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G İ R İ Ş 

Tabiî veya beşerî bir tehlike ile karşılaşan fert, nefsini muha
faza endişesiyle, çoğu defa kanunun suç olarak ön gördüğü bir fii
li işlemek ve bu suretle tehlikeye karşı koymak zorunluluğunu du
yar. Bu şekilde hareket eden fert, hareketini her zaman tehlikenin 
sebebine yöneltmiş olmayabilir. Aksine tehlikenin doğuşu ile hiç 
bir ilgisi bulunmayan üçüncü bir şahsa yahut tehlikeye sebebiyet 
vermiş olmakla beraber kusurlu olmayan, yani hukuka aykırı ha
reket etmeyen bir mütecavize karşı işlemiş olabilir. İnsandaki 
tabiî korunma hissini ifade eden ve zaruret hali diye adlandırılan 
bu durum bütün modern kanunlar (1) tarafından açıkça hükme 
bağlanmıştır. Böylece «zaruretin kanunu yoktur» (nécessitas non , 
habet legem) şeklindeki tabiat normu hukukî bir norm halini al
mıştır. 

Bununla beraber, zaruret halinin meşru bir müessese olup 
olmadığı meselesi yüzyıllar boyunca filozoflar ve hukukçular ta
rafından tartışılmıştır. Zira, konu hukukî olduğu kadar ahlâki
dir de. 

Bir kimsenin haklarına yönelen tecavüzün kimden geldiğinin 
önemi olmadığı söylenebilir. Tecavüze karşı gösterilen mukave
metin derecesi, tecavüzde bulunan kimsenin şahsına göre ölçül
mez; bu, hukuık duygusunun kudretiyle ve kendini müdafaada 
itiyad edindiği manevî kuvvetle ölçülür (2). Ancak, sözü geçen 
durumda hukukun müdafaasından, esas itibariyle masum üçün
cü şahıslar zarar görmektedir. İşte bu sebeptendir ki, zaruret hali-

(1) Meselâ, Fransa ve Belçika Ceza Kanunları zaruret halini sarahaten 
hükme bağlamamıştır . 

(2) von JHERING, Hukuk Uğrunda Savaş (Çev : Rasih Yeğengil), İstan
bul 1953, s. 59. 
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nin meşruiyeti ve suça tesiri meselesi yazarlar arasında geniş gö
rüş ayrılıklarına sebebiyet vermiş ve hattâ bu müessesenin gayrı 
ahlâkî olduğu dahi söylenmiştir. Bununla beraber zaruret hali 
suçu etkilemek suretiyle kendisini daima hukukî bir müessese ola
rak kabul ettirmektedir. Ancak zaruret halinin suçun teşekkülüne 
mani olduğunu veya onu ortadan kaldırdığını kabul eden yazarlar 
arasında bile bu etkinin mahiyeti hakkında fikir birliği mevcut 
değildir. Anlaşmazlık kendisini bilhassa zaruret halinin suçun han
gi unsurunu etkilediği meselesinde gösterir. 

Bir suçun varlığından söz edebilmek için aranan unsurlar o 
kadar değişiklik göstermektedir ki, bu yüzden hemen her yazarın 
ayrı bir suç nazariyesi kurduğunu söyleyenler bile olmuştur (3). 
Bu konu üzerinde fazla durmaksızın şunu belirtmekle yetinelim 
ki, hukuka aykırılık (antigiuridicità) bugün yazarların büyük bir 
çoğunluğu tarafından suçun unsurlarından biri olarak kabul edil
mektedir (4). 

Hukuka aykırılığın mevcudiyetinden söz edilebilmesi için, 
ona tesir eden yani onun tahakkukuna mani olan sebeplerin mev
cut olmaması gerekir. Hukuka aykırılığın tahakkukuna mani olan 
hu sebeplere hukuka uygunluk sebepleri diyoruz (5). 

(3) Bu konuda bk. KUNTER, Nurullah : Suçun Kanunî Unsurları Naza
riyesi, İstanbul 1955, s. 1 vd. 

(4) Hukuka aykırılığı unsur olarak kabul etmeyenler için bk. ANTOLISEI, 
Francesco : L'analizi del reato, Padova 1939, s. 25 vd; aynı yazar, Ma
nuale di diritto penale, quarta edizione, Milano 1960, s. 136 vd.; ROCCO 
Arturo : L'oggetto del reato della tutela giuridica penale, Roma 1932, 
s. 475. 

(5) Suçun tahakkukuna mani olan bu sebeplere çeşitli adlar verilmekte
dir : İtalyancada, «discriminanti ideologiche» ( = suçu kaldıran fikrî 
sebepler), «cause di giustificizione» (haklılık sebepleri) (KUNTER, 
Kanunuî Unsurlar s. 161), «cause oggetive di esclusione del reato» 
( = suçu kaldıran objektif sebepler) (ANTOLISEI, Manuale 
(1963), s. 200). Bu konuda Türkçe'de kullanılan tabirler de değişiklik 
gösterirler. Meselâ «esbabı beraat» (MEHMET AZİZ, Mufassal Na
zariyatı Ceza, İstanbul 1316, s. 229), «ceza sorumluluğunu kaldıran 
objektif sebepler» (TANER, Tahir : Ceza Hukuku, Umumi Kısım, 
üçüncü bası, İstanbul 1953, s. 397), «mazeret sebepleri» (EREM, Faruk: 
Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, c. 1., altıncı bası Ankara 1962, 
s. 443), ve «hukuka uygunluk sebepleri» (KUNTER: Kanunî Unsur
lar, s. 162; DÖNMEZER, Sulhi - ERMAN, Sahir: Nazarî ve Tatbikî 
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Bununla beraber, ne kadar iyi hazırlanmış olurlarsa olsunlar 

İşte çalışmamızın konusunu, hukuka aykırılığı ortadan kal
dıran ve dolayısıyla suçun tahakkukuna mani olan hukuka uygun

luk sebeplerinden birisi, yani «zaruret hali» (stato di necessità) 
teşkil etmektedir. Ancak zaruret halinin çeşitli hukuk dallarındaki 
(meselâ medenî hukuk (6), devletler hukuku (7) v.s.) şekilleri 
konumuz dışında kalmaktadır. Esas itibariyle Türk Ceza Kanu
nunun 49/3. maddesince düzenlenmiş olan zaruret hali üzerinde 
duracağız. 

kanunların yine de eksik kalacaklarına ve müesseseleri bütünü 
ile ortaya koyamayacaklarına inandığımızdan, sadece TCK. nun 
hükümleriyle bağlı kalmamağı tercih ettik. Böylece bir yandan 
TCK. daıki şartları incelerken diğer yandan da Alman, İsviçre ve 
bilhassa Kanunumuza mehaz teşkil etmesi bakımından İtalyan 
Ceza Kanunlarındaki duruma temas edeceğiz. 

Öte yandan yaşayan bir hukukî müessesenin tetkikinde sade
ce' nazarî bilgilerle yetinmenin müesseseyi açıklamak bakımından 
kâfi olmadığını da kabul etmekteyiz. Ancak, her ihtilaflı mesele
de Yargıtayımızm anlayışını ortaya koyacak kararlarına rastla
mak mümkün olmadı. 

Konuyu esas itibariyle iki bölümde inceleyeceğiz. 

Birinci bölümde zaruret hali mefhumu, hukukî mahiyeti ve 
benzeri müesseselerden farkı üzerinde duracağız. 

Birinci bölümün birinci başlığında zaruret halinin tarifi, men
şei ve tatbik sahası esas alınacaktır. Yalnız burada müessesenin 
tam bir tarihçesini yapmayıp, sadece menşeini belirtmekle yeti
neceğiz. 

Ceza Hukuku, Umumi Kısım, c. II/l, İstanbul 1959, s. 19; ALACA-
KAPTAN, Uğur : Suçun Unsurları, Ankara 1963, s. 63) terimleri kul
lanılmaktadır. 

(6) Bu konuda bk. TANDOĞAN, Halûk: Türk Mes'uliyet Hukuku, Anka
ra 1961, s. 37 vd.; SAYMEN, F. H. - ELBİR, H. K. : Türk Borçlar Hu
kuku, Umumî Hükümler, c. I, İstanbul 1958, s. 151 vd. 

(7) CONTIERI, E. : Lo stato di necessità, Milano 1939, s. 2 vd.; AKİPEK, 
İlhan : Devletlerarası Hukuk Bakımından Meşru Müdafaanın Mahi
yeti ve Benzeri Müesseselerle Mukayesesi, Ankara 1955, s. 33 vd. 
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Bu bölümün ikinci başlığı, «Zaruret Halinin Hukukî Mahiye
ti» adım taşımaktadır. Burada zaruret halinin esasını izah yönün
den ileri sürülen nazariyeler ve zaruret halinin suça tesiri bakımın

dan çeşitli görüşler, müesseseye nüfuz imikânını temin bakımın
dan, geniş bir şekilde izah olunacaktır. 

Aynı bölümün son başlığında da zaruret hali müessesesinin 
benzeri müesseselerden (meşru müdafaa, mücbir sebep v.s.) ayrı
mı üzerinde durulacaktır. 

Çalışmamızın ağırlık noktasını teşkil eden ikinci bölümde, za 
ruret halinin şartlarını inceleyeceğiz. Bunun için de şartları, zaru
ret durumuna (situazione di niecessità) ait şartlar ve zaruri kılın
mış fiile (fatto necessitato) ait şartlar olmak üzere iki grupta top
layacağız. 

Bu bölümün son başlığı altında kısaca zaruret halinde hata, 
aşırılık ve zaruret halinin mahkemece tesbiti meselelerine temas 
edeceğiz. 

Bütün bu çalışmalar sırasında yeri geldikçe şahsi kanaatleri
mizi ve benimsediğimiz fikirleri ayrıca belirtmeye de bilhassa gay
ret edeceğiz. 
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B İ R İ N C İ B Ö L Ü M 

ZARURET HALİ MEFHUMU, HUKUKÎ MAHİYETİ VE 
BENZERİ MÜESSESELERDEN FARKI 

BİRİNCİ BAŞLIK 

ZARURET HALİ MEFHUMU 

I. T A R İ F İ 

Zaruret hali, sosyal münasebetler çerçevesinde sık sık gerçek
leşen bir müessesedir. Bu sebepten onun tarifi fazla b i r güçlük ar-
zetmez (1). 

Bir kısım müellifler, müessesenin unsurlarına temas etmek
sizin, sadece genel bir tarifle yetinmektedirler. Nitekim, Von Liszt 
zaruret halini: «...kanunla himaye edilmiş menfaatleri tehdit eden 
ve başkasının hukuken himaye edilmiş menfaatlerini ihlâlden baş
ka hiç bir kurtuluş çaresi kalmayan bir tehlike hali» olarak tarif 

etmektedir (2). Vabres'e göre ise, «Zaruret hali, b i r hakkın veya 
bir menfaatin himayesi için, bizatihi suç olan ve bir başka şahsa 
ait menfaate tecavüz teşkil eden bir fiilin icrasını gerektiren du
rumdur» (3). 

(1) FORIERS, Paul: De l'état de nécessité en droit pénal, Bruxelles - Pa
ris 1951, s. 8 vd. 

(2) von LISZT, Franz : Traité de droit pénal allemand, (traduit : Rene 
Lobstein) partie générale, c. I, Paris 1911, s. 219. 

(3) VABRES, H. Donnedieu Dé: Ttaité élémentaire de droit criminel et 
de législation pénale camparée, Paris (tarihi yok) s. 222. 
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Bu tarifler, şüphesiz, tam değildir. Zira, bir hukukî mües
sesenin tarifinde dikkat edilecek hususların başında, tarifin, tarif 
edilecek müessesenin unsurlarını ihtiva edecek ve onu benzeri 
müesseselerden ayıracak şekilde açık olması gelir. Bu esastan ha
reket ederek zaruret halinin unsurlarını ve özelliklerini ortaya ko
yan tarifler de mevcuttur. Garraud şu tarifi vermektedir: «Zaru
ret hali, failin, tabiî veya beşerî bir olay sonucunda bizzat kendi
sini veya bir başkasını ağır, yakın ve başka türlü kaçınılması 
mümkün olmayan bir tehlikeden korumak için suç teşkil eden bir 

fiilde veya ihmalde bulunmağa mecbur kaldığı haldir» (4). Dön-
mezer . Erman da tahlilci bir metot takip ederek, «Iztırar hali, 
bir kimsenin bilerek sebebiyet vermediği bir tehlikeden kendisini 
veya başkasını kurtarmak zarureti karşısında, suç teşkil eden ve 
tehlikeyi bertaraf etmeğe kifayet edecek olan bir fiili ika mecbu

riyetini tevlit eden bir durumdur» (5) demektedir. Aynı şekilde 
Manzini, «Zaruret hali bu durumda bulunan kimseyi kendisine 
veya başkasına ait bir hakkı kurtarmak için ceza hukukuna ay
kırı hareket zaruretinde bırakan hukuken tanınmış ferdî bir du
rum olup, bu durum, failin iradesine atfı kabil olmayan tehlike 
ile mütenasip bir fiili mazur kılar» (6) şeklinde tarif etmektedir. 

Kanunumuzun zaruret halini hükme bağlayan 49/3 maddesi, 
«Gerek nefsini ve gerek başkasını vukuuna bilerek mahal verme
diği ve başka türlü tahaffuz imkânı da olmadığı ağır ve muhak

kak bir tehlikeden muhafaza etmek zaruretinin bahis olduğu mec
buriyetle» «işlenen fiilden dolayı faile ceza verilmez» demektedir. 

Yukarıda benimsediğimizi belirttiğimiz tahlilci metoda sadık 
kalarak zaruret halini şöylece tarif etmek mümkündür: Zaruret 
hali, tehlikeye katlanmak hususunda hukukî mükellefiyeti olma
yan bir kimsenin, bilerek sebebiyet vermediği ve kendisinin yahut 
başkasının şahsına müteveccih ağır ve muhakkak bir tehlikeyi, an-

(4) GARRAUD, R. : Traité théorique et pratique du droit pénal français, 
c. I. troisième édition, Paris 1913, s. 222. 

(5) DÖNMEZER - ERMAN, a. g.e., c. II/l., s. 122. 
(6) MANZINI, Vincenzo : Trattato di diritto penale italiano, e. II, quarta 

edizione aggiornata dai professori P. Nuvolone e G. D. Pisapia, Tori
no 1961, s. 401; diğer tarifler için bk. VANNINI, Ottorino: Ricostru
zione sintetica della dottirina del reato, Siena 1927, s. 73.; ERDOĞDU, 
Ahmet : Zaruret Hali ve Hukukî Neticeleri, Adalet Dergisi, 1950, n. 6, 
s. 79 vd. 
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cak kanunun suç olarak öngördüğü ve tehlike ile mütenasip bir 
fiil ile bertaraf etmesi halidir. 

II. M E N Ş E t 

A. GENEL OLARAK 

Eski hukukta ve eski hukuk ile modern hukuk arasındaki dev
reye tekabül eden hukukta zaruret halinin bugünkü anlamında bir 
nazariyesi mevcut değildi (7). Bununla beraber, zaruret halinin 
ilk izlerini roma hukukunda bulmak mümkündür. Nitekim «Lex 
Aquilia» veya Lex Rhodia de Jaetu» adı ile anılan kanunda zaru
ret hali ile ilgili bazı durumlar ortaya konulmuştur. Buna göre 
fail, bir kötülüğü bertaraf etmekten başka bir gaye gütmediği veya 
başkalarının malını feda etmeksizin kendi malını koruyamıyacak 
durumda bulunduğu takdirde, tehlikede bulunan kendi malından 
daha az veya ona eşit değerde bir mala zarar verirse, fiili suç sa
yılmazdı (8). Bu hallerde faile ceza verilmemesinin sebebi olarak, 
bazan kasdın yokluğu, bazan da bizzat fiilin mahiyetinin meşru 
oluşu gösteriliyordu (9). 

Alman hukuku kaynakları ise, gebe kadını zorlayan ihtiyaç
lara, gıda maddelerinin çalınmasına ve diğer bazı hallere işaret et
mektedir (10). 

Sonraları, kilise hukuku, «nécessitas non habet legem = za
ruretin kanunu yoktur» kaidesince, kanunun gayri meşru olarak 
kabul ettiğini, zaruretin meşru kılacağı prensibini ortaya koydu 

Bu kaide, özel olarak, hayat hakkı ile mülkiyet hakkı arasındaki 

(7) MANZINI, a. g. e., s. 397. Tarihçe hakkında geniş bilgi için bk. FO-
RIERS, a. g. e., s. 47. vd; PERGOLA, Lo stato di necesità nella storia 
e nella legislazione comparata, Rivista penale, fase. II, Roma 1909 
s. 129 vd. 

(8) MANZINI, a. g. e., s. 397; GARRAUD, a. g. e., 695. Yukarıda zikre
dilen kanun zaruret halinin en fazla vuku bulduğu deniz nakliyatına 
taallûk etmekte ve meselâ gemide yiyeceğin azalması halinde yolcu
lara ait yiyeceklerin diğer yolcular ve gemi adamları tarafından pay
laşılacağını kabul etmekte idi. (DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., s. 123.) 

(9) GARRAUD, a. g. e., s. 695; DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., s. 123, not. 168. 
(10) Von LISZT, a. g. e., s. 216. Ayrıca bk. ve kar. GARRAUD, a, g. e., s. 695; 

DÖNMEZER - ERMAN a. g. e., s. 23. 
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çatışmalar bakımından tatbik ediliyordu. Böylece zaruret halinde 
bulunan fakir bir kimse zaruretin gerektirdiği nisbette (11) baş
kalarının mallarından faydalanabiliyordu (12). 

Eski ile modern hukuk arasındaki devreye tekabül eden ital
yan hukukunda, özellikle mülkiyete ve haysiyete karşı ve failin 
kendisinin veya başkasının hayatını kurtarmak gayesiyle işlediği 
suçlarda zaruretin bir mazeret sebebi olarak telâkkisine devam 
edilmiştir (13). 

Daha yakm zamanlara doğru, hüküm süren açlık ve sefalei 
sebebiyle yapılan hırsızlıklar, zaruret probleminin yeniden ele 

alınmasına ve çeşitli felsefî münakaşaların doğmasına sebep ol
muştur. 

Bugün hemen bütün ceza kanunları, zaruret halini açıkça ka
bul etmişlerdir. Ancak pek az devletin (Fransa, Belçika, Hollan
da gibi) mevzuatında, zaruret haline dair umumî bir hüküm mev
cut değildir. Bu sebepten gerek doktrinde, gerek tatbikatta ihti
lâflar zuhur etmekte ve istikrarsızlıklara yol açılmaktadır (14). 

B. HUKUKUMUZDA 

İslâm hukuku, «Zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar» 
kaidesi ile zaruret halini nazari itibare almıştır (15). Bununla bera-

(11) Nitekim Mecellenin 22. maddesi de şu hükmü ihtiva etmekteydi : «Za
ruretler kendi miktarlarmca takdir olunur» (BERKİ, Ali Himmet : 
Mecelle, Ankara 1959.) 

(12) MANZINI, a. g. e., s. 397. 
(13) MANZINI, a. g. e., s. 398. 
(14) Fransa ve Belçika'daki duruma ileride değineceğiz. 
(15) «Mubah» demek, işlenip işlenmemesi Sari nazarında müşavirdir, de

mektir. Şu hale göre memnu ve haram olan fiiller zaruret ve ıztırar 
halinde mubah sayılarak, failleri mesul tutulmıyacaktır. 

Ancak usulü fıkıh ilmine göre, adam öldürme veya bir uzvun ke
silmesi ıztırar halinde dahi mubah olamaz, fiil yine memnu ve ha
ramdır. Meselâ : Bir âmiri mücbirin tehdidi üzerine bir kimse diğe
rini kati etse, her nekadar zaruret ve ıztırar tahakkuk ederse de, bu 
zaruret, memnu olan katlı mubah kılamaz; şu kadar ki, kısas ikrah 
sebebile katilden sakıt ve âmiri mücbir üzerine lâzım olur. Katil ve 
uzvun kat'ı gibi memnuiyetler haricinde kalanlar zaruret halinde 
mubahtır. «Meselâ bir kimsenin malına taarruz etmek memnu iken 
aç kalıpta telef olma derecesine gelmiş olan bir kimse aharın malını 
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ber ne 1256 ne de 1267 tarihli Ceza Kanunlarında, zarurete dair bir 
hüküm mevcuttu. Ancak 1810 tarihli Fransız Ceza Kanunundan 
alınan 1274 tarihli Ceza Kanununun 42. maddesi zaruretten bah
setmektedir (16). Mezkûr madde, daha sonra tetkik edeceğimiz 
mehaz kanunun 64. maddesinden farklıdır ve esas itibariyle ikrah 
ve manevî cebri ifade eder görünmektedir (17). 

Zaruret hali, ancak 1926 tarihli TCK. nun 49/3. maddesinin 
şu hükmü ile mevzuatımıza açık olarak girmiştir: «Gerek nefsini 
ve gerek başkasını vukuuna bilerek mahal vermediği ve başka tür
lü tahaffuz imkânı da olmadığı ağır ve muhakkak bir tehlikeden 
muhafaza etmek zaruretinin bâis olduğu mecburiyetle» «İşlenen 
fiillerden dolayı faile ceza verilemez.» 

I I I . ZARURET HALİNİN ORTAYA ÇIKIŞ ŞEKİLLERİ 

Çeşitli değerlerin tehlike ile karşı karşıya gelmesini ifade e-
den zaruret hali değişik şekillerde ortaya çıkar: 

A. FERDÎ ZARURET HALİ 

Ferdî zaruret hali tehlikenin mahdut değerleri tehdit etmesi 
hali olup, tehdit edilen değerlerin mahiyetine göre değişiklikleı 
arzeder. 

1. Tehlikenin hayata karşı olması hali . 

Zaruret halinin önemi, bilhassa tehlikenin failin veya üçüncü 
bir şahsın hayatına müteveccih olması halinde kendini gösterir. 

rızası olmasa bile cebren alarak yiyebilir, zaruret sebebile faili mu
aheze olunmaz. Fakat ıztırar gayrın hakkını iptal etmiyeceğinden 
bu zaruret hakkı abdı iskat etmeyip yediği malın bedelini vermesi 
veya mal sahibinden istihlâl eylemesi lâzımdır» (ATIF Bey, Mecellei 
Ahkâmı Adliyeden Kavaidi Külliyeyi Fıkhıyenin İzahı, 1318, m. 21. 
şerhi ve Faide. Zikreden : TANER, a. g. e., s. 424. 

(16) 1274 tarihli kanunun 42. maddesi: «Bir kimse bir cürmü asla rızası 
olmayarak mecburen işlemiş olduğu sabit olursa kezalik mücazatı 
kanuniyeden muaf tutulur. Ancak bu bapta muteber olan mecburiyet 
cürmün derecatma göre ol kimseyi şiarı töhmetten bütün bütün be-
riüzzimme gösterecek bir keyfiyet ve kendisinin mukavemet edemi-
yeceği bir zaruret olmak lâzım gelip ebeveynin evlâda ve efendinin 
hizmetkâra emri gibi tazim ve ihtiramdan neş'et eden haller mecbu
riyet addolunmaz» 

(17) TANER, a. g. e., s. 242. 
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Hususiyle, biri diğeri için feda edilecek menfaatlerin eşit değerde 
olması halinde meselenin ne şekilde çözümleneceği daima müna
kaşa konusu olmuştur. Meselâ, her ikisini birden taşıyamıyacak 
bir tahta parçasına tutunmuş olan iki deniz kazazedesinden biri, 
kendisini kurtarmak için diğerini denize iter ve onun ölümüne se
bep olursa, zaruret halinden istifade edecek midir? Bu hususta, 
Cicerone, «De la Repulique» adlı eserinde Yunan Filozofu Corne-
ade'nin fikrini benimsemekte ve «İki deniz kazazedesinden kuv
vetli olan diğer arkadaşını denize atarsa bu akıllı bir adamdır; 
kendisini feda ederse, bu âdil bir harekettir fakat bu adam biı 
çılgındır» demektedir. Cicerone, hayatı devlet için daha az değer 
h olanın feda edilmesinin uygun olacağını kabul eder (18). 

Tehlikenin hayata karşı olması halinin daha müşahhas bir 
şekilde incelenebilmesi için, şu klâsik tarihî misallerin (19) nak 
ledilmesinde de fayda görüyoruz. 

1815 yılında İskenderiye'den dönen iki ticaret kadırgası, Set-
tellia'ya varınca, bir şansızlık eseri, kadırgalardan biri yarılarak 
batar, ve bir çok kimse ölür. Kurtulan yirmi kişi, küreksiz biı 
sandalla rastgele denize açılırlar. Yiyecekleri mevcut olmadığı için 
önce elbiselerini yerler, daha sonra tahta parçalarını kemirirler ve 
nihayet aralarında kura çekerek, içlerinden birinin, diğerlerin 
doyması için, kesilmesine karar verirler ve böylece karaya çıkar
lar. 

19 Nisan 1881 gecesi Liverpool'dan Amerika'ya hareket eden 
William Brown gemisi bir kayaya çarparak batar. Fakat mürette
bat ve yirmiüç yolcusu bir kayıkla kurtulurlarsa da, kayık fazla 
ağırlık sebebiyle batma tehlikesi arzettiğinden kaptan onaltı kişiyi 
denize atar. 

Mignonette yatı, kaptan Dudley, klavuz Stephens, denizci 
Brooks ve on yedi yaşındaki miço Perker'den müteşekkil dört 
kişilik mürettebatı ile Southampton - Avustralya seferini yapar
ken, Ümit Burnuna 1600 mil mesafede şiddetli bir fırtınaya tu
tulur ve mürettebat gemi batarken bir sandala sığınır. Susuz ve 

geride kalmış bir kaç kutu balık konservesiyle on sekiz gün yaşa-

(18) Zikreden: VABRES, a. g. e., s. 223. 
(19) Çeşitli tarihî vakıalar için bk. MANZINI, a. g. e., s. 400, not. 6. 
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diktan sonra 5. Temmuz. 1884 te açlık ve susuzluktan ölmek üze
re iken miçoyu öldürmeye karar verirler ve kaptan miçoyu öldü
rür. Diğer üç kişi miçonun etini yiyip, kanını içerler. Geminin bat
masından yirmi dört gün sonra bir Alman gemisi tarafından kur
tarılarak Ingiltereye götürülürler ve önce İngiliz jürisince ölümü 
mahkûm edilirlerse de, Kraliçe cezalarını altı ay hapse çevirir. 

Foriers, bu ve buna benzer misâllerde zaruret halinden bah-
sedilemiyeceğini ileri sermekte ve fırtınaya uğramış kimselerin, 
talihsiz arkadaşlarını yemeğe mecbur olanların bu anlarda zaru
ret halinin icap ettirdiği seçme hürriyeti ile hareket etmedikleri

ni, bilâkis, serbest iradelerini ortadan kaldıran ve onların kendile
rini müdafaa ve ruhi kontrol iktidarından mahrum eden bir oto
matizmin veya bir paniğin tesiri altında hareket ettiklerini söyle
mektedir (20). 

Zaruret hali serbest bir düşünmeyi icabettirir. Trajik bir du
rumdan kurtulmak için sadece insiyaki veya anormal bir tepkiye 
itaat eden şahıs zaruret halinde değildir. Her ne kadar, bazı zaru
ret durumlarında şahsın, kendisini tesir altında bırakan bir şuur 
mücadelesiyle hareket ettiği inkâr edilemezse de, şahıs bu hallerde 
dahi zekâsına aklî bir hal tarzı kabul ettirebilecek yeterliğe sahip
tir (21). 

Moriaud'nun aksi düşüncesine rağmen (22), Mignonette ha
disesinde miçoyu öldüren kimselerde bu zihnî durumu objektif 
olarak bulmak mümkün değildir. Vakıa burada tabiri amiyane 
manasında bir zaruret hali mevcuttur. Fakat hukukî manada bit 
zaruret halinden bahsedebilmek için mevcudiyeti şart olan, fii
lin şuurlu veya şuur altı bir zihnî faaliyetin neticesi olması şartı 
tahakkuk etmemiştir (23). 

(20) FORİERS, a. g. e., s. 10. 
(21) FORİERS, a. g. e., s. 11. 
(22) Morıaud'aya göre Mignonette denizcileri «tamamen aklî meleklerine 

sahip olarak hareket etmişlerdi. Zira katle takaddüm eden birer gün 
mesafeli üç müzakere cereyan etmişti». (Zikreden : FORİERS, a. g. e., 
s. 11, not. 4). Halbuki bu üç müzakere bilâkis onların en son nokta
da, can çekişme halinde tereddütlerini yendiklerini isbat etmektedir. 
Can çekişme halinde olanların aklî meleklerine sahip oldukları nasıl 
iddia edilebilir (FORİERS, a. g. e., s. 11, not. 4). 

(23) FORİERS, a. g. e., s. 11. 
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Foriers, yukarıda zikredilen misallerde zaruret halinin - failin 
seçme hürriyetine sahip olmaması sebebiyle - mevcudiyetinden 
bahsedilemiyeeeğini ileri sürdükten sonra, kendisi zaruret haline 
dair şu misâlleri veriyor : Doğum esnasında anneyi kurtarmak için 
çocuğu feda eden doktor; acil halde ilâç temin etmek için bir ec
zaneyi tahrip eden alelade bir vatandaş; fırtınanın tehdidi altın
da emtiayı atan veya yolcu yüklü bir kayığı kurtarmak için bir 
rıhtımı veya bir sanat eserini tahrip eden bir gami kaptanı v.s. 

Bu misâller tetkik edildiğinde Foriers'in, şahsa karşı bir teh
like mevcut olduğunda, zaruret halinden bahsedilebilmesi için 
tehlikenin failden gayri bir kimsenin şahsına müteveccih olması 
gerektiğini ileri sürüyormuş gibi bir netice çıkmaktadır. Zaruret 
halinin hukukî mahiyetini ve şartlarını araştırırken daha iyi bir 
şekilde izah edileceği üzere bu müessesenin esası, failin şahsına 

karşı ağır bir tehlike mefhumunda mündemiçtir. Şüphesiz tehli
keye maruz kalan şahıs, kendisini tehlikeden korumak için, ob
jektif olarak suç teşkil eden fiili işlerken iradî ve şuurlu bir şe
kilde hareket edecektir. Esasen bu husus zaruret halinin özelli
ğini teşkil eder. Yalnız, ağır bir tehlike karşısında kalan bir kim

seden, şüphesiz, normal bir insanın davranışını beklemeğe imkân 
yoktur. Binaenaleyh, zaruret hali fiilî bir durum olduğundan, bu 
fiilî durum etraflı bir şekilde araştırılmaksızm bunun mevcudiye
ti veya ademi mevcudiyeti hakkında doğru bir neticeye varılamı-
yacağım sanıyoruz. 

Başkalarına yardım hissine sahip olan bir kimse, başka bir 
şahsı kurtarmak için üçüncü bir şahsa zarar verebilir. Bir sinema 
yangınından çocuğunu kurtarmak için başkasını iten ve onun ya
ralanmasına yahut ölmesine sebep olan annenin durumunda ol
duğu gibi. 

Zaruret halinin, başkasının şahsına müteveccih bir tehlikeyi 
bertaraf etmek için üçüncü bir "kimsenin şahsına zarar vermeyi 
meşru gösterip gösteremiyeceği ihtilaflı bir meseledir (24). Şu 
hususu belirtmek gerekir ki, diğergâmlık hatta kahramanlık fiil
lerinin ekserisi zaruret halinde işlenmiştir. Esasen menfaatler ih-

(24) Nitekim Alman Ceza Kanununun 54. paragrafı ancak yakın akrabalar 
için zaruret halini kabul etmiştir. Bu hususta bk. MEZGER, Edmon
do : Diritto penale, (traduzione italiana dell avv. Filippo Mandalari), 
Padova 1935, s. 385. 
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tiİâfının en ilgi çekici ve en güzeli de bu kategoriye girenidir. Ay
rıca şurası da bir gerçektir ki, bazı bencil davranışları dahi meşru 
kılabilen zaruret hali, elbette ki karşılıklı yardımlaşmaya ilişkin 
fiilleri de meşru kılacaktır (25). 

Zaruret halinde, şahsa karşı olan tehlikeyi bertaraf etmek 
için, her zaman, başkasının şahsına zarar vermek gerekmez. Öyle 

zaruretler zuhur edebilir ki, sadece başkasının mamelekine zarar 
vermek tehlikeyi bertaraf etmeye kafi gelebilir. Failin, bizzat ken
disinin veya - failin akrabası olsun veya olmasın - başka bir kimse
nin üstün haklarını korumak için, üçüncü şahsın daha az değerli 
haklarına zarar vermesini zaruret hali elbette meşru kılacaktır. 

Yangından kurtulmak için komşusunun kapısını kıran yahut 
açlıktan ölmek üzere olduğu için fırından ekmek: çalan kimse za
ruret halindedir (26). 1898 senesinde Fransa'nın Chateau - Thierry 
şehrinde, çocuğuna verecek ekmek bulamayan annenin fırından 
ekmek çalması hadisesiyle ilgili olarak verilen hükümde şöyle de
nilmekteydi: «İyi teşkilâtlanmış bir cemiyette, bu cemiyet üyele
rinden birinin, bilhassa bir aile annesinin kendi kusuru dışındaki 
sebeplerle ekmekten mahrum kalması teessüfe şayandır.» 

«Böyle bir durum ortaya çıktığında ve açık bir şekilde tesbit 
edildiğinde hâkim, kanunun sert ve bükülmez hükümlerini beşe
ri olarak tefsir edebilir ve etmeğe mecburdur.» 

«Sefalet ve açlık her beşerî varlıktan serbest iradesinin bir 
kısmını ve muayyen bir ölçüde iyiyi kötüden ayırt etme kabiliye
tini kaldırmaya müsaittir.» 

«Normal olarak kabili tecziye bir fiil, bu fiili işleyen sadece 
kendisine elzem bir gıda temini gibi mübrem bir ihtiyaçla hareket 
ettiği ve bunsuz tabiat, fiziki mvecudiyetimizi çalıştıramıyacağı 

(25) FORIERS, a. g. e., s. 17. 
(26) Orta çağda sık sık vuku bulan, had ızdırap içinde yapılan hırsızlıklar, 

zaruret halinin en meşhur şekilleridir. Eski müelliflerin münakaşa 
ettikleri haller sadece bunlardır ve bu müelliflerin büyük bir çoğun
luğu farklı sebeplere dayanarak, bu gibi suçların cezalandırılamıya-
cağı neticesine varmışlardır (GARÇON, Emile; Code pénal annotté, 
nouvelle edition refondue et mise en jour par Marcel Rousselet, Ma
urice Patin, Marc Ancel, c. I, Paris 1952, s. 216; VIDAL, Georges -
MAGNOL, Josephe : Ceza Hukuku (Çev : Ş. Z. DEVRİN), c. I, An
kara 1949, s. 271. 
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hallerde gayrımeşru mahiyetinden çok şey kaybeder. Açlık işken
cesinin bir annenin çocuğunu bu işkenceden vikaye etmek husu
sundaki pek tabiî olan arzusuyla birleşmesi halinde kusurluluk da
ha da tahfif edilmiş olur» (27). 

Kararın tetkikinden de anlaşılacağı üzere, mahkeme cezasız-
lığın sebebini, biri Fransız Ceza Kanununun 64. maddesindeki 
«Mukavemet edilemiyen kuvvet» diğeri ise, hırsızlık suçunun 
mevcudiyeti için gerekli olan kasdm yokluğundan ibaret olan iki 
esasa istinad ettirmiştir (28). 

Yalnız bu karar, prensiplerin ifadesi bakımından kabili mü
nakaşadır. Zira kararda, zaruret hali ile mücbir sebep ve fiilin gay
rımeşru mahiyet ile kast karıştırılmıştır. Burada kastın yokluğun
dan bahsedilemez. Ayrıca, karar, bir yandan sanığın serbest irade
sinin «muayyen bir Ölçüde» azaldığını ve fiilin gayrımeşru mahi
yetinden «çok şey» (hepsi değil) kaybettiğini kabul edip, diğer yan
dan da faili beraat ettirmekle, kendi sistemi içinde de mantıksızlık 
arzetmektedir (29). 

2. Tehlikenin şahıstan başka hususlara taallûk etmesi hali. 
Tehlike her zaman yukarıda izah edilen durumlardaki kadar 

ağır olmayabilir ve failin şahsını tehdit etmeksizin sadece ma
melekini tehdit edebilir. Bu hal de, muhtelif şekillerde tezahür 

edebilir. Meselâ, tehlikede bulunan bir malı kurtarmak için aynı 
veya daha az değerde bir mala zarar vermek, yahut tehlikede bu
lunan bir malı kurtarmak için, ondan daha fazla kıymet ifadu 
eden bir mala veya şahsa zarar vermek halinde olduğu gibi. Şüp
hesiz ikinci halde zaruret hali kabul edilemiyeeektir. Çünki za
rar tehlike ile mütenasip değildir. Bininci halde zaruret halinin 
mevcudiyetini, tehlikenin hedefini izah ederken tesbitine calışa-

(27) Zikreden: FORIERS, a. g. e., s. 2; Bu kararı tasdik eden Amiens 
mahkemesi ise sadece şunu demekle yetiniyordu : «Dâvanın istisnaî 
şartları, failin kendisine isnad olunan fiili işlediği zaman hileli niye
tini isbata kâfi değildir ve şüphe maznuh lehine yorumlanır». 

(28) VIDAL - MAGNOL, a. g. e., s. 271; GARRAUD, a. g. e., s. 705. 
(29) Bazı yazarlar bu meselede nihayet, kanunun bedbahtlara karşı mer

hametli olduğu, ceza hukuku prensiplerinin sertliği yerine hakkani
yete dayanan daha mutedil kaidelerin konulduğu yeni devrin ve böy
lece bir sosyal adaletin doğuşunu görüyorlardı; diğer bazıları ise, ay
nı meselede, mevcut nizama karşı müsamahası kabil olmayan bir 
tecavüz seziyorlardı (FORIERS, a. g. e., s. 3). 
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cağımız muayyen şart lar altında, kabul etmek gerekir. Yalnız 
pek az mevzuat mala karşı zaruret halini kabul etmiştir (30). 

Kanunumuz zaruret halini, şahsa karşı tehlikeye münhasır 
kılmıştır (m. 49/3) (31). 

B. TOPLU ZARURET HALİ 

Zaruret hali, normal zamanların dışında, sosyal ve politik 
karışıklık devirlerinde kollektif bir mahiyet arzetmektedir (32). 
Bununla beraber meselâ, işgal altında bulunan bir memleketin 
bütün halikının içinde yaşadığı şartlar, bir çok hallerde, halkın 
kanuna aykırı bir şekilde teşkilâtlanmasını haklı çıkarmağa kâ
fi değildir. Şayet böyle olsaydı, düşman istilâsı altında işlenmiş 
bütün suçlar haklı olmak gerekirdi. Halbuki bunlardan anca!; 
bir kısmı yani zaruret halinde işlenenleri böyledir. 

Foriers, toplu zaruret haline, İkinci Dünya Harbi sırasında 
Belçika'da vuku bulan bir hadiseyi misâl olarak vermekte
dir (33). Buna göre, 6 Mart 1942 tarihli Belçika ve Kuziey Fran
sa Alman Askerî İdaresinin yayınladığı bir emirnamede, «Belçi
ka sakinleri mecburi çalışma hizmeti namı altında askerî ku
mandanlık arazisi içinde bazı çalışmaları yapmak üzere davet 
edilebilirler» denilmiş ve bu andan itibaren de, yetişkin belçi-
kalılarm ekserisi, almanlar tarafından zorlanmışlardır. Diğer ta
raftan, yahudi aleyhtarı bir mevzuat da, yahudileri kat'i bir ölü
mün başlangıcı olan sürgüne kadar giden cebir tedbirlerine mar
uz kılmıştır. Bunun üzerine bazı memurların teşviki ile belçika-
lıların nüfus kağıtları değiştirilerek, onlara sahte vesikalar veril
miş. Âmme hizmetlerine müdahale yetkisine sahip olmayan gizli 
mukavemet teşkilatları da ayni şekilde hareket etmiş. 

(30) Nitekim İsviçre Ceza Kanununun 34. maddesi mameleke karşı vaki 
tehlikenin de zaruret haline sebebiyet verebileceğini açıkça kabul et
miştir. 

(31) Gerek İtalyan Ceza Kanununun zaruret halini hükme bağlayan 54. 
maddesi, gerek TCK. nun 49/3 maddesi mala karşı vaki tehlikenin za
ruret haline sebebiyet verebilip veremiyeceği hususunda bir sarahat 
ihtiva etmemektedirler. Doktrinde de bu husus ihtilaflıdır. Bu mese
leye, zaruret halinin şartlarını incelerken etraflı bir şekilde temas 
edeceğiz. 

(32) FORİERS, a. g. e., s. 12 vd. 
(33) FORİERS, a. g. e., s. 13 vd. 
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Burada, gerek hemcinslerini kur tarmak için çalışanların, 
gerekse bundan istifade edenlerin hareketlerinin suç teşkil etti
ğinde şüphe yoktur. Zira Belçika Ceza Kanununun 231 ve 232. 
maddeleri, münhasıran kanunî şekilde taşıdığına inandırmak ni
yeti ile sahte bir isim taşıyan kimsenin fiilini ve aynı şekilde, baş
kalarına taşımağa hakları olmadığı ismi veren resmî memurla
rın fiillerini cezalandırmaktadır. Burada kast hüviyetini gizle
me arzusudur ve suç, sahte bir isim taşımak şeklindeki maddî 
vakıa ile işlenmiş demektir (34). 

Durum böyle olmasına rağmen, Belçika Savcıları, ne sahte 
isim taşıyanlar hakkında 231. maddeye dayanarak, ne de bu isim
lerin sahte olduğunu bilerek kütüğe kaydeden memurlar hak
kında 232. maddeye dayanarak takip yapmışlardır. 

Şu halde, böyle bir hareketsizliğe, zaruret halinden başka 
hukukî bir gerekçe bulmak mümkün değildir. Çünki, burada 
maddî cebirden bahsedilemiyeceği gibi, kanunun anladığı mana
da manevî cebir de mevcut değildi. Zira, hâdisede, gerek nüfus 
kayıtlarının tadilini istiyenlerin ve gerekse bu tadili yapanların 
ve onlara sahte belgeleri verenlerin iradeleri tamamen serbestti. 
Binaenaleyh, onların karar serbestisini kaldıran veya ehemmi
yetli surette azaltan mukavemet edilmez bir kuvvetin varlığı söz 
konusu olmamaktaydı (35). 

IV. ZARURET HALİNİN CEZA KANUNLARINDAKİ YERİ 

1889 tarihli mehaz İtalyan Ceza Kanunundan önce Sarden-
ya Ceza Kanunu, kanunun hükmünden, amirin emrinden ve 
meşru müdafaadan hususi kısmında bahsetmekteydi (36). Bu-

(34) 5. Temmuz. 1897 tarihli Belçika Temyiz Mahkemesinin kararı (Zik
reden : FORIERS, a. g. e., s. 14). 

(35) FORIERS, a. g. e, s. 14. 
(36) Mezkûr kanun «Meşru müdafaadan ve müdafaada tecavüzden kati 

ve cerh dolayısıyla bahsetmekte idi (m. 559, 563). Kanunun hükmü 
ve mafevkin -sureti umumiyede- meşru merciin emrinden de; yine 
kati ve cerh (m. 558, 563), şahsî hürriyete tecavüz (m. 194), meskenin 
masuniyetine taarruz (m. 205 )t salahiyetin menfaati umumiye hilâfı
na olarak suiistimali (m. 231) ve muhabere esrarının ihlâl edilmesi 
(m. 237) hallerinde bahseylemekteydi» (MAJNO, Ceza Kanunu Şerhi, 
c. I, İstanbul 1927, s. 195). 
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na mukabil zaruret haline dair sarih bir hüküm ihtiva etmiyordu. 
Tatbikat, bu hallerde ızrar kastının yokluğuna ve mjuıkavemet edil
mez kuvvete ilişkin umumî kaidelere başvurmak suretiyle bu ek
sikliği telâfi cihetine gidiyordu (37). 

Mehaz Kanunun yapılması sırasında Ayan Encümeni, 49 ve 
50. maddelerde yer alan hükümlerden bilhassa meşru müdafaa 
ve zaruret haline dair olanların kabulü halinde, bunların herhan
gi bir suçun cezasından kurtulmayı kolaylaştıracakları endişesi
ni ileri sürerek, Sardenya sistemine dönülmesini müdafaa et
miştir. Ancak kanunun nihaî metni tesbit edilirken, son Bakanlık 
Projesinde clduğu gibi, sözü geçen kaidelerin birinci kısma ko
nulması sistemi tercih edilmiştir (38). 

Mehaz Kanundan esas itibariyle aynen alınan Kanunumuz
da da, umumî hukuka uygunluk sebepleri ve bunlardan biri olan 
zaruret hali, genel bükümler arasında düzenlenmiştir. Böylece 
zaruret hali, aksine hüküm bulunmadığı takdirde bütün suçlar 
hakkında uygulanacaktır (39). Hattâ bu suçlar hususi kanun
larda yer almış olsa bile durum aynıdır. 

Kanunumuz bu şekilde hareket etmekle eski doktrinden ay
rılmış bulunmaktadır (40). 

Bugün hemen bütün kanunlar bu sistemi benimsemişler
dir (41). 

(37) MAJNO, a. g. e., s. 195. 
(38) MAJNO, a. g. e., s. 195. 
(39) Nitekim Askerî Ceza Kanunundaki bazı hükümler, zaruret halinin 

tatbik edilemiyeceğini âmirdir : «vazife ve hizmette şahsî tehlike kor
kusu cezayı hafifletmez» (M. 46/1). Geniş bilgi için bk. ERMAN, Sa
hir : Askerî Ceza Hukuku, Umumî Kısım ve Usul, ikinci bası, İstan
bul 1960, s. 109 vd. 

(40) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, s. 433. 
(41) İtalyan Ceza Kanunu (m. 54), Alman Ceza Kanunu (§ 54) ve İsviçre 

Ceza Kanunu (m. 34) da zaruret halini umumi hükümlerde düzenle
miş bulunmaktadırlar. , 
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İ K İ N C İ B A Ş L I K 

ZARURET HALİNİN HUKUKÎ MAHİYETİ 

I. ZARURET HALİNİ İZAH EDEN NAZARİYELER 

A. ZARURET HALİNİ KABUL EDEN NAZARİYELER 

1. G e n e l O l a r a k . 

Çok değişik şekillerde ortaya çıkan zaruret hali, bazan bu 
durumda işlenen fiileri, failin suçsuzluğunu kolaylıkla kabul etti
recek derecede meşru kılar. Fakat çoğu zaman vicdanlarda tered
dütler hasıl olmakta ve verilecek kararın isabetinden şüphe e-
dilmektedir. İşte bu husus, zaruret halinin esasının araştırılma
ktım zorunlu kılmaktadır. 

Zaruret halinin sadece hukukî bir müessese olmadığını ve 
aynı derecede ahlâkî bir yönünün de bulunduğunu yukarıda be
lirtmiş ve demiştik ki, zaruret halinin bir müessese olarak kabu
lü yani meşruiyeti yüzyıllar boyunca yalnız hukukçuları değil, 
fakat ahlâkçıları ve ilâhiyatçıları da meşgul etmiştir. Bu, zaru
ret halinin peşin hükümlerden ve ilmî olmıyan tesirlerden kaçı
nılarak araştırılması gerektiğini göstermektedir (42). 

Zaruret hali, önceleri gerek ifade bakımından, gerekse şe
kil bakımından noksan olmakla beraber yine de hukuk yönün
den kabataslak mevcuttu. Zamanla, müessesenin prensipleri a-
çıklığa kavuşmuş ve asırdan aşıra daha çak gelişerek bağımsız, 
genel bir nazariye halini almıştır. 

(42) GARÇON, a. g. e., s. 217; FORIERS, a. g. e., s. 3. 
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16. Yüzyılda, hukuk felsefesi alanındaki incelemelerin baş
lamasıyla, zaruret halinin gelişimine doğru bir adım daha atıl
mış oldu. Filhakika, bu alandaki çalışmalar müellifleri, selefleri
nin yabancı kaldıkları bir düşünceyi, başka bir söyleyişle irade 
fesadı ve isnad edilememe kavramlarını araştırmaya sıevketmiş ve 
böylelikle manevî cebir fikri ortaya çıkmıştır (43). 

Hukuk felsefesi İtalya'da 14. asırdan itibaren Bartolo ve 
Baldo ile inkişafa başlamıştır. Fransa'da bu yeniliğin öncülüğü
nü hümanist bir hukukçu olan Guillaume Bude yapmıştır. Onun 
ardından teamülî hukukun esaslarına bağlanan Dumoulin ve 
roma hukuku prensiplerini benimsiyen Cusaj ile zaruret hali 
mefhumu tekbaşına gözönünde tutulmaya başlanmıştır (44). 

2. Eski nazariyeler. 

a) Zaruret halinin esasını malların müşterekliği ile izah eden 
nazariye. 

Zaruri kılınmış fiilin cezasızlığım meşru göstermek husu
sunda ileri sürülen en eski nazariyelerden biri de malların müş
terekliği nazariyesidir. Esasını kilise hukukunda bulan bu naza

riyeye göre, zaruret haline müracaat hallerinde, önceden olduğu 
gibi, malların müşterekliği esası yeniden ortaya çıkacaktır. Şu 
halde, zaruret halinde bulunan kimse açlığını gidermek için za
ruri olan şeyi başkalarından aldığında esasen kendisine ait bir 
şeyi yeniden elde etmiş sayılır. Bu sebepten, o kimsenin fiili gay-

rımeşru addedilemez (45). 

Bir zamanlar çok yağırı olan bu nazariye, bugün artık tari
hî bir değeri haizdir (46). 

b) İrade fesadı nazariyesi. 

17. yüzyılın sonlarına doğru bilhassa Domat tarafından tara
fından ileri sürülmüş olan rıza veya irade fesadı nazariyesine gö-

(43) FORIERS, a. g. e., s. 100. 
(44) FORIERS, a. g. e., s. 100. 
(45) PERGOLA, Ubaldo : Fondamento giustificativo dello stato di necessi 

tà, Rivista penale, Roma 1909, fase. IV, s. 405. 
(46) PERGOLA, Fondomento giustificativo..., s. 405. 
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re, bu irade fesadı basit bir meşruiyet, ha t tâ mazeret sebebi teşkil 
edecektir. Bu telâkki, isnad edilememenin mesnedini ferdin ruhî 
durumunda aramakta, onun cemiyetin bir uzvu olarak durumunu 
nazara almamaktadır . Demek ki, bu görüşe göre meseleyi kast açı
sından ele almak gerekecektir (47). 

Bilhassa RransUz, İtalyan ve İspanyol hukukçuları tarafın
dan benimsenen bu telâkki, doktrinde pek fazla yankı uyandır-
mamıştır. 

c) Tabiî hukuk nazariyesi. 

Tabii hukuk müellifleri zaruret halini izah ederken esas iti
bariyle müesseseyi bir beşerî tesanüt ve ilkel cemiyet vakıasın
dan ibaret sayan Cermen ve Hıristiyan Hukuku prensiplerine ka

tılmışlardır. Grotius, Pufendorff, Barberac, Wolff ve Vattel gibi 
yazarların anlayışları da bu yoldadır (48). 

Tabii hukuk nazariyesinin esaslarını Grotius'un eserlerinde 
bulmak mümkündür . Müellife göre fent, zahiren haksız olan, f -
kat aşırı bir zaruret halinde işlendikleri için beyle kabul edile
meyen bazı fiilleri işleyebilir. Zaruret, beşerî b i r zaaftan kayna
ğını almaktadır ve onun için de her tür lü kanunun fevkindedir. 
Hat tâ ilâhî kanunlar dahi - bu kanunlar ne kadar genel olurlarsa 
olsunlar - zımnen bir zaruret hali istisnasını ihtiva ederler (49). 

Normal durumlarda tatbik edilmek üzere kanun koyucu ta
rafından ilân edilen tehdit ve müeyyideler, mutlak bir zaruretin 
vukuunda, muallâkta kalmakta ve tabiî bir hak teşkil eden ken
dini koruma hakkı müsbet hukuk nizamına üstün gelmektedir 
(50). 

(47) Bu nazariye hakkında tafsilat için bk. FORIERS a. g. e., s. 101 vd. 
(48) MAGGIORE, Giuseppe: Diritto penale, parte generale, e. I„ quinta 

edizione accresciuta e aggiornata, Bologna 1955, s. 318; FORIERS, a. g. 
e., s. 101. 

(49) MAGGIORE, a. g. e., s. 318; DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., e. II/l., 
s. 126; FORIERS, a. g. e., s. 108; GARRAUD, a. g. e., s. 698; GROTIUS'a 
göre müsbet hukuktaki istisna içtimaî mukavelenin neticesidir. (Zik
reden : GARÇON, a. g. e., s. 217). 

(50) DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., c. II/l., s. 126; GARRAUD, a. g. e., s. 
698.Strichio'ya göre de yazılı kanunun arkasında saklı olan bir tabiat 
kanunu mevcuttur. Bu kanun, yazılı kanunun tatbikatı onu vaz ede-
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Gro'iius'a göre, «Zaruret halinde hareket etme hakkı tam 
bir hak değildir. Zaruret ortadan kalkınca iade mükellefiyeti do
ğar» (51). 

Pufendorff ise, üç nev'i zaruret hali tanıyor. Bunlardan bi
rincisi, fiilin dürüstlük hissi ile işlenmiş olması hali, yani ihlâl 
edilenden daha önemli bir hukuk kaidesine hürmet hissi; ikin
cisi, muhafazaya mütaallik olaylardan neş'et eden zaruret hali; 
üçüncüsü ise, rahatlık arama konusundaki zaruret hali yani, ba
sit bir tatmin hali. Pufendorff'a göre, bunlardan yalnız ilk ikisi 
fiili meşru kılar ve «kanunun yasak ettiği birşeyi yapmak veya 
emrettiği birşeyi yapmamak, kendi kusuru olmaksızın tehdit eden 
tehlikeden başka türlü tahaffuz imkânı yoksa, mümkün olur» (52). 

Diğer eski nazariyeler gibi tabiî hukuk nazariyesi de bugün 
için önemini kaybetmiştir. Zaruret halini izah için tabiat kanu
nunun mefruz hükümlerine müracaat eden bir nazariyeye karşı, 
labiî hukuka yöneltilen tenkitleri yöneltmek mümkündür. 

3. Manevî cebir nazariyesi. 

a. Nazariyenin izahı. 

İlk prensiplerini bazı glossatörlerde bulan manevî cebir 
nazariyesi, 18. asırda İtalyanlar ve fizyokratlar tarafından mü
dafaa edilmiştir. Bu nazariye 19. asırda Rossi tarafından geliş
tirilmiş ve Fransa'da klâsik bir nazariye halini almıştır. Hattâ 
Belçika ve Fransa'da terakkici mektebin esasını teşkil etmiştir. 
Aynı asırda İtalya'da Carrara, Belçika'da Haus, Almanya'da Fe
uerbach tarafından da müdafaa edilmiştir (53). 

nin inancını tehdit ettiği hallerde öne geçmeye ve hükümranlığını ye
niden elde etmeye hazırdır. Kanun koyucu kanunu normal durumlar 
için yapmıştır ve onun tabiat kanununu ilga etmek istediği düşünüle
mez. Öte yandan tabiat kanunu da insandan kendisini feda etmesini 
isteyemez. Şu halde, zaruri kılınmış bir davranış yazılı hukuka ya
bancıdır (PERGOLA, Fondamento giustificativo..., s. 405, 406). 

(51) Zikreden : FORIERS, a. g. e., s. 108. 
(52) Zikreden : FORIERS, a. g. e., 111. 
(53) FLORIAN, a. g. e., s. 539; DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., s. I I / l . , s. 

127;FORIERS, a. g. e., s. 138 - 139; GARÇON, a. g. e., s. 217; PERGOLA, 
Fondamento giustificativo..., s. 410 vd. 
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Roma hukukunda dahi, kendisini esir olarak satan hür in
sanın cezalandırılmamasında manevî cebir prensibine istinad edi
liyordu (54). 

Yukarıda da işaret edildiği üzere, manevî cebir nazariyesi
nin bütün zaruret hallerini kapsayacak şekilde geliştirilmesi or
ta zaman hukukçularının eseridir. Hattâ sarih veya zımni teh
ditleri ihtiva eden bir emir söz konusu olduğunda dahi manevi 
cebir ve zaruret halinin varlığı kabul ediliyordu. Bu husus orta 
zamanlarda senyörün, vasalini intikam vasıtası olarak kullanmak 
suretiyle tehdit altında ona işlettiği cinayetlerin nasıl zaruri kı
lınmış cürümler olarak nazara alınışını izah eder (55). 

Manevî cebir nazariyesi, XVII yüzyılda Hollandalı hukuk
çu Mathäus tarafından hararetle savunulmuştur. Bu yazara gö
re zaruret, fiilin suç olma özelliğini bertaraf etmez. Ancak böyle 
bir durumda işlenen cürüm, şu sebeplerden ötürü cezasız kala
caktır: Fail, bu cürümle sebep olduğu zarardan daha ağır bir za
rarı bertaraf etmek amacıyla hareket etmiştir; failin serbestisi 
tam olmadığı gibi iradesi de mukavemet yeterliğine sahip de
ğildir (56). 

