlak dokunulmazlık’ olarak 

isimlendirilen ve emri yerine getirenin kendiliğinden amirin emri savunmasından 

yararlanacağına ilişkin hükmü kaldırmış ve bunun yerine cezanın hafifletilmesini 

sağlayan ve ‘koşullu dokunulmazlık’ hali olarak nitelendirilen hükme yer vermiştir. 

Böylece 1944 yılından bu yana Askeri Hukuk El Kılavuzuna göre, bir amirin hukuka 

aykırı emrine itaat edilmesi halinde hukuka aykırılığın açık olması durumunda ast 

asla mazur görülmemektedir26.  

Ancak yine de emri yerine getiren kişinin suçlu olmasını veya 

cezalandırılmasını yahut cezasının hafifletilmesini önleyen başka sebebin/sebeplerin 

varlığı dikkate alınabilecektir. Söz gelimi suç oluşturan emri yerine getiren kişinin bu 

emrin yerine getirilmesi konusunda mens rea unsuru bakımından bir hatası söz 

konusu olabilir. Buna göre, bir kimse amirinden bir başka kişinin malını alması 

konusunda emir alırsa ve emri yerine getiren kişi, bu emrin hukuki olduğuna inanır 

                                                 
23  Heaton/Than, a.g.e., s. 313; Reed/Fitzpatrick, a.g.e., s. 274, 230; Card, a.g.e., s. 751; Christina 

McAlhone and Rebecca Huxley-Binns, Criminal Law The Fundementals, Thomson Reuters, 
Second Edition, 2010, s. 457; Smith/Hogan, a.g.e., s. 357. 

24  Hiromi Sato, a.g.e.,  s. 16. 
25  R. v. Smith, 1900, 17 Supreme Ct. (Green, a.g.e., s. 33; Sato, a.g.e., s. 16; Kriangsak 

Kittichaisaree, International Criminal Law, Oxford University Press, 2001, s. 266). 
26  Wallerstein, a.g.m., s. 120; Brewer, a.g.m.,s. 46-47; Eden, a.g.m., s. 648. 
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ve bu şekilde düşünerek davranırsa, suçlu olduğu ve hırsızlık suçunu işlediği 

belirtilemeyecektir27. İngiliz Hukukunda Kelly v. Minister of Defence28 davası 

irdelendiğinde, durum daha iyi bir şekilde açıklığa kavuşmaktadır. Olaya göre, bir 

asker terörist olduğu haberini aldığı kişiye ateş ederek söz konusu kişinin ölümüne 

neden olur. Oysa öldürülen kimse, bir terörist olmayıp yalnızca bir joy-rider (zevk 

için araç kullanan kişi) dır. Kuzey İrlanda Temyiz Mahkemesi tarafından Kelly 

olayındaki gibi durumlarda astın, üstünden herhangi bir kimseye ateş etmesi yönünde 

bir emir alması halinde pek bir seçeneğinin olmadığı, zira bütün seçeneklerin de 

istenmeyen sonuçlara yol açabilecek nitelikte olduğu, astın verilen emri yerine 

getirmeyi reddetmesi halinde, hukuki emre itaat etmediği için askeri mahkemede 

yargılanabileceği, oysa hukuksuz emre itaat etmesi halinde hayat boyu ceza 

alabileceği, bu durumun ast bakımından ikilemde kalması sonucunu doğuracak 

nitelikte olduğu hususu vurgulanmış ve Kelly’nin ateş ederek ölümüne neden olduğu 

kimsenin terörist zannedilmesi olağan kabul edilmiştir.    

Sonuç olarak İngiliz Hukukunda amirin verdiği emirlerin, tamamen hukuka 

uygun olması ve astın bu emirleri yerine getirmesi haklı kabul edilecektir. Örneğin, 

askere verilen makul ölçüde kuvvet kullanması yönünde bir emir üzerine astın bu 

emirler doğrultusunda kullandığı makul ölçüde kuvvet haklı sayılabilecek, kişiye 

özel bir savunma sağlayabilecektir29. Yani İngiliz Hukukunda bu şekilde hukuk 

sınırları içerisinde yerine getirilen emir bakımından nasıl bir sonuca gidilmesi 

gerektiği, hukuki niteliğinin ne olduğu gibi hususlara gerek doktrinsel tartışmalarda, 

                                                 
27  James (1837) 8 C & P 131 (Heaton/Than, a.g.e., s. 313; A.P. Simester, J. R. Spencer, G. R. 

Sullivan and G. J. Virgo, Hart Publishing Simester and Sullivan’s Criminal Law Theory and 
Doctrine, Fourth Edition, Oxford and Portland, Oregon, 2010,  s. 740; Card, a.g.e., s. 751; 
Herring, a.g.e., s. 676); Bir diğer deyişle amir tarafından verilen hukuka uygun olmayan emirlerin 
yerine getirilmesi durumunda, amirin emri savunması ileri sürülemeyecek olsa da ceza 
hukukunun diğer kurallarının emri yerine getiren kişiye dolaylı bir savunma sağlayacağı 
belirtilmektedir. Bu konuda en bilinen örnek, başkasına ait bir malın alınması yönelik olarak 
verilen emrin emri yerine getiren tarafından hukuki olduğuna inanması, yani malı almaya hakkı 
olduğunu düşünmesine ilişkindir (Trainer, 1864, 4 F & F 105).  

28  1989, NI 341 (Simester/Spencer/Sullivan/Virgo, a.g.e., s. 741); İngiliz Hukukunda, birçok benzer 
dava örnekleri yer almaktadır. Söz gelimi R. v. Taylor (The Law Journal, Dec. 7, 1940) davasında 
sanık bakımından amirin emrinin bir savunma olarak geçerli olmadığı kabul edilmekle beraber 
sanığın mens rea bulunmadığı gerekçesiyle suçsuz olduğuna karar verilmiştir (Keijzer, a.g.m., s. 
87). 

29  Card, a.g.e., s. 751. 
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gerekse yargısal içtihatlarda yer verilmemekte ya da yer vermeye gerek 

görülmemektedir. 

Daha evvel de ifade ettiğimiz üzere birçok görüş tarafından ister hukuka 

uygun, ister hukuka aykırı olsun amirin emri konusu hiçbir şekilde tartışma konusu 

yapılmazken bazı görüşler tarafından yalnızca amirin emrinin gerçekte hukuka uygun 

olmadığı hallerde emri yerine getiren açısından bir savunma teşkil edip etmeyeceği 

konusu tartışılmaktadır. Nitekim bu tartışmalarda da İngiltere’de verilen çeşitli 

mahkeme kararlarına dayanılarak kesin sonuca varılmakta ve amirin emrinin hiçbir 

şekilde savunma teşkil etmeyeceği belirtilmektedir. Söz gelimi, Lewis v. Dickson 

olayında, amirinin talimatına uyarak yolun önünü kapatan ve araçları kontrol eden 

sivil güvenlik görevlisi, hukuki bir otorite veya mazeret olmaksızın anayolu kasten 

kapatmakla suçlanmış; gerçekte ise, onun amirinin talimatlarına itaat ediyor olması 

bir savunma olarak kabul edilmemiştir30.  

Özetle, İngiliz Hukukunda emrin hukuka aykırılığının açık olması, yani normal 

bir kimsenin emrin hukuka aykırı olduğunu anlayabilecek durumda bulunması 

halinde, emrin yerine getirilmesi hiçbir şekilde kişinin ceza sorumluluğuna etki 

etmeyecektir. Buna rağmen emrin hukuka aykırılığının açık olmaması halinde ise, 

emrin yerine getirilmesi tam bir savunma teşkil etmeyecek, yalnızca kişinin cezasının 

hafifletilmesini sağlayan bir neden olarak  tezahür edecektir. 

2.2. Almanya  

1872 tarihli Alman Askeri Ceza Kanunu’nun 47’nci maddesinde, amirin 

emrinin yerine getirilmesine ilişkin olarak önemli bir hükme yer verilmiştir. Zira bu 

hüküm; 

“(1) Şayet hizmete ilişkin bir emrin yerine getirilmesi esnasında ceza hukuku 

hükümleri ihlal edilirse, yalnızca emri veren sorumlu tutulur. Bununla birlikte emre 

itaat eden ast, şu hallerde cezaya maruz kalacaktır: 1- Verilen emrin yerine 

getirilmesinde sınırın aşması. 2- Amirin emrinin askeri veya genel bir suç ya da 

kabahat işlenmesi amacına yönelik bir fiile ilişkin olduğunu biliyor olması.  

                                                 
30  Lewis v Dickson, 1976, RTR 431, DC (Card, a.g.e., s. 751; Ormerod, a.g.e., s. 357; D. Browlee, 

“Superior Orders-Time For a New Realism?”, Criminal Law Review, 1989, s. 404). 
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(2) Astın suçu önemsizse, cezalandırılması ertelenebilir31.”  

Leipzig Yüksek Mahkemesi’nin 4 Haziran 1921 ve 16 Temmuz 1921 tarihli 

kararları dikkatle incelendiğinde, mahkemenin kararını bu hükmü esas alarak verdiği 

belirtilmektedir. 

Batı Almanya’nın 1930 tarihli Askeri Ceza Kanunu’nda yer alan hükme göre, 

şayet astın verilen bir emri yerine getirmek üzere işlediği herhangi bir fiil, suçun 

oluşmasına neden olursa ve emri yerine getiren bu durumu fark eder ya da bu durum 

açık bir şekilde emri yerine getiren tarafından bilinmesi gerekirse, ast da sorumlu 

olacaktır32. Hükme göre, söz konusu emrin hukuka aykırılığı hakkında astın bilgisi 

dikkate alınmaktadır. Şayet emrin suç oluşturduğu, ast tarafından bilinmiyorsa ve 

bilinmesi de gerekmiyorsa – fiilin açıkça suç teşkil etmemesi hususundan 

bahsedilmektedir – ast, beraat edebilecektir. Esasında değerlendirme, sübjektif olarak 

yapılmaktadır.   

1957 tarihli Alman Askeri Ceza Kanunu’nun 5’inci bölümünün 1. paragrafında 

yer alan hükme göre ise, “Amirinin emrine uygun davranarak suç oluşturan bir fiili 

işleyen ast, yalnızca verilen emrin hukuka aykırı olduğunu bilmesi veya söz konusu 

emrin hukuka aykırılığının açık olması halinde cezai olarak sorumlu tutulacaktır33”. 

1992 Alman Askeri El Kılavuzu’nun 144’üncü maddesinde şu şekilde bir hüküm yer 

almaktadır: “Emredilen hareketin bir suç olduğu ast tarafından fark edilmişse veya 

astın bilgisine göre fark edilebilecek durumdaysa amirin emri savunması kabul 

edilmeyecektir34.”  

Bu düzenlemelere göre, yerine getirilen emrin suç teşkil etmesi halinde ancak 

iki koşuldan birinin varlığı halinde astın cezalandırılması söz konusu olacaktır. 

Bunlardan birisi, emrin yerine getirilmesinde sınırın aşılmasıyken diğeri emrin suç 

işleme amacına yönelik olmasıdır. Bu koşullardan birinin varlığı, astın yerine 

getirdiği emirden dolayı sorumlu olmasını sağlayacak niteliktedir.  

                                                 
31  Antonio Cassese/Guido Acquaviva/Mary Fan/Alex Whiting, International Criminal Law Cases 

& Commentary, Oxford University Publishing, 2011, s. 467; Paola Gaeta, “The Defence of 
Superior Orders: The Statue of the International Criminal Court versus Customary International 
Law”, European Journal International Law, 1999, s. 176, dipnot 6. 

32  Brewer, a.g.m., s. 54. 
33  Gaeta, a.g.m., s. 176, dpn. 7; Keijzer, a.g.m., s. 98.  
34  Gaeta, a.g.m., s. 176, dipnot 9. 
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Almanya’da Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nden evvel, 30 Temmuz 

2002 tarihinde Uluslararası Hukuka Karşı Suçlar Kanunu (Code of Crimes Against 

International Law – CCAIL) yürürlüğe girmiş, söz konusu kanunun yalnızca 

yürürlüğe girdiği tarihten sonra işlenen suçlar hakkında uygulanacağı belirtilmiştir35.   

CCAIL, iki kısımdan oluşup ilk kısımda (1-5 Bölüm), ikinci kısımda sıralanan 

suçlara ilişkin olarak ceza hukukunun genel ilkeleri ile evrensel yargılama 

hükümlerine yer verilirken ikinci bölüm içerisinde, Alman Ceza Kanunu’nun genel 

hükümlerinde yer alan ihmal, teşebbüs, hata, sorumluluk türleri, mazeret nedenleri 

gibi genel konuların çoğu düzenlenmektedir36. Ancak belirtmek gerekir ki bu 

kanunda yer alan genel hükümler, yalnızca bu kanun kapsamında yer alan suçlar 

hakkında geçerli olacaktır.  

CCAIL’nin ikinci kısmında yer alan suçlar, Roma Statüsü’nde yer alan suçlarla 

büyük bir benzerlik göstermektedir. Ancak belirtmek gerekir ki her bir suç, Alman 

terminolojisine göre yeniden formüle edilerek fiilin işlendiği zaman tanımına açıkça 

yer verilmiştir37. Yukarıda da belirtildiği üzere, CCAIL’de bulunan suçlara 

uygulanabilecek genel hükümlerin çoğu ceza kanununun genel hükümlerinde de yer 

almaktadır. Ancak bazı istisnalar bulunup bunlardan biri de amirin emri ve amirin 

sorumluluğudur.  

Amirin emri, CCAIL’nin üçüncü bölümünde düzenlenmiştir. Söz konusu 

hükmün dikkat çekici özelliklerinden biri de Uluslararası Ceza Mahkemesi 

Statüsü’ndeki hükümle benzer nitelikte olmasıdır. Buna göre emirlere uygun 

davranan ast, ancak emrin hukuka aykırı olduğunu biliyorsa veya hukuka aykırılık 

açıksa bu emirlerin yerine getirilmesinden dolayı sorumlu tutulacaktır38. Keza bu 

hüküm, Roma Statüsü’nün 33’üncü maddesi gibi yalnızca savaş suçları hakkında 

uygulanacaktır. Bundan başka, Alman uygulamasında amirin emri savunması, kişinin 

itaat etme zorunluluğu altında bulunmasını gerektirmemesi açısından Roma 

Statüsü’nden çok daha sınırlıdır. Askeri emre kıyasen gerçek bağlayıcı güç ile 

                                                 
35  Steffen Wirth, “Germans New International Crimes Code: Bringing a Case to Court”, Journal of 

Internatinal Criminal Justice, 1,1, Oxford University Press, 2003, s. 152. 
36  Wirth, a.g.m., s. 153. 
37  Wirth, a.g.m., s. 153. 
38  Wirth, a.g.m., s. 153. 
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verilen her emir yeterlidir39. Böylece Alman hukukunda, kesin faktör olarak emrin 

gerçek anlamda bağlayıcı olması gerektiği kabul edilmiş görünmektedir.  

Şayet ast verilen emre itaat etmişse ve verilen emir cezai bir nitelik taşıyorsa 

ast ancak iki halde sorumlu olmayacaktır: 1. Fiilin cezai nitelik taşıyacağı ast 

tarafından bilinmiyorsa veya 2. Fiilin cezai nitelik taşıdığı belli değilse40. 

2.3. Amerika Birleşik Devletleri 

Amerikan tarihinin ilk dönemlerinde mahkemeler, askeri olmayan ceza 

davalarında, yani sivillerin yargılandıkları polislere ve memurlara ilişkin olaylarda 

astın yerine getirdiği hukuka aykırı emirlerden dolayı amirin emri savunmasını 

reddetmiş ve işlenen fiilden dolayı astı da sorumlu tutmuşlardır41. Ancak durum, 

askeri ceza davalarında biraz daha farklı olup Amerikan hukukunda bunun bir örneği 

olarak uluslararası hukuk alanında bir suça karşı amirin emri savunmasının söz 

konusu olduğu ilk kayıtlı olayın Deniz Donanması Kaptanı George Little davası 

olduğu ifade edilebilir42. Söz konusu davada üstün, hukuk kurallarına aykırı olarak 

asla emir veremeyeceği, zira hukukun üste bu şekilde bir yetki vermediği 

vurgulanarak hukuka aykırı emirlere itaatin sorumluluğu da beraberinde getireceği 

belirtilmiş ve Kaptan Little’ın ileri sürdüğü amirin emri savunması reddedilmiştir. Bu 

karar, daha sonraki birçok davada da dikkate alınmıştır. Nitekim 1813 yılında bir 

savaş gemisiyle ilgili olarak verilen John Jones olayında, mahkemenin verdiği karara 

göre astın emrin hukuka aykırı olduğunu bildiği veya bilmesi gerektiği durumlarda 

                                                 
39  Wirth, a.g.m., s. 154. 
40  Michael Bohlander, Principles of German Criminal Law, Oxford and Portland, Oregon 2009, s. 

