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YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA
“SUÇA AZMETTİRME” SUÇU
Bayram YÜKSEKKAYA1

ÖZET:
Azmettirme, herkesin üzerinde az veya çok şey söyleyebileceği malum ve
meşhur bir kavramdır. Toplumda, “bilindiği kadar” “anlaşılabilmiş” bir kavram
olmadığını görmemiz üzerine, bu kısa makale YÜKSEKKAYA LAW OFFICE
tarafından kaleme alınma zorunluluğu doğmuştur.
Makalemizde, örnek olay anlatımından çok, bazı Yargıtay Kararları sunularak,
tahlil yoluna gidilmiştir. Zira amacımız, “azmettirme” kavramını tahlil etmekten ziyade,
Yargıtay'ın “azmettirme” kavramını nasıl anladığını ortaya koymaktır.
“Suça azmettirme” suçu, azmettirildiği kadar değil, azmettirildiği an'da oluşan
bir suç olması nedeniyle, pozitif hukuk tarafından nasıl yorumlandığı önem arz
etmektedir. Yargıtay, ülkedeki adli yargıda uygulama birliği sağlama görevi yüklenmiş
olduğundan, Yargıtay'ın azmettirme kavramını nasıl değerlendirdiği, hayati önem
taşımaktadır.
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KANUNİ DÜZENLEME, KAVRAM ve AÇIKLAMALAR
Azmettirme, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 38. maddesinde
düzenlenmiştir.
Madde 38 - (1) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun
cezası ile cezalandırılır.
(2) Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle
suça azmettirme halinde, azmettirenin cezası üçte birden yarısına kadar artırılır.
Çocukların suça azmettirilmesi halinde, bu fıkra hükmüne göre cezanın
artırılabilmesi için üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı aranmaz.
(3) Azmettirenin belli olmaması halinde, kim olduğunun ortaya
çıkmasını sağlayan fail veya diğer suç ortağı hakkında ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine
onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilir. Diğer hallerde
verilecek cezada, üçte bir oranında indirim yapılabilir.
Madde metninde, azmettirme fiilinin tanımı verilmemiştir. Kanun koyucu
madde metninde, azmettirme fiilini icra eden şahsın, hangi yaptırımla karşı karşıya
olacağını, suçun nitelikli halini ve 3. fıkrada da bir anlamda bu suça özel etkin
pişmanlık hükmünü düzenlemiştir.
Yüksek Yargıtay bir kararında, azmettirme suçu açısından şu
belirlemelerde bulunmuştur:
“ ...Suçun icrasına iştirak etmekle birlikte, işlenişine bulunduğu katkının
niteliği gereği yasal tanımdaki fiili gerçekleştirmeyen diğer suç ortaklarına "şerik"
denilmekte olup, 5237 sayılı TCY'nda şeriklik, azmettirme ve yardım etme olarak iki
farklı şekilde düzenlenmiştir. Buna göre, yasal tanımdaki fiili gerçekleştirmeyen veya
özel faillik vasfını taşımadığı için fail olamayan bir suç ortağı, gerçekleşen fiilden
Yasanın 40. maddesinde düzenlenen bağlılık kuralı uyarınca sorumlu olmaktadır.
TCY'nın 38 inci Maddesinde düzenlenen azmettirme, belli bir suç işleme
hususunda henüz bir düşüncesi olmayan kişide, bir başkası tarafından suç işleme
kararının oluşmasının sağlanmasıdır. Eğer kişi daha önceden suçu işlemeye karar
vermiş ise, bu takdirde azmettirme değil, artık TCY'nın 39/2 nci maddesi kapsamında
manevi yardım söz konusu olacaktır. Azmettiren konumundaki kişinin kasten hareket
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etmesi gerekir. Bu kastın, failde belli bir suçu işleme konusunda karar oluşturmayı,
suçun bu kişi tarafından işlenmesi hususunu ve azmettirilen suçun kanuni tanımındaki
unsurlarını kapsaması gerekli olmasına karşın eylemin yer ve zamanıyla işleniş tarzına
ilişkin ayrıntıların belirlenmesine gerek yoktur.”2
Bir başka kararında Yüksek Yargıtay, aynı yönde şu saptamaları yapmıştır:
“... Azmettirme, belli bir suçu işleme hususunda henüz bir fikri olmayan
kişide, bir başkası tarafından suç işleme kararının oluşmasının sağlanmasıdır. Eğer,
kişi daha önce suçu işlemeye karar vermiş ise, bu takdirde azmettirme olmaz, artık
manevi yardım olabilir. Azmettirme, yeni yasada bir şeriklik hali olarak düzenlenmiştir.