Manevî cebir nazariyesini esas alan Haus'a göre, mukavemet 
edilemez bir kuvvetle irade üzerine tesir eden oebir, mağduru fiilî 
veya muhakkak bir tehlikeye yani mağdurun ancak bir başkasının 
şahsına veya mallarına tecavüzle def edebileceği bir tehlikeye so
kan bir tabiat hadisesinden doğabilir. Tutundukları tahta parçası 
ancak birisini taşıyabileceği için arkadaşını dalgalara atmak zo
runda kalan bir kazazede ile kıtlık zamanında kendisinin veya aile
sinin varlığını muhafaza için başkasının yiyeceğini çalan bir kim
se hiç bir suç işlememiştir. Şu halde had sefalet veya tazyik edici 
ihtiyaç, failin başka hiçbir müracaat vasıtası yoksa, hırsızlığın, hu
susiyle gıda hırsızlığının haklılık sebebini teşkil eder (57). Ancak, 
ehemmiyetli ve muhakkak icbarın mevcudiyeti söz konusu oldu
ğunda, şartların ağırlığı beşeri adalet karşısında suçluluğu orta
dan kaldırırsa da onun gayri ahlâkiliğine tesir edemez. Zira, ağır-

(54) PERGOLA, Fondamento giustificativo..., s. 410. 
(55) PERGOLA, Fondamento giustificativo..., s. 410, 411. 
(56) Zikreden: PERGOLA, Fondamento giustificativo..., s. 411. 
(57) Zikreden : FORIERS, a. g. e., s. 139, 140. 
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lığı ve ıkat'iyeti ne olursa olsun bizi tehdit eden tehlikeyi def etmek 
için ona sebebiyet vermemiş üçüncü bir şahsa zarar vermeye hak
kımız yoktur. Sonra, manevî cebir irademizden tamamen mahrum 
kılmaz. Filhal mevcut veya vukuu muhakkak bir tehlikeden kur
tulmak için suç işlemeyi tercih eden şahıs, iki zarar arasından en 
az korkulacak olanını seçmiş demektir. Şu halde iradenin serbest 
olmamasına rağmen iradî hareket etmiştir. Öyle ise fiil, sadece, 
suç olmakla kalmayıp, ahlaken de faile kabili isnad bulunmakta
dır. Zira ahlâk, insana hayatını vazife için feda etmeyi emreder. 
Fakat sosyal adalet, beşer tabiatının ihtiva ettiği bütün kud
ret ve cesareti istiyen bir fazilet gayretini talep edemez. Vazıı 
kanun, cezaları tayin ederken, insanları genel olarak oldukları gibi 
kabul etmek zorundadır. Aksine, faziletleri sebebiyle bir Cürüm 
işlemek için ölümü dahi göze alan pek mahdut seçkin kimsele
ri nazara almaz. Halbuki filhal mevcut veya vukuu muhakkak 
ve ancak bir suç işleyerek def edilebilecek bir tehlike, fertlerin 
ekserisinin iradesine hakim olur ve onları mukavemet edilmez 
bir kuvvetle sevkeder. Şu halde, cezaî müeyyide alelade insanı, 
tek çare olarak, suç işlemeği intihaptan men edemez ve bu se
beple cemiyetin artık o kimseyi cezalandırmaya hakkı yoktur. Zi
ra sosyal ceza, bununla ulaşmak istenilen neticeyi istihsale kud
retsiz olduğu zaman meşruiyetini kaybeder (58). 

Görülüyor ki Haus, ağır zaruretin tevlit ettiği cebrin, ce
zaî bakımdan isnadiyeti kaldırdığını, buna mukabil ahlâkî ba
kımdan fiilin, faile kabili isnad olduğunu, yalnız bu çeşit bir ah
lâk kaidesini hukuk kaidesi haline getirmeğe . tesirsiz kalacak 

elan hukuk kaidesi meşruiyetini kaybedeceği için - imkân olma
dığını kabul eder. Ancak Haus, bu sonuncu itirazla yani, ce
zaî müeyyidenin tek başına suçun işlenmesine mani olamıyaca-
ğı ve vazediliş sebebi olan neticeyi istihsal edemiyen cezanın gay
rı meşru olacağı yolundaki beyanı ile manevî cebir mefhumunu 
genişletmiş ve zaruret halini manevî cebir ile cezanın faydasızlı-

ğı ve beşerî zayıflığı esaslarına istinat ettirmiştir. 

Ortolan, Trébutien gibi bir kısım müellifler ise, zaruret ha
lini istisnaen kabul etmektedirler. Ortolan'a göre, fail ancak ce
bire benziyen bir zaruret hali içinde ise cezadan muaf tutulur 

(58) Zikreden : FORIERS, a. g. e., s. 140. 
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«Zira, burada hürriyetin gerçek olarak kaldırıldığı dar bir alter
natif içindesiniz.» Halbuki ekseri ahvalde hürriyetin ortadan 

kaldırılması durumu mevcut değildir (59). 

Zaruret halinin manevî cebirle birlikte izahı 1875 tarihleri
ne kadar devam; etmiş, bu tarihten sonra manevî cebir nazari
yesi yerini menfaatler çatışması nazariyesine bırakmıştır. Bu fik
rin, daha sonraları, ancak arızî olarak ortaya çıktığı görülüyor. 
Jean Constant bu fikrin en yeni müdafilerindenddr. Constant, 1940 
yılında yazmış olduğu Ceza Hukuku kitabında, Ceza Kanununun 
(Belçika) 71. maddesinin zaruret halinden bahsetmediğini ve 
binaenaleyh zaruret halinin Ceza Kanununun genel prensipleriy
le sarahaten derpiş edilmiş bir umumi haklılık sebebi teşkil et
mediğine işaret ediyor ve şunu ilâve ediyor: Zaruret hali, mane
vî cebrin bir nevi, aşağı derecesidir. Bu, zahiren hareket ser
bestisini muhafaza eden ve fakat kanunun himaye ettiği bir 
menfaati kurtarmak için yine kanunun aynı şekilde koruduğu di
ğer bir menfaati feda etmek suretiyle bir suç işliyen şahsın duru
mudur (60). 

b) Nazariyenin tenkidi. 

Bu nazariye çok tenkit edilmiş ve gerek doktrin gerekse ceza 
kanunları tarafından terkedilmiştir. 

Zaruret halinin esası manevî cebire istinad ettirildiği tak
dirde böyle bir halin ve bunun neticesi olarak cezaî mesuliyetin 
mevcut olup olmadığını tesbit için tecavüze maruz kalan kimse
nin psikolojik durumunu araştırmak gerekecektir. Eğer vaki te
cavüz, failin soğukkanlılığını kaybetmesine, heyecana ve korku
ya kapılmasına ve binnetice kusurlu olarak hareket edememesine 
sebep olmuşsa, zaruret hali mevcut olacak, buna mukabil korku 
ve endişeye kapılmaksızm iradî bir şekilde tecavüz defedilmiş ise 
zaruret halinden bahsedilemiyecektir. Her şeyden evvel, ruhî ve ba-
tmî bir keyfiyet olduğu için, böyle bir tesirin mevcut olup olmadı
ğı, yahut derecesini tesbit daima şüpheli kalacaktır (61). Bir hipo-

(59) FORIERS, a.g.e., s. 140. 
(60) FORIERS, a. g. e., s. 143, 144. 
(61) TANER, a. g. e., s. 426; DÖNMEZER - ERMAN a. g. e., c. I I / l , s. 104; 

VIDAL - MAGNOL, a. g. e., s. 267. 
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fez olarak zaruret hali, failin, kendisini tehdit eden kötülükle 
suç arasında bir seçim yapabilme yeterliğine sahip olmasını i-
cap ettirir. Fail, maddî olarak suç işlemekten çekinebilir. Br./.ı 
misallerde büyük bir korku sebebiyle irade serbestisinin azal
dığından bahsedilebilirse de, irade daima mevcut olmakta de
vam eder. Bu hallerde dahi, fail fiilini başkalarına verdiği z~r 

dan tamamen haberdar olarak, iradî ve şuurlu bir şekilde işler (62). 
Diğer taraftan failin, soğukkanlılığını muhafaza etmesi onun müda
faa hakkından mahrum edilmesine sebep olmamalıdır. Zira soğuk
kanlılık, böyle bir tehlike karşısında, muvaffakiyetin esas şartım teş
kil eder. 

Bundan başka, manevî cebir nazariyesi kabul edildiği tak
dirde, tehlikede bulunan üçüncü şahıslara yardımın izahı mümkün 
olmamaktadır. 

Zira, failin üçüncü bir şahsa müteveccih tehlikeden, korku 
ve heyecana kapıldığını ve binnetice irade serbestisinin selbo^ 
Sunduğunu iddia etmek imkânsız gibidir. Halbuki, ceza kanunları, 
genel olarak, zaruret halini üçüncü şahısların lehine olarak da 
kabul etmiştir (63). 

Bu hususta Bettiol'le birlikte diyebiliriz ki : Meşru müdafaada 
olduğu gibi, zaruret halinde de iradeye müessir olan bir unsur var
dır. Fakat bu konuda ileri sürülmüş olan mukabil tezler karşılaş
tırıldığında, bu unsurun pozitif hukukumuz bakımından iradsyi 
zarurî olarak icbar edecek vasıfta bir unsur olmadığını iddia et

mek durumundayız. Şüphesiz şahsı, hareket ettirmeğe matuf bir 
itiş vardır. Fakat bu itiş tezahür şekilleri bakımından muayen 
bir sınır içinde kalmalı ve zaruret tarafından tesbit edilen hudut-

(62) SABATINI, Guglielmo : Istituzioni di diritto penale, parte generale, 
quarta edizione, Catania 1948, s. 108; RANIERI, Silvio : Manuale di 
diritto penale, e. I. parte generale, Padova 1952, s. 147; GARÇON, a. g. 
e., s. 217. 

(63) Bazı mevzuat psikolojik nazariyeye, müdafaa hududunun aşılması 
halinde yer vermiştir. Avusturya Ceza Kanununa göre, müdafaanın 
hududu şaşkmlık j korku ve dehşet dolayısıyle tecavüz edildiği takdir
de faile ceza verilmez (§ 2/g) (DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., c. I I / l . 
s. 105). 
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larin ötesine aşmamalıdır. Yani, fail, kendisini murakabe imkânı
na daima sahip olmalıdır (64). 

2. Nefsi muhafaza insiyakı nazariyesi. 

a. Nazariyenin izahı. 

Zaruret halini izah zımnında ileri sürülen diğer bir nazariye 
de nefsi muhafaza insiyakı nazariyesidir. 

Bir kısım yazarlara göre zaruret hali, insanın karşı konulamı-
yan nefsi muhafaza insiyakına cevap verir. Her insanda mevcut 
olan bu insiyak medeniyet tarafından yumuşatılmış ve frenlenmiş
tir. Lâkin, bu his olağan üstü hadiselerin itişi altında bütün ilkelli
ği ile tekrar ortaya çıkabilir (65). Bu hususta Leopardi şöyle de
rnektedir : İnsan, hemen her an, kendisine gerekli olduğu nisbette 
kötüdür. Doğruca gidilse, kötülüğün ona lüzumlu olmadığı yargı
sına varılabilir. Çok masum ve ahlâklı şahısların, başka bir şekil
de kaçınılmaz görünen bir zarardan kurtulmak için en vahşi suç
ları işlemeleri daima rastlanması mümkün olaylardandır (66). 

İnsanın kendisini kurtarmak için bu şekilde başkasını feda 
etmesi, aksi düşünenlerin mevcudiyetine rağmen (67), ahlâkî de
ğildir, fakat hukukîdir. Çünkü hiç bir hukuk nizamı kendini ko
ruma hakkını tanımamazlık edemez. Ahlâk, feragati nefsi veya di-
ğerğam bir fiili talep edebilir; insan sevgisini, başkaları için ken
dini feda etmek görevine kadar götürebilir. Fakat, şahsiyet ve ken
dini koruma hakkını birinci plâna alan hukuk böyle değildir. Ni
tekim, üstün bir ahlâk ilmine göre, kendisini korumak için ben
zerlerini feda eden kimsenin hareketinin ahlâka aykırı olduğunu 
kabul eden Maggiore, bu fiilin hukuka aykırılığını ve suçluluğunu 
kabul etmemektedir (68). 

(64) BETTIOL, Giuseppe : Diritto Penale, parte generale, quinta edizione, 
Palermo 1962, s. 282. 

(65) MANZINI, a. g. e., s. 399. 
(66) LEOPARDI, G. : Operette morali, pensiero, e. IX. (Zikreden : MAN

ZINI, a. g. e., s. 399). İptidaî bir tabiat kanunu hukuk normu haline 
sokulmuştur. Bu kanuna göre geyiğin mahcubiyeti çok büyük bir 
tehlike karşısında vahşete döner. (MANZINI, a. g. e., s. 400). 

(67) FERRI, Enrico : Principii di diritto criminale, Torino 1928, s. 474. 
(68) MAGGIORE, a. g. e., s. 319. 
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Diğer bir anlayışa göre mesele, zaruret halinde suç işliyen 
ferdin nefsini muhafaza insiyakiyle hareket edip eterlediğini veya 
şahsî zaafı tarafından suça itilip itilmediğini yahut manevî ba
kımdan icbar edilmiş olup olmadığını tesbit etmek değildir. Zira 
bu husus, beşerî hareketi izah etse bile onun meşruiyetini ancak 

şu problemin çözümü ortaya koyabilir : Devlet ferdî insiyaka ve 
zaafa saygı göstermeli midir? Başka bir söyleyişle, bu sebepler
le kanunu ihlal eden vatandaştan kendini feda etmesini talep et

memeli midir (69)? Filangieri bu konuda şunları söylemektedir: 
Medenî kanunların yaşıyabilmesi için insanın mükemmelliğini ta
lep etmemesi gerekir. Dinin iman uğruna verdiği şehitleri bu ka
nunlar da kahramanlık uğruna verebilirler. Fakat, böyle bir gay
reti gerekli kılan cesarete sahip olmıyanları, dinin yaptığı gibi, ce
zalandırmamaları gerekir (70). 

Serbest irade (libero arbitrio) yu reddederek hukuka aykırı 
irade esasına müstenid bir ceza hukuku nazariyesi kuran Janka ise 

zaruret halinde işlenen fiili gayrimeşru kabul etmekle beraber bu
nun cezalandınlamıyacağını söylemektedir. Yazara göre, tabiatın 
yüksek kanunu olan kendini muhafaza kanunundan siyasi topluluk
lar dahi kaçmamamaktadırlar. Fakat devlet, ferde kendini koru
mada yalnız başına hareket etmek ve her türlü vasıtaya başvur
mak yetkisini tamyamıyacağı gibi başlıca hedefi olan cemiyetin 
menfaatinden sarfınazar etmeksizin hayat için mücadeleyi de meş
ru kılamaz. Binnetice böyle bir fiili yasaklamalıdır. Ancak bir ke
le işlendikten sonra devlet, o ilkel ve tabiî kanunu nazara alma-
nıazlık da edemez. Zira, devlet dahi gayrimeşru fiillerin ikama kar
şı koymak gerektiğinde, bu kanuna riayet etmektedir (71). 

Bettioi'de zaruret halinin mazeret olarak tesir etmesi sebebinin, 
insanın nefsini idame ettirmek insiyakında bulunduğunun kabul 
edilebileceğini ve bunun meselenin hukukî değerlendirilmesi bakı
mından kesin bir tesir icra edeceğini söylemektedir (72). 

Zaruret hali mazeretinin politik bir kriterle izah. edilmesi ge
rektiğini söylemekle beraber, müessesenin esasını nefsi muhafaza in-

(69) PERGOLA, Fondamento giustificativo..., s. 412. 
(70) FILANGIERI, La scienza della legislazione, lib. I l l , parte II, cap. XIII. 
(71) PERGOLA, Fondamento piustificativo..., s. 413, 414. 
(72) BETTIOL, a. g. e., s. 282, 283. 



siyakına dayandıran Manzıni'ye göre (73), adı geçen insiyakın tesiri 
ile kanunun suç olarak derpiş ettiği bir fiili işliyen kimse, bu fiil 
haksız olarak başkalarının meşru menfaatlerine zarar yerse daıhi 
cezalandırılmamalıdır. Burada söz konusu olan husus, iradî olarak 
sebebiyet vermediği ağır bir tehlikeden bizzat kendisini veya üçün
cü şahsı kurtarmak için suç işlemek zorunda kalan kimseye karşı 
devletin cezalandırmak hakkından feragat etmesidir. 

Bu durumda, kendisine veya üçüncü bir şahsa yönelmiş bazı 
dış kuvvetler, ferdi tamamen hareketsiz kalmak ve bu suretle ken
disine veya başkasına ait hukuken himaye gören bir menfaatin 
zarara uğramasına rıza göstermek, yahut da bu dış kuvvetle hiç 
bir ilgisi olmayan bir kimseye zarar vermek suretiyle bahis konusu 
menfaati kurtarmak mecburiyeti içinde bırakabilir. Dış kuvvetin 
tesiri ile tehlikeye düşmüş bulunan hak, ferdin fizikî veya içtimaî 
bütünlüğüne ilişkin olabilir. İşte bu gibi hallerde, devlet bahis ko
nusu tehlike ile orantılı şekilde ve bu hakkı korumak için ika edi
len fiilin «cezalandırılamaz» olduğunu kabul ve ilân etmektedir. 
Devletin bu yoldaki davranışı, yukarıda açıklanan şartlar içinde 
işlenen fiilin ceza hukuku yönünden önemsiz olduğunu ve bu yol
da hareket etmenin ferdin selâhiyeti dahilinde bulunduğunu ifade 
etmektedir. 

O halde, zaruret halinde hareket eden kimseyi cezalandırıla
maz telâkki eden norm, bu şahsa meşru bir salahiyet (facoltà le
gittima) tanır. 

Bu selâhiyet, kanunlar tarafından, ferde, devletin âmme yar
dımı vazifesini yerine getirmek için zamanında müdahale edeme
diği hallerde verilmektedir. Böylece, kanunlar, tehlikenin âniliği 
sebebiyle devletin kendisine düşen yardımı yerine getiremediği 
ahvalde, bir suç işlemek suretiyle olsa dahi, hakkını koruyan 
kimseyi cezalan dırmamakta ve netice olarak her ferdin doğuş'an 
sahip olduğu nefsi koruma insiyakının bu şartlar altında tezahü
rüne müsaade etmektedir (74). 

(73) MANZINI, a. g. e., s. 398 vd. 
(74) Burada başkalarının hukukî menfaatleri veya devletin cezalandırma 

selâhiyetinin üstünde olan ve zaruret halinde kalmış kimseye ait süb
jektif bir hak bahis konusu değildir. Böyle bir hakkın ortaya çıkışını 
ve sona ermesini gösterecek belli bir vakıa mevcut değildir. Ne de 
ona değer kazandıracak adlî bir tasarruf vardır. Sadece münferit ha-
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b ) Nazariyenin tenkidi. 

Bu nazariyeye yöneltilen tenkitlerin başında, muhafaza insi
yakının hukukî bir kriter olmadığı şeklindeki itiraz gelir. Buna 
cevap olarak denilmiştir ki, hukuk, insanlara kahramanlığı bir ve
cibe olarak yükleyemez ve hiç bir hukuk nizamı insanm nefsini 
koruma insiyakını tanımamazlık edemez (75). 

Kanaatimizce nefsi muhafaza insiyakına karşı şu tenkidi yönelt
mek mümkündür: Bu nazariye ancaık, failin, kendi şahsına müte
veccih bir tehlikeyi bertaraf etmesini, yani kendi varlığını muha
faza etmek için başkasına zarar vermesi halini izah edebilmekle 
buna mukabil hemen bütün kanunlarca kabul edilmiş bulunan, 
başkasını tehlikeden kurtarma hadisesini izah edememekted' 
Nefsi muhafaza insiyakını, belki, Alman Ceza Kanununun derpiş-
ettiği § 54 yakın akrabalara teşmil etmek düşünülebilirse de, bu 
mefhumu, hemcinsleri içine alacak kadar genişletmek mümkün 
değildir. 

Pergola, nefsi muhafaza insiyakının pek çok şeyi izah etse bile 
tek başına hiç birşeyi meşru kılmaya yetmediğini söylemekte ve 
böyle bir insiyakın, aynı hisle mücehhez diğer bir şahsın öldürül
mesini nasıl meşru kılabileceği sualini sormaktadır (76). 

Sosyal dayanışma da masum, bir kimsenin zarar görmesini 
meşru kılamaz. 

Öte yandan, nefsi muhafaza insiyakı ahlâkî bir mahkûmiyeti 
kabul etmektedir. Halbuki zaruret hali ekseri ahvalde ahlâkî tas
vip ve iştiraki tazammun eder. Meselâ, bir kimsenin çocuğunu 
kurtarmak için başkasının kapısını kırması ahlaken tasvip edilen 
bir hâdisedir. Fail bu durumda tesadüfi suçlu olup, esasen cemi
yetin affına lâyık namuslu bir insandır. O, kanunun âmir hükmü
ne hürmet imkânsızlığı içinde -ki bu âmir hüküm hususi mülki-

diselerde devletin ferde, normal şartlar altında cezalandırılması ge
reken fiiller vasıtasıyla, kendisini veya başkalarını kurtarmak men
faat ve selâhiyetini tanıyarak cezalandırılmama neticesine varmayı 
mucip şartları gerçekleştiren fiilî ihtimaller mevcuttur. (MANZINI^ 
a. g. e., s. 401). 

(75) MAGGIORE, a. g. e., s. 69. 
(76) PERGOLA, Fondamento giustificativo..., s. 410. 
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yetin masuniyetidir- ahlâki bir emre itaat eden -ki bu emir ya
kınının yardımına koşmaktır- seçkin bir vatandaştır (77). 

3. Sosyal faydanın yokluğu ve saiklerin içtimailip nazariyesi. 

a) Nazariyenin izahı. 

Bu nazariyeye göre, cezanın esası Sosyal faydadır ve bu se
beple, cemiyetin, ancak, cezalandırmakta menfaati olan hadise
leri cezalandırmağa hakkı vardır. Cezalarla cemiyeti tehdit eden 
tehlike arasında nisbet olmalıdır. Burada cezanın faydasından 

maksat, korkutma, önleme ve tedip gayeleridir. Zaruret halinde 
işlenen fiillerin cezalandırılmamasının sebebi, bu halde cezanın, 
korkutma, önleme ve ıslah gibi, gayelerine ulaşamaması sebebiyle, 
hiç bir sosyal faydanın yokluğudur (78). 

Zaruret halinde failin cezasızlığmı, ilk defa cezanın korkutu
cu olamıyacağı prensibiyle izah ettiği söylenen Erhard'a göre, ken
disini ölümden kurtarmak için suç işliyen kimse œzalandirilamaz. 
Çünki, öyle bir durumda bulunan ferdi, hiç bir kötülük tehdidi 
suçtan geri çekmeye yeterli değildir ve bu sebepten ceza gayesin
den yoksundur (79). 

Mutlak adalet esasını benimsemesine rağmen Kant dahi, za
ruret halini faydacı bir görüş açısından mütalâa etmektedir. Buna 
göre, böyle bir durumda işlenen fiil gayrimeşru ve isnad edilebi
lir olmasına rağmen yine de cezadan muaf olmalıdır. Çünki, t;,h.a 
parçasına sahip olmak ve hayatım kurtarmak için diğer şahsı de
nize iten deniz kazazedesinin ruhu üzerine hiç bir ceza tehdidi, 
boğulma tehlikesinin, bu tehlike kesin ve filhal olması sebebiyle, 
yaptığı tesiri icra edemez (80). 

Vabres, şöyle demektedir: Zaruret halinde işlenen fiile ceza 
verilmemesi, cezalandırmak için hiç bir sebebin mevcut olmama-

(77) Esasen çatışma iki kanunî kaide arasında değildir. Yazılı olmıyan bir 
ahlâk kaidesi ile sarahaten tedvin edilmiş bir kaide arasındadır. Bu
na rağmen birincisi daha üstün tutulmaktadır. (FORIERS, a. g. e., s. 
146). 

(78) Bk. PERGOLA, Fondamento giustificativo, s. 406. 
(79) Zikreden: PERGOLA, Fondamento giustificativo..., s. 406. 
(80) Geniş bilgi için bk. PERGOLA, Fondamento giustificativo..., s. 406. 
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smdan ileri gelir. Faili ıslah etmek faydasızdır. Çünki, zaruret 
halinde işlenmiş fiil bir ahlâk düşüklüğünü ifâde etmemektedir. 
Faili korkutmak da faydasızdır. Çünki, onu suç işlemeye zorlayan 
şartlar bir daha ortaya çıkmayacaktır ve bir hareketi yapmak hu
susunda meşru ve zorlayıcı sebeplere sahip olan kimse bakımın
dan ceza tehdidi tesirsiz kalacaktır. Zarurî suç, hiç bir zaman anti 
sosyal bir tehlike olarak mütalâa edilemez (81). 

Garçon'a göre de, zaruret halinde işlenen suç cezalandırılma
malıdır. Zira cemiyetin onu tedipte menfaati yoktur. Herşeyden 
evvel, şayet, çatışma halinde olan menfaatler yekdiğerleriyle açık
ça eşit değilse, cemiyetin bu faydasının yokluğu açıkça görülmek
tedir. Saniyen, zaruretin tazyiki ile suç işi iyen şahıs, tehlikeli bir 
şerir olmadığı cihetle, cezalandırılmaması gerekir. Esasen, bura
da ceza tehdidi tesirsiz kalacaktır (82). 

Gerçeğe en uygun olan nazariyenin, esasını insanın kendisini 
muhafaza insiyakında bulan nazariye olduğunu söyliyen Florian, 
Pozitivist Ceza Hukuku Mektebinin tesiri altında, muhafaza in
siyakı nazariyesinin gaye kıstası ile tamamlanması gerektiğini ile
ri sürmektedir. Çünkü, nefsi muhafaza insiyakı yetersiz olup, baş
ka birçok halleri de içine alabilecek genişliktedir. Burada da, Po-
zitivist Mektebin moteduna uygun olarak, tayin edici saike bak
mak gerekir. Bu saik, haldisıemıizde, başkalarına zarar vermeği de
ğil, nefsi idame ettirmeyi hedef tutar. Binaenaleyh fail, zaruret, 
Iıalinde, kendisinin tehlikeli sayılmasını gerektirecek herhangi bir 
vesileye sahip değildir ve gerçekten bu gayenin bir mazeret sebebi 
teşkil etmesi gerekir. Zira, insanlardan, kendisini feda etmek şek
lindeki üstün fazileti beklemeğe hakkımız yoktur. Kahramanca bir 
diğergâmlık belki bir zafer çelengine lâyıktır; amma bunu insan
lara hitap eden bir hukuk kaidesi haline getirmeğe imkân yoktur. 
Şu halde, güdülen gaye, sübjektif olarak hukuka aykırı fiilin ve 
aynı şekilde failin, sosyal bakımdan tehlikeli bir anlam taşıması
na mani olmaktadır. Demek ki, burada saikın mahiyeti dolayısiyle 
tehlikeliliğin ortadan kalktığı bir durum söz konusudur (83) di-

(81) VABRES, a. g. e., s. 227. 
(82) Zikreden: FORIERS, a.g.e., s. 145. 
(83) FLORIAN, a. g. e., s. 441, 442. 

32 



yen Florian, muhafaza insiyakı ile Pozitif Mektebin görüşünü mec-
zetmiştir. 

Pergola'ya göre suç, daima müşterek hukukî menfaatlere te
cavüz eden ve cemiyetin emniyetini zedeliyen bir hareket olarak 
ortaya çıkar. Ceza ise, onun müşterek tatbikatı tetkik edildiğinde 
anlaşılacağı üzere, esas itibariyle pek çok gayesi olan bir reaksiyon
dur. Bu arada fertlerdeki sosyal emniyet hissini ve hukukî hima
yeyi sağlam tutmak veya onları yeniden tesis etmek cezanın gaye
lerinin başında gelir. Fakat zaruri kılınmış suçta fertlerin huzur
suzluğundan ya hiç söz edilemez veya bu huzursuzluk çok hafif bir 
mahiyet arzeder. Bu sebepten devlet, gayet yerinde olarak böyle 
bir suçu cezalandırmak hakkından feragat eder (84). 

Antolisei de, çeşitli çözüm yollarının karşılaştırılması sonun
da, zaruret halinin esasının, meşru müdafaada olduğu gibi sosyal 
zararın yokluğunda aranması lâzım geldiğini söylemekte ve bunun 
da, feda edilen menfaatin savunulan menfaatten daha az değer ta
şıdığı zaman açıkça belirdiğini, hattâ bu iki menfaatin aynı değer
de olması halinde de sosyal zararın mevcut olmayacağını, çünkü 
böyle bir halde mağdurun şu veya bu" olmasından doğacak zararın 
aynı olacağını ilâve etmektedir (85). 

b) Nazariyenin tenkidi. 

Bu nazariye de çeşitli yönlerden tenkid edilmiştir. Bir kere 
saikan, başkasına zarar vermek olmadığı ve .tefalikelilik arzetme-
diğj hususu üzerinde durulmuş ve denmiştir ki, Pozitivist telâkki 
kabul edildiği takdirde, müdafaada bulunan kimsenin esasen teh
likelilik arzettmesi ve meselâ zabıtaca aranan bir itiyadî suçlu ol
ması halinde, müdafaanın meşru olmaması gerekir. Ferri, bu iti
raza cevap vererek, bu kimselerin dahi insan şahsiyetine bağlı ip
tidaî haklarının bulunduğunu, genel olarak cemiyet için tehlikeli 
bir şahıs olmasının kendisini veya başkasını müdafaa ederken iç
timaî veya hukukî saiklerle hareket etmesine mani teşkil etmiye-
ceğini ileri sürmüştür (86). 

(84) PERGOLA, Fondamento giustificativo..., s. 421, 422. 
(85) ANTOLISEL, Menuale, s. 221. 
(86) FERRI, a. g. e., s. 468 
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Müeyyidenin faydasızlığı ancak mahdut hallerde cezalandırıl
mamanın esası olarak ileri sürülebilir ki, esasen bu hallerde de 
yekdiğerine eşit menfaatlerin çatışması bahis konusudur ve (maze
retin ahlâkî unsuru hafiflemiştir. Filhakika, bu gibi hallerde ceza, 
sadece intikamcı, pratik gayesi oimıyan ve sosyal bakımdan da 
gayrimeşru bir yaptırımdır. Ancak, cezanın faydasızlığı bir meş
ruiyet kıstası olarak kabul edilecek olursa bir çok suç cezasız kala
caktır. Meselâ her ihtiras suçlusunun, cezanın ona tesir etmemesin
den ötürü sosyal faydanın yokluğu sebebiyle haklı kabul edilmesi 
gerekecektir (87). 

Bar anlayışa göre ahlâki nizam ve kollektif beşerî şuur, sos
yal bakımdan faydasız olsa bile, gayrimüessir cezalan da ister. «Ba
zı suçlar intikam haykırır» diyen halk tabiri, kısamın aslî bir reak
siyonunu olduğu kadar cezaların psikolojik ve ahlâkî yönünü de 
tam olarak ifade etmektedir. Binaenaleyh ceza, özel bir durunada 
faydasız gibi görülse dahi meşrudur. Halbuki toplum şuuru, zaru
ret halinde isyan etmiyecak; bir zararı önlemiş veya bir iyilik yap
mış olmasından ötürü faile ya acıyacak veya hürmet duyacak; fa
kat onu hiç ayıplamayacak veya çok az ayıplayacaktır (88). 

Ayrıca, zaruret halinde faile ceza vermenin sosyal bir fayda 
sağlamıyacağrnı, bu durumda, cezanın korkutucu olmıyacağı esa
sına istinâd ettiren nazariyeler de tenkid edilmiş ve denilmiştir ki: 
Bir kere, bu görüşler tek taraflılık arzetmektedirler. Çünkü, failin 
bizzat kendisini değil de tehlikede bulunan üçüncü bir şahsi kur
tarması halinde, cezanın korkutucu tesirini kaybettiği söylenemez. 
Öte yandan, cezanın mevcudiyeti sebebini onun önleyici veya kor
kutucu vasfına istinad ettirsek bile, bu tesir alanında mutlak sı
nırların mevcut olmadığını kabul etmek gerekir. Düşman tarafın
dan tehdit edilen mutlak ve filhal ölümü, bilâhare mahkemece tah
mili miahıtemel ölüme tercih eden askerin durumu bumun en bariz 
bir delilidir (89). 

(87) FORIERS, a. g. e., s. 147. 
(88) FORIERS, a. g. e., s. 148. 
(89) PERGOLA, Fondamento giustificativo..., s. 407, 408. 
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4. Hakların çatışması nazariyesi. 

a) Nazariyenin izahı. 

Zaruret halinde cezanın faydasızlığını araştıran müellifler za
ruret halinin ekseriya bir vazifenin veya kelimenin felsefî mana
sıyla bir iyiliğin ifasından ibaret olduğunu tesibit etmişlerdir ki, 
bu, hakların ve menfaatlerin çatışması fikrinin ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. Filhakika, daha önce Hegel, merkezi beşerî men
faat olan bir hukuk sistemi kabul ediyordu ve bu sistemde kanu
nun, bir insanın hayatı tehlikede olduğu zaman, o insanı cezalan
dırmak hakkından mahrum olduğunu söylüyordu (90). 

Hegel'e göre, hayat kendi basitliği içinde iradenin ve hususi 
menfaatlerin toplamınım bir hülâsasıdır. Hayata yapılacak her 
türlü tecavüz, varlığa sınırsız bir zarar verir ve hakların tamamen 
kaybına müncer olur. Hayatı tehlikede olan bir şahsın kendisini 
kurtarmasına müsaade etmemek, bir hamlede onun bütün hakla
rını inkâr etmek mânasına gelir, işte bu sebeple, büyük bir tehli
ke karşısında ve mülkiyetle yatışma halinde bayat, gerçek bir za
ruret hakkından istifade eder. Bilâkis, mülkiyete tecavüz ancak 
hürriyetin mücerret ve mahdut bir tezahürüne zarar verir ve aynı 
zamanda bizatihi hakkın ve zarara uğrıyanın hukukî ehliyetinin 
tanınmasına mani olamaz (91). 

Berner'e göre, çatışma halinde olan iki hak birbirine eşit ola
bileceği gibi, bunlar arasında hissedilebilir derecede bir eşitsizlik 
de mevcut olabilir. Birinci halde, bir hakkı ona eşit değerde bir 
hak için feda etmeyi haklı kılan bir sebebin mevcut olmayışına 
binaen fail, gayrımeşru fiili için sadece bir mazeretten istifadeye 
lâyıktır. Buna mukabil, ikinci halde failin cezasızlığı, dûn bir hak
kın daha üstün bir hak için feda edilmesi mâkul olduğundan, hak
kın teyyidi olarak kabul edilmelidir (92). 

Meselenin hallinde asıl zorluğun, çatışan hakların müsavi ol
masında değil, fakat onların tam bir eşitlik arzeıtmesi halinde 
kendisini hissettirmesi sebebiyle, Stammler ve diğer bazı yazarlar 

(90) FORIERS, a. g. e., s. 148. 
(91) Zikredenler : FORIERS, a. g. e., s. 149; PERGOLA, Fondamento gius

tificativo..., s. 415. 
(92) Bk. PERGOLA, Fondamento giustificativo..., s. 416. 
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Berner'in ikili ayırımını bertaraf ederek çatışma nazariyesini, eşit 
hakların çatışması halinde dahi failin cezasızhğını -İd bu genel 
olarak hissedilen bir ihtiyaçtır- meşru kılacak tek bir esasa isti-
nad ettirmeye çalışmışlardır (93). 

Stammler, Hegel'in düşüncesini tamamlıyor ve bu izaha hem 
sosyal hem de felsefî bir kıstas ilâve ediyordu. Müellife göre, kuv
vet hukuku yaratır. Eşit değerde iki menfaat içtimaî nizamın hal-
ledemiyeceği şekilde çatışma halinde olduğunda, mücadelenin fiilî 
neticesine, yani kuvvete göre karar vermek lâzımdır. Bu, nazarî 
bakımdan eşit değerlerden hangisinin cemiyete faydalı ve dola-
yısiyle kanun tarafından himayeye lâyık olduğunun araştırılmasını 
gerekli kılar. Mağlup artık himaye edilmemelidir. Zira zayıf oldu
ğu ve hukuk için daha az değerli bulunduğu sabit olmuştur (94). 

Moriaud, menşeini Alman müelliflerinde bulan bu nazariyeyi 
esas olarak zaruret halini, cezanın her türlü koılkutucu tesirinden 
müstakil olarak, bir menfaatler çatışmasının objektif hukukî tak
dirine istinad ettirmiştir (95). 

Bu müellif, kanun ile hukuku karşılaştırarak, sosyal menfaa
tin kanunla çatışmasının zahiri olduğunu belirtiyor. Zira kanun 
umumi menfaat tarafından ortaya konulmuştur ve bir ferdi diğe
rinin zararına himaye edemez. Hukuk, herkese yardım ve himaye 
temin edemez. İçtimaî ve beşerî menfaat, kanun koyucuyu şevke-
den tek rehber olduğuna göre, kendisine hürmetin, kendisini ih
lâlden daha önemli bir zarara sebebiyet vermesi halinde kanun 
feda edilmelidir. Şayet çatışan menfaatler arasındaki fark çok bü
yükse, meselenin halli kolaydır. Fakat menfaatler eşitse, devletin 
bencilliğe hürmet etmekten başka çaresi yoktur; cemiyet, bu hal
de, ihtilaf karşısında lakayd kalmaktadır (96). 

Bu nazariyenin hakların değil, vazifelerin çatışmasına dayan
dırılan ikinci bir izahını Fréjavilie yapmıştır (97). Şöyle k i : Zaru-

(93) PERGOLA, Fondamento giustificativo..., s. 417. 
(94) Zikredenler : FORIERS, a. g. e., s. 149; MAGGIORE; a. g. e., s. 398; 

PERGOLA, Fondamento giustificativo..., s. 417. 
(95) MAGGIORE, a. g. e., s. 318; FORIERS, a. g. e., s. 149. 
(96) MAGGIORE, a. g. e. s, 318, 319; FORIERS, a. g. e., s. 149; PERGOLA, 

Fondomento giustificativo..., s. 417. 
(97) Zikredenler : FORIERS, a. g. e.( 150 vd; DÖNMEZER - ERMAN, a. g. 

e., c. I I / l , s. 128. 
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ret halinde bir cezanın tatbiki haksız, faydasız ve hattâ ekseriya 
zararlı olacaktır. Haksız olacaktır; zira, bu gibi durumlarda suç 
işliyen zarurî olarak ahlâksız bir kimse değildir. Faydasızdır; zira 
meşru ve tazyik edici bir zaruretin hakimiyeti altında suç işliyen 
kimseye karşı ceza tesirsiz kalacaktır. Zararlıdır; zira zaruret hali 
bir vazifeler ihtilâfıdır. İfa edilen vazife ihmal edilen vazifeden 
daha mühimdir. İşte cemiyetin asıl menfaati bu kıymetler hiye
rarşisinin bozulmamasındadır. 

Böylece Fréjaville, vazifeler hiyerarşisini ortaya koymakta ve 
çatışmanın esas neticesinin faili, vazifeler hiyerarşisini tayin et
mek mükellefiyetine tâbi tutmak olduğunu ifade etmektedir. Ay
rıca kanunî ve ahlâkî vazifelere aynı anda hürmet etmek imkânsız 
clduğundan failin, çarpışan ve tezat teşkil eden bu vazifeler ara
sındaki hiyerarşiyi tesbit ve bazılarını diğerlerine feda etmesi; ke
za bu vazifelerden doğan menfaatlerle kendisinin veya üçüncü şa
hısların menfaatleri arasındaki hiyerarşiyi de tâyin ederek buna 
göre bir seçim yapması gerektiğini belirtiyor (98). 

Vabreıs ve Vidal - Magnol da hakların çatışması nazariyesini 
benimsemişlerdir (99). Yalnız sosyal .faydanın yokluğunu izah 
ederken de belirtildiği üzere Vabres, zaruret halinde cezanın fay
dalı ve korkutucu olmadığını ve zarurî suçun hiçbir zaman anti-
sosyal bir fiil olarak telâkki edilemiyeceğini belirttikten sonra, 
«Bilâkis şayet kurtarılan menfaat feda edilenden büyükse bu fiil 
sosyal bakımdan faydalıdır. Eğer menfaatler eşitse böyle bir fiil 
hiç bir ilgi uyandırmaz» demekte ve böylece zaruret halini bu iki 
nazariyeye istinad ettirir görülmektedir. 

Manevî cebrin sübjektif nazariyesi terkedilerek yerine zaruret 
halinin objektif nazariyesinin konulması lâzım geldiğini ve zaru
ret halinin her şeyden evvel bir suç işlemek pahasına bir menfaa
tin veya hakkın müdafaasının söz konusu olduğu ahvalde mevcut 
bulunduğunu kabul eden Prins (100) gibi, zaruretin mutlak ve 
failin iradesinden müstakil şartlardan doğduğu takdirde, bir hak
lar çatışması yarattığını söyleyen Nypels - Servais (101) de hakla
rın çatışması nazariyesini benimsemişlerdir. 

(98) FORIERS, a. g. e., s. 151. 
(99) VABRES, a. g. e., s. 227; VIDAL - MAGNOL, a. g. e., s. 263. 

(100) Zikreden: FORIERS, a. g. e., s. 152. 
(101) NYPELS, G. -SERVAIS, G : Le Code pénal belge interprété, c. I 

troisième édition, Bruxelles 1938, s. 338. 
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Adı geçen nazariye İtalyan doktrininde de taraftar bulmuş
tur (102). Nitekim, zaruret halinde hukuken himaye edilen bir 
menfaatin zarara uğraması mevzuubahis olup, bu ihlâle hukuk ni-
zamınca üstünlük tanınan diğer bir menfaati korumak için müsaa
de olunduğunu ve bu menfaatin hukukun himayesine mazhar ol
makta devam ettiğini söyliyen Ranieri (103) ve Vannini (104) bu 
fikri müdafaa etmektedirler. Aynı şekilde Bettiol'e göre de zaruret 
hali, elindeki vasıtalarla bir kötülüğü önlemek veya durdurmak 
imkânına sahip olmayan kanun koyucunun, o kötülüğün yapılma
sını hoş karşılamaya mecbur olduğu hallerden biridir. O halde 
daima bir menfaatler çatışmasının vuku bulduğu ve bu sebepten 
sosyal bakımdan da az değer taşıyan menfaatin feda edilmesinin 
çatışma halindeki bütün menfaatlerin feda edilmesine, hukukî nok-
tai nazardan, tercih edildiği bir durum karşısındayız (105). 

Bizde de bu nazariyeyi beniniısiyen hukukçular mevcuttur (106). 
Ceza Hukukunu Birleştirme Milletlerarası Birinci Varşova konferan
sında da bu esas kabul edilmiş ve zaruret halinde korunmak iste
nen hak veya menfaatin feda edilene hiç olmazsa eşit olması lâzım 
geldiği 'belirtilmiştir (107). 

Bu nazariyenin izahına son vermeden şu iki hususa temas et
mekte fayda vardır. Bunlardan birincisi, zaruret halinde çatışan 
hak veya menfaatlerin farklı olması ve kurtarılan hak veya men
faatin feda edilenden üstün olması halinde, zaruret halinin faile 
fiili işlemek hususunda bir hak tanıyıp tanımadığı meselesidir. Bir 
anlayışa göre, zaruret hali faile hak tanıdığından bu durumda iş
lenen fiilin haksız olamıyacağı ve zarurî kılınmış fiili defetmek 

(102) DE MARSICO, Diritto penale, 1937, s. 113; GROSSO, Federico: Difesa 
legittima e stato di necessità, Milano 1964, s. 304; PANNAIN, R. : Ma
nuale di diritto penale, Parte generale, 3a edizine, 1962, s. 653. 

(103) RANIERI, a. g. e., s. 147. 
(104) VANNINI, Ottorino: Manuale di diritto penale, Parte generale, Fi

renze, 1947, s. 159. 
(105) BETTIOL, a. g. e., s. 283. 
(106) TANER, a. g. e., s. 428. «Kaide olarak, daha büyük, daha umumî da

ha şümullü ve geniş bir menfaati korumak için daha küçük bir men
faatin fada edilmesi adalete uygundur. Büyük zarar ; başka çare yok
sa, daha küçük bir zarar ihtiyarile def olunur.» (BELGESAY, M. Re
şit : Ceza ve Hukuk Mesuliyeti, İstanbul 1953, s. 43). 

(107) TANER, a. g. e., s. 428. 
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maksadiyle işlemen fiilin meşru müdafaa durumuna sebebiyet ver-
miyeeeği ileri sürülmüştür. Bu sebepten, daha üstün bir hakikin 
müdafaası zımnında feda edilmesi zarurî alan aşağı kıymetteki 
hak sahibinin şiddet istimal edememesi lâzım gelir (108). 

Bir diğer anlayış, müsaade edilmiş olduğu için yasaklanmjamış 
sayılan bir fiilden söz açmakta ancak bunun zaruret halinde kalmış 
kimseye başkalarının hukukî menfaatleri veya devletin cezalandır
ma selâhiyetinin üstünde sübjektif hak bahşettiğini kabul etmemek
tedir (109). 

İkinci husus ise, kurtarılan hak veya menfaatin feda edilenden 
üstün olması halinde, bu nazariyeye taraftar olan bütün yazarlar, 
ittifakla failin cezalandınlmamasını kabul etmektedirler. Fakat 
karşılaşan hak veya menfaatlerin eşit olması halinde, çeşitli hal 
tarzları teklif edilmiştir. Bazı yazarlara göre, hiç bir durum, kendi
sini kurtarmak için hareket eden şahsa, masum bir üçüncü şahsı 
feda etmek hakkını veremez. Ancak kanun da, fertten, başkalarının 
hakkına hürmet etmek için kendisini feda etmesini istiyemez ( 110). 

Diğerleri ise, bu gibi hallerin hukuk sahası dışında kaldığını 
ve kanun bakımından önemsiz olduklarını ileri sürmektedirler. 
Bunlara göre, menfaatlerden birinin kurtarılması için diğerinin fe
da edilmesinin gerektiği durumlarda, devletin ihtilâf halinde bu
lunan menfaaitlerden birini tercihte herhangi bir menfaati yoktur. 
Devletin beklemesi gerekir. Çatışma nihayete erdiğinde ve menfa
atlerden biri diğeirni mağlup ettiğinde iki menfaat eşit değilmiş 
gibi görünecektir. O halde bu menfaatlerden birini diğerine tercih 

(108) MAGGIORE, a. g. e., s. 318; GARRAUD, a. g. e., s. 699; VIDAL - MAG-
NOL, a. g. e., s. 268; TANER, a. g. e., s. 427. «Tanınmış olan bu zaru
ret haline karşı meşru müdafaa olamaz; fakat failin vermiş olduğu za
rarı tazmin etmekle mükellef bulunup bulunmadığı meselesi üzerin
de münakaşa edilmektedir» (GARRAUD, a. g. e., s. 699). Bu hususa 
zaruret hali ile meşru müdafaa arasındaki farkları izah ederken te
mas edeceğiz. 

(109) FLORIAN, a. g. e.; s. 540; MANZINI, a. g. e., s. 401; CORSONELLO, 
Carlo : Teoria delle cause oggettive di cessazione del reato, Padova 
1941, s. 187 vd. 

(110) GARRAUD, a. g. e., s. 699. 
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için hiç bir sebebe sahip olmayan devletin, hukukun dışında kalan 
ihtilâfla alâkadar olmaması gerekir (111). 

Diğer bir anlayış ise, fiilin gayri meşru olduğunu ve sadece 
cezanın hafifletilmesi lâzım, geldiğini kabul eder (112). 

b) Nazariyenin tenkidi. 

Bu nazariye de tenkid edilmiş ve denmiştir ki: Hiyerarşi, değer
lerin tasnifini gerektirir. Bu ise, tatbikatta nazik problemleri orta
ya çıkarmaktadır. Zira mevcut menfaatler için müşterek bir ölçü 
birimi yoktur. Menfaatler, çoık çeşitli sahalara aittirler ve herkes 
için aynı değeri if aide etmemektedirler (113). Meselâ hayat ile di
nin, hatta vatana karşı vazifelerin mukayesesinde çok değişik te
lâkkiler ortaya çıkmaktadır. Nitekim Pufendorf, zaruret haline ta
raftar olmasına rağmen bunun Allaha karşı hürmeti doğrudan 
doğruya ihlâle matuf fiilleri asla meşru kılmayacağını ve ölümden 
kurtulmak için Allahın ismini inkâra, dinden ve Allaha itaattan vaz 
geçmeye müsaade etmiyeceğini söylüyordu (114). 

Zaruret haline baş vurmak suretiyle kurtarılacak menfaatler 
pek mahdut olmasına rağmen, yine de bu menfaatler arasındaki 
ölçünün mekanik ve bir örnek olarak yapılmasına imkân yoktur. 
Burada nazik ve sosyal değer ölçülerinin müdahalesini gerektiren 
bir eylem söz konusudur (115). 

Bu nazariyeye karşı yöneltilen ikinci bir itiraz da, bunun, za
ruret halinin hudutlarını tayin meselesini hallettiği, fakat suçu or
tadan kaldıran sebeplerin hukukî esasını, yani cezasızhğın sebebi
ni izah edemediğidir (116). 

(111) Bk. PERGOLA, Fondamento giustificativo..., s. 417, 418; GARRAUD, 
a. g. e., s. 699; VIDAL - MAGNOL, a. g. e., s. 269. 

(112) Bk. PERGOLA, Fondamento giustificativo..., s. 417, 418; GARÇON, 
a. g. e., s. 217. 

(113) EREM, Türk Ceza Hukuku, e. I, s. 409; FORIERS, a. g. e., s. 334. 
(114) Zikreden: FORIERS, a. g. e., s. 334. 
(115) BETTIOL, a. g. e., s. 283. 
(116) CAVALLO, Vincenzo: L'esercizio del diritti nella teoria generale del 

reato, Napoli 1939, s. 173; DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., e. I I / l , 
s. 129. 
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B. ZARURET HALİNİ REDDEDEN NAZARİYELER 

Zaruret haline dair münakaşalar dolkitrinde halen mevcuttur. 
Bir anlayış zaruret halini tamamen reddetmektedir. Diğer bir an
layış, onun ancak kısmen kabulüne taraftardır. 

Zaruret haline dair münakaşalar doktrinde halen mevcuttur, 
aynı zamanda gayrı ahlâkî bir mefhum, olarak ıkabul eider. Tehli
kelidir zira, bu müessese bütün suçluların ileri sürebileceği ve ek
seriya cerh olunamayacak bir özür haline gelebilir. Bu ise, ahlâkî 
adalet kaidelerinin hudut ve istisnalarını kabul etmek olacaktır. 
Nitekim ahlâk ve hukuk ayrımına karşı olan Ümanist doktrine gö
re (117), hiç bir kriter adam öldürmeyi tam olarak asla meşru ki-
lamıyacağı gibi, adamı öldürenin gayrımesul oluşunu da haklı gös
teremez. Cezanın tatbikine mani olan meşru müdafaa gibi zaruret 
hali de ferdî egoismin ve intikamın iptidai ve vahşi bir tezahürün
den ibarettir. Gerek zaruret hali gerek meşru müdafaanın, ahlâka 
aykırı olmaları sebebiyle, ceza kanunlarında bir sorumsuzluk se
bebi olarak yer almamaları gerektiğini savunan ümanist doktrinin 
başlıca savunucularından Lanza, Ümanist mektebin «mukavemet 
edememe» prensibini inkâr etmediğini, ancak, hangi şartlar atın
da olursa olsun, öldüren kimsenin, değişik mahiyette ve hafif bir 
ceza ile olsa bile, daima cezalandırılması gerektiğini söylemekte 
ve bu cezaya misâl olarak da muvakkat sürgünü vermek'tedir (118). 
Yazar, ferdî muhafazanın egoisıt görüşüne müstenid bugünkü ahlâk 
anlayışının meselenin bu tarzda çözümünü tabiatiyle reddettiğini, 
fakat zayıfın elinden tahta parçasını çekip alan daha -kuvvetli deniz 
kazazedesi misâlinde olduğu gibi, zaruret halinde işlenen oürmün 
gerçekten çok vahşi bir hareket olduğunu ilâve etmektedir (119). 

Zaruret halinin gayrıahlakîliği, bilhassa ceza hukukunun ahlâ-
kîleştirilmesi söz konusu olduğunda kendisini gösterir. Bu halde 
tam bir krizden bahsedilir ve zaruret hali tamamen bertaraf edil
mese bile çok mahdut kalmağa mhkûmdur. Eğer ceza hukuku ile 
ahlâk arasında bir iştirak mevcut ise, bu, zaruret hali dolayısıyla 

(117) LANZA, Vincenzo: Umanesimo e diritto penale, seconda edizione, 
Catania 1929, s. 16; bu konuda bk. ayrıca EREM, Türk Ceza Hukuku, 
e. I, 7. bası, s. 584 vd. 

(118) LANZA; a. g. e., s. 16. 
(119) LANZAİ a. g. e., s. 16. 
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kendini hissettirir. Zaruret halinin kendisini veya başkalarını kuı-
tarmak için üçüncü şahısların menfaatlerini zarardide etmek hak
kının mevcudiyeti sebebiyle kanunu tanımadığını söylemek, ahlâkî 
görüş açısından, hiç değilse hayatla ilgili menfaatler bahis konusu 
olduğunda, mâna taşımıyan bir fikir olmaktan öteye gidemez. Ma
sum bir üçüncü şahıs, başka bir şahsı kurtarmak için asla feda 
edilemez. Fert, değerdir, gayedir, vasıta değil. Halbuki ahlâk, ha
zan, başkalarını kurtarmak için kendisini feda etmek mecburiye
tini de insana tahmil eder. Bunun kahramanlara ait bir ahlâk kai
desi olduğu da söylenemez. Çünkü kahramanlar için ayrı, korkak
lar için ayrı ahlâk kaideleri yoktur. Sadece bir ahlâk, yani bütün 
vicdanları fark gözetmeksizin bağlıyan bir kanun mevcuttur ve 
gerçek manâsında fedakârlık yükleyen bir ahlâk kaidesine riayet, 
onun içkin karakteridir. Çünkü, mülkellefiyetsiz ve müeyyidesiz 
ahlâk, yalnız kendi çıkarlarını düşünen ve Allahın insan kalbine 
tevcih ettiği en ulvî emirleri dahi faydalı gördükleri şeylere feda 
eden şahısların ideali olmaktan ileriye gidemez (120). 

Bu görüş, tenkid edilmiş ve denmiştir ki : Ahlâkî görüş açısın
dan zaruret halinin, bir masumun hayat hakkının feda edilmesi so
nucunu doğurduğu için müspet karşılanması mümkün değilse de, 
bu, pozitif hukukun, zaruret halinin şevkiyle hareket eden kimseyi 
cezadan muaf tutmak üzere, adı geçen durumu nazara alamıyacağı 
mânâsına gelmez (121). Hukukî icaplarla ahlâkî ve dinî kaidelerin 
her zaman tam bir uygunluk arzetmeyeceği hatta bir kimseden in
san tabiatının üstünde bir fedakârlık befclemenıin ahlâka mugayir 
olacağı (122) ve nihayet ahlâkın ferde kendisini feda etmeyi em-
redemiyeceği hususunun nazara alınması gerekir. Pitagor'un «İn
san her şeyin ölçüsüdür» yolundaki sözünün hukuki alandaki, mâ
nası, hukukun ve bilhassa ceza hukukunun rasyonel esaslarına ve 

(120) BETTIOL, a. g. e., s. 282. 
(121) BETTIOL, a. g. e., s. 282. 
(122) Nitekim Kanonik Hukukta «Quod non est licitum in lege, nécessitas 

facit licitum = Kanunen meşru olmayan şeyi zaruret meşru kılar» 
kaidesi cari idi. (Zikreden : DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., c. I I / l . , 
s. 123, not, 167,). İslâm hukukunda da «Zarurat memnu olan 
şeyleri mubah kılar» (Mecelle m. 23) ve «Zarar-ı eşed zarar-ı ehaf ile 
izâle olunur» (Mecelle m. 27) kaidesi caridir. 
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ahlâkî isteklerine insanın riayet etmeğe mecbur olması -bakımın
dan, hukukun insan için yapılamış olduğudur (123). 

Zaruret halini kısmen kabul edenler ise, normal zaruret hali
ni cezayı azatıcı bir sebep, buna mukabil ancak bir mücbir sebep 
derecesinde, yahut failin iradesini yok edecek derecede olan ağır 
zaruretin cezasızlığa sebep olabileceğini kabul etmektedirler (124). 

Üm,anist Ceza Hukuku Mektebinin savunucularından Falchi'ye 
göre ancak, kur tarma hareketinin sebebiyet verdiği tecavüzün, ge
rek tür ve gerek zarar bakımından, önlenen tecavüzden çok farklı 
olduğu durumlarda zaruret halinden söz edilebilir (125). 

C. ZARURET HALİNİ SARAHATEN HÜKME BAĞLAMAYAN FRANSIZ VE 
BELÇİKA KANUNLARINDAKİ DURUM 

Fransız ve Belçika Ceza Kanunlarında zaruret hali hakkında 
sarih bir hüküm bulunmaması, doktrinde ve kazaî içtihatlarda ve 
hat tâ bu ikisi arasında fikir ihtilâflarına sebebiyet vermiştir. Biı 
kısım yazarlara göre, bu arada J. Depeiges, beraat ancak mücbir 
sebebe ve Ceza Kanununun manevî cebirden bahseden 64. (Belçika 
C. K. m 71) maddesinin tatbikine istinad edebilir. Zaruretin ha
kikaten zorladığı suçta, fail kaçınmak serbestisine sahip değildiı 
ve bir mânevi cebre boyun eğmiştir (126). Fransız ve Belçika hu
kukunda, zaruret hali bir metinle derpiş edilmedikçe, asla hukukî 
bir sebeib teşkil etmiyecektir. Zira mazeret sebepleri ancak kanun
dan doğabilir, kanunun tayin ettiği hallerden başkasına teşmil 
edilemez ve hüküm ve neticeleri de yine kanunun tayin ettiği hu
dutlardan öteye geçemez. Belçika Ceza Kanunun 78. maddesine 
(Fransız CK m. 65) g ö r e : «Hiç bir suç kanunda tayin olunan hal
ler dışında mazur görülemez» denmektedir. Binaenaleyh, bir fiil 
kanun tarafından suç olarak tavsif edildiğinde, hâkimlerin vazife
si kanun hükümlerine uymak ve bu hükümleri her ihlâl edene is-

(123) BETTIOL, Giuseppe: Ceza Hukukunun insanileştirilmesi ve Klâsi-
zim ile Positivism arasındaki tezadın bugünkü durumu (Çev. : F. 
Erem), Ankara, 1949, s. 4. 

(124) FORIERS, a. g. e., s. 125. 
(125) FALCHI, G. Ferruccio: Sistema generale umanista del diritto penale, 

Catania 1928, s. 407 vd. 
(126) FORIERS, a. g. e., s. 126. 
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tisnasız olarak tatbik etmektir. Bundan çıkan netice şudur ki, ağır 
zaruret halinde dahi hâkim, sarih bir kanun metni yoksa ihlâle te
rettüp eden cezayı vermemezlik edemdyecektir. 78. maddedeki ma
zereti, kanun, hukuka uygunluk mânasına da kullanmıştır (127). 

