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BİR CEZASIZLIK HALİ:
MEŞRU SAVUNMA'DA SINIRIN AŞILMASI
(TCK MD. 27/2. F.)
Bayram YÜKSEKKAYA1

ÖZET:
Meşru savunma sırasında, kendisine yahut bir başkasına
karşı gerçekleşen haksız saldırıyı önlemek, sonlandırmak veya tekrarını
engellemek amacıyla savunma gerçekleştiren kişi, saldırı ile savunma
arasındaki oranı, savunmanın aleyhine aşabilir. Mevcut orantısızlığa
neden olan ve “savunma”nın “saldırıya” göre aşımına sağlayan işte bu
“nominal” hukuki değere, sınırın aşılması denilmektedir.
Her nerede ve ne zaman, hukukun çizdiği bir “sınır” aşılmış
ise, işte tam o noktada ve zamanda, “cezalandırma” devreye girmektedir.
Bu “tunçtan” duvar, hiç aşılmamış, bu duvarı yumuşatıcı bir “pencere”,
hiç açılmamıştır.
Bir istisna hariç: “Sınırın Aşılması” (TCK md. 27/2. f.).
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BÖLÜM – 1
TANIM
Sınırın aşılması, TCK md. 27'de düzenlenmiştir.
MADDE 27:
(1) Ceza sorumluluğunu kaldıran
nedenlerde, sınırın kast olmaksızın aşılması halinde, fiil
taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli suç
için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine
kadar indirilerek hükmolunur.
(2) Meşru savunmada sınırı aşılması
mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan
ileri gelmiş ise faile ceza verilmez.
Konumuz, yani “meşru savunma” hükümleri açısından ilgili
kısım maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiş ancak, tanım birinci
fıkrada verilerek, “sınırın aşılması”ndan ne anlaşılması gerektiği
belirtilmiştir.
Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerle kısıtlı olmak üzere, ceza
sorumluluğunu kaldıran nedenlerin çizdiği ve fail için geçerli olan
sınırın, kast olmaksızın aşılması hali, “sınırın aşılması” olarak
addedilmiştir.
Tanımı oluşturan bazı kavramların ayrı ayrı incelenmesi,
aydınlatıcı olacaktır.
1- Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler/Haller:
Her ne kadar, kanun metninde ve gerekçesinde “Ceza
Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler” olarak bir ibare söz konusu ise de,
öğretide kabul gören ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından da
katılınan/ittifak edilen görüş nedeniyle bu ibare, “Hukuka Uygunluk
Hallerinde Sınırın Aşılması” olarak anlaşılmalıdır.2
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5237 Sayılı TCK'nda, 4 adet hukuka uygunluk nedeni
düzenlenmiştir: Meşru savunma (m. 25/1. f.), hakkın kullanılması (m.
26/1. f), kanunun emrini ifa (m. 24) ve ilgilinin rızası (m. 26/2. f.).
İşte sınırın aşılması kurumu ancak, belirtilen 4 halin söz
konusu olması durumunda işlerlik kazandırılabilecek bir hukuki
dinamiktir. Bu dört unsur dışında hiçbir şekilde, “sınırın aşılması” söz
konusu olamaz ancak, bazı benzer düzenlemeler söz konusu olabilir.
2- Sınır:
Her hukuka uygunluk hali, faile bir sınır çizer.
Meşru savunma halinde sınır; saldırı ile savunma
arasındaki orandır. Bu oran/ölçü aşıldığı takdirde, “sınır” da aşılmış
olacaktır. “Sınırın aşılması” düzenlemesinde, meşru savunma ile ilgili
olarak “sınır”dan anlaşılması gereken husus, meşru savunma
kurumunda yer alan “saldırı ile savunma arasındaki oran/ölçü”
zorunluluğundaki “sınır”dır.
3- Kastın Yokluğu:
Maddede belirtilen “sınır”, kast olmaksızın aşılmalıdır.