Bununla birlikte, izlenen suç politikasının gereği olarak, azmettirenin de, failin
cezasıyla cezalandırılacağı kabul edilmiştir. Hatta 38 inci maddenin 2 nci fıkrasındaki
hallerde azmettirene failden daha fazla ceza öngörülmüştür.”3
Tüm bu açıklamalar ışığında Yüksek Yargıtay'ın, bir girişimi azmettirme
olarak kabul etmesi için, azmettiren kişinin, failde hiç bulunmayan suç işleme istemini
hareket geçirmekle birlikte, planlanan suçu işleme yönünde karar vermesini sağlaması
gerekmektedir.
Nitekim Yüksek Yargıtay, bir kararında;
“... Dosya kapsamına göre, maktul Selahattin'in sanık Mehmet'in ablası,
sanık Selçuk'un ise teyzesi olan müdahil Duduyla birlikte nikâhsız yaşadığı, maktul
Dudu'nun olaydan 4 ay kadar önce Dudu'nun babasından kalan eve yerleştikleri,
nikâhsız yaşamaları sebebiyle rahatsızlık duyan sanık Mehmet'in maktulü öldürmeyi
tasarladığı, bu düşüncesini sanık Selçuk'a söylediği, olay günü sanık Mehmet'le sanık
Selçuk'un maktulü araziyi gezme bahanesiyle yanlarına alıp, sanık Mehmet'in
kullandığı araçla götürdükleri, arka koltukta oturan Selçuk'un önündeki maktulün
ensesine tabancasını dayadığı, her iki sanığın maktulü indirip kollarını bağladıktan
sonra dövmeye başladıkları, vaktin gündüz olması ve çevreden görülebilecekleri
nedeniyle maktulü bağlı bir şekilde tekrar araçlarına alarak bu kez olay mahalline
getirdikleri araçtan indirdikten sonra tekrar dövmeye devam ettikleri, bu sırada sanık
Mehmet'in sanık Selçuk'tan aldığı tabancayla maktulü, ensesine ve kafasına ateş
ederek öldürdüğü, bu eyleminden sonra sanık Mehmet'in maktulün boynundaki
altınları aldığı, akabinde her iki sanığın da maktulün cesedini bir çukura atıp üzerini
kayalarla kapattıkları olayda;
2
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Sanık Selçuk'un, fiili sanık Mehmet'le birlikte işlediği ve olayın faili
olduğu anlaşılmakla; sanığın fail olarak TCK.nun 37 nci maddesi delaletiyle aynı
Kanun'un 82/1-a ve 62 nci maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar
verilmesi ...”4
Gerektiğinden bahisle, Yerel Mahkeme kararı hakkında bozmaya
hükmetmiştir. Olayın faili olan sanığın, aynı zamanda diğer sanığı azmettirdiğine dair,
kesin ve her türlü şüpheden uzak kanıt bulunamaması durumunda, azmettiren olarak
değil, fail olarak cezalandırılması gerekmektedir.