93.  
41  Solis,a.g.m., s. 487; Brownlee, a.g.m., s. 405. 
42  Solis, a.g.m., s. 487 - 488; 1799 yılında Kaptan Little, ABD ile Fransa arasında devam eden savaş 

esnasında Danimarka’ya ait bir gemiyi ele geçirdi. Kaptan Little, Başkan John Adam’ın 
komutanların nasıl davranmaları gerektiğini içeren talimatları doğrultusunda hareket etmesine 
rağmen, söz konusu ele geçirme yöntemi Federal yasalara uygun olmamış, ancak buna karşın 
yönteminin uygun olduğunu düşünmüştür. Danimarkalı geminin sahipleri, meydana gelen 
zararlardan ötürü dava açmalarına rağmen davayı kaybettiler. Fakat Yüksek Mahkeme, Başkanın 
verdiği talimatların hukuka uygun olmadığını, bu gibi durumlarda talimatların değil, hukuk 
kurallarının geçerli olduğunu, zira hukukun kesinlikle konulan kurallara aykırı bir talimat verme 
yetkisi tanımadığını, dolayısıyla da astın hukuka aykırı olan emir ve talimatlara itaat etmemesi 
gerektiğini, aksi takdirde meydana gelen neticelerden sorumlu olacağını belirtmiştir (Little v. 
Barreme, 6 U.S. (2 Cranch) 170, 1804).   
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amirin emrine itaat, makul bir savunma olarak kabul edilmemiştir43. Keza 1849 

yılında USS Vincennes isimli bir gemide görevli Samuel Dinsman isimli asker, 

kaptanının hukuka aykırı emirlerine itaat etmekten suçlanmış ve yirmi dört yıl hapis 

cezasına mahkum edilmiştir. Yüksek Mahkeme, emri yerine getiren kimsenin 

sorumlu tutulabilmesi için, haksızlık teşkil edecek bir fiili işlediğinin ortaya 

konulmasının yeterli olmadığına, ayrıca kişinin kastının da bulunması gerektiğine 

hükmetmiştir44. Aynı şekilde Yüksek Mahkeme, Little kararından otuz sekiz yıl 

sonra yani 1851 yılında, benzer bir karar vermiş ve söz konusu fiillerin amirin 

emirlerine uygun davranılarak işlenmesi halinde dahi astların hukuka aykırı fiillerden 

dolayı sorumlu tutulacağını belirtmiştir. Nitekim aynı mahkeme kararında mahkeme 

başkanı, amirin emrine itaatin bir savunma olamayacağını, ancak cezayı hafifleten 

bir neden olabileceğini ifade etmiştir45. Riggs v State (1866) davasına ilişkin verilen 

kararda ise, mahkeme tarafından açıkça hukuka aykırılık tanımına yer verilmiş ve 

hukuka aykırı bir emir verildiğinde normal bir kimse tarafından emrin hukuka aykırı 

olduğu anlaşılması halinde emrin açıkça hukuka aykırı olarak nitelendirileceği ifade 

edilmiş ve objektif bir esas benimsenmiştir46. Böylece hukuka aykırılıktan ne 

anlaşılması gerektiğine yer verilerek ‘açık ve yaygın bir şekilde anlaşılma’ ve 

‘şüpheye yer bırakmayacak şekilde açık olma’ şeklinde iki kriter ortaya çıkmıştır47.    

1914 yılına kadar Amerikan ve İngiliz Mahkemelerinden verilen kararlarda 

yukarıdaki kararlarda olduğu gibi, kural olarak hukuka aykırı emirlerin yerine 

getirilmeleri durumunda amirin emri savunmasının ileri sürülemeyeceği anlayışı 

hakimdi. Ancak 15 Kasım 1944’te de şu şekilde bir karar verildi: “Savaş teamüllerini 

ve hukuk kurallarını ihlal ettiği kabul edilen bireyler ve kurumlar 

cezalandırılabilirler. Ancak hükümetin onayı veya amirin emrine uygun davranılarak 

gerçekleştirilen ve şikayet konusu olan fiiller, savunma olarak veya cezanın 

hafifletilmesinde dikkate alınacaktır. Emirleri veren kişi ise mutlaka sorumlu 

                                                 
43  United States v. Jones, 26 F. Cas. 653, 654 – C.C.C. Pa. 1813 (Solis, a.g.m., s. 487 – Vurgu yazara 

aittir). 
44  Wilkes v. Dinsman, 48 U.S. 88, 91-92, 1849 (Solis, a.g.m., s. 489). 
45  Mitchell v. Harmony, 54 U.S. 115, 137, 1851 (Solis, a.g.m., s. 490). 
46  Eden, a.g.m., s. 645. 
47  Solis, a.g.m., s. 493. 
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olmalıdır48.”  Söz konusu karar, her ne kadar amirin emrini yerine getirmenin 

cezanın hafifletilmesinde dikkate alınabileceği hususunu içermesi bakımından önceki 

kararlarla benzerlik taşıyor olsa da emrin yerine getirilmesinin bir savunma olarak da 

kabul edileceğini benimsemesi açısından önemli bir farklılık göstermektedir.  

Emirlere itaatsizliği önlemek için 1950 tarihli Amerikan Askeri Yargı Genel 

Kanunu’nda üç farklı maddeye yer verilmiştir. Madde 90/2, 91/2 ve 92’nci 

maddelerde, yalnızca hukuka uygun olan emirlere itaatsizliğin cezalandırılabileceği 

ifade edilmiştir. Ancak ABD Savaş Mahkemeleri El Kılavuzu, emri yerine 

getirmeyen asta emrin hukuka aykırılığını ispat yükümü getirmektedir. Yani astın 

emri yerine getirmekten kaçınması halinde, emri yerine getirmemekten dolayı 

cezalandırılmaması için emrin hukuka aykırı olduğunu ispatlayarak yerine 

getirmemesinin hukuki dayanağını oluşturması gerekmektedir.  

Kılavuzda, askeri görevin yerine getirilmesini gerektiren bir emrin hukuka 

uygun olarak kabul edileceği ifade edilmiş olup, fiilin açıkça yetki kapsamı dışında 

yerine getirilmesi veya verilen emrin hukuka aykırı olduğunun normal kimse 

tarafından anlaşılıyor olması halinde, kişinin maruz görülmeyeceği belirtilmektedir49. 

Keza ABD 1956 tarihli Ordu El Kılavuzu’nda yer alan hükme göre,  askeri veya sivil 

amirin emrine uygun surette hareket edilerek savaş hukuku kurallarının ihlal edilmesi 

halinde, emri yerine getiren kişinin emrin hukuka aykırı olduğunu bilmesi veya 

normal bir kişi dikkate alındığında bu hukuka aykırılığı bilmesi gerektiği 

durumlarda, işlenen fiilin savaş suçu olarak kabul edilmeye devam edeceği ve kişinin 

yargılanmasında amirin emrinin bir savunma olarak kabul edilmeyeceği 

belirtilmiştir. Esasında İsrail Askeri El Kılavuzu’nda yer alan hüküm, ABD Ordu El 

Kılavuzu’nda yer alan hükümle neredeyse aynıdır50. Buna göre, söz konusu 

kılavuzun hukuka uygun emirler bakımından amirin emri savunmasını kabul edecek 

şekilde hazırlandığı, bunun da modern Amerikan davalarında koşullu sorumluluk 

anlayışının kabul edildiği anlamına geldiği ifade edilmektedir51. Zira 19. yüzyılda 

                                                 
48  FM 27-10, par. 345.1 (Cassese/Acquaviva/Fan/Whiting, a.g.e., s. 467). 
49  Eden, a.g.m., s. 645. 
50  Gaeta, a.g.m., s. 177, dipnot 13. 
51  Eden, a.g.m., s. 645. 
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Amerikan Mahkemeleri tarafından tam sorumluluk ya da amirin sorumluluğu 

yaklaşımları benimsenmiştir52.  

Amerikan yargılamalarının üçte birden fazlasında, askeri otoriteye dayanan bir 

savunma ileri sürüldüğü, bu yargılamalarda esas olarak askeri emrin açıkça hukuka 

aykırı olması halinde mahkumiyete karşı bir koruma sağlamayacağı, buna karşılık 

emrin açıkça hukuka aykırı olmaması halinde ise, amirin emrinin bir savunma olarak 

kabul edileceği ifade edilmektedir53. Nitekim mahkeme tarafından verilen State v. 

Roy kararına göre, bir kadına saldırması yönünde amir tarafından verilen emrin 

açıkça hukuka aykırı olduğu ve bu şekilde bir emrin askeri bir görevle asla 

ilişkilendirilemeyeceği, bu nedenle de astın hareketlerinin mazur görülemeyeceği 

kabul edilmiştir54.   

Yine gerek mahkemelerin içtihatları, gerekse doktrinsel tartışmalar sonucunda 

yerine getirilen emrin suç teşkil etmesi ve suç teşkil ettiğinin ast tarafından 

bilinmemesi ve keza bilinmesinin beklenemeyecek olması halinde, ancak belirli 

şartlar dahilinde emrin yerine getirilmesinin mazur görülebileceği belirtilmektedir. 

Bu şartlar: (1) (a) Fiili gerçekleştiren kişinin bir asker olması, (b) Emrin meşru 

olması, (c) Astın emre bağlılık gereği emri yerine getirilmesi zorunluluğunun 

bulunması55.  

Bu kapsamda emrin yerine getirilmesinde zorunluluğun bulunmasından ne 

anlaşılması gerektiğine kısaca değinmek gerekir. Askeri yargılamalarda verilen 

yargısal gerekçelerde zorunluluk koşulunun varlığının emrin yapısına göre farklılık 

gösterdiği belirtilmekte, bir pilota düşman ordu karargahının bombalanması yönünde 

bir emir verildiğinde, bombalamanın zorunluluğunun savaş esnasında 

değerlendirilmesinin beklenemeyeceği, diğer bir deyişle emrin özel bir amaca 

ulaşmak için aktarıldığı yerlerde, zorunluluk saptamasının uygun zamanda amaca 

ulaşması gereken asta bırakılmış olabileceği, keza köyün güvenliğini sağlama emrine 

uygun şekilde davranmanın, savaşta yer almayan kişileri öldürme hakkı vermeyeceği 

                                                 
52  Eden, a.g.m., s. 645. 
53  Paul H. Robinson, Criminal Law Defences, V.II, West Publishing Co. St. Paul, Minn., 1984, s. 

207. 
54  State v. Roy, 233 N.C. 558, 64 S.E.2d 840, 1951(Robinson, a.g.m., s. 207). 
55  Robinson, a.g.m., s. 209. 
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ve bu kimselerin öldürülmeleri halinde de meşru bir emre göre hareket edildiğinin 

iddia edilemeyeceği ifade edilmektedir56.  

Bu konuda Calley olayını irdelemek gerekmektedir. Nitekim astın yerine 

getirdiği emrin hukuka aykırılığını bilip bilmediği hususunda en iyi örneğin Calley 

davası olduğu belirtilmektedir57. Söz konusu davaya göre, 16 Mart 1968 tarihinde bir 

askeri birlik komutanı olan Lieutenant Calley, Güney Vietnam’ın My Lai isimli bir 

köyü işgal etti ve yirmi iki bebek, çocuk, kadın ve yaşlı adamın tasarlanarak 

öldürülmesinden ötürü suçlandı. Calley, yapılan yargılamada üstünün emirleri 

doğrultusunda hareket ettiği savunmasında bulundu. Savunma avukatı ise, bir askerin 

verilen emrin hukuki olup olmadığını anlayabilecek durumda olmayabileceğini ileri 

sürdü. Yargılama esnasında Calley’in United States ordusunun en eğitimsiz kişi olup 

olmadığı veya en zeki insanı olup olmadığı, bir emir bakımından iki askerin 

değerlendirmesinin farklı olabileceği hususları tartışılarak58, astın söz konusu emrin 

hukuka aykırı olduğunu bilerek hareket ettiği konusunda bir şüphenin bulunması 

halinde astın geçmiş eğitim durumu, rütbesi, askeri görev süresi, önceki askeri 

operasyonlardaki askeri tecrübeleri gibi durumların göz önünde bulundurulması 

suretiyle bir değerlendirme yapılabileceğini belirtmiştir59. Buna göre esasında verilen 

emrin hukuka aykırılığının bilinip bilinmemesi hususunda objektif kriteri esas alan 

ve değerlendirmesini normal bir kimseye göre yapan Amerikan Mahkemelerinin 

genel uygulamalarının aksine, Calley olayında sübjektif kriter benimsenmiştir60.  

Yürürlükteki ABD Ordu El Kılavuzu, sanığın söz konusu hukuka aykırılığı 

bilmemesi veya makul surette bilmesinin beklenememesi gibi bir kriteri esas 

almasına rağmen, Model Ceza Kanunu 2.10, emrin hukuka aykırı olduğunu bilmeyen 

                                                 
56  Robinson, a.g.m., s. 212. 
57  United States v Calley 22 U.S.M.C.A. 534 (1973) - US Askeri Temyiz Mahkemesi – (Antonio 

Cassese, International Criminal Law, Second Edition, Oxford University Press, New Yok 2008, 
s. 272; D.H.N. Johnson, “The Defence of Superior Orders”, Australian Year Book of 
International Law, 1980, s. 298-300). 

58  Clarkson/Keating/Cunningham, a.g.e., s. 367; Eden, a.g.m., s. 644, 655. 
59  Cassese, a.g.e., s. 272. 
60  Eden, a.g.m., s. 646. 
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sanığın aynı zamanda bu hukuka aykırılığı makul surette bilmesinin beklenememesi 

gibi bir gerekliliğe yer vermemiştir61.  

2.4. Avustralya 

Avustralya’da, Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’ne taraf olmadan evvel 

ciddi nitelikteki uluslararası suçlar, Avustralya hukuku kapsamına alınmış, Genova 

Konvansiyonu’nun önemli ihlalleri, Avustralya hukuku altında suç olarak kabul 

edilmiştir. Daha evvel, 1945 Savaş Suçları Sözleşmesi, savaş suçları ile suçlanan 

kişilerin yargılanması için askeri mahkemelerin toplanmasını sağlamış, fakat söz 

konusu sözleşme, 1989 yılında Nazi savaş suçlarına karşı yürütülen davaları da 

kapsayacak şekilde kapsamlı olarak değiştirilmişti. Bu değişiklikten sonra Nürnberg 

ilkesinin etkisi altında kalınarak amirin emrinin bir savunma olamayacağı, ancak 

cezanın belirlenmesinde dikkate alınabileceği kabul edilmiştir62. Avustralya’nın 

Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’ne taraf olmasından sonra Avustralya yasama 

hükümlerinin savaş suçlarına bakışı esaslı bir değişikliğe uğramıştır. Avustralya 

tarafından onay sürecinin bir parçası olarak, 2002 tarihli Uluslararası Ceza 

Mahkemesi Sözleşmesi altındaki yükümlülükler, Avustralya’da etkili olacak şekilde 

kabul edilmiştir. Nitekim 268.1 sayılı Ceza Kanunu’nda yer alan hükümler 

uluslararası ilkelere uygun şekilde düzenlenmiştir. Amirin emrine ilişkin olarak 

268.116’ya göre, “(1) Bir Hükümetin veya gerek asker gerek sivil bir amirin emrine 

uygun davranan bir kimse tarafından işlenen soykırım ve insanlığa karşı suçlarda 

kişinin ceza sorumluluğu ortadan kalkmayacaktır. (2) 3’üncü fıkra altındaki şartların 

bulunmaması halinde bir hükümetin veya gerek asker gerek sivil bir amirin emrine 

uygun davranan bir kimse tarafından işlenen savaş suçunda kişinin ceza 

sorumluluğu ortadan kalkmayacaktır. (3) Amirin emri, aşağıdaki hallerin varlığı 

halinde savaş suçuna karşı bir savunma teşkil eder: (a) Savaş suçunun, hükümetin 

veya asker ya da sivil bir amirin emrine uygun hareket eden bir kimse tarafından 

işlenmesi, (b) Kişinin verilen emre itaat etmesinin hukuki bir zorunluluk olması, 

(c)Kişinin emrin hukuka aykırı olduğunu bilmemesi, (d) Emrin açıkça hukuka aykırı 

                                                 
61  Eden, a.g.m., s. 646; Model Penal Code and Commentaries, C.I, The American Law Institute, 

Philadelphia 1985, s. 388. 
62  Christopher Staker, “Defence of Superior Orders Reviseted”, The Australian Law Journal, Vol. 

79, Jan.-Dec. 2005, s. 442. 
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olmaması63.” Bu hükmün Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nün 33’üncü 

maddesi hükmünden az da olsa farklı olduğu, bu farklılığın da Avustralya Federal 

hükümlerinde kullanılan kanun tasarısı yönteminden kaynaklandığı 

belirtilmektedir64. Nitekim Roma Statüsü ile Avustralya Ceza Kanunu’nun ilgili 

hükümleri birbirine çok benzer olduğu ve Avustralya Ceza Kanunu’nda, insanlığa 

karşı suçlar ile soykırım suçunda amirin emri savunmasının kabul edilemeyeceğinin 

açıkça vurgulandığı ifade edilebilir. Keza Avustralya Ceza Kanunu’nda emrin yerine 

getirilmesinin hukuki zorunluluk arz etmesi şeklinde bir şarta da yer verilmesi dikkat 

çekmektedir. 

Avustralya’nın bazı eyaletlerinin, amirin emri konusundaki esas aldıkları tam 

sorumluluk yaklaşımını gerçekçi bulmayarak “açıkça hukuka aykırılık” olarak da 

adlandırılan koşullu sorumluluk yaklaşımını benimsemeye başladıkları, nitekim 

Quennsland ve Batı Avustralya’da yürürlükte bulunan ceza kanunlarında yer alan 

hükme göre, şayet emir açıkça hukuka aykırı değilse emirlerine itaat etmekle 

yükümlü olunan otoritenin emirlerine itaat etmek suretiyle işlenen icrai veya ihmali 

fiillerden ötürü kişinin ceza sorumluluğu bulunmayacağı yönünde hükmün 

bulunduğu belirtilmektedir. Keza benzer bir hüküm, Tasmania Ceza Kanunu’nun 

38’inci maddesinde de yer almaktadır65.     

Bu eyaletler dışındaki diğer eyaletlerde ise, tıpkı Anglo-Sakson hukukunun 

hakim olduğu ABD’de olduğu gibi bir anlayış hakimdir. Buna göre, yalnızca hizmete 

ilişkin suçlar bakımından kişi, işlediği fiili hukuka uygun emirlere itaat etmek 

suretiyle gerçekleştirmişse - hukuka aykırı emirlerin hukuka aykırılıklarını 

bilmiyorsa veya bilmesi makul bir değerlendirme sonucunda beklenemiyorsa dahi – 

askeri mahkeme önüne çıkarılmadan beraat edecektir. Buna rağmen mahkemenin 

askeri değil de sivil bir mahkeme olması halinde, yani söz konusu yerine getirilen 

emrin sivil bir mahkemenin görevine giren bir suç oluşturması halinde durum çok 

farklı olup Hayden kararı buna örnek gösterilmektedir. Buna göre A v Hayden66 

                                                 
63  Staker, a.g.m., s. 443. 
64  Staker, a.g.m., s. 443. 
65  Brownlee, a.g.m., s. 407; Yeo, a.g.e., s. 335. 
66  No.2, 1984, 156 CLR 532 (Heaton/Than, a.g.m., s. 313; Smith/Hogan, a.g.m., s. 357; Brownlee, 

a.g.m., s. 408). 
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davasına ilişkin olarak, Avustralya Yüksek Mahkemesi şu şekilde bir hükme 

ulaşmıştır: “Hukuk sistemimizin yetkili kişiye otoriteye karşı hukuka uymamak 

şeklinde bir yetki sağlamaması ve yetkili amirin emri dahilinde hareket ettiğini 

belirten kişi için bu durumun bir mazeret kabul edilmemesi kuralı esastır.” 

