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I- G İ R İ Ş 

Doktora Tez Çalışmamızda, Askeri Ceza Hukukunda yer 
alan müessir fiil suçlarını incelememiz uygun görülllıilştür. 
Çal1şmamızın sınırlarını "Kasten Müessir Fiil" suçunun As
keri Ceza Kanunumuzdaki özel düzenlenme şekillerinin neler 

oldukları teşkil edecektir. 

Şahıslara karşı işlenen kasten müessir fiil suçunun 
Askeri Ceza Kanununda düzenleniş biçimi belirli özellikler 
arzetmektedir. Askeri Ceza Kanununda yer alan birçok askeri 
suçta olduğu gibi, r·:üessir Fiil suçu da, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin hiyerarşik japısını oluşturan Astlık-Üstlük ayı
rımına göre farklı nitelik.ve wısurlarla müeyyide altına a

lınmıştır. Bu nedenle, T.C.K. nun 456. maddesinde yazılı 
Kasten ıvıuessir .Fiil suçu, Askeri Ce?.C\ Kanununda, Astın Ust 
veya a.mirine karşı işlediği milessir :fiilleri içine alan 91. 

maddede ve tlsttin astına karşı işlediği müessir fiilleri içi
ne alan 117. ve 118. maddelerde ayrı ayrı hilkünılendirilmiştir. 

Tez çalışmamız, kanundaki bu sistematik dUzenlemeye 

göre planlanmıştır. Konu başlıca altı bölümde ele alınmış 
olup, birinci bölümde konumuz ile ilgili genel bilgileri ta
kiben müessir fiil kavramı, Askeri Ceza Kanunundaki müessir 
fiil halleri, tarihçe ve mukayeseli hukuk ile ilgili açık
lamalar yapılmıştır. İkinci bölümde ise, suç tipleri hakkın
da bazı genel bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde, Astın 
üst veya anıirine karşı işleyebileceği müessir fiilleri hü
kümlendiren As.C.K.nun 91. maddesinde yazılı "Üst veya Ami
re Fiilen Taarruz" suçu incelenmiştir. Keza dördüncü bölüm
de, Ustün astına karşı işleyebileceği müessir fiil halleri
ni hükümlendiren As.C.K.nun 117. ve 118. maddelerinde yazılı 
"Asta Müessir Fiil" suçu incelenmiştir. Müteakiben, bu suç
larla ilgili kovuşturma özellikleri ve cezai müeyyidelerin 
açıklandığı usul bölümü yer almakta olup, çalıçmaınız, konu 
ile ilgili eleştiri ve temennilerin yer aldığı sonuç bölümü 
ile tamamlanmaktadır. 

•. 
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l) GENEL AÇIKLAMALAR 

Devletin en önemli görevlerinden biri de ülkesinde 
yaşayan bireyler arasındaki sosyal ve hukuki ilişkileri bir 
takım kurallara bağlamak ve bu suretle toplum düzenini koru
maktır. Bu gayeye ulaşmak için konulan kuralların bütünü hu
kuk düzenini vücuda getirir. Hukuk düzeninin korunnıası göre
vini yüklenen hukuk dallarından birisi de Ceza Hukukudur. 
"Ceza Hukuku, konusuna giren ve düzeni önemli bir şekilde bo
zan eyleml,erin neler olduğunu ve bu eylemlere karşı ne gibi 
yaptırımlar uygulanacağını tesbit eden bir hukuk dalıdır."(l) 

Öte yandan devlet, ülke varlığının korunması için 
orduya ve milli savunmanın düzenlenmesine de ihtiyaç duyar. 
Bu ihtiyaç, milli savunmaya özgü bir hukuk düzeninin kurulma
sı gereğini de beraberinde getirmektedir. Bu düzenin suçlarla 
ihlal edilmesi ihtimali ise, bir Askeri Ceza Hukuku dalının 
ortaya çıkmasına yol açmıştır. "Askeri Ceza Hukukunun konusu, 
askeri nitelikli kanunlarda yazılı suçların tesbiti, hüküm
lendiriimesi ve müeyyidelerinin saptanmasıdır. 11 · ( 2) 

Günümüzde, bağımsız bir 4skeri Ceza Hukuku dalının ge
rekli olup olmadığı konusunda çeşitli tartışmalar yRpılmaktadır. 
Ayrı bir Askeri Ceza Hukukunun varlığını kabul etmeyen görüş
lere göre, asker~ik yaşantısı da sivil yaşantının bir parçası
dır ve bu nedenle genel ceza kanunları askeri yaşantıyı da 
içine almalı ve düzenlemelidir. Bu şekilde aynı nitelikte bir 
suç için farklı düzenleme ve uygulamaların yapılması önlene
cektir. ( 3) Ancak modern ceza hukuku alanında çoğunluğun görüşü 
askeri suçlarla ilgili ayrı düzenlemeler yapılmasının gerekli 
olduğu yolundadır. Bu dUşU..nceyi savunanların başlıca gerekçe
leri milli savunma gibi ço.k özel ve önemli bir görevi ~kle
nen ordunun disiplininin daha sert kurallarla sağlanması ge
rektiğ~, keza bu kuralların ordunun yapısına uygun nitelikte 
hazırlanması ve uygulanması gerektiği şeklindedir. Yine bu 

(1) ÖNDER A. Ceza Hukuku Genel Hükümler C.II İstanbul-1989 Sh.3 
(2) ER.NAN s. Askeri Ceza Hukuku !stanbul-1983 Sh.l 
( 3) ERMAN s. Askeri Ceza Hukuku İstanbul-1983 Sh.2 
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düşüncede olanlar ordu mensuplarına kendilerini yakından il
gilendiren bütün ceza hükümlerini toplu olarak, bir arada ver
mek gerektiğini ve belirli statüde olan kimseleri ilgilendi
ren hükümleri Genel Ceza Kanununa sokmamak gerektiğini savun

maktadırlar.(!) 

Kanaatimce günümüz şartlar.ında, ülkemizde askeri suç
larla ilgili ayrı dtizenlerueler yapılması ihtiyacı devam etmek
tedir. İnsan içgüdüsel olarak yaşarııaya programlannıış bir var
lıktır. Bu varlıktan gerektiğinde ölmesini isteyebilmek için 
onun askerliğin kendine özgü felsefesini kabul etmesi ve şart
larına içtenlikle uynıası la.zımdır. Bu ortamın yaratılmasında 
gerekli en önemli faktör ise özel bir hukuk düzeninin kurul
masıdır. Karşı görüşte olanların ileri sürdüklerinin aksine 

askerlik yaşantısı, sivil yaşantıya göre pek çok farklılık-
lar ihtiva etmektedir. Örneğin "Hırsızlık" suçu Türk Ceza Ka
nununda ayrıntılı olarak düzenlendigi halde, kanunkoyucu As.C.K. 
nun 132. maddesinde "Mafevkinin, arkadaşının, madununun bir 
şeyını çalanlar"' başlığı altında ayrı bir hilkilm koymuştur. 
T.c.K.nun 491. maddesinde öngörülen taban ceza altı ay oldu-
ğu halde,As.C.K.nun 132. maddesinde taban ceza yedi günden 
başlamaktadır. Bunun en önemli sebebi, askeri ortamda hır
sızlık suçunun işlenmesinin farklı özelliklerinin olmasıdır.(2) 
Şu halde, gerek askeri felsefenin benimsenmesi ve ~erekse 
askeri ortamın farklılıkları düşünüldüğünde, askeri suçlar 
hakkında ayrı düzenlemeler yapmak zorunlu olmaktadır. 

Konumuz ile ilgili olarak doktrinde değişik bir görüş 
daha mevcuttur. Bu görüş, askeri suçlarla ilgili ayrı düzen
lemeler yapılmasını kabul etmekte, ancak, bu hükünılerin sa

dece savaş zamanlarında uygulanmasını istemektedir.(3) Bu dü
şünceye karşı olanlar ise ordu mensuplarının savaş zamanın
da birdenbire farklı bir hukuk düzenine adapte olmalarının 
pek çok zorluk yaratacağını v·e bu nedenle barış rarııanında da 

(1) SEVİG V.R. Askeri Adalet Ankara-1955 Sh.59 v.d. 

ERMAN s. Askeri Ceza HUkuku İstanbul-1983 Sh.2 
(2) T.B.I•.ı..M. Milli Ivıüdafaa Encümenince hazırlanan 1632 sayılı 

Askeri Ceza Kanunu Esbabı ~ıucibe La.yihası (As.Yrgt.Kitablığı) 
(3) ERMAN S. Askeri Ceza Hukuku İstanbul-1983 Sh.3 
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aynı hilkilmlerin yürürlükte olmasının daha uygun olacağını . 

ileri sürınektedirler.(l) Savaş ve barış zamanlarında, aske
ri suçlarla ilgili farklı uygulamalar yapılması diişüncesi 
bazı ülkelerin Askeri Ceza Kanunlarına da girmiştir. Örneğin 

İtalya ''da "Barış zamanına ait Askeri Ceza Kanunu" ve "Savaş 
zamanına ait Askeri Ceza Kanunu" olmak üzere iki ayrı kanun 
yürürlükte bulunmaktadır. Ülkemizde ise böyle bir ayırım 
bulunmamakla birlikte, sadece savaş zamanında uygulanacak 
"Seferberlik"' hükümleri Askeri Ceza Kanunumuzun çeşitli mad
delerinde mevcuttur.(2) 

Sonuç olarak kanaatimce, "Disiplin, itaat, emir, hiz
met" gibi kavranıların ordu için ifade ettiği özel anlamlar 
gözetildiğinde, bir Askeri Ceza Hukuku dalının gerekliliği 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Böyle bir dalın varlığının 
modern hukuk anlayışı ile çelişki yaratması da söz konusu 
olmamalıdır. Nitekim Fransız Askeri Ceza Kanununını hazırlanma
sı sırasında kurulan ·Hukuk Komisyonu Raporunda, "Bulunmadığı 
takdirde ordunun yok ol11ıasını doğuracak disiplin rııül~hazaları 
ile, bulunmadığı takdirde hukukun yok olrııasını gerektiren ada
let mülft.zalarını bağdaştırmak" için bir Askeri Ceza Kanununa 
ihtiyaç bulunduğu ifade olunmuştur.(3) 

Tüm bu açıklamalar, bir "Askeri Suç" kavramını ortaya 
çıkarmaktadır. Şu halde "Askeri Suç" nedir ? Bu suçların ihdas 
gayesi ve hukuki gerekçeleri nelerdir ? 

Bu hususta kanunumuz basit bir tarif verı: ,ektedir. 

As.C.K.nun i. maddesi "Bu kanunun ölüm, ağır hapis ve hapis 
cezaları ile cezalandırdığı suçlar askeri cürümlerdir." "'Bu 
kanunun kısa hapis cezası ile cezalandırdığı suçlar askeri 
kabahatlerdir." diyerek klasik ve dar anlamda bir tanımlama 
yapmaktadır. Bu tarifin pek çok sakıncaları mevcuttur. Önce
likle, Askeri Ceza Kanunumuzda yer alan bazı hükümlerde yalnız 
:fer'i cezalar ·bulunmaktadır. Örneğin As.c.K.nun 153. maddesi 
"İffetsiz bir kadınla evlenen veya birlikte yaşayan" ya da 

(1) 
( 2) 

(3) 

ERl·lAN s. Askeri Ceza Hukuku İstanbul-1983 Sh. 4 
Bknz. As.C.K.nun 59/3, 63/2, 66/3, 70/5, 75/2, 79/3, 91/3. 
VEUTRO La discipline dans L' organısation j.udiciaire milita
ire (Revue Int.Droit Penale-1958 C.III-IV Sh.313) 
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"Gayri tabii mukarenette bulunan" Askeri şahıslar hakkında "'Tard" 
veya "Rütbenin geri alınması" cezaları öngörmektedir. Görilldilğil 

gibiıt bir hürriyeti bağlayıcı cezaları olmayan bu hükürııler As.c. 
K.nun ı. maddesindeki "Askeri Suç" tanımlamasına uymamaktadır. 
Öte yandan, yine Askeri Ceza Kanununun bazı maddelerinde, belir
li suçlar hakkında, herhangi bir ceza gösterilmeden Türk Ceza Ka
nununa atıflar yapılmaktadır. Örnegin As.C.K.nun 144. maddesi 
"bu kanunda yazılı hallerdenbaşka memuriyet görevini ihmal veya 
suistimal edenler Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğin
ce (TCK.nun 230-240) cezalandırılır." demektedir. As. C. K.nm 1. 
maddesindeki tanımlama dikkate alındığında, bu tip suçlar da As
keri suç olarak kabul edilebilecekmidir ? Bu husus uzun süre 
ihtilaf' yaratmış ise de T .B.M.l"ı. nin 1945 tarihli tefsir kararı 
ve Askeri Yargıtay içtihatlarıyla çözümlenmiş ve Askeri Ceza Ka
nununda yazılı olup, başka kanunlara atıf suretiyle cezalandırı
lan suçların.da askeri suç sayılacaklarına karar verilmiştir. (1) 

Askeri suç kavramı ile ilgili olarak doktrinde de 
çeşitli tarifler mevcuttur. Bir müellif, Askeri Ceza Kanu
nunda yazılı olan tüm suçların askeri suç sayılması gerek
tigi şeklinde bir tanıııılama yapmaktadır. ( 2) Yine bqşka bir 
tarif şu şekildedir. "Unsurları ve cezaları itibarıyla As
keri Ceza Kanununda gösterilenveya Asker Ceza Kanununun Türk 
Ceza Kanununa atıf' yaptıgı tüm suçlar askeri suçlardır. (3) 
Bu tariflere yöneltilen en önemli eleştiri ise, Askeri Ceza Ka
nununda yer almayan ancak askeri nitelikli başka kanunlarda yer 
alan suçların durumunun ne oldu~udur? ÖrneE~in 477 sayılı Disip
lin Nahkemeleri Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 3634 sayılı 
Nilli Nüda.faa mükellefiyeti Kanununda da askeri nitelikli bazı 
suçlar gösterilnıektedir. Dolayısıyla Askeri Ceza Kanununda yer 
almamakla bi.clikte bu suçlar da askeri suç niteliğindedir. (4) 

(1) T.B.~.M. Tefsir Kararı 3.5.1945 Sayı : 243 
As.Yrgt.Gnl.Krl.16.11.1962 1829/106 (Özbakan As.1.K.-1965/33) 
As.rrgt.l.D. 25.9.1967 7/420-67/406 (İ.K.1.n.ı.,art-1968/5971) 

(2) SAKARYALI z. Askeri Ceza Hukuku Notları Ankara-1950 Sh.28 
(3) ÇIKLA M. Ceza ve Askeri Ceza Hukuku Ankara-1950 Sh.27 
( 4) Askeri CezaHukuku ve Earp Hukuku l·.illetlerarası f•:adri t 

Kongresi Raporu (1.H.F.G. Yıl 1967 S.XVII Sh.238) 
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Türk Doktrininde, yukarıda sözü edilen mahzurları da dikka
te alarak yapılan bir başka tarif şu şekildedir. "IVlilli sa
vwımayı sağlaruak ve korumak, askerlik hizmetinin aksamadan 
yerine getirilmesini temin etmek maksadı ile, yani askeri 
bir menfaati korumak gayesiyle kabul edilmiş tüm kanunlar
da yer alan bütün suçlar askeri suçlardır."(l) Ancak Askeri 
Suç kavramını tam olarak ortaya koyabilmek için salt "Askeri 
menfaatin korunmasını ölçüsü de yeterli olmamaktadır. Çünkü 
hukuki konusu askeri menfaatler olsa dahi1 bazı suçları as
keri suç olarak nitelemek mümkün değildir. Örneğin Türk Ceza 
Kanununun Birinci Bap birinci faslında yazılı birçok suçta 
askeri yararları korumak gayesi vardır. Bu durumda, bu suçla
rı da askeri suç olarak görmek gerekecektir. Bu nedenle gü
nüıuüzde askeri suçların tanımlanmasında "Suç failinin aske
ri şahıs olması" veya "Suçun askeri bir hizmet ve görevin 
ifası sırasında işlennıesi11 ölçüleri de aranmaktadır. Öte 
yandan suç teşkil eden eylemin, niteliği ve unsurları itiba
rıyla Askeri Ceza Kanunu dışında başka ceza kanunlarında da 
suç olarak gösterilip gösterilmediği hususu da önenı kazan
maktadır. ( 2) 

Tüm bu açıklamalar sonucunda Askeri Suçlar hakkında 
şöyle bir tarif vermek mümkündür. Askeri şahıslar tarafından 
askeri bir hizmet, yükümlülük veya görevin ifası sırasında 
işlenen yada bu şartlar mevcut olmasa dahi Askeri Ceza Kanu
nunun doğrudan veya atıf suretiyle cezalandırdığı tüm suçlar 
"Askeri Suç" niteliğindedir.(3) 

Açıklaması ne olursa olsun, günümüz Ceza Hukuku ala
nında, bir askeri suç kavramının kesin olarak yer almış bulun
duğu inkar edilemez. Dolayısıyla bu suçlarla ilgili bir takım 
özel hükümlerin konulması da kaçınılmaz olmaktadır. Bu hüküm-

(1) ERNAN s. Askeri Ceza Hukuku İstanbul-1983 Sh.148 
(2) Milletlerarası Askeri Ceza Hukuku ve Harp Hukuku Derneği 

İzınir-1969 Yönetim Kurulu Toplantısı Genel Raporu 
(Askeri Adalet Dergisi 1969 S.52 Sh.3) 

( 3) Türk ve Yabancı doktrinde, bu tanımlarııa çerçevesinde, sa
dece unsur ve nitelikleri .:itibarıyla Askeri Ceza Kanunla
rında yer alan askeri suçlar "Gerçek anlamda askeri suç" 
olarak kabul edilmektedir. 
Bknz. Effi·,AN s. Askeri Ceza Hukuku İstanbul-1983 Sh.153 
GAY Le droit penal militaire en Suisse Geneve-1972 Sh.15 
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ler,sadece askeri görevleri ilgilendiren ve yalnız Askeri 
Ceza Kanununda yer alan, eylemin niteliği ve unsurları iti
barıyla başka ceza kanunlarında rastlannıayan özel hükümler 
olabileceği gibi, başka ceza kanunlarında da yer almakla 
beraber, askeri yaşamda ayrı şekil ve müeyyidelerle düzenlen
mesine ihtiyaç duyulan hük:Unıler de olabilirler.(l) 

İşte, Askeri Ceza Kanunumuzda düzenlenen Kasten Mü

essir Fiil suçları ikinci tip hükümlerdendir. Şahıslara kar
şı işlenen Kasten Ivıüessir Fiil suçları, nitelikleri ve unsur
ları itibarıyla Türk Ceza Kanunu içinde etraflıca düzenlen
dikleri halde, Kanunkoyucu, askerlik yaşamının özellikleri
nin çok farklı olması nedeniyle, bu suçları Askeri Ceza Ka
nununda ayrı biçim ve müeyyidelerle yeniden düzenlemeyi uy
gun görlliüştür. 