Bir kısım, müellifler de, zaruret halini esas itibariyle reddet
mekle beraber, mücbir sebep veya suçlunun iradesini ortadan kal
dıracak derecede ağır bir zaruretin mevcudiyeti (128) ve korunan 
menfaatin feda edilene nazaran çok üstün olması halinde cezasız-
hğm kabul edilebileceğini söylemektedirler (129). 

Zaruret halinin mevcudiyetini kabul edenler bu anlayışa itiraz 
etmektedirler. Bunlara göre, Ceza Kanunu bir taraftan ihtiras, 
kötü terbiye, delilik derecesine varmayan bir sabit fikir gibi mün
hasıran ahlâki özürleri kabul etmemekle beraber, insandan ahlâ
kî bir mükemmeliyet de, beklememektedir. Ayrıca Ceza Kanunu 
ferde fedakârlıkta bulunmak vazifesini de tahımil etmemektedir. 
Bazı halleri vazıı kanun çok önemli kabul etmiş ve bunları tasrih 
etmiştir. Fakat bu, zaruret halini yazılı hallere inhisar ettirmek 
için değil, sadece bu hallerde her türlü şüpheyi peşinen yok etmek 
içindir (130). Belçika CK. nun 78. mad'desinin zaruret halinde teş
mili de imkânsızdır. Bir kere, maznun aleyhindeki hükümlerin teş
mili şeklindeki kıyas yoluyla tefsir ceza hukukunda kabul edilme
miştir. Kaldı ki, 78 madde sarihtir. Bu hükme göre, hâkim, kanun 
metnine bağlı olup cezayı kaldırıcı hiç bir mazereti ilâve ödemez. 
Halbuki mazeret sadece cezanın tatbikine matuftur; suçun mevcu
diyeti ile ipi li değildir (131). Haklılık sebepleri ise, yalnız cezayı 
değil suçluluğu da ortadan kaldırırlar (132). 

Yeni doktrin, bütünüyle zaruret halinin, manevî cebir mefhu
munun kabili tatbik olmadığı durumlarda tatbik edilmek üzere, 
kabulü lehindedir (133). Mukavemet edilemiyecek bir manevî cebir 

(127) FORIERS, a. g. e., s. 127, 128. 
(128) FORIERS, a. g. e., s. 125, 126. 
(129) HÉLIE, Faustin : Pratique criminelle des cours et tribunaux, sixième 

édition complètement refondue et mise au courant de la législation 
et de la Jurisprudence par J. Brouchot - F. Brouchot, Paris 1954, s. 171. 

(130) Zikreden : FORIERS, a. g. e., s. 126. 
( 1 3 1 ) FORIERS, a. g. e., s. 128. 
(132) Zikreden: FORIERS, a. g. e., s. 133. 
(133) VISSCHER, Charles : De note sur l'état de nécessité (FORRİERS'in a. 

g. e., ine ek, s. 344). 
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söz konusu değil iken, zaruret halinde suç işlemek durumunda ka
lan bir kimseye, ceza verilmemesi ileri sürülmüştür. 

Her ne kadar, fail kahramanoa hareket etseydi bu fiil önlene
cek idiyse de, insanın mükeanımeliyeıtini arzulayan pozitif kanun
lar ondan bu kahramanlığı istiyemezler. Zaruret hali, ferdi, ikili bir 
muamma karşısında bırakır : Ya kendisini veya başkasını feda et
mek. Şu halde, zaruret hali, kendi hakkını başkasının hakkına feda 
etmenin gerçek bir fedakârlık olacağı, fevkalâde istisnaî bir duru
mu istihdaf eder. İşte bu halde, devletin gayeleri ve insan tabiatı
nın vasıfları nazara alınınca, cemiyetin bu duruma düşen kimseyi 
kendini feda etmeye zorlaması haklı olmıyacafctır (134). Kazai iç-
tihatlardaki duruma gelince : Metinlerin sukutu muvacehesinde 
hâkimler zaruret halini kabul için, ya manevî cebri, ya 64. madde
deki mukavemet edilemez kuvveti, yahut da cürüm kasdına halk 
arasında verilen mâna„va, yani başkasına zarar vermek ve başkası 
zararına zenginleşmıek laefhumunu, nazara alarak, zaruret durumu
nun bir neticesi icabı cürmî kastın yokluğuna istinad etmişlerdir 
(135). 

Kazaî içtihatlardaki bu karışıklığın sebebini zaruret hali mef
humunun, hayatın ve sosyal münasebetlerin namütenahi değişik du
rumlarında ortaya çıkmasında ve bunun diğer mefhumlarla (rı
za veya irade fesaldı, tahrik, cebir, şiddet, mücbir sebep, beklennii-
yen hal v.s.) olan benzerliğinde aramak lâzımdır. Ayrıca, zaruret 
hali hakkında umumî bir nazariyenin inşasına imkân vermiyecek 
haller hakkında karar vermektedir. Filhakika, zaruret hali müna
kaşa götürmez şeklinde mevcut olduğunda, savcılar yetilälerini 
pek geniş kullanarak işe nihayet verdiklerinden, hâkimlerin bu iş
lere el koymaları umumiyetle mümkün olmamaktadır. Bunun ne
ticesi olarak' hâkimin önüne gelen zaruret hali meseleleri, ya mah
dut haller veya karışık durumlar yahut hâkimin kendi felsefî vé 
hissî temayüllerinden tamamen kurtulmasına imkân vermiyecek 
şekilde âmme nizamını ilgilendiren mühim işlerdir (136). 

Bütün bu şartlar içinde, muttarit bir kazaî içtihadın ve ona 
müsteruid bir doktrinin teessüsü, yenilmesi zor güçlüklerle karşı-

(134) GARRAUD, a. g. e., s. 703; VISSCNER, a. g. m., s. 344. 
(135) VIDAL - MAGNOL, a. g. e., s. 266. 
(136) FORIERS, a. g. e., s. 5. 
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taşmaktadır. Buna rağmen, gerek Fransa'da gerek Belçika'da zaru
ret hali kabul edilmiş ve tedricen genişliyerefc önem ifade eden bir 
şümul kazanmıştır. Bu inkişafı, modem hayatın şartları kolaylaş
tırmış, ayrıca, ferdî veya kollektif karışıklık devreleri ise, onu hız-
lanldırmıştır (137j). 

D. NAZARİYELERDEN ÇIKAN NETİCELER 

1. Genel olarak. 

Buraya kadar verilen izahlar göstermiştir ki, zaruret halinin 
esasını tesbit ve onu hukukun bütünü içindeki yerine yerleştirmek 
büyük bir zorluk arzetenektedir. 

İleri sürülen hemen hemen bütün nazariyeler kendilerine yö
neltilen tenkidlere tek başlarına mukavemet edememekte ve diğer 
nazariyelerin yardımına ihtiyaç duymaktadırlar. İşte bu sebepten
dir ki, bir kısım yazarlar zaruret halinin esasını bu nazariyelerde 
aramanın boş bir çaba olduğunu ileri sürmüşlerdir (138). Buna 
mukabil yazarların pek çoğu da zaruret halinin esasını bu naza
riyelerden iki veya üçüne birden istinad ettirmişlerdir (139). 

Halen en fazla benimsenen nazariyeler, nefsi muhafaza insiya
kı, sosyal faydanın yokluğu ve hakların çatışması nazariyeleridir. 
Döktrinimjzdeki duruma gelince : Brem, «Zaruret hali, kendini ko
ruma insiyakına dayanır. Bu bakımdan meşru müdafaa ile zaru
ret halinin istinad ettiği psikolojik esaslar arasında fark yoktur. 
Zaruret halinin meşruluğunu failin saikinde aramalıdır. Zaruret 
halinde failin sıaiki başkasına zarar vermek değil, kendisini koru
maktır. Bu saikite kötülük yoktur ve bu sebeple saik burada sorum
luluğu kaldırıcı bir tesir icra eider. Esasen fiili, zaruret hali dola-
yısı ile işlemiş olan kimsede «Suçluluk» «tehlikelilik» hali mevcut 
değildir demekle ilk iki nazariyeyi benimser görülmekteydi (140). 
Fakat yazar, eserinin son baskısında : «Zaruret halinin esasına 

(137) GARRAUD, a. g. e., s. 703; FORIERS, a. g. e., s. 6. 
(138) MANZINI, a. g. e.; s. 398, 399. 
(139) FLORIAN, a. g. e., s. 541. Bu güçlüler karşısında zamanımız hukukçu

ları bile zaruret halinin esasım eski bir sözde aramaktadırlar; «Zarure
tin kanunu yoktur» bk. CORSONELLO, a. g. e., s. 187. 

(140) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, s. 444, 445. 
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«kusurluluk» kavramını izah eden düşüncelerde aramak lâzımdır» 
dedikten sonra zaruret halini «kusurluluğu kaldıran sebep sayan 
düşünceler» in daha haklı olacağını ilâve etmektedir (141). 

Dönmezer - Erman ise, zaruret halinin ferdin kendisini muhafa
za etmek insiyakına istinad ettiğini; tehlikeden kendisini veya baş
kasını kurtarmak' için üçüncü şahısa zarar veren kimsenin hareke
tinin mevcut durumu daha kötü bir hale koymadığını, bilâkis teh-
likeldle bulunan haklardan hiç olmazsa birini kurtarmak suretiyle, 
hukukun gayesine uygun bir şekilde hareket ettiğini, binaenaleyh 
bu gibi hallerde tecziyede içtimaî fayda olmadığını, aksine teczi
yenin zararlı olduğunu söyliyerek nefsi muhafaza insiyakı nazariye
sini, sosyal faydanın yokluğu nazariyesiyle kuvvetlendirmiştir (142). 

2. TCK. nun kabul ettiği nazariye. 

TCK. Zaruret halinde korunacak menfaatin sadece «nefs» ol
duğunu göstermekle, zaruret halini esas itibariyle nefsi muhafaza 
insiyakına istinad ettirmiştir. Ancak zaruret halinin hudutlarını ta
yin bakımından, kısmen de olsa, hakların çatışması nazariyesine yer 
verdiğini zannediyoruz (143). Her ne kadar, kanunun sadece koru
nacak menfaatleri göstermek ve feda edilecek menfaatlerin nev'ini 
tahdit etmemek suretiyle çatışan menfaatler arasında her ıtiirlü mu
kayeseyi reddettiği söylenebilirse de 144). korunan menfaatin men
faatler Hyerarşisirıin nihaî basamağını ıteşşkil eden «nefs» olma: 
sı bakımından, bunun kurtarılması için feda edilecek menfaatle
rin gösterilmemesi hakların veya menfaatlerin çatışması nazari
yesinin reddi mânasına gelemez. Tehlike ile bu tehlikeyi bertaraf 
etmek için verilen zararın orantılı olması müessesenin esasında 
mündemiçtir. Öte yandan. 49/3 madde zaruret halini, failin, yal
nız kendi nefsini kurtarması haline inhisar ettirmemiş, akrabası 
olsun veya olmasın, başkalarının kurtarılması haline de teşmil 
etmiştir. Tehlikede bulunan bir başkasını kurtarmak için üçüncü 
şahsa zarar vermeyi muhafaza insiyakı ile izaha imkân yoktur. 
Burada ancak üstün bir değerin kurtarılması soi konusudur. Ne-

(141) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, 7. bası, s. 585. 
(142) DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., c. H/1, s. 129. 
(143) Aksi fikir için bk. EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, s. 445. 
(144) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, s. 445. 
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tice olarak Kanunumuzun .zaruret halini, esas itibariyle nefsi 
muhafaza insiyakına istinad ettirdiğini kabul etmekle beraber, 
bunun tatbik sahasını tesbit hususunda hakların çatışması naza
riyesini de göz önünde bulundurduğunu zannediyoruz. Nitekim 
zaruret halinin esasını bu şekilde izah bize daha inandırıcı görün
mektedir. 

II. ZARURET HALÎNÎN SUÇA TESÎRÎ 

A. GENEL OLARAK 

TCK. nun 49/3 maddesi, «Gerek nefsini ve gerek başkasını 
vukuuna bilerek mahal vermediği ve başka türlü tahaffuz? imkâ
nı da olmadığı ağır ve muhakkak bir tehlikeden muhafaza et
mek zaruretinin bahis olduğu mecburiyetle» «işlenen fillerden do
layı faile ceza verilemez» demektedir. 

Görüldüğü üzere kanun, bilahare tetkik edeeeğiıniz şartlan 
tahakkuk ettiği takdirde, zaruret halinde işlenen fillerden dolayı 
failin cezalandıramayacağını hükme bağlamışitır. Bu, bizi, zaruret 
halinin hukukî mahiyetini, başka bir ifade ile suça tesirini araştır
maya sevketmektedir. Yani, faile ceza verilmemesi neticesini doğu
ran zaruret hali suça ne şekilde tesir eder? 

Bu mesele sadece müessesenin tanzimi ihtiyacına değil, sırası 
geldikçe izahına çalışacağımız bir kısım problemlerin çözümüne 
de yardımcı olacaktır: Meselâ, failin iradesinin zaruret haline et
kisi; zarurî kılınmış fiile karşı meşru müdafaanın ne dereceye ka
dar şayanı kabul olacağı; zaruri kılınmış fiil neticesinde hasıl olan 
zararın tazimini; zarurî kılınmış fiile iştirakin suç teşkil edip etmi-
yeceği problemleri gibi. 

Bir kısım yazarlar zaruret halinin suçun manevî unsuruna, di
ğer bir kısmı cezalandırılaıbilmeye ve büyük bir çoğunluğu da hu
kuka aykırılık unsuruna tesir ettiğini, yani bu unsurların meydana 
gelmesine mani olduğunu söylemektedirler. Bu kısımda inceleme
ye çalışacağımız hususlar bunlardır. 
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B. ZARURET HALİNİN KUSURLULUĞA TESİRİ 

1. Genel olarak kusurluluk. 

Bir fiilin suç teşkil etmesi için, tipe uygun ve hukuka aykırı 
olması kâfi değildir. Aynı zamanda bu fiilin kusurlu bir iradenin 
mahsulü olması gerekir (145). 

Muayyen bir fiil ile fail arasında psikolojik bir bağ olarak te
lâkki edilen kusurluluk, manevî unsurun esasını teşkil eder. Ku
surluluk kendisini, başlıca, kast veya taksir şeklinde gösterir. Kast, 
«Suçu teşkil eden fiilin neticelerini bilerek ve istiyerek işleönek 
iradesi» dir (146). Taksir ise, «tradì olarak işlenen, icabî veya selbi 
bir fiilden, fail tarafından istenmemiş olmalarına rağmen kanunun 
cezalandırdığı neticeleri husule gelmesi hali »dir (147). 

Kusurluluğun bu psikolojik anlaşıhşı yanında bir de normatif 
izahı mevcuttur (148). Buna göre kusurluluğun esasını failin ira
desi ile bir norm arasındaki çelişme münasebetinde aramak gere
kir (149). Kusurluluğu normatif anlamda kabul eden bazı yazar
lar, daha da ileri giderek, suçun manevi unsurunun, mecburi olan
dan farklı bir davranıştan ötürü takbih ve ademi tasvipten ibaret 
bir değer hükmü olduğunu savunmaktadırlar (150). 

Kusurluluktan bahsedilebilmesi için, failin bu şekilde hareket 
etmeye ehil, yani anlama ve isteme kabiliyetini haiz olması gerekip 
gerekmediği ihtilaflı bir husustur (151). 

(145) Bu konuda fazla bilgi için bk. DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e, c. U/1, 
s. 144 vd.; ALACAKAPTAN, Uğur : Suçun Unsurları s. 66 vd.; aynı ya
zar, Sarhoşluk Halinde İşlenen Suçlarda Cezai Mes'uliyet, Ankara 1961, 
s. 62 vd. 

(146) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I., s. 384. 
(147) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I., s. 393. 
(148) Bu konuda bk. WELZEL, Hans : Il nuovo volto del sistema penale, Jus 

anno III, fase. I, Milano 1952. 
(149) DELITALA, Giacomo: Il fatto nella teoria generale del reato, Padova 

1930, s. 83 vd. 
(150) Bu konuda bk. ANTOLISEI, Manuale (1963), s. 238 vd.; ALIMENA, 

Francesco : Appunti di teoria generale del reato, Milano, 1938, s. 79 vd. 
(151) İsnadiyetin fiili ilgilendirmediği, failin şahsi vasıflarını ilgilendirdiği 

ve binnetice, suçun unsurları nazariyesinde incelenmemesi gerektiğini 
iddia edenler olduğu gibi, bunun suçun bir unsuru olmamakla beraber 
kusurlulukla sıkı şekilde ilgili olduğu ve adeta onun ön şartını teş-
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Ancak, hangi anlamında anlınırsa alınsın, suçun unsurlarından 
biri olarak kusurluluğu kaldıran sebeplerin mevcudiyeti halinde 
suçtan bahsedilemez. 

Burada kusurluluk ve onun ön şartı olduğu söylenilen isnadi-
yet üzerinde fazla durmaksızın, zaruret halinin manevî unsura te
sir ettiğini ileri süren yazarların fikirlerini izaha çalışacağız. 

Oldukça geniş bir doktrin zaruret halini, kusurluluğun teşek
külüne mani bir sebep olarak mütalâa etmektedir (152). Bu şe
kilde düşünen yazarların bir kısmını bu yola, bağlı oldukları mev
zuatın zaruret halini kusurluluğun teşekkülüne mani bir sebep 
olarak nazara almış olması sevketmiştir (153). Bu sebeptendir ki, 
zaruret halinin kusurluluğa tesir ettiğini kabul etmiyen bir kısım 
yazarlar tenkidlerin, bu ceza kanunlarını tefsir edenlere değil, biz
zat kanunların teknik yapılarına yöneltilmesi gerektiğini ileri sü
rerler (154). 

Zaruret halinin kusurluluğa tesir ettiğini kabul eden yazarla
rın bu konuda ileri sürdükleri deliller farklılık arzeder. Bu farklı
lık, özel olarak, kusurluluğa verilen genişlikte kendisini gösterir. 

Bu değişik görüşleri üç kısımda inceliyeceğiz. 

2. Zaruret halinin failin iradesine tesir etmek suretiyle kusur 
luluğu ortadan kaldırdığı görüşü. 

Zaruret halinin, kusurluluğa tesir ettiğini kabul edenlerden 
bir kısmı, bu halin failin iradesi üzerine zorlayıcı ve onu alt üst 

kil ettiği cihetle, manevi unsur içinde tetkiki gerektiğini kabul eden
ler de vardır (DÖNMEZER-ERMAN, a. g. e., c. I I / l , s . 145; ANTOLISEI, 
Manuale (1963), s. 463 vd. 

(152) CARRARA, Francesco: Programma del corso di diritto criminale, par
te generale, quinta edizione, Lucca 1877, e. I, s. 220; PESSINA, Enri

co : Manuale del diritto penale italiano, terza edizione, Napoli 1906, 
e. 1, s. 86 vd.; DELITALA, a. g. e., s. 22 vd.; MEZGER, Diritto penale, s. 
249, 380 vd. 

(153) Nitekim Carrara, zaruret halini 1853 tarihli Toskana Ceza Kanununun, 
failin seçme hürriyetinden mahrumiyetini derpiş eden 34. maddesine 
dahil etmiştir (Pragramma, s. 216, 220). Avusturya Ceza Kanununu 
izah ederken Lammasch ve Rittler de zaruret halini, bu kanunun 
§ 2, g. sında derpiş edilen önüne geçilmez kuvvet mefhumunun dar 
sınırları içene sokmaya mecbur olmuşlardır (bk. CONTIERI, a. g. e., s. 
103). 

(154) CONTIERI, a. g. e., s. 103. 
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edici bir baskı icra ederek, kusurluluk unsurunun tahakkukuna 
mani olduğunu iddia ederler (155). 

Bu görüş tenkid edilmiştir (156). Her şeyden evvel isnadiyet, 
ister kusurluluğun ön şartı, ister onun bir şartı, yahut bir unsuru 
kabul edilsin, zaruret hali, normal anlama ve isteme kabiliyeti olan 
isnadiyeti ne yok eder, ne de azaltır. Bu nazariyenin taraftarları bi
le (bilhassa Carrara) zaruret halinde işlenen fiilin faile isnad edile
bilir olduğunu kabul etmektedirler (157). Failin, fiillerinin mâna 
sini kavrama ve isteme hususundaki normal kabiliyetini muhafa
za etmesi, zaruret halinin ilk şartıdır. Eğer bu şart tahakkuk et 
mez, yani zaruret durumu, failde bir anlama ve isteme kabiliyet-
sizliği yaratırsa, bu durumda cezalandınlabilmeyi yok eden her 
hangi bir sebep gibi tesir icra etse bile, zaruret hali müessesesi söz 
konusu hale uygulanamaz (158). Öte yandan zaruret halinin tat
biki, failin, fiilin tehlikeye olan nisbetini takdir edebilmesini ge
rektirir. Binnetice zaruretin tayin ettiği hudutlar kasden aşılırsa 
fiil, kanunda suç olarak öngörülmüş olması şartiyle daima ceza
landırılır. Eğer bu sınırlar taksirli bir şekilde aşılırsa fiil, kanun
da taksirli cürüm olarak ön görülmüş ise, taksirli cürüm olarak 
cezalandırılır. Ayrıca zaruret halinde işlenen fiil, sadece failin şah
sını tehlikeden kurtarmak için değil, başkasını böyle bir tehlike
den kurtarmak için de işlenebilir. Bu da zaruret halinin dayanıl
maz kuvvete benzetilemiyeceğini ortaya koyar (159). Zira, üçüncü 
şahsı kurtarmak durumunda olan kimsenin iradesinin zorlandığı 
ve anlama ve isteme kabiliyetini kaybettiği kabul edilemez. Daya
nılmaz kuvvet, ya kendi varlığını muhafaza insiyakından ya da 
muayyen bir şahsa karşı duyulan aşırı sevgiden doğarak, failin 
anlama ve isteme kabiliyetini ortadan kaldırır (160). Halbuki, ge
rek TCK. (m. 49/3) gerek İtalyan Ceza Kanunu (m. 54), Alman Ce
za Kanunundan (§. 54) farklı olarak, zaruret halinde kurtarılacak 
üçüncü şahısların failin akrabası olması şartını ön görmemiştir. 

(155) CARRARA, a. g. e., s. 220 vd.; PESSINA, a. g. e., s. 86. 
(156) Bu tenkidler için bk. CONTIERI, a. g.e., s. 104 vd. 
(157) CARRARA, a. g. e., s. 222 vd.; MAJNO, zaruret halini isnad kabiliyeti

ni izale eden bir sebep olarak mütalâa eder (a. g. e., s. 195). 
(158) CONTIERI, a. g. e.; s. 105. 
(159) CONTIERI, a. g. e.' s. 105. 106. 
(160) PERGOLA, Fondamento giustificativo..., s. 410 vd. 
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Zaruret halinin isnadiyeti ortadan kaldırdığı iddiasının redde
dilmesine rağmen, bu görüşe taraftar olan yazarlar, zaruret halinin 
yine de kusurluluğa ilişkin sebeplerden birisi olduğunu iddiaya 
devam ederler. Zira, onlara göre, zaruret hali suçun işlenmesinde 
müessir olan ve kendisine göre özel bir kuvvete sahip saiklerden 
birisidir. Bu hali ile de, zaruret hali faili suça sevkeden sebepler 
arasında yer alır. İşte, müessesenin bu şekilde anlaşılması onu, ku
surluluğa tesir eden haller arasına sokmak için kâfi bir sebep teşkil 
eder (161). Fakat, faili harekete sevkeden sebeplerin kusurlulukta 
yeri yoktur. İsnadiyetten müstakil olarak nazara alındığında görü
lür ki, kusurluluk, isnad edilebilir bir failin iradesi ile fiil arasında
ki özel bir münasebetten ibarettir. Fiil ise, hareket ve neticeden mü
rekkeptir. İrade hareket bakiimrndan daima mevcut olmalı, yani 
hareket şuur ve irade ile işlenmelidir. Böylece kusurluluk, ancak 
hareketin kaza ve tesadüf, maddî cebir ve mücbir sebep (162) ne
ticesinde işlenmiş olması halinde tahakkuk etmez. İrade, netice 
bakımından mevcut ise, kastın varlığından söz edilir. İrade netice 
bakımından mevcut olmayabilir; bu halde taksirden, ve nihayet 
irade, tahakkuk edenden daha hafif bir netice bakımından mev
cut olabilir ki, bu halde de kastın aşılmasından bahsedilir. Halbu
ki failin hareketi ile erişmek istediği gaye, fiilin ötesinde bulunan 
bir husus ile ilgilidir. Böylece, kusurluluk failin iradesi ile fiil ara
sında mevcut özel bir ruhî münasebetten ibaret olduğuna göre, fai
lin iradesi ile özel bir saikin etkisiyle erişmek istediği gaye arasın
daki bağ kusurluluk mefhumunun dışındadır (163). 

3. Zaruret halinin, tehlikenin bizzat failin kendi kusurundan 
doğmuş olmasının haiz olduğu önem sebebiyle kusurluluğu orta
dan kaldırdığı görüşü. 

Mezger, esas zaruret hali (Alman C. K., § 54; İtalyan C. K. m. 
54, TCK. m. 49/3) ile başkalarının tehdidinden doğan cebir halini 
(Alman CK. § 52; İtalyan CK. m. 54/2) birbirinden ayırmakta ve 

(161) CONTIERI. a.g.e., s. 106. 
(162) İtalyan Ceza Kanununun aksine, kanunumuz bu sebeplerden açıkça 

bahsetmemiştir. Ancak bu hallerde kusurlu iradenin mevcut olamı-
yacağı ve binnetice 45. maddenin tatbik mevkii bulamıyacağı kabul 
edilmiştir. (DÖNMEZER-ERMAN, a.g.e., c. I I / 1 , s. 307, 311, 313). 

(163) CONTIERI, a.g.e., s. 106, 107. 
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birinci halde hukuka aykırılığın tahakkukuna mani bir sebebin, ikin
ci halde ise kusurluluğun tahakkukuna mani bir sebebin mevcut ol
duğunu kabul eder. Mezger'i bu ayrıma götüren sebep, üçüncü bir 
kimsenin (yani tehdit edenin) şahsen sorumlu tutulduğu bir fiile 
nazaran, zaruret halini,, hukuka aykırılığı yok eden bir sebep ola
rak kabul etmekte karşılaştığı güçlük olmuştur (164). 

Ancak bu mesele büyük bir güçlük arzermez. Zira başkasının 
tehdidinden doğan cebir halinde, suça iştirak görünüştedir. Y,egr> 
ne sorumlu şahıs, tehdit edendir ve bunun sorumluluğu suça işti
rak etmesi sebebiyle değil, zaruri kılınmış fiilin vasıtalı faili olma
sındandır. Fiilin doğrudan doğruya faili, her nekadar neticeyi hu
sule getirmekte bir rol oynamış ise de, bu neticeye iştirak etmiş 
sayılamaz. Çünki burada iştirak için gerekli manevî unsur (şerik
lerin muayyen bir fiili ika hususunda anlaşmış olmaları) ndan 
bahsedilemez. Bunun neticesi olarak, tehdit edilenin fiili ile teh
dit edenin fiili hukuken farklıdır ve bu bakımdan Mezgerin zikret
tiği güçlük mevcut değildir (165). 

Bilahare Mezger fikrini değiştirmiş ve gerek esas zaruret hali
nin (Alman CK. § 54) ve gerek başkasının tehdidinden ileri gelen 
cebir halinin (Alman C. K. § 52) kusurluluğu kaldıran sebepler ol
duğunu kabul etmiştir (166). Mezger bu fikrini, zaruret durumuna 
ilişkin tehlikeye failin kasıtlı veya taksirli olarak sebebiyet vermiş 
olması halinde zarurî kılınmış fiilin cezalandırılabilir olmasına 
istinad ettirmiştir (167). Buna göre, failin iradesi ile zaruret du
rumuna ait tehlike arasında ruhî bir sebebiyetin yokluğu-ki bu 
fiilin cezalandırılmaması için şarttır- zaruret halinin kusurluluğa 
tesir ettiğini ifade eder. 

Bu fikir tenkit edilebilir (168). Çünki gerek zaman bakımın
dan, gerek mefhum bakımından farklı bir vakıayı aynı plânda ele 

(164) Zikreden: CONTIERI, a. g. e., s. 107. 
(165) CONTIERI, a. g. e., s. 108. 
(166) MEZGER, Diritto penale, s. 384, 386. 
(167) TCK. (m. 49/3) na göre, fail, ancak tehlikeye «bilerek» sebebiyet ver

miş olması halinde cezalandırılır. Buradaki bilerek kelimesinin 
«kast»ı ifade ettiğini sanıyoruz. Bu hususu, zaruret durumunun şart
larını incelerken, izaha çalışacağız. 

(168) CONTIERI, a.g.e., s. 108, 109. 
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almaktadır. Birincisi, failin tehlikenin meydana gelmesiyle psiko
lojik bir münasebeti varsa, zaruret durumunun gerçekleşmiyeceği 
vakıasıdır. Diğeri, zarurî kılınmış fiilin ikaıdır. Zarurî kılınmış 
fiilin kanunun suç olarak öngördüğü bir fiile tekabül etmesi icap 
eder. Bu sebepten failin, fiili şuurlu ve iradî olarak işlemesi ve bu 
iradenin o çeşit suç için aranan kasıtlı veya taksirli hal ile müna
sebeti bulunması aranmaktadır. Aksi halde, fiil zaruret halinin mev
cudiyetinden dolayı değil, suçun unsurlarının bulunmamasından 
ötürü cezalandırılmayacaktır. Binnetice, zaruri kılınmış fiilin fai
linin kusurlu hareket etmiş olması şarttır. Bu kusurluluk, tehlike
nin meydana getirilmesinde kusurlu hareket edilmemiş olması va
kıası ile ortadan kaldırılmış olmıyacaktır. 

4. Zaruret halinin kusurluluğu, normatif unsurunu bertaraf et
mek suretiyle ortadan kaldırdığı görüşü. 

Bir kısım yazarlar zaruret halinin kusurluluğa tesir ettiğini id
dia ederek, bu fikirlerini, kusurluluk mefhumunun psikolojik kusur
luluğun sınırları ötesine genişlemesiyle destekliyorlar. Bunlardan 
bir kısmı (Alimena, Schmidt) genel olarak «istenemezlik» (non esi
gibilità) ten (169), Goldschmidit ve Delitala ise, kusurluluğun nor
matif unsurundan bahsederler. 

Delitala'ya göre, kusur mefhumunun iradîlikten ibaret olan 
psikolojik niteliği yanında normatif bir niteliğinin de mevcudiyeti, 
kabul edilirse, yani kusur mefhumunun, daima ve zaruri olarak, 
failin hukuken tedibi hükmünü gerekli kıldığı ve buna bağlı ola
rak failin daha evvelki hareketinden değişik bir tarzda hareket et
mek mecburiyeti kabul edilirse, zaruret halinde yalnız cezalandırı
labilirle değil kusurluluk da mevcut değildir. Zira kanun koyucu 
objektif bakımdan fiilin hukuka aykırılığına rağmen, hadisenin bü
tün şartlarını insanî bakımdan değerlendirerek failin bu fiilden ka-
çmamıyacağını kabul etmiştir (170). 

Bu nazariye özel olarak zaruret hali bakımından Goldschmidt 
tarafından geliştirilmiştir (171). Adı geçen yazara göre, harici bir 
davranış mükellefiyeti koyan her hukuk normunun yanında, buna 

(169) CONTIERI, a. g. e., s. 109. 
(170) DELİTALA, a.g.e., s. 22, 23. 
(171) Zikreden: CONTIERI, a.g.e., s. 110 vd. 

A4 



tekabül eden dahilî bir davranış emri koyan bir vazife normu var
dır. Bu norm muhatabın iradesine müteveccih olup, onu hukuken 
haklı görünmeye (motivarsi) zorlar. Daha kesin bir deyişle, bir 
emir ihtiva eden hukuk normuna, muhatabına, emredilen neticeyi 
husule getirmek üzere dahilen karar vermek mükellefiyetini yükli-
yen bir vazife normu tekabül eder. Bu norm insanı, yasak neticeyi 
husule getirmemeye dair kararı almaya dahilen zorlar. Çünki, bu 
kararın aksine bir karar almak tasavvuru, ona muhayilesinde, hu
kukî normun yasak ettiği neticeyi tahakkuk ettireceğini gösterir. 
Keza, kusurlu bir neticeyi yasak eden bir hukukî norm karşısında, 
bir vazife normu, muhatabı olan insanı içinden (ruhan) dikkate, 
çalışkanlığa ve özel normlara riayete davet eder. Bu tesiri de in
san, aksine bir hareket tarzı seçmesi halinde, kanunun yasak ettiği 
kusurlu neticenin tahakkuk edeceğini tasavvur etmesi yolu ile alır 
(Colpa con previsione). Vazife normlarının, asıl hukukî normlar
dan müstakil olduğunu kesin olarak gösteren bir husus vardır ki, 
o da şudur: Vazife normları üzerine kusurluluğu ortadan kaldıran 
sebepler tesirlerini icra ederler. Bu sebeplerin herbiri, vazife norm
larının bir tahdidini teşkil ederler. Böylece vazife normları o se
beplerin hukuken tanınmalarını sağlamış bulunurlar. Gerçekten 
kusurluluk, hariçten gelen hukuk normları ile faile ait kendini mu
hafaza (autoconservazione) normları arasındaki çatışma şeklinde 
tarif edilebilir. Ancak bu sonuncu normlar sadece faile ait olduk
ları için, kusurluluğu ortadan kaldıran sebepler haline gelemezler. 
Meğer ki, birer hukuk normu mertebesine yükselmiş bulunsunlar. 
Bu itibarla, kusurluluğu ortadan kaldıran sebepleri tanzim eden 
hukuk normları, failin, vazifenin ifasına müteallik hareketlerini 
psikolojik bakımdan tayin etmek vecibesine sahip olması için ge
rekli müsbet veya menfi şartları tesbit ederler. Geniş mânada va
zife normları, yani kendilerine konan tahdidler ve istisnalarla va
zife normları, dahilen karar vermek vecibesi şartlarının sınırını, 
yani bir hareketin bir insandan istenebilir olması (esigibilità) ni 
temsil ederler. Bir hareketin bir insandan istenebilir olması (esi
gibilità) nın mevcudiyetine rağmen karar vermemek, vazifeye ay
kırılık teşkil eder. Fakat bir şeyi yapmak hususunda manevî bir 
mecburiyet şeklinde anlaşılan «esigibilità», buna rağmen bir ön 
şart olarak isnad kabiliyetini ve psişik kusurluluğun (kast ve taksir) 
mevcudiyetini gerektirir (172). 
a72)^ìk7ede^T~CONTIERI, a. g. e., s. 111. 
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Böylece Goldschmidt'e göre, kusurluluk mefhumunda, isnad 
kabiliyeti ve kast veya taksir yanında vazife normlarının ihlâlinin 
meydana getirdiği normatif bir unsur mevcuttur. Bu vazife kaide
leri faile ait olup, hukuken tanınmış bulunan kendini muhafaza 
normları tarafından tahdit edilebilir. Vazife normlarını tahdit eden 
bu normlara zaruret haline mütedair norm da dahildir. Bu husus, 
zaruret halinin kusurluluğu ortadan kaldıran bir sebep şeklinde an
laşılmasını icap ettirir. 

Kusurluluğa bir normatif unsur ilâve eden bu görüş tenkit 
edilmiştir (173): Normatif unsurun kusurluluk mefhumuna dahil 
edilmesini haklı gösterecek bir sebep mevcut değildir. Muayyen 
bir haricî hareket mükellefiyeti yükliyen hukuk normu, muhata
bında, emredileni yerine getirmek, yasaklananı yapmamak vecibe
sini doğurur. Fail anlalra ve isteme kabiliyetine sahip bulunduğu 
ve iradesi hareket ve bazan aynı zamanda netice ile müsbet müna
sebet halinde bulunduğu takdirde (hareketin iradiliği, kasıt veya 
taksir), bu vecibenin ihlâlinden mesul olur. Bundan da anlaşılaca
ğı üzere, hukuk nizamı failin dış davranışından başka, iradesini 
de nazarı itibare alır. Ancak bunu yaparken onu oluşu itibariyle de
ğil, normalliği ve gerçekleşme anı bakımından mütalaa eder. 

Normatif bir kusurluluk unsuru taraftarlarına göre, hukuk 
normunun yanında yer almakta olan vazife normu, böylelikle hu
kukî neticeleri olmayan bir norm haline gelmektedir. Şüphesiz ki, 
faili hukuk normu tarafından gösterilenden farklı bir davranış 
seçmeye zorlayan saikler, hukuk nizamı tarafından bazan suçun 
kurucu unsurları veya teşdit ve tahfif sebepleri olarak, norlrra ria
yet mecburiyetini bertaraf etmek bakımından nazara alınırlar. An
cak hukuk nizamının bunları nazarı dikkate alması, failin iradesi
ni tayin ettikleri anda değildir. Aksine, hukuk nizamı onları hare
ketle müşahhaslaştırır. Yanı bu saikler, failin iradesi onları hare
ketin gayesi haline getirdiği anda hesaba katılırlar. Böyle bir gaye
nin psikolojik alt yapısını inkâra imkân yoktur. Bununla beraber 
gaye, sadece failin iradesinin seçim imkânını tayin ettiği için değil, 
aynı zamanda failin iradesinin hareketine verdiği vasıf olması iti
bariyle hukuken önem kazanacaktır. Bu bakımdan, bu gibi haller
de hukuka aykırılığın sübjektif unsurlarından bahsedilmiştir (174). 

(173) CONTIERI a.g.e., s. 112. 
(174) CONTIERI^ a. g. e.,s. 112. 
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Binaenaleyh vazifeye aykırılığın kusurluluğa ithali her hâdise 
bakımından lüzumsuz görünüyor (175). 

Goldschmidit bu ithama cevap vererek, hukuk normunun sa
dece teşebbüsle ihlâli dolayısıyla vazifeye aykırılık ve hukuk nor
munun ihlâlinin mümkün olması dolayısiyle vazifeye aykırılık hal
lerinin mevcut olduğunu ileri sürmektedir (176). 

Fakat bu iki misâlin Goldschmidt'in görüşünü kuvvetlendir
mediği, bilâkis vazifeye aykırılığın kusurluluğun* unsuru olarak 
önemli bir rol oynamadığını isbat ettiği ileri sürülmüştür (177): 
Gerçekte bu hallerde suç esasen mevcut değildir. Çünki muayyen 
bir hareket tarzını emreden hukuk normu ihlâl edilmemiştir. Ay
kırılık vazife normu bakımındandır. Bundan çıkacak netice, vazi
feye aykırılığın kusurluluğun bir unsuru, yani suçun bir unsurunun 
unsuru olmadığıdır. 

Goldschmidt'in, vazifeye aykırılığı kusurluluğun unsuru ola
rak kabulünü mazur göstermek için ileri sürdüğü diğer bir fikir, 
isnad kabiliyetinden mahrum olanların dahi belli bir hareket tar
zını emreden hukuk normları tarafından mükellef kılındıkları, an
cak, nortmal olarak karar vermek imkânından mahrum oldukların
dan, bu hukukî normlara tekabül eden vazife normlarına muhatap 
olmadıkları hususudur (178). 

Fakat böylece, vazifeye aykırılık, Goldschmidt'in defaatle id
dia ettiğinin aksine, isnadiyetten farklı ve ayrı bir unsur olarak or
taya çıkmamakta, bizatihi isnadiyete müncer olmaktadır! Öte yan
dan, hukukî normdan, isnad edilemiyenler için neşet eden bir hu-
hukî vazifenin kabulüne imkân yoktur. Çünki bunlar bakımından 
normun psişik zorlama imkânı mevcut değildir (179). 

5. Zaruret halinin, zaruri kılınmış fiilin sosyal bakımdan tak
bih edilemez olması sebebiyle kusurluluğu ortadan kaldırdığı görü
şü. 

Welzel'e göre kusurluluk takbih edilebilmedir (180). Kusurlu
luğun konusu, yani takbih edilen husus, gerek hareket iradesinin 

(175) CONTIERI, a.g.e., s. 113. 
(176) Zikireden: CONTIERI, a.g.e., s. 113. 
(177) CONTIERI, a.g.e., s. 113. 
(178) Zikreden: CONTIERI, a.g.e., s. 113. 
(179) CONTIERI, a.g.e., s. 113. 
(180) WELZEL, a. g. m., s. 59. 
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tipik fiilin tahakkukuna kasıtla yönelmesi, gerek, neticeye kasıtsız 
sebebiyet vermekle beraber, hukuk tarafından talep edilen asgarî 
gaî kontrolün icra edilmemesi suretiyle hukuka aykırı bir irade
nin teşekkülüdür. Binnetioe takbih edilebilirliğin konusu kasıtlı 
veya ihtiyatsız hareket etmek iradesidir (181). 

Böylece kusurluluğu normatif manâda nazara alan Welzel de 
zaruret halini kusurluluğu ortadan kaldıran bir sebep olarak kabul 
etmekte ve bu hallerde failden hukuka uygun bir davranışın istene
mez oluşundan söz etmektedir. Yazara göre zaruret halinde asla 
alelade vasıtalar olarak kuUamlamıyacak değerlere yani masum 
üçüncü şahısların hayat ve vücut tamamiyetlerine zarar verme söz 
konusudur. Hatta, bu değerlere vaki zarar bir hayat veya vücut ta-
mamiyetini himaye zımnında vuku bulsa dahi durum değişmez. 
İnsan asla bir şey olarak değil, fakat gaye olarak mütalâa edilmeli
dir. Bu sebepten bir hayatı kurtarma vasıtası olarak yine bir haya
ta veya vücut tamamiyetine vaki tecavüzleri hukuk dahi meşru kı
lamaz. Ancak zaruret halinde bulunan failden, beşerî zaaf sebebiyle, 
hukuka uygun hareket etmek hususunda makul bir karar talep edi-
lemiyeceği cihetle bu nevi tecavüzlerin hukuk tarafından mazur gö
rülmesi mümkündür (182). 

Welzel yukarıdaki mülâhazalara müsteniden zaruret halinin su
çu ortadan kaldıran tesirine dair ilkel olarak vasıflandırdığı eski 
kanaatinden vazgeçerek ayırım nazariyesine taraftar olduğunu ifa
de etmektedir (183). Bu nazariyeye göre zaruret haline müteallik 
durumlar iki gruba ayrılır. Bunlardan bazıları meşruiyet sebepleri 
olarak tesir icra eder. Meselâ kurtarma hareketinin haklı gaye için 
uygun vasıtayı teşkil etmesi halinde olduğu gibi. Diğerleri ise ma
zeret sebepleri olarak tesir icra eder. Yukarıdaki durum gerçekleş
memiş olmasına rağmen failden hukuka uygun bir davranışın talep 
edilemiyeceği hallerde durum böyledir (184). 

(181) WELZEL, a. g. m., s. 59. 
(182) WELZEL, a. g, m., s. 68. 
(183) WELZEL, a. g. m., s. 68. 
(184) WELZEL, a. g. e., s. 69. 
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Yazara göre zaruret hali, hayat ve vücut tamamiyeti tehlikede 
olduğunda hukukî emre mutlak bir itaatin, şayet nefsi muhafaza 
insiyakı nazara alınırsa, faile kendisinden meşru bir hareket talep 
edilemiyecek derecede ağır bir fedakârlık tahmil ettiği fikrine isti
nat eder. Bu sebeptendir ki, Alman Ceza Kanunu kusurluluğun or
tadan kalkmasını bizzat failin veya yakın akrabalarının hayat ve şa
hısları bakımından tehdit edildikleri hallere münhasır kılmaktadır. 

Öte yandan failin hayatını yahut vücut tamamiyetini tehdit 
eden herhangi bir tehlikenin mevcut olmamasına rağmen başkası
nın hayat veya vücut tamamiyetini tehdit eden bir tehlikenin dahi 
faili, muayyen bir manevî sorumluluğa sahip olmaksızın içinden çı
kamayacağı, görev çatışmaları karşısında bıraktığı haller de ortaya 
çıkabilir. Çok dik bir tren yolunda yük dolu bir vagonun kanca
dan kurtularak istasyonda duran yolcu trenine doğru hızla git
mekte olduğunu gören bir demiryolu işçisinin pek çok yolcuyu 
ölümden kurtarmak için hattı değiştirerek yan hatta çalışmakta 
olan birkaç işçinin ölümüne sebep olması misâlinde olduğu gibi. 
Bu durumda fail, tren hattını değiştirme hususundaki karardan 
kaçınamaz. Olayları kendi akışına bırakmak suretiyle pek çok in
sanın ölümüne mani olmaması halinde sahip olacağı manevî me
suliyet tren hattını değiştirmekle sahip olduğundan çok fazla ola
caktır. Zira fail bu hareketiyle birkaç insanın ölümüne sebep ol
makla beraber pek çok insanın hayatını da kurtarmıştır. Bu se
bepten onun karan ahlaken doğrudur. Fakat bu halde dahi fail, 
başkalarını kurtarmak maksadiyle masum kimseleri vasıta olarak 
kullanmış olduğu cihetle gaynmeşruluğa ve manevî kusura sahip
tir. Bununla beraber hukuk nizamı onu, toplum karşısında büyük 
bir gayrımeşruluğu önlemek için daha hafifini seçtiği için kusur
lulukla itham edemez. Fiilin sosyal takbihi anlamındaki hukukî 
kusurluluk mevcut değildir. Çünki başka bir kimse dahi adalete 
göre aynı şekilde hareket ederdi (185). 

Hukukî kusurluluk daha geniş olan manevî kusurluluk alanı
nın bir kesimini temsil eder. İradenin teşekkül vetiresi, onun hu
kukî toplum nezdinde kusurlu hale gelebilmesi için, takbih edi
lebilirliğin sosyal bakımdan önemli bir derecesine varması gere
kir. Sosyal ödevlere karşı hiç olmazsa failin yerinde olan diğer bir 

(185) WELZEL, a.g.m., s. 69. 
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şahsın gösterebileceği ve göstermeğe mecbur olduğu asgarî ihtima
mın gösterilmemiş olması gerekir. Bizzat hâkimin dahi başka şe
kilde hareket edemiyeceği yerde fiilin sosyal takbih edilebilirliği 
anlamındaki hukuki kusurluluk söz konusu olatoaz (186). 

Bu görüşe karşı da, yukarıda olduğu gibi, kusurluluğun nor
matif izahına yöneltilen tenkitleri sıralamak mümkündür. 

6. Erem'in görüşü. 

Zaruret halinin meşruluğunu failin saikında aramak gerekti
ğini söyliyen Positivist nazariyeyi benimsediğini ifade eden 
Erem (187), «Türk Ceza Hukuku» adlı eserinin son baskısında, ma
zeret sebeplerinin «sübjektif unsur» ile ilgisi olmadığını ileri sü
ren ümanist doktrine taraftar olmuştur. Buna göre, «mazeret se
beplerinin kusurluluğu kaldırması, sübjektif açıdan yani failin suç 
işlemek şuur ve iradesiyle hareket etmemiş olmasından, ileri gel
mez. Fail kusurlu görülmemiştir. Kusurlu görülmemek için failin 
kanısı yeter değildir». «O halde mazeret sebebi bir fiilin suç sayıl
masında eksik bir şey mevcut demektir. Bu eksik kusurluluk
tur» (188). Binnetice mazeret sebeplerinden biri olan zaruret ha
linin esasını da «kusurluluk kavramını izah eden düşüncelerde 
aramak lâzımdır. Zaruret halini «kusurluluğu kaldıran sebep» sa
yan düşünce daha haklıdır» (189). Böylece Erem, söz konusu 
mazeret sebebinin normatif anlamdaki kusurluluğa etki ettiğini 
kabul eder görülmektedir. 

C. ZARURET HALİNİN CEZALANDIRILABİLMEYE TESİRİ 

1. Genel olarak cezalandırılabilirle. 

Fiilin ceza neticesini doğurabilme iktidarı (190), yahut suçun 
bütün unsurları ile tamam olmasından sonra mevzuubahis olan ve 
failin ceza görmesine imkân veren (191) hususlardan ibaret bulu-

(186) WELZEL, a. g. m., s. 69, 70. 
(187) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, s. 444, 445. 
(188) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, 7. bası, s. 556. 
(189) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, 7. bası, s. 585. 
(190) KUNTER. Kanunî Unsurlar, s. 182. 
(191) DÖNMEZER - ERMAN. a. g. e., c. I, s. 290. 
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nan cezalandirilabilmenin, suçun bir unsuru mu yoksa bütün su
ça taallûk eden bir vasıf veya suçun özü yahut neticesi mi olduğu 
meselesi doktrinde ihtilaflı bir konudur (192). Burada bu konu
nun tartışmasına girmiyeceğiz. Yalnız, şunu belirtmek gerekir ki, 
kanun koyucu suçun cezalandırılabilmesini, suçun diğer unsurla
rıyla birlikte veya sonradan vuku bulan bazı şartlara bağlamakta
dır. Ancak bu şartların nelerden ibaret olduğu meselesi de ihtilaf
lıdır (193). Bu konuda bazı misâllerle yetineceğiz: Yabancı memle
kette işlenip de memleketimizde cezalandırılabilen suçlarda, failin 
Türkiye'de bulunması şartı; TCK. nun 544 ve 571. maddelerinde 
gösterilen dilencilik ve sarhoşluk suçlarında failin suç üstü yaka
lanması şartı gibi (194). 

Bir kısım yazarlar (195) mazeret sebeplerinin ve bu arada 
zaruret halinin cezalandırılabilmeye tesir ettiğini; yani cezalandı
rabi lmenin tahakkukuna mani olduğunu iddia etmektedirler. 
Burada, bilhassa, cezalandırılabihneyi suçun unsuru telâkki eden 
Beling ve Battaglini'nin fikirleriyle, cezalandırılabilmeyi unsur 
olarak kabul etmeöıekle beraber, zaruret halinin cezalandınlabil-

(192) KUJMTER, Kanunî Unsurlar, s. 172 vd. 
(193) DÖNMEZER- ERMAN bu hususta, tam bir kıstas olmadığını ve ten

kit edilebilceğini kabul etmekle beraber, meydana gelen neticeyi fail 
istemiş olsa dahi, bu neticeden mesul tutulması kıstasını tercih ettiği
ni söylemekte ve bunu şöyle izah etmektedir : «... şayet kanunda yazı
lı bir netice, ancak fail kusurlu bir hareketle buna sebebiyet verdiği 
zaman kendisine tahmil edilebiliyor ve ancak bu takdirde fail o neti
ceden mesul tutulabiliyor sa bir unsur mevzuubahistir; buna muka
bil, failin muayyen bir neticeden dolayı mesul tutulabilmesi için, o 
neticeye kusurlu bir hareketiyle yahut başka neviden bir kusurla (me
selâ, taksirle veya kasdın aşılması ile) aynı neticenin meydana gelme
sine âmil olsa dahi, kanun onu cezalandırmakta ise, bir cezalandırı
labilire şartı karşısında bulunduğumuzu anlarız» (DÖNMEZER-ER
MAN, a.g.e., c. I., s. 292). 

(194) Mamafih KUNTER, bunların takip şartları olduğunu ileri sürmekte
dir. (Kanunî Unsurlar( s. 245). 

(195) BATTAGLINI, Giulio: Diritto penale, parta generale, seconda edizione, 
Bologna 1940, s. 217 vd.; KUNTER, cezalandırılabilmeyi suçun unsuru 
kabul etmekle beraber hukuka uygunluk sebeplerinin ve bunlardan 
biri olan zaruret halinin cezalandırılabilmeye değil, hukuka aykırılığa 
tesir ettiğini kabul eder (Kanunî Unsurlar, s. 254); bk. ayrıca CON-
TIERI, a.g.e., s. 115. 
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meye tesir ettiğini kabul eden Altavilla'nın fikirleri üzerinde du
racağız. 

2. Beling'in görüşü. 

Beling'e göre, suçun unsurları şunlardı: Fiilin kanunî tipe te
kabül etmesi, kusurluluk, hukuka aykırılık, muayyen bir cezaî mü
eyyidenin ona aidiyeti ve cezalandırılabilirle şartlarının mevcudi
yeti (196). İlk dört unsurun mevcudiyeti, suçun teşekkülü için kâ
fi değildir (197). Tahakkuku suçun teşekkülü için gerekli bulunan 
bu dört unsurun dışında kalan ve suçun mevcudiyetini sağlamak 
bakımından yerine gelmesi lâzım olan şartlar, cezalandırılabilmenin 
şartlarını teşkil ederler. Böylece Beling cezalandırılabilmeyi, ceza
landırılabilirle şartlarından ayrı olarak mütalâa etmekte ve bunu 
açıkça suçun bir unsuru olarak kabul etmektedir. 

Beling, cezalandırılabılme şartlarını müsbet şartlar ve menfî 
şartlar olmak üzere ikiye ayırmaktadır: Suçun meydana gelmesi 
için kanun koyucu tarafından tahakkuku mecburi kılman şartlar, 
müsbet şartlardır. Buna mukabil suçun tahakkuku için yerine gel
memesi kanun koyucu tarafından ön görülmüş olan şartlar ise 
menfî şartlardır. Beling, şartları ikinci bir tasnife daha tabi tut
makta ve bütün suçlarda mevcudiyeti gereken şartlara mutlak 
şartlar, ancak bazı suçların tahakkukunu sağlıyan şartlara nisbî 
şartlar adını vermektedir. TCK. nun 49/3. maddesi ve İtalyan Ce
za Kanununun 54. maddesine tekabül eden Alman Ceza Kanununun 
54. paragrafında ön görülmüş bulunan zaruret halinin mevcut ol
maması, cezalandırılabilmenin bir menfi şartını teşkil eder. Bu
nun neticesi olarak, mevcudiyeti ile bir menfi ve mutlak cezalan
dırılabilirle şartını yok eden zaruret hali, cezalandırılabilmenin ta
hakkukuna mani olan objektif bir sebeptir (198). 

Cezalandırılabilme şartına ilâve olarak, hukuka aykırılığı da 
bir unsur olarak kabul etmiş olan Beling'in, zaruret halini hukuka 
uygunluk sebepleri arasında değil de, cezalandırılabilmenin tahak
kukuna mani olan sebepler arasında mütalâa etmesini, yazarın ken-

(196) Zikreden: CONTIERI, a.g.e., s. 115. 
(197) Zikreden: CONTIERI, a.g.e., s. 115. 
(198) Zikreden: CONTIERI, a.g.e., s. 115. 
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di sistemi içinde izah etmenin güçlükler arzettiği ileri sürülmüş
tür (199). 

Beling, hukuka aykırılığı suçun müsbet bir unsuru olarak mü
talâa etmiştir. Buna göre hukuka aykırılık, fiil hakkında verilen 
hukukî bir ademi tasvipten ibarettir. Hukuka aykırılık şartmın 
tahakkukunu açıkça aramayan normlar tarafından derpiş edilen 
hallerde, suçun müsbet ön şartları, sadece fiilin kanunî tipe uy
gunluğundan ibaret olabilir. Ancak, sarahaten hukuka aykırılık 
şartını arayan normlar tarafından ön görülen suçlarda bu müsbet 
ön şartlar, başka hususi şartlardan ibaret de olabilir (200). Müs
bet ön şartlardan başka menfî ön şartlar da vardır. Keza, yerine 
getirildikleri takdirde hukuka aykırılığın tahakkukuna mani olan 
sebepler de mevcuttur. 

Suçun mevcut olabilmesi için lâzım gelen hukukî ademi tas : 
vip hükmü olarak tarif edilen hukuka aykırılığın tahakkukuna 
mani olan sebeplerin ilk özelliği, bunların, fail tarafından işlenen 
fiil ile kanunî tipe uygunluk arasındaki bağlantıya halel getirme-
mesidir. Failin bir kimseyi meşru müdafaa halinde öldürdüğünü 
tesbit etmek, bu fiilin kanun tarafından ön görülen adam öldürme 
durumuna tetabuk etmesine mani olmaz, ancak bu bağlantının hu
kuka aykırılığını önler. 

Denilebilir ki, Beling'in meşru müdafaa için belirttiği bu hu
sus, fiilin zaruret halinde işlenmiş olması halinde de varittir. Bil
hassa, doğrudan doğruya cezaî bir norm tarafından korunan hak 
veya menfaatin zarar görmüş olması, zaruri kılınmış fiilde vuku 
bulduğu gibi, meşru müdafaa veya âmirin emrini icra sebebiyle 
işlenen bir fiilde de vuku bulabilir. Dikkat edilmesi gereken bir 
husus da, bu özelliğin, bilhassa Beling'in sisteminde, hem hukuka 
aykırılığa hem de cezalandınlabilmeye tesir eden sebeplerin müş
terek özelliği olmasıdır. Binaenaleyh, bu iki kategorinin farklı ka
rakterlerine dikkat etmek gerekir (201). Fakat bizzat Beling bu 
iki kategorinin harici olarak farklı özellik taşımadığını ve ancak 
muhtevalarının farklı olduğunu beyan eder ki, bu muhteva farkı 

(199) CONTIERI, a. g. e., s. 115j 116. 
(200) Zikreden: CONTIERI, a.'g.e., 115, 116. 
(201) CONTIERI, a. g. e., s. 116, 117. 
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şudur: Birinci kategori, fiile ait bir hukukî ademi tasvip hükmü
nün (yani, hukuka aykırılığın), diğeri ise cezalandırılabilmenin ta
hakkukuna mani olur. 

Bu halde iki kategoriyi birbirinden ayırmanın imkânsız hale 
geldiği iddia edilerek denilmiştir ki, bu çözümü yapabilmek, yani 
hukuka aykırılığa tesir eden sebeplerle, œzalandinlabilmeye tesir 
eden sebepleri biribirinden ayırabilmek için şu kritere müracaat 
etmek gerekir : Hukuka aykırılığa tesir eden sebeplere kriter ola
rak, fiilin işlenmesinden önce veya işlenmesi esnasında tahakkuk 
eden şartları; cezalandırılabilmeye tesir eden sebeplere kriter ola
rak da, hukuka aykırı fiilden sonra fakat, suçun cezalandırılabil-
me şartı için gereken olgunluk derecesine erişmesinden önce ta
hakkuk eden şartları verebiliriz. Conıtieri, buna İtalyan Ceza Ka
nunundan, bir misâl vermektedir. Mezkûr kanunun 641. madde
sindeki hileli aciz (insolvenza fraudolenta) cürmünde, borcun öden
mesi hukuka aykırılığı değil cezalandırılabilmeyi ortadan kaldıran 
bir sebeptir. Fakat böyle bir kıstas esas alındığı taktirde, zaruret 
halini, Beling'in iddiasının aksine olarak, cezalandırılahilme şartı
nın vücut bulmasına mani olan şartlar arasında değil, hukuka uy
gunluk sebepleri arasında mütalâa etmek gerekir (202). 