Aşağıda aktardığımız bir başka kararında Yargıtay, failde mevcut bir
kastın gerçekleştirilmesine yardım etme ile azmettirme hükümlerinin
karıştırılmamasına dikkat çekmektedir:
“...Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanık Ramazan ile maktulün yaklaşık
üç seneden beri sanık Ramazan'a ait arazi üzerine kurdukları tavuk çiftliğini işlettikleri,
işyerinin ruhsatının maktul adına olduğu, olay tarihinden önce maktul ile sanık
Ramazan arasında maktulün çiftliğin kazancından gerektiği kadar ödeme yapmadığı
gerekçesiyle husumet bulunduğu, sanık Ramazan'ın bu nedenle maktulü gıyabında
öldürmekle tehdit ettiği, olay günü sanık Ramazan'ın diğer sanıklarla beraber tavuk
çiftliğinin yanında bulunan bostana karpuz toplamaya gittiklerinde arabasını tamir
etmeye çalışan maktulü gördükleri, sanık Ramazan'ın maktulün yanına giderek alacak
verecek meselesi yüzünden maktulle tartışmaya başladığı, diğer sanıklarında kavgaya
katılarak sanıklar Ozan ve Bayram'ın sopayla maktule vurdukları, sanık Ramazan'ın
bu sırada tavuk çiftliğinde bulunan kendisine ait av tüfeğini alarak olay yerine geldiği
ve tüfeği diğer sanık Ozan'a verdiği, tüfeği gören maktulün kaçmaya başladığı, sanık
Ozan'ın da elindeki tüfekle maktulü takip edip, tarla içerisinde yakın mesafeden ateş
ederek maktulü karın bölgesinden vurarak öldürdüğü olayda,
Olay öncesi ve olay sırasındaki eylemleri birlikte dikkate alındığında
sanık Ramazan'ın maktulü öldürmeye karar vermiş olan sanık Ozan'ın kasten öldürme
eylemine öldürme kararını teşvik ve takviye ederek ona silah temin etmek suretiyle
TCK.nun 39. Maddesi kapsamında yardım eden olarak katıldığı anlaşıldığı halde,
delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde 5237 sayılı TCK.nun 38/1
maddesi kapsamında azmettiren olarak cezalandırılmasına karar verilmesi,
(BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR)...”5
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Azmettiren, bazen aracı da kullanabilir. Yani azmettiren, faili doğrudan
doğruya değil, bir aracı vasıtasıyla da azmettirebilir. Bu hususa dair örnek bir kararı
aşağıda aktarıyoruz:
“... Oluşa, kabule ve dosya içeriğine göre; maktul ve yanındaki birkaç
kişinin sanık H.A..'nin dayısının oğlu olan sanık U....'un evine olaydan yaklaşık 4 ay
önce gece vakti girerek U....'un 17 yaşındaki kızı Sevda'ya cinsel saldırıda
bulunduklarının iddia olunması üzerine, sanık U....'un maktulü para karşılığında
öldürtmeyi düşündüğü, bu konuda sanık H.A..'den yardım istediği, H.A..'nin de çevrede
kendisini mafya olarak tanıtan sanık İ..'ya konuyu anlattığı, İ.. ile maktulü 7.500 TL
karşılığında öldürmesi hususunda anlaştıkları, İ..'nın da arkadaşı olan sanık R....... ile
birlikte önceden yaptıkları plan gereğince, olay günü maktulü eğlenme bahanesiyle
çağırıp birlikte alkol alıp, maktulün sarhoş olmasından sonra gece ıssız bir yere
götürerek silahla ateş edip öldürdükleri, cep telefonu HTS raporlarına göre, sanık
İ..'nın olaydan sonra ilk olarak sanık H.A..'yi arayarak telefonla görüştüğü ve aynı gün
içinde mesaj ve görüşme şeklinde toplam 10 kez telefon irtibatı sağladıkları, daha
sonra sanık H.A..'nin sanık U....'dan aldığı paraların 3.500 TL'sini olaydan iki gün
sonra sanık İ..'ya ve 3.500 TL'sini de olaydan bir hafta sonra sanık R.......'a vermek
suretiyle toplam 7.000 TL ödeme yaptığı, maktulün cesedinin olaydan 18 gün sonra
bulunması üzerine sanık R.......'ın suçu itiraf edip suçta kullanılan silahın yerini
gösterdiği, maktulün cesedinden çıkarılan bir adet mermi çekirdeğinin bu silahla
uyumlu olduğunun tespit edildiği olayda;
a) Sanık H.A..'nin sanık U....'un talimatı doğrultusunda maktulün para karşılığı
öldürülmesi için sanık İ.. ile anlaşma yapıp onu azmettirdiği, olaydan sonra da eylemi
gerçekleştiren sanıklar İ.. ve R.......'a anlaşma karşılığı parayı sanık U....'dan alarak
verdiği, bu nedenle sanık H.A..'nin eyleminin tasarlayarak insan öldürmeye azmettirme
suçunu oluşturduğu düşünülmeden tasarlayarak insan öldürmeye yardım suçundan
mahkumiyetine karar verilmesi, (BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR)...”6
Peki, bir kişinin, azmettiren veya fail olarak cezalandırılmasının ne önemi
olabilir? Başka bir ifade ile çoğu zaman fail ile aynı cezaya çarptırıldığı düşünülen
azmettirenin, fail olarak ceza almasının, pratikteki önemi nedir?