Sonuç olarak, Avustralya hukukunda amirin emri, savaş koşulları dışında 

emrin hukuka aykırı olması halinde, herhangi bir savunma teşkil etmezken; savaş 

halinde emri yerine getirenin hukuka aykırılığı bilmemesi ve emrin açıkça hukuka 

aykırı olmaması kaydıyla, bir savunma veya cezanın azaltılmasında bir etken olarak 

kabul edilir. Yani savaş hukuku kuralları kapsamında Roma Statüsü’ndeki hükme 

benzer bir düzenlemeye yer verilmişken, savaş hukuku dışındaki alanda hukuka 

aykırı emrin yerine getirilmemesi kuralına istisna tanınmamıştır.        

2.5. Yeni Zelanda 

Yeni Zelanda bakımından daha eski dönemler irdelendiğinde, 1971 Silahlı 

Kuvvetler Disiplin Kanunu, 1950 Yeni Zelanda Ordu Yönetmeliği ve Yeni Zelanda 

Askeri Kanunu ön plana çıkacaktır. 1971 Silahlı Kuvvetler Disiplin Kanunu’na göre, 

amiri tarafından her ne şekilde bildirilirse bildirilsin hukuka uygun emirlere itaat 

etmeyen bir kimse, hapis cezasına mahkum edilecektir. Aynı hususa daha ayrıntılı bir 

şekilde 1950 Ordu Kanunu’nda yer verilmiştir. Ancak her iki kanun da hukuki 

emirlerden ve itaat görevinden ne anlaşılması gerektiğine yer vermemiştir. Fakat 

Askeri Kanun, her iki kavrama da açıklık getirmeye çalışmıştır67. Buna göre hukuki 

emir, sadece sivil hukuka aykırı olmayan emirler olmayıp aynı zamanda askeri 

hukuk tarafından da mazur görülen emirlerdir. İtaat görevine ilişkin yapılan 

açıklamalarda da emrin açıkça hukuka aykırı olması halinde, bu şekilde bir itaat 

görevinin bulunmadığından bahsedilmiştir. Böylece Yeni Zelanda’da da Anglo-

Sakson hukuk sisteminin etkili olduğunu belirtebiliriz. Nitekim bu etki, daha evvel 

de söz konusu olup Yeni Zelanda Kanunu’nun 13’üncü paragrafı, esasında 1944 

yılında temelden değiştirilen 1939 yılına ait İngiliz El Kılavuzunun 18’inci 

paragrafının yeniden ifade edilmesiydi. 1944 yılında, 1939 tarihli İngiliz Askeri El 

                                                 
67  Brewer, a.g.m., s. 49. 
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Kılavuzunun değiştirilmesinden sonra dahi Yeni Zelanda Kanunu’nda herhangi bir 

değişiklik yapılmamıştır68.       

En basit çözüm yolunun Yeni Zelanda’da benimsendiği, zira 2000 yılı Yeni 

Zelanda Uluslararası Suçlar ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Kanunu’nun, 

Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nün 33’üncü maddesine göndermede 

bulunduğu ifade edilmektedir. Esasında daha evvel de değindiğimiz üzere, 

Avustralya gibi diğer ülkeler de, amirin emri konusunda Statünün 33’üncü 

maddesine benzer hükümlere yer vermiş olup, muhtemelen yalnızca yöntem olarak 

farklı bir kabul edişin var olduğu, nitekim Hollanda ve Almanya’da da aynı durumun 

söz konusu olduğu belirtilmektedir69.  

2.6. Malezya ve Singapur 

Konu hakkındaki düzenlemeleri irdelemeden evvel Malezya ve Singapur’da da 

Anglo-Sakson Hukuk kurallarının geçerli olduğunu belirtmek gerekir. Zira Ceza 

Kanunu’nda konuya ilişkin yer alan düzenleme, Avustralya’nın bir eyaleti 

konumunda bulunan Queensland’ın 1899 tarihli Ceza Kanunu’nun ilgili hükmüyle 

kıyaslanmış ve bu hükümden daha eski olduğu vurgulanmıştır70. Amirin emrini 

yerine getirme şeklindeki savunmaya, Ceza Kanunu’nun 76’ncı maddesinde yer 

verilmiştir. Buna göre, asker olan bir kimse, hukuk kurallarına uygun olarak amirinin 

emri üzerine ateş ederse suç işlemiş olmayacak, yine adliye görevlisi olan bir kimse, 

mahkemenin emrine uygun olarak tutuklaması gereken kişi yerine hata yaparak 

başka bir kimseyi tutuklarsa suç işlemiş olmayacaktır71. Buna göre, özellikle ilk 

kısımdan astın yalnızca hukuka uygun olan emirlere itaat etmesi gerektiği ifade 

edilirken, ikinci kısımda daha çok kişinin hataya düşmesi durumunda nasıl bir 

sonuca varılacağı düzenlenmiştir.  

Ceza Kanunu’nun 76’ncı maddesi hükmü düzenlenirken asker ve polis 

açısından var olan sıkı disiplin ve operasyonlar esnasında verilen emirleri derhal 

yerine getirme hususlarının dikkate alındığı belirtilmektedir72.     

                                                 
68  Brewer, a.g.m., s. 51. 
69  Staker, a.g.m., s. 444. 
70  Yeo, a.g.e., s. 335. 
71  Yeo, a.g.e., s. 334.  
72  Yeo, a.g.e., s. 335. 
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2.7. Kanada 

Yukarıda bahsedilen durumun yani her ne kadar yöntem farklı olsa da 

Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nün esas alındığı gerçeği, Kanada bakımından 

da geçerlidir73. Nitekim İnsanlığa Karşı Suçlar ve Savaş Suçları Kanunu (2000)’nun 

14 (1) bölümünde yer alan maddeye göre, 4’üncü Bölümden 7’inci Bölüme kadar ki 

tüm suçlar hakkında yapılan yargılamalarda, sanığın bir hükümet veya asker ya da 

sivil bir amir tarafından emredilmesi nedeniyle ihmali veya icrai şekilde işlenen fiil 

nedeniyle emir, bir savunma olmayacaktır. Fakat söz konusu hükmün devamında 

Avustralya Ceza Kanunu’nda yer  verilen hükme benzer şekilde bazı koşullara yer 

verilerek, bu koşulların bulunması halinde emrin savunma teşkil edeceği 

belirtilmiştir. Bu koşullar; (a) Sanığın hukuken hükümetin veya amirin emirlerine 

itaat etme zorunluluğu altında bulunması; (b) Sanığın emirlerin hukuka aykırı 

olduğunu bilmiyor olması; (c) Emrin açıkça hukuka aykırı olmaması.  

Aynı maddenin ikinci fıkrasında, tıpkı Roma Statüsü’nün 33’üncü maddesinde 

olduğu gibi soykırım ve insanlığa karşı suçların işlenmesinde hukuka aykırı emirlerin 

hukuka aykırılıklarının açık olduğunun kabul edileceği ifade edilmektedir. Üçüncü 

fıkrada ise, Statü hükmünden farklı bir düzenlemeye yer verilmiştir: “Sanık, şayet 

sivil nüfus veya kişilerin tanımlanabilir gruplar hakkındaki bilgilerinde hataya 

düşerse emrin hukuka uygun olduğu inancı altında emri yerine getirdiği 

savunmasına dayanamaz74.”        

2.8. Güney Afrika 

Güney Afrika’da da İngiliz ve Amerikan hukuklarında olduğu gibi “açıkça 

hukuka aykırılık” yaklaşımı kabul edilmiştir. Nitekim bu durum, Regina v. Smith 

davasında çok daha iyi bir şekilde görülmektedir. Dava, Anglo-Boer savaşına ilişkin 

olup Boer güçlerine destek verdikleri şüphesi altında bulunan çiftlik evi sakinlerini 

tutuklamak amacıyla gönderilen İngiliz ordusunda bulunan devriye asker, sanık 

konumunda bulunmaktaydı. Çiftlikte bulunan bir çiftçiye yular üretmesi yönünde 

emir verildi. Çiftçinin söz konusu emri reddetmesi üzerine, sanık konumunda 

bulunan askere, amiri konumunda bulunan Komutan Cox, askere çiftçi derhal yular 

                                                 
73  Staker, a.g.m., s. 444. 
74  Staker, a.g.m., s. 445. 
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üretmeye başlamazsa, çiftçiyi öldürmesi yönünde emir verir ve çiftçinin söz konusu 

emri reddetmesi üzerine asker, komutanının verdiği emre uygun davranarak çiftçiye 

ateş eder ve çiftçinin ölümün neden olur. Mahkeme, “Bir asker yalnızca hukuka 

uygun emirlere itaat yükümlülüğü altındadır. Bunun dışında açıkça hukuka aykırı 

olan emirlere itaat etmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.(...) Ancak astın 

yerine getirdiği hukuka aykırı emirlerden ötürü mazur görülememesi için söz konusu 

emirlerin hukuka aykırılıkları “açık” olmalıdır. Zira üstü tarafından verilen emirleri 

derhal yerine getirmesi beklenen bir askerin söz konusu emirlerin hukuka aykırı olup 

olmadıklarına dair bir değerlendirmeyi yapması tam olarak beklenemeyecektir. (...) 

Şayet bir asker, amirinin emrine itaat ederek görevini yaptığına inanıyor ve emirler 

açıkça hukuka aykırı olmayıp hukuka aykırılığı da bilebilecek durumda değilse, 

amirin emri savunmasından yararlanacaktır.” şeklinde bir karara varmak suretiyle 

askerin kusurunun bulunmadığına kanaat ederek öldürme suçunu işlemediğine 

hükmetmiştir75. Bu karar, daha sonraki benzer olaylarda da takip edilmiş olsa dahi 

yine de kusurluluk bakımından bazı tartışmaları beraberinde getirmiştir.   

Güney Afrika mahkemeleri, amirin emri savunmasının varlığına hükmederken 

hukuka uygun emirlerle hukuka aykırı emirlerin birbirinden ayırt edilmesinin emrin 

yerine getirilmesi esnasında pek de mümkün olmadığını ileri sürmüşlerdir. Özellikle 

bir kimsenin öldürülmesine yönelik verilen emirlerin açıkça hukuka aykırı olup 

olmadığı konusunda birçok tartışma çıktığı ve mahkemelerin bu konuda açık bir 

hükme varamadıkları görülmektedir.  

S. v Banda & others kararında mahkeme, amirin emri savunmasına yer vermiş 

ve esasında yalnızca Güney Amerika değil, bunun yanı sıra Amerikan ve İngiliz 

otoritelerinin de görüşlerini özetlemiştir. Buna göre, bir askerin, hukuka uygun 

emirlere itaat etme görevi altında hukuki otorite tarafından verilen emirler karşısında 

bu görevini yerine getirmesi ve emri yerine getirirken gerektiğinden daha fazla zarar 

vermemesi gerektiği, buna rağmen açıkça hukuka aykırı olan emirlerin, emir veren 

kimsenin yetki kapsamı dışında olduğu ve emri alan kimsenin bu şekildeki hukuka 

aykırı emirlere itaat etmeyi reddetmesinin zorunlu olduğu, aksi takdirde bu şekildeki 

                                                 
75  R v. Smith,1990, 17 SCR 561 (Jonathan Burchell/John Milton, Cases and Materials on Criminal 

Law, Second Edition, Juta&Co Ltd., 2000, s. 196; Card, a.g.e.,  p. 751; Eden, a.g.m., s. 649; 
Brewer, a.g.m., s. 50; Solis, a.g.m., s. 492-493). 
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emirlerin yerine getirilmesinin askere amirin emri savunmasının getirdiği korumayı 

sağlamayacağı ifade edilmiştir76. Söz konusu karar, Güney Afrika Mahkemeleri 

tarafından açıkça hukuka aykırılık ilkesine ilişkin en gelişmiş açıklamaları ve çözüm 

yolunu içermesine rağmen, şayet amirin emri savunması bakımından objektif bir 

yaklaşımın tutarlı bir şekilde benimsenmesi isteniyorsa hukuka aykırılığın açık olup 

olmadığı arasındaki ayrımın daha sistematik bir temele dayandırılmasının zorunlu 

olduğu da vurgulanmaktadır77.            

3. MİLLETLERARARSI CEZA HUKUKUNDA AMİRİN EMRİNİ 

YERİNE GETİRME 

3.1.Genel Olarak 

Milletlerarası Ceza Hukukunda, birçok sorunun ortaya çıktığı ve dolayısıyla da 

en geniş tartışmaların yapıldığı alanlardan birinin de amirin emrini yerine getirme 

olduğunda şüphe bulunmamaktadır. Bu tartışmalar, özellikle askeri hukuk alanında 

söz konusu olup, bir astın ülkesinde var olan ve üstlerine mutlak surette itaat 

yükümlülüğü getirerek emirlerin meşruluklarını tartışmalarını ortadan kaldıran 

düzenlemeler gereği, savaş esnasında üstü tarafından verilen, konusu suç teşkil eden 

emirleri yerine getirmeleri durumunda ortaya çıkmaktadır. Nitekim bu hususta Gaeta, 

suçların işlenmesini engelleyen hukuk devletinin üstünlüğü ilkesinin korunması 

ihtiyacı ile askeri itaat görevinin çatıştığını, dolayısıyla da askerin emre itaat edip 

etmeme konusunda bir ikilem içerisinde kaldığını, zira bir askerin verilen emre itaat 

etmediği takdirde, iç hukuk tarafından askeri itaatsizlik nedeniyle cezalandırılma 

riskiyle karşılaşabilecekken, emre itaat ettiğinde de ortaya çıkması muhtemel ağır 

neticelerden ötürü uluslararası hukuk alanında sorumlu tutulma riskiyle 

karşılaşabileceğini ifade etmektedir78. Bu durum, İngiliz Anayasa Hukukçusu Dicey 

                                                 
76  S v Banda & Others, 1990 (3) SA 466 (B), (Eden, a.g.e., s. 651); Banda olayında “emrin açıkça 

hukuka aykırı” olduğu hallerde “makul” bir askerin onları bilebileceği durumlar olarak kabul 
edilerek bu durumlarda savunmanın bulunmadığı kabul edilirken bu kabul aynı zamanda 
uluslararası ceza hukuku alanında da benimsenmiştir (Clarkson/Keating/Cunningham, a.g.e., s. 
368).  

77  Eden, a.g.m., s. 651. 
78  Gaeta, a.g.m., s. 173; Wallerstein, a.g.m., s. 114; Brownlee, askerin yaşadığı ikilemi yapılan 

yargılamada “Ne yaptıysam yaptım, çünkü itaat etmekle yükümlü olduğum kişi tarafından bunu 
yapmakla emredildim.” savunmasında bulunduğunu ifade ederek ortaya koymaktadır (Browlee, 
a.g.m., s. 397; Patrick White, “Defence of Obedience to Superior Orders Reconsidered”, 
Australian Law Journal, Vol. 79, 2005, s. 50; Eden, a.g.m., s. 640. 
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tarafından da askeri astın verilen emre itaat etse de etmese de her durumda 

sorumluluğunun gündeme gelebileceği belirtilerek astın meşru olmasa bile, askeri 

hiyerarşiden dolayı verilen her emre itaat etmek veya emri yerine getirmeyi 

reddetmek şeklindeki seçenekler arasında bir ikilem içerisinde bulunabileceği 

şeklinde yorumlanmaktadır79. Özellikle bir savaş esnasında yerine getirilen emir 

neticesinde uluslararası hukukun ihlal edilmesi, yani uluslararası suçlardan birinin 

işlenmesi halinde söz konusu ikilem neticesinde meydana gelen neticelerden dolayı 

astın sorumlu tutulup tutulmayacağı gündeme gelmiş ve nitekim emirleri yerine 

getirenler tarafından, amirin emri, Milletlerarası Ceza Hukuku yargılamalarında 

sıkça ileri sürülen savunmalardan biri olmuştur80. Nitekim savaş suçları bakımından 

başvurulabilecek savunmalar arasında misilleme, askeri zorunluluk, meşru savunma 

ve affın yanı sıra amirin emrini yerine getirmenin bulunduğu belirtilebilir. Astın 

hukuka aykırı bir emre iyiniyetli olarak uygun davranması durumunda söz konusu 

fiil, hukuka uygun kabul edilmeyecek fakat fiili işleyen ast, mazur görülebilecektir81.        

Daha evvel de ifade ettiğimiz üzere, sıkı bir hiyerarşik düzenin söz konusu 

olduğu yapı içerisinde, ast konumunda bulunan kişinin temel görevi, üst tarafından 

verilen emre itaat etmektir. Bu sıkı düzen içerisinde astın görevini daha iyi bir 

şekilde yerine getirebilmesi için kendisini güven içerisinde hissetmesi gerekmektedir. 

Bu güvenin sağlanmasının yolu olarak astın kişisel ceza sorumluluğundan korunması 

görülmüştür. Ancak geçmişten günümüze kadar astların üstler tarafından verilen 

emirleri yerine getirmeleri nedeniyle uluslararası hukuka karşı işlenen suçlardan 

birinin oluşması halinde, söz konusu bu korumanın devam edip etmeyeceği hususu 

                                                 
79  Cassese, a.g.e., s. 268; Eden, a.g.m., s. 641; Brewer, a.g.m., s. 46; Keijzer, a.g.m., s. 78; Johnson, 

a.g.m., s. 303.  
80  Hatta amirin emrinin en fazla ileri sürülen savunma olduğu da ifade edilmektedir (E. van Sliedregt, 

The Criminal Responsibility ıf Individuals for Violations of International Humanitarian 
Law, T.M.C. Asser Press, Lahey, 2003, s. 316); Verilen emirleri yerine getirmek suretiyle suç 
işleyen kişilerin sıkı bir hiyerarşik yapının söz konusu olduğu ordu veya polis kuvvetlerindeki bu 
yapıyla bütünleştikleri, bunun sonucu olarak da hiyerarşik yapı içerisinde var olan emre mutlak 
surette itaat kuralının, verilen emrin hukukiliğine olan güveni de beraberinde getirdiği, bu nedenle 
astın verilen emri güvenle yerine getirmesi için emirlerin yerine getirilmesinden dolayı kişisel ceza 
sorumluluğundan korunması gerektiği, bu çerçevede esas sorunun astların işledikleri suçların 
uluslararası hukuka karşı olması halinde dahi bu korumanın devam edip etmeyeceği hususuna 
ilişkin olduğu belirtilmektedir (Gerhard Werle, Principles of International Criminal Law, 
Second Edition, T.M.C. Asser Press, 2009, s. 214; Sliedregt, a.g.e., s. 317). 