Giriş bölümünde de söz edildiği gibi, Kasten r-:üessir 
Fiil suçları, Askeri Ceza Kanununda, Türk Silahlı Kuvvetle
rinin hiyerarşik yapısını oluşturan astlık ve üstlük ilişki
si dikkate alınarak ayrı lliaddelerde hüküm altına alınmıştır. 
bu konudaki ilk hüküm, Askeri Ceza Kanununun üçüncü bap be
şinci faslında "Askeri itaat ve inkıyadı bozan suçlar" baş
lığı al tında yer alan ve kanunun 91. IIiaddesinde hilkümlendi
rilen "Üst veya Amire Fiilen Taarruz" suçudur. Bu maddede, 

Kanunkoyucu, rütbe veya görev ilişkisi itibarıyla ast duru
munda bulunan bir askeri şahsın, üst veya amir statüsünde 
bulunan diger bir askeri şahsa karşı işleyebileceği mües-
sir fiil suçlarını ve cezalarını göstermiştir. Konumuz ile 
ilgili ikinci hüküm iseJkanunun üçüncü bap altıncı faslında 
yer alan ve "Makam ve memuriyet nüfuzunu suistimal" başlığı 
al tında düzenlenen 11 7. ve 118. nıa.ddelerde yazılı "Asta Yü

essir Fiil"suçudur. Bu maddeler~ise,rütbe ve Iiıakam itibarıy

la üst veya amir statüsünde bulunan bir askeri şahsın, astı 
durumunda olan diğer bir askeri şahsa karşı işleyebileceği 
müessir fiil suçlarını göstermektedir. Şu halde aralarında 
Astlık-Üstlük veya Amirlik-Maiyet ilişkisi bulunan askeri 
şahıslar arasında işlenen tüııı müessir fiil suçları yukarıda 
yazılı özel hükümlerin uygulanması suretiyle tecziye edilecek
tir. 

(1) Bu kriterdikkate alınarak Askeri Suçlar, tatbikat ve dokt
rinde "Sırf Askeri Suç" ve "Askeri Suç benzerleri" şeklin
de ayırıma tabi tutulmaktadır. 
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2) NÜESSİR FİlL KAVRAhI 

A) MÜESSİR FİİL NEDİR ? 

Anayasamızın "Kişinin dokunulır.azlığı, maddi ve mane

vi varlığının korunması" başlığı altındaki 17. maddesi "Her
kes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 
hakkına sahiptir. Tıbb1 zorunluluklar ve kanunda yazılı hal
ler dışında kişinin vücut bütünlügüne dokunulaıı.az. Kimseye 
işkence ve eziyet yapılamaz. Kimse insan haysiyeti ile bağ

daşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulaıııaz." hükmü 
ile insanın bedensel ve ruhsal varlığının korunması ve bu 
yoldaki tecavüzlerin müeyyide altına alınması hususunda te
mel bir hüküm getirmiştir. Anyasamızın bu hükmüne paralel 
olarak, muhtelif kanunlarla, kişilere karşı haksız olarak,, 
bedensel ve ruhsal sağlıklarını bozacak fiillerin yapılması 
suç sayılmış ve faillere çeşitli müeyyideler Hngörülmüştür. 
Tüm bu yasalarla, kasten müessir fiil cürmünde korunan huku
ki yarar, insanın kişisel bütünlüğüdür. Kişisel bütünlükten 
maksat sadece vücut ve ruh saglığı degil, aynı zamanda insa
nın cismani maddiliğinde yer alan diğer her çeşit varlığının 
bütünlüğü ve korµnmasıdır. "Ceza hukuku, insanın cismani ve 
ruhi varlığı üzerindeki hakkı değil, fakat onun vücut ve ruh 
bütünlüğünü, yani bizzat insanı himaye eder. 11'(1) Öte yandan 
yaşamak ve beden tamlığını sürdürmek, ferdin, hem hakkı hem 
de vazifesidir. Keza ferdin hayatını koruıııak, devlet için de 
bir vazife ve bir haktır. Çünkü yalnız fertlerin değil top
lumların da bir gayesi vardır. TopluıHun gayesine ulaşabil
mesi, fertlerinin sağlıklı yaşamasıyla mümkün olabileceğinden~ 
onun yaşam hakkını ve beden sağlığını korumak toplumun göre
vidir. ( 2) Şu halde, Yaşam ve Beden Tamlığı Hakkı, yasalarla, 
yalnız fert açısından değil "Toplumsal Değer" açısından da 
korunmuştur. 

Gerek doktrinde, gerekse tatbikatta, müessir fiiller, 
genel olarak.,kişilere karşı cismen acı ve eza verme,beden ve 

(1) TOROSLU N. Cürümlerin tasnifi bakımından suçun hukuki 
konusu Ankara-1970 Sh.320 

(2) EREM F. Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Cilt IV Ankara-
1985 Sh. 284 



- 9 -

ruh sağlığını ihl~l etme eylemleri olarak nitelendirilmekte
dir. Bunların yanında, eylem bu sonuçlara yol açmasa dahi, 
mağdurda oluşturacağı elem ve teessür hali de müessir fiil 
olarak görülebilmektedir. Şu halde maddi bir fiil ile kişi-
ye cisnıen eza verme, beden ve rıh sağlığını ihlal etme veya 
eleın ve teessür yaratma halleri müessir fiil olarak vasıf
landırılmaktadır. ( 1) Yargıtay da, mağdurda kanunda gösteri
len neticeleri meydana getirebilecek her türlü maddi ve ruhi 
ef'·alin müessir fiil sayılması gerektiğini öngörmektedir. ( 2) 

I>'laddi olmayan fiillerle aynı neticelerin rııeydana gelmesi 
hallerinde, müessir fiilin mevcut olup olmayacağı doktrinde 
tartışmalıdır. Fiziksel cebir dışında, sözle veya korkutarak 
veya diğer vasıtalarla müessir fiil suçunun işlenebileceği 
bazı yazarlarca kabul edilmektedir. Örneğin,bir kimseye bi
lerek ve isteyerek bir hastalığı sirayet ettirmek,ya da evin 
önünde fişek patlatarak şiddetli bir şekilde korkutarak has
talanmasına yol açmak halleri de müessir fiil sayılnıalıdır.(3) 
Yargıtay da bazı kararlarında aynı görüşü benimsemektedir. 
Örneğin bir kararda "Mağdurun bakımsızlık ve soğukta bırakılma 
yüzünden ayak parmaklarının donması"' nı, keza "Müessir fiild.n 
mutlak vücut üzerinde eser bırakması zaruri olmayıp korku ve 
elem tes i riyle mağdurda herhangi bir ruhi teellürıı atı husule 
getiren hareketlerinde müessir fiillere dahil bulunıııası"diye;.. 
rek:• 1" Iiıaddi olmayan eylemler de suçun işlenebileceğini kabul 
etmiştir.(4) Bu düşünceye karşı olan müellifler ise,kanunko
yucunun asıl anıacının maddi fizik ve cebir hareketlerini ce
zalandırmak olduğunu ve ayrıca maddi olmayan bir fiil ile 
sonuç arasında doğrudan ve mutlak illiyet bağıldınmanın güç 
olacağını ileri sürmektedirler.(5) Kanaatinıce,nıaddi olmayan 

(1) "'Kasten müessir fiil, cisme eza veren, sıhhati ihlal eden 
akli melekelerde karışıklık meydana getirebilen bir fii
~in bilerek ve istenere~ işlenmesidir~ 

DONNEZER S •. Ceza Hukuku Ozel Kısım İ stanbul-1974 Sh. 67 
(2) Yargıtay ı.c.n. 14.4.1938 374/137 (ÇAGLAYAN M. a.g.e. Sh.498) 
(3) EHEM F. Türk Ce~a Hukuku Cilt IV Ankara-1985 Sh.291,409 

(4) Yargıtar 4.C.D. 1.1.1951 238/238 ve c.G.K. 13.10.1952 205/ 
178 (ÇAGLAYAN ~. a.g.e. Sh.502) 

(5) GARRAUD R. Traite th~orique et pratıque du droit penal 
français Cilt V Paris-1953 No.1980 
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fiil denildiğinde, failin dışa vuran, dış alemde etki yaratan 
her türlü fiili anlaşılmalıdır. Dolayısıyla maddi fiili geniş 
bir yoruma tabi tutmak gerekir. Bu sebeple korkut8.rak, aşırı 
heyecan vererek, sözle veya ihmal-! davranışlarla meydana ge

tirilen müessir fiillerde de maddi bir hareket vardır. 

Tüm bu açıklamalardan sonra müessir fiillerle ilgili 
şöyle bir tarif verilebilir. Genel olarak Müessir Fiil (Etkili 
Eylem) canlı bir insanın (Mağdurun) vücuduna (Cismine) yönel
tilmiş, cismen eza veren, veya sıhhati ihlAl eden veya akl1 
melekelerde karışıklık meydana getiren bir eylemin kasten 
işlenmesidir. 

B) YABANCI KAYNAKLARDA MÜESSİR FİİL 

Yabancı ceza hukuklarında, müessir fiil suçları ile 
ilgili düzenlemelerde başlıca iki sistem gö7e çarpmaktadır. 
Bunlardan birincisi ve bizim ~eza Kanunumuzun da kabul etti
ği sistem, müessir fiilleri mağdur üzerinde meydana getirdik
leri etki ve sonuçlara göre derecelendirmek ve cezalandır
maktır. İkincd. sistemde ise suçun faili ve eylemin niteliği 
önem kazanmakta, failin kusurluluğu ve oluşan sonuçlardan 
sorumluluk derecesi dikkate alınarak dUzenlerneler yapılmak
tadır. Bunlar dışında İsveç modelinde olduğu gibi failin ha
reketinin niteliği yanında meydana gelen sonuçlarında değer
lendirilmesine olanak tanıyan karma sistemler de mevcuttur. 
Bu bölümde, bizim Ceza Kanunumuzun sistemine göre önemli 
.farklılıkları olması nedeniyle, özellikle Alman ve İsviçre 
sistemindeki müessir .fiil düzenlemelerinin kısaca incelenmesi 
uygun görülmüştür. 

Alman Ceza Kanununda 223. maddesi rüessir Fiili "Bir 
kimsenin, başka bir insanın vücuduna karşı kötü muamele yap
ması veya onun sağlığını bozrnası"· oJ arak tanımlamaktadır.(l) 
Görüldüğü gibi bu madde, T.C.K.nun 456/1. maddesinde olduğu 
gibi, önce i\lüessir Fiili tanımlamakta ve suçun basit şeklini 
müeyyide altına almaktadır. Ancak bize göre önemli bir fark
lılık 223a. maddesinde yer alınaktatır. Bu maddenin ı . .fıkra

sı müessir fiilin (Silah, bıçak veya tehlikeli aletle) veya 

(1) LÖFFLER A. Strafrech Besonderer Teil 5.1905 Sh.51 
(Tercümeler İstanbul Hukuk Fakültesi Araştırma Görevli
leri nezaretinde yaptırılmıştır.) 
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(Pusu kurmak gibi hileli bir şekilde) veya (Birkaç kişi tara
fından birlikte) veya (Hayatı tehlikeye düşürecek tarzda) iş
lenmesi hallerinde, ağır bir sonuç meydana gelmese dahi, da
ha ağır bir ceza öngörmektedir. Yine maddenin 2. fıkrası, bu 
hallerde, suçun teşebbüs aşamasında kalması durumunda da ceza 
verilmesini öngörmektedir. Görüldüğü gibi Alman Ceza Kanunun-
da., . bizde bulunmayan bir"Tehlikeli Müessir Fiil" tipi mev-
cut olup, burada fiilin işleniş biçimi önem kazanmaktadır.(l) 
Bu maddede yazılı "Hayatı tehlikeye düşürecek tarzda" müessir 
fiil1 T.C.K.nun 456/2 maddesinde de "hağdurun hayatının tehli
keye maruz kılınması" şeklinde yer almış olmakla birlikte, 
bizdeki düzenleme sonuç açısından yapılmış olup "Hayati Teh
like"halinin somut olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. (2) 
Halbuki Alman Ceza Hukukunda, fiilin. objektif ölçülere göre 
tehlike yaratacak bir surette işlenn.iş olması yeterli sayıl

maktadır. ( 3) 
Yine bizden farklı olarak, Alllian Ceza Kanununun 223b. 

maddesi "Onsekiz yaşından küçük olan veya hastalık, sakatlık 
veya korumasızlık sebepleriyle kendi bakını ve gözetiminde bu
lunan veya hizmet ilişkisi ile kendisine bağlı bulunan kimse
lere işkence yapan veya kaba ve kötü muamelede bulunan ya da 
sağlıklarına zarar verenler" in bu fiillerini de müessir fiil 
olarak değerlendirmektedir. 

Müessir fiil suçları ile ilgili olarak, -Bizde oldu
ğu gibi- meydana gelen sonuca göre bir düzenleme, Alman C.K. 
nun 224. maddesinde yer almakta ve bu maddede "Vücudun önem
li bir organ veya uzvunun kaybedilmesiya da zaafa uğrarı~ası" 
veya "J.Vlüzmin ağır hastalık, kötürümlük ve akıl hastalığı" hal
lerini birer ağırlatıcı sebep olarak kabul etmektedir. Bu hü
küm ile sonuçla ağırlaşan bir suç tipi ortaya konmaktadır. 
Aynı kanunun 225. maddesi ise -bizde rastlanmayan- bir "yoğun
laşmış kast"· halini düzenlemektedir.( 4) Bu n:addeye göre fail 
224. maddede oluşan sonuçları bilerek ve isteyerek meydana 
getirrıdş ise hakkında bu hüküm uygulanmaktadır. Kanaatimce 

(1) LÖFFLER A. Strafrech .Eesonderer Teil-5.1905 Sh.278 
( 2) Bknz. "T .c .K.nda ve As .c .K.nunda müessir fiillerli Sh.13, 20. 
( 3) WESSELS J. Strafrecht Besonderer Teil ı H. berg-1984 Sh.56 
(4) Benzer hüküm ihtiva eden As.C.K.nun 118/3. ıııaddesi için 

bknz. IV. Kısım Sh. lb9 
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T.C.K.nun 457/2. maddesinin yaptığı yollama ile, bizde, Kas-
ten ri,üessir Fiil suçlarında uygulama imkanı bulunan T. C. K.nun 
450/4. maddesinde yazılı ''Taamınüd" hali ile, Alman C.K.nun 225. 
maddesi çok farklı hükümlerdir. Taammüd halinde, müessir fiil 

suçunun ağırlaşmış sonuçları açısından ayrı bir öncGden tasar
lama şartı aranmamakta, suça ilişkin hareketin yapılmasından 
sonra,ağır veya hafif ne sonuç oluşursa oluşsun madde tatbik 
edilmektedir.(l) Oysa Al~an C.K.nun 225. maddesi,meydana gelen 
ağır sonuç açısından özel kast aranıaktadır.(2) Bu maddenin ilginç 
bir yönü de suça teşebbüs halinin kolaylıkla uygulanabilmesi-
dir. İlerki bölümlerde ayrıca üzerinde durulacağı üzere, 
Müessir Fiile teşebbüsün mümkün olup olmayacağı Türk Hukukun-
da tartışılan bir konudur. Bu tartışmalar da özellikle ağır 
neticeli müessir fiillerde yoğunlaşmaktadır. 225. n.addede 
amaçlanarak işlenen ağır neticeli müessir fiil söz .konusu ol
duğuna göre, suça teşebbüs hali de kolaylıkla ortaya konacaktır. 
( 3) Alıı.an Ceza Kanununun diğer bir özelliği de(l8. maddede) 
"Ağır neticeli suç"larda (Erfolgsqualifiziertes Delikt) failin 
en azından taksir derecesinde bir kusurunun bulunması gerekti

ğini öngörmekte, subjektif sorumluluk ilkesini benimseıııektedir.(4' 

lsviçre Ceza Kanununda ise temel suç tipi 123. madde
de gösterilmekte, ilk fıkrada- "Bir kirıısenin cismine ve sağlı
ğına sair suretle zarar verilmesi" tarzında bir tanımlama yapı
larak suçun basit şekli düzenlennıekte ,,. ikinci fıkrada ise suçun 
ağır sonuçlarından failin ancak "Öngöre bilıı:esi" halinde sorum
lu olacağını hüknıe bağlayarak -aynı kanunun 124. maddesinde de 
daha ayrıntılı düzenlemelerle- subjektif sorumluluk sistemini 

kabul ettiğini göstermektedir.(5) Yine İsviçre c.K.nun 122. 

ruaddesi ağır neticeli müessir fiiller hakkında bir hliküm ge
tirmekte ve keza bu .fiiller içinde .failin özel kastı bulunması 
şartını göstermektedir. 