3. Battaglini'nin görüşü. 

Battaglini suçun unsurlarını, kanuni tipe uygun fiil, kusurlu
luk ve cezalandırılabilme olarak belirtmekte, fakat hukuka aykı
rılığı suçun unsuru olarak mütalâa etmemektedir (203). Ona göre, 
hukuka aykırılık unsuru, fiilin haklılık sebepleri (cause di giustifica
zione del fatto) adı verilen şeyleri ilmî bakımdan tanzim etmek ve 
yerleştirmek maksadiyle ortaya atılmış bir çaredir (204). Battag
lini, bunların geniş mânada mütalâa edilen cezalandırılabilme mef
humu içersine yerleştirilebileceğini, yani cezalandırılabiLmenin un
sur olarak kabulünün hukuka uygunluk sebeplerinin izahına im
kân vereceğini söylemektedir. Kanun koyucu bu hallerde fiilin ce-
zalandırılmıyacağını hükme bağlamıştır. 

(202) CONTIERI, a.g.e., s. 117. 
(203) BATTAGLİNİ, a.g.e., s. 85 vd. 
(204) BATTAGLİNİ, a.g.e., s. 87, 199 vd. 
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Battaglini'ye göre, œzalandirilabilmeye tesir eden sebepler, 
menedici sebepler (bunlara hukuka aykırılığın vücut bulmasına 
mani olan sebepler de denilir) ve düşürücü (bunlara suçu düşü
ren sebepler denilir) sebepler olmak üzere ikidir. Birinciler ceza-
landırılabilmenin vücut bulmasına mani olurlar. İkinciler ise, ce-
zalandırılabilmenin tahakkukundan sonra onu ortadan kaldırırlar. 

Hukuka uygunluk sebepleri diye tanınan hususların cezalan-
dırılabilmeye tesir ettiğini kabul eden Battaglini, hukuka uygunluk 
sebeplerinden biri olan zaruret halini de cezalandırılabilmeye tesir 
eden bir sebep olarak telâkki eder (205). 

Battaglini'nin görüşü de tenkit edilmiş ve denmiştir ki, huku
ka aykırılığa tesir eden sebeplerle suçu düşüren sebepler, cezalan-
dırılabilmenin meydana gelmesine mani olan sebepler şeklinde ka
bul edilemez. 

Herşeyden evvel bu nazariye, fiile nazaran sonradan vuku 
bulmuş bir hususu ifade etmelerine rağmen, suçu düşüren sebep
leri, suçun bir unsurunun meydana gelmesine mani olan sebepler 
arasına sokar. Bu husus büyük bir güçlük arzetmektedir (206). 

Battagli'ni zaruret halini, cezalandırılabilmeye mani olan se
bepler arasına sokmuştur. Bir şeye mani olmak mefhumu, ancak 
onu önleyen bir sebebin mevcut olmaması halinde tahakkuk ede
bilecek müsbet bir unsurun varlığını gerektirir. Zaruret hali, bazı 
özel haller müstesna, bütün suçlarda böyle müsbet bir unsurun 
meydana gelmesine mani olur. Buna istinaden Battaglini, zaruret 
halini cezalandırılabilmenin meydana gelmesine mani olan genel 
sebepler arasına sokmaktadır. Ancak cezalandırılabilmeye mani 
olan genel sebepler mefhumu tenkit edilmekte ve denilmektedir 
ki : Kanunun kusurluluk ve tipik fiilden mada bazı özel objektif 
şartların tahakkuk etmesini aradığı bazı suçlarda, cezalandırılabil-
me suçun temel unsuru olabilir ve böyle suçlar için cezalandırıla
bilmenin meydana gelmesini men eden sebeplerin mevcudiyetin
den bahsedilebilir. Nitekim İtalyan Ceza Kanununun 641. madde
since derpiş edilen hileli aciz cürmünde borcun ifası, böyle bir se-

(205) BATTAGLİNİ, a. g. e., s. 217 vd. 
(206) ALIMENA, F. : Illiceità obbiettiva e punibilità, Rivista italiana di dirit

to penale, 1935. s. 603 vd. (Zikreden CONTIERI, a.g. s., s. 118). 
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bep olarak gösterilebilir. Fakat, umumî ve objektif cezalandınlabil
me şartları mevcut değildir. Cezalandınlabilme suçun devamlı bir 
unsuru olarak anlaşıldığı takdirde dahi, bu, kusurlu ve tipik bir 
fiilin, ceza adını alan hukuki neticeyi doğurmağa elverişli olmasın
dan başka bir şeye müncer olamaz. 0 zaman da, sebep denilince 
netice hasıl etmeye muktedir bir kuvvet yahut vasıf anlaşılır şek
lindeki itiraza rağmen, suç değerini muhafaza edecektir (207). 

Contieni, cezalandırılabilmeye daha dar bir mâna vermekte ve 
bunu bir suçun mevcut olması için, failin cezalandınlabilmesine 
müteallik bazı muayyen objektif şartların yerine gelmesi lüzumu 
olarak tarif etmektedir. Bu takdirde cezalandırılabilme ancak ba
zı suçların esaslı bir unsurudur ve bunun neticesi olarak da, ceza
landırılabilmeye mani olan özel sebepler mevcut olabilir. Şu hal
de, suça tesir eden genel bir sebep olan zaruret hali, cezalandırıla-
bilmeden gayn bir suç unsurunun tahakkukuna mani olur (208). 

3. Altavilla'nın görüşü. 

Altavilla, meşruiyet sebepleri ile (Cause di legittimazione) 
haklılık sebeplerini (Cause di giustificazione) ayırmakta ve zaru
ret halini haklılık sebepleri arasında saymaktadır. Yazara göre, 
haklılık sebeplerinin mevcudiyeti halinde fül meşru değildir. An
cak haklı görüldüğünden cezalandınlmamaktadır. Böylece haklılık 
sebeplerinden biri olan zaruret hali de, cezalandırılabilmeye tesir 
eden bir hal olarak ortaya çıkmaktadır (209). 

Bu anlayış, her şeyden evvel, meşru müdafaa ile zaruret hali 
arasında suça tesiri bakımından bir fark gözetmenin makul olmıya-
cağı gerekçesi ile tenkid edilmiştir (210). 

4. Kanaatimiz. 

Kanaatımızca, zaruret hali, cezalandırılabilme ister bütün suç
ların esaslı bir unsuru, ister mahdut bazı suçların esaslı unsuru te-

(207) CONTIERI, a.g.e., s. 119. 
(208) CONTIERI, a.g.e., s. 120. 
(209) ALTAVILLA, Enrico : Manuale di diritto penale, parte generale, Napoli 

1934, s. 100, 110. 
(210) KUNTER, Kanunî Unsurlar, s. 255. 
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lakki edilsin, doğrudan doğruya cezalandınlabilmeye tesir eden bir 
sebep değildir. Ç Linki birinci halde, cezalandırılabilme şartları su
çun teşekkülünden sonra ortaya çıkmaktadır. Hatta Kunter'in fik
rine müsteniden, ancak cezalandırılabilen bir fiilin suç teşkil ede
bileceği ve bu bakımdan fiilin ceza neticesi doğurabilme iktidarı 
olan cezalandınlabilmenin de geniş mânada suçun unsurlarına da
hil olduğu (211) kabul edilse bile, yine de hukuka uygunluk se
beplerinin ve bu arada zaruret halinin cezalandınlabilmeye değil, 
hukuka aykırılığa tesir ettiğini kabul etmek gerekir. Zira, bu sebep
lerden birinin mevcudiyeti halinde fiil ile hukuk düzeni arasında
ki çatışma ortadan kalkmaktadır. İkinci, yani cezalandırabilmenin 
bazı suçlarda unsur telâkki edildiği halde dahi zaruret halinin cê -
zalandırılabilmeye tesir eden bir sebep olmaması, zaruret halinin 
kaide olarak bütün suçlara tesir eden bir sebep ohnasiyle izah edi
lebilir. Bütün suçlara tesir eden zaruret halinin, ancak mahdut suç
larda mevcut olan cezalandınlabilmeden başka bir unsura tesir et
mesi gerekir. 

«Bazı yabancı kanunlarda ve kanunumuzda yer alan, mazeret 
sebebinin mevcudiyeti halinde «...ceza verilmez» (TCK. 49) kaydı 
genel nitelikte bir deyimdir. Nitekim kanunumuz onbir yaşını bi
tirmemiş küçükler hakkında işledikleri suçlardan dolayı ceza ve
rilmez (TCK. 53) deyimini kullanmıştır. Halbuki burada bahis 
konusu olan husus mazeret sebebi değildir» (212). 

Şüphesiz bütün bu hallerde zaruret hali cezalandınlabilmeye 
de tesir edecektir. Fakat bu tesir dolaylı bir tesir olacaktır. Yani 
hukuka aykınlığa tesir etmesi ve binnetice suçun teşekkül edeme
mesinin sonucu olan bir tesirdir. 

D. ZARURET HALİNİN HUKUKA AYKIRILIĞA TESİRİ 

1. Genel olarak hukuka aykmlık ve zaruret halinin hukuka 
aykınlığa tesiri. 

Buraya kadana izahlardan anlaşılacağı üzere zaruret hali ne 
isnadiyetin, ne kusurluluğun ve ne de cezalandınlabilmenin tahak
kukuna mani olan bir sebeptir. Bunun suçun tipiklik ve maddi un-

(211) KUNTER, Kanunî Unsurlar, s. 181. 
(212) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, 7. bası, s. 558. 
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surlarına tesir etmesi de söz konusu olamıyacağına göre, hukuka 
aykırılığın tahakkukuna mani olan sebepler arasında yer aldığını 
kabul etmek gerekir. 

Tipik ve kusurlu bir fiil ile hukuk nizamı arasındaki tenakuz 
münasebetini ifade eden hukuka aykırılığın (213) suçun bir unsu
ru olmadığı, bilâkis onun esası, içkin mahiyeti, hatta bir mânaya 
göre suçun bütünü olduğu ileri sürülmüştür (214). Hukuka aykı
rılığın, suçun özü olduğu fikri Rocco tarafından müdafaa edilmiş
tir (215). Müellife göre, hukuka aykırılık suçun unsuru değildir. 
Bir varlığın bizatihi özünü teşkil eden şeyin, o varlığın bir unsuru 
telâkki edilmesine imkân yoktur. Hukuka aykırılık olmaksızın 
suçtan bahsetmek mümkün değildir. Antolisei, suçun üç unsuru 
olduğu fikrini reddetmekte ve maddî hukuka aykırılığın suçu teş
kil eden bir unsur olmadığını, bilâkis suçun özü olduğunu kabul 
etmektedir (216). Carnelutti ise hukuka aykırılığı, suçun diğer un
surlarının içtimai neticesinde suçta beliren bir vasıf olarak kabul 
etmektedir (217). 

Bugün hukuka aykırılığın suçun unsurlarından biri olduğu 
çoğunlukla kabul edilmektedir (218). Dönmezer - Erman, hukuka 
aykırılığın müstakil bir unsur olup olmadığı münakaşasmm, onun 
şümulü ile ilgili olduğunu söylemektedir (219): «Filhakika, huku
ka aykırılık ceza hukukuna aykırılık şeklinde, yani dar mânada, 

(213) PETROCELLI, Biagio: L'antigiuridicità, seconda edizione, Padova 
1951, s. 1 vd; DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., e. I I / l , s. 1 vd; ALACA-
KAPTAN, Suçun Unsurları, s. 60. 

(214) PETROCELLI, Biagio : Riesame degli elementi del reato, Rivista ita
liana di diritto e procedura penale, Milano 1963, n. 2, s. 73;KUNTER, 
Kanunî Unsurlar, s. 76 vd.; DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., e. I l / I , 
s. 2. vd. 

(215) ROCCO, a.g.e., s. 474, 475. 
(216) ANTOLISEL, Manuale, s. 150; aynı yazar, L'analisi, s. 25 vd. 
(217) CARNELUTTİ, a.g.e., s. 83; RANIERI, a.g.e., s. 73. 
(218) von HIPPEL, Roberto: Manuale di diritto penale (Traduzione: 

Roberto Vozzi), Napoli 1936, s. 152; JIMENEZ DE ASUA, Luis : L'anti-
juridicité, Revue internationale de droit penale, Paris 1953, n. 2-3, s. 
311 vd; PETROCELLI, a. g m , s. 375 vd; DÖNMEZER - ERMAN, a. 
g. e., e. I I / l , s. 7 vd; KUNTER, Kanunî Unsurlar, s. 84 vd.; ALACAKAP-
TAN, Suçun Unsurları, s. 60 vd. 

(219) DÖNMEZER - ERMAN, a.g.e., c. I I / l , s. 7. 
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anlaşıldığı takdirde, diğer unsurlardan birile ve ezcümle kanunî 
unsurlarla karışması yahut suçun öz veya neticesi sayılması müm
kündür. Buna mukabil hukuka aykırılık mefhumuna bütün hukuk 
nizamına muhalefet gibi geniş bir mâna verildiği takdirde hukuka 
aykırılığın müstakil bir unsur olduğu kolaylıkla» anlaşılabilecek
tir. 

Hukuka aykırılığın suçu teşkil eden unsurlardan biri olduğu
nu menfî bir ifade ile izah etmek bize daha inandırıcı gelmektedir. 
Buna göre, hukuka aykırılık, hukuka uygunluk sebeplerinin yok
luğu anlamına gelmektedir. Bu anlama göre, terminolojik bakım
dan dahi kabili inhiraf olmayan bir prensib mucibince, fiiin işlen
mesi kifayet etmemekte hukuka aykırı bir durumun yaratılmış ol
ması da gerekmektedir (220). Öte yandan, hukuka aykırılığı suçun 
unsuru kabul edenlere karşı, bunların, şeyin mahiyetini, o. nesne
yi teşkil eden unsurlarla karıştırdıkları yolunda Rocco tarafından 
ileri sürülen itiraz kabul edilemez. Eğer kusurlu tipik fiil her za
man suç teşkil edecek olsaydı, bu itiraz haklı olabilirdi. Yukarıda 
da belirtildiği üzere, hukuka uygunluk sebeplerinin mevcudiyeti 
bunun aksinin varit olduğunu gösterir. Eğer hukuka aykırılık, su
çun unsurlarından biri olarak değil de, suçun esaslı bir özelliği ola
rak kabul edilecek olursa, bir şeyi teşkil eden unsurların hepsinin 
tahakkukundan sonra, o şeyin esaslı bir özelliğinin, başka bir ifa
deyle özünün teşekkülüne mani olacak sebeplerin mevcudiyeti an
laşılması zor bir husustur. Böyle bir durumun hasıl olması, bir 
kurucu unsurun yokluğuna delâlet eder ki, bu unsur hukuka aykı
rılığın ta kendisidir (221). 

Ancak, hukuka uygunluk sebeplerinin ve bunlardan biri olan 
zaruret halinin tesirleri bakımından, hukuka aykırılığın suçun bir 
unsuru veya özü olarak kabul edilmesinin önemi yoktur. Çünki, 
hukuka aykırılığı, suçun unsuru sayanlara göre, hukuka uygunluk 
sebepleri, suçu teşkil eden unsurlardan birinin - ki bu hukuka aykı
rılıktır- tahakkukuna mani olur. Hukuka aykırılığı suçun öz,ü kabul 
edenlere göre bu sebepler, fiilin bir özelliğini - ki bu özellik huku
ka aykırılıktır - ortadan kaldırır. Aksi halde fiil gayrı meşru 
olur (222). 

(220) PETROCELLI. a. g. m., s. 376. 
(221) CONTIERI. a.g.e., s. 121. 
(222) CONTIERI. a.g.e., s. 121. 
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2. Zaruret halinin hukuka aykırılığa tesir eden objektif bir 
sebep olarak izahı. 

Bir fikre göre, suçun bir unsuru olan ve bir tezat münasebe
tini ifade eden hukuka aykırılık, kusurluluktan tamamen müsta
kil olup maddî -unsura taallûk eder (223). 

Hukuka aykırılığın objektif mahiyette telâkkisi denilen bu gö
rüş, bilhaıssa alman yazarları tarafından benimsenmiştir (224). M?--
ger'e göre, kusur teriminin, fiilin faile şahsen isnadını belirtmesi
ne mukabil, hukuka aykırılık terimi, fiilin hukuk nizamını ihlâl
de şahsa bağlı olmayan objektif bir hükmü ifade eder (225). 

Hukuka aykırılığın objektif mahiyette telâkkisinden çıkan ne
tice, kusurluluğa tesir eden sebeplerle, hukuka aykırılığa tesir eden 
sebeplerin farklı olduğu ve bu ikinci sebeplerin suçun sadece ob
jektif unsurlarına taallûk ettiğidir (226). 

Diğer bir anlayış hukuka aykırılığın kusurluluğa taallûk etti
ğini ve kusurluluktan ayrı olarak hukuka aykırılıktan bahsedile-
miyeceğini ileri sürer (227). Hukuka aykırılığın sübjektif telâkki
si denilen bu görüş taraftarlarından Petrocelli'ye göre, bütün un
surlar birbirleri arasında eşit durumdadırlar. Zira mücerret ve 
müşahhas olarak suçu yaratmak konusunda her biri müstakil birer 
«Conditio sine qua non» durlar. Ayrıca, bu unsurlar sentezin dışın
da mütalâa edildiklerinde müstakil bir varlığa sahip olamıyacağı 
gibi hukukî bir tavsife de sahip olamaz. Diğer bir söyleyişle, kusur
lu olup hukuka aykırı olmayan veya hukuka aykırı olup da kusur
lu olmayan bir davranış mevcut olamaz. Eğer objektif varlığı ba
kımından fiille psişik unsurların heyeti mecmuası birlikte bulun
masına rağmen bir hukuka uygunluk sebebinin müdahalesi söz 
konusu ise, faili kusurlu saymağa imkân yoktur. Sadece tabiî ba
kımdan şuurlu, iradî bir fiilden bahsedilebilir. Zira, kusurluluğu 
bir gayrı meşruluğa nisbet etmeksizin düşünmeğe imkân yoktur. 

(223) Geniş bilgi için bk. KUNTER, Kanunî Unsurlar, s. 86 vd. 
(224) Bu yazarlar için bk. KUNTER, Kanunî Unsurlar, s. 87. 
(225) MEZGER, Diritto penale, s. 85. 
(226) KUNTER Kanunî Unsurlar, s. 87. 
(227) Geniş bilgi için bk. KUNTER, Kanunî Unsurlar, s. 90 vd. 
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Hukuka aykırılık kusurluluktan ve kusurluluk hukuka aykırılık
tan müstakil olarak tahakkuk edemez (228). 

Petrocelli, hukuka aykırılığın münhasıran sübjektif unsurlara 
dayandığı için sübjektif bir mahiyet taşımadığını, ancak mevcut 
olabilmesi için hukuk normuna kusurlu bir şekilde riayetsizlik an
lamına gelen sübjektif unsurun mevcudiyetinin zaruri olması se
bebiyle böyle bir mahiyet kazandığını ilâve etmektedir (229). 

Kunter, hukuka aykırılığın mahiyeti hakkında ileri sürülen fi
kirlerin, hukuka aykırılıktan ziyade kanunî tipe taallûk ettiğini ve 
buna da Alman doktrininde hukuka aykırılıkla kanunî tipe uygun
luğun birlikte mütalâasının sebep olduğunu belirttikten sonra, hu
kuka aykırılığın sübjektif mahiyetini şöyle izah etmektedir: Huku
ka aykırılığın sübjektif mahiyetinden maksat, kusurlulukla huku
ka aykırılık arasındaki münasebettir, yani kusurluluk olmadan hu
kuka aykırılık olabilir mi meselesidir. Cemiyet halinde yaşayan in
sanların münasebetlerini tanzim eden hukuk, insanların fiillerini 
bir insan fiili olarak nazara alır ki, bu da fiilin sübjektif unsuruyla 
birlikte göz önünde tutulması, bir şahsiyetin ifadesi sayılması de
mektir. Sübjektif unsura verilen mânanın dar veya geniş olmasmm 
ehemmiyeti yoktur. Kusurluluk denilen ve bir kimsenin fiilini, 
onun fiili saydıracak ruhî bağın mevcudiyeti olmaksızın beşerî fi
ilden bahsedilemez. Binnetice, hukukî fiiller gibi hukuka aykırı fi
iller de, insan fiili olmaları sebebiyle sübjektif unsurla birlikte 
mütalâa edilir. Bütün hukuka aykırı fiillerin sübjektif unsuruna 
da kusurluluk adı verildiği cihetle hukuka aykırılığın kusurluluk
tan müstakil olarak objektif unsura taallûk ettiği kabul edile
mez (230). 

Hukuka aykırılığın objektif mahiyetini kabul etmekle bera
ber, hukuka aykırılığın sübjektif unsurlarının da mevcut olduğu
nu, yalnız bu sübjektif unsurların kusurlulukla alâkası olmadığını 
söyleyen bazı alman yazarları, bir fiil ile ceza kanunu arasındaki 
normal zıddiyet münasebetinin tahakkukuna mani olan sebeple
rin de aynı şekilde sübjektif veya objektif mahiyete sahip olabile-

(228) PETROCELLİ, a.g.m., s. 378, 379. 
(229) PETROCELLİ, a.g.m., s. 380. 
(230) KUNTER, Kanunî Unsurlar, s. 98, 99. 
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çeklerini kabul ederler (231). Bu yazarlar tarafından işlenen hu
kuka aykırılığın sübjektif unsurlarına ve hukuka aykırılığın tahak
kukuna mani olan sübjektif sebeplere ait doktrine göre, bazı suç
larda bulunan bazı unsurlar, kusurluluğun ön şartı olan isnadiye-
rin bir kısmı olmadığı gibi, kast veya taksir olarak anlaşılan bizzat 
kusurluluğun bir kısmını da teşkil etmedikleri halde, failin irade
sinin fiile izafe ettiği ve mevcudiyeti suçun mevcudiyeti için gere
ken özel bir maksadı teşkil ederler. Keza suça tesir eden bazı se
bepler vardır ki, bunlar failin iradesinin fiile izafe ettiği özel bir 
hedef olup mevcudiyetleri isnadiyet ve kusurluluğa mani olmadı
ğı halde, suçun tahakkukuna mani olur. Suçun bu çeşit unsurları 
ve suçu yok eden bu çeşit sebepler kusurluluğu terkip etmediği gi
bi ona mani de olmaz. Çünkü bu sebepler, iradenin fiil hakkında
ki tutumunu ilgilendirmez, fakat onun daha sonraki bir duru
munu temsil eder. İradenin bu durumu ise, fiile hukuken önemli 
olan bir hedef verir. Bu bakımdan bunlar hukuka aykırılığın süb
jektif unsurlarını veya ona mani olan sübjektif sebepleri teşkil 
eder. Buna mukabil, hukuka aykırılığın objektif unsurlarıyla, hu
kuka aykırılığa mani olan objektif sebepler de mevcuttur. Burada 
söz konusu olan, failin fiili ile ulaşmak istediği maksat değil, biz
zat fiilin doğurduğu neticedir. Başka bir ifadeyle, fiilin muayyen 
bir tesiri husule getirmek hususundaki objektif elverişliliğidir (232). 

Bu tefrik neticesinde denilebilir ki, hukuka aykırılığın sübjek
tif unsurları bakımından veya hukuka aykırılığa mani olan süb
jektif sebepler yönünden, failin kanun tarafından tarif edilen mak
sadı hakikaten işlediği fiilden bekleyip beklemediği hususunun tes-
biti gerekir. Halbuki hukuka aykırılığın objektif unsurları ve hu
kuka aykırılığa mani objektif sebepler bakımından failin maksadı 
ile, fiilin kanun tarafından tarif edilen tesiri yaratmağa elverişli
liği arasında bir uygunluğun mevcudiyeti hiç bir önem taşı
maz (233). 

Buna ilâve olarak Contieri şöyle demektedir (234) : Gerek hu
kuka aykırılığın sübjektif unsurlarının, gerek buna tesir eden 

(231) Zikreden: CONTİERİ, a.g.e., s. 122. 
(232) CONTİERİ, a.g.e., s. 122, 123. 
(233) CONTİERİ, a. g. e., s. 123. 
(234) CONTİERİ, a.g.e., s. 123. 
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sübjektif sebeplerin psikolojik alt yapısı, bu unsur veya sebeple
rin kusurluluğu doğrudan doğruya ilgilendirmemelerine rağmen, 
tefsirciyi, bunları kastın kesafetine ve taksirin derecesine tesir eden 
sübjektif şartlar arasına sokmağa icbar etmektedir (235). Buna 
mukabil, hukuka aykırılığın objektif unsurları ve hukuka aykırı
lığa tesir eden objektif sebepler, hareketin mahiyet ve bütün diğer 
tarz ve özelliklerini ilgilendiren objektif sebepler arasında yer alır
lar (236). 

Hukuka aykırılığın objektif mahiyetini kabul etmekle bera
ber, onun sübjektif unsurları ve sübjektif engelleyici sebepleri bu
lunduğunu kabul eden yazarlar arasında, zaruret halinin mahiyeti 
hakkında fikir birliği mevcut değildir. 

Zaruret halinin hukuka aykırılığın tahakkukuna mani olan süb
jektif bir sebep olduğu alman doktrinimde benknsenmiş olup, bil
hassa Ficher tarafından müdafaa edilmiştir. Bu müellife göre, ge
rek zaruret halinde gerek meşru müdafaada bir objektif fiilin ya
saklanması veya ona müsaade edilmesi söz konusu değildir. Aksi
ne, fiil, failin bunu husule getirmekteki maksadına göre yasak edil
miş veya ona müsaade edilmiştir (237). 

Manzini ise, İtalyan Ceza Usul Kanununun 25, 240 ve 256. 
maddelerinde zikredilen «meşru bir selâhiyetin icrası» (esercizio 
di una facoltà legittima) tâbirine istinat etmekte ve zaruret hali
nin objektif bir sebep olduğunu iddia etmektedir (238). Ona göre, 
Usul Kanununun sözü geçen maddelerindeki «meşru bir salâhiyetin 
icrası» tâbiri, İtalyan Ceza Kanununun 51-54. maddelerindeki suçun 
tahakkukuna mani olan sebeplere atfen kullanılmıştır. Zaruret ha-

(235) İtalyan Ceza Kanununun 70/2 maddesi sübjektif şartları şöylece tesbit 
etmiştir : «Kastın kesafetine veya taksirin derecesine veya suçlunun 
içinde bulunduğu şartlara ve şahsî vasıflarına veya suçlu ile zarara 
uğrıyan taraf arasındaki münasebetlere taallûk eden veya suçlunun 
şahsına bağlı olan şartlar sübjektif şartlardır». 

(236) İtalyan Ceza Kanununun 70/1 maddesi objektif şartları şöylece tesbit et
miştir : «Fiilin mahiyetine, nev'ine j vasıtalarına, mevzuuna, işlendiği 
zamana ve mahalle ve fiilin bütün diğer tarzlarına, zararın veya teh
likenin ağırlığına yahut zarara uğrıyan tarafın içinde bulunduğu şart
lara ve şahsî vasıflarına taallûk eden şartlar objektif şartlardır». 

(237) CONTIERI, a.g.e., s. 124. 
(238) MANZINI, a.g.e., s. 399. 426. 
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li de bu sebepler arasında yer alır. Şu halde zaruret halinde işlenen 
fiil, meşru bir salâhiyetin icrasından ibarettir. Bu salâhiyetin icrası 
gerek ceza kanunu gerek bütün hukuk nizamınca yasaklanmamış
tır ve salâhiyetin icrasındaki meşruiyet, failin fiili icradaki maksa
dına bağlı olmadığı cihetle zaruret hali hukuka aykırılığa tesir eden 
objektif sebeplerden biridir. 

Hukuka aykırılığın, kusurlulukla olan münasebeti bakımından 
sübjektif bir mahiyeti haiz olduğunu kabul eden Kunter, hukuka 
uygunluk sebeplerinin de kusurluluktan müstakil mânada objektif 
bir mahiyete sahip olmadıklarını, fakat objektif olarak mevcudiyet
lerinin, hukuka aykırılığa mani olmak bakımından kâfi olduğunu 
kabul etmektedir (239). 

Kanaatimizce, hukuka aykırılıktan bahsedebilmek için sübjek
tif unsurun mevcudiyeti şarttır. Çünkü fiil ile fail arasında psikolo
jik bir bağ olan kusurluluğun ademi mevcudiyeti halinde, beşerî 
fiilden bahsedilemiyecektir. Ancak bu hukuka aykırılığın kusurlu
luğa dahil olduğu mânasına gelmez. Hukuk aykırılık, kusurluluk
tan ayrı bir unsurdur. Sadece bu iki unsur münasebet halindedir
ler. Yani kusurluluk mevcut değilse hukuka aykırılıktan bahsedile
mez. Aynı şekilde hukuka uygunluk sebeplerinden biri ve meselâ 
zaruret hali objektif olarak mevcut ise, kusurluluğun aranmasına 
lüzum yoktur. Binnetice, diğer mazeret sebepleri gibi, zaruret hali 
de suçun hukuka aykırılık unsuruna tesir eden objektif bir sebep
tir. 

3. Hukuka aykırılığa tesiri bakımından zaruret halinin şünUiRi. 

Bu mesele, hukuka aykırılığın şümulü ile ilgilidir ve asıl öne
mini, bir hukuk dalının yerinde gördüğü, hattâ emrettiği suça te
sir eden sebeplerin mevcudiyeti halinde gösterir. Böyle bir halde 
fiil, diğer hukuk dallan bakımından hukuka aykırı olarak kalacak 
mıdır? 

Bir anlayışa göre, hukuka aykırılıktan maksat, ceza hukukuna 
aykırılıktır, ihlâl edilen normlar ceza hukuku normlarıdır. Binneti
ce hukuka uygunluk sebeplerinin mevcudiyeti, suç teşkil eden bir 

(239) KUNTER, Kanunî Unsurlar, s. 151. 162. 
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fiilin bütün hukuk nizamı bakımından meşru sayılmasma vesile 
olamaz; onu ancaik ceza hukuku bakımından meşru kılar. Me
selâ medenî hukuk bakımından fiilin hukuka aykırılığı devam 
eder (240). 

Diğer bir anlayışa göre, hukukî bir emre aykırılığı ifade eden 
ve müeyyidenin uygulanması için varlığı gerekli bütün cüz'ülerin 
birleşmesiyle tahakkuk eden bizatihi hukuka aykırılık tektir. Sa
dece müeyyidelerin çeşitliliği sebebiyle cezaî, hukukî ve idarî hu
kuka aykırılık adım aldığı hallerde bile, genel mahiyetinde bir de
ğişiklik olmaz. Ceza hukukuna aykırılık, ceza ile müeyyidelendiril-
miş bir hükme aykırılığı ifade etmesi sebebiyle, bizatihi hukuka 
aykırılığın kendisidir (241). 

Türk doktrininde de hâkim olan bu görüştür (242). Nitekim 
Kunter şöyle demektedir: «Suç tiplerinin kanunda tasrih edilmesi 
hangi fiillerin hangi şartlar altında suç sayıldığını göstermek için
dir. Tabiî görüldüğü için bu tiplerde tasrih edilmiyen fakat dahil 
bulunan bir şart da o fiilin hukuk nizamı tarafından emir ve tec
viz edilmemesi yani hukuka uygun sayılmaması, bir başka söyle
şiyle hukuka uygunluk sebeplerinin mevcut bulunmamasıdır. Bir 
taraftan tipte tasrih edilen hususların tahakkuk etmesiyle ceza 
normu bakımından bir aykırılık meydana gelmekte, diğer taraftan 
başka hukuk kaideleri de o fiili tecviz etmedikleri için ceza dışı 
hukuk bakımından da aykırılık mevcut sayılmaktadır (243). 

Bize doğru gelen de, hukuka aykırılığın bir bütün olduğu ve 
bütün hukuka aykırılık şeklinde anlaşılması lâzım geldiği yolun
daki fikirdir. Ancak, bir fiilin ceza hukuku bakımından hukuka 
aykırılığından bahsedilebilmesi için, tipte tasrih edilen hususların 
tahakkuku gerekir. 

Hukuka aykırılığın bu şekilde anlaşılması, netice olarak, hu
kuka uygunluk sebeplerinin ve bunlardan biri olan zaruret hali
nin yalnız ceza hukuku bakımından mı yoksa, bütün hukuk bakı

d a ) GROSSO, a. g. e., s. 326 vd. 
(241) PETROCELLI, a. g. m., s. 377; MEZGER, Diritto, penale, s. 181, 182. 
(242) DÖNMEZER-ERMAN, a. g. e., c. U/l, s. 10; KUNTER, Kanunî Unsur

lar, s. 112, 113; ALACAKAPTAN, Suçun Unsurları, s. 61. 
(243) KUNTER, Kanunî Unsurlar, s. 112, 113. 
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ramdan mı hukuka aykırılığı kaldırdığı meselesini ortaya çıkar
maktadır. Bu konu da ihtilaflıdır. 

Bir fikre göre, söz konusu sebepler ceza hukuku dışındaki 
hukuka aykırılığın mevcudiyetine tesir etmiyecek, netice olarak o 
sahalara ilişkin müeyyideler tatbik edilmekte devam edecek
tir (244). 

Antolisei, kaide olarak, hukuka uygunluk sebeplerinin genel 
bir tesire sahip olduklarını kabul etmekte, fakat şu hususları ileri 
sürmektedir: Hukuk dallarının tutumları birbirinden farklıdır ye 
ekseriye özel bir mahiyet arzeden prensiplere bağlı bulunmaktadır. 
Ceza hukukuna aykırılığın ortadan kalkması, söz konusu hal
lerin mevcudiyetini açıkça bertaraf etmez, onların medenî hukuka 
veya idare hukukuna aykırılıkları devam eder (245). 

Diğer bir anlayışa göre, Ceza hukukunda mevcut hukuka uy
gunluk sebepleri fiili sadece cezaî bakımdan değil, diğer hukuk 
kolları bakımından da meşru kılar (246). 

Saymen - Elbir de, esas itibariyle zaruret halinde bulunan 
kimsenin bir zarar ika etmesinin haksız fiil sayılmıyacağını, bina
enaleyh kendisine bir mes'uliyet teveccüh etmiyeceğini kabul edi
yor. Ancak başkasının bu zarara, hiç bir kusuru yok iken katlan
ır asını adalete uygun görmeyen kanun (B. K. 52/2 m.), zarara ma
ruz kalana makul bir tazminat verileceğini hükme bağlamıştır (247). 

Zaruret halinin fiili bütün hukuk kolları bakımından meşru 
kıldığı fikri bize daha makul gelmektedir. Bunun zaruret halinin 
esasına dair benimsediğimiz nazariyeye de uygun düşeceğini sanı
yoruz. 

4. Zaruret halinin hukuka aykırılığı kaldırmak veya onun 
tahakkukuna mani olmak şeklinde tesiri. 

Hukuka uygunluk sebeplerinin hukuka aykırılığa ve dolayısı 
ile suça ne şekilde tesir edeceği meselesinde de cezacılar arasında 
ittifak mevcut değildir. 

(244) PETROCELLI, L'antigiuridicità, s. 29. 
(245) ANTOLİSEİ, Manuale, s. 196. 
(246) CONTIERI, a. g. e., s. 128; DÖNMEZER-ERMAN, a. g. e., c. II/ l , s. 11. 
(247) SAYMEN, F. H. -ELBİR. H.K.: Türk Borçlar Hukuku, Umumî hü

kümler, İstanbul, 1958, c. I, s. 454. 
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Bir anlayışa göre, hukuka uygunluk sebeplerinin ve bu arada 
zaruret halinin müdahalesi sebebiyle, fiilin, ikaı anından itibaren 
suç sayılmaması kabul edilemez. Bu sebepler, nonral olarak hu
kuka aykırılığın tahakkukundan sonra, istisnaen, müşahhas hadi
seye münhasır olmak üzere, suçu ortadan kaldırırlar. Bu bakım
dan mani olmak veya hariç bırakmak (escludere) tâbiri doğru de
ğildir. Zira, bir kanun hükmünün suç saydığı fiilin mahiyetinin, 
ona müsaade eden veya onu mazur sayan diğer bir kanun hükmü ile 
değiştirilmesi mümkün olamaz. Bu bakıtodan hukuka aykırılığı 
kaldırmak yahut son vermek (cessare) tâbirini kullanmak gerekir. 
Aksi halde, hududun aşılması halinde (eccesso colposo) faile ceza 
verilemiyecektir ( 248 ). 

Binaenaleyh bu fikir taraflarına göre hukuka uygunluk sebep
lerinin tesiri, fiilin suç teşkil etmesinden sonra hukuka aykırılığı 
kaldırarak onu hukuka uygun hale getirmek şeklinde kendini gös
terir (249). 

Diğer bir fikre göre, hukuka uygunluk sebepleri fiilin hukuka 
uygun olarak doğmasına sebep olurlar. Yani hukuka aykırılığa tesir 
eden sebeplerden önce kanunî tipe uygunluk ve hukuıka aykırılık 
söz konusu değildir (250). Diğer bir ifade ile, adı geçen sebepler 
genel olarak suç teşkil eden bir fiilin icrası yetkisini tanıdıkları ya
hut bir vazife olarak tahmil ettikleri için, fiil daha işlenmeğe baş
landığı anda meşru olarak vücut bulur (251). 

Bu fikre taraftar olan Moro, hukuka uygunluk sebebini ihtiva 
eden fiilin ancak görünüşte suç olduğunu kabul etmektedir (252). 

Kunter de, bu sebeplerin, mevcut olan hukuka aykırılığı kal
dırdığını kabul etmemekte ve fikrini şöyle izah etmektedir: «Tipik-

(248) CORSONELLO. a. g. e., s. 33 vd.; Hududun aşılmasında faile ceza ve
rilmesinin sebebini bilahare izah edeceğiz. Yalnız, şu kadarını söyli-
yelim ki, hududun aşılmasından bahsedilebilmesi için başlangıçta hu
kuka uygunluk sebeplerinin mevcut olması ve hukuka aykırılığın ta
hakkuk etmemiş olması gerekir. 

(249) Geniş bilgi için bk. CORSONELLO, a. g. e., s. 33 vd; MAGGIORE, a. g. e., 
s. 192; KUNTER, Kanunî Unsurlar, s. 165 vd.; DÖNMEZER ERMAN, 
a.g.e., c. II/l , s. 19. 

(250) KUNTER, Kanunî Unsurlar, s. 166; DÖNMEZER-ERMAN, a.g.e., c. 
II/ l , s. 19. 

(251) ALACAKAPTAN, Suçun Unsurları, s. 63; TANER, a.g.e., s. 397. 
(252) MORO, Aldo : L'antigiuridicità penale, Palermo 1947, s. 139 vd. 
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İJk ve hukuka aykırı bulunmak ayrı ayrı unsurlardır. Tipiklik suçun 
tipinin bir ceza normuyla tesbit edilmesidir. Suç tipinde tasrih 
edilen ve edilmeyen hususlar vardır, hukuka aykırılık tasrih edil
meyenlerdendir. Tasrih edilen hususlara uymakla, fiil muhakkak 
hukuka aykırı olmaz. Tasrih edilen hususlara uymak, hukuka ay
kırılığın unsurlarından biridir. Fakat bir fiilin hukuka aykırı ol
ması için bir diğer unsuru daha vardır. Bu da oeza dışı bütün hu-
hukî nizam bakımından hukuka uygun olmamaktır. O halde hu
kuka uygunluk sebeplerinin evvelce fiilin tipe uymasıyla teşekkül 
etmiş hukuka aykırılığı kaldırdığı, bu halin istisnaî kanunilik ol
duğu iddia edilmemek lâzımdır» (253). 

Bizce de doğru olan bu ikinci görüştür. Binnetice hukuka uy
gunluk sebeplerinden birinin ve meselâ zaruret halinin mevcudiye
ti halinde, fiilin hukuka aykırı olarak doğduğu kabul edilemez. 
Bu hallerde, unsurlardan biri olan hukuka aykırılığın yokluğu se
bebiyle, esasen suç mevcut değildir ve neticede onun ortadan kalk
masından da söz edilemez. 

5. Türk Ceza Kanunu ve bazı yabancı kanunların kabul ettiği 
sistem. 

Bu konuya son vermeden TCK. nun ve diğer bazı kanunların 
sistemine kısaca temas edeceğiz. 

Kanunumuz, hukuka uygunluk sebeplerini ve bu arada zaru
ret halini, birinci kitabın dördüncü babında, yani «Cezaya ehliyet 
ve bunu kaldıran veya hafifleten sebepler» adlı babta hükme bağ
lamış ve bu hallerde failin cezalandınlamıyacağına hükmetmiştir 
(m. 49/3). Binnetice kanunumuza göre bu sebepler cezaî ehliyete 
tesir eden sebeplerdir. 

İtalyan Ceza Kanunu ise, hukuka uygunluk sebeplerinden 
«Suç» başlığı altında bahsetmekte ve bu hallerde failin cezalandı-
nlamıyacağını hükme bağlamaktadır (m. 54). Ancak, İtalyan Ce
za Kanununda da bu sebeplerin, sarahaten hukuka aykırılığa tesir 
et t iklerinden bahsedilmemektedir. 

Alman Ceza kanunu da, hukuka uygunluk sebeplerini «Ceza
yı kaldıran veya hafifleten sebepler» başlığı altında tanzim etmiş 

(253) KUNTER, Kanunî Unsurlar, s. 167, 168. 
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ve gerek 52. paragrafında gerek 54. paragrafında sadece «cezayı 
müstelzim bir fiil mevcut değildir» demekle yetinmiştir. Sözü edi
len kanun hukuka aykırılık noktasından hiç bir sarahat ihtiva et
memektedir. 

Alman Ceza Kanunu, sözü geçen sebeplerin suça tesiri husu
sunda her hangi bir sarahati ihtiva etmemesi ve buna mukabil sa
dece cezaya tesirinden bahsetmesi sebebiyle TCK. ile benzerlik 
gösterir. 

Ceza kanunlarında hukuka uygunluk sebeplerinin ve bu sebep
lerden biri olan zaruret halinin hukuka aykırılığa mani oldukların
dan babsetmekisizin sadece cezaya tesir eder şekilde tanzim edilme
si bazı tereddütlere yol açabilir. Şöyleki : Sadece fiilin cezalandın-
lamıyacağını söylemek, onlann başka hukuk nizamları bakımından 
hukuka aykırılıklarının devam ettiği neticesine yol açabilir ki, bu
nun doğru olmadığını ve fiilin mazeret sebeplerinin müdahalesi 
halinde, bütün hukuk nizamı bakımından hukuka uygun olacağını 
yukarıda izah etmiştik (254). Öte yandan Erem'e göre, «bazı yaban
cı kanunlarda ve kanunumuzda yer alan, mazeret sebebinin mevcu
diyeti halinde «...ceza verilmez» kaydı genel nitelikte bir deyimdir.» 
Kanunumuz, mazeret sebeplerinin söz konusu olmadıkları diğer ba
zı hallerde de (TCK. 53) aynı tabiri kullanmıştır (255). 

İsviçre Ceza Kanununda hukuka uygunluk sebeplerinin ve bun
lardan biri olan zaruret halinin tanziminde bir özellik vardır. Bu 
sebepleri «Cezalandırmanın şartları» bölümünde ve «Hukuka uy
gun fiiller» matlabı altmda hükme bağlayan İsviçre Ceza Kanunu, 
zaruret halinde faile ceza verilerMyeceğinden bahsetmektedir (m. 
34). Buna mukabil aynı kanunun 33. maddesi meşru müdafaa ha
linde tecavüzü def hususunda tecavüze uğrıyana ve üçüncü şahsa 
hak tanımaktadır. Bu sonuncu halde fiilin hukuka uygunluğunu 

(254) Hukuka aykırılık unsurundan ve bu unsuru kaldıran sebeplerden ye
ni kanunlarda bahsedilmeye başlanmıştır. Nitekim Yunan Ceza Ka
nu «Cezalandırılabilen fiil» başlığını taşıyan ikinci faslının ikinci pa
ragrafında «fiilin haksız vasfı»ndan ve bu vasfı bertaraf eden sebep
lerden bahsetmektedir (m. 20-25). (Zikreden: DÖNMEZER-ERMAN, 
a. g. e., c. II/l, s. 2, not. 1). 

(255) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, 7. bası, s. 558. 
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kabul eden İsviçreli yazarlar, zaruret halinde işlenen fidi bakımın
dan hemfikir değildirler (256). 

Bir kısım yazarlar, zaruret halinin başkalarının menfaatine za
rar vermek hakkım —meşru müdafaada olduğu gibi— doğurdu
ğunu reddetmektedirler (257). Esasen 34. madde hükmü, 1918 ta
lihli projenin 33. maddesinde yer alan «zarurî fiil suç teşkil etmi-
yecektir» yolundaki hüküm gibi, zaruri fiilin hukuka aykırı veya 
uygun olduğu hususunda bir fikir vermeğe müsait değildir. 

İsviçre Ceza Kanununun hazırlanması sırasında ikinci müte
hassıslar komisyonu «Hukuka uygun fiiller» ımatlabını teklif etmiş
tir. Bu matlap gerek meşru müdafaayı (m. 33), gerek zaruret halini 
(m. 34) kapsamaktaydı. Bunu kabul eden Stoos, zaruret hali
nin de hukuka uygunluk sebeplerinden olabileceği gerçeğini ortaya 
koymak suretiyle «Hukuka uygun ve cezalandırılmayan fiiller» de
meyi teklif etmiş ise de, bu değişiklik kanuna geçmemiştir (258). 

Bu durumda Logoz, İsviçre Ceza Kanunu bakımından zaruri 
kılınmış fiilin, hukuka uygun olduğunu kabul etmek gerektiğini 
söylemektedir (259). 

Thormann - Von Overbeck'e göre, İsviçre Ceza Kanunun da za
ruri kılınmış fiilin hukuka uygun veya aykırı olup olmaması üze
rinde) değil de, zaruri kılınmış fiilin cezaî neticeleri üzerinde bir 
hüküm vermek istendiğinde, bütün zaruret hallerimde hukuka ay
kırılığın değil de cezalandırmanın ortadan kalkabileceği fikri çok 
mübalâğalıdır. Böylece, zaruri kılınmış fiiller meyanmda, hukuka 
uygum olanlarla sadece cezadan muafiyeti gerektirenler arasında 
bir tefrik yapomak lâzım gelir (260). 

(256) LOGOZ, Paul: Commentaire du Code Pénal Suisse, partie générale, Ne-
uchâtel- Paris 1939, s. 143. 

(257) Zikreden: LOGOZ, a. g. e., s. 144. 
(258) LOGOZ, a.g.e., s. 144. 
(259) LOGOZ, a.g.e., 144. 
(210) Zikreden: LOGOZ, a.g.e., s. 145. 

80 



ÜÇÜNCÜ BAŞLIK 

ZARURET HALİNİN BENZERİ 

MÜESSESELERLE MUKAYESESİ 

I. ZARURET HALÎ VE MEŞRU MÜDAFAA 

A. FAİL BAKIMINDAN MUKAYESE 

Esas itibariyle zaruret halinde ve meşru müdafaada ancak di
ğerini feda etmek suretiyle koTunabilen bir menfaatler ihtilâfı söz 
konusudur. Bununla beraber, bu iki müesseseyi birbirinden ayı
ran esaslı farklar mevcuttur (261). Bu farıklan, önce zaruri kılın
mış fiili işliyen kimse bakımından araştıracağız. Bundan maksat 
ne zaman fail lehine meşru müdafaadan, ne zaman zaruret halinden 
baıhsedilebileceğidir. 

Zaruret durumuna ait tehlike, isnad kabiliyetini haiz bir kim
se tarafından gayrı meşru şekilde husule getirilebilir. Bu halde, za
ruri kılınmış fiil tehlikeye sebep olan şahıstan gayrı bir şahsa kar
şı işlenmiş olmalıdır. Fiil, tehlikeye gayrımeşru olarak sebebiyet 
veren kimseye karşı işlendiği takdirde, meşru müdafaadan bahsedi
lir (262). Garnelutti bu farkı belirtmek maksadiyle zaruri kılınmış 

(261) Geniş mânada zaruret durumu meşru müdafaayı da içine alır. Filha
kika bu durum nazarî olarak başkasının hukuken korunan bir men
faatine zarar vermenin^ faile ait bir menfaati korumak için tek yol 
olarak görüldüğü bir durumdur. Şu halde, her ikisi arasında vasıta, 
gaye ve saik bakımından benzerlikler mevcuttur (LOGOZ, a. g. e., s. 137). 

(262) ANTOLISEI, Manuale, s. 219; MAGGIORE, a. g. e., s. 323; GARÇON, 
a. g. e., s. 216; RANIERI, a. g. e., s. 118; BETTIOL, a. g. e., s. 281. 
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fiilin bir «mütecaviz» e veya bir «bitaraf» a karşı olmasından bah
seder (263). 

Meşru müdafaa ile zaruret durumunun birlikte bulunduğu hal 
lerde, yani, fail tarafından bilerek sebebiyet verilmeyen ve başka
sının cezaen korunan bir hakkına zarar vermeksizin önlenemiyer.' 
şahsa karşı ağır ve filhal bir tehlikenin mevcudiyeti halinde, eğer 
fiil tehlikeye selbebiyet veren şahsa yönelmiş ise meşru müdafaa 
halinde işlenen bir fiil, yok eğer o, üçüncü bir şahsa yönelmiş ise 
zaruret durumunda işlenen bir fiil söz konusudur (264). 

Carrara, meşru müdafaa ile zaruret haili arasındaki farkı, tepki 
(reazione) ile hareket (azione) arasındaki farka istinad ettirmek
tedir. Buna göre, fail, fiilini tehlikenin sebebine yöneltmiş ise, meş
ru müdafaa halinde hareket etmiştir. Fail fiilini tehlikenin sebe
bine yöneltmediği ahvalde ise, zaruret halinde hareket etmiş
tir. (265). Ranieri de, meşru müdafaada mütecavize karşı bir tepki
den bahsetmektedir (266). 

Florian, meşru müdafaada işlenen fiilin bir tepki zaruret ha
linde işlenen fiilin ise, bir tecavüz olduğunu ileri sürmüştür (267). 

Pergola ise, tedafüi ve tecavüzî fiillerden bahseder. Buna göre, 
eğer fiil tehlikeye sebebiyet verenden gayrısına yöneltilmiş ise teza-
vüzî fiil mevcuttur. Birinci halde meşru müdafaa, ikinci halde za
ruret hali bahis konusudur (268). 

Ancak tepki ve hareketten yahut tedafüi ve tecavüzî fiilden 
bahsedildiğinde bir tefrik yapılması ileri sürülmüştür (269). Şöy
le ki, fiilin istikameti mefhumu, failin fizikî faaliyetinin tesir etti
ği madde bakımından mı yoksa, fiilin zarar verdiği menfaatin sahi
bi olan şahıs bakımından mı nazara alınacaktır? 

Bunlardan hirinoisd kabul edildiğinde, bu tefrikin, meşru mü
dafaa ile zaruret halini ayırmada esas teşkil edeceği söylenmiştir. 

(263) CARNELUTTI, a. g. e., s. 143. 
(264) MANZINI, a. g. e., s. 403, not, 1; CONTIERI, a.g.e., s. 79. 
(265) CARRARA, a.g.e., s. 224. 
(266) RANIERI, a. g. e, s. 148 
(267) FLORIAN, a.g.e., s. 539. 
(268) Zikreden: CONTIERI, a.g.e., s. 75. 
(269) CONTIERI, a.g.e., s. 79, 80. 
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Ancak bu fikir kabul edilirse makul olmıyan bazı neticeler ortaya 
çıkar. Meselâ, tabii sebeplerden husule gelmiş bir tehlikeyi def 
eden failin maddî fiillerinin 'bu tabiî sebebe yönelmiş olması halini, 
meşru müdafaa olarak kabul etmek gerekir. 

Bu ayırım ancak, tehlikenin sebebi bir insan hareketi olduğu 
hallerde, failin fiilinden doğrudan doğruya zarar gören hak veya 
menfaatin sahibi nazara alınarak yapıldığında, bir kıymet ifade 
edebilir, fakat yine de itam değildir. Zira bu ayırım, 'meşru müda
faada failin fiilinden doğrudan doğruya zarar gören hak veya men
faatin sahibi olan şahsın tehlikenin sebebi olmasını nazara alır. Bu
na mukabil, bu şahsın tehlikenin haksız sebebini teşkil etmesi üz -
linde durmamaktadır (270). 

Şurası muhakkaktır ki, zaruret durumuna bir insan fiili veya 
tabiat kuvvetleri sebebiyet verebildikleri halde, meşru müdafaa du
rumuna ancak bir insan fiili sebebiyet verebilir (271). Ve bu gün 
artık kabul edilmiştir ki, meşru müdafaa için her türlü insan fiili 
de kâfi değildir. Bunun haksız bir tecavüz teşkil etmesi 'gerekir (272). 

Şu halde, zaruret halinin bütün unsurlarının mevcudiyeti halin
de meşru müdafaanın da mevcut olup olamıyacağını tayin edebil
mek için, meşru müdafaada kanunun aradığı (TCK. m. 49/2; İt. 
CK. im. 52) tecavüzün haksızlığı şartının objektif ve sübjektif ba
kımdan mevculdîyeti araştırılmalıdır. 

Tehdit konusu zararın, objektif bakımdan bir haksızlık teşkil 
etmesi için cezaî bakımdan gayrı meşru olması şart değildir. Objek
tif hukukun her hangi bir dalı tarafından tanınan bir sübjektif hak
kı çiğnemesi kâfidir. Şüphesiz ahlâkî gayrı meşruluk, haksızlık için 
yeter olmaktan uzaktır. Suç sayılmayan bir fiil veya cezayı mucip 

(270) Meşru müdafaa ile zaruret halini tefrik etmiyen fakat her ikisini diğer 
bazı müesseselerle birlikte failde seçme hürriyetinin yokluğu formü
lü içinde mütalâa eden 1853 tarihli Toskana Ceza Kanunu bakımından 
Carrara'nın tefriki kanun tarafından emredilen kıstaslara dayanmayan, 
fakat failin işlediği fiilin tevlid ettiği vasıflardan hareketle doktrin ta
rafından ithal edilen bir tefriktir (CONTIERI, a. g. e., s. 80). 

(271) KONİ,.Burhan: Ceza Hukuku Ders Notları (teksir) Ankara 1960, 
s. 102. 

(272) LOGOZ, a.g.e., s. 137; MANZINI, a. g. e., s. 402; CONTIERI, a.g.e., s. 
80; FLORIAN, a. g. e., s. 543. 
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bir safhaya intikal etmeyen suça hazırlık hareketleri de haksız ta
arruz sayılabilir (273). 

Sübjektif bakımdan haksızlıktan bahsedebilmek için, hukuka 
riayet ve onu ihlâl hususunda iradî olarak hareket edebilen bir kim
senin, bir sübjektif hakkı çiğnemiş olması gerekir (274). 

Zaruret halinin hukuka aykırılığa tesirini tetkik ederken iza
hına çalıştığımız gibi, hukuka aykırılıktan (veya haksızlıktan) (275) 
bahsedebilmek için failin isnad kabiliyetini haiz olması ve kusurlu 
hareket etmiş bulunması şarttır. Binaenaleyh tehlikeye sebebiyet 
veren şahıs tabii sebeplerin tesiri ile cezaî ehliyetini kaybetmiş ise, 
zarar tehdidinin haksızlığından bahsedilemez. Böyle bir şahıs, suç 
işleyemeyeceği gibi, hukuken önemi haiz bir fiil de işleyemez (276). 
Bu durumda olanların fiilleri, hukuken, tabii fiillerden farksızdır. 

Buna mukabil, bir kısım yazarlar, zarar tehdidinin haksızlığını 
yalnız objektif bakımdan ele alırlar. Bunlara göre, objektif hukuk 
tarafından tanınmış olan bir sübjektif hakkın çiğnenmesi haksızlık 
için kâfidir. Failin cezaî ehliyetinin tabii sebeplerle ortadan kalkmış 
olması, tecavüzün haksızlığına ve meşru müdafaa durumunun hu
sule gelmesine mani olmaz (277). 

Bu sonuncu görüş Contieri tarafından tenkit edilmiştir: Bir 
sübjektif hakka zarar tehdidi şartı, tecavüz tehlikesi tabirinde tam 
olarak mündemiçtir. Aynı şekilde, bu 'tâbirde, tehlikenin bir insan 
fiilinin neticesinde ortaya çıkmış olduğu da ifade edilmiş bulunu-

(273) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I., s. 440; CONTİERİ, a.g.e., s. 81; 
MANZINI, a. g. e., s. 359. 

(274) MANZINI, a.g.e., s. 360; CONTİERİ, a.g.e., s. 81. 
(275) WELZEL, hukuka aykırılık ve haksızlığı farklı mânalarda kullanmak 

istemiştir : Hukuka aykırılık, hukuk nizamı ile arasında çatışma mü
nasebeti olan bir fiilin özelliğidir. Haksızlık ise, hukuka aykırı fiilin 
bütünü, yani bu fiil ile fiilin konusu hakkında bir kıymet hükmüdür 
(Das Deutsche Strafrecht, Sechste Auflage, Berlin, 1958, s. 15, 16). 

(276) MANZINI, a.g.e., s. 360; DÖNMEZER - ERMAN, a.g.e., c. I I / l , s. 111, 
112; ALTAVILIA, Enrico: Stato di necessità; Nuovo Digesta Italiano, 
Torino 1939, e. Vi l i , s. 967. 