81  Keijzer, a.g.m., s. 425.   
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tartışılmıştır82. İşte bu çerçevede gerek bu konuda ortaya konulan görüşler, gerekse 

yapılan yargılamalarda kabul edilen genel uygulamayı ortaya koymaya çalışacağız.  

İncelememizi Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin temel dayanağı olan Roma 

Statüsü’nün kabulünden öncesi ve sonrası şeklinde bir ayrım yapmak suretiyle 

gerçekleştireceğiz. Zira Roma Statüsü’nün kabulüyle birlikte uluslararası ceza 

hukuku alanında Ruanda, Eski Yugoslavya, Tokyo Mahkemeleri gibi yalnızca 

kurulmalarına sebep olan olaylara uygulanan ad hoc83 mahkemelerden farklı olarak 

ilk kez statüye taraf ülkeler bakımından amirin emrinin yerine getirilmesi hususunda 

uygulama alanı bulabilecek bir hükme yer verilmiştir.     

3.2. Roma Statüsü’nden Önce Amirin Emrini Yerine Getirme 

3.2.1.Teorik Yaklaşımlar 

Zaman içerisinde yapılan savaşlar sonrasındaki yargılamalarda, savaş suçlarına 

ilişkin olarak en fazla ileri sürülen savunmanın amirin emri savunması olduğunu 

daha evvel ifade etmiştik. Bu konuyla ilgili olarak hukuki tartışmalar, üç ana teorik 

yaklaşım çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Bunlar; amirin sorumluluğu (Respondeat 

superior approach) yaklaşımı, tam sorumluluk yaklaşımı (The absolute liability 

approach) ve koşullu sorumluluk yaklaşımıdır (conditional liability approach)84. Bu 

yaklaşımlardan koşullu sorumluluk yaklaşımı, genellikle ulusal hukuk sistemleri 

tarafından benimsenmekteyken tam sorumluluk yaklaşımı, uluslararası hukuk 

alanında Roma Statüsü’ne kadar benimsenmiştir85.  

20. yüzyılın başında Oppenheim tarafından ileri sürülen amirin sorumluluğu 

yaklaşımına göre, verilen emre uygun davranmak suretiyle suç işleyen ast, ceza 

sorumluluğundan muaf tutulur. Zira bu yaklaşıma göre, emri yerine getiren ast, 

                                                 
82  Werle, a.g.e.,  s. 214. 
83  Ad Hoc Mahkemelerin en belirgin özellikleri, konu ve yargılayacakları kişi bakımından 

sınırlandırılmış olmalarıdır (Tevfik Odman, “Eski Yugoslavya İle İlgili Uluslararası Ceza 
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yasal Dayanağı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
Y.1996, C.40, S.1-4, Ankara, 1998, s. 137; Önok, a.g.e., s. 41).   

84  Sliedregt, a.g.e., s. 317; Zimmermann, a.g.m., s. 958; White, a.g.m., s. 51; Johnson, a.g.m., s. 292; 
Brownlee, tam sorumluluk yaklaşımını astın şahsi sorumluluğu olarak isimlendirmiş olup bazı 
zamanlarda “tam” sorumluluk adı verildiğini ifade etmektedir (Brownlee, a.g.m., s. 397); Bazı 
görüşler tarafından amirin sorumluluğu yaklaşımına yer verilmeyip teorik yaklaşımlardan yalnızca 
tam sorumluluk ve koşullu sorumluluk yaklaşımlarına yer verilmektedir (Gaeta, a.g.m., s. 174-
175).   

85  Gaeta, a.g.m., s. 174-175. 
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yalnızca amirin elindeki bir araç olarak görülür ve verilen emrin yerine getirilmesi 

üzerine işlenen suç nedeniyle sorumlu tutulacak tek kişi üsttür. Buna göre, emri 

yerine getiren astın işlediği fiilin suç teşkil etmesi halinde ast, rahat bir şekilde 

amirin emri savunmasını ileri sürebilecektir86. Befehl ist Befehl olarak da adlandırılan 

bu teori, ceza yargılamasına karşı amirin emrine itaatin otomatik ve tam bir savunma 

sağladığını belirtmektedir. Oppenheim’e göre, “Şayet ordu mensupları Hükümetin 

verdiği emirler doğrultusunda şiddet içeren fiilleri işlerlerse, bu fiiller savaş suçu 

olmayacak ve bu kişiler düşman ülkeler tarafından da cezalandırılamayacak; fakat 

askerlere karşı misilleme yapılabilecektir. Askerlerin bu fiilleri, komutanlarının 

emirleri sonucu gerçekleştirmiş olmaları halinde ise, askerler cezalandırılmayacak 

ve komutanlar tek başlarına sorumlu olacaklardır.87” Oppenheim, bu görüşüne 

hukuk tarafından bir fiili yerine getirmeye zorlanan kişinin yine hukuk tarafından 

cezalandırılmasının söz konusu olamayacağı gerekçesini göstermiştir88.  

II. Dünya Savaşı’na kadar genel olarak başvurulan amirin sorumluluğu ilkesine 

göre, alınan emirlere sınırsız itaati sağlamak amacıyla emri yerine getiren ast 

sorumlu tutulmamıştır89. Nitekim I. Dünya Savaşından sonra benimsenen bu 

yaklaşım, birçok doktrinsel görüş tarafından da ileri sürülmüştür90. Hatta bazı 

                                                 
86  Solis, a.g.m., s. 494; Sliedregt, a.g.e., s. 317 ; Bu yaklaşımın askeri disiplini daha iyi bir şekilde 

sağlayabilmek amacıyla benimsendiği, nitekim Fransız Ceza Kanunu’nun 327’nci maddesinde bu 
yaklaşımın bir örneğinin bulunabileceği ifade edilmektedir (White, a.g.m., s. 51); Oppenheim’in 
ortaya koyduğu söz konusu teori, ABD tarafından da benimsenmiştir (Solis, a.g.m., s. 494).  

87  Yoram Dinstein, The Defence of ‘Obdience to Superior Orders’ in International Law, Leiden, 
1965, s. 38; Keijzer, a.g.m., s. 79; Oppenheim, bu doktrine İngiliz Hükümeti için hazırladığı savaş 
hukuku kuralları metninde yer vermiş ve nitekim bu metin, 1912 yılında yayımlanan ve 1914 
yılında düzenlenen İngiliz Askeri El Kılavuzunda yer almıştır. 1914 yılı İngiliz El Kılavuzunun 
443’üncü maddesinde, hükümetleri veya komutanları tarafından savaş hukuku kurallarının 
ihlallerini içeren emirleri yerine getiren ordu üyelerinin işledikleri fiillerin savaş suçu olmadığı ve 
buna göre düşmanlar tarafından cezalandırılamayacağı hüküm altına alınmıştır (Sack, a.g.m., s. 
13).  

88  Sack, a.g.m., s. 14. 
89  Werle, a.g.e., s. 214-215; Werle, bu ilkenin beraberinde her türlü emri yerine getiren astın sorumlu 

tutulmaması, emir-komuta zinciri içerisinde yalnızca en üst rütbede bulunan kişinin sorumlu 
tutulması gibi tehlikeli bir sonuca neden olabileceğine dikkat çekmektedir. Hatta Werle, bu 
yaklaşıma göre, çok tehlikeli bir şekilde II. Dünya Savaşı esnasında olanların tamamının yalnızca 
Hitler’in kusuru olduğunun ileri sürülebileceğini de ifade etmektedir (Werle, a.g.e., s. 215).  

90  Bu yaklaşımın, Kıta Avrupası Hukukunda iyi bilinen örneklerinin bulunduğu belirtilmektedir. 
Nitekim Fransız Ceza Kanunu’nun 327’nci maddesinde kanun veya hukuki otorite tarafından 
verilen emir üzerine işlenen öldürme fiilinden dolayı, bir suçtan ya da ihmalden 
bahsedilemeyeceği şeklinde bir düzenleme yer almaktaydı. Ancak Anglo-Sakson Hukukunda, 
amirin sorumluluğu yaklaşımı, mahkemeler tarafından konuya ilişkin yargılamaların yarısında 
reddedilmiştir. Nitekim bu konuda Avustralya’da A. v. Hayden olayında mahkeme, amirin emrinin 
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görüşler, amir tarafından verilen emirlere itaat üzerine işlenen suçun niteliğine 

bakılmaksızın, söz konusu savunmanın sınırsız bir şekilde, yani her suç hakkında 

geçerli olduğunu belirterek bu durumu hukuk dışı olduğu gerekçesiyle 

eleştirmişlerdir91. Ancak söz konusu görüşün dönemin birçok hukukçusu tarafından 

eleştiriye uğradığını, Fransa’da Alman askerlerinin yargılamasında söz konusu 

savunmanın reddedildiğini, ileride daha ayrıntılı şekilde irdeleyeceğimiz üzere The 

Llandovery Castle (1921) gibi Leipzig Mahkemesinde gerçekleşen Alman Savaş 

yargılamalarında dahi “emrin hukuka aykırı olduğunun evrensel olarak bilinmesi 

durumlarında asla emri yerine getirmenin mazur görülemeyeceği” gerekçesiyle 

kabul edilmediğini ifade etmek gerekir92.      

Bu durumda İkinci Dünya Savaşından önce amirin emrinin hukuki durumunun 

ne olduğu hususunun tam olarak belirgin olmadığını ifade etmek doğru olacaktır. 

Buna rağmen amirin sorumluluğu doktrininin eski Roma’ya kadar dayandığını, zira 

patefamilias olarak adlandırılan aile reisinin tüm aile üyeleri üzerinde sınırsız bir 

güce sahip olduğunu ve ailede bulunan herkesin yani patria potestas’ın 

paterfamilias’a mutlak surette itaat zorunluluğunun bulunduğunu, dolayısıyla da 

amirin emri savunmasının genel itibariyle ilk olarak hukuk sistemlerinde bu şekilde 

kabul edildiğini daha evvel ifade etmiştik93. Aynı şekilde Justinian’ın Digests’inde 

bu konuya ilişkin olarak şu şekilde bir tanıma yer verildiğine değinmiştik: 

“Babasının veya efendisinin emri altında hareket eden kimsenin kasıtlı olarak 

hareket etmediği kabul edilecektir.” Benzer bir tanıma askerler hakkında da yer 

verilmiştir: “Savaş esnasında komutanı tarafından yasaklanan bir fiili işleyen veya 

komutanın emirlerine itaat etme hususunda başarısız olan her kimse görevini 

başarıyla tamamlamış olsa dahi ölümle cezalandırılacaktır.94”  

                                                                                                                                          
bir savunma olamayacağı, askeri veya sivil astların ancak hukuka uygun emirlere itaat 
yükümlülüklerinin bulunduğu, keza hukuka aykırı emirlere de itaat etmeme yükümlülüğü altında 
oldukları yönünde karar vermiştir (Brownlee, a.g.m., s. 398).  

91  Coleman Phillipson, International Law and The Great War, 1915, s. 260; Eden, a.g.m., s. 641-
642; Brownlee, a.g.m., s. 397; Keza Brownlee, günümüzde İngiliz Hukukunda amirin astın 
işlediği fiillerden ötürü bulunduğu konum itibariyle azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu 
tutulduğunu belirtmektedir. 

92 Sack, a.g.m., s. 15; Önok, a.g.e., s. 256. 
93  Keijzer, a.g.m., s. 80. 
94  Keijzer, a.g.m., s. 80. 
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Tarihi geçmiş içerisinde Cicero gibi bazı görüş sahipleri, verilen emre itaat 

etme zorunluluğu altında bulunan astın yerine getirdiği emir nedeniyle meydana 

gelen suç nedeniyle sorumlu olmayacağını, bunun yerine yalnızca üstün sorumlu 

olacağını belirtmişlerdir95. Amirin sorumluluğu yaklaşımı, orta çağda pek rol 

oynamamış olsa da 17. yüzyılda Thomas Hobbes tarafından benimsenmiştir.  

Hobbes, kişinin meşru olan üstünün emriyle hareket etmesi halinde şayet ortaya 

meşru olmayan sonuçlar çıkarsa bu sonuçların asta ait olmadığını belirtmiştir. 18. 

yüzyılda ve özellikle 19. yüzyılda da amirin sorumluluğu yaklaşımı güçlü bir şekilde 

kabul edilmiştir96. Hugo Grotius ise, her emrin reddedileceğini belirtmeyip Tanrının 

emirlerine veya Doğal Hukukun aksine olarak otorite tarafından verilen emirlerin 

yerine getirilmemesi gerektiğini ileri sürmektedir97. Benzer şekilde John Locke da, 

kanunlara aykırı emirlerin yerine getirilmemesi gerektiğini ifade etmektedir98 

Amirin sorumluluğu yaklaşımının uygulanmasının bir sonucu da bir çok ulusal 

hukuk sisteminde, emre itaat ilkesinin yaygın olması ve buna göre yalnızca amirin 

sorumlu tutulabileceğine karar verilmesiydi. İstisnalar ise, yalnızca düşman 

askerlerin yargılamaları bakımından geçerliydi. Nitekim bu konuda ABD Askeri 

Komisyonundan evvel 1865 yılında verilen Wirz kararı, yol gösterici niteliktedir. Söz 

konusu Wirz davası, 1861-1865 yılları arasında gerçekleşen Amerikan İç Savaşı 

esnasında İsviçreli bir doktor olan Kaptan Henry Wirz’in savaş tutsaklarına kötü 

davranılmaması ve bu tutsakların koşullarının korunması şeklindeki savaş hukuku 

kurallarını reddetmesine ilişkindir. Savaşın sona erdiği 1865 yılında, Washington’da 

kurulan bir askeri mahkemede yargılanan Wirz, amirinin emrine uygun şekilde 

davrandığı savunmasında bulunmuştur. Ancak yargılama esnasında avukat, emrin 

hukuka aykırı olduğu hallerde hem üstün, hem de emri yerine getiren astın suçlu 

olduğu itirazında bulunmuş ve üstün asta hukuka aykırı olan bir fiili işlemesine 

yönelik bir emir veremeyeceğini ifade etmiş ve şayet ast bu şekilde bir emre itaat 

eder ve olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olursa, bu sonuçlardan dolayı 

hem astın hem de üstün bu sonuçlardan sorumlu olacağını ve suçlu kabul 

                                                 
95  Keijzer, a.g.m., s. 80-81. 
96  Keijzer, a.g.m., s. 81; Sack, a.g.m., s. 13; Önok, a.g.e., s. 254, dipnot 114. 
97  Solis, a.g.m., s. 486; Önok, a.g.e., s. 255, dipnot 114. 
98  Önok, a.g.e., s. 255, dipnot 114. 
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edileceklerini ifade etmiştir99. Birinci Dünya Savaşından sonra da tıpkı Wirz 

kararında olduğu gibi meşru olmayan emri uygulayan astın da sorumlu olabileceği 

düşüncesini ortaya koyan bazı kararlar olmuştur.  

Nürnberg Mahkemesi Statüsü’nde, amirin emrinin bir savunma olarak kabul 

edilmeyeceğini fakat hafifletici neden olarak dikkate alınabileceğini kabul eden tam 

sorumluluk yaklaşımı esas alınmıştır. Nürnberg Mahkemesi’ni kuran Londra 

Anlaşması’nın 8’inci maddesinde tam sorumluluk yaklaşımının benimsendiğini 

gösteren bir kural söz konusudur100. Buna göre, emre itaat asla bir savunma olmayıp 

yalnızca cezanın azalmasını sağlayabilecektir. Bu yaklaşıma, emri alan kişinin 

değerlendirme yapabilen bir kimse olması ve aldığı emirleri değerlendirme 

kabiliyetinin bulunması gerekçe gösterilmiştir101. Dolayısıyla Nürnberg 

Sözleşmesi’ne göre, emrin hukuka aykırı olması halinde emre itaat bağlılığının 

bulunmadığı ifade edilebilir. Zira astın hukuka aykırı emri yerine getirmesi halinde 
                                                 
99  Cassese, a.g.e., s. 269, dipnot 2. 
100  Eden, a.g.m., s. 642; Uluslararası Askeri Mahkeme olarak kurulan Nürnberg Mahkemesi, naziler 

tarafından işlenen suçları yargılamak amacıyla ABD, İngiltere, SSCB ve Fransa temsilcilerinin 8 
Ağustos 1945’te Londra’da toplanarak Londra Anlaşmasını imzalamaları üzerine, Hitler’in 
ideolojik programlarını başlattığı yer olan Nuremberg’de kurulmuştur (Durmuş Tezcan/Mustafa 
Ruhan Erdem/Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2008, s. 326-
327); Nürnberg Sözleşmesi’nin 8’inci maddesi, amirin emri savunmasına dayanan astın durumunu 
bireysel olarak açık bir şekilde değerlendiren ilk uluslararası belge olup söz konusu belgede 
“Hükümetinin veya amirinin emrine uygun olarak hareket eden ast, sorumluluktan 
kurtulmayacaktır, fakat mahkeme uygun görürse astın cezasında bir hafiflemeye gidilebilir.” 
şeklinde bir hüküm öngörülmüştür (Zimmermann, a.g.m., s. 959; White, a.g.m., s. 52); Nürnberg 
Yargılamaları, devletin hareketi, amirin sorumluluğu veya Befehl ist Befehl teorisinin sona erdiğini 
vurguladı (Dinstein, a.g.e., s. 38); Bu teori, baϊonnettes intelligentes olarak da ifade edilmektedir 
(Keijzer, a.g.m., s. 79).  