(1) "'F.aaru.müd" için Blaız. 
P.ONMEZER s. "Kişilere ve lllala karşı cürümler" 12.B. Sh.41 
ONDER A. Ceza Hukuku Genel Hükümler C.II !stanbul-1989 Sh.322 

(Z) LÖFFLER A. Strafrecht Besonderer Teil 5.1905 Sh.52 
(3) LÖFFLER A. Aynı Eser Sh.276 

(4) SCHÖNKE-SCHRÖDER Strafgesetzbuch Komınentar .Münih-1985 22.B. 
S 224- No.8 

( 5) THORl"ıANN-OVERBECK Schweizerisches Strafgesetzbuch, II 
Besonderer Teil Zürich-1941 l 
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C')'· TÜRK CEZA HUKUKUNDA l"iÜESS 1R FİİLLER 

Türk Ceza Hukukunda, Nüessir Fiil suçları ile ilgili 

en önemli kaynak T.C.K.nun 456. maddesidir. Bunun yanında, 
askeri yaşamda, Müessir Fiil suçları ile ilgili olarak As.C.K. 
nun 91. ve 117,118. maddelerinde de özel düzenlemeler mevcut
tur. Bu nedenle, bu bölümde Türk Ceza Kanununda hükümlendi
rilen ~üessir Fiil suçlar~nın etraflıca incelenmesi, bu suç
ların Askeri Ceza Kanununda yazılı emsal hükümleri ile ara
larında kısa mukayeseler yapılması ve konu ile ilgili dokt
rinde ve tatbikatta yer alan görüşlere değinilmesi uygun 

görülmektedir. 
Önceki bölümde belirtildiği üzere, Türk Ceza Kanunu

nun rıfüessir Fiil suçlarına ilişkin en önemli özellikleri, bu 
suçun mağdur üzerinde oluşturduğu etki ve sonuçlara göre bir 
cezalandırma derecesi öngörmesi ve failin kusurluluğu açısın
dan objektif sorumluluk ilkesini benimsemiş olmasıdır.(l) 
T.C.K.nun 456/1. maddesi suçun ~aşit şeklini müeyyide altı-
na alırken, aynı zamanda tanımını da yapmakta ve 11 r· iüessir Fiil "1 
(Katil kastı olmaksızın bir kimseye kasten cismen eza veril
mesi veya sıhhatinin ihlil edilmesi yahut akl! melekelerinde 
teşevvüş husulüne sebep ölunması) olarak tarif etmektedir.(2) 
Görüldüğü gibi, bu maddede Kanunkoyucu, :rv .. uessir Fiilin mağdur
da yol açacağı etki ve sonuçlara göre ~ir tanım yapmakta ve 
sonraki fıkralarda da aynı yolu izlemektedir. As.c.K.nun 91. 
maddesinde ise daha kapsanılı ve farklı bir ibare kullanılmak
ta, "Fiilen Taarruz" tabiri ile mağdura karşı haksız bir kuv
vet kullanılması suçun meydana gelmesinde yeterli kabul edil-
mektedir. Öte yandan As.c.K.nun 117. maddesinde failin "Kas
ten itip kakması"' "Dövmesi" "Sair suretlerle cismen eza vere
cek yahut sıhhatini bozacak eylemlerde bulunması" "Tazip nıak
~adıyla hizmet.i lüzumsuz yere güçleştirnıesi"Y• <ffi.a "Diğer as
kerler tarafından tazip edilruesine veya suiınuanıelede bulunul

masına müsammaha göstermesi" müessir fiil başlıt~ı al tında 
cezalandırılmaktadır. 

(1) DÖN.fvıEZER s. Ceza Hukuku Özel Kısım İstanbul-1974 Sh.65 
(2) Bu ka~ramların geniş açıklamaları için Bknz. 

IV~ BOLÜM "'Asta f•ıüessir Fiil-Hareket Unsuru" Sb. 144 
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Müessir Fiil suçunun, oluşan sonuca göre ağırlaşmıŞ 
halleri ise T.C.K.nun 456/2-3. fıkralarında gösterilmektedir. 
Bu sonuçları kısaca saymak gerekirse; mağdurun mutad iştigal
den belirli süreler dahilinde yoksun kalması, havas veya aza

darı birinin zaafı, söz söylemekte devamlı müş!dllat, çehrede 
sabit eser, yirmi günden fazla akl1 ve bedeni hastalık, haya
ti tehlike geçirme, gebe bir kadının vaktinden evvel doğurma
sına sebebiyet verme, havastan el vaya ayaklardan ya da aza
dan birinin kaybı, çocuk yapma kaabiliyetinin kaybı, çehrede 
devamlı değişiklik ve gebe bir kadının çocuğunu düşürmesine 
sebebiyet verme halleridir.(l) Görüldüğü gibi,madde içinde 
ağırlaşmış sonuçlar tek tek sayılmaktadır. Oysa aynı konuda, 
As.c.K.nun 91. ve 117-118. maddelerinde yapılan düzenlemeler
de farklı yol izlenmiştir. Bu maddelerde, önce suça yol aça
bilecek hareketler belirtilmiş, bilahare ı.suçun ağır sonuçları 

ayrı ayrı sayılmadan "Vücutta Tahribat" tabiri ile gösieril
miştir. Tahribatın hangi hallere münhasır olduğu hususunda 
kanunda bir açıklık bulunmadığından, bu kavram t a tbikatta 
karışıklıklar yaratmakta ve haklı olarak eleştirilmektedir.(2) 

İleride her suç tipi için ayrı ayrı incelenecek ise 
de müessir fiil kavramının açıklanmasında, .ırnnel olarak suçun 
unsurlarına ~irmekte de yarar vardır. Genel olarak bir suçta 
bulunması gereken maddi ve manevi unsurlara müessir fiil açı
sından göz atıııak gerekirse; müessir .fiil suçunun rı,addi unsu
runu kısaca eylem, yani hareket-sonuç-illiyet bağı olarak ni
telendirebiliriz. Burada hareket, karşı tarafta yani mağdurda, 
kanunda gösterilen sonuçların meydana gelmesine . yol açan fiil
lerdir. Genelde mağdurun bedeninde ezaya, sıhhatinin ihl~line 
veya akl1 melekelerinde karışıkl~ğa yol açan her türlü fiiller 
yeterli birer hareket oluştururlar. Hareket, fiil! bir nitelik
te olabileceği gibi ihmal1 bir nitelikte de olabilir. Örneğin 
yaşlı bir kims~yi uzun süre soğukta bırakarak ha:..;talannıasına 
sebep olwak veya bir bebegi aç bırakarak sağlıgının bozulma
sına yol açmak kasten yapılmışlar ise ihmali nitelikte birer 

hareketttirler. ~tiessir fiiller daha ziyade fiili şiddet hare-

(1) Bu kavramların geniş açıklamaları için Bknz. Sh.l~6 

( 2) HAFIZOGLU A."As.C.K.nun 118.md.nin tahlili"(As.Adl.D.1963/28) 
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ketleri seklinde tezahür etmekle birlikte, vücut b[itünlüğüne 
tesir eden ve kişiye yönelik olarak vücut t)ütünlüğünü bozmak 
amacı ile yapılan vasıtalı veya vasıtasız diğer her türlü ha
reketler de müessir fiil suçunu oluşturabilir. Örneğin bir 
kimseyi kasten elektrik ceryanına kaptırnıak, nıikrodalga za
rarlı ısınlara maruz bırakmak_ veya zehirli maddeler vermekle 
de suçun işlenmesi nıümkündür.(l) Keza zührev! bir hastalığı 
kasten, mağdurun rızası olsa dahi bulaştırma, gürültü ederek 
veya korkutarak bir kimseyi sinirsel rahatsızlığa ugratnıa gibi 
şiddet unsuru ihtiva etmeyen 11 Cebirsiz 11 eylemlerle de müessir 
fiilde bulunmak nıümkündür.(2) 

Yargıtay, iteleme veya sarsma gibi fiilleri müessir 
fiil olarak değerlendirmekle birlikte sırf mağdurun yakasın
dan tutulnıasını, cismen eza verici etkisi bulunmaması nedeni 
ile ıı.ües:.:ıir fiil sayıııaHıaktadır.( ·j) Kanaatimce bu hareket 
nıağdurda elem ve teessür yaratmış ise müessir fiil olarak 
degerlendirilwelidir. Aynı konuda Askeri Yargıtay, özellikle 
As.c.K.nun 91. maddesinde yazılı "Fiilen Taarruz" ibaresini 
dikkate alarak, bu hareketi bir taarruz olarak kabul etruek

tedir. ( 4) 
Tokat atma hareketinin rııüessir fiil suçunu oluştura

cağı kuşkusuz olmakla birlikte, bir dUşiinceye göre tokat atma 
ile karşı tarafa "Hakaret kastı" güdülmüş ise sövme suçunu 
oluşturur.(5) Diğer bir düşünceye göre ise tokat mutlaka cis
men eza vere ceginden !w.kare t amacıyla vurulmuş olsa dahi, 
T .c.K.nun 79. maddesi uyarınca ı: ıüessir fiil suçunu oluşturur. 
(6) Kanaatimce bir şiddet hareketi olan tokat atil!a da kast 
ne olursa olsun müessir fiil unsurları mevcuttur. Şayet tahkir 

· amacı mevcut ise fikri içtima kurallarının uygulanması daha 
nıantık:idir. 

Askeri Ceza Kanununda da, yukarıda açıklanan hareket~ 

ler nıüessir fiil hareketleri olarak kabul edilrııekte, ayrıca 
As.C.K.nun 117/1. maddesinde yazılı olan "Eziyet amacı ile 
hizmetin güçleştirilmesi" ve "Diğer askerlerin eziyet etmesine 

( l)KIYAK-ŞENEL Adam öldürme ve J\:ıü.Fiil suçları Ank. -1959 Sh60 
(2) GÖK-AKYOL Adli Tıp r-1eclisi Yayınları No.2 
( 3) DÖNl·ıEZER s. Kişilere ve mala karşı cürümler 12.B. Sh.101 

(4) As.Yrgt. 2.D. 9.7.1970 368/368 (Lüleci-Özbakan a.g.e.Sh.686)' 
(5) EREM F. T.C.Hukuku Özel Hükümler Ankara-1985 C:.4 Sh.410 
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göz yumulması" ve As.C.K.nun 91. maddesinde yazılı "Fiilen 
Taarruz"; hareketleri de müessir fiil olarak görülmektedir. ( 1) 

Nüessir Fiil suçunun tarafları herkes olabilir. Kanu
numuz, bir kimsenin başka bir kimseye karşı ika edeceği mües
sir fiilden bahsettiğine göre, kişinin kendi kendine yapaca-

gı müessir fiiller nesep cürümleri dışında suç sayılmamakta
dır. ( 2) Burada As.c.K.nun 79. maddesinde yazılı "Kendini As
kerliğe elverişsiz hale getirmek" suçu da bir istisna teşkil 
etmektedir. Öte yandan As.C.K.nun 91. ve 117. maddeleri, fa
ilin öncelikle bir askeri şahıs, sonra ast-üst ( rv:afevk-Madun) 
konumunda bulunmasını şart koşmaktadır. Suçun mağduru ise 
genel olarak yaşayan bir insan olmalıdır. Bir ölüye karşı mü
essir fiilde bulunmaktan bahsedilemeyeceği gibi, T.C.K.nun 
577. maddesinde yazılı hal dışında hayv.anlara karşı da mües
sir fiil işlenmesi söz konusu olamaz.(3) Askeri Ceza Kanunu
nun mağdur konusunda şartları ise, failde olduğu gibi Astlık
üstlük yada amirlik-maiyet özelliklerini aramasıdır.(4) 

.hUessir Fiil bir zarar sur;udur. Ancak, ıııUes::.ıir fiilin 
hayati tehlikeye yol açması halinde bir tehlike suçu niteli
ğini de kazanabilir. Bu nedenle müessir fiil sonucu mağdu
run geçirdiği hayati tehlike iyileşme ile sonuçlanmışsa T.C.K. 
nun 456/2. maddesi, ölümle sonuçlanmışsa T.c.K.nun 452. mad
desinin uygulanma ihtimali söz konusu olacaktır.(5) Daha ön
ce bahsedildiği gibi, müessir fiil suçunun sonuçları T.C.K. 
nun 456. maddesinde ayrı ayrı sayılmıştır. As.C.K.nun 91. ve 
117. ve 118. maddelerinde ise öncelikle suça yol açacak 

hareketler gösterilmiş ve bilahare bu hareketlerin oluştura
bileceği bazı sonuçlar suçun ağırlatıcı halleri olarak ön
görülmüştür. 

(1) Geniş bilgi, Bknz. III. ve IV. bölüm "Suç Tipinin Unsuru"' 
( 2) "Bir kimseye ( Müptelaya) alkol sağlayan kişinin sağlığın 

zarara uğramasına sebebiyet verrııesi nedeniyle fail ola-
rak cezalandırılması mümkündür." · 

Wessels J. Strafrecht Besonderer Teil-1 1984 Sh.5:2 
( 3) DÖNivıEZER s. Ceza Hukuku Özel Kısım İstanbul-1974 Sh. 69 
( 4) Geniş bilgi Bknz. "Tipiklik" Sh. 12, 154 
(5) ~ksi görüş için Bknz. 