Başka bir ifade ile fail, meşru savunma olarak değerlendirilebilecek bir
savunmayı yapar iken, saldırının yoğunluğuna karşı verdiği mücadelede
(savunmada), savunma oranını “kasten”, “bilerek ve isteyerek”
aşmamalıdır. Fail, içinde bulunduğu meşru savunma halini bir fırsata
çevirmemeli, meşru savunma nedeniyle sahip olduğu hukuka uygunluk
halini/ayrıcalığını, saldırganın saldırısını önlemekten/sona erdirmekten
öte, saldırganı saldırısından dolayı cezalandırma aracı haline
getirmemelidir.
Fail, saldırganın saldırısını önleyici/sona erdirici/tekrarını
engelleyici fiilleri gerçekleştirirken, savunma yapma kastı içerisinde
hareket etmekte, hatta bu savunma kastı içerisinde çoğu zaman
saldırgana karşı saldırı mahiyetinde fiillerde dahi bulunabilmektedir.
Madde metninde belirtilen “kast olmaksızın” düzenlemesi ile
belirtilmek istenen kast, sınırın aşılmasına yönelik kasttır.
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4- Sınırı Aşma:
Doğal olarak, TCK md. 27/2'nin uygulanması için, sınırın
aşılması gerekmekte ancak, bu sınır aşımı, yukarıda belirtilen 3 unsur
dâhilinde gerçekleşmelidir.
Genel itibariyle “sınırın aşılması” tanımında geçen hususlar,
kısaca bu şekilde açıklanabilir. Ancak, madde metninde geçen “fiilin
taksirle işlenmesi durumunda cezalandırılması zorunluluğu”, sınırın
aşılması kurumunun tanımına değil, sınırın aşılmasına ilişkin bir
durumda, cezalandırılmaya yönelik bir husustur. Bu nedenle, tanım
içerisinde bu hususa yer verilmemiştir.

4

www.yuksekkayalawoffice.com

www.yuksekkayalawoffice.com

BÖLÜM – 2
MEŞRU SAVUNMADA SINIRIN AŞILMASI HALİ
Her ne kadar madde metninin birinci fıkrasında, tüm hukuka
uygunluk halleri için bir tanım verilmiş ve buna bağlı olarak bir
cezalandırma usulü belirlenmiş ise de, maddenin ikinci fıkrasında,
meşru savunma ile ilgili olarak, ayrıksı bir düzenleme söz konusudur.
Belirtilen bu düzenleme, birinci bölümde belirtilen tanım
içerisinde incelediğimiz “kastın yokluğu” unsuruna bir istisna teşkil
etmektedir.
Eğer kişi, meşru savunma halinde iken, bu hal içerisindeki
konumu itibariyle, saldırıya karşı savunma sınırın aşmış ve bu aşım
fiilini “kasten yapmış” ve fakat bu kastî aşımı mazur görülebilecek bir
heyecan, korku veya telaştan kaynaklanmış ise, cezalandırılmayacaktır.
TCK md. 27/1. f. hükmünün uygulanabilme şartlarını3 ayrı ayrı
incelememiz gerekmektedir:
1- Meşru Savunmayla Korunabilecek Bir Hakkın
Bulunması:
Meşru savunma 4 , TCK md. 25/1. f.'da düzenlenmiştir.
Madde metninden de anlaşılacağı üzere, genel anlamda savunulmaya
muhtaç, özel anlamda ise saldırıya uğrayabilecek tüm haklar, meşru
savunma kapsamındadır. Dolayısıyla, meşru savunma dâhilinde
değerlendirilemeyecek veya karşılaşılan olay gereği saldırıya
uğramamış bir hakkın savunulması durumunda, sınırın aşılmasından
bahsedilemeyecektir. Burada önemli olan kişinin kendi şahsına ait bir
hak olma zorunluluğu bulunmamasıdır, bir başkasının savunulmaya
muhtaç bir hakkına da saldırı söz konusu olabilir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararlarında belirttiği şartlara sadık kalarak sırasıyla belirtilmiştir.