101  Cassese, a.g.e., s. 270; Gaeta, a.g.m., s. 178; Nürnberg Statüsü’nün tarihi irdelendiğinde, Statü 
kurucularının tam sorumluluk yaklaşımının benimsenmesi hususunda oybirliği içerisinde 
olmadıkları, Statü’nün ön çalışmaları esnasında kurulan alt komitenin 1941 yılında ulusal mevzuat 
üzerine yaptığı araştırmalarda, genel olarak emrin üst tarafından asta görevi esnasında ve onun 
yetkisi kapsamında verilmiş olması ve açıkça kanuna aykırı olmaması halinde amirin emri 
savunmasının geçerli olduğunu tanıdıkları sonucuna ulaştığı, buna bağlı olarak komitenin her 
davanın kendi koşuları içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini ve amirin emri savunmasının 
otomatik bir savunma teşkil edemeyeceğini ileri sürdüğü ifade edilmektedir (Sliedregt, a.g.e., s. 
318); Nitekim 1944 yılında İcra Komitesi, hazırladığı “Savaş Suçlarının Yargılanması ve 
Cezalandırılması”na ilişkin bir taslak sözleşme hazırladı ve bu sözleşmede, sınırlı sorumluluk 
yaklaşımının benimsenmesini tavsiye etti. Ancak bu tavsiyeye bazı devletler, İngiliz Askeri El 
Kılavuzu ve Amerika Birleşik Devletleri Kara Savaşı Kurallarını referans göstererek karşı çıktı. 
Yapılan tartışmaların ardından Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Komisyonu, yalnızca amirin 
emrine itaat etmiş olmanın savaş suçu işlemiş bir kişiyi sorumluluktan kurtarmayacağını belirtmiş 
ve böylece mahkemeye bu konuda karar verirken hiçbir takdir yetkisi bırakmamıştır (Sliedregt, 
a.g.e., s. 319); Ancak her ne kadar amirin emri, başlı başına bir savunma olarak kabul edilmemiş 
olsa da, diğer vakıalarla birlikte değerlendirilerek davalıyı sorumluluktan kurtarma ihtimalinin de 
söz konusu olduğunu ifade etmek gerekir.  
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meydana gelen suç nedeniyle emri veren amiriyle birlikte cezalandırılma riskini 

üzerine almış kabul edilecektir. Tam sorumluluk yaklaşımının, astın yalnızca emir-

komuta zinciri içerisinde hukuka uygun emirlere itaat zorunluluğunun bulunduğunu 

kabul etmiş olduğu, astın irade yeteneğine sahip bir araç olduğu ve aldığı emirleri 

değerlendirebilme yeteneğine sahip olduğu ifade edilmektedir. İşte bu bağlamda 

emrin hukuka aykırı olması durumunda, bu şekilde bir emre itaat etme yükümlülüğü 

altında kabul edilmeyen astın bu emri yerine getirmesi halinde, bir suçun ortaya 

çıkmasıyla cezalandırılma riskini üzerine almış olduğu belirtilmektedir102.  

Tam sorumluluk yaklaşımını kabul eden hükme, yakın zamanlarda Birleşmiş 

Milletler Sözleşmesi’nin 7’nci Bölümü altında Güvenlik Konseyi tarafından kurulan 

iki Ad Hoc Mahkemesinin Statüsünde olduğu gibi Tokyo Mahkemesi sözleşmesinde 

de yer verildi103. Daha önceleri amirin emri yaklaşımını esas alan İngiliz ve 

Amerikan Askeri El Kılavuzları da Nürnberg Statüsü tarafından esas alınan tam 

sorumluluk yaklaşımını esas almışlardır104. Fakat daha sonra 1956 yılında, konuya 

ilişkin Amerikan bakış açısı yeniden değişmiş ve Askeri El Kılavuzunda, koşullu 

sorumluluk yaklaşımı kabul edilmiştir.    

Buna göre, sivil ya da askeri bir makamın emrine uyarak savaş hukukunun 

ihlal edilmesi, söz konusu eylemin savaş suçu olma niteliğine halel getirmez ve 

suçlanan kişiye de yargılamada bir savunma imkanı oluşturmaz, meğer ki bu kişi, 

emrin hukuka aykırı olduğunu biliyor ve bilmesi de makul olarak kendisinden 

bekleniyor olsun. Amirin emrinin, bir isnada ya da savaş suçuna ilişkin bir savunma 

oluşturmadığı, tüm durumlarda suçlanan kişinin bu verilen emirlere uygun şekilde 

hareket etmesi, cezanın hafifletilmesinde dikkate alınabilecektir105. Keza tam 

sorumluluk yaklaşımına göre, amirin emri savunması kabul edilmeyen ast 

bakımından tehdit, hata gibi diğer savunmalar dikkate alınabilecektir. Zira suç 
                                                 
102  Wallerstein, a.g.m., s. 114. 
103  Gaeta, a.g.m., s. 179; Önok, a.g.e., s. 256; Daha evvel de irdelediğimiz üzere, geçmişte verilen 

yargı kararları incelendiğinde, Avustralya ve İngiliz hukukunda da tam sorumluluk yaklaşımının 
benimsendiği ifade edilebilir (White, a.g.m., s. 52).   

104  Sliedregt, a.g.e., s. 319; 1939 tarihli İngiliz Askeri El Kılavuzu, savaş suçlarında amirin 
sorumluluğu doktrinini esas almıştı: “Hükümet veya komutanları tarafından verilen emir üzerine 
savaş hukuku kurallarını ihlal edecek nitelikteki fiilleri işleyen ordu mensuplarının bu fiilleri savaş 
suçu olmayıp buna göre de bu kişiler düşmanlar tarafından cezalandırılmayacaktır...” (Eden, 
a.g.m., s. 641).   

105  US Field Manual s. 27-10 para 509 (Sliedregt, a.g.e.,  s. 317). 
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oluşturan hukuka aykırı bir emri yerine getirmesi istenilen asta, söz konusu emri 

yerine getirmediği takdirde uygulanması muhtemel yaptırımlar, ast üzerinde bir 

tehdidin varlığını gündeme getirebilecektir106. Bu bağlamda söz konusu yaptırımların 

tehdidin varlığına neden olabilmesi için belirli bir ağırlıkta olması gerekir. Nitekim 

II. Dünya Savaşından sonra savaş suçlarına ilişkin olarak yapılan yargılamalarda sık 

sık ileri sürülen tehdit, yeterli derecede olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir107.  

Obéissance avec réserves olarak da adlandırılan108 koşullu sorumluluk 

yaklaşımına göre ise, amirin emrinin kural olarak savunmalar arasında yer aldığı 

kabul edilmektedir. Ancak ast, iki halde de yerine getirdiği emirlerden dolayı 

sorumlu tutulabilir. Bunlardan ilki, astın emirlerin hukuka aykırılığını bildiği veya 

bilmesi gerektiği durumlarken diğeri ise, hukuka aykırılığın açık olduğu durumlardır. 

Bu iki durumdan birisinin varlığı halinde, ast da amiri ile birlikte sorumlu 

tutulabilecektir109. Söz konusu yaklaşım, bazı görüşler tarafından “açıkça hukuka 

aykırılık ilkesi” olarak da adlandırılmaktadır110. 

Koşullu sorumluluk yaklaşımı, ilk kez Avusturya-Macar Askeri Mahkemesinin 

1915 tarihli bir kararında benimsenmiş ve bu karara göre, astın emir üzerine 

gerçekleştirdiği fiillerden dolayı ancak emrin açıkça hukuka aykırı olması halinde 

sorumlu tutulacağı belirtilmiştir111. Daha sonra bu yaklaşım, Birinci Dünya Savaşının 

ardından Leipzig’de Alman Anayasa Mahkemesi’nin (Reichsgericht) önüne gelen ve 

bu konuda iyi bilinen Dover Castle ve Llandovery Castle isimli iki davada daha 

benimsenmiştir112. Bu kararlarda mahkeme tarafından açıkça hukuka aykırılık 

ilkesine göndermede bulunulmuştur. Dover Castle davasında mahkeme, astın emrin 
                                                 
106  Keijzer, a.g.m., s. 85. 
107  Keijzer, a.g.m., s. 85. 
108  Keijzer, a.g.m., s. 79. 
109 Gaeta, a.g.m., s. 175; Sliedregt, a.g.e., s. 317 ; Astın söz konusu emri hukuka aykırı olduğu 

gerekçesiyle yerine getirmediği hallerde ulusal hukuk sistemi içerisinde emre itaat edilmediği 
gerekçesiyle bu defa kendi ülkesinde cezalandırılma tehlikesinin bulunduğu, bu nedenle hukuka 
aykırı emri alan astın emri yerine getirme hususunda büyük bir ikilem içerisine düştüğüne 
dolayısıyla da koşullu sorumluluk yaklaşımının destekçileri tarafından uluslararası hukukta en 
uygulanabilir ve kabul edilebilir yaklaşımın koşullu sorumluluk yaklaşımı olduğu ifade 
edilmektedir (Wallerstein, a.g.m., s. 115); Koşullu sorumluluk yaklaşımı, diğer bir deyişle açıkça 
hukuka aykırılık yaklaşımının amirin sorumluluğu ve tam sorumluluk yaklaşımları arasında yer 
aldığı belirtilmektedir (White, a.g.m., s. 52).   

110  Werle, a.g.m., s. 215; White, a.g.m., s. 52. 
111  Zimmermann, a.g.m., s. 960; Gaeta, a.g.m., s. 175.  
112  Gaeta a.g.m., s. 175; Sliedregt a.g.e., s. 318; Wallerstein, a.g.m., s. 111. 
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kanuni olduğunu düşünmesi nedeniyle hata üzerinden amirin emri savunmasını kabul 

ederken, Llandovery davasında söz konusu emirlerin hukuka aykırı olduklarının 

herkes tarafından bilinebilir durumda olduğu kabul edilmiş ve amirin emri savunması 

reddedilmiştir113. Esasında her iki davada da olay, Alman denizaltıları tarafından 

hastane olarak kullanılmakta olan İngiliz gemilerine yapılan saldırıdan ve saldırı 

sonucu gemilerin batırılarak birçok insanın ölümüne neden olunmasından ibarettir. 

Ancak Llandovery davasında, aynı zamanda askerler tarafından cankurtaran 

botlarında bulunan kazazedelere de bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Her iki davada da 

mahkeme, Alman Askeri Ceza Kanunu (Militärstrafgesetzbuch)’nun 47’nci 

maddesini uygulamış; Dover Castle olayında amirin emri savunmasını kabul 

ederken, Llandovery olayında gemiye yapılan saldırı sonrasında cankurtaran 

botlarına da gerçekleştirilen saldırı nedeniyle söz konusu savunmayı kabul 

etmemiştir114.   

The Llandovery Castle davası ve mahkeme tarafından verilen karar şu 

şekildedir: “The Llandovery ismini taşıyan ve hastane olarak kullanılan İngiliz 

gemisi, 27 Haziran 1918 tarihinde Atlantik Okyanusu’nda bir Alman denizaltısı 

tarafından batırıldı. Alman denizaltının komutanı olan Patzig, söz konusu geminin 

Amerikan ordusunu ve askeri mühimmatını taşıdığını zannettiğini ve bu nedenle 

geminin batırılması emrini verdiğini ileri sürmüştür. Söz konusu geminin batırılması 

üzerine birkaç cankurtaran botu gemiden suya indirildi. Alman askerleri, 

cankurtaran botlarından geminin kaptanını ve geminin diğer iki çalışanını 

yakalamak için ilerlediler ve onları sorguya çektiler. Yapılan yargılama sonucunda 

geminin uygunsuz kullanıldığına dair hiçbir delil elde edilemedi. Buna rağmen 

Alman denizaltının komutanı Patzig, emri altında bulunan Lieutenants Dithmar ve 

Boldt isimli iki askere cankurtaran botlarına doğru ateş etmeleri emrini verdi. 

Olaydan sonra komutan Lapzig yakalanamadı. Ancak cankurtaran botlarına ateş 

edilmesi emrini yerine getiren Lieutenants Dithmar ve Boldt yakalandı ve haklarında 

hastane olarak kullanılan söz konusu İngiliz gemisinin üyelerinin ölümüne neden 

olduklarından dolayı dava açıldı. Mahkeme, askerlerin verilen emirlerin hukuki 

                                                 
113  Wallerstein, a.g.m., 111; Önok, a.g.e., s. 256. 
114  Zimmermann, a.g.m., s. 961; Solis, a.g.m., s. 500-501; Johnson, a.g.m., s. 301. 
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olduğunu düşünmelerini sağlayacak bir delil ortaya konulamadığından meydana 

gelen ölümlerden iki askeri de, yardım eden olarak sorumlu tutmuştur. Ancak 

sanıkların yine de amirin emri altında hareket edip etmedikleri ve Alman Ceza 

Kanunu’nun 47’nci maddesi gereği mazur görülüp görülemeyecekleri tartışılmıştır. 

Buna rağmen savunmasız insanların öldürülmelerinin hukuka aykırı olduğunun 

şüpheye yer bırakmadığı, dolayısıyla da cankurtaran botlarında bulunan savunmasız 

insanların öldürülmelerinin suç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Astların da emirlerin 

hukuka aykırılığının farkında oldukları, verilen emirleri yerine getirmeyi 

reddetmeleri gerekirken reddetmedikleri, bu nedenle de cezalandırılmaları gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu astlara yapılan yargılama sonunda 4’er yıl hapis 

cezasına hükmedildi. Bunun yanı sıra astların ordudan çıkarılmalarına karar 

verilmiştir115.” Özetle mahkeme, emre itaat eden astın, amirin emrinin kanunlara 

aykırılık oluşturduğunu bilmesi halinde sorumlu olacağını, emirlerin kanuna aykırı 

olduğunu bilmeyen astın ise, amirlerinin emirlerini sorgulama yükümlülüğü altında 

olmadıklarına ve emirlerin hukuka aykırı olmadığına güvenebileceklerine, ancak 

emrin hukuka aykırı olduğunun, evrensel bir şekilde herkes tarafından (sanığı da 

içeren şekilde) bilinecek durumda olması halinde böyle bir güvenin varlığının söz 

konusu olamayacağına hükmetmiştir116. Nitekim mahkeme, daha evvel de ifade 

ettiğimiz üzere Llandovery olayından önce gerçekleşen Dover Castle isimli benzer 

bir olayda amirin emri savunmasını kabul etmiştir117. Bu tarihten sonra birçok ülke, 

                                                 
115 Germany, Llandovery Castle case (Dithmar and Boldt case), Supreme Court (Reichsgericht) at 

Leipzig, Judgment of 16 July 1921 (Cassese/Acquaviva/Fan/Whiting, a.g.e., s. 464-465; Cassese, 
a.g.e., s. 269). 

116  Zimmermann, a.g.m., s. 961; Wallersteim, a.g.m., s. 111; Cassese/Acquaviva/Fan/Whiting, a.g.e.,  
s. 467. 

117 Zimmermann, a.g.m., s. 961; The Dover Castle olarak bilinen bu davada, Alman Mahkemesi şu 
şekilde bir gerekçe ileri sürerek sanığı suçsuz bulmuştur: “Astın amirinin verdiği emre itaatle bağlı 
olduğu hususu askeri bir ilke olup ceza hukuku kapsamında suç teşkil eden bir emir yerine 
getirildiği zaman, emri veren amir meydana gelen neticeden ötürü tek başına sorumlu olacaktır.” 
(William A. Schabas, The Inernational Criminal Court: A Commentary on the Rome Statue, 
Oxford University Press, 2010, s. 507); Esasında mahkeme, söz konusu kararını Askeri Ceza 
Kanunu’nun 47’nci maddesi hükmüne dayandırmak suretiyle vermiştir. Askeri Ceza Kanunu 
Madde 47’ye göre, görevin olağan koşullarına göre emrin yerine getirilmesi bir saldırı içeriyorsa 
bu durumda yalnızca emri veren amir sorumlu olacaktır. Buna rağmen, şayet amir tarafından 
verilen emrin sivil veya askeri hukuku ihlal ettiği emri yerine getiren ast tarafından biliniyorsa bu 
durumda emri yerine getiren ast da sorumlu tutulacaktır. Sanığın davasında bu kural uygulanır. 
Amirlerinin emirlerini sorgulama zorunluluğu altında olmayan askeri astların bu konuda yani 
emrin yerine getirilmesi hususunda zorunlu oldukları kabul edilir ve onlar, verilen emrin hukuki 
olduğunu varsayarlar. Ancak emrin hukuka karşı bir suç içerdiği, herkes tarafından hiçbir şüpheye 
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koşullu sorumluluk yaklaşımını benimsemiştir. Nitekim birçok ulusal mahkeme, 

“açıkça hukuka aykırılık kriteri”ni desteklemiş ve emrin açıkça hukuka aykırı 

olmadığı durumlarda amirin emrinin bir savunma olabileceğini kabul etmiştir118. 

Yukarıda anlatılanların ardından asker konumunda bulunan kimselerin, yalnızca 

hukuka uygun emirlere itaat etmekle bağlı oldukları, ancak her bir olayın özelliğinin 

ayrı ayrı dikkate alınarak cezanın azaltılması veya bir savunma olarak amirin emrinin 

dikkate alınabilmesi, savunma değerlendirilmesi yapılmadan evvel en azından bazı 

hususların dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir. Dikkate alınması gereken 

hususlar ise şu şekilde belirtilebilir: (1) Güncel emir, amir tarafından verilmelidir. (2) 

Emir, açıkça hukuka aykırı ve insanlık ilkelerine aykırı olmamalı; Şayet emir, açıkça 

hukuka aykırı ise, (3) Ast, ağır yaptırım ve derhal yerine getirme zorunluluğu altında 

emre itaat etmekle bağlı olmalıdır119.  

Bazı ulusal hukuk sistemlerinin, her iki yaklaşımı da benimsediği 

görülmektedir. Nitekim bu ülkelerde, vatandaşlar tarafından ya da ulusal hukuk 

kurallarına binaen verilen emirlere itaat edilerek işlenen suçlarda, koşullu sorumluluk 

yaklaşımı esas alınırken, düşman vatandaşlar tarafından ya da yabancı ülke hukuk 

kurallarına dayanılarak verilen emirler takip edilerek işlenilen suçlarda ise, tam 

sorumluluk yaklaşımı tercih edilir120.  

                                                                                                                                          
yer bırakmaksızın evrensel olarak biliniyorsa, bu şekilde bir güven de sorumluluğu getirebilir 
(Wallerstein, a.g.m., s. 111; Cassese/Acquaviva/Fan/Whiting, a.g.e., s. 467; Gaeta, a.g.m., s. 176, 
dipnot 6). 