ONDER A. Ceza Hukuku Genel Hükiimler İstanbul-1989 Sh.62 
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Bütün suçlarda olduğu gibi, I•lüessir Fiil suçunda da 
hareket ile sonuç arasında bir illiyet rabıtasının bulunması 
gereklidir. İlliyet rabıtası (Nedensellik bağı) meydana gelen 
sonucun, failin hareketine bağlanabilmesi şartıdır. Ancak il
liyet rabıtasının varlığını kabul edebilmek için, sonucun ta
mamen failin hareketinin doğrudan bir neticesi olması da şart 
değildir. ~erek doktrinde ve gerekse tatbikatta doğrudan doğ
ruya olmasa da, sonuca failin hareketinin sebebiyet vermiş 
olması hallerinde dahi illiyet bağının varlığı kabul edilmek
tedir. Sonucun ortaya çıkmasında failin eyleminin önemli bir 
etkisinin bulunması yeterlidir.(l.) Yargıtay, kararlarında 

dolaylı nedensellik bağını kabul etnıektedir.(2) 

Müessir Fiil suçunda manevi unsur suç failindeki ge
nel kasttır. Yani fail ıııüessir fiil kastıyla hareket etmeli 
ve hareketinin kanunda yazılı müessir fiil sonuçlarını doğu
racağını bilmeli ve istemelidir. Önceki bölümde açıklandığı 
gibi kanunumuz, Alman ve İsviçre Ceza Kanunlarınd <m farklı 

olarak, müessir fiil suçunun ağır sonuçlarından failin ob
.jektif sorumluluğu esasını kabul etmiştir. Bu husus gerek 
T.c.K.nun 456/2-3. fıkraları ve gerekse As.C.K.nun 91. ve 
118. maddelerinde yazılı "Tahribat" ve "Ölüm" halleri için 
de geçerlidir. Dolayısıyla failin hareketi, suç tipinde un

sur olan sonuçları aşıp daha ağır sonuçları meydana getirirse, 
failin bu sonuçlar açısından kastı bulunup bulunmadığı araş
tırılmaksızın cezalandırılma yoluna gidilecektir.(3) Ancak 
burada T.C.K.nun 458. maddesi üzerinde de kısaca durmak gerek
mektedir. Bilindiği gibi T.C.K.nun 458. maddesi, sonuç nede-

( 1) 

( 2) 

( 3) 

"Bıçak ile yaralamak için üzerine yürüyen failden kurtul
mak maksadıyla mağdurun kaçarken düşerek kolunu kırması 
d uruınunda illiyet bağının varlığı kabul edilı::.elidir. 11' 

EREJ.'ıl F. Türk Ceza Hukuku Öze] Hükümler Ankara-1984 Sh. 409 
"Örneğin: ·bir kimsenin silahla tecavüzü olayında tecavüze 
uğrayan kendini savunurken failin silahını tutup yarala-
nirsa sonuç yine failin hareketi ile meydana gelmiştir." 
~AJNQ Ceza Kanunu Şerhi 3.C. No.1631 

Yargıtay 4.C.·D. 9.11.1982 6011/6479 (Y.K.D.1983-3/429) 
Yargıtay C.G.K. 4.4.1983 402/153 (Y.K.D. 1983-8/1224) 
Yargıtay 8.C.D. 12.10.1984 3995/4386 (Y.K.D. 1985-3/441) 
As.Yrgt.4.D. 2.3.1971 96/94 (I,üleci-Özbakan a.g.e.Sh.749) 
"Objektif sorwı.luluğun kabulü için ağır sonuçların fail 
tarafından -objektif olarak- öngörülebilecek nitelikte 
olıuası gereklidir" 

1 '. 
ı ' 
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niyle ağırlaşmış wilessir fiil hallerinde, cezada indirim ya
pılmasını öngören bir hükümdür. Bu indirimin yapılabilmesini~ 

şartı ise, eylem ile meydana gelen neticenin failin asılmak

sadını aşmış bulunmasıdır. T.C.K.nun 456. maddesinde, müessir 

fiil suçunun unsurları 1. fıkrada gösterilmiştir. 2. ve 3. 

fıkralarda yazılı sonuçlar ise suç tipinde unsur olan sonuç

lar değil suç tipinin ağırlatıcı halleridir. Kaııınıkoyucu bu 

ağır neticeler bakımından failin kastının bulunup bulunmadı

ğına bakılmadan objektif sorunıl.uluğunu öngörmektedir. İşte 

T.C.K.nun 458. maddesi ile bu ilke yuıııuşatılmakta ve netice

nin failin asıl kastını aşrı.ası hallerini, cezayı hafifletici 

neden olarak kabul etnıektedir.(l) Burada son olarak As.C.K.nun 

118/3. maddesinde yazılı "Taammüd" halinin de knst açısından 

özel bir hüküm getirdiğini ve bunun ilgili bölüıLde ayrıntılı 

olarak inceıenecegi söylenebilir.(2) 

Bu kısımda son olarak "Kötü Muamele" nin de müessir 

fiil kavramı içindeki yeri üzerinde kısaca durmak yararlı 

olacaktır. Türk Ceza Hukukunda, kötü muaır,ele başka bir suça 

vücut veruıenıişse n;üessir fiil olarak görülıı:eınektedir. l'.ani sa

dece kötü muamele müessir fiil dei,ildir. :Su konuda T.C.K.nun 

243,245 ve 477,478. maddeleri soır.ut hükümler getirmiştir. Ka
nunumuzun "Hüküıı.et rı.erııurları tarafından efrada y~1 pılacak kötü 

rı:uallieleler 11 başlığı al tında düzenlediği 243. ve 245. ıı.adde

lerde hangi hareketlerin kötü Luuan.ele sayılacağı gösterilmek

tedir. ( 3) Öte yandan gerek .Medeni Kanunurıcuz ve gerekse T.C.K. 

nun 477. maddesiyle, aile reisinin terbiye hakkı ve itaat 

ettirmek yetkisi bulunduğunu kabul eden kanunkoyucu, 478.mad

de ile "Rahiuı ve şefkatle kabili telif olıı,ayacak suretle kötü 

(1) "T.C.K.nun 458. maddesi, failin ı:ıağdurda belirli bir etki 
· ıueydana getirmek giui bir llıaksatla hareket edip netice 
~}aksadını aşan bir biçi~r:de gerçekl~şnıiş ise uygulamalıdır." 

( 2) 

( 3) 

DONI:<ı.EZER s .. Ceza Hukuku Ozel Kısım Istanbul-1974 Sh. 74 
"Tartışma sırasınd.a üzerine yürüyen mağduru itmekten ibaret 
olan sanığın bu eylerı:inde, ortaya çokan sonuç bakımından 
kast aşılmış olup T.C.K.nun 458. maddesi uygulanmalıdır." 

Yargı tay ..ı.c .D. 27. 12. 1978 6727 /6605 ( Y .K.D. 1979-9/1364) 

Geniş bilgi için Bknz: IV. Bölüm Sh.110 

Geniş bilgi için Bknz. 
ÖNDER A. Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler 2.P. Sh. 235 
EREM F. Türk Ceza Hukuku Özel Hükün.ler 3.B. Sh.410 
Yargıtay 4.C.D. 17.9.1943 4929/4574 (Aynı Eser Sh.410} 
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muamele ••••• 11· diyerek bu yetkiye bir sınır getirr..:iştir. İşte 
bu yetkinin kötüye kullanılıı;ası halinde, suçun müessir fiil 
ve.ya tedip hakkının kötüye kullanılması mı olacağı, failin suç 
kastına göre belirlenecektir.(1) Öte yandan As.C.K.nun 117/1. 
maddesi "Astına diğer askerler tarafından suimuaıı.elede bulu
nulmasına mUsammaha etmek" eylen.ini wüessir fiil olarak ön
görlliektedir. Bu konu daha esaslı olarak As.C.K.nun 116. ve 
Dis.M.K.nun 55. maddelerinde düzenlenmiştir. Her iki maddede 
de "••• astına usul ve nizamlar dışında kötü davrananlar ••• " 
tabirleri ile fena muanıele hallerinde bu hükümlerin uygulanma 
imkanı getirilmiştir. Ancak Askeri Ceza Hukukunda, üstün as
kerlik hiznıeti gereği tedip ve terbiye arı.acı ile astına yap
tığı fiille~1 ölçülü olması kaydıyla kötü muamele sayılmamak
tadır.(2) As.C.K.nun 119/3. maddesi bu konuda özel bir hiiküm 
getirmiştir. l\.adde 11 .f\iafevkin hizmete ve askerliğe dair kusur 
ve hatalarından dolayı rıınd un unu tenkit ve ıııuahe ze u tıııesi ha

karet sayılmaz" deIHektedir. Fakat yukarıda da belirtildiği gibi,, 
burada mafevkin eylemi eleştiri ve azarlama hudutlarını aş
mamalıdır. ( ~) 

Bu bölümde sonuç olarak,müessir. fiil suçunun, kişile
rin beden ve ruh sağlıklarına yapılan ıı1addi saldırılar ve bu 
hareketlerin meydana getirdiği sonuçları içine alan bir suç 

tipi olduğunu ve Askeri Ceza Kanununda, askerlik hizmetinin 
özellikleri gereği bu suç tipi için özel hükümler öngörüldü
ğünü, çalışmaınazın asıl alliacının da bu özel hükümlerin irde
lenmesi olduğunu söyleyebiliriz. 

(1) ERDOGDU A. "Tedip Hakkı" Adalet D. 1851 Sh.1474 
( 2) ÖZBAKAN H. Açıklamalı Askeri Ceza Kanunu Ankara-1987 Sh. 276 
(3) T,S.K. İç Hizmet K.nun 24. ve ı\s.C.K.nun 119/3. maddele-

rinde yer alan hükümler karşısında, astı tarafından bir 
erin dövüldüğünü ıııüşahade eden üstün, bu olaya müdahale 
etmek hakkı 1se de bu rı,üdahalenin askeri nizam ve kaide
lere uygun olması ve ı:.akam ve selahiyet hududunu aşmama
sı gerekir. 

As.Yarg. Drl.Krl. 17.10.1975 41/43 (As.Yrgt.K.D.-1977 Sh.33) 
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3) ASKER! CEZA KANUNUNDA YER ALAN MÜESSİR FİİLLER 

Askeri Ceza Kanununda l>;üessir Fiil olarak gösterilen 
eylemleri ayrıntılı bir biçimde incelemeye geçmeden önce; bu 
bölümde, Kanunda yer alan Müessir Fiil suçlarını sistematik 
bir şekilde kısaca açıklamak yararlı olacaktır. Askeri Ceza 
Kanunumuzda Müessir Fiil suçları Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
hiyerarşik yapısını oluşturan Astlık-Üstlük ayırımına göre, 
birbirinden tamamen bağımsız hükümlerle düzenlenmiştir. 

1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun Üçüncü Bap'ta 54. 
ve 154. maddeler arasında Askeri cürümler ve cezaları göste
rilmektedir. Bu bölümün Beşinci Faslında ise "Askeri itaat 
ve inkıyadı bozan suçlar" başlı~ı altında 82-107. maddeler 
bulunmaktadır. İşte bu fasılda 91. madde "Amire veya Mafevke 
Fiilen Taarruz Edenlerin Cezaları" nı düzenlemektedir. Bu 
madde ile astın üst veya amirine karşı işlediği müessir fiil
ler müeyyide altına alınmıştır. 

As.c.K.nun 91. maddesinin ı. fıkrası suçu tanımlaya~ 
rak basit ve vasıfsız şeklini müeyyide altına almaktadır. Bu 
maddeye göre "Amire veya mafevke (Üste) fiilen taarruz etmek 
yada fiilen taarruza teşebbüs etmek" eylemleri bu suçu vücuda 
getirecektir. Dikkat edilirse suça yol açan hareket maddede 
"Fiilen Taarruz" olarak gösterilmekte ve diğer müessir fiil 
hareketlerinden ve neticelerinden söz edilmemektedir. Bunun 
başlıca nedeni "Fiilen Taarruz" tabiripin hem müessir fiil 
eylemlerini hemde müessir fiil sayılamayacak bazı eylernJ eri 
içine alarak geniş bir uygulama sahası yaratmasıdır.(l) Bu 
şekilde Kanunkoyucu, Ust veya amiri astına karşı daha fazla 
korumaya mazhar görmektedir. Bunun en önemli sebebi ise,as-. 
tın,üst veya amire karşı işleyeceği bu tip suçlarda askeri 
disiplinin daha çok ihlal edilnıesidir.(2) Basit bir kıyas
lama yapmak gerekirse,As.C.K.nun 91. maddesi, T.C.K.nun 271. 
maddesi gibi kamu yararının daha fazla önde tutulduğu bir 
hüküm görünümündedir. 

(1) Geniş Bilgi; III. Bölüm "Hareket Unsurun Sh.59 
(2) Nitekim Asta karşı işlenen ~Uessir Fiil suçlarını düzen

leyen As.C.K.nun 117. maddesinde klasik müessir fiil ey
lemleri müeyyide altına alınmaktadır. 
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As.c.K.nun 91. maddesinin diğer fıkraları ise, fiilen 

taarruz eyleminin vasıflı veya ağır neticeli hallerini yaptı
rıma bağlanıaktadır. 2. ve 3. fıkralar, suçun silahlı olarak, 
hizruet esnasında, toplu asker karşısında ya da seferberlikte 
işlenmesini veya silah veya tehlikeli alet kullanılması halle
rine mahsus özel hükümler getirmektedirler. Keza son fıkrada 
ise neticeye bağlı bir hüküm bulunnıakta ve bununla taarruz so
nunda tahribat veya ölüm nıeydana gelmesi hallerinde ceza art

tırılmaktadır. ( l) 

As.C.K.nun 92. ııınddesinde, Ost veya Amire Fiilen 'l'aar

ruz suyu ile ilgili olaL·ak özel bir "Haksız 'rahrik" hükmü bu
lunmaktadır. Bu hüknıe göre "Üst veya . Amir,. askeri nizamlara 
ve askerlik kurallarına aykırı muamelede bulunmak yahut makam 
ve nıevkiinin yetkilerini tecavüz suretleriyle madununu tahrik 
eyler ve madun bu tahrik sebebiyle ••••• 91.f>ıaddede yazılı suçu 
hemen yaparsa, TCK.nun 51 .ıvıd. sine gôre madunun un cezası hafifle
tilir."· Demektedir. 

Bu hükümde .fiili taaruzun haksız tahrik sonucu yapılma
sı hullerinde uygulanacak indirim gösterilmektedir. Tahrik şekli 
de madde metninde w Astına, Askeri nizaTulara veya Askerlik kural
larına aykırı muamelede bulunmak." ya da " r'1akam ve rı.evkiinin 
selahiyetini tecavüz etmek" alarak belırtilmektedir.(2) 

As.c.K.nun 93. ve 94.Md.leri ise üçüncü kişinin tahri-
ki suretiyle fiilen maruz suçunun işlenmesi halini ayrı hüküm
lerle cezalandırn;aktadırlar. 93.f'ıadde . Askeri şahsın suça sevk 
ve tahrikini hilkümlendirlliekte, 94. IVıadde ise birden fazla Aske
ri şahısların suça sevk ve tahriklerini müeyide altına almaktadır. 
Dolasıyla bu hilkünuer suça tahrik hallerini cezalandıran hükünı 
niteliğindedirler. (3) 

(1) Bu tip suçların "Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar" olma
yıp "Ağır neticeli suçlar" olarak kabulü gerektigi hususunda 
Bknz. ONDER A. Ceza Hukuku Genel Hükümler C.II Sh.64 

( 2) Haksız tahrik hallerinin As.C.K.nun 92. Iv:!addesiyle sınırlı 
olmayıp TCK.nun 51 • .Maddesinin doğrudan uygulanı:; asının 
mümkün oldugu hususunda baknz.Sh. ııo 

( 3) Geniş Bilgi: BAJ'.RAKTAR K. "Suç işlemeye tahrik cürmü" 
İstanbul-1977 Sh. 84 
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öte yana.an As.C.K.nun 97. ıııaddesi "Fesat" başlığı al

tında birden fazla askeri şahısların, Ust veya Amire Fiilen 

Tarruz suçunu işleıııek üzere birleşmeleri "İttifak etmeleri" 

halini cezalandırmaktadır. Yine '\s.C.K.nun 100. ıı~addesi bir

den fazla askeri şahısların toplanarak kalkıştıkları fiili 

taarruzdan bahsetmekte ve bu eylenıi "Askeri İsyan" · olarak 

nitelendirmektedir. 

Bu bölümde son olarak 106. ve 107. maddelere değini

lebilir. As.C.K.nun lü6. rı.addesi "Askeri karakola, nöbetçiye 

ve devriyeye •••• fiilen taarruz eden, bu suçları amire karşı 

yapıııış sayılır ve öylece cezaland ırı 1 ır." diyerek rıuçun mağ

duru sıfatına bir istisna getirrııektedir. Bu hüküm gereğince 

fiilen taarruz suçunun ıııağd uru üst veya amir olmasa, hatta 

ast dahi olsa bu şartlar mevcut ise awir sayılmakta ve 91. 
ıııaddede yazılı suç oluşı;.aktadır. 

As.C.K.nun 107. ı.:iaddesi ise "Bu fasılda Iı.adunlar hak

kında tayin edilen ağır cezaların uygulanabilmesi için, ma

fevkin rütbe ve kıdemi hernangi bir suretle madunun ınalurnu 

uulunnıası şarttır • .l.\;adunun ıııaf'evkin vaziyetini bilmediği sabit 

olursa hakkında tertip edilecek ceza un.umi hükümlere tabidir." 

hükmünü getirlliektedir. 

Askeri Ceza Kanununun "Fakam ve :.;eıı.uriyet nüfuzunu 

suistiıııal ( J.v,d. 108-121)" suçlarının düzenlendiği al tıricı fas

lında ise "l'-ladununa ı•~üessir J<'iil yapanların ceza] arı" gösteril

mektedir. Pu böl Umde yer alan 11 '{. ıııad.dede ise '! s t veya t mirin 

astına karşı işleyebileceği 1ı;üessir fiiller .hükünı al tına alın

maktadır. 

As.c·.K.nun 117. maddesinde, 'T'.C.K.nun 456. maddesinde 

yazılı "Cis11.en eza" ve "Sıhhatin ihl~li" tabirlerinin yanısıra 

"Kasten itip kakllıa" "Dövme" "Tazip L.aksadıyla rııad unun hizır:eti

ni lüzuHısuz ye-re güçleştirn.e" ve "Diğer askerler tarafından 

astının tazip edilmesine veya kötü ,. ua~ı:elede bulunulı;,asına göz 

yuı! ma" halleride Hıüessir fiil eylemleri olarak say ıluıaktadır. 