(277) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I., s. 440; DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., 
s. I l l , 112; MAGGIORE, a.g.e., s. 309; MEZGER, Diritto penale, s. 252; 
Von HIPPEL, a.g.e., s. 159; TAN, Hadi: Alman Hukukunda Meşru 
Müdafaa, Adalet Ceridesi, 1939, n. 2, s. 290; MAJNO, a.g.e., s. 204. 
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yor. Çünkü ancak bir insan diğer bir insanın sübjektif hakkına za
rar verebilir. Vakıa kanun, bir sübjektif halkm çiğnenmesi şartına, 
haksızlık şartını da ilâve ederse de bundan maksat, tehlikeye sebe
biyet veren şahsın başkasına ait bir sübjektif hakka zarar vermesi
ni bir hukukî normun yasak etmiş olmasıdır. Bu da, söz konusu şah
sın, bu huıkulkî normum muhatabı olma ehliyetini haiz bir şahıs ol
ması gerektiğini gösterir. Bu yeterlik, tabii bir sebepten dolayı ce
za hukuku yeterliğine sahip olmayan bir şahısta mevcut değildir. 
Çünkü böyle bir şahsın işlediği fiil, ona sorumluluk yükleyen hu
kuken gayrı meşru bir fiil teşkil edemez. Bunun neticesi olarak, baş
kasının sübjektif bir hakkını tehdit eden tehlikenin sahibi, huku
ken gayri meşru fiil işlemek yeterliğinden mahrum bir şahıs ise-ki 
tabii bir sebepten dolayı ceza hukuku yeterliğinden mahrum şahıs
lar bu durumdadır-, zarar tehdidi haksızlık karakteri taşımaz ve ne
ticede meşru müdafaa durumu mevcut değildir. Eğer bütün şartlar 
mevcut ise zaruret durumundan söz edilebilir (278). 

Haksızlığın objektif olarak mevcudiyetini meşru müdafaa için 
yeter görenlerin fikirlerine katılmıyoruz. Kanaatımızca, meşru mü
dafaadan bahısedilebilmesii için haksızlığın hem objektif bakımdan, 
hem de sübjektif bakımdan mevcudiyeti şarttır. Tabiî sebeplerle 
ceza hukukuna muhatap olma yeterliğini haiz olmıyan, yahut fiilleri 
kendilerinin kusurlu iradelerine izafe olunmıyan kimselerin, tabiî 
hadiselerden farksız olan davranışlarını haksız telâkki etmeğe im
kân yoktur. Bu kimselere karşı ancak zaruret halinden bahsedile
bilir. 

Zaruret durumu ile meşru müdafaa durumunun bir arada bu
lunması halinde bu iki müesseseyi birbirinden ayıran diğer bir özel
liğin de zaruri kılınmış fiilin hedefi olduğunu belirtmiştik. Böyle 
durumlarda zaruret halinden bahsedilebilmesi için, zaruri kılınmış 
fiilin gayrı meşru bir şekilde tehlikeye sebebiyet veren şahsa karşı 
işlenmemiş olması lâzımdır. Aksi halde, ortada meşru müdafaa var
dır (279). 

(278) CONTIERI, a. g. e., s. 82. 
(279) CARNELUTTI, a. g. e., s. 143; CONTIERI, a. g. e., s. 83; MANZINI, 

a. g. e., s. 402; SALTELLI, Carlo-ROMANO DI FALCO, Enrico: Com
mento teorico-pratico del nuovo codice penale, e. I, quarta ristampa, 
Torino 1931, s. 325. 
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Zaruri kılınmış fiilin farklı durumda bulunan birden fazla kim' 
şeye zarar vermesi halinde de, meseleye aynı görüş açısından bakıl
dığında, değişik bir neticeye varmaya imkân yoktur. Şöyle ki, bu 
fiilden zarar gören şahıslardan bir kısmı tehlikeye gayrı meşru bir 
şekilde sebebiyet vermiş olabilirler. Diğer bir kısanının ise, tehlike
nin tahakukunda ya hiç rolü yoktur veya müdahalesi olmasına rağ
men tabii sebeplerden dolayı isnad edilemez durumdadırlar. Birin
ci durumda bulunanlara karşı meşru müdafaadan, ikinci durumda
kilere karşı zaruret halinden söz edilir. 

Ancak, burada bir sual varit olabilir. Zaruret durumu ile meşru 
müdafaa durumu birlikte bulunduklarında, zaruret durumu zaru
ri kılınmış fiilin hukuka uygunluğuna esas olabilir mi? Başka bir 
deyişle, böyle hallerde fail, fiilini mutlak surette tehlikeye gayrı 
meşru şekilde sebebiyet veren şahsa karşı mı yöneltmelidir? Yoksa 
masum üçüncü şahıslara karşı da yöneltebilir mi? Bu meseleyi Al
man doktrini, meşru müdafaa durumunda işlenen bir fiil ile tehli
kenin önünde geçilebildiği takdirde, masum üçüncü şahıslara kar
şı işlenen fiilin meşruiyetini tanımamak şeklinde halletmiştir (280). 
Böyle bir halde esasen zaruret durumu mevcut değildir. Burada 
zaruri kılınmış fiilin meşru müdafaa durumunda işlenmiş fiile na
zaran ikinci derecede kalmasının sebebi, haksız muarız dururken 
masum bir şahsa zarar vermenin meşru bir hareket olmayacağı de
ğildir. Bu hukuk dışı bir mülâhazadır. Bunun asıl sebebi, zaruret 
durumunun şartlarından biri olan tehlikenin, zaruri kılınmış fiil
den gayrı bir yolla önüne geçilememesi şartının tahakkuk etmemiş 
olmasıdır. Eğer fail, cezaen gayrı meşru olmıyan bir fiil ile tehlike
nin önüne geçebiliyorsa, zaruret durumu yoktur. Aynı şekilde böy
le bir fiil, meşru müdafaa gibi suçun teşekkülüne mani olan bir se
bepten dolayı cezaen gayrı meşru karakterini kaybetmişse, yine za
ruret durumu mevcut değildir. Bunun için de, meşru müdafaa du
rumuna işlenmiş filin tek başına tehlikeyi önlemeğe yeıterli olması 
gerekir. Aksi halde, zaruret durumu mevcuttur. Çünki, bu halde 
tehlikenin zaruri kılınmış fiilden başka bir yolla önlenebileceği id
dia olunamaz (281). 

(280) CONTIERI, a. g. e., s. 84. 
(281) CONTIERI, a.g.e., s., 85. 
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Bu hallerde zaruri kılınmış fiilin ikinci derecede kalabilmesinin 
bir diğer şartı da şudur: Meşru müdafaa durumunda işlenen fiil, 
tehlikeyi önlemeğe kâfi geldiği gibi, faili veya başkasını ağır şahsi 
zarar tehlikesine sokmamahdır. Bazan meşru müdafaa zaruret du
rumu tehlikesinin önüne geçerken, öte yandan fail veya başkası için 
şahsa karşı ağır bir zarar tehlikesine sebebiyet verebilir. Böyle bir 
durumda tehlike yok edilmiş değil, başka bir şekil almıştır. Bin-
netice bu gibi hallerde zaruret durumu kabul edilmelidir (282). 

B. TEHLİKEYE SEBEBİYET VEREN ŞAHIS BAKIMINDAN MUKAYESE 

Zaruret hali ile meşru müdafaanın diğer bir yönden, yani teh
likeye sebebiyet veren şahıs bakımından tetkiki, halli gereken ba
zı problemleri ortaya koyar. 

Bir kere tehlikeye meşru müdafaa durumunda işlenen bir fiil 
ile sebebiyet verilmiş olabilir. Yani tehlikeye sebebiyet veren şahıs, 
kendisine karşı yapılan haksız bir tecavüzü def etmek için, haksız 
tecavüz failini tehlikeye sokmuş olabilir. Burada haksız tecavüzü 
def eden şahsın fiili, meşru müdafaanın hudutları dahilinde kalmış 
ise hukuken gayrı meşru değildir. Bu sebepten, meşru müdafaanın 
icrası sebebiyle vuku bulan zarar tehdidi, haksız tecavüz teşkil et
mez ve netice olarak meşru müdafaaya karşı meşru müdafaadan 
bahsedilemez (283). Haksız tecavüzde bulunan kimse lehine, tehli
keye bilerek sebebiyet vermiş olduğu cihetle, zaruret halinden de 
bahsedilemez. Ancak meşru müdafaadan istifade eden şahıs, bu mü
nasebetle tecavüz edenden gayrı bir kimseye yönelen bir zarar teh
likesine sebep olursa, o şahıs lehine, şartları yerine geldiği takdirde, 
zaruret durumunun mevcudiyeti kabul edilebilir (284). 

Yahut tehlikeye sebep olan şahıs, buna bir zaruri kılınmış fiili 
işlerken sebep olmuş olabilir. Bu durumu iki kısıtmda mütalâa et
mek mümkündür. Şöyleki: Bu tehlikeyi önlemek istiyen şahıs tara
fından doğrudan doğruya zararlandırılan hak veya menfaatin sahi
bi, tehlikeye sebep olan şahsın kendisidir veya bu şahıs bir başka 
kimsedir. 

(282) CONTIERI, a.g.e., s. 86. 
(283) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, 440; DÖNMEZER - ERMAN, a.g.e., 

c. II/l, s. 110; CONTIERI, a.g.e. s. 86; RANIERI, a.g.e., s. 147. 
(284) CONTIERI, a.g.e., s. 87. 
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Eğer fail tarafından işlenen zaruri kılınmış fiilden doğrudan 
doğruya zarar gören kimse, tehlikeye ilk zaruri kılınmış fiilin icra
sı ile sebep olan şahıstan gayrı bir şahıs ise, fail lehine bir zaruret 
durumunun mevcudiyetinden şüphe edilemez. Buna mukabil, bura
da meşru müdafaadan söz edilemez. Çünki fiil tehlikeye sebebiyet 
vermemiş bir kimse aleyhine işlenmiştir (285). 

Failin fiilinden doğrudan doğruya zarar gören şahıs, zaruri kı
lınmış bir fiili işlerken tehlikeye sebep olan şahıs ise, fail lehine za
ruret halinden mi yoksa meşru müdafaadan mı bahsedilecektir? 
Diğer bir söyleyişle, zaruret haline karşı zaruret halinden mi yoksa 
meşru müdafaadan mı bahsedilebilir? 

Bu mesele yazarlar arasında ihtilaflıdır. 
Bir kısım yazarlar, bu durumda ancak zaruret halinden bahse-

dilebileceğini ileri sürerler (286). Bunlara göre, meşru müdafaada 
aranan tecavüzün haksızlığı, zaruret halinde hareket eden kimsenin 
fiilinde mevcut değildir. Zaruri kılınmış fiilin tehlikeye sebep olan 
şahsa karşı olması ile, tehlikeye sebep olmayan şahsa karşı olması 
arasında bu bakımdan fark yoktur. 

Bu fikre taraftar olanlardan Manzini'ye göre, zaruret halini ta
nıyan norm, zaruret halinde bulunan şahsa, kendisini veya başka
larını koruma hususunda meşru bir selâhiyet verir. Binaenaleyh 
fiil, masum bir kimsenin şahsına zarar verse dahi, bu durumda süb
jektif olarak haksız yani hukuka aykırı değildir. Eğer bu fiilden za
rar gören üçüncü şahıs, netice olarak zaruret halinde bulunan şah
sa karşı hareket ederse, meşru müdafaa halinde bulunmaz. Çünki, 
haksız tecavüz tehlikesi şartı eksiktir. Diğer taraftan, bir kimsenin, 
sübjektif olarak haksız olmasa bile, zaruret halindeki şahsın teca
vüzüne tahammül etmesini kabul etmek de pek insaflı bir tutum 
olmaz. Çünki bu şahıs, diğer şahsın kendisini veya üçüncü bir şahsı 
kurtarmak istediği tehlikenin sebebine tamamen yabancıdır. Bu 
durumda, zaruret halinde bulunan şahıs tarafından saldırıya uğrı-
yan kimse de zaruret halindedir (287). 

(285) CONTIERI, a.g.e., s. 88. 
(286) MANZINI, a.g.e., s. 402; MAGGIORE, a.g.e., s. 324; CONTIERI, a. g.-

e., s. 129; VIDAL-MAGNOL, a.g.e., s. 270; DÖNMEZER - ERMAN, a.g.e., 
c. I I / l , s. 125; TANER, a.g.e., s. 430, von LISZT, a . g . e , s. 219. 

(287) MANZINI, a . g . e , s. 402. 
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Diğer bir kısım yazarlar, zaruret halinde bulunan kimsenin iş
lediği zaruri kılınmış fiilden kendisini veya başkalarını kurtarmak 
istiyen kimsenin işlediği fiil zaruri kılınmış fiilin failinden gayrı bir 
kimseye karşı ise zaruret halinden, buna mukabil, fiil zaruret hali 
sebebiyle tehlikeye sebebiyet veren şahıs aleyhine işlenmiş ise, an
cak meşru müdafaadan bahsedilebileceğini söylemektedirler (288) 

Kanaatımızca bu sonuncu anlayış kabul edilemez. Biz zaruret 
haline karşı ancak zaruret halinin ileri sürülebileceğini kabul edi 
yoruz: Hukuka uygunluk sebeplerinin ve bunlardan biri olan zaru
ret halinin suça tesirini incelerken, bunların hukuka aykırılığın ta
hakkukuna mani olduğunu ve hukuka aykırılığın da tek olduğunu 
kabul etmiştik. Binaenaleyh zaruret hali, bu durumda işlenen fiilin 
bütün hukuk nizamına karşı aykırılığını ortadan kaldırarak onü 
hukuka uygun bir fiil haline getirir. Hukuka uygun ve hukuk dü
zeni tarafından tasvip gören bir fiilin haksız tecavüz teşkil etmesi 
düşünülemiyeceği cihetle, zaruri kılınmış fiile karşı eğer şartları 
mevcut ise, ancak zaruret halinden bahsedilebilir. 

Bu konuya son vermeden bu iki müessese arasındaki diğer ba
zı farklara da kısaca temas edeceğiz. 

Manzini şöyle bir fark ileri sürmektedir: Meşru müdafaa dai
ma fertler arasında bir münasebeti farz ettiği halde, bir cezaî hak
lılık sebebi olarak zaruret halinde bu münasebet, daima fert ile ce
za kanunu tarafından korunan menfaatlerin sahibi sıfatiyle devlet 
arasındadır. Ve bu, ceza normunun ihlâli keyfiyetine özel bir hak 
veya menfaatin zarar görmesi halinin eklenmesinde de böyledir. 
Filhakika meşru müdafaada, kanun tarafından düzenlene fertler 
arasındaki münasebet, bir hakkı, haksız bir tecavüzün yarattığı fil-
hal mevcut bir tehlikeye karşı müdafaa etmekte, yani tehlikenin 
İradî sebebine karşı koymak zaruretinden neş'et edip, mazur görül
mektedir. Buna mukabil zaruret hali dolayısiyle hareket eden kim
se, hiç bir zaman kabili isnad bir sebebe karşı harekete geçmeyip, 
ihlâl edilen ceza hükmü tarafından korunan kamu menfaatine ve 
bazan tehlikenin sebebiyle hiç bir ilgisi olmayan bir şahıs veya şe
ye karşı hareket etmektedir (289). 

(288) ALTAVILLA, Lo stato di necessità, s. 968; aynı fikirde olan alman mü
ellifleri için bk. CONTIERI, a. g. e., s. 88. 

(289) MANZINI, a. g. e., s. 402. 

89 



Diğer bir fark da, bilhassa İtalyan Ceza Kanununda kendisini 
gösterir. Sözü geçen kanunun zaruret halinden bahseden 54. mad
desi, zaruret haline istinaden korunabilecek hakları tahdidi olarak 
gösterdiği halde, meşru müdafaayı, hükme bağlayan 52. maddesi 
herhangi bir haktan (un diritto) bahsetmektedir. 

Bu iki müessese arasında bir diğer fark da, başka şekilde ha
reket edebilme imkânının tesbitinde kendisini gösterir. İlerde bu 
hususa teferruatlı bir şekilde temas edeceğiz. Ancak şunu belirtelim 
ki, zaruret halinde fiil masum kimselere karşı işlendiği cihetle, bu 
fiilin, tehlikeyi bertaraf etmek hususunda tek çare olması gere
kir (290). 

II. ZARURET HALİ VE MÜCBİR SEBEP 

Failin şuur ve iradesinin mahsulü olmayan karşı koyarmyacağı 
veya önliyemiyeceği bir dış kuvvetin, şahsı suça itmesi hali olan 
mücbir sebep ile zaruret hali büyük bir benzerlıik gösterir. Zira 
her iki halde de fail, kendisini dış şartların kurbanı olarak bulur. 
Ancak bu iki müessese esas itibariyle birbirinden farklıdır (291). 

Zaruret halinde bulunan kimse suç işlemeğe mezun kılınmış 
ise de, icbar edilmiş değildir. Yani kendisini veya üçüncü şahsı fe
da ederek suçu işlemiyebilir. Fakat mücbir sebep halinde failin 
başka şekilde hareket etme imkânı yoktur. Bunun neticesi olarak 
bu iki müessese arasındaki en bariz fark ortaya çıkar: Zaruret ha
linde fail iradî olarak hareket eder. Esasen iradî hareket, hukuka 
uygunluk sebeplerinin mümeyyiz vasfıdır. Halbuki mücbir sebep 
halinde fail, kendisini kanuna uygun hareket etmek imkânsızlığı 
içinde bulur ve bu da kusurluluğu ortadan kaldıran bir sebep teş
kil eder. Zira bu hallerde failin isteme kabiliyeti. mevcut değildir 
ve fail ile fiil arasındaki psişik bağın noksanlığı, fiilin ona isnad 
edilmesine imkân vermez. 

(290) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, s. 450. FORIERS, a. g. e , s. 215; MAI
NO, a. g. e., s. 210; FROSALI, R. Alberto: Sistema penale italiano, par
te prima e. II, Torino 1958, s. 331. 

(291) Geniş bilgi için bk. MANZINI, a. g. e., s. 403, VABRES, a. g. e., s. 215 
vd.; MAGGIORE, a. g. e., s. 387 vd.; DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., e. 
II/l , s. 308 vd; SANTORO, A. : Manuale di diritto penale, e. I, Torino 
1958, s. 427. ) 
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III. ZARURET HALİ VE MADDÎ VE MANEVÎ CEBİR 

Maddî cebir, bir kimsenin maddî sakilde zorlanmak suretiyle 
suç işlemeğe itilmesi hali olup, zaruret halinden esaslı şekilde fark
lılık arzeder (292). Maddî cebirde fail cebir istimal edenin bir ale
ti haline gelir ve failin şahsiyeti yok olur (agitur non agit) (293). 
Zaruret halinin aksine, maddî cebir halinde failin iradesinin mev
cudiyetinden bahsedilemez. Binnetice kusurluluğa tesir eden bir 
hal söz konusudur. 

Maddî cebir halinde, zaruret hali şartlarının tahakkuku aran
maz. Yani bu halde ne şahsa yönelmiş ağır bir tehlike ihtimali, ne 
de tehlike ile fiil arasında nisbet farkı aranır. Ancak maddî cebir 
halinde işlenen fiilden, cebri istimal eden kimse sorumlu olur. Her 
nekadar İtalyan Ceza Kanununun (m. 46) aksine, Kanunumuzda 
bu hususta bir sarahat mevcut değil ise de, farklı düşünmek için 
bir sebep yoktur. 

Manevî cebire gelince, bir fikre göre, zaruret hali manevî ce-
birin bir nevi aşağı derecesinden ibarettir. Bu fikir kabul edilemez. 
Filhakika iki müessese arasında esaslı farklar vardır. Bir kere ma
nevî cebirde hareket şekli faile dikte edilmiştir. Halbuki zaruret 
halinde fail kendisini bir karar vermeğe mecbur hissetmekte
dir. (294). Ayrıca zaruret halinde fail iradesine sahip olmasına 
rağmen, manevî cebirde failin iradesi aşırı derecede zorlanmıştır. 
Bir dereceye kadar zorlanmış irade dahi bir iradedir kaidesi kabul 
edilebilirse de bu, hiç bir zaman manevî cebrin, failin cezaî sorum
luluğunu ortadan kaldıracak şekilde tahakkuk edemiyeceği ve böy
le bir kesafete ulaşamıyacağı anlamına gelmez (295). Tehdidin, ya
ni manevî cebrin bu duruma ulaşması ve binnetice cezasızlıktan 
bahsedilebilmesi için zaruret halinin bütün şartlarının tahakkuku 
gerekir (296). Basit tehditlerin bu neticeyi doğurmasına imkân yok
tur. 

Bu iki müessese arasında bir diğer fark da, kendisini, failin 
psikolojisinde gösterir. Manevî cebir halinde fail kötülük yaptığı-

(292) DÖNMEZER-ERMAN, a. g. e., c. I I / l , s. 311. 
(293) MANZINI, a. g. e., s. 483; SANTORO a. g. e., s. 427. 
(294) FORIERS, a.g.e., s. 44. 
(295) MANZINI, a.g.e., s. 403. 
(296) MANZINI, a.g.e., s. 403; DÖNMEZER - ERMAN, s.g.e., c. I I / l , s. 313. 
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ni bilmektedir. Oysa, zaruret hallerinin ekserisinde fail iyi hareket 
ettiği kanaatindedir (297). 

Şüphesiz zaruret halinde tehlikenin ağırlığının failde aşırı bir 
korku hissi yarattığı hallerde, bu iki müessese birbirine yaklaşmış 
olabilirse de, hadiselerin çoğunda bunları tefrik etmek mümkün
dür. Esasen bu tefrik şarttır. Çünki zaruret halinde hukuka aykı
rılığa, manevî cebirde ise manevî unsura tesir söz konusudur. Ara
larındaki bu benzerlik dolayısiyle bazı kanunlar, (meselâ, İtalyan 
Ceza Kanunu m. 54) manevî cebri -bu hal manevî unsura tesir et
mesine rağmen- zaruret halinin bir nev'i olarak mütalâa etmişler
dir. 

Kanunumuzda manevî cebir hakkında bir sarahat mevcut de
ğildir. Burada da maddî cebirdeki gibi düşünmek gerekir (298). 

(297) FORIERS, a.g.e., s. 44. 
(298) Bu hususta bk. DÖNMEZER-ERMAN, a.g.e., c. H / 1 , s. 314. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ZARURET HALİNİN ŞARTLARI 

BİRİNCİ BAŞLIK 

ZARURET DURUMU VE ZARURİ KILINMIŞ 

FİİL TEFRİKİ 

Zaruret halinin şartlarını tetkike başlamadan önce, buraya 
kadarki izahlarımızda sık sık kullandığımız iki mefhumu açıkça 
belirtmek gerekir. Bu iki mefhumdan birincisi zaruret durumu 
(situazione di necessità), diğeri de zaruri kılınmış fiil (fatto ne
cessitato) dır (1). 

Zaruret durumu, zaruri kılınmış fiilin ön şartıdır. Yani zaru
ri kılınmış fiilin icra edilebilmesi için gerekli şartları gösterir. 
Başka bir söyleyişle, zaruret durumu tahakkuk etmelidir ki, za
ruri kılınmış fiil işlenebilsin. 

Zaruret durumu, fail tarafından bilerek sebebiyet verilmemiş 
ve ancak zarurî kılınmış fiil vasıtasıyla kaçınılması mümkün, fai
lin veya başkasının nefsine müteveccih ağır ve muhakkak bir teh
likenin varlığını ifade eder. Zaruri kılınmış fiil ise, kanunen suç 
olarak derpiş edilen ve zaruret durumunun özelliğini teşkil eden 
tehlikeden kendisini veya başkasını kurtarmak mecburiyeti altın
da fail tarafından işlenmiş fiilden ibarettir (2). 

(1) CONTIERI, a.g.e., s. 28. 
(2) CONTIERI, a.g.e., s. 28. 
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Zaruret halinin tahakkuk edebihcesi için, Kanunumuzun za
ruret halini tanzim eden 49/3. maddesinde mevcut olmamasına 
rağmen, müessesenin mahiyetinden ve diğer kanunî hükümlerden 
doğan iki şartin daha mevcudiyeti gerekir. Bunların birincisi, teh
dit edilen hak veya menfaat sahibinin, kendisini tehlikeye atmak 
hususunda özel bir hukukî vazifesi olmaması; diğeri de, fiil ile 
tehlike arasında bir nisbetin mevcudiyetidir (3). İlk şart zaruret 
durumuna, ikinci şart ise zaruri kılınmış fiile taallûk eder. 

Zaruret durumu ile zaruri kılınmış fiil arasındaki rabıta, za
ruret, yani zaruri kılınmış fiil ile zaruret durumunun husule getir
diği tehlikeden kurtulma arasındaki hususî gaî bir münasebet ta
rafından kurulur (4). 

Zaruret hali dolayısiyle kanunun faile bahşettiği cezasızlıktan 
söz edilebilmesi için gerek zaruret durumuna ait şartların, gerek 
zaruri kılınmış fiile ait şartların tam olarak tahakkuk etmiş ol
ması gerekir. 

Zarurî kılınmış fiilin ön şartını teşkil etmesi bakımından, ön
ce zaruret durumunun, daha sonra da zaruri kılınmış fiilin şart
larını inceliyeceğiz. Mamafih bu şartları ön şartlar ve aslî şartlar 
yahut tehlikeye taallûk eden şartlar ve korunmaya taallûk eden 
şartlar (5) diye bir ayrıma tabi tutan yazarlar da vardır. 

(3) İtalyan Ceza Kanununun zaruret halinden bahseden maddesi (f. 3) şu hük
mü ihtiva eder : Zaruret haline taaluk eden birinci fıkra hükmü «teh
likeye maruz kalmak hususunda mahsus bir hukukî vecibe altında bu
lunan kimse hakkında tatbik edilemez». TCK. nun zaruret halinde bah
seden maddesi bu hususta bir hüküm ihtiva etmemektedir. Ancak 
nisbet şartı 50. maddede hükmü bağlanmıştır. 

(4) FORIERS, a.g.e., s. 328. 
(5) DÖNMEZER-ERMAN, a.g.e., c. H/1, s. 130. 
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İKİNCİ BAŞLIK 

ZARURET DURUMUNUN ŞARTLARI 

I. BÎR TEHLİKENİN MEVCUDİYETİ ŞARTI 

Zaruret durumundan bahsedebilmek için, her şeyden evvel 
bir tehlikenin mevcudiyeti şarttır. Tehlike mefhumu çeşitli hukuk 
sahalarında nazara alınmıştır (6). Bu mefhum ceza hukuku saha
sında, bilhassa neticesi zarar veya tehlike şeklinde tezahür eden 
suçlarda, âmmenin selâmeti aleyhine işlenen suçlarda ve meşru 
müdafaada geniş bir tatbik görür (7). Tehlike çeşitli şekillerde ta
rif edilmiştir. Hukuka aykırı bir neticeyi doğurmak imkân veya 
ihtimali (8) yahut da şahıs veya eşyaya şâmil hukukî zarar hak
kında objektif ihtimal (9) diye tarif edilebilir. Objektif olarak ele 
alındığında tehlike, bir vakıa veya birden ziyade vakıaların bir 
hakkın kaybına veya azalmasına yahut bir menfaatin feda edilme
sine veya tehdidine sebep olmaya elverişliliğidir. Bu elverişliliği 
insan aklı tarafından verilen bir hükümden müstakil olarak tasav
vur etmeğe imkân yoktur. Çünki zarar ihtimali bir gerçeğin ifade
si değildir. Gerçekte sadece insan zekâsının bir zarar imkân ve ih
timalini ön gördüğü vakıalar mevcuttur (10). Ancak tehlike mef
humunun aynı zamanda sübjektif bir mefhum olduğu da iddia 
edilmiştir. Şöyle ki: Objektif olarak mütalâa edildiğinde tehlikenin 

(6) Bu konuda geniş bilgi için bk. ROCCO, a. g. e., s., 285 vd. 
(7) CONTIERI, a. g. e., s. 29; EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, s. 499; aynı 

yazar, a. g. e., c. II, s. 579; DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., c. I, s. 359, 360. 
(8) DÖNMEZER-ERMAN, a.g.e., c. I, s. 359. 
(9) EREM( Türk Ceza Hukuku, c. II, s. 579. 

(10) CONTIERI, a.g.e., s. 29. 
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mevcudiyetinin ön görülmesi hakkındaki hüküm, sübjektif olarak 
tehlikeyi ifade eder (11). 

Zarar ve tehlike farklı kavramlardır. Zarar bir hakkın kaybı 
veya azalması yahut bir menfaatin feda edilmesi veya tahdididir. 
Halbuki tehlike bir veya birden fazla vakıaların bu neticeleri do
ğurmağa elverişliliğidir. Tehlike kavramı, zararın gerçekleşmeye 
henüz başlamamış olması, veya hiç olmazsa neticenin şeklî tekem
mülünün henüz gerçekleşmemiş olmasını gerektirir. Aksi halde 
tehlikeden değil, zarardan söz edilir (12). Binnetice zarar bir ger
çeklik, tehlike ise bunun gerekleşebilmesi imkânıdır (13). 

Tehlikenin filhal oluşu şartında da belirtileceği üzere, zararın 
gerçekleşmesi ihtimali olan tehlike, zararın vukuundan evvel uzun 
bir zaman devam edebilir. Yani tehlikeli durum, bir zarar meyda
na getirmeye matuf bir veya birden ziyade vakıa şeklinde belli ol
mayan bir zaman için yer alabilir. Aynı şekilde, zarar imkânını 
artıran yeni vakıalar birbirleri üzerine eklenebüirler. Böyle du
rumlarda zaruri kılınmış fiil, tehlikenin devamı müddetince her 
an işlenebilir. Hatta zararın kısmen gerçekleşmeye başlamış olma
sı da buna mani değildir. Bu takdirde, o ana kadar meydana gel
miş olan zarar, henüz vuku bulmamış daha büyük zarar muvace
hesinde, zarar yaratmaya elverişli vakıa hüviyetine sahip olur. 
Bu sebeple tehlike hala mevcut sayılarak zaruri kılınmış fiille ber
taraf edilmesi mümkündür (14). 

Zarar vukua gelmiş, fakat sona ermemiş, yani zararlı netice 
devamlılık arzetmiş olabilir. Bu halde zararın zaman içinde tema
disi, bizatihi bir zarar imkânı yani bir tehlikedir ve buna karşı 
zarurî kılınmış fiille mukabele edilebilir (15). 

II. TEHLİKENİN FİLHAL OLMASI ŞARTI 
A. GENEL OLARAK 

Zaruret durumunun şartlarından biri. de, tehlikenin filhal ol
masıdır. Bundan maksat, zararın filhal olması değildir. Böyle oi
di) CONTIERI, a.g.e., s. 29; ayrıca bk. ROCCO a. g. e. s. 303. 
(12) MANZINI, a.g.e., s. 408. 
(13) CONTIERI, a.g.e, s. 30. 
(14) MANZINI, a.g.e., s. 408; CONTIERI, a.g.e, s. 30. 
(15) CONTIERI, a.g.e, s. 31. 
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saydı, tehlikeden yani zarar ihtimalinden değil bizatihi zarardan 
bahsedilirdi. Binaenaleyh zararın başlamış olması şart değil
dir (16). Cantieri'nin dediği gibi, zararın başlamış olması istisnaî 
bir hal olup, bu durumda zaruret halinden ancak zararın henü? 
sona ermemiş olması şartiyle bahsedilebilir (17). 

B. FİLHAL TEHLİKENİN ÖZELLİKLERİ 

1. Tehlikenin gerçek olması. 

Tehlikenin filhal mevcut olabilmesi için, zarar vukuunun sa
dece muhtemel veya mümkün olması kâfi değildir. Zararın yakın 
bir gelecekte gerçekleşeceğini gösteren kuvvetli bir ihtimal mevcut 
olmalıdır (18). 

Her şeyden önce, zarar imkânı olarak anlaşılan tehlike ile 
tehlike imkânım birbirinden ayırmak gerekir. Bir hak veya men
faate zarar verebilecek bir veya daha çok vakıanın fiilen tahakku
ku ile, bir hak veya menfaate zarar verecek vakıaların fiilen tahak
kuku imkânı farklı hususlardır. Bir tehlike imkânı hiç bir zaman 
tehlike değildir (19). 

Erem, zararlı hadisenin henüz başlamamış veya tekemmül et
memiş olması hallerinde tehlike unsurundan bahsedilemiyeceğini 
söylemekle, tehlikenin filhal olması için bir hak veya menfaate za-

(16) ANTOLISEI, Manuale, a. g. e., s. 221. 
(17) CONTIERI a. g. e, s. 31; Nitekim cebren ırzına geçilen bir kadının ço

cuğunu aldırmasını zaruret halinin meşru kılamıyacağmı söyliyen mü
elliflere göre> bu hallerde evvelce vaki taarruzun neticesi bir zarar 
mevcuttur. Rüşeymin imha edilmesinin hakiki saiki bir tehlikeyi ber
taraf etmek değil, intikam almaktır. Çünki tehlike geçmiştir. Orta
da sadece bir zarar mevcuttur. Bk. SABATINI, Guglielmo : Çocuk Dü 
sürmede zaruret hali ve kast (Çev : Rifat Atabay) Adliye Ceridesi, 
1939, n. 10, s. 1284; ÇAĞLAYAN Muhtar, Çocuk Düşürmede Zaruret 
Hali, Adalet Dergisi, 1955, n. 12, s. 1181. MANZINI ise ırza geçmenin 
zararlı neticesi olan gebelik, kadının nefsi için ağır ve filhal tehlikeyi 
doğuran devamlı bir sebep olduğu için bu halde kadının zaruret halin
den faydalanabileceğini söyler (1936 tarihli bası, e. VII, 501). 

(18) MANZINI, a. g. e, s. 407. 
(19) Tehlike imkânını, hakiki veya müşahhas, geçmiş veya hazır yahut di

rekt tehlikeden ayırmak için, buna mücerret tehlike demek mümkün
dür. (CONTIERI, a .g .e , s. 32), 
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rar verebilecek bir veya müteaddit vakıaların fiilen tahakkuk et
miş olmasını şart koşar görünmektedir (20). 

Tahakkuk derecesi ne kadar büyük olursa olsun tehlike imkâ
nı filhal bir tehlike değildir (21). Tehlike ancak gerçek (effettivo) 
olabilir. Yani bir hak veya menfaati zarara uğratabilecek bir veya 
birden fazla olayın açıkça tahakkuk etmiş olması gerekir. Buna 
istinaden bir kısım yazarlar, tehlikenin bir tehlike tehlikesi yani 
müstakbel bir tehlike olmayıp, gerçekten tahakkuk etmiş olması 
şartını filhallığm bir neticesi olarak ileri sürerler (22). Contieri 
bu şartın, tehlike mefhumuna dahil bulunan filhallik özelliğinde 
değil, bizatihi tehlike mefhumunda mündemiç olduğunu kabul 
eder. Bununla beraber, yine aynı yazara göre, bu anlayış, zaruret 
durumu tehlikesinin, ancak gerçek bir tehlike olduğu hususunda
ki her türlü şüpheyi gidermek bakımından faydalıdır (23). 

Gerçek tehlike geçmişte veya halde (presente) olabilir. Yani 
zarar tevlid edebilecek hâdiselerin tahakkuku, bu hâdiselerin yok 
olmasıyla veya bunların zarar tevlid edebilme özelliklerinin kay
bıyla sona ermiş olabilir. Bu halde geçmiş bir tehlike söz konu
sudur. Eğer zararı doğurabilecek hâdiselerin tahakkuku, hadisele
rin mevcudiyetinde veya zararı doğurabilme özelliklerinde devam 
ediyorsa, tehlike haldedir, yani mevcuttur (24). 

Yazarların ekserisine göre, tehlikenin filhalliğinden maksat, 
her şeyden önce, tehlikenin, zaruri kılınmış fiilin icrasına başla
nıldığı anda mevcudiyetidir (25). Böylece filhal tehlike mefhumu, 
geçmiş tehlike mefhumundan ayrılır "e ona zıttır. 

Filhallik konusunda, yakınlık veya zararın vuku bulması ihti
mali şartının, tehlikenin mevcudiyeti (presente) şartına inzimam 
ettiğini söyleyen yazarlar vardır (26). Manzini ise, tehlikenin filhal 

(21) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, s. 447. 
(21) Aksi fikir için bk. DÖNMEZER - ERMAN, a .g.e, c. I I / l , s. 131. 
(22) Bu müellifler için bk. CONTİERİ, a.g.e., s. 32. 
(23) CONTİERİ, a .g.e, s. 33. 
(24) CONTİERİ, a .g.e, s. 33. 
(25) CARRARA, a.g.e., s. 225; ALTAVILLA, Lo stato di necessità; s. 967; 

ERDOĞDU, a. g. m., s. 800.; aksi fikir için bk. FLORIAN, a. g. e.; s. 542; 
DÖNMEZER-ERMAN, a g e . , c : H/1, s. 131. 

(26Ì FLORIAN, a .g.e, s. 542. 
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mevcut olabilmesi için zarann vukuunun sadece muhtemel veya 
mümkün olması yetmez, onun yakın bir gelecekte gerçekleşeceği
ni gösterecek derecede bir ihtimal mevcut olmalıdır, demekte
dir (27). Böylece adı geçen yazar yakınlık ile ihtimal mefhumları
nı birleştirmiştir. 

Contieri'e göre, mevcut (presente) tehlike ve filhal tehlike mü
teradif mefhumdurlar ve biri diğerinden farklı bir şey ihtiva etmez. 
Öte yandan, Manzini'nin yaptığı gibi yakınlık (imminenza) ile ih
timali birbirine bağlamak da hatalıdır. Yakınlık, tehlikenin mev
cudiyetini, bu tehlikenin zarar haline gelmesinden ayıran müdde
te taallûk eder. İhtimal ise, tehlikenin zarar haline gelme imkânı
nın az veya çok olması meselesiyle ilgilidir. Meselâ, öyle bir durum 
ortaya çıkar ki, bu durumda bir tehlikenin muhtemel değil, ancak 
mümkün olmasına rağmen zarar, eğer tahakkuk edecek ise, çok kı
sa bir zaman sonra tahakkuk edebilir. Binaenaleyh, tehlike yakın
dır. Bunun aksine, tehlikenin çok muhtemel olmasına rağmen, an
cak bir müddet sonra tahakkuk edebilecektir. Bu halde tehlike ya
kın bir tehlike değildir Bu iki mefhumdan birincisi ikincisine dahil 
olmadığı gibi, bunlardan hiç biri filhallik mefhumunda da mün
demiç değildir (28). 

2. Zararın yakınlığı. 

Filhal olma özelliği zarara değil tehlikeye taallûk ettiği cihet
le, zararın yakınlığının tehlikenin filhal olması için şart olmadığı 
ekseri yazarlarca kabul edilmiştir. 

Erem, zararın yakınlığının şart olmadığını, ancak tehlikenin, 
zararlı neticeleri bilâhare önlenmesi mümkün olmıyan bir sebebe 
meydan verebilecek durumda olmasının yeter görülmesi gerektiği
ni söylemektedir (29). 

Antolisei de, tehlikenin filhal olması için zararın derhal vu
kuunun şart olmadığını söyledikten sonra, İtalyan Temyiz Mahke
mesinin 14.Ekim.1932 tarihli bir kararını zikretmektedir. Yüksek 
Mahkeme bu kararında, meskûn bir mahalde dolaşan ve henüz o 

(28) MANZINI, a. g. e, s. 407. 
(28) CONTIERI, a.g.e., s. 34. 
(29) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, s. 447, 
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mahalde oturanlara saldırmamış veya buna teşebbüs dahi etmemiş 
olan kuduz bir köpeği öldürmek için yasak bir silâhla meskenin
den dışarı çıkan şahsın bu hareketini zaruret hali olarak kabul et
miştir (30). 

Manzini'ye göre de, filhalliğin kabulü için, tehlikenin zararı 
derhal doğurabilecek mahiyette olması şart değildir. Bunun için 
tehlikenin zararın kaçınılmaz olduğunu kabul ettiren hali yakın 
bir gelecekte doğurması ihtimalinin mevcudiyeti kâfidir (31). 

Contieri, Manzini'nin fikrine itiraz etmekte ve haklı olarak 
şöyle demektedir: Hakikatta şu iki ihtimal varittir. Birincisi, teh
like durumunun, esas zararın önüne geçilmez sebebini tevlid etmek 
suretiyle zarara sebep olmasıdır. Bu halde tehlike mevcuttur; ya
ni filhaldir. Zararın doğrudan doğruya vuku bulduğu anın ehem
miyeti yoktur. İkincisi ise, tehlike durumunun bu karakteri haiz 
olmaması halidir. Bu halde tehlike mevcut, yani filhal, değildir. 
Binaenaleyh, zararın yakınlığı filhallik mefhumunda bizzarure mün
demiç değildir (32). 

Diğer taraftan, zaruret halinden bahsedilebilmesi için hemen 
daima zararın yakınlığı aranmaktadır. Ancak bu filhallik mefhu
munun bir neticesi değildir. Bilâkis, tehlikenin başka şekilde önü
ne geçilememesi şartının bir neticesi olarak kendisini hissettirir. 
Zira, tehlikenin mevcudiyeti ile zararın veya zararın önüne geçil
mesi mümkün olmayan sebebinin tahakkuku arasında uzunca bir 
zamanın geçmiş olması halinde, zaruri kılınmış fiil kaçınılmaz ol
ma karakterini kaybedebilir. Kaybedebilir diyoruz, çünkü bu müd
det, yani tehlike ile zararın veya zararın önüne geçilmesi mümkün 
olmayan sebebinin tahakkuku arasındaki müddetin uzunca bir 
müddet olmasına rağmen, istisnaî olarak, zaruri kılınmış fiil kaçı
nılmazlık karakterini taşıyorsa tehlike yine filhal olacak ve başka 
türlü tahaffuz imkânsızlığına binaen zaruret durumu mevcut sayı
lacaktır. Bunun neticesi olarak fail, zararın veya zararın bilahare 
önlenmesi mümkün olmayan sebebinin yakın olmasını beklemeğe 
mecbur olmaksızın, zaruri kılınmış fiili işleyebilecektir (33). Me-

(30) ANTOLISEI, Manuale, s. 222. 
(31) MANZINI, a. g. e, s. 408. 
(32) CONTİERİ, a.g.e, s. 34, 35. 
(33) CONTTERIİ a. g. e., s. 35. 
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selâ, hamile bir kadın, bir ölünün teşhisine yetkili makamlarca da
vet edildiğinde (CMUK. m. 80), bu işte hazır bulunmasının cenin 
üzerinde yapacağı tesiri düşünerek davete icabet etmezse zaruret 
halinden istifade etmelidir (34). Aynı şekilde kadının halen müpta-
lâ bulunduğu hastalığın, gelecekte artmasını önlemek için tek çare 
olması sebebiyle gebeliğe nihayet veren doktor da zaruret halin
den istifade edecektir (35). Her nekadar Logoz bu hallerde tehli
kenin yakınlığından bahsedilemiyeceğini, binnetice zaruret hali
nin mevcut olamıyacağını söylemekte ise de (36), bu hallerde teh
likenin mevcudiyetinden şüphe edilemez (37). Ancak, zararın uzak
lığı söz konusudur. Bununla beraber zararın bilâhare önlenemez-
liği sebebinin mevcudiyetine binaen bu hallerde zaruret durumu
nun tahakkuk ettiğini ve ölünün teşhisine gitmiyen kadının, gebe
liğe son veren doktorun hareketlerinin kaçınılmaz olmaları sebe
biyle zaruri kılınmış fiiller olduğunu kabul etmek gerekir. 

3. Zararın muhtemel olması. 

Zararın muhtemelliği mefhumunun, tehlikenin filhalliği mef
humunda mündemiç olup olmadığı meselesinin de ihtilaflı olduğu
nu yukarıda belirtmiştik. 

Bazı alman yazarları (38) ve Manzini buna müsbet cevap ver
mektedirler. Ancak, Manzini'ye göre, muhtemelliğin, zararın veya 
zararın bilâhare önlenmesi mümkün olmayan sebebinin tahakku
kunu yakın telâkki ettirecek derecede bir muhtemellik olduğuna 
işaret etmiştik. Burada bu meseleye menfî cevap verenlerin ve bil
hassa Contieri'nin düşüncelerini inceleyeceğiz. 

Sözü geçen yazara göre, muhtemellik, tehlikenin filhalliği mef
humunda mündemiç değildir. Tehlike ve zarar zıddiyet halindedir
ler. Binaenaleyh tehlike için zararın imkân derecesi önemsizdir. 
Tehlike esas anlamında daima gerçek (effettivo) tır. Şu halde bir 
tehlike tehlikesi veya müstakbel tehlike, bir tehlike değildir. Fa
kat gerçek bir tehlike geçmiş veya filhal olabilir. Filhallik mefhu
munda zarar imkânı bizzarure yer almaz. Daha doğrusu zaruret 

(34) MANZINI, a. g. e., s. 408; EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I., s. 447. 
(35) LOGOZ, a.g.e, s. 139; EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I., s. 447. 
(36) LOGOZ, a. g. e, s. 139. 
(37) Aksi fikir için bk. EREM, Türk Ceza Hukuku,, c. I. s. 447. 
(38) Bu yazarlar için bk. CONTIERI, a.g.e, s. 35. 
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hali durumlarında muhtemellik karakteri normal olarak tehlikeye 
bağlanır; fakat bu bağlılık, tehlikenin filhalliği şartının değil, za
ruri kılınmış fiilin tehlikeyle mütenasip olması zaruretinin bir ne
ticesidir. Zira fiil ile tehlike arasındaki nisbet, zaruri kılınmış fiilin 
koruduğu hak veya menfaat ile tehlike arasındaki nisbetten ibaret 
değildir. Bu nisbet, aynı zaman, zaruri kılınmış fiili ika eden kim
se tarafından zarar verilen hukuken himaye edilen hak veya men
faat ile tehlikenin arz ettiği zarar imkânı arasındaki münasebeti 
de ifade eder. Bu sebepten eğer zaruri kılınmış fiil, cezaen korunan 
ve özel bir önem taşıyan bir hak veya menfaatin ağır bir şekilde 
ihlâlinden ibaret ise, buna tekabül eden mütenasip bir tehlike ol
malıdır. Yani bu tehlike büyük bir imkân derecesi ihtiva etmelidir. 
Bunun mânası da, tehlikenin muhtemel olmasıdır. Ancak bu yoldan 
tehlikenin muhtemellik özelliği fiilhallik özelliğine katılabilir; fa
kat bu özellik filhallik mefhumunda mündemiç değildir. Binaena
leyh, zaruri kılınmış fiil bir ağırlık karakteri arzetmediği hallerde 
buna muayyen bir imkân derecesi ihtiva eden yani muhtemel ola
rak vasıf lan dırılabilen bir tehlike tekabül edemez (39). 

Binnetice, zaruret durumunun filhal tehlikesinden maksat, 
bir veya daha ziyade vakıaların, bir hakkın kaybını veya azalması
nı, bir menfaatin feda edilmesini veya tahdidini husule getirmek 
iktidarının zarurî kılınmış fiilin icrasına başlandığı anda mevcut 
olmasıdır (40). 

Tehlikenin filhalliği zaruri kılınmış fiilin icrasına başlanıldığı 
anda mevcut olmasına rağmen, fiilin icrasına devam edildiği sonra
ki safhalarda bu özellik kaybolabilir. Şüphesiz, bu andan itibaren 
zaruret halinden bahsedilemiyecek ve fiil hukuka aykırı olacaktır. 
Bunun aksi de varit olabilir. Yani, tehlike, fail hareketine başla
dıktan sonra, fakat henüz icra safhası sona ermeden ortaya çıka
bilir veya evvelce mevcut olup da ortadan kalkmış bulunan bir 
tehlike yeniden zuhur edebilir. Bu durumda iki hali biribirinden 
ayırmak lâzımdır. Eğer tehlike ortaya çıkıncaya kadar işlenen fiil
ler cezaen yasaklanmış bir zarar veya tehlike neticesini doğurma
ğa kâfi iseler, zaruret hali bu fiilleri meşru kılamaz. Aksi halde, 
yani bu fiiller tek başlarına bir suç vasfını haiz değillerse, ortada 
hukuka aykırı bir fiil mevcut değildir. 

(39) CONTIERI a.g.e., s. 36. 
(40) CONTIERI, a. g. e., s. 37 
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Fliiìin icrasına başlanıldığında, tehlike mevcut olmadığı halde, 
fiilin icrasından sonra fakat neticenin meydana gelmesinden önce 
tehlike zuhur edebilir. Fiilin icrası anında tehlikenin filhal olmadı
ğı cihetle, zaruret durumundan bahsedilemiyeceği ve bu halde fiilin 
hukuka aykırı olmaya devam edeceği tabiidir (41). 

Gerek İtalyan Ceza Kanunu (m. 54), gerek Alman Ceza Kanu
nu (§54) filhal tehlikeden bahsetmektedir. İsviçre Ceza Kanunu 
(m. 34) ise, muhakkak tehlikeden söz etmektedir. 

Kanunumuzda da filhal kelimesi kullanılmamış ve İsviçre Ka
nununda olduğu gibi, «muhakkak bir tehlike» den bahsedilmiştir. 
Kanaatımızca, buradaki «muhakkak» kelimesi, filhallik mefhumu
na değil (42) tehlikenin zararı tevlit edebilme vasfına taallûk et
mektedir. Böylece kanun, tehlike ihtimalinin zaruri kılınmış fiili 
meşrulaştıramıyacağını belirtmek istemiştir. Halbuki filhallik mef
humu, tehlikenin zaman içindeki yerini tayin eder. Ancak bu, ka
nunumuzun tehlikenin filhal olması şartını aramadığı anlamına 
gelmez. Tehlikenin filhal olması şartı, zaruret hali müessesesinin 
esasında mündemiçtir. Esasen meşru müdafaada tehlikenin filhal 
olmasını şart koşan Kanunumuzun, masum bir üçüncü şahsa zarar 
verme imkânını tanıyan zaruret halinde bu şartı aramadığını kabu
le imkân yoktur. 

III. TEHLİKENİN HEDEFİNE İLİŞKİN ŞARTLAR 

A. ŞAHSIN HAYATINA VE VÜCUT TAMAMİYETİNE KARŞI TEHLİKE 

Gerek ceza kanunlarında zaruret halini tanzim eden hüküm
lerin farklılık arzetmesi, gerek bu hükümlerin meseleye tam bir 
vuzuh verecek şekilde kaleme alınmış olmaması, tehlikenin hedefi 
meselesinde müellifler arasında fikir birliğinin teessüsüne mani 
olmuştur. 

Bilhassa İtalyan Ceza Kanununun 54. maddesinde derpiş olu
nan «şahsa zarar» mefhumunun ne gibi hakları ihtiva ettiği husu
su italyan yazarları arasında ihtilâf konusudur. 

(41) CONTIERI, a.g.e., s. 37. 
(42) Aksi fikir için bk. DÖNMEZER - ERMAN, a.g.e., c. U/1, s. 131. 
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Bir kısım yazarlar (43) şahsa zarar mefhumunun sadece fizikî 
tamamiyete yani hayata ve şahsî bütünlüğe karşı zararları içine 
aldığını kabul ederler (44). 

Bu fikre taraftar olanlar bilhassa şu delillere istinad ederler: 
Bir kere Kanunun hazırlık çalışmalarında yukarıda zikredilen iba
renin dar bir şekilde yorumlanmasından bahsedilmiştir. Nitekim 
Ceza Kanunu Projesine ait Bakanlık raporunda şöyle denilmektey
di: Bir çok kimseler tarafından meşru müdafaadakine paralel ola
rak, niçin zaruret hali müessesesinin de bütün hakları içine alacak 
şekilde şümullendirilmediği sorulmuştur. Fakat meşru müdafaa
nın, başkasının hareketine karşı bir tepki veya tecavüz tehdidin
de bulunan şahsa karşı bir faaliyet olmasına mukabil, zaruret ha
linde şahsın, kendi hakkını kurtarmak için tehlikeli durumun do
ğuşunda herhangi bir rolü bulunmayan şahıslara ait hakları feda 
etmektedir. Bu sebepten müesseseyi, şahsın kendisinin veya baş
kasının fizikî bütünlüğünden gayri bir hakka teşmil etmek doğru 
olmaz (45). 

Öte yandan bu fikir taraftarlarına göre, ferdin hayat ve vücut 
tamamiyetinden gayri bir takım hak ve menfaatlerini himaye zım
nında işlediği fiillerin suç teşkil etmesine mani olan bazı özel hü
kümler zaruret halinden mülhemdirler. Bu hak ve menfaatler, hür
riyet ve şereftir. Nitekim İtalyan Ceza Kanununun 384. maıdSdesi, «361, 
362, 363, 364, 365, 366, 369, 372, 373, 374 ve 378 inci maddelerde ön
görülen hallerde fiili kendisini veya yakın bir akrabasını hürriye
tine veya şerefine müteveccih ağır ve muhakkak bir zarardan kurtar
mak zaruretinin şevki ile işleyen kimse cezalandırılmaz» hükmünü 
ihtiva etmektedir (46). Binaenaleyh hürriyet ve şeref 54. maddenin 

(43) SALTELLI-ROMANO DI FALCO, a g e . , s. 327; BATTAGLINE a g e , 
s. 238; CIVOLI, Cesare : Della imputabilità e delle cause che la 
escludono o la diminuiscono, Enciclopedia del diritto penale italiano, 
Milano 1904, e. V, s. 165 vd.; MANFREDINI, Mario : Manuale di diritto 
penale, Milano 1931, s. 58; diğer müellifler için bk. CONTIERI, a. g. e., 38. 

(44) SALTELLI-ROMANO DI FALCO, a g e , s. 327, BATTAGLINI, a g e , 
s. 238. 

(45) MANZINI a. g. e., s. 406, not. 1. 
(46) Burada sayılan maddelerdeki suçlar adlî faaliyete karşı işlenen suç

lardır. 
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(İCK.) muhtevasına dahil olsaydı, kanunun 384. maddesindeki sâ-
rahata lüzum kalmazdı (47). 

Ayrıca, suçun mevcut olabilmesi için, genel kasdın kâfi olma
dığı ve failde ayrıca özel bir kasdın arandığı kasdî suçlar da vardır. 
Bu çeşit suçlarda, failin fizikî bütünlüğünden gayri haklarını ko
rumak saiki ile hareket etmiş olması halinde, fiil özel kasdın yok
luğu sebebiyle suç teşkil etmiyecektir. Binnetice bu hallerde zaru
ret haline müracaat etmek lüzumsuzdur (48). 

Alman Ceza Kanunundaki duruma gelince: Bu kanunun 54. 
Paragrafı, failin veya yakınlarının hayat veya vücutları için mevcut 
tehlikeden bahseder. Bu sebepten Alman doktrini, zaruret halinde 
korunabilecek hakların ancak hayat veya vücut olabileceğini ka
bul etmiştir (49). Hayat veya vücudun dışında kalan diğer haklara 
(hürriyet, şeref, dinî, mameleki ve mülkiyet hakları gibi) mütevec
cih tehlikeler, zaruret hali sahasına dahil değildir (50). 

Türk Ceza Kanunu bakımından Taner, zaruret halinin yalnız 
hayata ve vücudun tamamiyetine karşı mevcut tehlikeler bakımın
dan mes'uliyetsizlik sebebi olabileceğini kabul etmektedir (51). 

B. ŞAHSA AİT DİĞER BÜTÜN HAKLARA KARŞI TEHLİKE 

Çok yaygın bir doktrine göre, zaruret hali yalnız hayata ve vü
cut bütünlüğüne karşı vaki tehlikeleri def etmek için işlenen fiille
ri değil, aynı zamanda şahsa ait diğer haklara karşı tehlikeleri def 
etmek için işlenmiş olan fiilleri de meşru kılar (52). 

(47) CIVOLI, a. g. m. s. 166. Müellif burada 1889 tarihli Kanununun 215. 
maddesini nazara alır . 

(48) CIVOLI, a.g.m. s. 167; ayrıca bk. CONTIERI, a.g.e, s. 41. 
(49) MEZGER, Diritto penale, s. 385; von HIPPEL, a.g.e., s. 169; von 

LISZT, a.g.e, s. 221. 
(51) MEZGER, Diritto penale, s. 385; von LISZT, a.g.e., s. 221. 
(51) TANER, a.g.e, s. 428. 
(52) MANZINI, a.g.e., s. 406; CONTIERI, a.g.e, s. 39 vd.; ANTOLISEI, 

Manuale, s. 222; MAGGIORE, a. g. e, s. 320; VANNINI, Manuale, s. 59; 
aynı müeelif, Ricostruzione sintetica, s. 74; RANIERI, a. g. e, s. 149; 
NUVOLONE, Pietro : I limiti taciti della norma penale, Palermo 1947; 
FLORIAN, a g e , , s. 453; SABATINI, a g e , s. 109; CAVALLO, Vin
cenzo : Diritto penale, parte generale, e. II, Milano 1955, s. 688! VAB-
cenzo : Diritto penale, parte generale, e. II, Milano 1955, s. 688; VAB-
RES, a. g. e., s. 227; FROSALI, a. g. e., s. 331; PANNAIN, R. : Manuale-
di diritto penale, parte generale, terza edizione, 1962, s. 654; GROSSO, 
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Bu fikir taraftarları her şeyden önce yalnız hayata ve şahsı 
tamamiyete karşı tehlikelerin zaruret haline sebebiyet verebilece
ğini kabul edenlerin ileri sürdükleri fikirleri reddederler (53). 

Bir kere, hazırlık çalışmalarına dair ileri sürülen deliller ik
na edici değildir. Çünki, aynı çalışmalarda dar tefsiri reddeden ba
zı pasajlara da rastlamak mümkündür. Kaldı ki, buradaki durum 
tefsir cinin, kanunun hazırlık safhalarına müracaat edemiyeceği bir 
durumdur. Çünki kanunun iradesi, şüphe götürmez bir açıklıkla 
belirmiştir. Burada kanunun sistematiğine müracaat etmek gerekir. 
Zaruret haline dair 54. madde (İCK) hükmünü ihtiva eden Ceza 
Kanunu aynı zamanda ikinci kitabında muayyen bir başlık ihtiva 
etmektedir. Onikinci başlık olan bu başlık, «Şahsa karşı işlenen 
cürümler» başlığını taşımakta ve «Ferdin hayatı ve tamamiyetine 
karşı işlenen cürümler» i, «Namusa karşı işlenen cürümler» i, ve 
«Ferdî hürriyete karşı işlenen cürümler» i ihtiva etmektedir. Bi
naenaleyh 54. madde normunun tefsiri söz konusu olduğunda, şah
sa karşı zarar mefhumunu tayin etmek için müracaat edilecek tef
sir kaynağı, şahsa ait hak ve menfaatleri cezaen koruyan normlar
dır. Bu normlar ise, yukarıda görüldüğü üzere, sadece şahsın haya
tını ve vücut bütünlüğünü himaye ile kifayet etmemekte, aynı za
manda onun şeref ve ferdî hürriyetini de korumaktadır (54). 