118 Zimmermann, a.g.m., s. 962; Johnson, a.g.m., s. 301; Nitekim Danimarka, Almanya, Hollanda, 
İsrail, İspanya,  Norveç, İtalya, Yunanistan, Brezilya, Finlandiya, İsviçre ve ABD, bu ülkeler 
arasında yer almaktadır. Birçok ulusal mahkeme, emrin açıkça meşru olmadığı hallerde farklı bir 
yaklaşım içerisindedir. Bu bağlamda ulusal mevzuatlarda genel olarak şu hususlar ön plana 
çıkmaktadır: i) Söz konusu fiilin uluslararası bir suç olması nedeniyle hukuka aykırılığının 
tartışmasız olması; ii) Emri yerine getiren kişinin emrin açıkça hukuka aykırı olduğunu bilmesi 
veya bilmesi gerekliliği (Cassese, a.g.e., s. 272); Bu konuda bir karar da Kappler olayına ilişkin 
olarak verilmiştir: Herbert Kappler, 1944 yılı boyunca Roma’da bir SS görevlisi ve Alman 
Güvenlik Servisi’nin başı olarak çalışmış ve II. Dünya Savaşının ardından Kappler ve diğer dört 
görevli, 24 Mart 1944 tarihinde Ardeatine mağaralarında bulunan 335 sivilin öldürülmesi ile 
suçlanmışlardır. Yargılamadan bir gün evvel Via Rasella (Roma) da İtalyan taraftarlar tarafından 
SS birliğinin üyesi olan 32 Alman askerinin öldürülmesi üzerine misilleme olarak 320 sivilin 
öldürülmesinin Adolph Hitler’in bizzat kendisi tarafından emredildiği ileri sürüldü. Yani Kappler, 
amirin emri savunmasını ileri sürdü. Ancak Kappler’in ileri sürdüğü amirin emri savunması, 
emirlerin açıkça hukuka aykırı olmasından dolayı kabul edilmedi ve Kappler, ömür boyu hapis 
cezasına mahkum edildi (İtalya, Kappler et al., Askeri Mahkeme, Karar No. 631 of 20 Haziran 
1948, Cassese/Acquaviva/Fan/Whiting, a.g.e., s. 468-469). 

119  Cassese/Acquaviva/Fan/Whiting, a.g.e., s. 467. 
120 Gaeta, a.g.m., s. 179. 
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Bu yaklaşımlardan tam sorumluluk yaklaşımının Nürnberg Mahkemesi’nde ve 

ad hoc mahkemelerinde, koşullu sorumluluk yaklaşımının ise Roma Statüsü 

kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından benimsendiğini özellikle 

vurgulamak gerekir121. Benzer şekilde Nürnberg Mahkemesi gibi Uzak Doğudaki 

Uluslararası Askeri Mahkeme de tam sorumluluk yaklaşımını kabul ederek ulusal 

hukuk sistemlerinde sanığa verilen emri üzerine başka türlü davranma imkanı verilse 

de verilmese de, emre itaatin yalnızca hafifletici bir neden olabileceği anlayışını 

benimsemiştir122. Askeri metinlerde, iki durumda amirin emrine uygun 

davranılmasının mazur görülebileceği ifade edilmiş olup bunlardan birincisi, astın 

amirinin hukuka uygun emirlerine itaat edilmemesinin suç olarak kabul edildiği ve 

amir tarafından verilen emirlerin hukuka aykırı olduğu durumlarken ikincisi, 

özellikle fiilin işlendiği anda astın hukukiliğini kontrol edebilecek konumda 

bulunmadığı durumlardır123.        

Esasında bu üç yaklaşım, öncelikli olarak korunmak istenen değerin ne 

olacağının belirlenmesi hususunda ortaya çıkan tartışmalardan kaynaklanmaktadır. 

Bu değerler, askeri disiplinin sürdürülmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve 

bireysel olaylarda adaletin karşılanması ihtiyacıdır124.    

3.2.2. Roma Statüsü’nden Önceki Mahkeme Statüleri ve Amirin Emrine 

İlişkin Düzenlemeler 

Özellikle 20. yüzyıl içerisinde insanlığa karşı çok ağır suçların işlenmesi, bu 

suçların yargılanması ve cezasız kalmaması için çeşitli mahkemelerin kurulması 

gerekliliği ortaya çıkmıştır125. Gerek Nürnberg Sözleşmesi’nin 8’inci maddesi, gerek 

Tokyo Uzakdoğu Uluslararası Askeri Mahkeme Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesi, 

                                                 
121  Wallerstein, a.g.m., s. 109; Harris, a.g.m., s. 207. 
122  Harris, a.g.m., s. 207; Zimmermann, a.g.m., s. 962; Nitekim Tokyo Uzakdoğu Uluslararası Askeri 

Mahkeme, amirin emri savunmasını detaylı bir şekilde tartışmayıp bunun yerine Nürnberg 
Yargılamalarını dikkate alarak şartsız bir şekilde söz konusu kararlara bağlı kalmak suretiyle 
kararlarını şekillendirmiştir (Dinstein, a.g.e., s. 158). 

123  Keijzer, a.g.m., s. 425. 
124  White, a.g.m., s. 52. 
125  M. Fatih Çınar, Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Gelişimi Işığında Uluslararası Ceza 

Divanı, Kazancı Hukuk Yayınevi, İstanbul 2004, s. 11.  
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gerekse 10 Numaralı Kanun (Bölüm 2/4-b)126, amirin emrini yerine getirme 

konusunda birbirine benzer hükümleri içermekte olup tam sorumluluk yaklaşımını 

benimsemişlerdir127. Nürnberg Uluslararası Askeri Mahkeme Statüsü, İkinci Dünya 

Savaşının ardından meydana gelen savaş suçlarına ilişkin yargılamaları 

gerçekleştirmek üzere, müttefik ülkeler tarafından 8 Ağustos 1945 tarihinde Londra 

Sözleşmesi ile onaylanmıştır128. Nürnberg Statüsü’nün 8’inci maddesine göre, 

“Hükümetinin veya amirinin emrine uygun surette hareket eden sanık ceza 

sorumluluğundan muaf tutulmayacak, ancak mahkeme gerekli görürse cezasında 

hafiflemeye gidilmesine karar verebilecektir129.” Yine Tokyo Uzakdoğu Uluslararası 

Askeri Mahkeme Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesi, “Hükümetinin veya amirinin emrine 

uygun davranmakla suçlanan ve resmi konumda bulunan sanık, yerine getirdiği 

herhangi bir suç için ceza sorumluluğundan muaf tutulmayacaktır; ancak 

mahkemenin gerekli gördüğü bazı hallerde cezanın hafifletilmesi 

düşünülebilecektir130.” şeklindedir. Keza 10 Numaralı Kanunda da benzer bir hükme 

yer verilmiştir. Buna göre gerek Nürnberg, gerekse Tokyo Uzakdoğu Uluslararası 

                                                 
126  10 Numaralı Kanun, Nurnberg Uluslararası Askeri Mahkemesi’nin kurulmasında sonra 

Almanların işgal ettikleri bölgelerdeki Almanların soruşturulması amacıyla Almanya’da bulunan 
Kontrol Meclisi tarafından 24 Ocak 1946 tarihinde kabul edilmiştir (Odman, a.g.m., s. 137).  

127  Wallerstein, a.g.m., s. 112; Önok, a.g.e., s. 257. 
128  Nürnberg yargılamalarının yapıldığı “Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi”, Roma Statüsü’nden 

evvel gerçek anlamda kurulan ilk Uluslararası Ceza Mahkemesi olarak kabul edilmekte olup 
Birleşik Krallık, ABD, Fransa ve Sovyetler Birliği arasında yapılan Londra Sözleşmesi’ne 
dayanmaktadır (Sözüer/Erman, s. 244; Odman, a.g.m., s. 137; Çınar, a.g.e., s. 11-13); 
Mahkeme’de 21 kişi yargılanmış olup 19’u suçlu bulunarak cezaya mahkum edilmiştir (Alpkaya, 
a.g.e., s. 5; Söz konusu mahkemenin kurulmasından önce işlenen fiiller hakkında yargılama 
yapması “doğal yargıç” ilkesine ve keza vatandaşları yargılanacak ülkenin söz konusu sözleşmede 
imzasının bulunmamasının devletin egemenliğine aykırı olduğu gerekçeleriyle eleştiriye 
uğramıştır (Sözüer/Erman, a.g.m., s. 244-245); Mahkeme nezdinde yapılan yargılamalara yönelik 
olarak “Galiplerin adaleti” şeklinde suçlamalarda bulunulmuştur (Önok, a.g.e., s. 8; Çınar, a.g.e., 
s. 12); Esasında gerek Nürnberg, gerekse Tokyo Mahkemeleri hakkında “kanunsuz suç ve ceza 
olmaz” ve “hiç kimse kendi davasında yargıç olmaz” ilkelerine aykırı yargılamalar yapıldığı ifade 
edilmektedir (Orhan Önder, Birleşmiş Milletler Ruanda İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi, 
Bilge Yayınevi, Ankara 2006, s. 9); Buna rağmen savaş suçlarında yalnızca devletlerin değil, 
bireylerin de uluslararası alanda sorumluluklarının bulunabileceği anlayışının kabul edilmesinde 
Nürnberg Uluslararası Ceza Mahkemesi önemli bir dönüm noktası olmuştur (Töngör, a.g.e., s. 7).    

129 ‘Charter of the International Military Tribunal’ annexed to Agreement for the Prosecution of Major 
War Criminals of the European Axis, (London Agreement), 8 Ağustos 1945, 82 UNTS 279, art. 8 
(Brewer, a.g.m., s. 51; Cassese/Acquaviva/Fan/Whiting, a.g.e., s. 470; Harris, a.g.m., s. 204; 
Solis, a.g.m., s. 515; Johnson, a.g.m., s. 297; Nico Keijzer, “War Crimes and Their Prosecution In 
National Legal Systems”, Military Law and Law of War Review, Vol.38, Issues 1-4, 1999, s. 
426). 

130 Charter of the International Military Tribunal for the Far East, (19 Ocak 1946), 4 Bevans 20, 27, 
art 6 (Cassese/Acquaviva/Fan/Whiting, a.g.e., s. 470; Harris, a.g.m., s. 205). 
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Ceza Mahekemesinde, amirin emrinin bir hukuka uygunluk nedeni olmadığı, 

yalnızca kusuru kaldıran bir neden olarak cezanın azaltılmasında dikkate alınması 

gereken bir husus olduğu kabul edilmiştir131 

Birleşmiş Milletler Genel Meclisi, 1946 yılındaki ilk toplantısında Nürnberg 

Mahkemesi Statüsü’nü ve mahkeme kararlarını esas alarak uluslararası hukukun 

ilkelerini kabul etmiştir. Buna göre, her ne kadar bu ilkelerin nelerden oluştuğuna 

açıkça yer verilmemiş olsa da “uluslararası hukuk alanında işlenen suçlar hakkında” 

amirin emrinin bir savunma olmayacağının, bu ilkelerden biri olduğu birçok görüş 

tarafından ileri sürülmektedir132.  

Zımnen de olsa amirin emrinin bir savunma olarak kabul edilemeyeceği 

anlayışından sonra 1954 yılında, Birlemiş Milletler Genel Meclisi’nin talebi üzerine 

Uluslararası Hukuk Komisyonu’nda “İnsanlığın Barış ve Güvenliğine Karşı Suçlar 

Sözleşmesi”nin tasarı metni oluşturularak, bu ilkeden kısmen de olsa farklı bir 

anlayış kabul edilmiştir. Buna göre, “Emre uygun davranmamanın ast bakımından 

mümkün olduğu hallerde, tasarı sözleşme kapsamındaki suçlara karşı amirin emri, 

bir savunma olarak ileri sürülemeyecektir133.” Ancak soğuk savaş nedeniyle söz 

konusu tasarı üzerine yapılan çalışmalar, uzun bir süre ilerleme göstermemiştir.  

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1993 yılında Eski Yugoslavya 

topraklarında 1991 yılından itibaren uluslararası insanlığa karşı işlenen suçlardan 

dolayı sorumlu olan kimselerin yargılanması amacıyla Eski Yugoslavya Uluslararası 

Ceza Mahkemesi (ICTY) adıyla uluslararası bir mahkeme kurulması yönünde bir 

karar almış134 ve bu bağlamda BM Genel Sekreterliği tarafından Mahkemenin taslak 

                                                 
131  Önder, a.g.e., s. 13; Önok, a.g.e., s. 256. 
132  Johnson, a.g.m., s. 298; Staker, a.g.m., s. 432; White, a.g.m., s. 58; Nürnberg Mahkemesi’ne karşı 

birçok sanık amirin emri altında hareket ettiği savunmasını ileri sürmeye çalışmış ancak Nürnberg 
Mahkemesi, bu sanıkların çoğunun askeri emirlere itaat ettiklerini ileri sürmesini amirin emri 
savunmasının alay konusu haline getirilmeye başlandığı şeklinde yorumlayarak astın uygun 
koşullarda emre itaat etmesi gerektiği savunmasında bulunabileceğini fakat söz konusu olaylarda 
Hitler’in vahşi suçların işlenmesine yönelik emirleri karşısında sanıkların bu suçlara katıldıkları ve 
sessizliklerini korudukları ifade edilmiştir (Schabas, a.g.e., s. 509). 

133  Staker, a.g.m., s. 432. 
134  Security Council resolution 808 of 22 Şubat 1993 (Staker, a.g.m., s. 432); BM Güvenlik Konseyi, 

aynı anda Ruanda’da işlenen insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarını da yargılanması amacıyla ad 
hoc bir mahkeme kurulması kararını almıştır. Gerek Yugoslavya gerekse Ruanda yargılamaları, 
söz konusu suçları işleyenlerin bağımsız ve tarafsız bir kurum önünde yargılanmaları bakımından 
bir ilk olma niteliğine sahiptir. Nitekim mahkemelerin yargıçları da BM tarafından belirli ilkeler 
göz önünde bulundurularak belirlenmiştir (Sözüer/Erman, a.g.m., s. 246); Yani bu mahkemeler, 
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statüsünü içeren bir rapor hazırlanmıştır. Söz konusu rapor, hiçbir değişiklik 

yapılmaksızın kabul edilmiştir.  

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü135, 1991 yılından 

itibaren Yugoslavya topraklarında işlenen savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı 

suçlar gibi Cenova Konvansiyonu’nun ağır şekilde ihlal edilmesini sonuçlayan 

haksızlıklar bakımından bir yargı yetkisi tanımaktadır. Eski Yugoslavya Uluslararası 

Ceza Mahkemesi Statüsü’nün 7’nci maddesinin dördüncü fıkrasında, (ve keza 

Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nün 6’ncı maddesinin dördüncü 

fıkrasında136) hükümetin veya amirinin emrine uygun olarak işlenen fiillerden dolayı 

suçlanan astın ceza sorumluluğunun ortadan kalkmayacağı belirtilmiştir. Diğer bir 

deyişle, amirin emrinin “savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçu”nda 

bir savunma olarak ileri sürülemeyeceği kabul edilmiştir. Bu durum, genel olarak 

Nürnberg Mahkemesinin bir mirası olarak kabul edilmektedir137. Zira her iki madde 

de, Nürnberg yargılamalarında ortaya konulan çözümle hemen hemen aynı kabul 

edilmiş ve fakat bazı ufak değişikliklere yer verilmiştir138. Bu hususa ilişkin olarak 

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde bir tartışma yaşanmış ve Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü 

hazırlanırken konseye gönderdiği açıklayıcı raporda, şu şekilde ifadelere yer 

vermiştir: “Hükümet veya amirin emri altında hareket eden kişi, ceza 

sorumluluğundan kurtulamaz. Ancak amirin emri faktörü tıpkı diğer savunmalarda 

                                                                                                                                          
uluslararası bir antlaşma ile değil, Güvenlik Konseyi’nin bir kararıyla kurulmuştur. Dolayısıyla 
söz konusu mahkemeler, Nürnberg ve Tokyo Mahkemeleri gibi galip devletlerin dayatması sonucu 
ya da eşitlerin kendi aralarında oluşturulması kararı üzerine kurulmuş bir mahkeme değildir 
(Alpkaya, a.g.e., s.7).   

135 Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tam adının “1991’den beri Eski Yugoslavya 
Topraklarında Gerçekleştirilen Ağır İnsani Hukuk İhlallerinden Sorumlu Kişilerin Kovuşturulması 
İçin Uluslararası Mahkeme” olduğu ifade edilmektedir (Alpkaya, a.g.e., s.1). 

136  Ruanda’da kabileler (İktidarda bulunan Hutular ve Tutsiler) arasındaki mücadelenin ülke 
içerisinde bir çatışmaya dönüşmesi ve Devlet Başkanının bir suikastla öldürülmesi tüm ülkede bir 
kabileye mensup (Tutsiler) insanların öldürülmesine neden olmuştur. Tutsi soykırımı olarak da 
ifade edilen bu olaylarda 800 bin kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmektedir (Çınar, a.g.e., s. 
24); Ruanda İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Önder, a.g.e., s. 
15 vd.  

137 John R.W.D. Jones/Steven Powles, International Criminal Practise, Third Edition, Oxford 
University Press, 2003, p. 443; Alexander Zahar/Göran Sluiter, International Criminal Law, 
Oxford University Press, 2008, s. 425. 

138  Zimmermann, a.g.m., s. 960; Schabas, a.g.e., s. 507; Staker, a.g.m., s. 442; Keijzer, a.g.m., s. 426. 
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olduğu gibi bir zorlayıcı unsur veya seçenek eksikliği olarak düşünülebilir139.” Genel 

Sekreterin ifadeleri dikkatle irdelendiğinde, amirin emrinin bir savunma olarak kabul 

edilerek emri yerine getiren kimsenin ceza almaması gibi bir durumun söz konusu 

olamayacağı, ancak Nürnberg Statüsü’nün 8’inci maddesinde olduğu gibi emrin 

yerine getirilmesinin savaş hukuku kuralları dolayısıyla var olan mutlak itaat kuralı 

gereği cezanın belirlenmesinde dikkate alınabileceği sonucuna varılabilecektir. 

Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nü kuran 827 nolu kararın kabul 

edilmesinden sonra, Güvenlik Konseyi’nde konuşan Birleşmiş Milletler ABD daimi 

temsilcisi olan Albright ise, “Elbette emri yerine getiren kişinin emrin hukuka aykırı 

olduğunu bilmediği ve olağan bir kişinin de bu emrin hukuka aykırı olduğunu 

bilemeyeceğinin söz konusu durumlarda emre uygun olarak hareket eden kişi 

açısından amirin emri savunması kabul edilebilecektir140.” şeklinde ifadeler 

kullanarak, amirin emrinin bazı hallerde savunma olarak kabul edilebileceğini 

vurgulamıştır. Albright’ın bu ifadeleri, amirin emrinin bir savunma olamayacağı 

şeklindeki yaygın anlayışın aksine bir anlayış getirmiş olsa da gerek ulusal, gerekse 

uluslararası hukuk altında birçok görüş tarafından bu yaklaşım kabul edilmiştir141. 