As.C.K.nun 118. maddesinde ise, 117. maddede yazılı 

suçların işleniş şekli ve sonuçlarını kapsayan a6ırlatıcı hal

ler öngörülıı.ektedir. 1. 2. ve 4. fıkralar işlenen suç sonucu 
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mağdurun vücudunda tahribat oluşır.ası veya ölünı halinin nıeyda
da gelmesi durumunda cezaları agırlaştırı:.akta, 3. fıkra ise 
fiilin "Teammilden" işlenmesi halinde daha ağır cezalar öngör

mektedirler. ( 1) 

Bu bölümde, bir hukuka uygunluk hali arzeden As.C.K. 
nun 119. maddesine de değinıı.ek gerekir. ru hüküm Ust veya 
amirin, astının fiili taa~ruzlarından korunuiak yahut acil ve 
önemli bir zorunluluk yada tehlike durumunda verdiği emirlere 
itaati sağlanıak maksadıyla yapacağı rııüessir fiillerin suç 
teşkil etmeyeceğini öngörıı.ektedir. Yine aynı rııaddenin 2. fık

rası, muayyen görevlerin yapılıııası sırasında bir subayın 
silah kullanma zorunluluğunun doğması halinde de ika edilen 

silahla nıüessir fiil eylen.inden sorumluluğu bulunrr.ayacağını 
öngörıııektedir.(2) Bilindigi gibi T.C.K.nun 49. ve 50. madde
lerinde genel hukuka uygunluk sebepleri ile ilgili htikümler 
bulunmaktadır. As.C.K.nun 44. ıııaddesi genel hukuka uygunluk 

hallerinin askeri suçlarda da µygulanabilecegini öngörrııekte

dir. Bu hükümlere ilaveten Asta J\ ı üessir Fiil suçu ile ilgili 
olarak kanunkoyucu 119. maddede özel bir hukuka uygunluk hali 
getirmektedir. İlgili bölliınlerde bu konuda ayrıntılı açıkla

malar yapılacaktır.(3) 

Bu kısııııda son olarak As.C.K.nun 120. maddesinin, 106. 
maddeye paralel olarak özel bir fail sıfatını düzenlediğinden 
söz edilebilir. Bu nıadde As.C.K.nun 106. maddesinde yer alan 
prensibin bir sonucudur. Maddeye göre, wilessir fiil suçu bir 
askeri karakol, devriye veya nöbetçi t8rafından işlendiği tak
dirde, failin görevi nedeniyle üst (Amir) sayılması gerekece

ğinden As.C.K.nun 117. ve müteakip maddeleri tatbik edilecek
tir. 

(1) Bu tabirlerle ilgili geniş açıklamalar ve karşılaştırma
lar için Bknz: IV.Bölüm "Asta htiessir Fiil" Sh.f59 

( 2) 119. maddenin 1. fıkrası 11.r.,afevk tarafından yapılan ölüm
den gayri ıuüessir fiiller.~.· 11 şeklinde iken 26. 6. 1932 gün 
ve 2034 sayılı kanun ile "Olüıı.den gayri" sözcükleri metin
den çıkarılmıştır. 

(3) Geniş bilgi için Bknz: 
IV. Bölüm "Asta l'<•üessir Fiil" "Hukuka Aykırılık Unsuru" 
Sh. 160 
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4) GENEL TARİHÇE 

A) YABANCI ÜLKELERDE : 
Askeri Ceza Hukukuna ait kaide er insan to1;lulnkları 

arasında savaşların ba9lal!ıası ile do5uıu~tur. Bu nedenle Aske
ri Ceza Hukukunun Genel Ceza Hukukundan daha eski bir geçmişi 

olabileceği söylenıı~ektedir. 

G-erçekten de eski Yunan Hukukunda rııüessir fiıl suçu 
normal kişiler arasında işlendiginde,özel hukuka ait bir suç 
olarak mağdurun veya ailesinin dava et~si gerekli.ekte iken as
ker sınıf ayrı hukuk kurallarına tabi tutu1uı u~tur. Bu kurallar
la silah çalma, üstüne karşı gelilie, itaatsizlik, savaştan kaç
ma düşmana teslim olnıa çe ş itli müeyyidelerle cezalandırılan suç
lar olarak sayılıı.ı~tır. (1) Eflatuna göre asker sınıfı devle
tin esas sınıflarından biri oldubundan bu sınıfa dahil kişile
rin ayrı hukuk kurallarına tabi bulunmaları gerekliydi. İtaat
sizlik ve üstline karşı gelme Solon Kanunlarında da şiddetli çe

zalarla cezalandırılmakta idi. Hür bir kişinin bu suçları işle
mesi halinde •şerefsizlik" cezası verilmekteydi. Böyle bir ceza 
alan kiı,şi kamu ve özel hukuka ili:-,,kin bazı haklardan mahrum ka

labileceği t:$ibi, suçun daha ağır olllıası halinde, bunlarla kimse 
evlenemez, herkes onları dövebilir, pis ve yırtık elbiselerle 
dolaştırılır ve sakal traşı dahi olamazdı. Bunun dı~ında eski 

unanda dayak, sürsün, malların müsaderesi gibi cezalarda da bu 

suçlara verilebilmekte idi.(2) 

Roma Hukukunda Askeri Ceza bakınıından önemli hükürr.ler 
ler almıştır. Tarihte ilk kez Roma Hukukunda Askeri Suç hakkın
da bir tarif verilnıiştir. Buna göre disiplin kaidelerinin ihla
li suretiyle işlenen suçlar askeri suçlardır. Bu suçlar yalnız as
keri kişiler tarafından işlenebilirler. Roma Hukukunda müessir 
fiil suçu XII Levha Kanunlarında etraflı bir düzenlemeye tabi 
tutulmuştur. Bu kanunlara göre örneğin el ve sopa ile başkası
nın kemiğini kırmak, :yaralamak, baçkasının bir uzvunu kesnıek ve-

----- -------------··--------· 
(1) SEVİG V.R. Askeri Adalet Ankara 1956 Sh. 18 

(2) ERI-.AN s. Askeri Ceza Hukuku 7.Iası İstanbul 1983 Sh.17 
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ya saka-tlamak gibi çe.,.itli eylemler suç addolunmuşlardır. 
Bu gibi suçlarda, esas itibarıyla ika edilen zararın tazmi-
ni mahiyetinde olmak üzere, magbrun hür olup olmamasına gö-
re miktarı değişen ve bu miktarın tayininde suçtan zarar gö

renin istegi de gözönüne alınan bir para cezası kabul edil
miştir. Bu cezaların yanısıra bazı durumlarda kısas da kabul 
edilmektedir. Örneğin başkasına müessir fiil yaparak yarala
yan veya bir uzvunu kesen suçlu hakkında verilen zararın taz
mini hususunda bir anlaşma olaıııauu~sa, bu takdirde kısas ceza
sı uygulanırdı. önenmsiz yaralanmalarda kısas cezası uygulan
maz,suçlunun kanunla tesbit edilen diyeti ödemesi zorunlu sa
yılırdı.İmparatorluk devrinde ise kast.:ı.n bulunup bulunmamasına 
göre suçun ve cezanın mahiyeti de~işirdi. Örneğin kastın bulun
maması~ veya~·eylemin mağdurun akli dengesinde bir zarar me:vdana 
getirmemesi halinde, bu gibi eylelliler başkasına verilmiş q~li 
zarar niteliğinde kabul e~ilerek, faillerin ona göre cezalan
dırılması yoluna gidilirdi. ]undan başka suçun re~it ve mümey
yiz oliliayan kimseler tarafından işlenmesi durumunda sorumsuz
luk esası benimsenmiştir. (1) Ancak Roma Ceza Hukukunda bu ya
saların askeri şahıslara uygulanması hali bazı farklılıklar 
göstermektedir. Bir genl.· 1 suç bir asker tarafından ve askerlik 
dolayısıyla işlenirse askeri suç nitelig~ni alır ve suçun va
han.etine göre daha degişik cezalar öngörülürdü. Örneğin dayak 
cezası,sıra harici hizmet, para cezası, rütbeden ıskat ve da
ha şerefsiz bir askeri vazifeye nakil cezaları bunlardandır. 
İmparatorluk devrinde bu cezaların uygulanmasında bir keyfilik 

göze çarpmakta idi. İmparator, konsül ve subaylar dilediği fi
il için uygun gördükleri cezaları verebilmekte idi. Ancak çok 

ağır fiillerde hem cezanın genel önleı..ı ı e etkisini arttırmak, h.~m 

de verilecek cezanın şiddetini paylaşnıak için askeri heyeti 
toplantıya ça~ırıp onların tasvibini almak adeti vardı.(2) 

Yine es.ki Çin'de ve Hint'te yaralan;a suçu para ve sür
gün cezalarıyla cezalandırılırdı. Üst sınıfa ve komuta yetki
sine sahip birini döven suçlunun ise bu suçu işlerken yarar
landığı uzvu (Örnegin eli) kesilirdi. (3) 

(1) OKANDAN Recai G. Umumi Hukuk Tarihi Dersleri İstanbul-1951 
(2) ERM.Ali s. Askeri Ceza Hukuku 7.B. Sh. 18 
( 3) ERl'1ıAN S. Askeri Ceza Hukuku Umumi Ks. 7. B. Sh. ı 7 
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Ortaçağda, Askeri Ceza Hukukunun etkilendiği en önemli un

surlar feodal rejimler ve din olmuştur. Fransa ve İspanyada uzun 
zamanlar mülki ve askeri adalet çeşitli davalarda birleştirilmişti. 
Bunun en önemli sebebi ise1 yargı ve yönetim erklerinin derebeylerin 
ellerinde toplanmış olması ve adaletin basit ve keyfi bir bicimde 
icra edilmesiydi. Askeri amirler maiyetleri üzerinde sonsu?. bir kud· 
rete haiz idiler. Sivil ve askeri kuvvetler birbirine karışmış du
rumda bulunduğundan cezalarda tam bir keyfilik hüküm sürmekte idi. 
Cezalar son derece a~~r ve barbarca idi. Kırbaçla dövmek, kemikle
ri demir bir çubukla kırıldıktan sonra bir tekerleğin üzerine yatı~ 
rıp bağlamak, demire vurmak gibi cezalar sıklıkla uygulanmaktaydı. 
Yönetimde bulunanlar aynı zaıııanda dini yetki le re de haiz oldukları 
için otoriteyi hiristiyanlık adına kurmak ve sürdürmek hakkına sa
hi~ görülmekteydiler. (1) 

Almanyada ise XVIII. yüzyıla kadar merkezi bir idare kuru
laınamış olduğu için askeri adalet yerel devletlere göre çeşitlilik

ler arzetmekteydi. Bunlardan en önemlilerinden biri Prusya ve Wur
temberg tipi askeri adalet ki bu tipte yargı komutana sıkı sıkıya 
bağlı bulunmakta ve engizisyon usulü bir yargılama sistemi uygulan
makta idi. Bu usulde bir dava açılnıı:_;; olıııaksızın hakim res 'en takip 

ve tahkik yetkisine sahip bulunmakta ve sanığı bir taraf olarak ka
bUl. etmemekteydir Dolayısıyla sanık i çi n hiçbir hukuki teminat mev
cut değildi. İkinci tip askeri adalet Bavyera devletinde uygulan
makta olup, daha modern bir çehre arzetmekte idi. Bu tip yargıda 
açılmış bir dava bulunması gerekmekte ve bu dava · şifahi, aleni ve 
hakimin delilleri serbestçe takdir edece~i bir usulle yürütülmekte 
idi. ( 2) Konumuz açısından toparlanması gerekirse, Ortaçağda Aske
ri İdare mutlak itaat usulüne göre işlemekte ve halka verilen si
yasi hakların orduda hiçbir tesiri bulunmamaktadır. 

Avrupada ilk derli toplu bir Askeri Ceza Kanununu mey

dana getiren ülke, büyük bir askeri eeçmiış ve geleneğe sahip 
bulunan Almanya olmuştur. Prusya, Wurtemberg ve Bavyera dev
letlerinde uygulanan esaslar birleştirilerek 1871 yılında 
Fleçk, Keller ve Ruba tarafından hazırlar:.an tasarı, Parlemen-

( 1) DONNEDİEU DE V ABRES - hARCEL hERLE "Iıe proces de Nuremberg et 
le Chatıment des Crımmınels de guerre" Paris - 1949 

(2) SEVİG V.R. Askeri Adalet I. Kitap Ankara-1955 Sh.70 
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toda kabul edilerek 1 Kasım 1872 tarihinde yürürlüğe girmiş
tir., Birinci Dünya Savaşı sonunda zorunlu askerliğin yasaklan
ması üzerine ilga edilen bu kanun yerine ikinci Dünya Savaşı 
sonuna kadar yürürlükte kalacak 10 Ekim 1940 tarihli Askeri Ce
za kanunu kabul edilmiştir. Bundan sonra, Federal Almanya'da 
Askeri Ceza mevzuatına ilişkin çeşitli kanun ve talimatnameler 
uygulanmış ve son olarak halen yürürlükte bulunan 30 Mart 1957 
tarihli Askeri Ceza Kanunu kabul edilmiştir. (1) Son olarak ise, 
1974 yılında Askeri Disiplin Suçlarını kapsamına alan bir başka 
kanun daha yürürlüge girmiştir. Bu kanunlarda yer alan konumuz 
ile ilgili hükümler "Mukayeseli Hukuk" bölümünde ayrıntılı o
larak incelenecektir. (2) Alman Askeri Ceza Hukukunun en kuvvet
li himaye ettigi konu disiplin mevzuudur., Çünkü askeri disinlin 
bütün askeri suçlar tarafından ihlal edilecek bir mahiyet taşır. 
"Disiplin ordun.un bütün ruhudur. ır Bu sözlerle Mol tke, Askeri 
Ceza Kanununun yalnız disiplin için vücuda getirilebileceğini 
ve disiplin uğruna kullanılabileceğinin esaslarını göstermek 
istemiştir. ( 3) 

Fransa ve İngiltere'de de geçmiş dönemlere ait geniş 
bir Askeri Ceza Hu,kuku mevzuatı bulunmaktadır. Keza her iki 
ülkede de şiddetli uygulamaları ile iin salmış cezalar yürür
lükte idi. Örneğin Fransa'da pranga ve demirbent_cezalarına 
uğrayan askerler mahkum elbiseleri ile bellerine takılan zin
cir ve prangaları sürükleyerek kıt'alarının önüne götürülüp 
burada teşhir edildikten sonra hapishanelere kapatılırlardı. 
Yine İngiltere'de sıklıkla uygulanan kamçı cezası her sene 
parlementoya nev'i ve adet olarak bildirilmekteydi. (4) Fransa 
Askeri Ceza Kanununun, konumuz ile ilgili günümüzdeki uygulama-. 
ları ve bunların eski hükümlerle kıyaslaması 11 .Mukayeseli Hu
kuk" bölümünde ayrıntılı olarak incelenecektir. (5) · 

(1) ERMAN S. Askeri Ceza Hukuku "Umumi Kısım" 7 .B. Sh. 6 
( 2) Bknz: "Mukayeseli Hukuk" 5. K.:ı:sım Sh. 32 

.( 3) TAŞKIN R. Askeri Ceza Kanunu Şerhi Ankara-1941 Sh. 2 
(4) RIFAT B. Askeri Ceza Kanunu "Mukaddeme" İstanbul-1930 Sh.4 
(5) Bknz; "Mukayeseli Hukuk" 5. Kısım Sh.35 
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B) OS.fviANLI İl\'.PARATORLUGUNDA : 

Osmanlı İmparatorluğunun ilk devirlerinden itibaren 
askerliğe verilen önem bilinmektedir. Önceleri gönüllü asker
liğe dayanan ordu, sonraları tınıar ve devşirme usulleriyle 
teşekkül ettirilmiş ve nihayet batılı anlamda Silahlı Kuvvet
ler teşkilatı kurulmuştur. Osıııanlı Askeri Ceza Hukuku da or
dudaki bu gelişim ve değişimlere paralel olarak düzenlemele
rini sürdürmüştür. Osmanlılarda, diger hukuk dallarında oldu
ğu gibi Askeri Ceza Hukukunda da islan. kurallarının etkisi 
büyüktür. Bilindiği gibi İslanı Hukukunda kasten Iüüessir fiil
lerde kısas ve diyet cezaları sıklıkla görülmektedir. Bir 
uzvun yokedilmesi halinde kısas cezası verilir. 'Iani fail 
ıııağdurun hangi uzvunu yoketıı~işse kendisinin de aynı uzvu be
deninden ayrılır. fakat bu kısas için taraflar arasında ölçü 
ve eşitlik bulunmalıdır. Bu nedenle, bir erkek bir kadının 
veya bir kadın bir erkegin, bir küçük bir büyüğün veya bir 
büyük bir küçüğün kolunu ayağını kasten sakat bıraksa ya da 
bir kimse başkasının çolak kolunu veya topal ayağını kasten 
kesse kısas uygulann;az. Diyet veya hüküıııet-i adil alınır. 
Keza hür bir kinıse ile köle veya cariye arasında da kısas 
hükümleri uygulanmaz. Ayrıca taraflar arasında af veya barış 
söz konusu olursa kısas yine uygulanıı.az, af karşılıksız de
ğilse bu takdirde failden diyet alınır. Yine uzuv zaafı da 
yaralanma oranında hükümet-i adil ile cezalandırılır.(l) 