Daraltıcı tefsire taraftar olanların İtalyan Ceza Kanununun 
384. maddesine mütedair delilleri de tenkid edilmiştir. Her şeyden 
önce, 384. maddenin gayesi, zaruret halinin genel normunu şahsa 
ait hürriyet ve şeref haklarını korumak için işlenen bazı fiillere 
teşmil etmek değildir. 384. madde normunu haklı göstermek için 
başka sebepler vardır. Binaenaleyh, İCK. nun 384. maddesinde fer
dî hürriyet ve şereften bahsetmiş olması, 54. maddenin bu çeşit 
hak ve menfaatleri kurtarmak için işlenen zaruri kılınmış fiilleri 
derpiş etmediğini ifade etmez. 384. madde, yukarıda da belirttiği
miz gibi, zaruri kılınmış fiilin adlî faaliyete ait menfaatlere zarar 
vermesi haline dair olup 54. maddeye nazaran özel bir normu tem
sil eder. Bundan iki netice ortaya çıkar. Bir kere, 54. maddenin 
aksine, burada zaruret halinin gerektirdiği yardım ancak bir yakın 
akraba lehine yapılmış olmalıdır. Halbuki 54. maddede böyle bir 
tahdit mevcut değildir. Saniyen 384. maddenin tatbik edilamiyece-

(53) Bu tenkitler için bk. ayrıca GROSSO, a. g. e., s. 182 vd. 
(54) CONTIEOI, a. g. e., s, 38, 39. 
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ği adliye aleyhine cürümlere (meselâ, suç tasnnd (im. 376), iftira 
(m. 368) ) 54. madde mucibince de zaruret hali tatbik edilemiyeeeık-
tir. Ancak bunun sebebi, 54. maddenin hürriyet veya şerefin ko
runması için işlenen zaruri kılınmış fiili derpiş etmemiş olması de
ğil, bilâkis 384. maddenin adlî faaliyet aleyhine işlenmiş bütün cü
rümler için zaruret hali mevzuunu düzenliyen ve bu itibarla 54. 
maddenin koyduğu genel kuralın uygulanması imkânını bertaraf 
eden özel bir hüküm olmasıdır (55). 

Aynı şekilde, ırkın tamamiyet ve sağlığına karşı işlenmiş bazı 
cürümlerde failin kendisinin veya bir yakın akrabasının şerefini 
kurtarmasını hafifletici bir sebep olarak derpiş eden İtalyan Ceza 
Kanununun 551. maddesi de bu konuda daha az ikna edicidir. 54. 
maddedeki genel normun yerini alan bu hükme göre şeref kurtar
ma, suçu değil, cezayı azaltan bir sebeptir. Ayrıca bu suçlar bakı
mından başkalarının şerefini kurtarma zarureti, ancak yakın akra
balar bahis konusu olduğunda hukukî bir önem taşımaktadır (56). 

Bu itibarla, şahsın hayat ve vücut tamamiyetinden başka hak 
ve menfaatlerini kurtarma zaruretine hukukî bir önem tanıyan 
özel ceza kaidelerinin mevcudiyetini, 54. maddede (İCK.) yer alan 
genel kuralın nazara aldığı sadece hayat ve vücut tamamiyeti dı
şında kalan şahsî menfaatlerin tehlikeye maruz kalmaları ihtima
lini derpiş ettikleri neticesini çıkaracak şekilde anlamamak icap 
eder (57). 

Daraltıcı tefsire taraftar olanların ileri sürdükleri son delile, 
yani kanunun ayrıca özel kastı şart kıldığı bazı suçlarda failin fizi
kî bütünlüğünden gayri haklarını korumak saiki ile hareket etmiş 
olması halinde suçsuzluğun sebebinin zaruret hali değil, özel kas
tın yokluğu olduğu iddiasına gelince, bu mülâhazanın doğruluğu 
kabul edilebilir. Çünki bu zaruri kılınmış bir fiilin suçun unsurla
rına sahip olup olmadığının araştırılması, mantıkan, bu fiili meş
ru kılacak bir zaruret durumunun mevcut olup olmadığını araştır
maktan önce gelir. Ancak bu, şahsa ıkarşı zarar mefhumunun dar 
tefsiri lehinde bir delil teşkil edemez. Sübjektif unsurun sırf umu
mi kasttan ibaret olduğu suçlar bir yana, bu cins suçları derpiş 

(55) CONTIERI, a. g. e, s. 39, 40. 
(56) CONTIERI, a.g.e, s. 40. 
(57) CONTIERI, a.g.e, s. 41. 
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eden normlar tarafından korunan hak veya menfaatlerin, failin 
fizik bütünlüğünden gayri haklarını kurtarmak zorunda kalması 
sebebiyle zarar görmüş olmaları halinde, fiilin suç teşkil edip et
mediği meselesi sübjektif unsurun mevcut olmamasına müsteni
den değil, ancak zaruret halinin tatbik edilip edilemiyeceğinin tes-
biti ile mümkündür (58). 

İtalyan Ceza Kanunu bakımından zaruret halini fizikî bütün
lüğe münhasır kılmak istemiyen yazarlara göre, kanun himayesini 
fizikî bütünlükle tahdit etmemektedir. 54. maddenin (İCK.) kaleme 
alınış şekli karşısında, zaruret hali, zaruri olarak manevî şahsiyet
le ilgili olan haklan da içine almaktadır (59). Filhakika 54. mad
de «şahsa karşı ağır zarar» demek suretiyle korunan hakların şah
sî karakterini kuvvetlendirmekte (60), buna mukabil şahsa ait 
haklar arasında bir ayırım yapmamaktadır. Öte yandan, şahsa kar
şı zarar mefhumunun geniş bir şekilde tefsirine taraftar olunmadı
ğında, lâfzî tefsiri bir tarafa bırakıp, daraltıcı tefsiri buna tercih 
etmek için kuvvetli delillere ihtiyaç vardır. Kanunun hazırlık ça
lışmalarına, şahsın hususi haklarını koruma zarureti ile ilgili özel 
hükümlere ve nihayet saikin nazara alındığı suçlara bakarak, bu 
konuda dar tefsire taraftar olunamaz. Zira bunlar kâfi kuvvette de
liller değildir. Bu mefhumun lâfzî tefsirinin ise, İtalyan Ceza Kanu
nunun ikinci kitabının onikinci başlığına istinaden yapılması gere
kir (61). 

Grosso ise, zaruret haline müsteniden himaye edilecek hakla
rın sahasının bütün şahsiyet haklarını içine alacak şekilde genişle
tilmesi gerektiğini söylemekte ve daha da ileri giderek mameleki 
haklara vaki zararın manevî akislerinin de buna dahil olması lü
zumuna işaret etmektedir (62). İsviçre Ceza Kanunu zaruret hali
ne istinaden korunacak haklar bakımından bir tahdit ihtiva etme
mektedir. Adı geçen kanunun 34. maddesi, «Bir kimsenin menfaa
tine, hususiyle hayat, fizikî tamamiyet, hürriyet, şeref, servetine 
müteveccih ve muhakkak bir tehlike» den bahsetmektedir. Böyle-

(58) CONTIERI, a. g. e., s. 41. 
(59) MANZINI, a. g. e., s. 406; MAGGIORE, a. g. e , s. 320; ANTOLISEI 

Manuale, s. 222. 
(60) FLOROAN, a. g. e., s. 543, 544, 
(61) CONTIERI, a. g. e., s. 41, 42. 
(62) GROSSO, a. g. e., s. 188. 
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ce daha evvelki Kanton kanunlarından farklı olarak bu şekilde 
himaye edilen menfaatin cinsi önem taşımamaktadır. 34. madde
de sayılan haklar misâl kabilinden dir (63). 

Türk Ceza Kanunundaki duruma gelince: Kanunumuzun zaru
ret halini hükme bağlayan 49/3 maddesi «Gerek nefsini ve gerek 
başkasını... ağır ve muhakkak bir tehlikeden...» muhafaza 
zaruretinden bahsetmektedir. Böylece kanun, zaruret haline isti
naden korunabilecek haklan «nefis» mefhumu ile sınırlandırmış 
görünmektedir. Bu mefhumun lâfzî mânası esas alınacak olursa, 
zaruret halinde korunacak haklan hayat ve şahsî tamamiyete in
hisar ettirmek gerekecektir (64). Nitekim Taner'e göre, nefse kar
şı tehlike, hayat veya vücut bütünlüğünü tehdit eden tehlike de
mektir (65). 

Erem, TCK. m. 49/2 de «nefis veya ırza vuku bulan» taarruz
dan bahsedilmesine mukabil, zaruret haline dair üçüncü bentte 
sadece «nefis» tabirinin kullanılmış olmasına bakarak nefis tabiri
ne dar mâna vermek kanunun sadece lâfzma uygun olmaktan ileri 
gidemez, demekte ve «nefis» teriminin geniş mânada kullanılarak 
yalnız hayat ve vücut bütünlüğüne karşı yönelmiş tehlikelerde de
ğil, fakat ırza müteveccih tehlikelerde de zaruret halinden baıhse-
dilebileceğini ilâve etmektedir (66). 

Dönmezer - Erman ise, daha ileri gitmekte ve «nefis» terimine 
verilecek mâna ile İtalyan Ceza Kanununun 54. maddesinde kulla
nılan şahsa karşı zarar mefhumuna İtalyan müelliflerinin verdikle
ri geniş mânayı verir görünmektedir. Adı geçen yazarlar, meşru 
müdafaadan bahsederken kanunumuzun «nefis» tâbirinden sonra 
«ırz» kelimesini de kullanmasından ve bu sonuncusunun ıztırar 
haline taallûk eden hükümde yer almamasından, ırza müteveccih 
bir tehlikenin ıztırar haline mahal veremiyeceği ileri sürülemez, 

(63) LOGOZ, a.g.e., s. 139. 
(64) «Nefis veya «nefs» kelifesinin lügat mânası : Ruh, Can, hayat, kişi, 

öz varlık v. s. bk, ÖZÖN, Nihat, Osmanlıca Türkçe Sözlük( İstanbul 
1955, s. 659; ayrıca Türkçe Sözlük, T. D.K. Yayınları, üçüncü bası, An
kara, 1959, s. 581. 

(65) TANER, a.g.e., s. 429. 
(66) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, s. 446; aynı fikir için bk. ERDOĞDU, 

a.g .m. s. 798. 
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zira 49. maddenin ikinci bendine eklenen «ırz» tâbiri, esasen nefis 
ibaresinin taaammun ettiği mânayı daraltmak için değil, belki de 
tavzih etmek maksadile maddeye ilâve edilmiştir» dedikten sonra 
tehlikenin sıhhate, hürriyete, iffete ve şerefe karşı olabileceğini de 
ilâve etmektedirler (67). Böylece İtalyan yazarlarının anlayışına 
yaklaşmaktadırlar. Ancak, bugünkü halliyle Ceza Kanunumuzun 
buna imkân verdiğini kabul etmek oldukça güçtür. Bir kere, 49/3. 
maddede kullanılan «nefis» teriminin lâfzî mânası ne kadar geniş 
anlaşılırsa anlaşılsın, hiç bir şekilde, hürriyet ve şeref gibi manevî 
hak ve menfaatlere teşmil edilemez (68). Diğer taraftan Yargıtay 
da, bilhassa meşru müdafaa ile ilgili verdiği kararlarda 49. madde
nin 2 ve 3 nolu bentlerinde kullanılan «nefis» ve «ırz» mefhumları
nı geniş tutmamak temayülündedir. Nitekim. Yargıtay, bir kara
lında (69) «49 uncu maddenin ikinci fıkrası ırza geçmek fiiline ma
ruz kalan şahsın filhal bir taarruzdan kurtarılması kastiyle işlenen 
fiillere ait olup kaçırmak suçu ırza geçmekten müstakil ayrı bir suç 
olması bakımından hâdiseye bu fıkranın tatbiki mümkün» değil
dir demektedir. 

Ayrıca, mehaz kanunun hazırlanması sırasında, 1887 tarihli 
Bakanlık raporunda, yine meşru müdafaa ile ilgili olarak, tecavüz 
«şahıs hakkında (yani hayata vücuda ve ırza) vaki olmalıdır» de
nilmekteydi (70). 

Meşru müdafaa hakkında bu daraltıcı yorumlar nazara alın
dığında, müessesenin mahiyeti icabı meşru müdafaadan daha dar 
olarak anlaşılması icap eden zaruret halinde (71) «nefis» terimini 
bütün şahsî haklara şâmil olacak şekilde anlamak, kanunda mevcut 
olmıyan bir hususu ona ilâve etmemek endişesi karşısında, daha 
da müşkilleşiyor. Bununla beraber, 49. maddenin üçüncü bendin-

(67) DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., c. II, s. 132. 
(68) Aksi fikir için bk. GÖZÜBÜYÜK, A. Pulat : Türk Ceza Kanunu Şerhi, 

c. I, Ankara 1961, s. 189; BELGESAY_ a. g. e., s. 45. 
(69) Birinci Ceza Dairesinin 15.1.1953 tarih ve E. 305/K. 137 sayılı ka ran 

(PERINÇEK, Sadık : Türk Ceza Kanunu, üçüncü bası, İstanbul 
1959, s. 83). 

(70) MAJNO, a. g. e., s. 202. 
(71) Nitekim İtalyan Ceza Kanununun meşru müdafaayı hükme bağlayan 

52. maddesi bu haklan saymaması ve herhangi bir haktan bahsetme
sine mukabil, zaruret halini hükme bağlayan 54. maddesi şahas kar
şı zarardan bahsetmektedir. Böylece zaruret hali için bir tahdit ka
bul etmiştir. 
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deki «nefis» terimini, ikinci bendindeki «ırz» mefhumuna teşmil 
etmekte kanuna aykırı bir anlayış mevcut olmadığını sanıyoruz. 

C. ŞAHSA KARŞI ZARAR MEFHUMU 

Buraya kadar Alman, İtalyan, İsviçre ve Türk Ceza kanunla
rına göre ne gibi haklara karşı tehlikelerin zaruret durumuna im
kân verebileceğini izaha çalıştık. Burada bilhassa şahsa karşı za
rar mefhumundan ne anlaşılacağı meselesine temas edeceğiz. 

Şahsa karşı zarar mefhumunu tarif ve muhtevasını tesbit için, 
şahsa ait hak ve menfaatleri koruyan hükümleri nazara almak ge
rekir. İtalyan Ceza Kanunu bu bakımdan büyük bir özellik ihtiva 
eder. Mezkûr kanun 54. maddesinde şahsa zarar tehlikesinden bah
settiğini ve yazarların büyük bir ekseriyetinin şahsa karşı zarardan, 
aynı kanunun ikinci kitabının onikinci başlığındaki hükümler vası-
tasiyle korunan hakları anladığını yukarıda belirtmiştik. Bu normlar 
şahsa ait hak veya menfaatler arasında, her şeyden evvel, şahsın 
hayatını ve vücut bütünlüğünü derpiş ederler. Ayrıca, şeref ve fer
dî hürriyetler de adı geçen başlık altında hükme bağlanmıştır. Fer
dî hürriyetin diğer bir hususi cephesi de, cinsel hürriyettir (72). 
Binaenaleyh İtalyan Ceza Kanununun 54. maddesince derpiş edilen 
zaruret durumunun meydana gelmesi için tehlikenin, şahsın, ha
yat ve vücut bütünlüğüne veya şerefine yahut hürriyetine ait bir 
hak veya menfaatini tehdit etmesi gerekir (73). 

Ancak, şaksa zarar mefhumunu geniş anlıyan müellifler de 
lam bir itifak halinde: değildirler. Bir kısmı bu mefhumu çok ge
niş tutmakta ve meselâ namusa müteallik haklara vaki tehlikelerin 
de zaruret durumuna sebebiyet verebileceğini kabul etmektedir
ler (74). Contieri bu fikre itiraz etmekte ve namusa müteveccih 
bir zarar tehdidi, kendiliğinden 54. maddede (İCK.) derpiş olunan 
zaruret durumuna mahal vermez, ancak şahsa ait özel bir hak olan 
cinsel hürriyete karşı zarar tehdidi ile birlikte vuku bulduğu tak
dirde zaruret durumu mevcut olabilir demektedir. Fakat bu son 
halde, zaruret durumunun mevcudiyet sebebi, cinsel hürriyete kar
şı vaki tehdittir (75). 

(72) CONTİERİ, a.g.e., s. 43. 
(73) MANZINI, a.g.e., s. 406; CONTİERİ, a.g.e., s. 43; ANTOLISEI, Manua

le, s. 222; RANIERI, a.g.e., s. 149. 
(74) MANZINI, a.g.e., s. 406; RANIERI, a.g.e., s. 149. 
(75) CONTİERİ, a.g.e., s. 44. 
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Adı geçen yazar, De Marsico'nun, millî vicdana dair hakkın 
müdafaası da zaruret durumuna sokulabilir, yolundaki iddiasmı 
reddetmekte ve şöyle demektedir: Bu hak hukukî bakımdan şahsa 
ait bir hak olaralk değil, ancak topluluğun bir hakkı olarak rol oy
nar. Binaenaleyh, millî vicdan hakkının zaruri kılınmış fiil yolu ile 
korunması, İtalyan Ceza Kanununun 54. maddesince derpiş edilen 
zaruret durumunu teşkile elverişli değildir (76). 

D. MALA KARŞI TEHLİKE 

Acaba mameleke mütaallik tehlike zaruret durumuna sebebi
yet verebilir mi? 

Gerek Alman (77) gerek İtalyan (78) ve gerek Türk müellifle
ri (79), kendi Ceza Kanunlarında mevcut zaruret haline dair hü
kümlere istinaden bu soruya menfî cevap vermektedirler. Buna 
mukabil isviçre Ceza Kanunu sarahaten mameleke müteallik teh
likeleri defetmek için işlenmiş olan zaruri kılınmış fiillerin zaru
ret halinden istifade edebileceklerini ön görmüştür. Zaruret hali
nin bu şekilde geniş tutulmasından endişe edilmemelidir. Zira da
ha sonra izahına çalışacağımız nisbet şartı, bu yoldaki endişeleri 
giderici mahiyettedir. Bu sebepten meselâ, kıymetli bir mala kar
şı filhal bir tehlikeyi bertaraf etmek için başkasının malına - şah
sına değil - zarar verilmesi halinde zaruret hali kabul edilebilir. 
Ancak Kanunumuz bakımından buna imkân yoktur. Böyle haller 
de ancak, naşı ızrar (m. 516) suçunun tekemmül etmediğinden söz 
edilebilir. Yalnız bu mesele naşı ızrar suçunda özel kastın, yani 
başkasına zarar vermek kastının aranıp arartrrıyacağı meselesiyle 
ilgilidir. Bir anlayışa göre, bu hallerde özel kast aranmaz; genel kast 
kâfidir (80). Bu fikir kabul edildiği takdirde sadece bir mala mü
teveccih tehlikeyi bertaraf etmek için olsa bile başkasının malına 
zarar verilmiş olması, suçun mevcudiyeti için kâfidir. Buna muka
bil diğer bir fikre ve Yargıtayın müstakar içtihatlarına göre, na-

(76) CONTIERI, a. g. e., s. 45. 
(77) MEZGER, Diritto pende, s. 385. 
(78) MANZINI, a. g. e., s. 406; SALTELLI - ROMANO DI FALCO, a. g. e., s. 

32; FLORIAN, a. g. e., s. 543; BATTAGLINI, a. g. e., s. 238. 
(79) DÖNMEZER-ERMAN, a. g. e., e. II/l , s. 133. 
(80) EREM, Türk Ceza Hukuku, e. IL s. 992 vd.; DÖNMEZER, Sulhi : Ceza 

Hukuku, hususi kısım, dördüncü bası, İstanbul 1959, s. 326. 

112 



i ızrar suçunda başkasının malına zarar vermek kastı şarttır (81), 
'.u fikir kaibul edildiği takdirde, mala karşı mevcut tehlikeyi ber-
araf etmek için başkasının malına zarar verilmesi halinde fiil suç 
;şkil etmiyeceıktir. Ancak, bunun sebebi, 49/3 maddedeki zaruret 
ali değil, naşı ızrar suçunun sübjektif unsurunun eksik olmasıdır, 

IV. ZARARIN VE ZARAR TEHLİKESİNİN AĞIRLIĞI 
ŞARTI 

Her türlü zararın veya tehlikenin zaruret durumunu doğur-
ıağa müsait olmadığı genellikle ceza kanunları tarafından kabul 
dilmiş ve zarar yahut tehlikenin ağır olması şartı aranmıştır, 
'unun sebebi, meşru müdafaada icra edilen fiilin bir mütecavize 
arşı olmasına mukabil, zaruret halinde feda edilenin tehlike ve-
a zararla ilgisi bulunmıyan masum bir kimse olmasıdır. Ancak, 
arar veya tehlikenin ağırlığı, bu tutumu meşru kılabilir (82). Bin-
etice zaruret halinde herhangi bir tehdit kâfi değildir, ağır bir 
arar olması iktiza eder (83). Hayatın kaybını ve fizikî bütünlüğün 
ahut diğer şahsî hakların ehemmiyetli surette azalmasını tevlid 
den zarar ağır zarardır (84). 

Ancak, ağır olması istenen husus bakımından TCK. nu (m. 
9/3) ile İtalyan Ceza Kanunu (m. 54) arasında bir farklılık mev-
uttur. Zira İtalyan Ceza Kanununun zararın ağırlığından söz et-
ıesine mukabil, Kanunumuz 1889 tarihli mehaz kanuna uygun 
larak tehlikenin ağırlığını şart kılmaktadır. 

Ağır tehlike terimi, değişik mânalara geldiği cihetle, müphem-
ir. Bu teriim, zararın ağırlığını ifade edebileceği gibi, tehlikeye 
it muayyen bir imkân derecesini, yani tehlike imkânını da ifade 
debilir. Nihayet, bu iki mefhumun her ikisine de ait olabilir. 
,ğer ağırlık zarara izafe edilirse, bu ancak bir hak veya menfaati 
;hdit eden tehlikeden doğabilecek zararın hususi bir önemine ta-
Huk edebilir (85). Binaenaleyh, Kanunumuzdaki ağır tehlikeyi, 

(81) ÖNER, Hamdi: Türk Ceza Kanunu ile diğer özel kanunlardaki ızrar 
suçları üzerinde bir inceleme, Adalet Dergisi 1946 n. 7., s. 668. 

(82) MAGGIORE, a. g. e., s. 320; DÖNMEZER - ERMAN, a.g.e., c. U/l, s. 133. 
(83) ANTOLISEI, Manuale, s. 222. 
(84) SABATINI, a.g.e., s. 110. 
S5) CONTIERI, a.g.e., s. 45, 
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tehlikenin husule getireceği zararın ağırlığı şeklinde anlamak da
ha doğru olur kanısındayız. Ancak bununla tehlikenin ağırlığını, 
yani tehlikenin zarar tevlid etme ihtimalinin nazara alınmıyacağı-
nı söylemek istemiyoruz. Fakat tehlikenin ağırlığının nisbet şartı 
ile ilgili olduğunu ve zaruri kılınmış ağır bir fiile ağır bir tehlike
nin tekabül etmesi gerektiğini, yani tehlikenin önemli bir imkân 
derecesi göstermesini, başka bir deyişle tehlikenin muhtemel ol
ması gerektiğini kabul ediyoruz (86). Nitekim İtalyan Ceza Kanu
nu (m. 54) «fiilin tehlike ile mütenasip olması şartıyla...» demek 
sureti'yle zaruri kılınmış fiilin nisbet şartım tehlikeye göre tesbit 
etmiştir. 

Ağırlık teriminin tehlikeye değil, zarara aidiyetini kabul edin
ce, ne gibi zararların ağır olabileceğini belirtmek gerekir. Şuna 
işaret edelim ki, gerek TCK. gerek İCK. bakımından ne gibi zarar
ların ağır olduğunu tesbit, tehlikenin hedefi bakımından dar tefsir 
esas alındığında, müşkilât arzetmez. Buna mukabil şahsa zarar 
veya nefse zarar mefhumu geniş olarak alındığında, ağır zararın 
ne olduğu meselesi daha fazla önem kazanmaktadır. 

Manzini, şahsa müteveccih herhangi bir zarar tehlikesi ve me
selâ basit bir rahatsızlık, ağır olmıyan bir izdirap tehlikesi kâfi 
olmayıp, şahsa müteveccih ehemmiyetli bir zarar tehlikesinin mev
cudiyeti şarttır, demektedir. Buna göre, fizyolojik bir ihtiyaçtan 
mütevellit itişler, ilerdeki pehriz, ağır bir tehlike yaratacak mahi
yette olmadıkça, bu ihtiyacı tatmin zımnında işlenecek cürüm ve 
kabahatleri mazur gösteremez. Bu sebeple, kocası iktidarsız oldu
ğu için zina eden kadın zaruret halinden istifade edemez (87). Bu
nun gibi, tanzim edici bir kaidenin muayyen yerlerde ve zamanlar
da muayyen fizyolojik ihtiyaçların tatminini sarahaten yasak etti
ği bütün hallerde, tatminsizlik şahsa müteveccih ağır bir zarar 
tehlikesi yaratabilecek mahiyette olmadıkça, zaruret hali hüküm
lerinin tatbikinden söz açılamıyacaktır (88). Binnetice açlıktan 
ölmemek için ekmek çalmak zaruret haline girebilirse de, keyii 
verici maddeleri çalmak ve istimal etmek hadisesinde aynı şekilde 

(86) CONTIERI, a. g. e., s. 46; SABATINI, a. g. e., s. 110. 
(87) MANZINI, a. g. e., s. 407; EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, s. 446; DÖN-

MEZER-ERMAN, a.g.e., c. II/l, s. 133. 
(88) MANZINI, a.g.e., s. 407; ayrıca bk. DÖNMEZER - ERMAN, a.g.e., c. 

II/ l , s. 133; ERDOĞDU, a. g. m., s. 798, 799. 
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düşünmeye imkân yoktur (89). Basit bir tatmin ihtiyacı, zararın 
ağır olarak telâkkisine vesile olamaz (90). 

Şahsî bir hak veya menfaati tehdit eden tehlikemin husule; ge
tirebileceği zarann özel bir önemi olarak belirtilen zararın ağırlı
ğının, sübjektif mevcudiyeti kâfi gelip gelmiyeceği meselesi ihtilaf
lıdır. Bir kısım müellifler (91) ve bu arada Manzini, zararın ağır
lığını tayinde failin görüşünün nazara alınmasına tarafdırlar. Man
zini'ye göre, her müşahhas hadisede, işe bakan hâkim zararın ağır
lığını, tehlikeye maruz kalanın şahsî şartları, maznunun kusursuz 
düşüncesi, zararlı neticenin tahakkuku halinde meydana gelmesi 
mümkün doğrudan doğruya veya dolaylı neticelerden ayrı olarak 
rrüşahade ve mütalâa etmemelidir. Meselâ, bir hâmile kadın, bir 
arzusunu tatmin etmek için ceninin natamam bir şekilde doğma
sını önlemek maksadiyle herhangi bir şey çalacak olursa, kadının 
böyle bir tehlikeye hakikaten inandığı tesbit edildiği takdirde za
ruret halinden istifade etmelidir (92). Böylece bu fikir taraftarla
rı, kusursuz olmamak şartiyle, yanlış dahi olsa failin zararın ağır
lığı hakkındaki görüşünün hesaba katılmasını müdafaa eder
ler (93). 

Buna mukabil ekseri yazarlar, zararın ağırlığını tayinde hâki
min, ceza hukuku nizamı hakkındaki şahsi takdirlerinden istidlal 
ettiği objektif ölçülerle bağlı kalması kanaatindedirler. ' 

Failin düşüncesi, zararın ağırlığına tesir etmez ve kusurlu ol
masa bile bu düşünce esasta ağır olmayan bir zararın ağır telâkki 
edilmesini icap ettirmez. Zira, zarann ağırlığı objektif şekilde 
mevcut olmalıdır (94). 

Öte yandan, zararın ağırlığını tayinde failin kusursuz düşün
cesini nazara alan görüş de tenkit edilmiştir. Zira bu görüş, zara-

(89) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, s. 446. 
(90) RANIERI, a. g. e., s. 149. 
(91) CARRARA, a. g. e., s. 234; MANZINI, a. g. e., s. 407; MAGGIORE, a. g. e., 

s. 321. 
(92) MANZINI, a. g. e., s. 407; CARRARA, a. g. e., s. 234. 
(93) MANZINI, a. g. e., s. 407; CARRARA, a. g. e., s. 234. 
(94) ANTÒLISEI, Manuale, s. 222, CONTIERI, a.g.e., s. 47; DÖNMEZER-

ERMAN, a. g. e., c JI/1, 133, 134. 
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rın ağırlığını objektif olarak tayin problemiyle, failin hatasının 
zaruret haline tesiri meselesini karıştırmıştır (95). 

Zararın ağırlığının objektif olarak tayini meselesine gelince: 
İstikbaldeki bir zararı ağır olarak vasıflandırmak, insan zekâsının 
bir hükmünü ifade eder. Bu sebepten böyle bir hüküm daima süb
jektif bir unsura sahiptir. Ancak bunun hukuk nizamına tevfikan 
ifade edilmesi gerekir. Böylece, bütün hukuk süjeleri bakımından 
değer ifade eden objektif karaktere sahip bir hüküm elde edilir. 
Bunun tesbiti işi hâkime terettüp eden bir vazifedir. Hukukî niza
ma karşı işlenen zararın değerini tayin etmek deirrek, herşeyden 
evvel, hukuk nizamının bu zararı 'karşısında, bir hak veya men
faate bahşettiği himayeyi nazara almak demektir. Ayrıca hukuk 
nizamının, bazı şahsî veya fiilî durumlara özel bir önem atfetmiş 
olması da mümkündür. Meselâ, fiil muayyen bir şahsa karşı (Cum
hurbaşkanı) işlenmiş, yahut da bazı özel şartlar (sıkı yönetim) 
içinde ika edilmiş olabilir. Fiil aynı kalmakla beraber, bu özel du
rum ve şartlar fiile farklı bir mahiyet kazandırır. Yani yukarı
da zikredilen hallerde işlenen fiil, herhangi bir şahsa karşı işlen
miş veya normal zamanda icra edilmiş aynı nevi fiillerden mahi
yetçe farklı olur. İşte bu farklılık fiilîn arzettiği tehlikenin objek-
1i{ ağırlığını takdirde rol oynar. Ancak, bu failin takdirinden tama
men müstakildir. Failde mevcut bir hassasiyet burada rol oyna
maz. Şayet bir fiilî hata sebebiyle fail hakikatte ağır olmıyan bir 
zararı ağır olarak takdir etmiş ise, zararın ağırlığının objektif ola
rak tayini problemi değil, zaruret halinin şartlarında yanılma prob
lemiyle karşı karşıyayız, demektir (96). 

V. TEHLİKENİN SEBEBİNE İLİŞKİN ŞARTLAR 

A. TABİÎ KUVVETLERİN SEBEBİYET VERDİĞİ TEHLİKE 

Zaruret durumu tehlikesi, esas itibariyle, sel, fırtına, yıldırım, 
zelzele gibi tabiî kuvvetlerden doğar. Böyle bir durumda, tehlikenin 
zarar tevlid edebilme imkânı muhakkak ve tehdit edilen zarar da 
ağır bir zarar olmalıdır. 

(95) CONTIERI, a. g. e., s. 47. 
(96) CONTIERI, a. g. e., s. 48; DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., c. II/l , s. 134. 
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Tehlikeyi tabiat kuvvetlerinin yarattığı ahvalde, zaruri kılınmış 
fiilin hedefi önemli değildir. Bu fiil kime karşı işlenirse işlensin, 
zaruret halinden bahsedilir. 

Ayrıca, tehlikenin sebebinin isnad edilemiyen (akıl malûlü 
vs.) kimseler veya hayvanlar olması halinde zaruri kılınmış fiil 
tehlikenin sebebine yöneltilmiş- ise, bir kısım yazarların iddia et
tikleri gibi meşru müdafaadan değil, zaruret halinden söz edilir. 
Bu kimselerin veya hayvanların fiillerinin hukuka aykırı ve binne-
tice haksız olamayacağını yukarıda izaha çalışmıştık. Burada yeni
den izah etmeksizin o hususu hatırlatmakla yetiniyoruz. 

B. FAİLİN SEBEBİYET VERDİĞİ TEHLİKE 

Zaruret durumu tehlikesine esas itibariyle tabiî kuvvetlerin 
sebebiyet verdiğini söyledik. Ancak şurası muhakkaktır ki, tehli
kenin tek sebebi tabiî kuvvetler değildir. Çoğu zaman tehlike, is
nad edilebilen bir insanın fiilinden de doğabilir. Hatta bizzat fail 
bile tehlikeye sebebiyet vermiş olabilir. İşte asıl zorluk kendisini 
bu son halde göstermektedir. Yani bizzat tehlikeye sebebiyet veren 
şahsın, bu tehlikeyi bertaraf etmek için masum üçüncü şahıslar 
aleyhine işlediği zaruri kılınmış fiilin zaruret halinden hangi şart
lar altında istifade edebileceği meselesi? Bu hususta, gerek kanun
lar ve gerek aynı kanunu tefsir eden yazarlar arasında ittifak mev
cut değildir. 

Bu konuda başlıca iki mesele ile karşı karşıyayız. Birincisi, 
fail ne zaman tehlikeye sebebiyet vermiş sayılacaktır? ikincisi, 
fail tehlikeye ne şekilde sebebiyet vermiş olmalıdır ki zaruret ha
linden istifade edemesin? Yani failin kusurluluğunun derecesi ne 
olmalıdır? 

1. Maddî sebebiyet meselesi. 

Failin ne zaman tehlikeye sebebiyet vermiş sayılacağı mese
lesinde yazarlar esas itibariyle iki kısma ayrılmaktadırlar. Bir kı
sım yazarlara göre, ancak failin iradî fiilinin tehlikenin doğrudan 
doğruya sebebi olması halinde bundan bahsedilebilecaktir (97). Ni
tekim Manzini'ye göre, iradî olarak yaratılmış bir tehlikenin mev-

(97) FROSALI, a.g.e., s. 329. 
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cut olup olmadığı hususunda bir karara varmak için, onun doğal
dan doğruya sebebine (causa immediata) bakmak kâfidir. Bu hudu
dun ötesine çıkmak, çok fazla dikkat ve itina istiyen bir araştırma
yı gerektirir. Böyle bir araştırma ise, her zaman mümkün veya emin 
bir yol değildir. Öte yanldan bu işin hukuık sahasından çıkıp, tama
men ahlâk sahasına intikal etmesi neticesini de doğurabilir. Kötü 
hareìkeitleri sebebiyle işinden atılan bir ıkimsenin, bütün gayretlerine 
rağmen iş bulamaması ve açlıktan ölecek hale geldiği için ekmek 
çalması halinde, içinde bulunduğu tehlikenin uzak sebebinin ahla
ken kendisine kabili isnad olmasına rağmen, haklılık sebebinden is
tifade etmesi kabul edilmelidir. Buna mukabil, iş aramadığı veya 
verilen işi reddettiği hallerde bu sebepten istifade etmesi kabul 
edilemez (98). İtalyan Temyiz mahkemesi 29 ocak 1934 tarihli bir 
kararında: İradî olarak kendini serseriliğe vermiş kimsenin bilâha
re açlığını gidermek için gerekli vasıtalardan mahrum kaldığında 
kendisini bir suç işlemiş olmakla itham ederek (kendi şahsına ifti
ra İCK. m. 369) hapishaneye teslim olması halinde cezadan muaf 
olabileceğini hükme bağlamıştır (99). 

Aynı şekilde Foriers'de, esas itibariyle burada doğrudan doğ
ruya sebepten bahsedilmesi gerektiğini zira mütekaddim hadiseler 
zincirinde hemen daima failde bir kusur derecesi tesbit etmenin 
mümkün olacağını ifade etmektedir (100). 

Erem de, doğrudan doğruya sebebiyetin esas alınması gerek
tiğini kabul etmektedir (101). 

Bu anlayış tenkit edilmiş ve denmiştir ki, maddî sebebiyet 
(Causalità materiale) (102) mefhumu, özel bir sarahatin yokluğu 
sebebiyle, zaruret hali bakımından da, bütün ceza nizamı yönün
den kabul edilenden farklı olmamalıdır. Tevlid edici sebep, bir 
olayı meydana getiren sebeptir. Bu meydana getirmenin doğrudan 
doğruya veya vasıtalı olmasının önemi yoktur. Doğrudan doğruya 

(98) MANZINI, a. g. e., s. 411. 
(99) FROSALI, a.g.e., s. 329, 330. 

(100) FORIERS, a.g.e., s. 332. 
(101) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, s. 448. 
(102) Bu konuda fazla bilgi için bk. KUNTER, Nurullah : Suçun Maddî Un

surları Nazariyesi, İstanbul, 1955, s. 141 vd.; DÖNMEZER - ERMAN, 
a. g. e, c. I, s. 461 vd.; ALACAKAPTAN, Suçun Unsurları, s. 46 vd. 
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olan sebeplerle doğrudan doğruya olmıyan sebepler birbirine eşit
tir. Bunun aksi ancak, sonraki sebeplerin kendiliklerinden olayı 
meydana getirmeğe elverişli olmalan halinde söz konusudur. Öte 
yandan, tehlikenin doğrudan doğruya müessir sebebinin hududu 
dışında kalan sebeplerin tesbiti, bizi, araştırma güçlüklerine götü
receği ve bu yolda verilecek hükümlerin ahlâkî sahaya taallûk 
edeceğine dair itirazlar da kabul edilemez. Zira bu itirazlar suçla
rın doğrudan doğruya olmıyan sebepleri hakkında yapılabilecek 
itirazlardan daha büyük bir kıymet ifade etmezler. Ayrıca, bilva
sıta tehlikeye sebebiyet verilmiş olması hallerinde, zaruret duru
munun imkân dışı bırakıldığı haller tahdit edilmiştir. Yani, zaru
ret durumunun tahakkuk edememesi için, tehlikenin doğuşunun 
failin iradesine bağlanabilmesi gerekir. Binnetice maddi sebebi
yet bakımından failin tehlikeye sebep olduğunu kabul etmek için, 
onun hareketlerinin tehlikenin doğrudan doğruya veya dolaylı ola
rak müessir sebebi olması kâfidir (103). 

2. Manevî sebebiyet meselesi. 

Sübjektif unsura, yani failin tehlikeye meydan vermekteki ku
surluluk derecesine gelince, yukarıda da belirttiğimiz üzere, bu 
mesele de kanunlar ve yazarlar arasında ayniyet arzetmez. 

İtalyan Ceza Kanununun zaruret halini hükme bağlıyan 54. 
maddesi, iradî olarak sebebiyetten bahsetmektedir. İtalyan yazar
ları arasında iradî olarak sebebiyetten ne anlaşılması lâzım geldi
ği hususunda başlıca dört görüş hâkim olmuştur. 

Bir anlayış zaruret durumuna mani olmak bakımından, teh
likeyi tevlid eden fiilin iradî olarak işlenmiş bulunmasını yeterli 
kabul eder (104). 

Böyle düşünen yazarlara göre, tehlikeye sebep olan fiilin ira
dı olması kâfidir; tehlikenin hareket veya ihlâlin neticesi olarak 
ön görülmüş olması şart değildir. 

Bu fikrin başlıca taraftarlarından olan Manzini'ye göre, tehlike 
iradî olarak yaratılmış ise, bu iradenin kasdî veya taksirli olması
nın önemi yoktur. Diğer bir söyleyişle, failde tehlikeyi meydana 

(103) CONTIERI, a. g. e., s. 51, 52. 
(104) FROSALI, a.g.e., s. 329. 
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getirmek kastı veya iradî bir tedbirsizlik, ihmalkârlık v.s. nin mei 
cudiyeti şart değildir. Fakat, tehlikenin iradî taksirli sebebi, ai 
cak, tehlike failin taksirli hareketine ilişkin olduğu hallerde sö 
konusudur. Tehlike, böyle bir hareketin gayrı iradi neticesinde 
neşet ettiği ahvalde nazara alınmayacaktır. Çünkü bu duru-md 
tehlikenin sebebi olan şey, irade edilmemiş olan neticedir. Bu it 
barla tehlike iradî olmayarak meydana gelecektir (105). 

Şaka maksadıyla da olsa, bir deliyi tahrik eden kimse, b 
şahıs tarafından gösterilen reaksiyondan doğan tehlikeye iradî oh 
rak sebebiyet vermiştir. Bunun neticesi olarak da delinin t a a m 
zundan kendisini kurtarmak için onu öldüren veya yaralayan fai 
bu fiilinden tamamen sorumludur. Aynı şekilde yangın çıkara 
kimse de tehlikeye iradî olarak sebebiyet vermiş. demektir. Anca! 
ihmal yüzünden bir yangına sebebiyet veren kimse yangını iste 
memiş ve tehlikeli fiili iradî surette husule getirmemiştir. Burad 
failin iradî surette ihmalkâr davranışı, yangının gayrı iradî sebet 
olmuştur ve bu şekilde yangından doğan tehlike iradî sayılamıy« 
cağından, failin zaruret halinden istifadesi mümkündür. Buna mı 
kabil, bir kutup seyahatına yeteri kadar yiyecek almaksızın kat 
lan kimse, açlık tehlikesine iradî olarak sebebiyet vermiş sayılıı 

(105) MANZINI, a. g. e., s. 410, 411. Manzini'ye göre tehlikeye iradî olara) 
sebebiyet verilmiş olması halinde failin işlediği suçtan mesul tutulmc 
sı isnadiyet prensiplerini ihlâl etnie/.. Çünkü fail, kendisi tarafında] 
yaratılan bir tehlikeden kurtulmak için başkaları tarafından işleneı 
suçlardan mes'ul olmayacaktır. Bir felâket tehlikesini yaratan kimse 
bu cürümden başka kendisinin yarattığı bu durumdan kurtulmak mak 
sadıyla işlediği suçtan da sorumlu olur. Fakat başkalarının, kendik 
rini veya üçüncü şahısları kurtarmak için işledikleri fiilerden sorumlı 
olmaz. Bu hallerde ne cabir, ne hataya düşürme, ne tehdit, ne ehliyet 
sizlik haline sebebiyet verme, ne suç işlemeğe azmettirme ve ne de fa 
ilin( başkaları tarafından işlenmiş fiil dolayıssıyla, bu fiilin manev 
sebebi olması gerekçesiyle sorumluluğunu gerektirecek bir hal söz kc 
nusudur (a. g. e., s. 411). İtalyan Ceza Kanununun hazırlanması sıra 
sında parlâmanto komisyonu tehlikeye sebebiyet veren failin, tehlike 
nin sebep olduğu zarardan mesul olacağı hususunun tasrih edilmesin 
teklif etmiş ise de, bunun zaruret hali ile ilgisi olmadığı ve umumî esas 
lara göre çözülmesi gereken bir husus olduğu ileri sürülmüştü 
(MANZINI, a. g. e., s. 411, not. 2). 
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Bu, taiksiirli veya kasıdî olmasa bile, tehlikeye atılmak hususunda 
vasıtasız bir iradedir (106). 

Tehlikeye sebebiyet veren kimseye hukuka uygunluk sebeple
rinin uygulanmaması, karşılaşılacak riskin iradî olarak kabulü esa
sına istinad eder. Ancak her türlü tahmin edilebilmemin doğrudan 
doğruya sebebiyet mefhumu ile tahdidi gerekir. Zira toplum haya
tı ferdi, az çok tehlikeli, yani bir zarar ihtimaline yer veren faali
yetlere mecbur veya sevk etmiş olabilir. Tehlikenin böyle durum
larda ortaya çıkması halinde, kendisini iradî olarak tehlikeye ma
ruz bırakmış olan kimse dahi, tehlikenin onun iradî bir hareketine 
bağlanamaması şartiyle, zaruret halinden istifade edebilir (107). 
Sabatini'ye göre de, hareket ile tehlike arasında hiç bir iradî illi-
yetin mevcut olmaması gerekir. Binaenaleyh buradaki iradîliği yal
nız kast şeklinde anlamamak lâzımdır. Tedbirsiz bir hareket de 
iradî olabilir. Kanun iradiliği tehlikeye izafe etmektedir; ağır za-
ıar neticesinin istenmiş olması gerekmez. Binnetice, bir kimse 
ormanda sigarasını düşüncesiz bir hareketle yere atar ve yangın 
tehlikesine sebebiyet verirse, iradî sebebiyetten bahsedilemez. Bu
na mukabil kolay tutuştuğu herkesçe bilinen bir maddeye, yangı
nın muhtemel neticelerini dikkate almaksızın ateş veren kimsenin 
tehlikeye maruz kaldığında zaruret durumunda bulunduğu kabul 
edilemez. Zira bu halde fail, kasdî olmasa bile, iradî bir fiil işle
miştir (108). 

Bu görüş tenkit edilmiştir. Her şeyden önce tehlikenin sebebi 
olma özelliğini bir insan hareketine izafe etmek söz konusu oldu
ğunda, yalnız maddî illiyetin mevcudiyeti, bu harekete tehlikenin 
sebebi gözü ile bakmağa yeter değildir. Daima psişik illiyete ihti
yaç vardır. Bu sebeptendir ki, kanunda (İCK.) kullanılan iradî ola
rak (volontariamente) sözü, eğer sadece psişik illiyetin mevcudi
yetini göstermeğe matuf olsaydı, lüzumsuz olurdu. Çünıki illiyete 
(Causalità) hem maddî hem de manevî bakımından lüzum görül
mesine binaen, sadece illiyet sözünün kullanılması kâfidir (109). 

(106) MANZINI, a. g. e., s. 412. 
(107) MANZINI a. g. e., s. 412. 
(108) SABATINI, a. g. e., s. 110, 111. 
(109) CONTIERI, a. g. e., s. 53. 
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Öte yandan, bu görüşün kabulü şöyle bir neticeye de yol aça
caktır: Yukarıdaki prensip bir kere benimsenince, bunun mantıkî 
neticesi olarak, fiili istemiş buna mukabil tehlikeyi istememiş kim
senin hareketi, bunda ihmal, tedbirsizlik gibi bir taksir şekline 
rastlanteasa bile, zaruret durumuna dahil olmayacaktır (110). 

Manzini de bu neticeyi kabul etmemektedir. Müellife göre, sırf 
tehlikeyi doğurmak maksadiyle hareket etmek halinden ayrı bir 
de iradî olarak husule gelen ihtiyatsızlık, acemilik vs. gibi haller 
mevcut olabilir (111). Şu halde, adı geçen müellife göre, ya münha
sıran tehlikeyi doğurmak kastiyle hareket edilmiş olunması ya da 
tehlikenin doğması bakımından teknik anlamıyla taksirli şekilde 
hareket edilmiş bulunması gerekecektir. Ancak tehlikenin, tehli
keyi tevlid etmek kastı olmaksızın 'meydana çıkması hallerini, tak
sir hipotezi ile tahdit etmesi, mantıken haklı gösterilemez. Zira, 
eğer «iradi olarak» terimi bir netice olarak telâkki edilen tehlike
ye izafe edilirse, tehlikeye failin hareketinin sebebiyet verdiği ka
bul edilen her hal, zaruret durumuna mani olmaz. Eğer adı geçen 
terim failin, tehlikenin sebebi telâkki edilen hareket veya ihmaline 
izafe edilirse, fiilin iradî olarak işlenip işlenmediğini tesbit için 
bir suçun mevcut olup olmadığını araştırmağa lüzum yoktur (112). 

Manzini, yukarıda da belirttiğimiz gibi, ancak tehlikenin fai
lin taksirli hareketine ilişkin olduğu hallerde tehlikenin iradiliğin-
den söz edileceğini, buna mukabil böyle bir hareketin gayriiradi 
neticesinden doğan tehlikenin nazara almmıyacağmı söylemekle 
iradiliğin neticeye izafe edilmemesi lâzım geldiğini kabul eder (113). 
Bundan zaruri kılınmış fiilin neticesi değil, fakat failin hareketi
nin neticesi olarak ortaya çıkan zaruret durumu tehlikesi anlaşıl
malıdır. Ve zaruret halinden bahsedilmesi için neticenin, yani teh
likenin gayrı iradî olması lâzımdır. Binaenaleyh, yukarıda izah 
edildiği üzere, tehlikeye sebebiyet veren hareketin iradî olması 
her zaman zaruret durumuna mani olmaz; tehlikenin de iradî ol
ması lâzımdır. 

(110) CONTIERI, a.g.e., s. 53. 
(Ili) MANZINI, a. g. e., s. 410, 411. 
(112) CONTIERI, a.g.e., s. 54. 
(113) MANZINI, a. g. e., s. 411. 
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\ $u halde tehlikeye failin iradî olarak sebebiyet verdiğini kabul 
için, ona iradî ve şuurlu bir fiil ile sebep olmasını yeter gören bu 
görüş kabul edilemez. Filhakika hareketin basit bir iradîliği, ondan 
doğan neticenin de iradî olmasını gerektirmez (114). 

İkinci bir anlayış, zaruret durumuna mani olmak bakımından, 
tehlikenin kast, kastın aşılması ve taksir neticesi meydana gelme
sini yeter kabul eder. 

Bu anlayış Levi tarafından savunulmuştur (115). Buna göre, 
failin, hareketinin neticesi olan tehlikeyi ön görmüş veya istemiş 
olması, tehlikenin, failin hareketi dolayısiyle istediği neticeden 
daha ağır bir netice şeklinde hasıl olması ve nihayet tehlikenin 
ihmal, acemilik, dikkatsizlik, kaidelere riayetsizlik, sonucu ola
rak ortaya çıkmış olması hallerinde zaruret durumundan bahsedi
lemez. 

Bu anlayış da tenkit edilmiştir (116). Bir kere birinci anlayı
şın tenkidi sırasında izah edildiği üzere, tehlike taksir neticesinde 
hasıl olmuş ise, iradî sebebiyeti kabul etmek doğru değildir (117). 

Öte yandan, kasdm aşılması meselesinde, failin iradesi ile bir 
suçun neticesi arasındaki münasebetin değil, irade ile zaruret du
rumu tehlikesi arasındaki münasebetin tesisi söz konusudur. Ha 
kikatte, failin istediğinden ve tahakkuk edenden daha hafif olan 
netice, failin kendisi veya kurtarılan üçüncü şahıslar bakımından 
bir tehlike teşkil etmemekle beraber bir suç teşkil edebilir veya 
bu, gerçekleşmiş tehlikeden daha hafif bir tehlike de olabilir. Bi
rinci durumda fail, zaruret durumu tehlikesini istememiştir. Bu se
bepten kasdm aşılması esasen taksirin özel bir şeklinden ibaret olup 
taksirli hareket de zaruret durumunu bertaraf etmeye yeterli ol
madığından zaruret durumunun mevcudiyeti kabul edilir: elidir. 
Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, zaruret hali tehlikeye sebebi
yet veren fiilin değil, zaruri kılınmış fiilin vücut verdiği suçu ber
taraf eder (118). 

(114) ANTOLISEI, Manuale, s. 223. ; 1 
(115) Zikreden: CONTIERI, a. g. e., s. 55. 
(116) Bu görüşün tenkidi için bk. CONTIERI, a. g. e., s. 55, 56. 
(117) Ayrıca bk. VANNINI, Ricostruzione sintetica, s. 74. vd; DÖNMEZER 

- ERMAN, a. g. e., e. II/1, s. 136. 
(118) CONTIERI, a. g. e., s. 55, 56. 
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İkinci husus, yani, failin istemiş olduğu tehlikenin vuku bı 
lan tehlikeden daha hafif olması nazara alındığında şu hususa dil 
kat etmek gerekir: İstenmiş olan tehlike vukubulan tehlikede 
keyfiyet bakımından farklı ise, fail zaruri kılınmış fiil ile önlen* 
ğe çalıştığı tehlikeye iradî olarak sebebiyet vermiş sayılamıyac; 
ğmdan, zaruret durumu mevcuttur. Buna mukabil, iki tehlike an 
sındaki fark kemmiyet bakımından ise, fail tehlikeyi istemiştir v 
tehlikenin daha ağır olması durumu değiştirmiyeceği cihetle, zarı 
ret durumundan bahsedilemez (119). 

Üçüncü anlayış, tehlikeye taksirle sebebiyet vermenin zarure 
durumuna mani olmıyacağını, fakat zaruri kılınmış fiilin taksiri 
suç sayılacağını kabul eder. 

Bu anlayışı savunan Vannini'ye göre, tehlikenin gayri iradi 
ligini ifade etmek bakımından kanunun kullandığı ibare müphem 
dir ve mânasının açıklanması gerekir. Tehlikeye taksirli veya kas 
dî olarak sebebiyet verilmiş olması hallerinde, kanunun zarure 
halinin bütün tesirlerini aynı derecede reddettiğini kabule imkâı 
yoktur. Fail, zaruri kılınmış fiili ifa etmek zaruretine kusurlı 
olarak, yani kast veya taksirle sebep olmuş ise, bundan kurtulma! 
için işlenen fiil haklı görülebilir bir fiil değildir. Binnetice, irad 
olarak ağır ve yakın bir tehlikeye sebep olan kimse, bu tehlikeder 
kendisini korumak için kanunun suç olarak derpiş ettiği bir fiil 
işlemek zaruretine kasdî olarak vücut vermiş ise, zaruret hali ma 
zeretine istinad edemez ve kasdî suçtan sorumlu olur (120). Zara 
ret durumuna kendisini taksirli olarak sokmuş olan kimse ise 
bundan kurtulmak için işlemiş olduğu fiil kanun tarafından tak
sirli bir suç olarak derpiş edilmiş olması halinde, taksirli suçtan 
sorumlu olacaktır (121). 

Vannini bu konuda şu misali veriyor: Taksirli olarak bir evin 
yanmasına sebep olan kimse, yangından kaçmak için bir veya da
ha çok kimseyi öldürmek mecburiyetinde kalırsa, Ceza Kanunu
nun (1889 tarihli) 311 inci maddesine göre, taksirli cürümden so
rumlu olacaktır (122). 

(119) CONTIERI, a.g.e., s. 56. 
(120) VANNINI, Ricortruzione sintetica, s. 74; aynı yazar, Manuale, s. 160. 
(121) VANNINI, Ricortruzione sintetica, s. 75; aynı yazar, Manuale, s. 160. 
(122) VANNINI, Ricostruzione sintetica, s. 75. 
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Görülüyor ki, Vannini, tehlikeye taksirle sebebiyet verilmiş ol
iasi halinde zaruret durumunu tamamen reddetmiyor. Ancak bu 
aramda işlenen kasdî zaruri kılınmış fiilin, taksirli bir suça dönü-
îceğini kabul ediyor. 

Bu görüşe karşı olarak denilebilir ki, zaruret hali kasdî bir su-
ı taksirli bir suç haline getirmez; fiilin suç karakterini tamamen 
-tadan kaldırır. Birinci durum ancak zaruret hududunun taksirli 
.arak aşılması halinde mümkündür. Öte yandan bir suçun kast ve-
ı taksirle işlenmesinden bahsedebilmek için, suçu teşkil eden ha-
îketlerin mezkûr ruhî hallerden biri ile birlikte işlenmesi icap 
1er. Halbuki zaruri kılınmış fiil kasdî bir fiildir (123). 

Nihayet bir dördüncü anlayış tehlikenin iradî olması için 
astın mevcudiyetini şart kılar. 

Yazarların büyük bir çoğunluğu tehlikeye iradî sebebiyetten 
)z edilebilmesi için kastın şart olduğunu kabul ederler (124). 

Zaruret durumundan söz edilememesi için, failin iradesi ile 
hlike özel bir münasebet halinde olmalı, yani, kesin bir ifade 
s, fail tehlikeyi kendi fiilinin veya ihmalinin neticesi olarak ön 
5rmüş ve istemiş olmalıdır. Aksi halde tehlikenin iradiliğinden 
îhsedilemez ve zaruret durumu mevcut kabul edilmelidir (125). 

Failin tehlikeye kazara yahut taksirli olarak sebebiyet vermiş 
ması halinde zaruret halinin asla ortadan kalkmış sayılamıyaca-
nı söyliyen Florian (126), ve kanunun iradî olmıyarak sebebiyet 
îrilen tehlikeden bahsetmesi halinde, bundan failin tehlikeyi tev-
d eden hadiseyi istiyerek yapmış olduğu neticesinin anlaşılması 
;reıktiğim söyleyen Majno (127) da bu fikre taraftardırlar. 

Bettiol'a göre de, buradaki iradîlikten maksat, kasttir; yani 
ihlike şeklindeki neticeyi bilmek ve istemektir. Bu şekilde, bir 

23) DÖNMEZER- ERMAN, a. g. e., c. II/l , s. 136. 
24) FLORIAN, a. g. e., s. 543; CONTIERI, a.g.e., s. 57; MAJNO, a. g. e., s. 

211; CIVOLI, a.g.m., s. 163; MAGGIORE, a. g. e., s. 321; ALTAVILLA, 
a. g. m., s. 967; BETTIOL a.g.e., s. 284; EREM, Türk Ceza Hukuku, 
c. I., s. 447; DÖNMEZER - ERMAN, a.g.e., c. II/l., s. 136. 

.25) CONTIERI, a.g.e., s. 57. 

.26) FLORIAN, a. g. e., s. 513. 

.27) MAJNO, a.g.e., s. 211. 
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eve ateş veren kimse yangın tehlikesinden kurtulmak için zaruret 
halinden istifade edemez. Buna mukabil, yangına taksirle (tedbir
sizlik, dikkatsizlik v.s.) sebebiyet vermisse zaruret durumu mev
cut olabilir (128). 

«İradî olarak» deyimi, «kasdî olarak» deyimine eşittir diyen 
Maggiore de bu görüşü savunmaktadır (129). 

Ancak, bu anlayış kabul edildiği takdirde kanunun (İGK.) ni
çin kasdî olarak (dolosamente) terimini değil de iradî olarak (Vo
lontariamente) terimini kullandığı sorulabilir. 

