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4 ay önce Antalya’dan Konya’ya gelip yerleşen Ayşe D ve

Özgür D. arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D

evden çıkıp, yakındaki parka gitti. Özgür D da peşinden gitti.

Burada devam eden tartışma sırasında Özgür D, sevgilisini

dövmeye başladı.

Olayı görüp müdahale eden Kadir Ş ile Özgür D arasında

arbede çıktı. Bu sırada Ş’nin elindeki bıçak D’nin kalbine

saplandı. Özgür D hayatını kaybederken Kadir Ş, ‘kasten

adam öldürme’ suçundan tutuklandı.



Öldürmeyi yasaklayan normlar:

TCK m. 81 ve TCK m. 85!



Meşru müdafanın varoluş gerekçesi ve 

hukuki niteliği ???



• Meşru Müdafa nedir nedir

• Ne değildir ?



TCK m. 25 I

(1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka

yönelmiş, 

gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan

haksız bir saldırıyı, 

o anda hal ve koşullara göre, 

saldırı ile orantılı biçimde

defetmek

zorunluluğu

ile işlenen fiillerden dolayı, 

fâile cezâ verilmez.



Meşru Müdafa Koşulları

nesnel koşullar

öznel koşul: savunma

iradesi

Saldırıya ilişkin savunmaya ilişkin

saldırı varlığı

hukuken korunan bir hakka

yönelik olma

gerçekleşen, gerçekleşmesi

kesin bir saldırı

haksız bir saldırı

saldırgana karşı başka bir

hakkı feda ederek

savunma

savummanın başka türlü

defedilemezliği: gereklilik, 

uygunluk, oran: en hafif araç

savunmanın zorunluluğu



Saldırı, gerçekleşmesi kesin, gerçekleşen veyâ

tekrarı kesin yâni “halihazırda - eşzamanlı” 

olmalıdır.

CGK, 2007/1-281, 2008/38, 26.02.200



Saldırının haksız olması gerekir!!!

CGK, 2007/1-281, 2008/38, 26.02.2008



Savunma ile saldırı arasında bir ölçü - oran

bulunmalıdır. 

Savunma gerekli olmalı, 

etkili bir savunma için uygun,

alternatifler içerisinde

en hafif araç ve yöntem kullanılmalı



Korunan değer (hak) ile zarara uğrayan değer

arasında

bir denge bulunup bulunmadığı aranmaz!!

Değerler değil, 

saldırı ve savunma fiili bir bütün olarak 

tartılır!



Yasal savunmada zorunluluk bulunması ve hakkın

kötüye kullanılmaması gerekir.

Kişinin kaçarak saldırıdan kurtulması beklenemez ve sırf

bu sebeple savunma zorunluluğu bulunmadığı iddia

edilemez!



Kadir Ş olayında meşru müdafa koşullarının 

oluşup oluşmadığı ancak yargılama 

neticesinde ortaya çıkarılabilir!