“... Sonuç olarak; ister fiilden, isterse failin veya mağdurun şahsından ya
da özelliklerinden kaynaklanmış olsun, eylemin "nitelikli kasten öldürme" suçunu
6
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oluşturup oluşturmadığı faile göre belirlenir ve bu hal şeriklere sirayet ettirilir. Bu
durum, TCK’nın 82 nci maddesinde sayılan tüm nitelikli haller için geçerlidir. Örneğin;
(A) kendi babasını öldürmesi için (F)’yi azmettirdiğinde, suçun gerçekleşmesi halinde,
her ikisi de 81 inci madde uyarınca sorumlu olurlar. Çünkü failin işlediği suç "basit
kasten öldürme" suçudur. Aksine, (F)'nin, (A)'yı, (A)'nın babasının öldürülmesine
azmettirdiği durumda ise, hem (A)'nın, hem de (F)'nin "82/1-d" maddesi uyarınca
nitelikli hallerden olan "yakın akrabayı kasten öldürme suçundan" sorumlu tutulması
gerekir. Zira failin işlediği suç "nitelikli öldürme"dir. Azmettiren ise, azmettirirken
failin bu suçu işleyeceğini bilmektedir, (A)’nın babasını, (A) ile (F)'nin birlikte
öldürmeleri haline gelince; bu durumda ikisi de müşterek fail olacaklarından, (A)
nitelikli kasten öldürmeden, (F) basit kasten öldürmeden cezalandırılmalıdır.”7
Bazen, failin kendisinden kaynaklı nedenlere dayalı olarak, verilecek ceza
arttırılır. Yukarıdaki örnekte de belirtildiği gibi, kişi anne veya babasını öldürür ise,
nitelikli bir öldürme suçunu işlemiştir ve adam öldürmenin cezası müebbet hapis iken,
nitelikli hal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirir.
Eğer failden kaynaklı bir artırım nedeni var ise ve azmettiren bu nedeni
bilerek faili azmettiriyor ise, azmettiren de failin kişiliğinden kaynaklı artırıma bağlı
olarak ceza alacaktır. Ancak azmettirenin kendisinden kaynaklı nitelikli haller
nedeniyle, fail cezalandırılmayacaktır ve hatta azmettiren dahi kendisinden kaynaklı
nitelikli halden dolayı ekstra cezaya çarptırılmayacaktır. Örnekte de belirtildiği gibi; A,
kendi babasını F'ye öldürtür (azmettirir) ise, her ikisi de normal adam öldürme cezası
alacaktır. Ancak A, F'yi azmettirmez ve A, F ile birlikte kendi (A'nın) babasını öldürür
ise, A nitelikli halden, F ise basit kasten öldürmeden sorumlu olacaktır.
İşte, fail ve azmettiren ayrımının nedeni, bu açıdan önem arz etmektedir.
Fail, kendisinin suça azmettiren bir kişi olduğunu ileri sürer ise, mahkeme
bu hususu araştırmalıdır. Zira bu husus hem maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, hem de
azmettiren hakkında bilgi veren failin/şüphelinin hukuki konumunu belirlemek
açısından, zorunludur.
Yargıtay; bir kararında bu hususu belirtmiştir:
“... Sanık Ömer’in azmettirmesiyle sanıklar Murat ve Ferit’in mağdur
Mehmed Kemal’in ev telefonu numarasını 118 bilinmeyen numaralar servisinden
7
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bularak, mağduru tehdit edip 50.000.YTL para istedikleri, vermediği takdirde
öldürmekle tehdit ettikleri, paranın teslim edileceği gün mağdurun emniyete önceden
haber vermesi nedeniyle olay yerinde önlem alan güvenlik güçlerinin parayı almak
üzere gelen sanıklar Murat ve Ferit’i yakaladıkları, sanık Murat Emniyetteki
ifadesinde kendilerini suça azmettiren kişi olarak sanık Ömer’in adını verdiği olayda;
sanık Murat hakkında cezadan indirim öngören 5237 sayılı TCK’nun 38/3 üncü
maddesinin son cümlesinin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışmasız
bırakılması...”8
Bozmayı gerektirmiştir.