Contieri bu suale şöyle cevap vermektedir: Zaruret durumuna 
ait tehlike, bir suçun sonucu olmadığına göre, cürümlere mahsus 
bir terimin kullanıhrası doğru olmaz. Ayrıca, «kasdî olarak» teri
minin kullanılması, zaruret durumunun tamamına şâmil bir anla
ma sebebiyet vermesi bakımından da mahzurludur (130). 

Kusursuz bir zaruri durumdan söz eden Alman Ceza Kanunu 
(§ 54), kusursuz terimini tehlikeye değil bütün zaruret durumuna 
izafe etmektedir. Bunun neticesi olarak bir kısım müellifler ve bu 
arada Mezger (131), failin sadece tehlikeye değil, bütün unsurları 
itibariyle zaruret haline kusurlu şekilde sebebiyet vermemiş olma
sını aramaktadırlar. Yani hem «tehlike» ve hem de «tehlikenin 
önüne geçilrnezliği» failin kusuruna bağlanamamahdır. 

Buna mukabil diğer bir kısım alman yazarları (132) failin ku
sursuzluğunun sadece tehlikenin husulüne taallûk ettiğini söyler
ler (133). 

İsviçre Ceza Kanunun 34. maddesi, «tehlikenin doğuşunda ken
disine bir kusur atfı mümkün bulunmadığı »ndan bahsetmekte ve 
kusuru zaruret durumuna değil, tehlikeye atfetmektedir. 

Gerek Alman Ceza Kanununda (§ 54) gerek İsviçre Ceza Kanu
nunda iradîlikten değil, genel olarak kusurluluktan (Colpevolezza) 

(128) BETTIOL, a.g.e., s. 284. 
(129) MAGGIORE, a.g.e., s. 331. 
(130) CONÏIERI, a.g.e., s. 58. 
(131) MEZGER, Diritto penale, s. 385, 386. 
(132) Bu yazarlar için bk. CONTİERİ, a. g. e ; s. 50. 
(133) Almanya'daki durum için ayrıca bk. Manual of german law, (Foreign 

Office) c. II, London, 1952, s. 80, 
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bahsedilir. Bunun neticesi olarak, fail, tehlike durumuna yalnız 
kasdî olarak değil, ihmali neticesinde sebebiyet vermiş ise, yine za
ruret halinden istifade edemiyecektir (134). Ancak Logoz, bütün bu 
durumlar için yeknesak bir ölçünün tesbiti zor olduğunu ve mese
lâ tedbirsizlik (ihmal, ihtiyatsızlık) ile hayatını tehlikeye düşüren 
ve ancak başkasının malına zarar vermek suretiyle kendisini kur
tarabilecek olan kimseyi cezalandırmanın haksız olacağını söyle
mektedir (135). 

Bazı İsviçreli müelliflerin zaruret halinin aşırı bir sınırlandı
rılmasını önlemek gayreti içinde oldukları görülmektedir. Bunlar
dan von Overbeok bazı Alman müelliflerinden (meselâ, von Bar) 
mülhem olarak failin sadece tehlikeyi değil, bununla birlikte teh
likenin başkasının haklarına müdahale edebileceğini de ön görme
si gerektiği •şartının aranmasını teklif etmiştir (136). 

Türk Ceza Kanunundaki duruma gelince: Kanunumuz failin 
«vukuuna bilerek mahal vermediği» tehlikeden bahsetmektedir. He
men bütün yazarlar, Kanunumuz bakımından failin ancak kasdî 
olarak tehlikeye sebebiyet vermiş olması halinde «bilerek sebebi
yet» ten baıhsedilebileceğini ve zaruret durumunun ortadan ha Utaca
ğını kabul etmektedirler (137). Bu anlayış dahilinde, bilerek teh
likeye sebebiyetten bahsedebilmek için, failin tehlikeyi bilerek ve 
istiyerek meydana getirmiş olması gerekir. Kastın muayyen veya 
gayrı muayyen olmasının önemi yoktur (138). Buna mukabil tak
sirli olarak tehlikeye sebebiyet veren kimse, ona bilerek sebebiyet 
vermiş olmıyacak ve zaruret halinden istifade edecektir. 

Dönmezer - Erman, «failin tehlikeyi bilerek ve istiyerek mey
dana getirmesi halinde olduğu gibi tehlikenin vuku bulacağını tah-

(134) LOGOZ, a.g.e., s. 140; MEZGER, Diritto penale, s. 385, 386. 
(135) LOGOZ, a.g.e., s. 140. 
(136) LOGOZ, zaruret halinde tehlikenin menşeini araştırmak zorunluluğu

nu yüklemiyen bazı Kanton kanunlarının daha yerinde olduğunu ifa
de etmektedir, (a.g.e, s. 140). 

(137) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, s. 447, 448; DÖNMEZER - ERMAN, 
a.g.e., c. II/ l , s. 136, 137; GÖZÜBÜYÜK, a.g.e., s. 191; ERDOGDU, 

a. g. m., s. 800; TANER, kusurluluktan bahsetmekte, kast ve taksir ay
rımını yapmamaktadır. Böylece Manzini'nin yukarıda izah edilen görü
şünü kabul etmiş görünmektedir (a .g.e , s. 429). 

(138) DÖNMEZER-ERMAN, a.g.e., c. II/l , s. 136. 

127 



min ve derpiş etmesine rağmen, hareketlerinden tevakki eylememesi 
halinde yani meş'ur taksir durumunda da ıztırar hali kabul olun
mamak gerekir» demektedir (139). 

Kanaatımızca da, tehlikeye bilerek sebebiyet vermek ibaresi 
ona kasdî olarak sebebiyet vermekten başka bir mâna ifade etmez. 
Buradaki «bilerek» terimi sadece tehlikeyi meydana getiren fiile de
ğil, bu fiilin neticesine yani tehlikeye de şâmildir. Binnetice tak
sirle tehlikeye sebebiyet verme halinde fail tehlikeyi değil ancak 
fiili bilerek işlediği cihetle «bilerek sebebiyet »ten bahsedilemez ve 
fail zaruret halinden istifade edebilir. 

Bu konuya son vermeden önce şu hususu da belirtelim ki, fail 
iradî olarak yahut bilerek sebebiyet verdiği tehlikeden yalnız ken
disini değil, başkasını kurtarmak için işlediği zaruri kılınmış fiil 
bakımından da zaruret halinden istifade edemiyecektir (140). Me
selâ çalışmak imkânı olduğu halde iş aramıyan veya verilen işi 
reddeden babanın, açlıktan ölmek tehlikesi karşısında bulunan ço
cukları için zaruri gıda maddelerini çalması halinde zaruret hali 
tatbik edilemiyecektir (141). 

C. KURTARILAN ŞAHSIN SEBEBİYET VERDİĞİ TEHLİKE 

İçinde bulunduğu tehlikeye iradî olarak sebebiyet vermiş olan 
kimseyi kurtarmak için kanunun suç saydığı bir fiili işliyen kimse 
zaruret halinden istifade edebilir mi? Bu konuda da, tam bir itti
fak mevcut değildir. Bir kısım yazarlar bu durumda tehlikeye işti
raki olmıyan kurtarıcının zaruret halinden istifade edebileceğini 
kabul ederler (142). 

Sabatini, 54. maddedeki (İCK.) tehlikeye sebebiyet vermemiş 
olmak ibaresi, lâfzi bakımdan, açıkça fiili işliyen kimseye aittir 
demektedir. Kanun, iradî olarak tehlikeyi yaratan kimse ile beşe-

(139) DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., c. I I / l , s. 136, 137. 
(140) MANZINI, a. g. e., s. 413, 414; CONTIERI, a. g. e., s. 58; EREM, Türk 

Ceza Hukuku c. I, s. 448. 
* 

(141) MANZINI, a. g. e., s. 413. 
(142) SABATINI, a. g. e., s. I l i ; MANZINI, a. g. e , s. 414; EREM, Türk Ceza 

Hukuku, c. I, s. 449; CONTIERI, a. g. e., s. 58, 59; FORIERS, a. g. e., s. 
331; FROSALI, a.g.e., s. 330. 
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ıî tesanüdün itişi ile tehlikede bulunan şahsı kurtarmaya koşan 
kimseye aynı şekilde muamele edemez (143). 

Manzini de, bu anlayışı benimsemekte ve şu misâli vermekte
dir: Hırsızlık yapmak üzere bir eve giren iki kişiden birisi, hırsız
lık suçunu tamamladıktan sonra kendinden evvel evi terketıciş 
olan arkadaşının muvafakatini almaksızın evde kasden yangın çı
kardığı takdirde, daha önce dışarıya çıkmış olanın, arkadaşını bi
lerek sebebiyet verdiği tehlikeden kurtarmak maksadıyla işlediği 
suçtan sorumlu olmıyacağmı kabul eder (144). 

Bazı hallerde kanun, kendi iradî fiiliyle tehlikeye maruz kal
mış üçüncü bir şahsı kurtarmak için işlenecek fiilin cezasız kala
cağını bildirmekle yetinmeyip, âmme memurlarına ve hattâ bazan 
hususi şahıslara tehlikeye iradî olarak sebebiyet vermiş bir ferdi 
kurtarmak için kanunen suç sayılan fiilleri işlemek yetkisini ver
mektedir. Bundan maksat suçluyu adalete teslim edebilmek, kar
gaşalığa ve felâkete mani olmak ve diğer kamusal menfaatleri hi
maye etmektir (145). 

Diğer bir fikre göre fail, ancak kurtardığı kimsenin kendi le
hine yapabileceğinin aynını yapar. Contieni de böyle bir tahdide 
taraftar olmakla beraber İtalyan Ceza Kanununun (m. 54) saraha
ti karşısında, bunun mümkün olamıyacağına söyler (146). 

Kanaatımızca, bu sonuncu anlayışı ancak Alman Ceza Kanunu 
bakımından kabul etmek mümkün olabilir. Zira sözü geçen kanu
nun 54. paragrafı kusursuzluğu zaruret durumuna izafe etmekte 
ve sadece ' failin kusursuz olmasıyla yetinmemektedir. Fakat gerek 

(143) SABATINI, a. g. e., s. 111; aynı anlamda bk. GROSSO, a. g. e., s. 234. 
(144) MANZINI, a. g. e., s. 414; EREM, Türk Ceza Hukuku, c. 1, s. 449. 
(145) Bir de, içinde bulunduğu tehlikeye iradî olarak sebebiyet vermiş kim

se lehine suç işleyen üçüncü şahsın fiilini mazur gören veya cezayı ha
fifleten özel hükümler vardır. Bu durumlar, üçüncü şahsın muayyen 
fertleri, onlar tarafından işlenmiş bir suçun cezaî neticelerinden ve
ya bunlar tarafından işlenmiş iradî ve tehlikeli bir fiilin şahısları ba
kımından zararlı neticelerinden hukuka aykırı bir vasıta ile kurtar
mak istemesi halinde ortaya çıkarlar (meselâ : TCK. m. 288; m. 384). 
Fakat bütün bu hallerde gerçek bir zaruretten ziyade, kanun tarafın
dan eşit şekilde bir müsamaha ile değerlendirilen özel ailevî münase
betler söz konusudur, (MANZINI, a. g. e., s. 414, 415). 

(146) CONTIERI, a.g.e., s. 58, 59. 
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İtalyan Ceza Kanunu (m. 54) gerek isviçre Ceza Kanunu (m. 34) 
ve gerek Türk Ceza Kanunu (m. 49/3) bakımından, bunlar sadece 
failin kusurlu veya iradî olarak tehlikeye sebebiyet vermemiş ol
masından bahsettiği cihetle, aynı görüşün kabulüne imkân yok
tur. 

D. BAŞKASININ TEHDİDİNDEN DOĞAN TEHLİKE 

Zaruret durumu tehlikesinin tipik sebeplerinin kaza ve tesa
düf yahut mücbir sebep gibi hadiseler olduğuna evvelce işaret et
miştik. Yine buradaki tehlikenin bir üçüncü şahıs tarafından da 
yaratılabileceğini söylemiştik. Ayrıca tehlikenin üçüncü şahıs tara
fından yaratılmış olması hallerinde, zaruret halinden bahsedilebil-
mesi için zaruri kılınmış fiilin tehlikeye sebep olan şahıstan gayri 
bir şahsa karşı işlenmiş olması gerektiğine de işaret etmiştik. Bu
rada bilhassa İtalyan Ceza Kanununun 54. maddesinin üçüncü 
bendinde ön görülen hususa temas edeceğiz. 

Sözü edilen bend şu hükmü ihtiva eder: «Bu maddenin birin
ci kısmının hükmü zaruret halinin başka bir şahsın tehdidinden 
meydana gelmiş olması hâlinde de uygulanır; fakat bu takdirde 
tehdide maruz kalan şahıs tarafından irtikâb edilen fiilden onu bu 
fiili işlemeye zorlıyan kimse mesul olur». Bu hüküm 1889 tarihli 
kanuna nazaran bir yenilik teşkil etmektedir. 

Burada kanun (ICK.), tehlikenin bir başkasının tehdidinden 
doğmuş olması halini nazara almaktadır ve hükme bağlanan hu
sus, esas itibariyle tehditten başka bir şey değildir (147). Kanun 
tehdidin ağır olması şartından sarahaten bahsetmemiştir. Ancak 
bu tehdidin, ona maruz kalanı kanunen suç sayılan bir fiili işlemek 
zorunda bırakacak ve şahsa müteveccih ağır ve muhakkak bir 
tehlike yaratabilecek bir tesir göstermesi icap ettiğinden, bu şartın 
zımnen mevcut olduğu kabul edilebilir (148). 

Burada şu iki farklı durumu nazara almak gerekir: Ya tehdit 
edilenin ika ettiği fiil, tehdit edenin işlenmesini irade ettiği fiildir; 

(147) MAGGIORE, a. g. e., s. 323; MANZINI, a. g. e., s. 415 vd.; RANIERI, 
a. g. e., s. 150; SALTELLI - ROMANO DI FALCO, a. g. e., s. 329; CONTI-
ERI, a. g. e., s. 95 vd.; SABATINI, a.g.e., s. 113; ANTOLISEI, Manuale, 
s. 224; CAVALLO, Diritto penale,, s. 694. 

U48) MANZINI, a.g.e., s. 415. 
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yahut da bunun aksi varittir, yani işlenen zaruri kılınmış fiil, teh
dit edilenden beklenen fiilden farklıdır. Levi, bu zaruri kılınmış 
fiillerin suç teşkil etmesi halinde, İtalyan Ceza Kanununun 54. 
maddesi hükmünün tatbik edilebileceğini, yani tehdit edenin her 
iki halde de, tehdit edilenin işlediği suçtan sorumlu olacağını ileri 
sürmektedir (149). 

Bu fikre itiraz edilmiştir: Mezkûr madde hükmü, isnad kabi
liyetini haiz bir kimsenin husule getirdiği bir tehlikeyi önlemek 
için zaruri kılınmış fiilin işlendiği bütün durumlarda tatbik edile
mez. Ancak tehlike buna sebep olan kimsenin, faili zaruri kılınmış 
fiili işlemeğe zorlamak üzere kullandığı bir tehditten ibaret olma
sı halinde bu hüküm tatbik edilebilir. Filhakika tehdit, faili zaruri 
kılınmış fiili işlemeğe zorlamak maksadıyla, yapılan ve bir zara
rını muhtemel olduğunu belirten bir beyandır. Eğer bunun aksi 
kabul edilecek olursa, yani tehdit eden kimse, tehdit edilenin vaki 
tehditten kurtulmak için işlediği zaruri kılınmış fiili istememiş 
olması halinde dahi, bu hükmün tatbiki cihetine gidildiği takdir
de, garip neticeler ortaya çıkacaktır. Meselâ, şahsa ağır bir zarar 
tehdidine taksirli olarak sebebiyet vermiş olan bir kimse, başka
ları tarafından, bu tehlikeyi önlemek için, ıkasdî olarak işlenmiş 
bütün zarurî kılınmış fiillerden sorumlu olacaktır ki, bu neticenin 
kabul edilemiyeceği aşikârdır. Şüphesiz, Levi'nin ortaya koyduğu 
her iki ihtimalde de zaruret hali uygulanır. Ancak, birinci hale 54. 
maddenin (İCK.) sonuncu bendi, ikinci hale ise, 54. maddenin bi
rinci bendi tatbik edilir (150). 

Eğer üçüncü şahıs gayrı iradî olarak hareket etmiş ise, onun 
tarafından sebebiyet verilen tehlike bir tesadüfe atfedilmeiidir. Zi
ra, tehlikenin doğumu bakımından kasıtlı veya taksirli illî herhan
gi bir unsur mevcut değildir (151). 

Şahsın iradesine karşı yöneltilen ve onu seçimlik bir durum 
karşısında bırakan bir ihtardan ibaret olan tehdit ile, maddî cebir ve 
başkalarını anlama ve isteme kabiliyetsizliğine duçar kılma farklı hu
suslardır. Yukarıda da izah edildiği üzere maddî cebir esas itiba-

(149) Zikreden: CONTIERI, a.g.e., s. 95. 
(150) CONTIERI, a.g.e., s. 95, 96. 
(151) MANZINI, a.g.e., s. 415. 
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riyle beden üzerine yapılan bir tazyiktir (152). Şayet başkasının 
fiilinde kanunun suç olarak ön gördüğü ve fiili işliyen kimsenin ta
hammül edemiyeceği veya kaçınamıyacağı derecede mutlak bir ce
bir yâni maddî cebir mevcut ise yalnız zaruret hali değil, daha faz
la olarak, diğer her hangi bir şart aramaksızın fiili meşru kılan 
maddî cebir de mevcuttur (153). 

Aynı şey, kanunun suç olarak ön gördüğü fiili işleyen kimse
de bizzat o fiili işletmek maksadıyla anlama ve isteme yetersizliği
ne sebep olan şahıs bakımından da söylenebilir (154). 

Şahsın başkasının tehdidine maruz kalması veya anlama ve 
isteme kabiliyetini kaybetmesi halinde gerçek anlamında zaruret 
halinden bahsedilemez. Ancak failin, isnad kabiliyetinde bir azal
ma olmasına rağmen, kendisini veya başkasını mutlak bir tehlike
den kurtarmak için iradî olarak hareket ettiği ahvalde zaruret ha
li söz konusu olabilir (155). 

Böyle bir durumda fail hareket kudretini tamamen kaybetme
diği cihetle, fiilin tehdit edilen bakımından cezaen gayrı meşru bir 
fiil olmaması ve bu fiilden tehdit eden kimsenin sorumlu olması 
için yalnız tehdidin değil, 54. maddenin (İCK.) birinci bendinde 
zaruret hali için ön görülen şartların da mevcut olması gere
kir (156). Yani başkasının tehdidi, şahsa müteveccih ağır ve fil-
hal bir tehlike yaratacak mahiyette olmalı ve tehdit edilenin iradî 
ve haksız fiili ile tahrik edilmemiş olmalıdır. Ayrıca tehlike, 
t eluda t eden hariç, tehdit edilenin veya başka bir kimsenin şahsına 
müteveccih olmalı ve failin, bu tehlikeyi def etmek için işlemek zo
runda kaldığı zaruri kılınmış fiil, tehlike ile mütenasip olmalı
dır (157). 

(152) FLORIAN, a. g. e., s. 543; MANZINI, a. g. e., s. 415; CONTIERI, a.g.e., 
s. 97; SALTELLI - ROMANO DI FALCO, a g e . , s. 329; DÖNMEZER -
ERMAN, a.g.e., c. I I / l , s. 311. 

(153) MANZINI, a.g.e., s. 415. 
(154) MANZINI, a.g.e., s. 415. 
(155) MANZINI, a.g.e., s. 416; CAVALIO, Diritto penale, s. 694. 
(156) CONTIERI, a. g. e., s. 98; MANZINI, a. g. e., s. 416; CAVALLO, Diritto 

Penale, s. 698. 
(157) MANZINI, a.g.e., s. 416; CONTIERI, a.g.e., s. 98. Bu durumda tehdit 

eden, hem tehdit suçundan hem de tehdit edilenin kendisini veya baş
kasını kurtarmak için işlediği suçtan sorumlu olur. 
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Kanunumuzda bu hususta bir sarahat mevcut değildir. Ancak, 
umumi esaslardan hareketle aynı neticeye varmak gerekir. Bu şe
kilde tahdit edilen bir kimsenin kusurluluğundan bahsedilamiyece-
ği cihetle, zaruri kılınmış fiilden sorumlu olmasına imkân yoktur. 
Buna mukabil, tehdit eden kimsenin hem tehdit neticesinde işlenen 
fiilden, hem de 191. maddedeki (TCK.) suçtan sorumlu olacağı ta
biîdir. 

VI. TEHLİKENİN KAÇINILMAZ OLMASI ŞARTI 

Bu şartın ağır ve filhal mevcut bir tehlike karşısında bulunan 
kimsenin, maddeten suç teşkil edecek bir harekete girişmeksizin 
o tehlikeden kaçmmasındaki imkân derecesi bakımından mütalâa 
edilmesi gerekir. 

Bir anlayışa göre, tehdit edilen zarardan başka şekilde kur
tulmak, tehlikeyi önceden tahmin etmek veya sonradan yahut teh
likenin devamı müddetince bazı çarelere baş vurmak suretiyle 
mümkün olabilir. Buna göre, tehlikeyi önceden tahmin ederek bu
nu önlemek için gerekli tedbirler alınmazsa, başka türlü korunma 
imkânsızlığı şartı mevcut değildir (158). 

Bu görüş kabul edilemez. Filhakika, bu görüş kabul edildiği 
takdirde, tehlikenin vukuundan evvel failin, tehlikenin önüne geç
mek için bazı tedbirler alması gerekir. Halbuki, tehlikenin kaçı
nılmazlığı veya tehlikeden başka şekilde korunma imkânsızlığı 
ancak tehlikenin vukuundan sonra söz konusu olur. Esasen kanun 
(TCK. m. 49/3; İCK m. 54). Zaruret durumunun mevcut olması 
için, failin, önceden tehlikeyi yok etmek için her çareye başvurmuş 
olmasını değil, tehlikeye istiyerek veya iradî olarak sebebiyet ver
memesini ister. Tehlikeyi önlemek demek, tehlikenin husule gel
mesinden sonra, bundan doğabilecek zarara mani olmak demek
tir (159). 

Her ne kadar failin tehlikeden önceki davranışları, bilahare 
tehlikeden doğan zararın zaruri kılınmış fiilden gayrı bir fiil ile 
önlenmesini sağlıyabilirse de, kanunun, böyle önceden tahmine 

(158) CARRARA, a. g. e., s. 237. 
(159) CONTIERI, a.g.e., s. 59. 
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dayanan bir hareketi zaruret durumunun mevcudiyeti için şart 
kıldığını kabule imkân yoktur. Böyle bir ön davranış şart olma
dığına göre, tehlikenin vukuundan sonraki davranışın da bu şekil
de bir ön davranışa istinad etmesi istenemiyecektir. 

Nitekim Manzini de, bu şartın sadece tehlikenin tahmin edile
bilir veya önlenebilir olması gibi kanuna yabancı olan amprik kav
ramlara müracaat edilerek tesbit edilemiyeceğini söyler (160). 

Öte yandan, Saltelli - Romano di Falco, yeni İtalyan Ceza Ka
nununun 54. maddesi hükmünün 1889 tarihli kanunun 49/3 mad
desinden farklı olduğunu söylemektedir. Sözü edilen yazar yeni 
kanunun 54. maddesinin tehlikenin yakınlığını aramakta olduğu
nu ve bunun da tehlikenin filhalliği ve önlenmezliği şartına dahil 
bulunduğunu ifade ederek, tehlikenin yakınlığının tehlikenin ön-
lenmezliğinin ön şartı olduğu neticesine varmaktadır (161). Fakat 
bu fikir kabul edilemez. Zira, tehlikenin yakınlığı mefhumunun, 
tehlikenin mevcudiyetini, yine o tehlikenin zarar haline geçmesin
den ayıran müddete taallûk ettiğini daha evvelce belirtmiştik. Bin-
netice, tehlikenin derhal zarar haline geçecek durumda olması ve
ya bu müddetin uzunca olması tehlikenin başka şekilde önlenmez
liği ile bizzarure ilgili değildir. 

Tehlikenin önüne geçibnezliği yahut tehlikeden korunma im
kânsızlığından maksat, zuhur etmiş ve henüz geçmemiş olan yani 
filhal tehlikenin doğurabileceği zarara, zaruri kılınmış fiilden baş
ka bir yoldan mani olmama imkânsızlığıdır. Binnetice, tehlikenin 
filhalliği, önüne geçilmezliğin yahut korunma imkânsızlığının ön 
şartını teşkil eder (162). 

Şayet diğer savunma vasıtaları mümkün görülüyorsa, başka
larının hukukuna hürmet etmek ve o vasıtalara baş vurmak gere
kir (163). Binaenaleyh hukuken gayrı meşru olmayan bir fiil ile 
tehlikeyi bertaraf etmek mümkün ise, zaruret durumunun mevcut 

(160) MANZINI, a. g. e., s. 417; aynı anlamda bk. MAJNO, a .g . e , s. 206. 
(161) SALTELLI-ROMANO DI FALCO, a.g.e., s. 327, 328. 
(162) CONTIERI, a.g.e., s. 60. ' 
(163) FLORIAN, a.g.e., s. 544. Meselâ âmme kuvvetlerine müracaat im

kânı var ise kaçınılmazlık mevcut değildir. Ayrıca bk. FROSALI, 
a. g. e., s. 330. 
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olmadığı şüphesizdir (164). Böyİe bir durumda, cezaen gayrı meş
ru bir fiil ile tehlike bertaraf edilecek olursa, fiil suç teşkil eder. 
Ancak, fiilin suç teşkil etmesi, sadece onu işleyenin, işlediği bu fiil 
ile meşru bir fiil yahut hukuken önem taşımayan bir fiili icra et
mek hususunda mutlak bir seçme imkânına sahip olduğu hallere 
münhasır değildir. Bu seçme imkânının, cezaen gayrimeşru bir fi
il ile diğer hukuk dallan bakımından gayrimeşru bir fiil arasında 
olması halinde olduğu gibi muhtelif suçlar arasında bir seçme 
yapmak mecburiyetinde kalıp da cezaen daha ağır olanım iradî 
surette ve serbestçe tercih ettiği hallerde de aynı şekilde düşünmek 
gerekir. Bu hallerde de işlenen fiilin kaçınılabilir ve bu sebeple 
mazur görülemez bir fiil olduğu kabul edilmelidir (165). Böylece 
hukuken korunan hakların önemi ve bunların çiğnenmesi esas iti
bariyle bunlara ait müeyyidenin ağırlığına göre tayin edilmeli
dir (166). 

Şu halde, ceza hukuku bakımından gayrimeşru olmamakla be
raber medenî hukuk veya idare hukuku bakımından gayrimeşru 
olan bir fiil ile tehlikeden korunmak mümkün ise, zaruret duru
mu mevcut değildir. Aynı şekilde, şayet fail ancak bir suç işlemek 
suretiyle önüne geçebileceği bir tehlikeden kaçınmak için hafif bir 
suçu teşkil eden fiil kâfi iken, daha ağırını icra etmiş ise zaru
ret durumundan söz edilemiyecektir (167). Buna mukabil, fail 
tehlikeyi önlemek için zaruri kılınmış fiilden farklı ve ona eşit ya
hut daha ağır bir suça baş vurabilecek, yahut zaruri kılınmış fiil 
ile zarar verdiği şahıstan gayri bir şahsa zarar vererek bu işi ba-

(164) CONTIERI, a. g. e., s. 61. FROSALI daha da ileri gederek, failin tehli
keyi, kendi şahsına müteallik hafif bir zararla bertaraf edebileceği 
hallerde dahi bu şartın mevcut olmadığını söylemektedir (a. g. e., s. 
331). 

(165) MANZINI, a. g. e., s. 418; ALTAVILLA, Lo stato di necessità, s. 567; 
EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I., s. 449. Fail kanuna umumi riayet va
zifesini ihlâlden başka, özel durumlar ve münuasebetler dolayısıyla 
kendisine tahmil edilmiş özel hukukî mecburiyetlerin ihlâlini gerek
tiren haraketi seçmesi halinde dahi hareketinin kaçınılabilir ve bu se
beple mazur görülmez olduğu neticesine varmak gerekir (MANZINI, 
a. g. e., s. 418). 

(166) CONTIERI, a. g. e., s. 61. 
(167) ALTAVILLA, Lo stato dinecessità, s. 967; MANZINI, a. g. e., s. 418; 

CONTIERI, a. g. e., s. 62; EREM, Türk ceza hukuku, e. I., s. 449; FU
RIERS, a. g. e., s. 336; FROSALI, a. g. e., s. 331. 
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sarabilecek olması halinde zaruret durumu mevcut kabul edilir. 
Bu son halde nisbî kaçınılmazlıktan (inevitabilità relativa) söz 
edilmektedir (168). 

Tehlikede bulunan üçüncü şahsa yardımda bilhassa şu husu
sa işaret edilmiştir. Eğer fail, bir üçüncü şahsın müdahalesini te
mine veya kolaylaştırmaya matuf davranışları ile, muayyen fiilî 
durumlarda, tehlikeyi önliyebilecek ise, bu hallerde zaruret duru
munun mevcut olmadığı kabul edilebilir (169). 

Bir anlayışa göre, tehlikenin zaruri kılınmış fulden başka bir 
şekilde korunma imkânsızlığının objektif olarak mevcudiyeti gere
kir ve bu yolda verilecek hüküm fiilî şartlara dayanmalıdır (170). 

Buna mukabil, bir diğer anlayış (171), kaçınılmazlığın izafi 
olduğunu ve bunun fiilî durumlara ve failin kusursuz kanaatine 
istinad ettiğini kabul eder (172). Tehlike karşısında failin, normal 
şartlar altında hareket eden kimseden beklenen dikkat ve ihtima
mı göstermemiş olması onun aleyhine ^bir tesir yaratmamalıdır. 
Bu fikrin başlıca savunucularından olan Manzini, şu misâli vermek
tedir : Bir şahsı kurtarmak için birden ziyade şahsın yardıma koş
muş olmaları halinde, hâkim, zihnen fiilin işlendiği ana kadar geri 
giderek kullanılan vasıtanın kaçınılmaz olup olmadığını tayin 
ederken, yardıma koşanlardan birinin veya diğerinin hareketinin 
neticesine göre karar vermemek mecburiyetindedir. Zira bunlar 
diğerlerinin hareketlerinin zaruri olup olmadığını veya yalnız biri
sinin hareketinin kâfi gelebileceğini bilemezlerdi. Şu halde bütün 
bu hareketler kaçınılmaz hareketler vasfını kazanacaklardır. Aksi 
halde, yardıma koşanlardan hiç biri başarıya ulaşamıyacak olursa, 
bu fiillerden hangisinin yeter ve hangisinin önlenebilir olduğunu 
tâyinde hâkimin baş vuracağı kriteri tesbit imkansızlaşır (173). 

(168) CONTIERI, a. g. e., s. 62. 
(169) CONTIERI, a. g. e., s. 62, 63. 
(170) RANIERI, a. g. e., s. 148, CONTIERI, a. g. e., s. 63. 
(171) MANZINI, a. g. e., s. 41; EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, s. 449; DÖN-

MEZER-ERMAN, a.g.e., c. H / 1 , s. 137; ERDOĞDU, a.g.m., s. 802, 803. 
(172) «Hasımlarının tecavüzünden kurtulmak zarureti ile hududumuza il

tica ettiği anlaşılan suçlunun Pasaport Kanununa aykırı hareketinin 
zaruret ve mecburiyet neticesi vuku bulduğu nazara alınarak TCK. 
nun 49. maddesi mucibince cezayı müstelzim bulunmadığı düşünülme
den ısrar kararı verilmesi yolsuzdur» (CGK. 17.10.1938, E. 37/K. 30 
(EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, s. 449). 

(173) MANZINI, a. g. e., s. 517, 518. 
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Şunu belirtmek gerekir ki, zararın ağırlığını tayinde olduğu 
gibi, burada da, zaruret durumunun şartlarının objektifliği mese
lesi ile failin hatasının zaruret halini imkânsız kılan şartlara tesiri 
meselesi birbirine karıştırılmıştır. 

Kaçınılmazlığın tesbiti meselesine gelince: Meşru müdafaada, 
haksız bir tecavüzde bulunan kimseye mukabele edilmesine muka
bil, zaruret halinde zaruri kılınmış fiilden zarar görenin masum 
bir kimse oknası, bu sonuncu halde kaçınılmazlığa dair verilecek 
hükümde daha sert davranmayı gerekli kılmaktadır (174). Bu se
beptendir ki, meşru müdafaada kaçmak şart kılınmadığı halde, 
hemen bütün yazarlar zaruret halinde tehlikeden kurtulmayı müm
kün kıldığı nisbette kaçmanın gerekli olduğunu kabul ederler (175). 

Zaruri kılınmış fiilin kaçınılmazlığı, işlenen fiilin kurtulmayı 
veya kurtarmayı mümkün kılmış olması şartına bağlanamaz. Zira 
kanun fiilin, tehlikeden korunmak zarureti altında işlenmiş olması
nı aramakta, maksada ulaşıp ulaşmamayı nazara almamakta
dır (176). 

* Burada son bir hususa daha işaret edeceğiz. Tehlikeyi bertaraf 
etmek için işlenen ceza hukukuna aykırı fiil, tamamı bakımından 
değil, kısmen kaçınılmaz bir karakter taşıyorsa, ne şekilde hareket 
edilecektir? Burada fiilin sadece bir kısmı münakaşa konusu oldu
ğu cihetle, diğer kısmının zaruriliği kabul edilmiş demektir. Müna
kaşalı kısım bakımından, zaruret hudutlarının aşılıp aşılmadığı 
araştırılır ve aşıldığı tesbit edilirse ve diğer şartlar da mevcut olur
sa, zaruret hududunun aşılmasına dair hüküm (TCK. m. 50. İCK. 
m. 55) tatbik edilir (177). 

(174) ANTOLISEI, Manuale, s. 223; MANZINI, a. g. e., s. 418; RANIERI, a. 
g. e., s. 150; DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., c. II/ l s. 138. 

(175) MAGGIORE, a. g. e., s. 320; BETTIOL, a. g. e, s. 283; MANZINI, a. 
g. e., s. 418; RANIERI, a. g. e., s. 149; DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., 
c. II/l , s. 138; FROSALI, a. g. e., s. 331. 

(176) MANZINI, a. g. e., s. 417; CONTIERI, a. g. e., s. 63. Vasıtanın emin 
oluşu mutlak ve şaşmaz bir kat'iyet ifade etmez. Bu emin oluş, müs-
bet bir mânadan ziyade menfi bir mânada anlaşılmalıdır. Yani, böy
le bir vasıta kullanılmasaydı, menfaat kaybedilecekti demek gerekir. 
Yoksa şayet bu vasıta kullanılırsa menfaatin kurtarılması tamamen 
garanti edilmiş demek değil. (FORIERS, a. g. e., s. 336). 

(177) MANZINI, a. g. e., s. 419. 
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VII. TEHLİKEYE KARŞI KOYMAK HUSUSUNDA HUKUKİ 
BİR VAZİFENİN YOKLUĞU ŞARTI 

Mevcut menfaatlerden birinin feda edilmesini istediği haller
de, kanun nazarında menfaatler ihtilâfından ve binnetice zaruret 
halinden bahsedilemez. Kanun bazan sarahaten belirtmeksizin fa
ilden özel bir tutum, yani ferdin kendisini feda etmesini ister. Fil
hakika, failin, içinde bulunduğu ahvalin icap ettirdiği vazifeleri 
vardır. Bu bir asker için olduğu kadar, polis memuru, gemi kap
lanı ve denizci için de söz konusudur (178). 

Esasen modern mevzuatın bir kısmı, bu düşünceyi metin ha
line getirmiştir (179). 

İtalyan Ceza Kanununun 54. maddesinin ikinci bendi şu hük
mü ihtiva eder: «Bu hüküm (yani 54/1), tehlikeye karşı koymak 
hukukî vecibesine sahib olan kimse hakkında uygulanamaz». Böy
lece, şahsa karşı ağır bir zararı, kanunun suç saydığı bir fiil ile def 
etmek zorunda kalan kimsenin bu tehlikeye göğüs germek husu
sunda hukukî bir vazifesi mevcut olmamalıdır. 

Bu yoldaki vazifenin hukuki bir vazife olması gerekir. Şöyle 
ki, ihlâli hukuken gayrimeşru bir durum yaratacak ve hukuki bir 
müeyyidenin tatbikini gerektirecek bir vazife olmalıdır. Bu gayri-
meşruluğun mahiyetinin önemi olmadığı gibi müeyyidenin mahi
yetinin de önemi yoktur. Gayrimeşruluk cezaî, medenî veya idarî 
bir mahiyet taşıyabileceği gibi, tabiatiyle, buna tatbik edilecek 
müeyyideler de bu özellikleri taşıyabilirler. Müeyyidesini ancak ih
lâl edenin vicdanın veya toplumun ayıplamasında bulacak bir ah
lâk kaidesinin ihlâli kâfi değildir (180). 

Tehlikeye göğüs germek hususundaki vazifenin kaynağına ge
lince: Böyle bir vazife kanundan doğabileceği (181) gibi hukukî ni-

(178) FORIERS, a. g. e., s. 328, 329. 
(179) İtalyan Ceza Kanunu (m. 54), Yunan Ceza Kanunu (m. 25/2), Macar 

Ceza Kanunu (m. 16/3); İsviçre Ceza Kanunu (m. 34), Japon Ceza 
Kanunu (m. 37). Ceza Hukukunun Birleştirilmesi Milletlerarası Bi
rinci Varşova Konferansında da bu yolda karar verilmiştir. (Zikre
den : TANER, a. g. e., s. 428, not. 1). 

(180) MANZINI, a. g. e. s. 423, 424; CONTIERI, a. g. e., s. 65; ALTAVILLA, 
Lo stato di necessità, s. 967; CAVALLO, Diritto penale, s. 693; TANER 
a. g. e., s. 426. 

(181) MAGGIORE, a. g. e , s. 332; MANZINI, a. g. e., s. 423 vd.; CONTIERI 
a. g. e., s. 66; CAVALLO, Diritto penale, s. 693. 
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zàmin ona böyle bir mecburiyet yaratma yetkisini tanıdığı bir irâ
de beyanından (âmirin meşru emri) (182); mukavele (183) yahut 
belli bir durum veya hizmetin icabından da doğabilir (âmme me
muriyeti, âmme hizmeti gibi) (184). 

Zaruret durumunun imkânsız olması için, tehlikeye göğüs ger
mek hususundaki hukukî vazife özel bir vazife olmalıdır. Zira Ka
nun (İCK.) 54. maddenin ikinci bendinde özel vazifeden (particola
re dovere giuridico) bahsetmektedir. Binnetice, bu özel vazife ile 
cezaî nizamata uymak hususundaki genel vazife karıştırılmatoalı-
dır. Bu genel vazife, esas itibariyle zaruret durumu mevcut oldu
ğunda durur. Aynı şekilde zaruret durumuna ait tehlikeden başka 
veya daha hafif bir tehlikeye göğüs germek vazifesi de zaruret du
rumunu bertaraf etmeğe kâfi değildir. Keza, tehdit altında bulu
nan şahsın, başka şartlar altında aynı tehlikeye göğüs germek mec
buriyetinde olması da zaruret durumuna mani olmaz. Bunun için, 
şahsın müşahhas durumda söz konusu olan tehlikeye göğüs ger
mek mecburiyetinde olması gerekir (185). 

Böyle hukukî bir vazifenin mevcudiyetine rağmen, tehlikeden 
kurtulmak için kanunun suç olarak ön gördüğü bir fiili işleyen 
fail, hem bu suçtan (bazı halde bu durum teşdit edici ahkâma da
hi tâbi olabilir) hem de böyle bir tehlikeden kurtulmağa teşebbüs 
suçundan sorumlu olur. Yeter ki, ikinci husus bizatihi bir suç ve
ya disiplin suçu olarak ön görülmüş bulunsun (186). 

Hastalara yardım etmek mükellefiyetinde olan doktor sal
gın halinde hastahaneden kaçarsa zaruret halinden istifade ede
mez (187). Aynı şekilde, âmme memurları, âmme hizmeti gören 
kimseler, vazifelerinin icrası ile ilgili veya bu vazifelerin ademi ifa
sını temin hususunda ortaya çıkan tehlikelere karşı koymak mec
buriyetindedirler (188). 

(182) MANZINI, a. g. e., s. 423; CONTIERI, a. g. e., s. 66. 
(183) MAGGIORE, a. g. e. s. 322; MANZINI, a. g. e., s. 423; CONTIERI, a. 

g. e., s. 423; CONTIERI, a. g. e., s. 66. 
(184) MANZINI, a. g. e., s. 423; CONTIERI, a. g. e., s. 66; BATTAGLINI, a. 

g. e., s. 239. 
(185) CONTIERI, a. g. e., s. 66, 67. 
(186) MANZINI, a. g. e., s. 424; BATTAGLINI, a. g. e., s. 240. 
(187) ANTOLISEI, Manuale, s. 223; VANNINI, a. g. e., s. 75. 
(188) MANZINI, a. g. e , s. 424. 
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Bu şartla ilgili olarak tehlikede bulunan üçüncü şahsa yardım 
bazı tereddütlere yol açmıştır. Şöyle ki: Eğer zaruret durumu do
layısıyla kendisine yardım edilen kimse tehlikeye göğüs germek 
hususunda özel hukukî bir vazifeye sahip ise, onu kurtarmak için 
zaruri kılınmış fiili işleyen kimse zaruret halinden istifade edebilir 
mi? 

İtalyan Ceza Kanununun 54. maddesinin ikinci bendi, zaruret 
haline dair hüküm «tehlikeye karşı koymak hukukî vecibesine sa
hip olan kimse hakkında uygulanmaz» demektedir. Bu hükümden, 
söz konusu tahdidin tehlikeye göğüs germek hususunda özel bir 
hukukî vazifesi olan kimsenin, zaruri kılınmış fiili kendi lehine iş
lemesi halinde tatbik edileceği, buna mukabil tehlikenin faili de
ğil, tehlikeye göğüs germek vazifesine sahip olan başka bir şahsı 
tehdit etmesi ve failin bu şahıs lehine zaruri kılınmış fiili işlemesi 
haline tatbik edilemiyeceği gibi bir intiba hasıl olmaktadır (189). 

Contieri buna itiraz etmekte ve hukukî nizamın bir şahsa, bir 
tehlikeye göğüs germesini emretmesi halinde, bu şahsı tehlikeden 
kurtarmak için işlenen ceza hukuku bakımdan gayrimeşru fiilin 
zaruret durumuna istinaden haklı gösterilemiyeceğini söylemekte-
dir. Filhakika kanunun böyle bir vazife tahmil ettiği ahvalde ceza 
hukukuna aykırı fiille korunan hak veya menfaat, ceza normunun 
koruduğu hak veya menfaat muvacehesinde nazarı itibare alına
maz. Bu halde, ceza kanununca korunan hak veya menfaat değer 
itibariyle üstünlüğünü muhafaza eder. Hukuk nizamının bir hak 
veya menfaatin tehlikeye arzedilmesini emrettiği ahvalde, bu hak 
veya menfaati tehlikeden kurtarmak için bir ceza kaidesine karşı 
işlenmiş riayetsizliği meşru göstermek, gayrı mantıkî olur. Binne-
tice zaruri kılınmış fiilin tehlikenin tehdit ettiği hak veya menfaa
tin sahibi olan ve hukukî vazifesi ona bu tehlikeye göğüs germesi
ni emreden kimse tarafından veya böyle bir şahsa yardım maksa
dıyla başkası tarafından işlenmiş olmasının 54. maddenin (İCK.) 
?.. bendindeki tehdit yönünden önemi yoktur (190). 

Grosso'ya göre de, tehlikeye karşı koymak hususunda özel bir 
görevi olan şahıs lehine zaruret yardımında bulunan kimse cezasız-

(189) CONTİERİ, a. g. e., s. 64. 
(190) CONTİERİ a. g. e., s. 63 vd. 
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lıktan istifade edecektir. Ancak, bu hususun nisbet şartına tesir 
etmesi mümkündür (191). 

İsviçre Ceza Kanununun zaruret halinden bahseden 34. mad
desi de İtalyan Ceza Kanunundakine benzer bir hüküm ihtiva et
mektedir. Sözü geçen madde «tehdit olunan şeyin feda edilmesi 
halin icaplarına göre beklenilmediği» durumdan bahsetmektedir. 
Buna göre, ancak zaruri kılınmış fiilin işlenmiş olduğu şartlar al
tında failden tehdit edilen menfaatini feda etmesi normal olarak 
talep iedilemiyecek ise, zarureti hali mevcuttur (192). 

Gerek Alman Ceza Kanununda (§ 54) gerek Türk Ceza Kanu
nunda (m. 49) bu hususta bir sarahat mevcut değildir. Ancak, 
bundan böyle bir şartın mevcut olmadığı neticesine varılamaz. 
Çünki, bu şart bazı kimselerin bazı tehlikelere katlanmasını 
istiyen normların mevcudiyetinin tabii bir neticesidir. Nite
kim Alman Ceza Kanunundaki boşluğa rağmen, Mezger, zaru
ret durumunda bulunmaları esasen bir mükellefiyet olan veya ifa 
ettikleri vazife dolayısiyle bunu kabul etmiş olan kimselerin 54. 
paragraftan istifade edemiyeceklerini söylemektedir (193). 

Aynı şekilde, bu konuda sarih bir hüküm ihtiva etmiyen me
haz Kanunun 49/3 maddesini tetkik eden yazarlar da bu şartın 
zımnen mevcut olduğunu kabul etmişlerdir (194). 

Kanunumuz bakımından da farklı düşünmeye imkân yok
tur (195). Zira, ferde tehlikeye göğüs germek hususunda bazı özel 
mükellefiyetler yükliyen kanunların mevcudiyeti karşısında, baş
ka şekilde düşünülemez. Filhakika, Askerî Ceza Kanununun 46. 
maddesi «vazife ve hizmette şahsî tehlike korkusu cezayı hafiflet
mez» demektedir. Aynı kanunun 62. maddesine göre de, müdafaa
sına hizmet eden bütün vasıtaları kullanıp bitirmeksizin bunları 
düşmana teslim eden müstahkem mevki kumandanı, emri altında
ki müdafaa vasıtalarını kullanmaksızm kendisine mevdu mevkii 
terkeden veya düşmana teslim eden kumandan ölüm cezasıyla ce-

(191) GROSSO, a. g. e., s. 235, 236. 
(192) LOGOZ, a. g. e., s. 141. 
(193) MEZGER, a. g. e., 385; von LİSZT, a. g. e., s. 221, 222. 
(194) VANNINI, Ricostruzione sintetica, s. 75. 
(195) DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., s. 137; TANER, a. g. e., s. 428; ER-

DOĞDU, a. g. e., s. 787. 
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zalandırılacaktır. Bu hallerde TCK. nun (m. 49/3) zaruret hali için 
aradığı şartların hepsi mevcut olmasına rağmen, fail zaruret ha
linden istifade edemiyeeektir (196). Şu halde failin zaruret halin
den istifade edebilmesi için, tehlikeye katlanmak hususunda özel 
hukukî bir vazifenin yokluğu şartı Kanunumuz bakımından da 
aranacaktır. 

(196) Geniş bilgi için bk. ERMAN, a. g. e., s. 109 vd. 
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ÜÇÜNCÜ BAŞLIK 

ZARURÎ KILINMIŞ FİİLİN ŞARTLARI 

I. ZARURÎ KILINMIŞ FİÎL İLE TEHLİKEDEN KAÇINMA 
ARASINDA ZARURÎ BÎR MÜNASEBETİN MEVCUDİYE
Tİ ŞARTI 

Zaruri kılınmış fiilin şartlarından biri, fail tarafından işlenen 
fiilin zaruriliğidir. Zaruri kılınmış fiil ile zaruret durumu arasın
daki bağlantının esasını ifade eden zarureti, kaçınılmazlık şartın
dan ayrı olarak mütalâa etmek ve onunla karıştırmamak gere
kir (197). Gerçekte kendisini veya başkasını kurtarmak için suç 
işlemek zarureti belirmekle beraber, işlenmiş olan suçun kaçmıla-
bilir olduğunun anlaşılması mümkündür (198). Kaçınılmazlık, fai
lin tehlikenin tevlid edebileceği zarara, zaruri kılınmış fiilden baş
ka bir yolla mani olamamasıdır. Halbuki zaruri kılınmış fiil ile 
tehlikeden korunma hususu arasındaki zaruret münasebeti (rap
porto di necessità), zaruri kılınmış fiilin tehlikeden doğabilecek 
zarara mani olabilmesinden başka bir şey değildir (199). Bunlar
dan bsrincisi zaruret durumunun, ikincisi ise, zaruri kılınmış fiilin 
şartıdır. Ancak suçsuzluğun mevcudiyeti bakımından işbirliği ha
lindedirler. Bu bakımdan meşru müdafaada olduğundan farklı bir 
durum arzederler. Zira meşru müdafaada failin işlediği fiil, haksız 
tecavüzden doğabilecek zarara mani olabilmelidir. Fakat fail bakı-

(197) MANZINI, a. g. e., s. 418; CONTIERI, a. g. e., s. 68. 
(198) MANZINI, a. g. e., s. 418. 
(199) CONTIERI, a. g. e., s. 68. 
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mından, meşru müdafaada işlenen fiilden gayrı bir yoldan zararı 
def etmek imkânının mevcut olmaması şart değildir (200). 

Zaruri kılınmış fiil ile tehlikeden korunma hususu arasındaki 
bu zaruret münasebeti objektif bir karakter taşımaktadır. Yani 
burada mevzuubahis olan failin iradesi ile zararın tahakkukunu 
önlemek maksadı arasındaki bir münasebet değil, failin hareketi
nin, tehlikenin tahakkukunu önleyip önliyememesi hususudur (201). 

Aksi fikrin, Alman müellifi Fischer tarafından savunulduğuna 
işaret eden Contieri, gerek Alman Ceza Kanunun 54. paragrafının 
gerek İtalyan Ceza Kanununun 54. maddesinin failin erişmek iste
diği maksattan bahsetmediğini ve her ikisinin de objektif bir du
rumu tarif ettiğini söyler. Bu öyle bir durumdur ki, bu durumda 
zaruri kılınmış fiil, faili veya başka birisini zaruret durumu tehli
kesinden kurtarmak zaruretine tekabül eder. Burada failin değil, 
hareketin hedefi söz konusudur (202). Bununla beraber zaruri kı
lınmış fiilin tehlikeyi önlemeğe elverişliliği, kurtulmanın fiilen ger
çekleşmiş olmasına göre takdir edilmemelidir. Bu elverişlilik kıs
men olabileceği gibi, sonradan müdahale eden şartlar da fiilin te
sirini yak edebilir. Burada esas olan şey, zaruri kılınmış fiilin 
tehlikenin önlenmesine doğru objektif bir temayül, bir istikamet 
göstermesidir ki Kanunumuz bakımından da bu şekilde düşünmek 
gerekir kanısındayız. 

Öte yandan zaruri kılınmış fiil ile tehlikeden kurtulma arasın
daki bu zaruret münasebeti şartı objektif olarak mevcut olmalı
dır. Bu husustaki hükmün, müşahhas fiilin şartlarına müsteniden 
verilmesi gerekir (203). 

II. ZARURİ KILINMIŞ FİİLİN KANUNDA ÖN GÖRÜLEN 
BİR SUÇ TİPİNE UYMASI ŞARTI 

Zaruri kılınmış fiilin bir şartı da, bu fiilin kanunen suç sayı
lan bir fiilin bütün unsurlarını ihtiva etmiş olmasıdır. Yani zaru
ri kılınmış fiilin kanunî bir suç tipine tekabül etmesi gerekir. 

(200) CONTİERİ, a. g. e., s. 68. 
(201) CONTİERİ, a. g. e., s. 69. 
(202) CONTİERİ, a. g. e., s. 69. 
(203) CONTİERİ, a. g. e., s. 69. 
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Bu şartın tahakkuku, diğer şartların, ezcümle zaruret duru
mu şartlanılın ve zaruri kılınmış fiilin diğer şartlarının araştırıl
ması bakımından esas teşkil eder. Bu sebeptendir ki, zaruret du
rumunda işlenen zaruri kılınmış bir fiil bu şartı ihtiva etmiyorsa, 
fail hakkında verilecek olan beraat hükmü, fiil zaruret halinde iş
lenmiş olduğu cihetle faile ceza verilemiyeceği sebebine değil, fakat 
fiilin suç teşkil etmediği sebebine istinad etmelidir (204). 

Puglia, zaruret halinin mülkiyet aleyhine işlenen cürümlere tat
bik edilemiyeeeğini söylemekte ise de (205), umumi hükümlerde 
yer alan bu müessesenin bütün suçlara tatbik edilebileceğinde hemen 
bütün müellifler müttefiktirler (206). Binnetice zaruri kılınmış fiil 
kasdî veya taksirli (207) bir cürüme tetaıbuk edebilir. Fiilin icrası 
sırasında şiddet veya hile kullanılmış olmasının, yahut tehlikeyi 

(204) CONTIERI, a. g. e., s. 70. 
205) Puglia'ya göre varlığını muhafaza mecburiyetiyle ekmek çalan kim

se hırsızlık suçunu işlememiştir. Aynı şekilde soğuktan donmak teh
likesinden kendisini veya başkasını kurtarmak için odun çalma ha
disine — İtalyan Temyiz Mahkemesinin aksine— teşriî noktai na
zardan 49/3. maddenin tatbik kabiliyetinden şüphe edilir. Çünki bu 
hükmün tarihi oluşumu zaruret halini, tetkik edilenlerden farklı se
beplerle isnad kabiliyetini bertaraf eden bir sebep olarak mütalâ 
edileceğini iddia etmek neticesini doğurmaktadır. 

Müellife göre bu hallere, suç teşkil eden fiili istememiş olan kim
senin bir cürümden dolayı cezalandırılamıyacağı hükmünü koyan 45, 
maddenin tatbiki daha doğru olacaktır. Bu hükme göre, cürmün mev
cut olabilmesi için muayyen bir hakkın ihlâli iradesi mevcut olmalı
dır. İmdi mevcudiyetini idame maksadiyle bir şey çalan kimse ha
reketi istemekte ve bununla malike bir zarar geleceğinin şuuruna da sa
hip bulunmaktadır. Ancak iradesi o hakkın ihlâline matuf olmayıp 
bizza* nefsin idamesi amacını gütmektedir. (PUGLIA, Ferdinando : 
Dei delitti contro la proprietà, Enciclopedia del diritto penale itali
ano, e. X, Milano 1908, s. 55> 56). Bu görüş tenkid edilebilir. Bir ke
re, yukarıda izah edilen sebeplerle zaruret halinin isnadiyeti ortadan 
kaldırdığı kabul edilemez. Öte yandan, mülkiyet aleyhine işlenen suç-

- ların hepsinde ve meselâ hırsızlık suçunda başkasının bir hakkına 
zarar vermek saiki şart değildir. Aksine bir fiilin neticelerini bilerek 
ve istiyerek işlemek iradesi olan genel kast kâfidir. Ayrıca, zaruret 
halinde esas olan failin hedefi değil, fiilin hedefidir. 

(206) MANZINI, a. g. e., s. 422; EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I., s. 433; 
FLORIAN, a. g. e., s. 542; CONTIERI, a. g. e., s. 71; MAJNO a. g. e., s. 
195; ALTAVILLA, a. g. e., s. 967. 

(207) MAGGIORE, a. g. e., s. 325; MANZINI, a. g. e., s. 422; CONTIERI, a. g. 
e., s. 71; ALTAVILLA, a. g. e., s. 967. 
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önlemeye doğrudan doğruya veya dolayısiyle elverişli şeylerin alın-
mış olmasının önemi yoktur. Yeter ki hâkim, fiilin kaçınılmaz ve 
tehlike ile mütenasip olduğu sonucuna varsın. Aynı şekilde bir pa
nikten kaçan şahsın birisine çarparak onu yaralaması (208), yahut 
soğuktan kurtulmak için ormanda ateş yakı^ası ve onmanın yan
masına sebep olması halinde fert, taksirli suçtan sorumlu olmıya-
cafetır (209). 

49/3 maddedeki zaruret hali, yalnız cürümlere değil kabahat
lere de tatbik edilir (210). Yeter ki, zaruri kılınmış fiil, kanunda ön
görülen bir kabahat suçuna tekabül etsin. Bu itibarla, acele bir yar
dım için hayvan veya arabayı büyük bir hızla süren 'kimse Ceza Ka
nununun 565. maddesine istina'den cezalandırılamaz (211). 

Zaruret haline dair 49/3. madde, zaruri kılınmış fiili özel ka
nunlarda derpiş edilen suçlarla uygunluk arzetmesi halinde de tat
bik edilecektir (212). Meğerki, bu kanunlar aksine bir büküm ihti-
ve etsinler. Nitekim bazı 'kanunlar, bazı suçlarda zaruret halinin tat
bik edilemiyeeegini hükme bağlamışlardır. Yukarıda sözünü ettiği
miz Askeri Ceza Kanununda bu çeşit hükümler mevcuttur. Özel 
normun, genel nortm üstünlüğü prensibine istinaden, 49/3. madde 
hükmü aksine sarahatin mevcut olduğu hallerde ve ezcümle Askerî 
Ceza Kanununca ön görülen durumlarda tatbik edilemez. Aynı pren
sibin bir neticesi olarak 49/3. maddenin, adliye aleyhine işlenen 
cürümlere dair 208 vs 296. maddelerde ön görülen durumlarda da 
tatbik edilemdyeceği neticesine varmak gerekir. Zira mezkûr hüküm
ler, 49/3 madde hükmüne nazaran özel hüküm, mahiyetindedir-
ler (213). Aynı şey adlî faaliyete dair cürümler bakımından zaru-

(208) MAGGIORE, a. g. e., s. 325. 
(209) MANZINI, a. g. e., s. 422. 
(210) MANZINI, a. g. e., s. 422; MAJNO, a. g. e., s. 211; ALTAVILLA, Lo sta

to di necessità, s. 967; CONTIERI, a. g. e., s. 71; FLORIAN, a. g. e., s. 
543. 