Osmanlılarda, ilk zarııanlar kan:u hizmetinde bulunan 
herkes askeri sınıftan kabul edilmiş, ancak sonraları sadece 
savaşan ve savaş için hazırlanan kitle askeri sınıftan sa
yılmıştır. Askeri sınıfın işledi~i suçlar ve yargılanmaları 
ayrı usul ve esaslara tabi tutulmaktaydı. Askeri sınıftan 
birinin bir suçu olduğunda bir kurula sevkedilirdi. Önceleri 
Divan-ı Hümayunda, sonraları vezir-i Azamın sarayında topla
nan bu kurula sanığın rütbesine göre Padişah da başkanlık 
edebilirdi. Eyaletlerde ise bu yetki valilere ve paşalara 
aitti. Hiçbir soruşturıLa ve davaya ihtiyaç görnıeden Padişah 
"Siyaseten Katl" yetkisini kullanarak bir askeri şahsın 

(1) ANSAY Sabri Ş. Hukuk Tarihinde İslam Hukuku 3.B. Sh.132 
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idamına karar verebilirdi. Ölüm kararının infazı Ferman adı 
verilen bir emirle yapılır, fermanda ölüme mahkum edilen ki
şinin yaptığı fiiller ve bunların yol açtığı suçlar anlatı
lır ve emrin infazı istenirdi. Askeri sınıftan birinin ölüm 
cezasının infazı ise genellikle boğularak yapılırdı.(l) 

Osmanlılarda, askerliği meslek olarak seçmiş ve mer

kezi otoriteye bağlı devamlı ordu niteliğindeki ilk kuvvet 
olan yeniçeriler hakkındaki bir takım hükümler, gerçek an
lamda i1k Askeri Ceza Hukuku hükümleridir. Kısaca özetlemek 
gerekirse komutan ve subaylara itaat, kışlalarda ikamet, baş
ka iş ve sanatla uğraşmamak, kendi subayları tarafından ceza
landırılmak gibi hükümler "Kanuni Esasi" ismi altında bir 
emirler manzumesi olarak sevkedilmiştir.(2) 

1241 yılında Vaka-ı Hayriye ile yeniçerilik ocağının 
kaldırılmasından sonra kurulan Ni:r.am-ı Cedit ordusunda, aske
ri suç ve cezaları belirleyen bir de kanun çıkarılmıştır. 
"Kanunname-i Asakiri huhammediye 11 adı al tında yayımlanan bu 
kanun, 1244 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup Askeri 
Ceza Kanunu nit'eliğ,i yanında askeri hizmet ve görevlerin ya
pılmasını düzenleyen bir İç Hizmet Kanunu mahiyetini taşımak
ta idi. Kanunda yer alan bazı cezalar arasında bayağı göz 
hapsi, n;ahpus, kışlık koğuşta hapis, tomruka koyma, angarıye 
hizmet ve ekmek ve suya hasren tevkif gibi günümüz kanunla
rında da rastlanan cezalar bulunmaktadır.(3) 

Osmanlı İmparatorluğunda modern anlamda ilk Askeri 
Ceza Kanunu 1253 tarihinde "Cezanname" ismi altında yürürlü
ğe girmiştir. Bu kanun, zamanın Fransız Emirnamelerinden 
toparlanmış bir mecelle niteliğinde olup ülkemizde Askeri 
Ceza ile ilgili ilk toplu kanun nlma özelliğine sahiptir. 
Kanun metni incelendiğinde, çeşitli bölümlerinde konumuz ile 
ilgili" birçok hükmün de yer aldığı görülmektedir. Öımeğin 
II.Bend 5. maddede "Askeriden bir kimse üstü olan bir zabiti 
dövdüğü tahakkuk eylese ol kimse idam oluna." hükmü mevcuttur. 

( 1) NU.f'iCU A. Osmanlı Devletinde Siyaseten Katı Ankara-1963 Sh. 97 
( 2) TAŞKIN R. Askeri Ceza Kanunu Şerhi Ankara-1941 Sh. 5 
(3) ERhAN s. Askeri Ceza Hukuku İstanbul-1983 Sh.15 



- 30 -

Yine ~2. Bend 17. u.adde Kasten Müessir J<'iil ile ilgili şöyle 

bir htiküw getirmektedir. "Askeriden olanlar r.:adunlarından olan 

kimseleri nefislerini muhafaza etı:ıek, düşn.an karşısında firar 

edenleri geri iade ile cenge sevketıııek ve muharebe ll.eydanın

ölü ve yaralıları soymaya kalkışanları durdurmak hususlarında 

dövmeye kaadir olup bı üç ll!addenin dışında dövmeye mütecasir 

olur iseler ol kimse askeri ~ütbelerine adeı;,i liyakatı ilan 

olunarak bulunduğu rütbesinden iskat ile bir sene hapis ve 
şayet dövdüğü killise telef olur ise ol döven kimse dahi idam 

oluna." Görüldüğü üzere, 125 3 Cezannailiesi I<iüessir Fiil suçla

rında Ast ve Üst ile ilgili ayrı hüküıı.ler getirnıektedir. Günü

llltizdeki, uygulamalarla kıyaslanırsa, bu hükümler ceza yönünden 

oldukça ağır bulunmaktadır ve suçun değiçik vasıfları ile il
gili yeterli ayrıntılardan yoksundurlar.(l) 

Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimattan sonra yürürlüğe 

girrııiş bir başka kanun, 1286 tarihli "Askeri Ceza Kanunname-i 

Hüıı;ayunu"dur. Bu kanunun tanıamı 1857 tarihli Fransız Askeri 

Ceza Kanunundan yapılan tercümelerle vücuda getirilıııiştir. 

öncelikle şunu belirtn.ek gerekir ki 1253 tarihli "Cezanname" 

kanun tekniği ve düzenleme açısından son derece ilkel ve ba-· 

sit bulundugu halde 1286 tarihli Askeri Ceza Kanunu bu yönden 

oldukça geniş ve düzenli hükünilere sahiptir. Bu nedenle Kanu

nun bir çok hükmü, unsurlar ve cezalar bakırr:ından bazı deği .

şiklikler ile günUiliüzdeki 1632 sayılı Askeri Ceza fanunumuzda 

da mevcut bulunn.aktadır.(2) 

1286 tarihli Askeri Ceza Kanununda, I. Bap yargılama 

usulleri ve cezaları içerı:.ektedir. Iu bölümde yer alan 9. nıad

de Askeri suçları, cinayet, cünha ve kabahat olarak Uç nev'iye 

ayırmakta ve bu suçların genel cezalarını göstermektedir. Ay

rıca kanunun 5. maddesi-bu kanunda zikrolunıııayan cürümlerin 

l"ıillkiye Kanunnamesi gereğince cezalandırılmasını-öngörnıektedir. 

Kanunun II .Bap 3. faslında üste (r•ıafevke) karşı işlenen mü

essir fiil suçları düzenlenlliiştir. ~urada 101. maddede hizmet 

sırasında silah altında iken ~afevkini darp etmek suçu idam 

ile cezalandırılmakta, silah altında bulunulıııadığı sırada bu 

( 1) SEVİG V .R. Askeri Adalet I .Ki tap Ankara-1955 Sh.100 v .d. 

( 2) Karşılaştırmalar için Bknz: : Aynı ;~ser Sh.187 v. d. Dipnotlar 
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suçun işlenmesi durumunda ise bir seneden on seneye kadar kü

rek cezası öngörülmektedir.(l) Aynı kanunun 102. maddesinde 
darp suçunun hizmet esnasında olmamakla birlikte hizmete iliş
kin bir konudan dolayı işlenmesi hali düzenlenmekte ve bu du
rumda bir seneden üç seneye kadar hapis cezası verileceği bil
dirilmektedir. Oysa bugünkü As.C.K.nun 91. maddesi yalnızca 
suçun hizmet halinde işlenmesini ağırlaştırıcı sebep saymak
tadır. 1286 tarihli Kanunun 103. maddesinde darp suçunun hiz
met dışında ve hizmete ilişkin olmayan bir konuda işlenmesi 
halleri düzenlenmiştir. Bu maddenin en önemli özelliği bugün-
kü kanunumuzda rastlanmayan bir biçimde suçun failinin rütbe
sine göre değişik cezalar öngörmesidir. Örneğin suç Ümera (As
keri hemur) ya da Zabitan (Subay) tarafından işlenmişse ordudan 
tard cezası ile birlikte üç aydan bir seneye kadar hapis ceza
sı verilmekte, şayet fail küçük Zabitan (AS23ubay)ya da Neferat 
(Erbaş) rütbesinde ise kırk değnekten seksen değneye kadar sopa 
ile birlikte altı aydan bir seneye kadar pranga cezası verilmek
tedir. 1286 Tarihli Kanunun 104. maddesi "Taammüd" halinde 
uygulanacak cezala:r;ı göstermekte ve astın "Darbı evvelce zih
ninde tasavvur ve tasmim edipte fiile getirmesi 11 halinde ceza
nın ağırlaşacağını öngörnıektedir. Öte yandan bu kanuna 3 mart 
1331 tarihli Kanun ile eklenen 3. madde suçun "Haksız ve şedit 
bir tecavüz ve tahrik 11 sebebiyle işlenmesi durumunda cezanın 
hafifletilmesini düzenlemektedir. 

1286 tarihli Kanunun 105. maddesinde, aynı rütbede bu
lunan askeri şahıslar arasında işlenen müessir fiiller düzen
lenmiştir. Günümüzde aynı rütbede olsalar dahi subay veya as
subaylar arasında Sicil Yönetmeliği gereğince mutlaka bir kıdem 
sıralaması olduğundan mer'i Kanunda böyle bir hüküm bulunmamak
tadır. Aynı rütbedeki erbaşlar ile rütbesiz askeri şahıslar ya
ni erlerin kendi aralarındaki müessir fiil suçlarında ise Türk 
Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanmaktadır. 

1286 tarihli Kanunun 113. maddesi ise "Asta .f'·'°ıtiessir Fiil" 
suçu düzenlenmiştir. Ancak bu kanunda, özellikle 63. 64. 65. ve 
66. maddelerd~ mafevkin bir ceza olarak astı dövmek (Değnek) 
yetkisi bulunduğundan,113. madde bu yetkinin kötüye kullanılma
sı hallerinde uygulanabilen bir hüküm niteliğindedir. 

(1) "Hizmet Hali" ve "Silah Altı" tabirleri hakkında ayrıntılı 
bilgi için Bknz. Sh.31 
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5) MUKAYESEL! HUKUK 

Askeri Ceza Kanunumuzda yer alan Müessir Fiil suçu 
ile ilgili hükümler, Alman Askeri Ceza Kanunundaki emsal hüküm
lerle büyük benzerlikler arzetnıektedir. Bunun sebebi, 'l'Urk As
keri Ceza Kanununun hazırlanması sırasında Alman l•.evzuatından 

büyük ölçüde istifade edilmiş olmasıdır. Halen Almanya'da 30 
l1ıart 1957 tarihli Askeri Ceza Kanunu yürürlükte bulunmakta 
ise de bizim kanunumuza büyük etkileri olduğundan 1872 ve 1926 
tarihli mülga Alllian Askeri Ceza Kanunlarına kısa bir göz atmak 

yararlı olacaktır. 

Alman Askeri Ceza Hukukunda ilk önemli kanun 1 Kasım 
1872 yılında yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunudur. Birinci 
Dünya Savaşından sonra ilga edilen bu kanunun yerini 1926 yı

lında kabul edilen yeni bir Askeri Ceza Kanunu almış ve İkin
ci Dünya Savaşından sonra Alınan Ordusunun lağvedilmesi üze
rine bu kanun• da ortadan kaldırılmış ve nihayet 30 ri.art 195 7 
tarihinde, halen yürürlükte bulunan Federal Almanya Askeri 
Ceza Kanunu kabul edilmiştir.(l) 

1872 ve 1926 tarihli Alman Askeri Ceza Kanunlarında 
Müessir Fiil suçlarının düzenleniş biçimi bizim kanununmuz 

ile büyük benzerlikler arzetlliektedir. Bizde olduğu gibi bu 
kanunlarda da, Müessir Fiil suçu, failin ve mağdurun ast veya 
üst (Amir) statüsünde olmasına göre farklı şekillerde hüküm 
al tına alınmıştır. Bizim Kanunwııuzda 91. maddede yer alan 
Üst veya Amire Fiilen Taarruz suçu 1872 ve 1926 tarihli Al
man Askeri Ceza Kanunlarında 97. maddede hükümlendirilmiştir. 
1872 tarihli Alman Askeri Ceza Kanununun 97. maddesi şu hük
mü getirmektedir.(2) "Her kim amire fiilen tecavüz eder veya 
taarruzi harekette bulunursa üç seneden aşağı olmamak üzere, 
az vahim hallerde altı aydan az ol:ııamak üzere hürriyeti bağ
layıcı ceza ile cezalandırılır. Eğer fiil silah altında veya 

herhangi bir hiz~ette iken veya silah ile veya diğer tehli

keli aletlerle yapılmış ise beş seneden, az vahim hallerde 
bir seneden aşağı olmayan hürriyeti bağlayıcı ceza ile ceza-

(1) ERl~ı.AN S. Askeri Ceza Hukuku İstanbul-1983 Sh. 7 

(2) Terciimeler Prof.Dr. Ayhan öNnFıR'den alıncıştır. 
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landırılır. Eğer fiil muharebede yapılmış ise ölüm cezası, az 
vahi m hallerde veya hizr;;et dışında yapılmıs ise ceza bir sene
den aşağı olmayan veya müebbed hürriyeti bağlayıcı cezadır. 

Eğer fiil, müessir veya amirin ölümünün sebebi olmuş 
ise birinci fıkrada gösterilen hallerde hapis veya kalebent
lik yerine aynı müddetle ağır hapis, az vahim hallerde bir se
neden az olmayan hürriyeti bağlayıcı ceza veya ağır hapis ve
rilir. Subaylar hakkında hapis veya kalebentlik cezası ile 
birlikte tarda da karar verilir. 

1926 tarihli Alman Askeri Ceza Kanunu, cezai müeyyi
delerinde bazı farklılıklar dışında bu konuda aynı nitelikte 
hükümler getirmektedir. Öte yandan Türk Askeri Ceza Kanununun 
emsal 91. maddesi de hemen hemen aynı hükmü getirmiştir. An
cak bizim kanunumuzda "Fiilen Tecavüz" yerine "Fiilen Taarruz"' 
tabiri kullanılmış, keza "Taarruzi harekette bulunma" yerine 
ise "Fiilen taarruza teşebbüs'' tabirleri tercih edilmiştir. 
Ayrıca son fıkradaki 11 Kalebentlik11 ve "Tard 11 cezaları bizde 
yer alirlarr.aktadır. 

İlerideki bölümlerde daha geniş üzerinde durulacağı 
gibi 97. madde de yer alan"Fiilen Tecavüz" ve "Taarruzi hare
ket" tabirleri müessir fiil eyleminden daha geniş bir anlama 
sahiptirler. Bu konuda Alrr.an Temyiz Mahkemesinin bazı hüküm
lerini şöyle zikredebiliriz. 

"Her kasd'i, haksız, doğrudan doğruya ve mütecavizane 
niyetle yapılan tesir, amirin vücudunda yara, tegayür veya 
acı te vlit etmese bile fiilen tecavüz şeklinde telakki olunur.(l) 

"Taarruzi hareket iqin amirin vücuduna doğrudan temas 
etıı.ek şart olmadığı gibi düşmanca bir niyetin bulunması da a
ranmaz, muhtemel kastın bulunması yeterlidir." (2) 

"Tecavüzün icra başlangıcını arzeden hareketlere te
vessül, yani amirin vücudu üzerinde haksız tesirler meydana 
getiren ve düşmanca gayeye matuf olduğu anlaşılan hareketler 
de bu mefhuma dahil edilmelidir." (3) 

(1) ru~ıG 3/106 3/229 (Prof.Dr. Ayhan ÖNDER 1·ın notlarından) 
(2) ill"lG 56/353, RMG 3/106, RMG 4/14 
( 3) RNG 8/131 
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Görüldü~ü gibi, Alman Askeri Ceza Kanununun Amire Fii
len Taarruzu düzenleyen 97. maddesi de, bizde olduğu gibi,mües
sir fiil hareketleri yanında diger bazı fiili tecavüzleride bu 

madde kapsamına almaktadır. (1) 

öte yandan bizim kanunurııuzda 117. maddede yer alan 
Asta l'ıüessir Fiil suçu 1872 tarihli Alrrıan Askeri Ceza Kanunun
da 122. maddede hükümlendirilıniştir. Ivladde metni şöyledir. 

NADDE 122 : Her kim kasten astı iter kakar veya döver 
veya diğer herhangi bir çekilde vücuduna karçı fena muamele 
yapar veya sıhhatine zarar verirse, üç seneye kadar hapis veya 
kalebentlik ile cezalandırılır. 

Az vahim hallerde bir hafta kısa hapse kadar ceza in
dirilir. Sürekli teke.rrtir halinde hapis veya kalebentlik ile 
birlikte tarda da karar verilebilir. 

1926 tarihli kanunda ise birinci fıkra aynen yer almak
la birlikte ikinci fıkrada bazı değişiklikler yapılmıştır. 
İkinci fıkra şöyledir. "Çak vahim hallerde, bilhassa sürekli 
hapis veya kalebentlikle birlikte tekerrür halinde, subaylar 
hakkında tarda, astsubaylar hakkında rütbenin geri alınmasına 
mutlaka karar verilir." "Diğer hallerde fer'i cezalara hükme
dilebilir." 