Azmettirenin kim olduğu yönündeki beyan, sadece failin kendisinden
değil, mağdurdan, tanıktan dahi gelse, mahkeme bu hususta ayrıntılı bir araştırma
yapmakla yükümlüdür. Zira ceza mahkemelerinin ana görevi, maddi gerçeği
bulmaktadır.
Bir kararda Yargıtay, bu hususa ne denli önem verdiğini dile getirmekten
kendini alamamıştır:
“...Tanık Yusuf aşamalardaki anlatımlarında, olay öncesi parkta köpeğini
dolaştırırken, şapkasını başına iyice geçirmiş bir adam gördüğünü, bu kişinin cep
telefonuyla konuşurken karşısındakine, "henüz çıkmadı, şimdi çıkacak, başına
sıkarsın" dediğini, akabinde de binadan çıkıp otomobiline binen mağdura tanımadığı
bir kişinin gelerek ateş ettiğini söylemiş, bu beyanın tanık Rabia tarafından da
desteklenmiş olması karşısında,
Sanık Mustafa'nın olay anında kullanabileceği telefon numarasının aile
yakınlarıyla da ilgili olarak araştırılması, numaranın belirlenmesi ve olay günü ve
saatinde kiminle konuştuğunun tespit edilmesi halinde, Cumhuriyet Savcılığına
ihbarda bulunularak, soruşturma sırasında dosyası ayrılan kimliği meçhul fail
hakkında kamu davasının açılmasının sağlanması, açılacak kamu davası ile bu
dosyanın birleştirilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin edilmesi
yerine, eksik soruşturmayla, yazılı şekilde hüküm kurulması, (BOZMAYI
GEREKTİRMİŞTİR)”9
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Bununla birlikte, azmettirenin sadece isminin verilmesi yetmemektedir.
Ayrıca, mahkemece maddi gerçek araştırılarak, deliller elde edilmeye çalışılmalıdır.
Bununla birlikte fail/sanık, sadece kendisini azmettiren kişinin ismini vererek, md.
38/3. f.'da belirtilen indirim maddesinden de faydalanamaz, bu hususta delilleri de
ortaya koymalı ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için hukuk kuralları ve usulü
içerisinde, tüm gayretini göstermelidir.
“... Dosya kapsamına göre, maktulün eşi Nurcan ve kızı Duygu'nun,
27.10.2006 tarihli Jandarma Tutanağı'ndaki teşhisleri ile olay sabahı maktulü evinden,
aracı ile alıp götüren kişinin sanık İbrahim olduğunun tespit edildiği, eski kan davaları
nedeniyle maktulün babası Mehmet'in Jandarma'da verdiği 15.08.2006 tarihli
ifadesinde, maktulün hasımları olarak sanıklar Mehmet ve Hasan'ın isimlerini verdiği
anlaşılmakla, sanık İbrahim'in aşamalarda inkâra yönelik kaçamaklı savunmalarında
işlenen suçu aydınlatacak ve azmettirenleri saptamaya yarayacak nitelikte eksiksiz
herhangi bir beyanı bulunmadığı gözetilmeden, yasal şartları oluşmadığı halde, sanık
hakkında 5237 sayılı TCK'nın 38/3. maddesinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini;
(BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR)...”10
Azmettirme fiili, fail veya failler üzerinde, özel bir çaba gerektirmektedir.
Zira azmettiren, daha önce aklında işlenecek suç ile ilgili hiçbir fikir bulunmayan failde,
suç işleme yönünde bir karar oluşturmalıdır. Bir anda verilen tepki veya söylemlerin,
azmettirme olarak değerlendirmesi, kanunun amacına aykırılık oluşturmaktadır.