Bknz. YCGK 06.05.2014 T-2012/1-1557 E-2014/233 K, YCGK 11.06.2013 T-2013/1-295 E2013/295 K.
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Meşru savunma konusunda ayrıntılı bilgi için bknz. YÜKSEKKAYA, Bayram.
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Savunma
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2- Saldırıya İlişkin Şartların Var Olması:
Meşru savunma kurumunda, saldırıya ilişkin şartlar; bir
saldırının varlığı, bu saldırının haksız olması, saldırının kişinin kendi
veya bir başkasına ait bir hakka yönelik olması, saldırı ile savunmanın
eşzamanlı olmasından ibarettir.
Dolayısıyla, meşru savunma kurumunda yer alan saldırıya
ilişkin şartlardan birinin eksik olması halinde, sınırın aşılması
düzenlenmesinin uygulanması mümkün değildir.
3- Ölçülülük/Orantılılık Şartının Savunma Lehine İhlal
Edilerek Gerçekleşen Aşım:
Meşru savunma kurumunun saldırı yanında bir de
savunmaya ilişkin şartları vardır. Bu şartlar, savunmanın zorunlu olması,
savunmanın saldırgana yönelik/karşı olması, saldırı ile savunma
arasında oran bulunmasıdır.
İşte fail, meşru savunmanın savunmaya ilişkin koşullarında,
sadece ve sadece “oran” konusunda bir aşım sergilemelidir.
Yoksa fail, tüm şartları yerine getirmiş ve fakat
savunmasını saldırgana yönelik değil de bir başka kişiye yöneltmiş ise,
sınırın aşılması hükümleri uygulanamayacaktır.
Dolayısıyla, meşru savunma kurumunun tüm şartları fail
tarafından yerine getirilip, ancak savunmanın saldırıya göre
oranında/yoğunluğunda/ölçüsünde bir aşım söz konusu ise, sınırın
aşılması hükümleri işlerlik kazandırılabilecektir.
4- Mazur Görülebilecek Bir Heyecan, Korku veya
Telaştan Kaynaklı Olarak Aşım:
Yukarıda belirtilen tüm şartlarla birlikte, saldırı ile
savunma arasındaki oran, savunma lehine ihlal edilecek ancak bu ihlal,
mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan kaynaklı olacaktır.
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Heyecan, korku ve telaş kavramları, her olayın özelliğine
göre belirlenecektir. Zira her üç kavram da psikolojik kavramlardır. Bu
üç kavramın olaya göre değerlendirilmesi yapılır iken, kişinin sınırı
aşması sırasında, bu üç kavramdan en az birine dayalı olarak hareket
edip etmediği, bu hareket etmenin de mazur görülüp görülemeyeceği de
tartışılacaktır.