Nitekim bu yaklaşım, son olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma 

Statüsü’nde de benimsenmiştir. 

ICTY ve ICTR Statülerinin amirin emrine ilişkin hükümlerine, uygulamada 

çok az başvurulmuştur. ICTY’den önce gerçekleşen Erdemovic olayında sanık, sivil 

kimselerin öldürülmesi şeklindeki emirlere itaat etmemesi halinde öldürülmekten 

korktuğu iddiasını ileri sürmüş, mahkeme öncelikli olarak tehdidin mahkemenin 

yargılaması içerisinde tam bir savunma olup olamayacağını tartışmış, üç üye suçsuz 

kişilere karşı savaş suçlarını veya insanlığa karşı suçları işleyen askerler hakkında 

tehdidin tam bir savunma olarak kabul edilemeyeceğini, fakat bu durumun cezanın 

azaltılmasında göz önünde bulundurulabileceğini belirtmiştir142. Zira bu gibi 

                                                 
139  Secretary-General’s Report, n. 12, para. 34 (Staker, a.g.m., s. 433; Zimmermann, a.g.m., s. 961). 
140  BM Doc. S/PV.3217, 15-25 Mayıs 1993. 
141  Jones/Powles, a.g.e., s. 444; Zimmermann, a.g.m., s. 961; Schabas, a.g.e., s. 507. 
142 Prosecutor v Erdemović, Judgement, Case No IT-96-22-A, Appeals Chamber, 7 October 1997 

(Staker, a.g.m., s. 434; Schbas, a.g.e., s. 509); Buna karşılık diğer iki hakim, bu görüşe 
katılmamışlar ve hakimlerden Cassese, tehdidin her türlü suçlar hakkında tam bir savunma olarak 
uygulanabileceğini belirtirken, diğer hakim Sir Ninian Stephen ise şayet tehdit, emri yerine 
getirmek suretiyle suçun oluşmasına neden olan askerin hayatına yönelikse ve askerin başka türlü 
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durumlarda amirin emrinin tek başına bir savunma sağlamayacağı, ancak diğer 

hallerin varlığı halinde değerlendirilebileceği ileri sürülmüştür. Söz gelimi savaş 

suçu ve insanlığa karşı suçların sivil insanlara karşı işlenmemesi durumunda, şayet 

kişi söz konusu suçları işleme yönünde emir almış ve bu emirleri yerine getirmemesi 

halinde öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ise, tehdidin “tam bir savunma 

olarak uygulanmasının mümkün olabileceği” kabul edilmiştir. Buna rağmen her ne 

kadar tüm bu şartlar söz konusu olsa dahi, savaş suçu ve insanlığa karşı suçların 

işlenmesi bakımından amirin emrinin tam bir savunma olarak uygulanabilirliği kabul 

edilmemiştir143. Yani savunma olarak kabul edilmesi açısından tehdidin, amirin emri 

kurumuna göre daha geniş bir alanda değerlendirmeye tabi tutulduğu sonucuna 

varabiliriz. 

Yine ICTY’den evvel verilen Mrdja olayına ilişkin bir kararda mahkeme, 

tehdidin ve amirin emrinin bağımsız iki faktör olarak düşünüleceğini ve birinin 

zorunlu olarak diğerine bağlı olmayacağını kabul etmiştir. Bu bağlamda emrin açıkça 

hukuka aykırı olmadığı ve doğrudan bir tehdit söz konusu olmasa dahi verilen emrin 

astın cezasının hafifletilmesinde dikkate alınabileceği şeklinde bir karar vermiştir. 

Söz konusu olayda mahkeme, tehdidin varlığını ortaya koyacak yeterli delilin 

bulunmadığı ve dolayısıyla verilen emre uygun davranmak suretiyle yaklaşık 200 

sivilin öldürülmesine katılan ast bakımından amirin emrinin tam bir savunma 

olamayacağı, böylece astın cezalandırılacağı ve keza işlenen fiillerin açıkça hukuka 

aykırı olmalarından dolayı cezanın hafifletilmeyeceği sonucuna ulaşmıştır144.          

3.2.3.Roma Statüsü Hazırlık Çalışmaları 

Uluslararası Ceza Komisyonu, 1990 yılından itibaren “Uluslararası Ceza 

Yargılaması” hakkındaki çalışmalara başlamış ve nihayet hükümlerine ilişkin 

açıklamaları da içeren Uluslararası Ceza Mahkemesi için taslak statünün son halini 

BM Genel Meclisine iletmiştir145. Taslak statü, bu aşamada amirin emri ve diğer 

genel savunmalara ilişkin herhangi bir hüküm içermemekteydi. Hazırlık 

                                                                                                                                          
kurtulma olanağı bulunmamaktaysa ancak bu durumda tam bir savunma olabileceğini ifade 
etmiştir (Staker, a.g.m., s. 434).  

143  Staker, a.g.m., s. 435; Schabas, a.g.e., s. 509. 
144 Prosecutor v Mrdja, Sentencing Judgment, Case No IT-02-59-S, Trial Chamber, 31 Mart 2004, 

para 65-67 (Staker, a.g.m., s. 435). 
145  Staker, a.g.m., s. 435. 
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Komisyonunun erken dönem çalışmaları boyunca, soykırım ve insanlığa karşı suçlar 

bakımından amirin emrinin hiçbir şekilde kişinin ceza sorumluluğunun ortadan 

kaldırmaması gerektiğine dair bir mutabakat ortaya çıkmıştır. Buna rağmen emrin 

açıkça hukuka aykırı olmaması durumlarında, bir savunma olarak düşünülebileceğine 

dair bazı öneriler de masaya getirilmiştir146. Roma Konferansı boyunca birbirine 

karşı iki ana görüş ortaya çıkmış, hemfikir olan ülkelerin bazıları özellikle de 

Almanya, mahkemenin yargılama yetkisi içerisinde bulunan suçlar hakkında bir 

astın, amirin emri ile ceza sorumluluğundan kurtulmasına hiçbir durumda izin 

verilmemesi gerektiği şeklindeki tartışmaların yapıldığı tam/mutlak yaklaşımı 

desteklemiştir. Böylece bu öneri, gerek Uluslararası Askeri Mahkemesi Statüsü’nde, 

gerekse ad hoc mahkemelerinin statülerinde kesin bir şekilde takip edilmiştir147. 

Uluslararası Hukuk Komisyonu, “İnsanlığın Barış ve Güvenliğine Karşı Suçlar 

Taslak Sözleşme” üzerinden çalışmalarına devam etti. 1996 yılında söz konusu 

sözleşmenin taslak metninin nihai hali BM Genel Meclisi’ne gönderildi. Taslak 

Sözleşme’nin 5’inci maddesi, amirin veya hükümetin emrine uygun davranmak 

suretiyle insanlığın barış ve güvenliğine karşı işlenen suçları işleyen kimsenin ceza 

sorumluluğunun ortadan kalkmayacağını, ancak durumun gerektirdiği hallerde 

cezanın hafifletilmesinde söz konusu hallerin dikkate alınabileceğini ifade 

etmekteydi148.    

Roma Statüsü’nün 33’üncü maddesinde yer alan hüküm ise, tasarı metininde şu 

şekildeydi: “Hükümetin veya (askeri olsun ya da olmasın) amirinin emrine uygun 

hareket eden kimse, emrin açıkça hukuka aykırı olması halinde bu hukuka aykırılığın 

bilinmesi halinde ceza sorumluluğundan kurtulmayacaktır.” Tasarı Statü, soykırım 

suçu ve insanlığa karşı suçların işlenmesine ilişkin olarak savunmayı reddetmiştir: 

“Soykırım suçu ya da insanlığa karşı suçlardan ötürü hükümetin veya amirin yahut 

ulusal düzenleme ve hükümlere uygun davranarak sanık veya suç ortağı olan kimse 

ceza sorumluluğundan muaf tutulmayacaktır (Madde 32/2)149.”  

                                                 
146  Zimmermann, a.g.m., s. 966. 
147  Zimmermann, a.g.m., s. 967. 
148  Staker, a.g.m., s. 436. 
149  Gaeta, a.g.m., s. 173, dipnot 1. 
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3.3.Roma Statüsü’nde Amirin Emrine Yerine Getirme 

Roma Statüsü, yürürlüğe girdiğinde uluslararası alanda büyük bir destek 

görmüştür. Nitekim Kofi Annan, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçluların 

cezalandırılması ile birlikte saldırıların hedefi haline gelen mağdur konumundaki 

insanların daha rahat bir şekilde hayat sürdürebileceklerini ve daha da önemlisi söz 

konusu mahkemenin, gelecekte savaş suçlarının işlenmesini engelleyeceğini ve 

cezalandırmanın kötüye kullanılmayacağını belirterek, söz konusu statünün önemini 

vurgulamıştır150. Uluslararası alanda daimi bir mahkeme kurulmasının yoğun bir 

şekilde desteklenmesine sebep olarak, daha evvel kurulan ad hoc mahkemelerin 

yargılamalarının kamuoyunu tam olarak tatmin edememesi gösterilmiştir151.  

Roma Statüsü’nün en temel özelliklerinden biri olarak gerek Anglo-Sakson, 

gerekse Kıta Avrupası hukuk sistemlerinden çeşitli kuralları biraraya getirerek 

evrensel uzlaşmayı sağlayan metin olması gösterilmektedir152. Uluslararası Ceza 

Mahkemesinin yargı yetkisine giren suçlar, soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, 

savaş suçları ve saldırı suçlarıdır. Yani Statüde yer alan genel düzenlemeler, esasında 

yalnızca söz konusu suçlar bakımından geçerlilik taşıyacaktır153.   

Roma Statüsü’nün 33’üncü maddesinde, amirin emrinin yerine getirilmesi 

şeklinde bir savunmaya yer verilmiş, ancak statüde bu şekilde bir hükme yer 

verilmesi uluslararası alanda iyimser olan bazı grupları hayal kırıklığına uğratmış ve 

gerek Nürnberg Mahkemesi tarafından, gerekse Yugoslavya ve Ruanda Mahkemeleri 

tarafından yapılan yargılamalarda, amirin emrinin bir savunma olarak kabul 

edilmediği ileri sürülerek söz konusu hüküm çok büyük eleştiriler almıştır154. 

                                                 
150  Lachlan Harris, “The International Criminal Court and The Superior Orders Defence”, University 

of Tasmania Law Review, Vol.21,Number I, 2002, s. 202-203; Oturumda konuşan Kofi Annan, 
“Uluslararası bir ceza mahkemesi beklentisinde evrensel adalet vaadi yatıyor. Vizyonumuzun basit 
ve yüce amacı budur. Bunun gerçekleşmesine yakınız. Ve sonuna kadar gitmek için kendimize 
düşeni yapacağız. Sizden istediğimiz... dünyanın hiçbir yerinde hiçbir hükümranın, devletin, 
cuntanın ve ordunun cezasız kalarak insan haklarını insan haklarını ihlal etmesinin önüne 
geçmekte kendinize düşeni yapmanızdır. Sadece o zaman, uzak savaş ve çatışmaların masum 
kurbanları bilecekler ki onlar da adaletin örtüsü altında yatabilirler ve kendilerinin de hakları 
olduğunu ve bunları ihlal edenleri cezalandıracağını bilecekler (Töngür, a.g.e., s. 13-14).” 

151  Çınar, a.g.e., s. 12; Töngür, a.g.e., s. 14; Ayrıntılı açıklamalar için bkz. Önok, a.g.e., s. 10 vd. 
152  Uğur Bayıllıoğlu, “Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye”, Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C.56, S.1, Yıl 2007, s. 55. 
153  Bayıllıoğlu, a.g.m., s. 57. 
154  Harris, a.g.m., s. 203; Önok, a.g.e., s. 259. 
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Nitekim Roma Statüsü’nün 33’üncü maddesi hükmünün Nürnberg Sözleşmesi’nin 

8’inci maddesinin aksi durumunda olduğu ifade edilmektedir155. Ancak bu eleştiriler 

sonucunda herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır. 

Roma'da kabul edilen Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nün 33. 

maddesinde yer alan düzenleme, teamülü hukukta yer alan farklı yaklaşımlardan 

hangisinin uygulanacağı konusunda ortaya çıkan soruna bir çözüm niteliğindedir: 

“1. Amirin veya hükümetin emrine uygun hareket eden kişi tarafından 

Mahkemenin yargılama yetkisi içerisinde bulunan bir suçun işlenmesi halinde, 

kişinin, asker veya sivil, ceza sorumluluğu ortadan kalkmayacaktır. Meğer ki; 

(a) Kişinin, hükümetin veya amirin emirlerine itaat etmesi şeklinde bir hukuki 

zorunluluk altında bulunması söz konusu olsun; 

(b)  Kişi, emrin hukuka aykırı olduğunu bilmesin; ve 

(c) Emir, açıkça hukuka aykırı olmasın. 

2. Bu maddenin amaçları bağlamında, soykırım veya insanlığa karşı suçların 

işlenmesine yönelik emirler açıkça hukuka aykırıdır156.” 

Bu hükmün açık anlamı, Madde 33’te yer verilen üç koşulun da bir arada 

bulunması halinde amirin emrinin bir savaş suçu karşısında (Soykırım veya insanlığa 

karşı suçlar hariç olmak üzere) tam bir savunma sağlayacak olmasıdır. Ancak 33/2 

hükmü, söz konusu üç koşul bir arada bulunsa dahi amirin emrinin soykırım ve 

insanlığa karşı suçlar hakkında uygulanamayacağını hüküm altına almıştır157.  

Roma Statüsü’nün 33’üncü maddesinde evvela amirin emrine itaatin bir 

savunma olmadığı vurgulanmaktadır. Ancak devamında (a), (b) ve (c) nin altında 

bulunan üç koşula yer verilmek suretiyle bu şarların bir arada bulunması durumunda, 

amirin emrine itaatin bir savunma olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Yani üç 

koşulun bir arada bulunması durumunda, suç teşkil eden fiili yerine getiren kimsenin 

bu fiili hukuka uygun kabul edilecektir158. Bu üç koşulun da mutlaka aynı anda var 

olmaları gerekliliği ise, 33/1-b hükmünün sonunda yer alan “ve” bağlacının varlığına 
                                                 
155  Harris, a.g.m., s. 207. 
156  Roma Statüsü, 17 Temmuz 1998 tarihinde imzaya açıldı ve 1 Eylül 2002 tarihinde yürürlüğe girdi. 
157  Staker, a.g.m., s. 437; Önok, a.g.e., s. 258. 
158  Sözüer/Erman, a.g.m., s. 266; Uluslararası Ceza Divanı ve Uluslararası Ceza Yargılaması, 

Harp Akademileri Basımevi, İstanbul 2003, s. 31-34.  
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dayandırılmaktadır159. Gerçekten Madde 33’ün, yalnızca açıkça hukuka aykırı olan 

insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçu haricindeki savaş suçlarının işlenmesine 

yönelik emirler bakımından uygulanması mümkündür. Şayet (a) ve (b) altındaki 

koşullar bir arada bulunursa, ayrıca emrin açıkça hukuka aykırı olmaması halinde, 

emir tam bir savunma olarak ileri sürülebilecektir160. Bu koşullar; (1) Emrin yerine 

getirilmesinin zorunlu olması161, (2) Emrin hukuka aykırı olduğunun emri yerine 

getiren tarafından bilinmemesi, (3) Emrin açıkça hukuka aykırı olmaması. İşte bu üç 

koşulun aynı anda bulunması, amirin emrine itaatin savunma olarak kabul edilmesi 

için yeterli ve gereklidir.  

Emrin hukuka aykırı olduğunun emri yerine getiren tarafından bilinip 

bilinmediğinin bir şart olarak öngörülmüş olmasından emri yerine getirenin emrin 

hukuka uygunluğunu denetlemesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak emir üzerine 

işlenen fiilin mahkeme tarafından açıkça hukuka aykırı olarak nitelendirilmesi 

durumunda emri yerine getirenin fiilin hukuka aykırı olduğunu bilip bilmemesine bir 

önem verilmemiş ve her halükarda emri yerine getirenin sorumlu olacağı 

belirtilmiştir. Buna göre, bir fiil açıkça hukuka aykırı olmadığı sürece emri yerine 

getirenin yapmış olduğu hukuka uygunluk denetimine bir değer atfedilecek ve 

hukuka aykırılığı bilmemesine yönelik sübjektif bir değerlendirme yapılacaktır. Oysa 

mahkeme, fiilin açıkça hukuka aykırı olması halinde sübjektif bir değerlendirme 

yapmayacaktır162. 

Gaeta, bu durumu “Kesin durumlar altında, Roma Statüsünün yapıcıları savaş 

suçunu işleme yönündeki amirin emri savunmasını kabul etmek bakımından emri 

uygulayarak/yerine getirerek suç işlediği için her olayda astların sorumluluğunu 

içeren Nuremberg modelinden ayrıldı. Bu ayrılık son zamanlarda Nuremberg 

yaklaşımının haklılığının onaylandığı Eski Yugoslavya ve Ruanda Uluslararası Ceza 
                                                 
159  Staker, a.g.m., s. 437. 
160  Harris, a.g.m., s. 201-202; Gaeta, a.g.m., s. 173; Savaş suçlarında emre itaatin bir savunma 

oluşturup oluşturmayacağı sorusu Taslak Statü’nün 32’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Kişinin hükümet veya (askeri veya sivil) amirinin emrine uygun hareketi, ...” şeklindeki hükümle 
çözümlenmeden bırakıldı (Gaeta, a.g.m., s.174, dipnot 1).     

161  Bazı görüşler tarafından emrin yerine getirilmesinin zorunlu olmasından emrin yasal bağlayıcılığa 
sahip olmasının anlaşılması gerektiği ileri sürülmektedir. Aynı zamanda bu görüşe göre bir emir, 
kanunun öngördüğü biçim ve içerik koşullarına uygun olması halinde bağlayıcı özellik taşıyacaktır 
(Sözüer/Erman, a.g.m., s. 266).  