Bu yönde bir kararda Yargıtay, şu tespitleri dile getirmiştir:
“...Katılan Kasım'la tanıklar E., B., T., A., ,İ., M. ve M. D.'ın anlatımlarına
göre, kavga ortamında içerisinde bulundukları kalabalık gruba ‘‘vurun” şeklinde
sözler söyledikleri iddia edilen sanıkların bu eylemlerinin ortaya kesin olarak çıkması
durumunda suça teşvik niteliğinde olduğu dikkate alınarak, hangi tanığın anlatımına
hangi nedenlerle üstünlük tanındığı açıklanarak, katılanın ve adı geçen tanıkların
anlatımlarına hangi gerekçeyle itibar edilmediğinin denetime olanak verecek şekilde
gerekçede gösterilip tartışılması gerektiğinin düşünülmemesi, (BOZMAYI
GEREKTİRMİŞTİR)...”11

10

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2009/5808 E., 2009/4145 K.

11

Yargıtay 1 Ceza Dairesi 2011/1108 E., 2011/4379 K., 05.07.2011 T.
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Bazen de işler, tahmin edildiği gibi gitmeyebilir. Azmettiren ile fail
arasındaki anlaşmaya uygun bir şekilde işler yürümeyebilir veya istenmeyen/hesapta
olmayan bir durum ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda ne yapılması gerektiğini
Yargıtay bir kararında şu şekilde dile getirmiştir:
“... Sanık A.'in maktulün dövülmesini ve gerekirse öldürülmesini istediği,
sanık Ali'nin ise öldürmek istemediğini beyan etmesi üzerine maktulün dövülmesi ve
gözünün korkutulması konusunda anlaştıkları ancak olay esnasında sanık Ali' nin istek
dışına çıkarak maktulün hayati bölgelerine künt cisimle vurması sonucu ölümün
meydana geldiği göz önüne alındığında, sanık A.'in anlaşma konusu nedeniyle oluşan
sonuçtan sorumlu tutulması gerektiği, bu nedenle olayın oluş şekli ve suçun
işlenmesindeki özellikler göz önüne alınarak TCK.nun 61 inci maddesi uyarınca
teşdiden TCK.nun 38 inci maddesi yollamasıyla 87/4 üncü maddesinin ikinci cümlesi
gereğince
cezalandırılması
gerektiğinin
düşünülmemesi,
(BOZMAYI
12
GEREKTİRMİŞTİR)...”
Azmettirme suçu ile çok benzeyen bir suç da, “suç üstlenme suçu”dur.
Bazen bizzat suçu işleyen fail, başka bir kişiyi suçu üstlenmesi konusunda
azmettirebilir veya başkasının işlediği bir suçu bir başkasına üstlendirebilir. Böyle bir
durumda ne olacaktır? Yüksek Yargıtay bir kararında bu hususu ayrıntılı bir şekilde
tartışmış ve suç üstlenme suçunda yer alan cezasızlık halini de göz önüne alarak, bir
içtihat oluşturmuştur. Konunun tam olarak anlaşılabilmesi açısından, kararın tümünü
yayımlamayı uygun görmekteyiz:
“...Suç üstlenme suçundan sanığın 5237 sayılı TCK’nun 38. maddesi
delaletiyle 270/1, 62/1, 53, ve 58. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile
cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine
göre çektirilmesine ilişkin, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen
21.05.2010 gün ve 274-123 sayılı hükmün, sanık müdafii ve katılan vekili tarafından
temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 10.07.2012 gün
ve 2423-5661 sayı ile;
“Sanık Ahmet'in diğer sanıklarla birlikte maktule ait kahvehanenin
önünde ateş ederek maktulü öldürdükten sonra sanık M. Dokur'u bularak kendi işlediği
adam öldürme suçunu üstlenmesini isteyerek, olayda kullanılan silahı verip polise
olayın faili olarak teslim olmasını sağladığı olayda; sanığın eyleminin kendini
kurtarmaya yönelik olması nedeniyle 5237 sayılı TCK'nun 270. maddesinin son
12

Yargıtay 1 Ceza Dairesi 2012/4586 E., 2012/9095 K., 05.12.2012 T.
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cümlesi dikkate alınarak, suçu üstlenmeye azmettirme suçundan beraati yerine yazılı
şekilde mahkumiyet hükmü kurulması” isabetsizliğinden oyçokluğuyla bozulmasına
karar verilmiş, Daire Üyesi E. Karataş ise yerel mahkeme hükmünün onanması
gerektiği düşüncesiyle karşıoy kullanmıştır.