Kısaca; “okul bahçesinde içki içen 3 kişinin, içtikleri
içkinin bitmesi nedeniyle, yeniden içki almak için taksi çağırdıkları,
gelen taksiciyi daha önce mahallede bekçilik yaptığından dolayı
tanıdıkları, 10 TL ücretle içki satılan yere gitme ve Peyami Safa
Parkı'na gitme konusunda anlaştıkları, taksicinin bu teklifi kabul ederek
içki satan tekel bayiye gittikleri, içkileri alıp parka gittikleri, ancak 3
kişinin anlaşılan taksi ücretini vermeyerek “sonra veririz” demeleri
üzerine aralarında çıkan tartışma sırasında, maktulün sanık olan taksi
şoförü ile tartışması sırasında, sanığın belindeki taşıma ruhsatlı silahını
çıkararak, silahının dipçiği ile maktule vurduğu, maktulün de içerisinde
içki şişeleri bulunan poşet ile sanığa vurduğu, bu şekilde gelişen
kavganın devam ettiği, parkta bulunan ve hatta maktulü de tanıyan bir
kaç kişinin gelerek kavgayı yatıştırmak istedikleri, ancak maktulün
cebinden bıçağı çıkararak elinde silah bulunan sanığa doğru geldiği,
sanığın 5-6 adım gerilediği ancak, maktulün sanığın üzerine gelmeye
devam etmesi üzerine, sanığın yakın mesafeden ve hedef gözetmek
suretiyle ateş etmesi sonucu ölümün meydana geldiği” şeklinde
belirtilebilecek olan olayda, taksi şoförü olan sanığın, kendisine karşı
yapılan ve parasını tam olarak vermemek suretiyle gerçekleşen haksız
durumu büyüterek tartışmaya girmesi ve hatta bizzat kendisinden
kaynaklı haksız bir saldırı başlatarak, maktulün kafasına silahının
dipçiğiyle vurması suretiyle tüm olayın başladığı ve bu nedenle oluşan
sonuçtan dolayı sanığın meşru savunma hükümleri dâhilinde sınırı
aşılması gibi bir durumun söz konusu olamayacağı düşünülse de,
kanaatimizce Yüksek Yargıtay haklı gerekçelerle şu kararı tesis etmiştir5:
“Ticari taksi şoförlerine yönelik olarak özellikle geceleri
gerçekleştirilen yağma ve öldürme olaylarının sanığın üzerinde
olumsuz bir psikolojik etki oluşturmuş olması, olay tarihi itibariyle 61
yaşında olan sanığın, yirmili yaşlarda bulunan maktul ve
5
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arkadaşlarının kendisine zarar vereceklerinden korkmuş bulunması,
olay sırasında parkta olan ve tarafları ayırmak için gelen ve maktulün
mahalleden arkadaşları olan tanıkların da maktul ve arkadaşları ile
birlikte kendisine saldıracaklarını düşünmesi göz önüne alındığında,
meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve
telaşla aşıldığının KABULÜ ZORUNLUDUR. Sanığın, maruz kaldığı
saldırının etkisiyle içine düştüğü psikolojik hal nedeniyle
heyecanlanması, paniğe kapılması ve hatta korkması, bunun sonucunda
da meşru savunma sınırını aşması, hayatın olağan akışında
beklenebilecek bir durum olup, somut olayda TCK'nun 27. maddesinin
2. fıkrasının uygulanma ŞARTI GERÇEKLEŞMİŞTİR”
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, doğru bir şekilde, psikolojik bir
araştırma ve tanımlama yaparak, kâğıt üzerinde yer TCK md. 27/2. f.'nın
uygulamaya nasıl yansıması gerektiğini, açık bir şekilde belirtmiştir.
Daha fazla açıklamaya yapmaya gerek olmadığı kanaatindeyiz.
SONUÇ:
2005 yılında yapılan Ceza Hukuku'ndaki değişikliklerle,
“insan” merkezli bir ceza hukuku külliyatı oluşturulmak istenmiştir. Her
ne kadar bu konuda birçok eleştiri yöneltmek mümkünse de, Yargıtay
Ceza Genel Kurulu ve Yargıtay Daireleri, amaçsal yorum yapmak
suretiyle, insan merkezli olarak kanunların uygulanmasını sağlamaya
çalışmaktadırlar.
Sınırın aşılması kurumunun, meşru savunma hükümlerinde
uygulanması aşamasında, failin olay anında içinde bulunduğu psikolojik
durumu öncelikli olarak göz önüne alınması zorunlu olduğu açıktır. Bu
nedenle, oluşması gereken fiili durum şartlarının tespiti durumunda,
failin psikolojik durumunu ortaya koyacak delillerin, açık bir şekilde
ortaya konulması gerekmektedir. Gerekirse bu konuda bir bilirkişi
incelemesi yapılması düşünülebilir/uygun olabilir.
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