162  Sözüer/Erman, a.g.m., s. 266. 
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Mahkemelerinin statülerinin Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmesinden beri 

daha da çarpıcı oldu.” şeklinde yorumlamaktadır163. Bu hükümle birlikte amirin 

emri, tam bir savunma olarak kabul edilmemiş; söz gelimi soykırım ve insanlığa 

karşı suçlar kapsamında yer alan suçların işlenmesi halinde emrin, cezanın 

hafifletilmesinde dahi dikkate alınamayacağı kuralı benimsenmiştir164. Yalnızca bu 

açıdan Roma Statüsünün önceki statülere göre daraltıcı bir etkiye sahip olduğunu 

belirtebiliriz.  

Ancak Roma Statüsü’nün esasında söz konusu hükümle birlikte koşullu 

sorumluluk yaklaşımının sınırlı bir versiyonunu kabul ettiğini ifade eden farklı 

görüşler de bulunmaktadır. Bu görüşe göre, ilk fıkra incelendiğinde amirin emrini 

yerine getirmenin savunma olarak kabul edildiğine dair güçlü bir karinenin mevcut 

olduğu, ancak bunun kabul edilebilmesi için ise zorunluluk, bilgi eksikliği ve açıkça 

hukuka aykırılık eksikliği şeklinde üç koşulun bir arada bulunmasının arandığı, 

nihayet söz konusu hükmün son fıkrasının tam sorumluluk yaklaşımının kabul 

edildiğini gösterir şekilde birinci fıkraya şerh düştüğü belirtilmektedir165. 

3.4.Roma Statüsü’nden Sonraki Milletlerarası Düzenlemelerde Yer Alan 

Hükümler 

6 Temmuz 2000 tarihinde Doğu Timor’da166 Birlemiş Milletler, Doğu Timor 

Geçici Yönetimi Dili’de bazı ciddi suçlar hakkında özel bir yargılama yetkisini haiz 

Özel Jüriye sahip Bölge Mahkemesini kuran 2000/15 sayılı Kuralı kabul etti. Bu 

ciddi nitelikte suçlar ise, tıpkı Endonezya Ceza Kanunu’nda olduğu gibi uluslararası 

hukuk altındaki soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve işkence olarak kabul 

edildi. Söz konusu 2000/15 sayılı Kuralın 21’inci maddesi de tıpkı “İnsanlığın Barış 

ve Güvenliğine Karşı Suçlar Taslak Sözleşme”nin 5’inci maddesi gibi olup amirin 

veya hükümetin emrine uygun davranmak suretiyle insanlığın barış ve güvenliğine 
                                                 
163 Gaeta, a.g.m., s. 174, dipnot 1; Zira gerek Nuremberg ve Tokyo Mahkemelerinin Sözleşmelerinde, 

gerekse ICTY ve ICTR Statülerinde hiçbir şekilde amirin emri savunması kabul edilmezken bu 
hükümle birlikte, Uluslararası Ceza Mahkemesi Statü’sünde amirin emri savunması kısmen de 
olsa kabul edilmiş oldu (Staker, a.g.m., s. 437).  

164  Staker, a.g.m., s. 437-438. 
165  Wallerstein, a.g.m., s. 113. 
166 Doğu Timor resmî adıyla Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya'da Timor 

adasının doğusu, Atauro ve Jaco adaları ile Oecussi-Ambeno bölgesini kaplayan devlet olup tek 
komşusu Endonezya'ya bağlı Batı Timor'dur. 14,609 km² yüz ölçümüne sahip olan Doğu Timor'un 
başkenti Dili'dir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Timor, 29.09.2011). 
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karşı işlenen suçları işleyen kimsenin ceza sorumluluğunun ortadan kalkmayacağı, 

ancak jüri, durumun gerektirdiğine karar verirse cezanın hafifletilmesinde söz 

konusu hallerin dikkate alınabileceği şeklinde bir düzenleme içermekteydi167. Bu 

hükümle birlikte Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 33’üncü maddesinde açıkça 

kabul edilen amirin emrinin bir savunma oluşuna dair kabul ertelenmiş oldu168.  

Keza 16 Ocak 2002 tarihinde BM ile Sierra Leone arasında yapılan bir anlaşma 

ile Sierra Leone (SCSL) için Özel Mahkeme kuruldu. Anlaşmanın içinde yer alan 

Mahkemenin Statüsü de hemen hemen ICTY ve ICTR Statülerini model aldı. 

Anlaşma, 12 Nisan 2002 tarihinde yürürlüğe girdi. Söz konusu mahkeme statüsü, 30 

Kasım 1996 tarihinden itibaren Sierra Leone topraklarında işlenen uluslararası hukuk 

altındaki ciddi suçları yargılama yetkisini içermekteydi. Söz konusu Statünün 6’ncı 

maddesi (6/4) Doğu Timor’da kurulan Bölge Mahkemesinin temel dayanağı olan 

Kuralda yer alan hükümle neredeyse aynı olup tek farklılık mahkeme isimleriydi. 

Zira amirin veya hükümetin emrine uygun davranmak suretiyle insanlığın barış ve 

güvenliğine karşı işlenen suçları işleyen kimsenin ceza sorumluluğunun ortadan 

kalkmayacağı, ancak Özel Mahkemenin169 durumun gerektirdiğine karar vermesi 

halinde cezanın hafifletilmesinde söz konusu hallerin dikkate alınabileceği ifade 

edilmekteydi. Böylece BM, söz konusu statü hükümleriyle birlikte ICC statüsünün 

benimsenmesinden sonra dahi teamülü uluslararası hukukta amirin emrini bir 

savunma olarak kabul etmediğini açıkça belirtmiştir170. 

10 Aralık 2003 tarihinde Irak Özel Mahkemesi Statüsü, Geçici Koalisyon 

Hükümetinin Yöneticisi olan Paul Bremer tarafından imzalandı. Diğer Mahkeme 

Statülerinde olduğu gibi bu statüde de Özel Mahkemenin yargılama yetkisinin 

işkence, savaş suçu, insanlığa karşı suçlar ve soykırımı kapsayan uluslararası hukuku 

kapsayan suçları kapsamaktaydı. Statünün 15(e) hükmü, amirin veya hükümetin 

emrine uygun davranmak suretiyle insanlığın barış ve güvenliğine karşı işlenen 

suçları işleyen kimsenin ceza sorumluluğunun ortadan kalkmayacağını, ancak 

                                                 
167 Staker, a.g.m., s. 439. 
168  Staker, a.g.m., s. 439. 
169  Doğu Timor’da 2000/15 sayılı Kuralın 21’inci maddesinde Özel Mahkeme yerine “Panel”, yani 

jüri tabiri kullanılmaktaydı. 
170  Staker, a.g.m., s. 440. 
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mahkemenin durumun gerektirdiğine karar vermesi halinde, cezanın 

hafifletilmesinde söz konusu hallerin dikkate alınabileceğini içermekteydi171. Aynı 

şekilde söz konusu mahkemenin yargılama yetkisi, Irak topraklarında işlenen suçlar 

hakkında bir yargı yetkisini içermekteydi. Statüde bu şekilde bir hükme yer 

verilmesinin birkaç önemli nedeninin olduğu belirtilmektedir. İlk olarak, söz konusu 

mahkemenin yargılama yetkisi zamansal olarak 17 Temmuz 1968’den 1 Mayıs 

2003’e kadardı. Yani mahkemenin yargılama yetkisi, söz konusu Özel Irak 

Mahkemesi Statüsü’nün benimsenmesinden önce işlenen suçları kapsamaktaydı. 

Keza Irak’ta yürürlükte bulunan kanunlar, işlendiği zaman suç olmayan bir fiilin hem 

suç olarak nitelendirilemeyeceği, hem de cezalandırılamayacağına ilişkin 

düzenlemeyi de içermekteydi172.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
171  Staker, a.g.m., s. 440. 
172  Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period, Art 15(A) (Staker, a.g.m., 

s. 441). 
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SONUÇ 

Hiyerarşik ilişkinin beraberinde getirdiği ast-üst yani emir veren (amir) ve emri 

yerine getiren (memur) ilişkisini zorunlu kılan amirin emrini yerine getirme 

kurumunun emrin hukuka uygun olduğu durumlarda “görevin yerine getirilmesi” 

kapsamında incelenmesinde bir sakınca görülmeyecektir. Zira amirin emrinin söz 

konusu olduğu hallerde, kendisine emir verilen kişinin kamu görevlisi olduğu ve 

verilen emri yerine getirmekle yükümlü yahut yetkili kılındığı bir durum 

bulunmaktadır. Ancak özellikle ifade etmek gerekir ki, amir tarafından verilen 

herhangi bir emrin yerine getirilmesinin görevin yerine getirilmesi olarak 

addedilebilmesi için söz konusu emrin mutlaka hukuka uygun olması gerekir. 

Amirin emrini yerine getirmenin hukuki niteliğini belirlemek ayrı bir önem 

taşımaktadır. Zira emri yerine getirmenin hukuka uygunluk nedeni olarak kabul 

edilmesi ile kusurluluğu kaldıran veya azaltan bir neden olarak kabul edilmesi 

sorumluluk açısından farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Amirin 

emrini yerine getirme kurumunun bir bütün olarak hukuki niteliğinin belirlenmesi 

yerinde olmayacaktır. Nitekim yetkili mercii tarafından verilen emir, hukuka uygun 

olabileceği gibi hukuka aykırı da olabilir. Keza emrin hukuka aykırılığının söz 

konusu olduğu durumlarda emrin suç teşkil edip etmediğine göre de bir ayrıma 

gidilmesi gerekir. 

Emrin hukuka uygun olması durumunda hukuki niteliğinin ne olacağı 

hususunda herhangi bir görüş ayrılığı bulunmamaktadır. Zira hukuka uygun olan 

emrin yerine getirilmesi amacıyla işlenen fiil bakımından bütün görüşler, söz konusu 

meşru emrin bir hukuka uygunluk nedeni teşkil ettiğini ve fiilin hukuka aykırılığını 

ortadan kaldırdığı kabul etmektedir.  

Hukuka aykırı ancak suç olmayan bir fiilin işlenmesinden dolayı kişi hakkında 

kusur değerlendirmesinin yapılması ve ardından kişinin verilen emrin bağlayıcı 

nitelik taşıması nedeniyle mazur görüleceğinin belirtilmesi kişinin işlediği fiilin suç 

teşkil etmemesine rağmen baştan suçlu olduğunun kabulü sonucunu ortaya 

çıkaracaktır. Dolayısıyla kabul edilen suç teorisi anlayışıyla konusu suç olmayan 

hukuka aykırı emrin yerine getirilmesi amacıyla işlenen fiil bakımından kusur 

değerlendirmesinin yapılması ve bu fiil açısından emrin bir mazeret sebebi olarak 
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kabul edilmesi pek mümkün gözükmemektedir. Konusu suç olmayan hukuka aykırı 

emrin bir hukuka uygunluk nedeni olduğunu belirtmek de yerinde olmayacaktır. Zira 

hukuka uygunluk nedeninin bulunması, artık söz konusu fiilin tüm hukuk düzeni 

bakımından hukuka uygun hale gelmesi ve hiçbir hukuk alanı tarafından fiile yönelik 

herhangi bir yaptırımın uygulanmaması demektir. Ancak mevzuatta yer alan 

düzenlemelerden ötürü her ne kadar hukuka aykırı emri yerine getiren kişi, bu emrin 

yerine getirilmesinden dolayı sorumlu tutulmayacak olsa da emri veren kişinin idari 

anlamda disiplin sorumluluğunun saklı olduğunu ifade etmiştik. Bundan dolayı, 

hukuka aykırı emrin bir hukuka uygunluk nedeni olduğunu belirtmek ve fiilin tüm 

hukuk düzeni bakımından hukuka uygun hale geldiğini ileri sürmek emri veren 

kişinin sorumlu tutulması ile örtüşmemektedir. Aksi takdirde emri veren kişi, hukuk 

düzeni tarafından hukuka uygun kabul edilen bir fiilden dolayı sorumlu tutulmuş 

olacaktır ki bu durum hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayan sonuçlara sebebiyet 

verecektir.  

Konusu suç teşkil etmeyen ancak hukuka aykırı olan emirlerin yerine 

getirilmesi halinde şartların gerçekleşmesi halinde TCK md. 24/2 hükmü gereği bir 

mazeret sebebinin varlığının kabul edilmesinin ve emri yerine getiren hakkında ceza 

verilmesine yer olmadığı kararının verilmesinin ileri sürülen suç teorisi anlayışı 

gereğince yerinde olmadığını, bu bağlamda mazeret sebebinin ancak emrin 

konusunun suç teşkil etmesi halinde söz konusu olabileceğini daha evvel de 

gerekçeleriyle birlikte ifade etmiştik. Nitekim Ask.Ceza K. md. 14/1 hükmü gereği 

astın amirlerine mutlak surette itaate mecbur olduğuna ve keza Ask.Ceza K. md. 41/2 

hükmüne göre, her ne kadar hukuk devleti ilkesiyle çelişen bir durum olması ayrı bir 

tartışma konusu olsa da emrin hizmete ilişkin olması halinde konusu suç teşkil eden 

emrin yerine getirileceği ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan neticeden ötürü de iki 

koşuldan birisi (Ask.Ceza K. md. 41/3) var olmadığı sürece yalnızca emri verenin 

sorumlu tutulacağına yer verilmiştir. İşte bu hükümler gereği, emrin hizmete ilişkin 

olması durumunda emri yerine getiren, konusu suç teşkil eden emri yerine getirmesi 

halinde emrin sınırlarını aşmadığı veya emri verenin suç maksadı ihtiva eden bir fiile 

ilişkin olduğu kendisince malum olmadığı sürece emrin yerine getirilmesi nedeniyle 

ortaya çıkan neticeden dolayı her ne kadar işlediği fiilin suç olduğu sonucuna 
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ulaşılacak olsa da cezalandırılamayacaktır. Yani yerine getirilen emrin konusunun 

suç teşkil etmesi nedeniyle gerek AY md. 137 gerekse TCK md. 24 hükümleri gereği 

amirin emri, bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilemeyecek ve dolayısıyla 

emri yerine getiren hakkında beraat kararı verilemeyecektir. Ancak emri yerine 

getirenin var olan mutlak itaat kuralı nedeniyle emri yerine getirme hususunda 

içerisinde bulunduğu mecburiyet durumu nedeniyle amirin emri bir mazeret sebebi 

teşkil edecektir.  

Özellikle vurgulamak gerekir ki, gerek Ask.Ceza K. md. 41/2 hükmünün 

değiştirilmesi gerekse AY md. 137/son ve TCK md. 24/4 hükümlerinin yeniden 

gözden geçirilmesi fayda sağlayabilir. Her ne kadar Ask.Ceza K. md. 41/2 hükmü 

değiştirildiğinde sorun tamamen çözülecek olsa da bu defa konusu suç olmayan 

emirlerin yerine getirilmesine ilişkin olarak emri yerine getirenin hukuken 

denetlemesi mümkün olmayan emirleri yerine getirmesi halinde sorumluluğun kime 

ait olacağı meselesi, ortada bir suç bulunmayacağından ötürü daha evvel de ifade 

ettiğimiz üzere ceza hukukunun konusuna girmeyecek ve tıpkı TCK md. 24/2 gibi 

ceza kanununda bu şekilde bir hükmün bulunmasının sorgulanması ihtiyacını 

doğuracaktır.  

Bu bağlamda evvela savaş dönemlerinin etkisiyle hazırlanan 1930 tarihli 

Askeri Ceza Kanunu’nun küçük değişikliklerden ziyade milletlerarası ceza hukuku 

kaideleri de gözden geçirilmek suretiyle Anayasa ve Türk Ceza Kanunu başta olmak 

üzere mevzuatımızda yer alan tüm hükümlerle uyumlu olarak baştan sona yeniden 

hazırlanması gerektiğini önemle vurgulamamız gerekir.  

Karşılaştırmalı Hukuk bakımından yapılan inceleme sonucunda, Anglo-Sakson 

Hukuk sisteminin benimsendiği İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, 

Avustralya gibi ülkelerde emrin hukuka aykırılığının açık olması, yani normal bir 

kimsenin emrin hukuka aykırı olduğunu anlayabilecek durumda bulunması halinde 

emrin yerine getirilmesi hiçbir şekilde kişinin ceza sorumluluğuna etki etmeyecektir. 

Buna rağmen emrin hukuka aykırılığının açık olmaması halinde ise emrin yerine 

getirilmesi, tam bir savunma teşkil etmeyecek, yalnızca kişinin cezasının 

hafifletilmesini sağlayan bir neden olarak  tezahür edecektir. 
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Milletlerararsı Ceza Hukuku açısından amirin emrinin yerine getirilmesine 

ilişkin olarak hukuki tartışmalar, üç ana teorik yaklaşım çerçevesinde ortaya 

çıkmıştır. Bunlar; amirin sorumluluğu (Respondeat superior approach) yaklaşımı, 

tam sorumluluk yaklaşımı (The absolute liability approach) ve koşullu sorumluluk 

yaklaşımıdır (conditional liability approach). Bu yaklaşımlardan koşullu sorumluluk 

yaklaşımı genellikle ulusal hukuk sistemleri tarafından benimsenmekteyken tam 

sorumluluk yaklaşımı uluslararası hukuk alanında Roma Statüsü’ne kadar 

benimsenmiştir.  Roma Statüsü’nün esasında söz konusu hükümle birlikte koşullu 

sorumluluk yaklaşımının sınırlı bir versiyonunu kabul ettiğini ifade eden farklı 

görüşler de bulunmaktadır. Bu görüşe göre, ilk fıkra incelendiğinde amirin emrini 

yerine getirmenin savunma olarak kabul edildiğine dair güçlü bir karinenin mevcut 

olduğu, ancak bunun kabul edilebilmesi için ise zorunluluk, bilgi eksikliği ve açıkça 

hukuka aykırılık eksikliği şeklinde üç koşulun bir arada bulunmasının arandığı, 

nihayet söz konusu hükmün son fıkrasının tam sorumluluk yaklaşımının kabul 

edildiğini gösterir şekilde birinci fıkraya şerh düştüğü belirtilmektedir. Roma 

Statüsünde “açıkça hukuka aykırı olan-olmayan fiil” ayrımına yer verilirken Türk 

Hukuk mevzuatında suç teşkil eden emrin yerine getirilmesi, işlenen fiili asla hukuka 

uygun hale getirmemektedir173.  

 

                                                 
173 Sözüer/Erman, a.g.m., s. 267. 
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