GörüldUgü gibi yukarıdaki metin ile bizim As.C.K.nun 
11 7. maddesi büyük benzerlik t?,österı .. ektedir. Yalnız bizde 
"Tekerrür" haline hiç deginilrııeırıiş olup ayrıca "Tard" cezası da 
öngörülnıemi9tir. 

Asta Jl'ıüessir Fiil suçunun agır halini dUzenleyen 118. 
madd.enin emsali ise Alman Askeri Ceza Kanununun 123. maddesinde 
yer almaktadır. Madde metni şöyledir. 

l•.ıAl.W~ 123 : .Bu hareket astın üzerinde agır müessir fiilin 
sebebi olmuş ise ceza beş seneye kadar aLsır hapis, az vahim 
hallerde altı aydan beş seneye kadar hapis veya kalebentliktir. 

Eğer ağır müessir fiil istenLiş ve meydana gelmiş ise 
bu halde iki seneden on seneye kadar ağır hapis verilir. 

Eğer fiil astın ölüruünün sebebi olmuş ise ağır hapis 
üç sene den aşagı olamaz, az vahim hallerde bir seneden az oln;a-

( l) Bak.n.z. "tlst veya Amire Fiilen Taarruz suçunun unsı;rları" 
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mak üzere hapis veya kalebentlik cezası verilir. 

Görüldüğü gibi, bu hükümde bizden farklı olarak "ağır 
müessir fiil" tabiri kullanılmış olup,ehemmiyetli bir uzvun za
rar görmesi hali ifade edilmektedir. Türk Askeri Ceza Kanununun 
118. maddesi aynı hususta "Tahribat"· deyimini kullanmaktadır. 

İkinci Dünya Savaşı sonunda Almanya'nın bölünerek Fede
ral Almanya Cumhuriyetinin kurulması üzerine, 30 Mart 1957 ta
rihinde kabul edilmiş olan yeni Federal Almanya Askeri Ceza Ka
nunu (WStG) konumuzla ilgili bazı yeni hlikürnler getirmiştir. Bu 
kanunun 25. maddesinde "Bir amire karşı fiilen tecavüz" suçu 
düzenlenmiş - olup,madde metninde "Bir amire karşı fiilen tecavüz
de bulunmak veya buna kalkışmak" çeşitli cezalarla hüküm altına 
alınmış, ayrıca aynı maddenin 2. ve 3. fıkralarında bu suçun 
"Çok hafif" veya "Çok ağır" nitelikte olmasına göre ceza miktar
ları ayrıca düzenlenmiştir. Keza aynı Kanunun 29. maddesi "daha 
yüksek rütbeli askeri şahıslar aleyhine işlenen fiiller" başlığı 
altında üstlere karşı işlenen "Fiilen Tecavüz" suçlarının. da 
25. madde gereğince cezalandırılacağını öngörmüştür. (1) 

Fransa"da,·9 Mart 1928 tarihinde kabul edilen ve "Kara 
ve Deniz Orduları Askeri Ceza Kanunu" adı altında yayımlanan 
kanun, bu ülkede Kara ve Deniz Kuvvetleri için ayrı ayrı hüküm
ler öngörmektedir. Konumuzla ilgili olarak öncelikle Kara Aske-. 
ri Ceza Kanununun 208. maddesine göz attığımızda, bu maddenin 
"Üste karşı işlenen müessir fiil" (Envers superi.eur) suçlarını 
düzenlediği ve madde metninde askeri şahısların üstlerine kar
şı işleyecekleri müessir fiil, taarruz, hakaret ve itaatsizlik 
suçlarının cezalarının yer aldığı görülmektedir. Hüküm aynı şek
li ile Deniz Askeri Ceza Kanununun 210. maddesinde yer almıştır. 

Fransa Kara Askeri Ceza Kanununun 213. maddesinde ise 
"Asta karşı işlenen müessir fiil" (Envers ınferieur) suçlarının 
düzenlendlği ve bu maddede üstün astlarına karşı ika edeceği 
müessir fiil hallerinin gösterilerek müeyyide altına alındığı 
görülmektedir. Aynı hüküm Deniz Askeri Ceza Kanununun 215. mad
desinde aynı şekli ile hüküm altına alınmıştır. 

(1) Bu kanun Genelkurmay Başkanlığınca tercüme ettiril.qıiş olup 
halen Askeri Yargıtay Kütüphanesinde bul~maktadır. 
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Fransa Kara Askeri Ceza Kanununun 206. maddesinde ise 
"nöbetçi ve devriye•ye karşı taarruz etme ve sözle sataşma" su
çu düzenlenmiş olup bu hükümde nöbetçi ve devriye görevi yapan 
askeri şahıslara karşı işlenen müessir fiil suçlarının cezaları 
belirtilmiştir. Bilindiği gibi Türk Askeri Ceza Kanununda 106. 
madde aynı nev'i suçları "Üst veya Amire Fiilen Taarruz" olarak 
kabul etwekte ve ilgili maddeler gereğince ceza öngörmektedir. 

Fransa Kara Askeri Ceza Kanunu bizden farklı olarak, 
müessir fiil suçu ile ilgili bazı değişik hükümler de öngörmek
tedir. Bunlardan birisi 216. maddede yer almıştır. Bu madde 
"hasta ve yaralılara karşı işlenen müessir fiil" suçlarını hü
küm altına almaktadır. Bu hükme göre askeri şahısların, hasta 
veya yaralı olan ve kendini korumayacak durumda bulunan şahısla
ra karşı işleyecekleri müessir fiil suçlarını daha agır cezalar
la cezalandırmaktadır. Aynı konuda Fransa Deniz Askeri Ceza Ka
nununun 218. maddesi "kazazede" tabirini kullanarak düzenleme 
yapmakta ve değişik cezalar öngörmektedir. Öte yandan yine Fran
sa Kara Askeri Ceza Kanununun 73. ve 77. maddeleri ile Deniz As
keri Ceza Kanununun 82. ve 86. maddeleri 11 Mahkeme Heyetine karşı .. 
işlenen müessir fiil" (Envers tribunal) suçlarını ayrı cezalarla 
cezalandırmaktadır. (1) 

Burada son alarak, Fransa Askeri Ceza Kanunlarının ayı
rıcı. bir özelliginin de barış ve savaş zamanları ile ilgili ola
rak farklı uygulamaların bulunması oldugu, barış zamanında genel 
ceza hukuku ve yargısı ka_psamında bulunan bir çok suçun savaş 
zamanında askeri mevzuata tabi kılındığı hususundan da söz edi
lebilir. (2) 

Amerika Birleşik Devletlerinde, Askeri Ceza Hukuku ile 
ilgili olarak 5 r-~ayıs 1950 tarihinde kabul edilen "Umumi Askeri 
Adalet Kanunu" yürürlükte bulunırıaktadır. Konumuzla ilgili olarak 
bu kanunun 9.0. ve 91. maddeleri "Üste karşı işlenen müessir fi
il" suçlarını hükfün altına almıştır. 90. maddede bir astın üstü 
durumunda olan bir subaya karşı, vazifesini ifa sırasında, vur
ması veya silah çekrLesi veya kendisine herhangi bir şekilde şid-

(1) Codes de Justice Nilitaire :pour L'Armees de Terre et de Mer 
(Libraire Dalloz Paris-1960) 

(2) Yazar Notu: İncelemeler için Fransaya giden Askeri Hakimler
den edinilen bilgilere göre, halen Fransa'da yeni bir Askeri 
Ceza Kanunu tasarısı hazırlannıaktadır. 
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det kullanması halleri, sa;aş veya barış zamanlarına göre ayrı 

cezalarla cezalandırılmaktadır. 91. madde ise bir astın,astsu-
bay veya erbaşlara kar9ı, vazifesini ifa etmekte oldu~~u sırada 

vurur veya hücum ederse, Askeri Mahkemece tensip edilecek ceza 
ile. cezalandırılacagını öngörmektedir. 

jte yandan Amerikan Askeri Adalet Kanununun 30. maddesi 
üstün astına karşı yapacagı müessir fiil suçlarını "fena muame

leler" başlığı altında hüküm altına almıştır. Fu maddede ı. fık

rada "kasten bir asta cismani fena muamelede bulunan veya sıhha-
tine zarar veren şahsın üç aydan az oln;amak üzere hapis cezasıy

la cezalandırılacaç;ı öngörüln;ekte ve aynı maddenin 3. ve 4. fıkra
ları mağdura verilen "cismani zarar" ın hafif veya ağır olmasına 
göre cezayı değiştirn.ektedir. Keza maddenin 2. fıkrasında,üstUn 

8Rtını bu suçu 'i9lemeı:1i için te:~vik t'tıııcoi voya göreve aykırı o
larak göz yumması hallerinde de aynı ceza ile cezalandırılacağı 
öngörüln:üştür. 

Bizden farklı olarak, Amerikan Askeri Adalet Kanunu, mü
essir fiil sonucu mağdurun sakat kaln.ası veya ölmesi hallerinde 
ast-tist ayırımı yapmadan 118. ve 124. maddelerinde a;yrı hükümler 
getirıııektedir. 124. maddede nmüessir fiil sonucu mağdurun çehre
sinin bozulması veya duyu organlarından veya uzuvlarından birisi
nin tahrip edilmesi veya bedeni kudretinin ciddi şekilde azaltıl
ması" halleri (sakat bırakmak) olarak gösterilmektedir. Öte yan
dan 118. madde "adam öldürmek" başlı0ı altında "bu kanuna tabi 
herhangi bir şahıs haklı bir sebeb olrcadan, kanunsuz olarak baş

ka bir insanı öldürürse ••••• cezalandırılır. 11 demektedir. Aynı 

maddenin diğer fıkralarında failin suç kastı gözetilerek ceza 
miktarları değiştirilmektedir. (1) 

(l) Bu kanun Genelkurmay Başkanlığınca tercüme ettirilmiş olup 
halen Askeri Yargıtay kütüphanesinde bulunmaktadır. 
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II- SUÇ TİPLERİYLE İLGİLİ ORTAK KONULAR 

1- SUÇ TİPLERİNİN KARŞILMŞTIRILIVJ.ASI : 

Önceki bölünılerde de bahsedildiği gibi, Askeri Ceza 
Kanununda müessir fiil suçları, suç failinin ve mağdurunun rüt
be ve görev ilişkisine göre ayrı hükümlerle düzenlenmiştir. 
Bu hükümlerden birincisi As.C.K.nun 91. maddesinde yazılı olan, 
astın, üst veya amire karşı işlediği müessir fiilleri kapsamı-
na alan üst veya Amire Fiilen Taarruz suçudur. As.C.K.nun 91. 
maddes~ "Amire veya mafevke fiilen taarruz eden ••• ha:rs olunur." 
diyerek üst veya amire karşı yapılacak her türlü haksız kuvvet 
istimalini cezai müeyyide altına almaktadır. İlerideki bölüm
lerde daha ayrıntılı olarak üzerinde durulacağı üzere, madde 
metninde yer alan "Fiilen Taarruz" tabiri müessir fiil hareket
leri ötesinde, her türlü maddi tecavüz hareketlerini kapsamak-
ta ve genel Ceza kanunnundaki müessir fiil eylemlerinden daha 
~eniş bir anlam ifade etmektedir~ Öte yandan,Askeri Ceza Kanu
nunda yer alan ikinci müessir fiil suçu üst veyaamir tarafın-
dan astlara karşı işlenebilen ve kanunun 117. ve 118. maddele
rinde yazılı olan Asta Müessir Fiil suçudur. Bu madde metninde 
ise Genel Ceza Kanununda yazılı "Cismen eza" "Sıhhatin ihlali" 
gibi müessir fiil eylemleri yanı sıra, "Astının tazip maksadıy
la hizmetini güçleştirmek" veya "Astının diğer askerler tarafın
dan tazip edilmesine veya suinıuamelede bulunulmasına ınüsammaha 
etmek" gibi askerlik yaşamında söz konusu olabilecek özel ey
lemler gösterilmektedir. 

Bilindiği gibi, kasten Müessir Fiil suçu Türk Ceza Ka
nununda 456. maddede hüküm altına alınmıştır. Bu maddenin ı. 

fıkrası "Her kim katil kasdıyla olmaksızın bir kimseye cismen 
eza verir veya sıhhatını ihl~le yahut akli melekelerinde teşev
vüş husulüne sebep olursa •••••• hapsolunur." diyerek müessir 

. 
Fiil suçunuı . hukuki niteliğini ve unsurlarını açıkla:rr.aktadır. 
haadenin diğer fıkraları ise suçun vasıflı hallerini ağır veya 
hafif neticelere göre düzenlemeketedir. Öte yandan Türk Ceza 
Kanununun 271. maddesi .Nüessir Fiil suçunun bir devlet memuru
na resmi sıfat ve memuriyet vazifesi nedeniyle işlenmesi hali
ni hüküm altına almakta ve cezayı at!,;ırlaştırmaktadır. Yi.ne 
T.C.K.nun 457. ve 458. maddeleri suçla ilgili ağırlatıcı ve 
hafifletici sebepleri düzenlemektedir. 



- 39 -

Suç tipleriyle ilgili bu kısa açıklamalardan sonra, 
Askeri Ceza Kanununda yazılı NUessir Fiil suçları ile Türk 
Ceza Kanununda yazılı I'viüessir Fiil suçu arasındaki ortak ve 
farklı yönleri şu şe~ilde sıralayabiliriz. 

Hareket unsuru yönünden, T.C~K.nun 456, maddesinde 
belirli bir hareket gösterilmemiş olup kasten müessir fiil 
suçunda kanunda gösterilmiş olan sonuçların meydana gelmesine, 
yani genel olarak mağdurun cisminde ezaya, sıhhatini ihlale, 
akıt melekelerinde teQevvilşe neden olan ve mağdur~ bedenine 
yönelik olarak yapılan her hareket suçu. gerçekleştirir. As.C.K. 
:nun 91.md.sihareket unsurunu "Fiilen Taarruz"· olarak bel-irtnıekte 
ve herhangi bir zarar meydana gelmesini şart ko2mamaktadır. 
As.C.K.nun 117. maddesi ise, "Dövmek" "İtip Kakmak" gibi m'.5-

essir fiile örnek teşkil edebilecek hareketleri saymakta ve 
bunun yanısıra "Astının, tazip maksadıyla hizmetini lüzur:rnuz 
yere güçleştirmek" ve "'Astının, diger askerler tarafından ta
zip edilmesine ve suimuamelede bulunulmasına göz yummak" gibi 
askerlik yaşamına özgü hareketler saymaktadır. 

Tipiklik unsaru yönünden, öncelikle As.C.K.nun 91. ve 
117. maddeleri, salt aralarında rütbe farkı bulunan asker kişi
lere uygulanabildi6i halde , T.C.K.nun 456. maddesi siviller 
yanı sıra aralarında rütbe farkı olmayan asker kişiler arasın
da işlenen müessir fiil suçlarına uygulanmaktadır. Öte yandan 
T.C.K.nun 456. maddesi müessir fiil suçundan doğabilecek so
nuçl~rı tek tek saydıgı halde, As.C.K.nun 91. maddesi bir neti
ce meydana gelmesini öngörmemekte, sonucu ağırlatıcı neden ola
rak kabul etmektedir. Keza 117. madde ise kısrr,en sonuç göster
mekte ve hareket unsuru ile birlikte saymaktadır. 

Hukuka uygunluk halleri ile ilgili olarak As.C.K.nunda 
bazı özel hi.ikilmler yer almaktadır. As.C.K.nun 119. maddesi 
"Meşru müdafaa" ve "Iztırar halleri" ni kapsayan özel bir 
hukuka uygunluk hali öngörmektedir. Bunun dışında As.C.K.nun 
44. maddesinin yaptı5ı atıf nedeniyle T.C.K.nunda yazılı di-
ğer hukuka uygunluk halleri de askeri suçlarda uygulanabilmekdir. 

Son olarak her iki kanunda yazılı müessir fiil suçla
rının da objektif sorumluluk esasını kabul ettiklerini,ancak 
T.c.K.nun 458. maddesinde yazılı indirimin askeri suçlarda 
tatbik edilmediğini de belirtmek gerekir. 
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2- GENEL HÜKÜN - ÖZEL HÜKÜl·, ArIRihI : 

Askeri Ceza Kanunumuzda yer alan hükümleri başlıca 
iki grup altında toplayabiliriz. Bu hükümlerden bazıları ta
mamıyla bu kanunda özel olarak gösterilen suçlara aittir. Bu 
tip suçlar Askeri Ceza Kanununun dışında başka ceza nitelik
li kanunlarda gl5sterilnıezler. Gerek hDkuki nitelikleri ve ge
rekse unsurları itibarıyla sadece Askeri Ceza Kanununda ön
görülen suç tiplerine ait hükümlerdir. Örnegin As.C.K.nun 66. 
maddesinde yazılı "Firar" suçu böyle suçlardandır. Firar suçu 
kıt'asından veya vazife yaptı~ı lliahalden izinsiz olarak kaçan 
askeri şahıslarla ilgili bir suç tipi olup, bu suça As.C.K.dı
şında başka kanunlarda rastlamak mümkün değildir. Gerek dok
trinde gerekse As.Yargıtay kararlarında bu tip suçlar "Sırf 
Askeri Suç" olarak isimlendirilruektedir.(1) İkin~i grup suç
lar ise başka kanunlarda da yer almakla birlikte, askerlik 
mesleginin ve yaşamının birtakım özellikleri nedeniyle As.c.K. 
nunda ayrıca düzenlenıııelerine ihtiyaç duyulan suçlardır. Ör
ne gin As. C. K .nun 131. nıaddesinae yazılı "Zinımet" suçu, 132. 
maddede yazılı "Hırsızlık" suçu da bu tip suçlardandır. 