Yargıtay C.Başsavcılığı ise 14.08.2012 gün ve 332758 sayı ile;
“5237 sayılı TCK'nun 270. maddesi 'Yetkili makamlara gerçeğe aykırı
olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını bildiren kimseye iki yıla kadar hapis cezası
verilir. Bu suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi cezadan kurtarmak amacıyla işlenmesi
halinde; verilecek cezanın dörtte üçü indirilebileceği gibi tamamen de
kaldırılabileceğini' belirtmektedir.
Madde gerekçesinde de belirtildiği üzere madde metninde suç üstlenme
suçu tanımlanmıştır. Kişi, gerçekte hiç işlenmemiş veya başkası tarafından işlenmiş bir
suçu kendisinin işlediğinden bahisle, bildirimde bulunmuş olabilir. Bu durumda, suç
üstlenme suçu oluşur. Madde metnine göre; 'bu suçun belli akrabalık ilişkisi içinde
bulunulan kişilerin cezadan kurtulması amacıyla işlenmesi hâlinde, verilecek cezada
indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten vazgeçilebilir' denilmektedir.
Maddenin son cümlesinden de açıkça anlaşıldığı şekilde (TCK 270/son
cümle) sınırlı olarak sayılan akrabalar için söz konusu olduğundan, sanık Ahmet
G.’nin, sanık M. Dokur’u suç üstlenmesi için azmettirmekten cezalandırılmasına karar
veren yerel mahkemenin kararı yerinde olup bu yönüyle hükmün onanması gerektiği
anlaşılmaktadır” görüşüyle itiraz kanun yoluna başvurmuştur.
5271 sayılı CMK'nun 308. maddesi uyarınca dosyanın gönderildiği
Yargıtay 1. Ceza Dairesince 25.12.2012 gün ve 4407-9917 sayı ile, itiraz nedenlerinin
yerinde görülmediğinden bahisle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya,
Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
CEZA GENEL KURULU KARARI
İtirazın kapsamına göre inceleme, sanık Ahmet G. hakkında suç üstlenme
suçundan kurulan hükümle sınırlı olarak yapılmış olup, Özel Daire çoğunluğu ile
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca
çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; işlediği kasten öldürme suçunu üstlenmesi
amacıyla inceleme dışı olan sanık M. Dokur’u azmettiren sanığın TCK’nun 270.
maddesinin 2. cümlesinde düzenlenen indirim ya da şahsi cezasızlık sebebinden
yararlanıp yararlanamayacağının belirlenmesine ilişkindir.
İncelenen dosya içeriğinden;
10
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Sanık Ahmet G.'nin diğer sanıklar Ümit G., Mehmet G., Ercan O. ve Ökkeş
O. ile birlikte maktul S. Yuvarlak'ın işlettiği kahvehanenin önünden arabayla geçtikleri
sırada sanık Ahmet'in maktule doğru ateş ederek maktulü öldürdüğü, olaydan sonra
sanıklar Ahmet ve Ercan'ın internet cafeye gidip sanık M. Dokur'la görüşerek suçu
üstlenmesini istedikleri, bu teklifi kabul eden sanık M. Dokur'un suçta kullanılan
silahla birlikte karakola giderek maktüle kendisinin ateş ettiğini söyleyip suçu
üstlendiği,
Sanık Ahmet G. hakkında kasten öldürme, sanıklar Ümit G., Ercan O.,
Mehmet G. ve Ökkeş O. hakkında kasten öldürme suçuna yardım etmekten verilen
mahkûmiyet hükümlerinin Özel Daire tarafından onanmak suretiyle kesinleştiği,
Sanık Ahmet G. ile birlikte, sanık M. Dokur'u azmettiren sanık Ercan O.ve
suçu üstlenen sanık M. Dokur hakkında da suç üstlenme suçundan kurulan hükümler
hakkında CMK’nun 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verildiği,
Sanık Mehmet Dokur ile kasten öldürme suçunu gerçekleştiren sanık
Ahmet Gündeşli ve ona yardım eden diğer sanıklar arasında TCK’nun 270.
maddesinde belirtilen nitelikte bir akrabalık ilişkisinin bulunmadığı,
Anlaşılmaktadır.