(211) MAJNO, a. g. e., s. 211. 
(212) MANZINI, a. g. e., s. 422; CONTIERI, a. g. e. s. 71. 
(213) Cezayı kaldıran bu sebeplerin «hukukî mahiyetini izahda bir çeşit 

«Zaruret hali» fikrine de müracaat edilmiştir. Fakat zaruret halinin 
unsurlarından biri olan «Tehlikeye bilerek failin sebebiyet verme
miş olması» unsuru burada ekseriya mevcut değildir. 
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ret halini tanzim eden ve özel bir norm olan İtalyan Ceza Kanu
nun 384. maddesi için de varittir. 

III. ZARURİ KILINMIŞ FİİLÎN HEDEFİNE İLİŞKİN 
ŞARTLAR 

A. ZARURİ KILINMIŞ FİİLİN HEDEFİNİN GAYRİ ŞAHSİLİĞİ 

Esas itibariyle şu hususu belirtmek gerekir ki, zaruri kılınmış 
fiilin esas hedefi devlettir (214). Zira bu fiilden zarar gören her 
türlü beşerî hak veya menfaatlerin sahibi daima ve her şeyden ev
vel devlettir. Çünki devlet, bütün suçların müşterek hukukî konu
sunu teşkil eden «cemiyetin hayat şartlarının korunması menfaa
ti »nin sahibidir. Ancak, bütün suçların müşterek hukukî konusun
dan gayri bir de, her suçun kendine mahsus özel bir hukukî konu
su vardır. Bu, suçun doğrudan doğruya zarar verdiği şahsa, yani 
suçun pasif süjesine ait hak veya 'menfaatin kendisidir (215). 

Kanunî şekle uygun zaruri kılınmış fiilin hedefine gelince, 
meşru müdafaa halinde işlenen fiilin aksine olarak, böyle bir fii
lin zarar verdiği hak veya menfaat herhangi bir şahsa ait olabilir. 
Bunu ifade etmek için De Marsico «zaruri kılınmış fiilin gayri şah
si istikameti» nden bahsetmektedir. Aynı şekilde Altavilla da, za
ruret halinde zaruri kılınmış fiilin yöneltilmiş olduğu belirli bir 
şahıs mevcut değildir demektedir (216). Bu şekilde zaruri kılın
mış fiilin her hangi bir şahsa karşı işlenebileceği kaidesinin bir 
istisnası vardır. Bu, tehlikeyi gayrimeşru şekilde yaratan ve isnad 
kabiliyetini haiz şahsın ta kendisidir. Zaruri kılınmış fiil bu kim
seye karşı işlenmiş ise, zaruret halinden değil ancak meşru müda
faadan bahsedilebilir. Bu sebepten, meşru müdafaa halinde işle
nen fiilin Wir şartı da, bu fiilin şahsî fon* hetìefe sahip olmasıdır, 
Bu hedef ancak haksız taaruzda bulunan şahıs olabilir. Zaruri kı
lınmış fiilin tehlikeyi tevlid eden şahsa ık'arşı olması aranmaz. Hat-

(214) MANZINI, a. g. e., s. 402; CONTIERI, a. g. e., s. 73. 
(215) CONTIERI, a. g. e., s. 73, 74. Fazla bilgi için bk. ROCCO, a. g. e., s. 

552. vd.; PISAPIA, G. D : Introduzione alla parte speciale del diritto 
penale, Milano 1948, s. 58 vd. 

(216) ALTAVILLA, Lo. stato di necessità s. 967. 
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tâ tehlikeye sebebiyet veren şahsın hedef olmaması - bu şahsın is
nad kabiliyetini haiz olmaması hali hariç - zaruri kılınmış fiilin bir 
menfi şartıdır (217). 

B. TECAVÜZÎ VE TEDAFÜİ ZARURÎ KILINMIŞ FİİL 

Genel olarak zaruri kılınmış fiil, Manzini (218) ve Vannini (219) 
tarafından yapıldığı üzere, tedafüi (difensivo) ve tecavüzî (aggres
sivo) zaruri kılınmış fiil diye bir ayrıma tâbi tutulmaktadır. Ayrı
ca Carrara'nın (220) yaptığı gibi, hareket (azione) ve tepki (rea
zione) den de bahsedilebilir. 

Bu ayırıma göre, zaruri kılınmış fiil, tehlikenin sebebine yö
nelmiş ise tedafüi, aksi halde tecavüzîdir. Ancak burada şöyle bir 
mesele ortaya çıkmaktadır (221). Acaba zaruri kılınmış fiilin bu 
yönelmesi, fiilin maddî hedefi, yani failin fizikî faaliyetinin tesir 
ettiği madldî şeyler bakımından mı, yoksa bu fiilin doğrudan doğ
ruya zarar verdiği hak veya menfaatin sahibi bakımından mı tef
sir edilecektir? 

Manzini birinci yolu benimsemiştir. Sözü geçen yazara göre, 
fiil zaruret durumunun isnad edilemiyen sebebine (şeyler veya 
hayvanlar yahut hukukî irade beyanına ehil olmayan insan veya
hut ana için tehlikeli gebelik ve doğum gibi anormal şahsî ahval) 
tevcih edilmiş ise tedafüidir. Oysa zarurî kılınmış fiil zaruret duru
muna sebebiyet vermeyen bir şey veya şahsa (hakiki veya hükmî) 
tevcih edilmiş ise tecavüzîdir (222). 

(217) Her ne kadar zaruri kılınmış fiilin doğrudan doğruya zararlandırdı-
ğı hak veya menfaat herhingi bir şahsa ait olabilirse de, zaruri kılın
mış fiilin pasif süjesinin, zaruret durumu tehlikesine sebep olmuş ve
ya buna yardım etmiş olması halini, sözü geçen süjenin tehlikeye se
bep olmamış veya yardım dahi etmemiş olması halinden ayırmak fay
dalı olur. Bu ayırım, bir yandan sistematik ihtiyaçlara, diğer yandan 
zaruret hali ile meşru müdafaa sınırının çizilmesine ve hattâ bazı ya
zarlara göre zaruri kılınmış fiilin sebep olduğu zararın tazmini prob
leminin halline yardımcı olur (CONTIERI, a. g. e., s. 75. 

(218) MANZINI, a. g. e., s. 405, 406. 
(219) VANNINI, Ricostruzione sintetica, s. 74. 
(220) CARRARA, a. g. e., s. 321. 
(221) CONTIERI, a. g. e., s. 75. 
(222) Manzini ye göre, bu son kategoriye, ağır ve muhakkak bir tehlike

den kurtulmak için devletin şahsına karşı umumî veya hususî bir gö-
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Böylece Manzini, zaruri kılınmış fiil ile tehliıkeye sebep olan 
veya olmayan şeyin arasındaki münasebetin tefrike dahil edilmesi 
hususunu açıkça zaruri kılınmış fiilin maddî hedefi ile tehlikenin 
sebeibi arasındaki münasebete dayandırmaktadır. Buna göre, fiilin 
doğrudan doğruya zarar verdiği hak veya menfaatin sahibi ile teh
likenin sebebi arasındaki münasebet nazara alınmaz. 

Contieni bu görüşe itiraz etmekte ve demektedir ki, gerçekte 
zaruri kılınmış fiilin maddî konusu olan şey, tehlikenin meydana 
gelmesine hizmet etmemiş olmasına rağmen, fail maddî tesirlerini 
o şey üzerinde icra eden zaruri kılınmış fiili ile tehlikeye sebep 
olan şahsa ait bir hak veya menfaate doğrudan doğruya zarar ve
rebilir. Buna mukabil zaruri kılınmış fiilin maddî konusunu teş
kil eden şey, tehlikenin husule gelmesinle yardım etmiş olmasına 
rağmen, zaruri kılınmış fiil, tehlikeye sebep olana ait bir hak veya 
menfaate doğrudan doğruya zarar vermiyebilir de. Kanunen suç 
olarak ön görülen bir fiile tekabül ettiğine göre, zaruri kılınmış 
fiilin maddî hedefi ile tehlikenin sebebi arasındaki münasebetin 
önemi büyük değildir. Buna mukabil fiilin, doğrudan doğruya 
zarar verdiği haik veya menfaatin yani, suçun özel hukukî konu
sunu teşkil eden hak veya menfaatin sahibi ile tehlikenin sebebi 
arasındaki münasebetin, bilhassa zaruret hali ile meşru müdafaa 
arasıdaki sınırların tayini bakımından özel bir önemi vardır (223). 

Binnetice zaruri kalınmış fiil, zaruret durumu tehlikesine se
bep olan veya onun husule gelmesine yardım eden bir şahsın hak 
veya menfaatine doğrudan doğruya zarar verdiği takdirde tedafüi, 
aksi halde tecavüzidir (224). 

C. ZARURİ KILINMIŞ FİİLE HEDEF TEŞKİL ETMEYEN ŞAHISLAR 

Temsil ettikleri müessese sebebiyle, devletin tanıdığı özel hima
yeden ötürü, bir kısım şahıslara karşı işlenen zaruri kılınmış fiilin 
zaruret haline müsteniden hukuka uygun olamayacağından sözedil-

revin ihlâli de girer. Ancak, tehlikeye maruz kalan şahsın ona karşı 
koymakla vazifeli olması hali bu kaideye istisna teşkil eder (g. g. e., 
s. 406). 

(223) CONTIERI, a. g. e., s. 76. 
(224) CONTIERI, a. g. e., s. 76. 
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mistir (225). Bu fikre taraftar olanlara göre, zaruri kılınmış fiilin 
doğrudan doğruya zarar verdiği hak veya menfaatin sahibi kral ya
hut papa ise, fail zaruret haline istinad edemez. Çünki dahilî âmme 
hukuku normları, bu şahısları mukaddes ve dokunulmaz ilân eder
ler. 

Şüphesiz, bu görüş kabul edilemez. Bir kere, cumhuriyet reji
minin cari olduğu devletlerde devlet başkanının mutlak sorumsuz
luğu bahis konusu değildir. Ayrıca, monarşi rejimlerinde devlet, 
başkanının her türlü sorumluluktan masun bulunduğunun tered
dütsüz kabulü (226) ve onun dokunulmaz ve mukaddes ilân edil
mesi, o şahsın devletin bir uzvu olarak icra ettiği fiillerden dolayı 
hukukî bakımdan sorumlu olmadığını ifade eder. Bundan kirala 
veya papaya karşı zaruri kılınmış fiilin işlenemiyeceği neticesini 
çıkarmağa imkân yoktur. Sözü geçen pernsibin ifade ettiği mâna, 
bu kimselerin ceza hukuku ehliyetine sahip olmadıklarıdır. Yani, 
dokunulmaz ve mukaddes ilân edilen kral ve papa ceza hukukunun 
aktif süjeleri değildirler. Bundan, bu kimselerin pasif süje dahi ola-
mıyacakları neticesi çıkarılamaz. Esasen ceza hukuku ehliyetine 
sahip olmayan kimseler de, zaruri kılınmış fiilin pasif süjesi ola
bilirler (227). Pasif süje olma bakımından hakiki şahıslar arasın
da bir fark mevcut değildir (228). Binnetice zaruri kılınmış fiil 
kral ve papanın haklarına da zarar verebilir (229). 

Şu hususa dikkat etmek gerekir ki, zaruri kılınmış fiilin pa
sif süjesinin, fiilin hukuka uygunluğu bakımından daima tesirsiz 
olduğu kabul edilemez. Bu husus tesirini bilhassa fiil ile tehlike 
arasındaki nisbet şartında kendisini gösterebilir. Şöyle ki, pasif 
süjeyi teşkil eden şahsın muayyen bir özelliği, zaruri kılınmış fii
lin daha ağır bir suç kategorisine tekabül etmesi neticesini doğu
rur. Zaruri kılınmış fiilin daha fazla ağır olması ise, tahakkuku 

(225) MAGGIORE, a. g. e., s. 320; MANZINI, a. g. e., s. 425; CONTIERI, a. 
g. e., s. 77. 

(226) ARSEL, İlhan: Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları, Ankara 
1963, s. 370. 

(227) CONTIERI, a. g. e., s. 78. 
(228) GROSSO, a. g. e., s. 219. 
(229) CONTERI, a. g. e., s. 78; MAGGIORE, a. g. e., s. 320; MANZINI, a. g. 

e., s. 425. 
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mümkün zararın da, daha ağır olmasını icap ettirir. Bu nisbetin 
yokluğu, zaruri kılınmış fiilin bir şartının yani tehlike ile mütena
sip olması şartının, tahakkukuna mâni olur (230). 

IV. ZARURİ KILINMIŞ FİİLİN HAKİKİ ŞAHISLAR LEHİ
NE İŞLENMİŞ OLMASI ŞARTI 

Zaruri kılınmış fiilin esas itibariyle şahsa ait bütün hakları ko
rumak için işlenebileceğini, ancak Kanunumuz bakımından daraltı
cı yorumun esas alınması gerektiğim yukarıda belirtmiştik. Teh
likenin hedefi bakımından ister genişletici yorum (hayat, vücut 
tamamiyeti, şeref, ferdî hürriyet) ister daraltıcı yorum (hayat ve 
vücut tamamiyeti) esas kabul edilsin, bu hakların mahiyeti ve bun
ları koruyan cezaî normların tetkiki, söz konusu hakların sahibinin 
ancak hakiki şahıslar olabileceğini ortaya koyar. Bu sebepten dev
let ve başka bir âmme hükmi şahsının yahut özel bir hükmi şah
sın lehine zaruri kılınmış fiil işlenemez (231). 

Zaruri kılınmış fiilin hükmî şahıslar lehine işlenemiyeceğini 
böylece belirttikten sonra, üçüncü şahıslar lehine işlenen zarurî 
kılınmış fiilin şartları üzerinde duracağız. 

Esas itibariyle zaruret durumu tehlikesini bertaraf eden .zaru
ri kılınmış fiil, failin hakkını koruyabileceği gibi, bir üçüncü şah
sın haklarını da koruyabilir. Buna üçüncü şahıs lehine zaruret hali 
(soccorso di necessità) veya bilvasıta zaruret hali (stato di neces
sità mediato) adı verilir (232). 

Üçüncü şahıs lehine zaruret halinin hududu, yani bütün üçün
cü şahıslar lehine zaruri kılınmış fiilin işlenip işlenemiyeceği me
selesine gelince: Bir fikre göre ancak ihtilâf halinde bulunan hak 
ve menfaatlerde muadelet mevcut değilse ve üçüncü şahsa karşı 
muhtemel zarar, zaruri kılınmış fiilin verdiği zarara nazaran çok 
ağır ise, bu çeşit yardım sınırsız olarak kabul edilmelidir. Aksi hal
de iki şahsın hayat mücadelesi söz konusu ise, müdahale eden so
rumlu olmalıdır. Meğer ki, müdahale eden şahıs bu iki şahıstan 

(230) CONTIERI, a. g. e., s. 78. Aynı mânada MANZINI, a. g. e., s. 425. 
(231) CONTIERI, a. g. e., s. 91. Aksi fikir için bk. GROSSO, a. g. e., 226. 
(232) ANATOLISEI, Manuale, s. 223; CONTIERI, a. g. e., s. 89. 
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birini tercih için meselâ akrabalık gibi ciddî bir bağa sahip ol
sun (233). 

Nitekim Alman Ceza Kanunu (§ 54) üçüncü şahıs lehine za
ruret halini akrabalarla sınırlandırmıştır (234). 

Buna mukabil gerek Türk Ceza Kanunu (m. 49/3) (235) gerek 
İtalyan Ceza Kanunu (m. 54) (236) ve gerek İsviçre Ceza Kanu
nu (m. 34) (237) üçüncü şahıs lehine zaruret halini akrabalara in
hisar ettirmeyip, zaruret durumunda bulunan herkese teşmil et
miştir. 

Üçüncü şahıs lehine zaruret halinden istifade eden kimsenin 
bu hususta vaki sarih veya zımnî bir irade beyanının önemi yok
tur. Bu itibarla failin kurtarmak istediği, fert, hukuken değer ifa
de eden bir irade beyanına ehil olmayabilir. Hatta tehlikeye maruz 
bulunan şahsın, kendisini böyle bir tehlikenin tehdit ettiğinden ha
berdar olmaması dahi mümkündür. Tehlikenin kurtarıcı tarafın
dan bilinmesi kâfidir (238). 

Zaruret durumunu meydana getiren tehlikenin tehdit ettiği 
hak veya menfaatin sahibi hukuken muteber bir irade beyanına 
sahip bulunsa ve kendisini tehlikeden kurtaracak zaruri kılınmış 
fiilin icrasına açıkça veya zımnen muhalefet etmiş olsa bile, fail 

(233) VIDAL - MAGNOL, a. g. e., s. 270, 271. 
(234) MEZGER, Diritto penale, s. 385; von HIPPEL, a. g. e., s. 165. 
(235) DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., c. U/1., s. 140; MAJNO, a. g. e., s. 219. 

Mehaz kanunun hazırlanması sırasında Meclisi Mebusan Encümeni 
herhangi bir yabancıya iyilik etmek için başkasının hakkını feda et
meği mübalâğalı ve mantıktan uzak gördüğünden, lehine yardımda 
bulunulabilecek kimselerin tahdidini teklif etmiştir. Tali komisyon 
ile tetkik komisyonu da bu fikri takip ederek zaruret halinin bir kim
senin ya bizzat nefsini yahut yakın akrabasından birini kurtarmak 
zaruretine hasredilmesini teklif etmişlerdir. Fakat nihaî metin ka
rara bağlanırken her hangi bir tahdit şıkkı kabul edilmemiştir. Her 
şeyden evvel kurtarılması gereken şahıslar arasında kabule şayan bir 
tefrik yapmak müşkilât arzeder. Ayrıca büyük bir değeri kurtarmak 
için küçük değeri feda eden kimsenin fiilinde cürüm aramak haksız 
görünür (MAJNO, a. g. e., s. 201). 

(236) MANZINI, a. g. e., s. 409; MAGGIORE, a. g. e., s. 322; ALTAVILLA, Lo 
stato di necessità, s. 967; ANTOLISEI, Manuale, s. 223, CONTIERI, 
a. g. e., s. 89; SALTELLI - ROMANO DI FALCO, a. g. e., s. 326. 

(237) LOGOZ, a. g. e., s. 142. 
(238) MANZINI, a. g. e., s. 409; CONTIERI, a. g. e., s. 90; ALTAVILLA, Lo 

stato di necessità s. 967. 
» 
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yine de hukuka uygun bir fiil işlemiş olacaktır (239). Çünki bura
da tehlikeye maruz kalan şahsın iradesinin yerini hukuken daha 
üstün bir irade alır (240) ve üçüncü şahıs lehine zaruret halinde 
işlenen fiilin meşruiyeti yardımdan faydalanan kimsenin yardım 
istemediğini belirtmemiş olması şartına bağlı değildir (241). 

Eğer tehlikede bulunan üçüncü şahsa yardım eden kim
seye, bu yardımdan istifade eden müdahale eder ve hatta tecavüz
de bulunursa, zaruret yardımcısı için ancak meşru müdafaa söz 
konusu olabilir. Çünki fail zaruri kılınmış fiilden gayrı ve suç teş
kil etmiyen bir fiil ile tehlikeden kurtulabilecektir. 

İki veya daha fazla kimsenin ağır bir zarar tehlikesine maruz 
kalmaları halinde, bunlardan biri diğerini kurtarmak için kendi
sini feda etmek isterse, bu kimse kurtardığı şahıs bakımından za
ruret halinin şartları içinde hareket etmekte ve herhangi bir suç 
işlemeksizin kendisini feda eden bir kurtarıcı durumundadır. Bu 
sebepten, üçüncü bir yardımcı, yardımına koşulan kimseyi zaruri 
kılınmış bir fiil ile kurtaramaz. Zira önlemeğe çalıştığı tehlike suç 
teşkil etmiyen bir fiil ile önlenebilir durumdadır ve ikinci kur ta
nemin ilk kurtarıcının filine müdahale etmemesi tehlikeyi önle
meğe kâfidir (242). 

Tehlikede bulunan 3. şahsa yardımın özel bir hukukî norm 
tarafından vazife şeklinde tahmil edilmiş olması halinde zaruret 
halinden değil, ancak bir vazifenin ifasından bahsedilir (TCK. m. 
49/1; İCK. m. 51) (243). Böyle bir vazife, askerleri, memurları, 
âmme hizmeti gören hususi şahısları hattâ bizatihi hususi şahıs
ları da ilgilendirebilir. 

V. ZARURİ KILINMIŞ FİİLİN TEHLİKE İLE MÜTENASİP 
OLMASI ŞARTI 

Zaruri kılınmış fiilin son bir şartı da, onun ortadan kaldırma
ğa çalıştığı tehlike ile mütenasip olmasıdır (244) İtalyan Ceza Ka-

(239) MANZINI, a. g. e., s. 409; CONTIERI, a. g. e., s. 90; SALTELLI RO
MANO DI FALCO, a. g. e., s. 326; DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., e. 
H /1 , s. 140. 

(240) MANZINI, a. g. e., s. 409. 
(241) CONTIERI, a. g. e., s. 90; MANZINI, a. g. e., s. 410. 
(242) MANZINI, a. g. e., s. 410; CONTIERI a. g. e., s. 90. 
(243) MANZINI, a. g. e., s. 409; CONTIERI, a. g. e., s. 91. • 
(244) Bu konuda bk. MANZINI, a. g. e., s. 382 vd. ; MAGGIORE, a. g. e., s. 
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nununun 54. maddesi «...fiil tehlike ile mütenasip olması şartiyle 
cezalandırılmaz» demek suretiyle bu hususu sarahaten hükme 
bağlamıştır. Buna göre, zaruri kılınmış fiil sadece zaruret durumu 
tehlikesinden doğabilecek zararla değil, bu tehlikenin kendisi ile 
de mütenasip olmalıdır. Esasen tehlike bir zarar imkânı olduğu
na göre, zaruri kılınmış fiilin tehlike ile mütenasip olması için, 
bunun hem tehlikenin imkân derecesi ile hem de tehlikeden doğa
bilecek zararın ağırlığı ile mütenasip olması gerekir (245). Her za
man bu iki unsur tahakkuk etmiş olmıyabilir. Meselâ tehlikenin 
imkân derecesi kayde değer olmasına rağmen, bu tehlikeden doğa
bilecek zarar zaruri kılınmış fiilin tevlid ettiği zarardan çok az 
olabilir. Buna mukabil tehlikeden doğabilecek zarar çok ağır fakat 
tehlikenin zarar tevlid etme derecesi çok az olabilir. Binnetice za
ruri kılınmış fiilin nisbeti her iki unsura nazaran tesbit edilmeli
dir. Ancak zaruret durumu tehlikesinin, şahsa ağır bir zarar verme 
imkânından ibaret olması ve henüz zararın doğmamış olması sebe
biyle, zaruri kılınmış fiilin tehlikenin doğurabileceği zararla mü
tenasip olması nadiren varittir. Buna mukabil sözü geçen fiilin 
tehlikenin imkân derecesiyle mütenasip olması daha fazla müm
kündür (246). 

Nisbetin failin emrinde bulunan vasıtalarla tehlikeyi bertaraf 
etmek için kullandığı vasıtalar arasında olması gerektiğini söyli-
yen görüş kabul edilemez (247). Vasıtalar arasındaki seçim daha 
ziyade başka şekilde önlenemezlik şartını ilgilendirir. 

Grosso ise, bu nisbetin tehlikedeki hak ile zarurî kılınmış 
fiilin zarar verdiği hak arasında mevcut olması gerektiğini söy
ler (248). 

322;CONTIERI, a. g. e., s. 91 vd.; ANTOLISEI, Manuale, s. 223 vd.; 
BETTIOL, a. g. e., s. 284 vd.; CAVALLO, Diritto penale, s. 691; LO-
GOZ, a. g. e., s."l41; DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., e. II/1, s. 138 vd.; 
BELGESAY, a. g. e., s. 46. 

(245) Grosso da tenasüp şartı bakımından tehlikeden doğması muhtemel 
zararın da nazara alınması gerektiğini ileri sürer (a. g. e., s. 26, 27). 

(246) CONTIERI, a. g. e., s. 92. Bu görüşün tenkidi için bk. GROSSO, a. g. 
e., s. 27 vd. 

(247) GROSSO, a. g. e., s. 25. 
(248) GROSSO, a. g. e., s. 28, 34. , 
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İsviçre Ceza Kanununun 34. maddesi de, «...tehdit olunan şo 
yin feda edilmesi, halin icaplarına göre beklenmediği takdirde iş
lenen fiilden dolayı faile ceza verilemez» hükmünü ihtiva etmek
tedir. Buna mukabil gerek Türk Ceza Kanununun gerek Alman Ce
za Kanununun zaruret halini hükme bağlıyan maddeleri (TCK. m. 
49/3, ACK. §. 54) açıkça nisbet şartından bahsetmemektedirler. 
Ancak, bundan adı geçen kanunların nisbet şartını aramadıkları 
neticesini çıkarmağa imkân yoktur (249). Bu şart müessesenin 
esasında mündemiçtir. Esasen sözü geçen her iki kanun da zaru
ret hali dolayısı ile, değerler hiyerarşisinde en üstün yeri işgal 
eden hayat ve beden bütünlüğünün korunabileceğini kabul etmiş
tir. Binnetice, bu en üstün değerleri korumak için işlenen zaruri 
kılınmış fiil, ya sözü geçen değerlerden daha az değerlere zarar ve-
lecek, veya zarar verilen değerler en büyük ihtimalle korunan de
ğerlere eşit olacaklardır. Öte yandan kanunumuzun bu konuyu ta
mamen meskût geçtiği de iddia olunamaz. Zira, 50. maddesinde, 
zaruretin hududu aşıldığı takdirde failin cezalandırılacağı hükme 
bağlanmıştır 

Zaruri kılınmış fiilin tehlike ile mütenasip olması gerekeceğini 
böylece- testait ettikten sonra, bu nisbetin nasıl tâyin edileceği me
selesi ortaya çıkmaktadır (250). 

Son derece değişiklik arzeden hak veya menfaatlerin tayini 
konusunda yazarlar başlıca iki yolu takip etmişlerdir. 

Bir anlayışa göre, kurtarılan hak veya menfaatlerin değerinin 
objektif tayini yeter değildir. Hâkimin sübjektif ciheti de nazara 
alarak yapacağı takdir tercih edilmelidir (251). Menfaatlerin ob
jektif değerleri ile bu menfaatlerin sahipleri yönünden sübjektif 
değerleri arasında bir ayniyet olmayabilir. Bu halde sübjektif de
ğerlendirme tercihe şayan görülmelidir (252). 

Filhakika Logoz, İsviçre Ceza Kanununun kabul ettiği hal tar
zının sübjektif görüş olduğunu belirtmektedir. Buna göre, hâkim 
fiilin içinde işlendiği şartlan araştıracak, bunları failin görüşüne 

(249) MEZGER, Diritto Penale, s. 386; CAVALLO, Diritto penale, s. 692. 
(250) Geniş bilgi için bk. GROSSO, a. g. e., s. 28 vd. 
(251) DÖNMEZER - ERMAN; a. g. e., e. I I / l , s. 139; LOGOZ, a. g. e„ s. 141. 
(252) LOGOZ, a. g. e., s. 141.' 
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göre değerlendirecek ve özellikle failin inkiyad ettiği muhafaza' 
insiyakını da hesaba katacaktır. Böylece, bu husustaki karar, hâ
kim tarafından durumun bütün olarak serbestçe değerlendirilme
sine istinad edecektir (253). 

Taraftar olduğumuz diğer bir görüş bu konuda, objektif bir 
ölçüyü esas alır (254). Buna göre, tehlikenin imkân derecesi ob
jektif bir ölçüye göre tayin edilmelidir. Yani bu, fiilin işlenmesi 
sırasında mevcut olan maddî şartlan nazara almak suretiyle mu
ayyen bir kimsenin özel hassasiyetine dayanmıyan, fakat ortalama 
ve herkesçe kabul edilebilen bir hükme götüren bir ölçü olmalı
dır. Tehlikenin doğurabileceği zararın ağırlığını tayinde, bütün 
hukuk nizamı ve özel olarak söz konusu hak veya menfaatleri, hi
maye eden normları ve bu normlar tarafından ön görülen müeyyi
deleri nazara almak gerekir (255). 

Zarurî kılınmış fiilin ağırlığını tayin meselesine gelince: Böy
le bir fiilin tehlikeyle mütenasip olması gereken yegâne unsuru 
bundan doğabilecek zarardır. Yani sâdece bu fiilden doğacak za
rar tehlikeyle mütenasip olmalıdır. Zarurî kılınmış fiil kanunen 
derpiş edilmiş bir suça tekabül edeceği cihetle, bundan doğacak 
zararın ağırlığına dair hüküm, o suçun ağırlığına müsteniden itti
haz edilmelidir (256). 

Grosso, yukarıda da işaret edildiği üzre, mütenasip olma şar
tının tehlikedeki hak ile zaruri kılınmış fiilin zarar verdiği hak ara
sında tahakkuk etmesi icap ettiğini söyledikten sonra, bu hakla
rın değerini tayin için, kanunda yer alan değerlendirmeden hareket 
etmenin zarurî olduğunu kabul etmeıktedir. Ancak, bir zararın diğer 
bir zararla mütenasip olup olmadığının tayini matematik ve meka
nik bir faaliyet olmayıp, muayyen bir takdir hakkına yer verir. Ka
nun tarafından yapılan değerlendirmeye müstenid basit bir karşı
laştırma kâfi değildir. Ayrıca, tezat halindeki menfaatlerin müteka
bil ehemmiyetince müesses bir esastan hareket etmekle beraber, 
her müşahhas olayda zaruri kılınmış fiilin içinde işlenmiş olduğu 
durumu da nazara almak gerekir (257). 

(253) LOGOZ, a. g. e., s. 141. 
(254) CONTIERI, a. g. e., s. 91; FORIERS, a. g. e., s. 335. 
(255) CONTIERI, a. g. e., s. 97. 
(256) CONTIERI, a. g. e., s. 92. 
(257) GROSSO, a. g. e., s. 34. j 
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DÖRDÜNCÜ BASLIK 

ZARURET HALİNDE HATA VE AŞIRILIK 

I. ZARURET HALİNDE HATA 

Hatanın zaruret haline tesirini çeşitli bakımlardan araştırmak 
gerekir 

Bir kere, zaruret hali objektif olarak mevcut olmasına rağmen, 
failin bunu bilmemesi mümkündür. Bu halde ortada bir suç yok
tur ve hâdiseye mefruz suç kaidelerinin tatbiki gerekir (258). Bu 
konuda İtalyan Ceza Kanununun 59. maddesi şu hükmü ihtiva et
mektedir: «Cezayı kaldıran sebepler fail taraf mdan bilinmese veya 
mevcut olmadıkları zannedilse bile, bunlar daima onun lehine 
olarak nazara alınırlar». Benzer bir hükmün kanunumuzda yer 
alması faydalı olurdu. 

Diğer bir husus da, zaruret halinin esasen mevcut olmaması
na rağmen, failin onu mevcut farzetmiş olması halidir. Yani zaru
ret halinin objektif olarak mevcut olmamasına rağmen, sübjektif 
bakımdan failin onu mevcut kabul etmesi halinde, failin fiilini hu
kuka uygun telâkki etmek mümkün müdür? 

Bu hususta bir karara varabilmek için fiilî ve hukukî hatayı 
birbirinden ayırmak gerekir. 

Hukukî hata muhtelif şekillerde kendisini gösterebilir. Mese
lâ fail hataen, mala karşı bir tehlikenin dahi kanunen zaruret du-

(258) KUNTER, Kanunî Unsurlar, s. 150; DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., c. 
II / l . s. 23. 
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rumu olarak ön görüldüğünü zannedebilir. Aynı şekilde, tehlikenin 
imkân derecesiyle mütenasip olmayan bir fiilin kanun tarafından 
zaruri kılınmış fiil olarak kabul edildiği zehabına kapılabilir. Bu 
çeşit hata, kanunu bilmemek olduğundan, haklı gösterilemez ve 
zaruret haline dair hüküm tatbik edilemez. Buradaki hata kesin 
olarak fiilin hukuka aykırılığı ile ilgilidir (259). 

Fiilî hataya gelince: Failin muayyen ve müşahhas bir hâdise
de zaruret halinin şartlarının gerçekleştiğini zannetmesinden iba
ret olan (260) bu çeşit hata, kendisini muhtelif şekillerde ortaya 
koyar. Bir kere fail hataen, zaruret halinin mevcut olmadığını zan
netmesine rağmen, zaruret durumu mevcut olabilir. Yukarıda da 
işaret edildiği üzere bu durumda, Kanunumuzda sarahat olmama
sına rağmen, fail zaruret halinden istifade edecektir (İCK. m. 59). 

Fail hataen zaruret halinin mevcudiyetine karar verirse 
E rem (261) ve Bengü'ye (262) göre bu durumda hüsnüniyetle ha-
ıe'kbt etmiş demektir ve fiilî hataya müncer olan hüsnüniyet suç 
kastım ortadan kaldırır. 

Dönmezer - Erman ise, fiilî hatanın esaslı olması halinde fii
lin sübjektif olarak hukuka aykırı olmadığını, hatanın esaslı ol
maması halinde yani failin tahakkuk ettiğini zannettiği şartlar ha
kikaten tahakkuk etmiş olsa dahi zaruret halinden bahsedilemi-
yecek ise fiilin hukuka aykırı olacağını söylemektedir (263). 

Ancak burada bir mesele daha mevcuttur ki o da, hatanın ku
sursuz olmasının şart olup olmadığıdır. Yani, failin kusuruyla 
zaruret hali şartlarının mevcudiyetinde hata etmiş olması halinde 
dahi fiil hukuka uygun olacak mıdır? 

Bazı yabancı kanunlar bu hususu sarahaten hükme bağlamış
lardır. Meselâ İtalyan Ceza Kanunu 59. maddesinde bu hususa 
dair şu hükmü ihtiva etmektedir : «Taksirin sebebiyet verdiği bir 
hata bahis konusu ise, kanunun fiili taksirli bir cürüm olarak ön 

(259) CONTIERI, a. g. e., s. 126; bk. ayrıca LOGOZ, a. g. e., s. 143; FORIERS, 
a.'g. e., s. 337, von LISZT, a. g. e., s. 266. 

(260) DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., c. H/1, s. 28. 
(261) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, s. 471. 
(262) BENGÜ, Cemil Ceza Hukukunda Hata, Ankara 1948, s. 76. 
(263) DÖNMEZER -ERMAN, a. g. e., c. II/1, s. 28. 
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gördüğü hallerde, cezaandırılabilme imkânı ortadan kalkmış ol
maz». Aynı şekilde İsviçre Ceza Kanunu (m. 19) «Gereken takay-
yüdat sayesinde hatayı bertaraf edebilecek olan suçlu, kanun fiili 
taksirli bir cürüm olarak cezalandırdığı takdirde taksir sebebiy
le ceza görür» dernektedir. 

Kanunumuzda bu konuda bir sarahat mevcut değildir. Dön-
nıezer - Erman, «umumî taksir mefhumunu bu nevi yanılmaya tat
bik edemeyiz; zira fail hem hareketi hem de neticeyi isteyerek ya
ni adetâ kasıtla hareket etmektedir. Zaruretin hududunun aşılma
sından bahseden 50. maddemizi tatbik edemeyiz, zira mefruz hu
kuka uygunluk sebeplerinde, sebep objektif olarak hakikaten mev
cut değildir; 50. madde ise böyle bir sebep objektif bakımdan mev
cut olup da failin hukuka uygun bir şekilde yaptığı hareketin öl
çüsüz olması haline taallûk eder» dedikten sonra, «yanılma faile 
kabili isnad bir taksirden tevellüt etse ve failin mefruz hukuka uy
gunluk halinde ika eylediği suç taksirli bir cürüm olsa bile, yeni 
İtalyan Ceza Kanununun 59. maddesinin son fıkrasına benziyen bir 
hüküm mevzuatımızda yer almadıkça fiili hukuka aykırı addetme
nin mümkün» olamıyacağını ilâve etmektedir (264). 

Buna mukabil diğer bir kısım yazarlar, bu fikrin aksini savun
maktadırlar (265). Nitekim Kunter, hatanın kusursuz olması gerek
tiğini, hukuka aykırılıktaki hataya müteallik taksir ile suçun kusur
luluk unsuru arasında bir rabıtanın mevcut olmadığını, zira kusur
luluk unsurunun hukuka aykırılıktan önce ve ayrıca tahakkuk ede
ceğini belirtmekte ve «bu itibarla hata taksirli olduğu için hukuka 
aykırılık unsurunun mevcudiyetine hükmolunan suçun meselâ kas-
dî bir suç olması mümkündür. Bundan çıkan netice şudur ki, İtal
yan Kanunundakinin aksine olarak işlenen suç, meselâ taksirle adam 
öldürme değil fakat İsviçre Kanunundaki gibi (266) kasden adam 
öldürme suçu olarak kabul edilmelidir» demektedir (267). Ancak 

' :. 'aiü-'in 
(264) DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., c. II/l, s. 29, 30. 
(265) ALACAKAPTAN, Suçun Unsurları, s. 64. 
(266) İsviçre C. K. nun 19. maddesinin birinci bendi hadeselerin h&talı bir 

takdirinin tesiri altında hareket eden kimse, kendi lehinde olması 
halinde, bu takdir gereğince cezalandırılır» demektedir. 

(267) KUNTER, Kanunuî Unsurlar, s. 152. 
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hâkimin bu hususu takdirî tahfif sebebi olarak nazara alması icap 
eder (268). 

Erem de, «Çocuk almanın zaruri olduğu yolundaki hata-bu 
hata taksire dayansa dahi - mesuliyeti kaldırır, zira çocuk düşürtme 
suçunun taksirli şekli kabul edilmemiştir» (269), demek suretiyle 
sonuncu fikri benimsemiş görünmektedir. 

Biz de, bu fikre taraftar olduğumuzu belirttikten sonra Kun-
ter'le beraber deriz ki, zaruret hududunun aşılmasına dair 50. mad
de yeterli değildir ve bu konuda sarih bir hükmün kanunda yer al
ması çok uygun olur (270). 

Diğer bir mesele de, hukuka uygunluk sebeplerinde ve bunlar
dan biri olan zaruret halinde hayalî bir tehlikenin hataen mevcut 
kabul edilmesinin failin cezasızlığını doğurup doğurmıyacağıdır. 
Hâkim kanaate göre, hukuka uygunluk sebeplerine dair maddî bir 
hatadan söz edilebilmesi için, ancak gerçekten mevcut olduğu tak
dirde hukuka uygunluk sebeplerinin tahakkuk edebileceği bir 
hali failin hataen var saymış olması lâzımdır (271). Şu halde, 
cinin fizikî varlığına ve kendisinin onun müşahhas varlığını hisse^ 
debileceğine kani bir kimsenin, geceleyin yanında yatmakta olan 
ve devamlı şekilde kâbus gören küçüğün cinin tecavüzüne uğradı
ğını sanarak onu kurtarmak maksadıyla, içinde yaşadığı aile mu
hitinde mevcut inançlara müsteniden, küçüğün elini şiddetle ısır
ması hadisesinde hukuka uygunluk sebeplerinden istifade edebile
ceğini hükme bağlayan San Remo mahkemesinin kararında isabet 
yoktur (272). 

II. ZARURET HALİNDE AŞIRILIK 
Zaruret halinden doğan zarara, sadece failin hatası değil, za

ruret hududunun aşılması da sebebiyet verebilir. Bu iki müessese 

(268) EREM, Türk Ceza Hukuku, c. II, s. 850. 
(269) KUNTER, Kanunî Unsurlar, s. 152; ALACAKAPTAN, Suçun Unsurları, 

s. 64. 
(270) KUNTER, Kanunî Unsurlar, s. 153. 
(271) GROSSO, C. Federico : Supposizione di un pericolo immaginario e scri

minante putavita, Giurisprudenza italina, e. CXVII, Torino 1965, 
s. 203. 

(272) San Remo Mahkemesinin 13 şubat 1964 tarihli kararının tenkidi için 
bk. GROSSO, a. g. m., s. 202 vd. 
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farklılık arzederler. Yukarıda da belirtildiği üzere, zaruret halinde 
hatadan maksat zaruret hali şartlarının esasen mevcut olmaması
na rağmen, failin hataen bu şartlan mevcut farz etmesidir. Oysa 
hududun aşılması halinde esas itibariyle zaruret durumu mevcut
tur, fakat belirli hudutlar aşılmıştır (273). 

Hududun aşılması halinde, fail, artık lüzum kalmamış olma
sına rağmen fiiline devam etmekte veya tehlike ile orantılı olmayan 
bir fiil işlemektedir. 

İtalyan Ceza Kanunu «...54. maddelerde ön görülen fiillerden 
herhangi birinin icrası sırasında... zaruretin koyduğu sınırlar tak
sirli olarak aşılırsa fiil kanun tarafından taksirli cürüm olarak ön 
görülmüş olması şartiyle taksirli cürümlerle ilgili hükümler uygu
lanır» hükmünü koyan 55. maddesi ve Türk Ceza Kanununun «49. 
maddede yazılı fiillerden birini icra ederken... zaruretin tayin ettiği 
hududu tecavüz edenler» hafifletilmiş ceza ile cezalandırılacağını 
bildiren 50. maddesi hükümlerinde, ancak vasıta bakımından bir 
aşma söz konusudur; gaye bakımından değil (274). Çünki gaye, 
daima kendisinin sebebiyet vermediği bir tehlikeden kendisini 
veya başkasını kurtarmak olmalıdır (275). Bu gayenin mevcut ol
madığı ahvalde esasen zaruret halinden bahsedilemez ve hududun 
aşılmasına dair maddenin (İCK. m. 55; TCK. m. 50) tatbikine im
kân yoktur (276). 

Hududun aşılması çeşitli sebeplerden ileri gelebilir. Bir kere 
bu aşırılığa failin fiilî hatası sebep olmuş olabilir. Hata kusursuz 
ise, fail zaruret halinden istifade edecektir (277). 

Hududun aşılması, mücbir sebepten ileri gelmiş ise fail, zaru
ret halinden tamamiyle istifade eder ve hâdiseye, aşırılığa dair 
madde (İCK. m. 55; TCK. m. 50) değil, zaruret halini hükme bağ
layan madde uygulanır (278). 

(273) ANTOLISEI, Manuale, s. 229. 
(274) MAGGIORE, a. g. e., s. 325; 326; BETTIOL, a. g. e., s. 287; MANZINI, 

a. g. e., s. 419; EREM, Türk Ceza Hukuku, c. I, s. 450; DÖNMEZER -
ERMAN, a. g. e., c. I I / l , s. 143. 

(275) MANZINI, a. g. e., s. 419. 
(276) EREM, Türk Ceza Hukuku c. I, s. 450. 
(277) VANNINI Ricostruzione sintetica, s. 76; MANZINI, a. g. e., s. 419; 

CONTIERI, a. g. e., s. 127; CAVALLO, Diritto penale, s. 697. 
(278) RANIERI, a. g. e., s. 151; DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., c. II/ l , s. 

141. 
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Aşılma taksirli veya kasdî olursa faile yine, hafifletilmiş bir 
ceza mı verilecektir? 

Bu hususta İtalyan Ceza Kanunu açık bir hüküm koymakta 
ve «sınırlar taksirli olarak aşılırsa, fiilin kanun tarafından taksirli 
cürüm olarak ön görülmüş olması şartıyla, taksirli cürümlerle il
gili hükümler uygulanır» demektedir (m. 55). Binnetice aşırılık 
ancak taksirli olduğu halde, fail kasdî olarak işlediği fiilden tak
sirli fiilmiş gibi ceza görecektir. Oysa aşırılık kasdî ise, fiile kanun
da yazılı cezası aynen verilecektir (279). Şu halde adı geçen kanu
na göre failin, zaruret halinde hareket ederken zaruretin tayin et
tiği sınırları tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal veya tecrübesizlik se
bebiyle, kullanılan vasıtaların kifayet nisbet ve zaruretinde yanlış 
bir değerlendirmeye varması neticesinde aşmış olması söz konu
sudur (280). 

Kanunumuzdaki duruma gelince: Bu hususu hükme bağlayan 
50. madde, İtalyan Kanununun aksine, kesin bir hüküm ifade eder. 
50. madde, «49 uncu maddede yazılı fiillerden birini icra ederken 
zaruretin hududunu tecavüz edenler... » den bahsetmekte ve hudu
dun aşılmasının taksirli veya kasdî olması üzerinde durmamakta
dır. Ancak, kanunumuzda olduğu gibi, taksir kelimesini kullanma
yan mehaz kanunu tetkik eden italyan yazarları (281) ve onu tat
bik eden italyan mahkemeleri (282) 50. maddeden faydalanmak için 
hududun taksirle aşılması gerektiğine karar vermişlerdir. Memleke
timizde hâkim, olan doktrin de bu yoldadır (283). 

Kanaatımızca diğer hukuka uygunluk sebeplerinde bile böyle 
anlaşılması gereken aşırılığın, masum üçüncü şahsa yahut isnad edi-
lemiyen mütecavize zarar verilen zaruret halinde evleviyetle böyle 

(279) RANIERI, a. g. e., s. 151; MANZINI, a. g. e., s. 419; MANFREDINI, 
a. g. e., s. 59; CAVALLO, L'esercizio, s. 237 vd.; aynı yazar, Diritto pe
nale, s. 697; BETTIOL, a. g. e., s. 287. 

(280) RANIERI, a. g. e., s. 153. 
(281) VANNINI, Ricostruzione sintetica, s. 76; MAGGIORE, a. g. e., s. 235. 
(282) «Müdafaa sınırının aşılması tehlikenin ağırlığı ve kabili tahaffuz olup 

olmadığı hususunda yanlış bir hesaplamaya müsat olduğu cihetle, 
cezalandırılma, sebebini kasıtta değil, taksirde bulur» (Roma Mah
kemesinin 28 Nisan 1907 tarihli kararı. Zikreden : DÖNMEZER - ER
MAN, a. g. e., c. İT/1, s. 142). 

(283) DÖNMEZER - ERMAN, a. g. e., c. I I / l . , s. 142 vd. 
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anlaşılması icap eder ve kasten hududu aşan kimse, cezayı tahfif 
eden 50. maddeden faydalanamaz. 

Binaenaleyh, zaruret halinde hudut aşılmış ise, failin 50. mad
deden istifade edebilmesi için her şeyden evvel zaruret durumuna 
ait bütün şartlar tahakkuk etmiş ve fail taksirli olarak hududu aş
mış bulunmalıdır. Ayrıca, bir sarahat mevcut olmamasına rağmen, 
aşırılık neticesinde işlenen fiilin kanunen taksirli suç olarak ön gö
rülmüş olması da, umumî prensiplerin neticesi olarak, aranılacak 
bir şarttır (284). 

Bu şekilde anlaşılan zaruret halinde aşırılığın hukukî mahiye
tine gelince: Ranieri'ye göre bunun, tezahür ettiği hususi ahval ve 
şeraitten dolayı taksir rejimine tâbi tutulmuş bir kast durumunu 
hükme bağladığı söylenemez. Bu madde istinaî de olsa (çünkü fail 
fiili istemiş olmakla beraber kendi ihmalinden yahut tedbirsizlik 
veya acemiliğinden meydana gelen hatalı bir değerlendirme sebe
biyle o hareketi yapmıştır) bir taksir hipotezi mevcuttur (285). 

Aşırılığa dair hükmün tatbiki için zaruri kılınmış fiilin bir 
cürüm teşkil etmesi şart değildir. Fiilin kanun tarafından kabahat 
olarak ön görülmüş olması halinde de taksirli aşırılığa dair hüküm 
tatbik edilecektir. Çünkü kabahatler taksirli veya kasdî olabi
lir (286). Ancak aşırı fiil teşebbüs halinde kalmış ise teşebbüsün 
taksirli şekli olmadığından, fail cezalandırılamıyacaktır. Meğer ki 
aşırılık kasdî olsun. 

Fail kendisini veya başkalarını kurtarmak gayesini tahakkuk 
ettirdikten sonra zararın tazmini veya aldığı şeyin iadesini ihmal 
eder veya mümkün olduğu halde fiilinin zararlı sonuçlarını ortadan 
kaldırmak veya azaltmak yoluna tevessül etmezse, işlendiği sıra
da zaruretin sınırları içinde kalmış bulunan fiilin sadece bu sebep
le taksirle hududun aşılması hükümlerine tâbi olması mümkün 
değildir. Zira taksirli aşma halinin fiilin icrası anında vuku bul
ması gerekir. Bunun gibi, fiilin icrasından sonra vaki bir takım ic-

(284) RANIERI, a. g. e., s. 152. 
(285) RANIERI, a. g. e., s. 151. 
(286) RANIERI, a. g. e., s. 152. 
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raî veya ihmali hareketler zaruri kılınmış fiilin faile kasden isnadı 
imkânını doğurmaz (287). 

III. ZARURET HALİNİN MAHKEMECE TESBİTİ 

Zaruret hali bir vakıadır ve bunun tesbiti işe bakan mahkeme
ye aittir. Bu yolda verilecek karar ister zaruret hali şartlarının 
mevcudiyetine taallûk etsin, ister zaruret hududunun aşılmasına 
taallûk etsin, Yargıtay'ın murakabesi dışındadır. Yeter ki, tesbit 
edilen vakıaya hukuk kaidesi doğru uygulanmış olsun (288). 

Zaruret halinde işlenen fiilden zarar gören kimsenin ya ma
sum üçüncü bir şahıs veya tehlikeye sebebiyet veren fakat isnad 
edilemiyen kimse olması sebebiyle failin tam bir itidal içinde ha
reket etmesi gerekir. Binnetice zaruret halinin mevcudiyetine hük
medecek olan hâkimin, şartların tahakkukunu sıkı sıkıya araştır
ması gerekir. Hâkim, tehlikenin derecesi ne olursa olsun, tehlike
de bulunan üçüncü şahsa yardırrida, bu şartları bizzat ken
disini kurtarma haline nazaran daha dar tutmalıdır. Zira kendisini 
kurtaran kimse tehlikenin yarattığı kâbusun tesiri altında hareket 
etmekte olup, bu durumda makul düşünme imkânı daha mahdut
tur (289). 

Zaruret halinin şüpheli kalması halinde' nasıl hareket edilece
ği meselesine gelince: Bir kimsenin bir fiili işleyip işlemediği hu
susu şüpheli kalınca, şüphe sanığın lehine yorumlanır kaidesinin 
tereddütsüz kabul edilmesine mukabil, işlediği sabit olan fiili hu
kuka uygunluk sebepleri ile mi işlediği meselesinin şüpheli kalma
sı halinde, bu şüphenin lehe yorumlanması hususunda tam bir 
kesinlik mevcut değildir (290). 

Bir fikre göre, hukuka uygunluk sebepleri ve bunlardan biri 
olan zaruret hali, suçun unsurlarından biri olan hukuka aykırılığı 

(287) MANZINI, a. g. e., s. 421. Geniş bilgi için bk. MASSA, M.: Il dubbio 
sulle cause di giustificazione, Rivista italina di diritto e procedura pe
nale, anno III , Milano 1960, s. 109 vd. 

(288) MANZINI, a. g. e., s. 420. 
(289) MANZINI, a. g. e., s. 420. 
(290) EREM, Faruk: Ceza Usulü Hukuku, Ankara 1964, s. 329; aynı yazar 

Ceza Dâvasında Mazeret Sebeplerinin Şüpheli Kalması, Ankara 
Barosu Dergisi, 1963 n. 11, s. 689. 
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ortadan kaldırdığı cihetle, jınsura taallûk eden şüphenin lehe ka
bulü gerekir. Diğer bir anlayış, bunları bir fiilin vasfı, dıştan gelen 
bir sebep olarak kabul eder ve bu konudaki şüpheyi fiilin maddî 
veya manevî unsuruna ilişkin bir şüphe saymaz (291). 

Üçüncü bir anlayış, meseleyi isbat külfeti bakımından mütalâa 
ederek, hukuka uygunluk sebebine istinaden fiili işlediğini iddia 
eden kimsenin bu iddiasını isbat etmesi gerektiğini kabul etmek
tedir. Ancak, bu anlayış ceza usulünde mahkemenin kendiliğinden 
delil getirebileceği, sanığın isbat etmesinin şart olmadığı itirazı 
ile karşılaşmıştır (292). 

Erem'e göre: «Mazeret sebepleri yönünden konu şöyle ele alın
malıdır: Sanığın fiili işleyip işlemediği hakkındaki şüphe ile maze
ret sebeplerinden birinin bulunup bulunmadığı hakkındaki «şüp
he» arasında, hâkimin «vicdanî kanaat»inde bir fark düşünülemez. 
Her iki şüphe aynı tereddüdü uyandırır. Bu bir vakıadır. O halde 
bu vakıanın sebebini araştırmak icap eder. Şüphe, ister fiile, ister 
mazeret sebebine ilişkin olsun, daima maddî mahiyetteki unsur
lara taallûk eder; bu itibarla arada fark yoktur. Suç bir «hâdise» 
olarak ele alınınca, bunun bir kısım unsurlarının «fiil» i, bir kısım 
unsurlarının hâdisenin içinde vukua geldiği hal ve şartları göster
mesi, şüphenin bunlardan biri veya diğerine ait olması fark yarat
mamış olmalıdır» (293). 

Hükmün tesisi bakımından esaslı bir unsur olan vicdani ka
naatin, zaruret halinin şüpheli kalması hallerinde teessüs edememe
si ve zaruret halinin mevcudiyetinin bir vakıa olması sebebiyledir 
ki, bizce de, fail tarafından zaruret halinin mutlak surette isbat 
edilmesi onun kabulü için şart olmayıp, gerek mahkemenin gerek 
sanığın ve gerek savcının gayretlerine rağmen yine de şüpheli kal
ması halinde, bu konudaki şüphenin lehe yorumlanması gerekir. 

(291) EREM, Ceza.Usulü, s. 329; aynı yazar, a. g. m., s. 689. 
(292) EREM, Ceza Usulü, s. 329; aynı yazar, a. g. m., s. 689. 
(293) EREM, Ceza Usulü s. 330; aynı yazar, a. g. m. s. 690. 
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N E T İ C E 

Mahiyetini ve şartlarını incelediğimiz zaruret hali, insanda 
doğuştan mevcut nefsini koruma insiyakına cevap veren bir mü
essese olarak kanunlarda yer almaktadır. Ancak, zaruret durumu 
tehlikesi ile hiç bir ilgisi bulunmayan masum üçüncü şahısların 
hak ve menfaatlerinin zarara uğramasına sebep olan bu müesse
senin, hudutsuz şekilde kabulü imkânsızdır. İşte bu hududu tayin 
ve ancak üstün değerlerin bu yolla korunmasına müsaade etmek 
için, hakların veya menfaatlerin çatışması nazariyesinin objektif 
telâkkisine müracaat etmek gerekecektir. 

Bizzat failin nefsine müteveccih tehlikeleri bertaraf etmek 
için işlenen zaruri kılınmış fiili meşru kılmakla yetinmeyip, fiilin 
tehlikede bulunan üçüncü şahısları - akrabası olsun veya olmasın -
kurtarmak için işlenmiş olması halinde de faile ceza verilemiyece-
ğini ifade eden kanunumuzun bu anlayışı benimsediğini zannedi
yoruz. 

Öte yandan, zaruret halinin suça tesirinin, suçu ortadan kal
dırmak şeklinde değil, fakat onun tahakkukuna mani olmak şeklin
de vuku bulduğunu kabul ediyoruz. Bu türlü bir tesirin suçun hu
kuka aykırılıktan başka bir unsurunun veya özelliğinin tahakku
kuna mani olmak şeklinde olabileceği, görüşü, yukarıda izah edi
len sebeplerden ötürü, bize inandırıcı gelmemektedir. 

Zaruret halinin hukuka aykırılığa tesir ettiğini kabul eden ya
zarlar arasında, bu tesirin şümulü konusunda anlayış birliği ol
madığına ve bu tesirin ancak ceza hukuku bakımından söz konu
su olabileceğini kabul eden yazarların mevcut olduğuna yukarıda 
temas edilmişti. Bize öyle geliyor ki, zaruret halinin hukuka aykı
rılığın tahakkukuna mani olduğunu bir kere kabul ettikten sonra, 
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bu tesiri ceza hukuku sahasına münhasır kılmağa imkân yoktur. 
Zira hukuk nizamı tektir. Çeşitli sahalarda değişik Özellikler taşı
ması, onun esasında bir ayırıma tâbi olduğuna delâlet etmez. Bu, 
onun değişik icaplara cevap vermesinden ileri gelmektedir. Bin-
netice zaruret halinin hukuka aykırılığa tesiri, yalnız ceza hukuku 
bakımından değil, bütün hukuk nizamı bakımından kendisini gös
terir. Şu halde, zaruret hali sebebiyle kanunun suç olarak ön gör
düğü bir fiili işleyen kimseye ceza verilemiyeceği gibi, medenî hu
kuk yönünden de, bir hukuka aykırılık mevcut olmadığı ve haksız 
fiilden söz edilemiyeceği cihetle, faile bir mes'uliyet terettüp et
mez. Borçlar Kanununun 52/2 nei maddesinde söz konusu olan 
tazminat, zaruri kılınmış fiilin hukuka aykırılığına değil, sadece 
hakkaniyete müstenittir (1). Nitekim bu tazminatın, zararın tama
mını telâfi etmesi şart değildir. Hatta hâkimin, icabında, tazmi
nata hiç hükmetmemesi de mümkündür (2). 

Nihayet kanunumuzun sistematiği bakımından da temenni
lerde bulunmağı gerektiren bazı hususlar vardır. Bir kere, gerek 
zaruret hali, gerek diğer hukuka uygunluk sebepleri, hukuka aykı
rılığı kaldıran sebepler olarak tasnif edilmeli ve bunların hukuka 
aykırılığı ortadan kaldırdığı açıkça belirtilmelidir. Halen olduğu 
gibi, bu hallerde sade ceza verilemeyeceğini söylemek, fiilin bil
hassa diğer hukuk sahalan bakımından hukuka aykırı olmakta 
devam edeceği neticesini telkin etmeğe elverişli olduğu cihetle, 
kâfi değildir. 

Ayrıca, gerek tehlikenin filhal olması, gerek zaruret hali do
layısıyla korunabilecek hakların hududunu tayin ve gerekse zaru
ret halinde hata ve hududun aşılması yönlerinden 49/3 ve 50 nei 
maddelerin sarahate kavuşturulması gerekir. 

(1) S A Y M E N - ELBİR, a. g. e., s. 554; TANDOĞAN, a. g. e., s. 40. 
(2) TANDOĞAN, a. g. e., s. 40. 
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