Suç üstlenme suçu 5237 sayılı TCK’nun 270. maddesinde; “Yetkili
makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını bildiren
kimseye iki yıla kadar hapis cezası verilir. Bu suçun, üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi
cezadan kurtarmak amacıyla işlenmesi hâlinde; verilecek cezanın dörtte üçü
indirilebileceği gibi, tamamen de kaldırılabilir” şeklinde düzenlenmiştir.
Kişinin gerçekte hiç işlenmemiş veya başkası tarafından işlenmiş olan bir
suçu kendisinin işlediğinden bahisle bildirimde bulunmasıyla oluşan suç üstlenme
suçunun, belli akrabalık ilişkisi içinde bulunulan kişilerin cezadan kurtulması
amacıyla işlenmesini kanun koyucu cezadan indirim nedeni yada şahsi cezasızlık hali
olarak kabul etmiştir. Madde metninde sayılan akrabalık ilişkisi sınırlı olup, kıyas ve
yorum yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.
270. maddenin ikinci cümlesinde düzenlenen cezadan indirim yada şahsi
cezasızlık hali, suç işlemediği halde maddede sınırlı olarak sayılan akrabalarını
korumak için hareket eden kişiler için düzenlenmiş olup, işlediği suçun ortaya
çıkmaması için başkasını suç üstlenmeye azmettiren kişilerin de bu maddeden
yararlanabileceğinin kabulü kanun koyucunun amacına ters düşmektedir.
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;
İşlediği kasten öldürme suçunu üstlenmesi için inceleme dışı olan sanık M.
11
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Dokur'u azmettiren sanık Ahmet hakkında TCK'nun 270. maddesinin birinci fıkrası
uyarınca suç üstlenme suçundan kurulan mahkumiyet hükmü usul ve kanuna uygun
olup, şahsi cezasızlık halinin uygulanması gerektiğine ilişkin Özel Daire bozma
kararında isabet bulunmamaktadır.
Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Özel
Daire bozma kararının sanık Ahmet Gündeşli hakkında kurulan suç üstlenme suçu
yönünden kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün bu suç yönünden onanmasına
karar verilmelidir.
Çoğunluk görüşüne katılmayan üç Genel Kurul Üyesi; "itirazın reddi
gerektiği" görüşüyle karşı oy kullanmışlardır.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,
2- Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 10.07.2012 gün ve 2423-5661 sayılı kararındaki sanık
Ahmet G.hakkında suç üstlenme suçuna azmettirmekten kurulan hükme yönelik bozma
nedeninin KALDIRILMASINA,
3- Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 21.05.2010 gün ve 274-123 sayılı
hükmünün sanık Ahmet Gündeşli hakkında kurulan suç üstlenme suçu yönünden de
ONANMASINA,
4- Dosyanın, mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına
TEVDİİNE, 02.04.2013 günü yapılan müzakerede oyçokluğuyla karar verildi.”13

13

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2013/1-44 E., 2013/115 K.
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SONUÇ
Yukarıda, Yargıtay'ın bazı kararları ışığında, “suça azmettirme” suçu
üzerinde bir kısım tespitlerde bulunduk ancak, bilindiği üzere azmettirme fiili ile ilgili
söylenecekler, bunlarla sınırlı değildir. Yargıtay'ın bu konuda bir külliyat oluşturacak
kadar kararı bulunmakla birlikte, işin teorik kısmı, çok daha derin ve çetrefillidir.
Ancak, okuyucuda bir fikir oluşması açısından, yukarıda sunulan Yargıtay
Kararları, yeterli olacaktır. Tabi ki, modern çağda yaşanan ilerlemeler ile azmettirme
fiili de boyut ve hatta şekil değiştirmiştir.
Örneğin; algı oluşturmak, bir algı oluşturma zinciri kurarak, sadece
bireyleri değil toplulukları dahi bir şeyler yapmaya itmek, bu yönde bireylerde ve
topluluklarda bir karar oluşturmak, yukarıda incelenen “azmettirme” fiili ile ne kadar
bağlantılıdır? Kanaatimizce bu sorunun cevabı, yukarıdaki Yargıtay Kararları ile açıkça
belirtilmiştir!!!
Başkalarının suça azmettirmediği, hukuk ve adalet yolunda azmimizin
kırılmadığı bir gelecek dileğiyle....
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