Öte yandan, Askeri Ceza Kanunuıı:uz tedvin biçimi iti ba
rıyla, hem genel hilkürııler kısıı ıında, hew de özel hükümler kıs
mında bir çok maddede Türk Ceza Kanununa atıflar yapmaktadır. 
Örnegin As.C.K.nun 40. maddesi "Teşebbüs" 41. maddesi "İştirak" 
hallerinde Türk Ceza Kanununun uygulanaca(,ını öngörmekte, keza 
135. ı:u.adde "Rüşvet" 144. madde ".fl.emuriyet görevinin ihmal veya 
suistimali" hallerinde T.C.K.na atıf yapmaktadır. 

Bu kısa açıklamalardan sonra, Askeri Ceza Kanunumuzun 
Türk Ceza Kanununa göre özel bir kanun olduJu sonucuna varabi
liriz. Çünkü yukarıda sayılan özellikler yanında As.C.K.nun ı. 
maddesi "Türk Ceza Kanununa göre cürü1ıler ve cezalar hakkında 
unıumi suretle cari esaslar, bu kanunaa hilafı yazılı o1 r!.adıkça 

askeri cürüm ve· cezalar hakkında da tatbik olunurlar." demek 
suretiyle T.C.K.nun 10. maddesine paralel olarak (T.C.K. Md.10 

11Lu kanundaki hiikünıler, hus usi ceza kanunJ.arının buna muhalif 
olmayan mevaddı hakkında da tatbik olunur." demektedir.) Türk 
Ceza Kanununa göre öze1bir kanun nitel:i{"tini göstermektedir. 

(1) Ayrıntılı Bilgi Bknz. "Askeri Suç" kavramı Sh. 4 v.d. 
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İncelem3 konıınıuz olan Askeri Ceza Kanununda yazılı 
I1ıüessir F1 il suçları ile Türk Ceza Kanununda düzenlenen Mü
essir Fiil suçları arasında da, yukarıda açıklanan genel hü
küm- Özel hüküm ilişkisini kurabiliriz. Bilindiği gibi, bir 
ceza normu, genel bir ceza normunun bUtün unsurlarını bünye
sinde toplayarak veya bu unsurlara yeni bir unsur da ilave ede
rek değişik bir nitelik kazanmışsa, burada artık özelbir hük
mün varlıgından bahsedebiliriz.(l) Genel-Özel hüküm ilişkisi 
aynı kanunun muhtelif maddeleri arasında olabileceği gibi, 
ayrı kanunlarda yer alan hükümler arasında da bulunabilir. 
İşte I~iüessir Fiil suçları bakımından, Askeri Ceza Kanunu ile 
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri arasındaki iliŞki . böyledir. 
T.C.K.nun 456. maddesini genel hüküm olarak kabul ettiğimize 
göre, As.C.K.nun ast-üst ayırımına göre müessir fiilleri hü
kümlendiren 91. ve 117. maddeleri birer özelhüküm niteliğin
dedir. Gerçekten T.C.K.nun 456. maddesi, asker-sivil herkese 
uygulanabildiği halde,As.C.K.nun 91. ve 117. maddeleri belirli 
şartlar dahilinde sadece askeri şahıslara tatbik edilebilmek
tedir. Örneğin astını döven bir askeri şahıs aynı zamanda T.C. 
K.nun 456. maddesinde yazılı ıııüessir fiil suçunu da işlemiştir. 
Ancak As.C.K.nun 117. maddesinde yazılı hüküm nedeniyle hak
kında özel norm uygulanacaktır. 

Konuyu daha iyi ortaya koyabilmek için, burada fikri 
içtima durumuna da göz atmakta yarar vardır. Bilindiği gibi, 
T.C.K.nun 79. maddesi gereğince tek fiil ile kanunun mahtelif 
hükümlerinin ihlali halinde fail en ağır ceza öngören hüküm ile 
cezalandırılmal::tadır. Fikri içtimada tek eylem farklı hukuki 
kıymetleri koruyan birden fazla ceza normunu ihlal eder. Örne
ğin As.C.K.nun 90. maddesi mukavemet suçunu hükümlendirmektedir. 
Fail mukavemet fiilini bir taarruz şeklinde işlemişse 91. mad
de ile fikri içtin.a 12-alinden bahsedilebilir. Genel-Özel hUküm 
ilişkisinde· ise hukuki konuları aynı tek bir hukuki değer, bir
den fazla normla korunmakta ve özel norm genel normu kısıtlamak
tadır.(2) 

(1) ÖNDEij. A. Ceza Hukuku Genel Hükünıler İst.-1989 C.II Sh.525 
(2) DÖN.~Z~R-ERMAN Nazari ve tatbiki Ceza Hukuku İstanbul-1986 

9.B C.II Sh.417 
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III - ÜST VEYA A~URE FİİLEN TAARRUZ 

1) SUÇUN HUKUKİ NİTELİGİ 

A) Suç tipinin tarifi, çeşitleri ve özellikleri 
a) Suç tipinin tarifi : 

Türk Ceza Kanunundan farklı olarak Askeri Ceza Kanunun
da, müessir fi il suçları suçun taraflarının askeri hiyerarşik 
niteliklerine göre ayrı hükümlerde düzenlenmiştir. İşte As.C.K. 
nun 91. maddesinde hükünı bulan üst veya amire fiilen taarruz 
suçu "Ast" statüsünde bulunan kişinin "Üst veya Amir" durumun
da olan kişiye karşı işlediği müessir fiil suçlarını kapsamak
tadır. Gerçekten As.C.K.nun 91. maddesinin ı. fıkrası "Amire 
veya mafevke fiilen taarruz eden veya fiilen taarruza teşebbüs 
eden ••••• hapsolunur." diyerek bir askeri kiş inin üst veya a
miri durumundaki başka bir kişiye karşı müessir fiilde bulunma 
halinin müeyyide altına almıştır. Suçun açık bir tarifini ver
meden önce madde metninde geçen terimler üzerinde kısaca durmak
ta yarar vardır. 

Tipiklik bölümünde ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, 
üst veya amire fiilen taarruz suçunun kural olarak sadece asker 
kişiler tarafından işlenebileceğinden tereddüt yoktur. Suça ta
raf olacak askeri kişileri kısaca saymak gerekirse, bunlar : Su
baylar, Askeri r:ıemurlar, Astsubaylar, Askeri Öğrenciler, Erbaş
lar (Çavuş-Onbaşı) ve erlerdir. Ayrıca tatbikat ve eğitim gibi 
maksatlarla hizmete çağrılan kişilerle 1475 sayılı İş Kanununa 
ve 657 sayılı Devlet I1'ıemurları Kanununa tabi olarak Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde çalışan personel de Askeri Ceza Kanunu tatbikatın
da Askeri Şahıs olarak kabul edilmektedirler. Bunlar dış.ında be
lirli şartlar dahilinde askeri makamlarca muhafaza altına veya 
gözaltına alınmış kişilerle, askeri yargı organlarınca tutuklan
mış veya hapsedilmiş kişiler, Savaş Esirleri, Müttefik ülkele
rin askeri şahısları, savaş anında ordu nezdinde bulunan veya 
orduyu takip eden kişiler, savaş anında ordu nezdinde bulunan 
yabancı subaylar, mülteci yabancı asker kişiler ve il~n edilen 
harekat bölgesinde ordu mensuplarına karşı taarruzda bulunan 
kimseler de baş tarafta sayılan asker kişiler gibi bu suçtan so
rumlu tutulabilirler. 
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11~adde metninde geçen "Mafevk" ve "Amir" kavramları ise 

Silahlı Kuvvetlerde kanunlarla belirlenmiş rütbe, kıdem ve hiz

met sıfatlarını ifade etwektedir. Mafevk yani üst, kanunlarda 
"Rütbe ve kıdemce büyük olan askeri kişi" olarak açıklanmakta
dır. Ast ise rütbe ve kıdemce altta olan askeri kişilerdir. ö
te yandan amir ise kanunlarda "makam ve memllriyet itibarıyla 
eıııretwek yetkisini haiz kimse" olarak tanımlanmaktadır. Amirin 
emri altında bulunan kimselere ise maiyet denilmektedir. Su 
halde amir-maiyet ilişkisi askeri kişiler arasındaki hizmet zin
ciri göre belirlenmektedir. 

Iv:adde metnindeki bir di,~er önenıli terim "Fiili Taar
ruz" ifadesidir. Kanunkoyucu bu maddede T.C.K.nun 456. ve As. 
C.K.nun 117. madde başlıklarında olduğu gibi "Mtiessir Tı'iil" 

ibaresini kullanma veya müessir fiil hallerini sayll!a yerinde 
"Fiilen taarruz etme" tabirini yeglenırıi~tir. Kanaatimce bu şe
kilde hareketle kanunkoyucu suçvn hareket unsuruna daha geniş 

bir kapsam vermek istemiştir. Föylece genel ceza hukukunda, 
nıüessir fiil halleri dışında mütealaa edilen bazı hareketle-
ri de bu madde geree;ince tecziye edebilme imkanı doğmwştur. 
Bundaki amaç ise sonraki bölürı~de dah:1 ayrıntılı girileceği 

üzere ordudaki amir ve üst statülerini koruIIıak ve askeri disip
linin ve itaat hissiyatının zedelenıı!esini önlenmes:idir. 

Liste veya amire Taarruz suçu il•:: ilgili doktrinde çeşit
li tari.fler mevcuttur. Eir tarife gôre Üste veya Amire .fiilenTa
arruz suçu "Amir ve Üstiln vücudu üzerinde taarruz k:ısdıylH haksız 
ve bil~vasıta yapılruış bir fiil" dir.(l) Yine baçka bir tarif 
şu şekildedir. "Fiilen taarruz suretiyle yapılan suçlar, eşhasa 
karşı yapılan müessir fiillerdirki, bir adaII;ı öldürrnek, cismen 
eza verecek, sıhhatini bozacak veyahut aklında teşevvüş hu
sülüne bais olacak fiillerden ibarettir." (2) Askeri Yargıtayın 
bazı kararlarında da suç tipinin tarifi ile ilgili açıklam~-
lar bulmak müıı.kündür. Örneğin bir kararda "Amir veya Üste 

yönel tilıı.iş taarruz! bir fiil ve hareket" in üste fiilen taar
ruz suçunu oluşturacagı ifade edilıı.ektedir. ( 3) 

(1) TAŞKI.N R. As.Ceza Kanunu Serl:i Ankara 1944 fh.145 
( 2) RIFAT B. Askeri Ceza Kanunu '.'erhi İstanbul 1930 Sh.126 
( 3) As.rrgt. l.D. 2:5.12.1969 398/598 (Lüleci-Özbakan a.g.e.Sh.684) 
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Yine bir başka kararda 11 As.C.K.nun 91. maddesinde yazılı Üste 
Fiilen Taarruz suçu T.C.K.nun 456 ve 457. maddelerinde yazılı 
ef'alin amir veya üste kar.şı işlennıesindenibarettir." denmekte
dir. (1) Bu tanımlamalara bazı eleştirilerde bulunmak mümkündür. 
Örneğin birinci tarifte bulunan "bilavasıta" tabiriı hareketin 
dolaylı bir sonucu müessir fiile yol açtıgı takdirde bu suçun 
oluşup oluşmayacağı hususunda tereddütlere yol açmaktadır. 
Öte yandan müessir fiil sonuçlarıyla suçu tanımlarııaya çalış
mak da maddenin amacına uyğun değildir. Kanunkoyucunun aIL,acı 

bu olsaydı "fiilen taarruzda bulunan ••• " tabiri yerine "Üste 
müessir fiilde bulunan ••• " diyebilirdi. Gerçekten burada 
kanun sonuçtan ziyade harekete önem vermek istenmiştir. T.S.K 
İç hz.K.nun 14. maddesinde yazılı "İtaat hissini tehdit eden 
her türlü tezahürler, sözler, yazılar, fiil ve hareketler ce
zai müeyyidelerle men edilir." hülanU de bunu göstermektedir. 

Tüm bu açıklamalardan sonra As.C.K.nun 91. maddesinde 
yazılı Üst ve Amire Fiilen Taarruz suçu için şöyle bir tarif 
verilebilir. "Askeri bir şahıs tarafından, Üst veya Amirinin 
cismani varlığına yönelik olarak, haksız ve maddi bir fiille . 
yapılan her türlü kasdi saldırılar Üst ve Amire fiilen taarruz 
suçunu meydana getirir·. 11 

b) Suç tipinin çeşitleri : 
fl:adde metnindeki düzenlemeyeparelel olarak Üst ve Ami

re fiilen Taarruz suçunu üç bölüme ayırabiliriz. Bunlar sırasıy
la b~sit Fiilen Taarruz, vasıflı Fiilen Taarruz ve Ağır Neticeli 
J?iilen Tarruz dur. Şimdi bunları sırasıyla açıklamaya çalışalım. 

aa) Basit Fiilen Taarruz 

Bu suç As.C.K.nu.91. maddesinin 1 fıkrasında düzen
lenmiştir. ı. fıkra "Amire veya mafevke fiilen taarruz eden 
veya fiilen taarruza teşebbüs eden üç seneden, az vahim hal
lerde altı ~ydan aşa,_;ı olmamak üzere hapsolunur." demektedir. 
Görüldü5ii gibi bu fıkra, fiilen taarruz hareketinin yapılma
sını veya buna te:,,ebbüs edilmesini yeterli görmekte, ayrıca 
mağdurda bir mUessir fiil sonucunun meydana gelmesini arama
maktadır. hağdurda T.C.K.nun 456/1. maddesinde yazılı 11 Cismen 

eza, sıhhatin ihlali ve akli melekelerde teşevvüş" hallerinin 

(1) As.Yrgt. 3.D. 18.1.1965 55/85 (~üleci-Özbakan a.g.e.Sh.677) 
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hiç biri oluşmasa dahi basit fiilen taarruz suçu meydana gelecek
tir. Burada önemli nokta suçun 91. maddenin 2. ve 3. fıkraların-

. . 
da gösterilen şekilde işlenmemiş olmasıdır. Bu fıkralar suçun si-
lahlı olarak, hizmet esnasında, toplu asker karşısında, silah ve
ya tehlikeli bir aletle veya seferberlikte işlenmesini ·ağırlaştı
rıcı neden olarak göstermiştir. Bu deyimlerin ayrıntılı .açıklama
ları bundan sonraki kısımda ve suçun ağırlatıcı nedenleri bölümi.in
de yapılacağından burada üzerinde durulmayacaktır. 

Önemli bir diğer nokta da suçun, mağdurun vUcudill/.da tah
ribata veya ölüme yol açmamış olmasıdır. Buradaki tahribat kavra
mı ileride daha ayrıntılı olarak açıklanacak ise de gerek doktrin
de, gerekse tatbikatta ve kökleşmiş yargıtay içtihatlarında, viicu
dun harap olan kısmının biyolo:jik görevini yapamaması, yani teknik 
bir ifade ile havastan veya azadan birinin devamlı zaafını veya 
tatilini kapsaması olarak kabul edilmektedir. 

~üm bu açıklamalardan sonra basit fiillen taarruz suçunu, 
91. maddenin 2. ve 3. fıkralarında yazılı haller dısında yapılan 
ve mağdurda tahribat veya ölüme yol açmayan fiilen taarruz suçu 
olarak tanımlayabili~iz. Şimdi hangi hallerin bu suçu olusturaca
ğına göz atalım. 

- Herşeyden önce bir askeri şahsın üst veya amirine karşı, 
hukuka aykırı ve kasdi bir fiili taarruzu veya buna teşebbüsü su
çun oluşması için yeterlidir. Mağdurda hiçbir zarar meydana gelme
se dahi, ortaya çıkan disiplinin ve otoritenin zedelenmesi sebep
leriyle buruda hareketin yapılması yeterli görülmüştür. (1) Suç 
hareketle meydana geldiğine göre bundan sonraki özellikler Basit 
Fiilen Taarruz suçunun vahim sayılıp sayılmayacagı hususunu belir
leyecektir. Vehamet durumu ise suçun işlenişindeki şekil ve özel
likler, disiplini ihlal derecesi ve mağdurda oluşturdu,ğu bedeni 
ve ruhsal zararlara göre mahkemece takdir edilecektir. (2) 

( 1) 

( 2) 

TAŞKIN R. As.C.K. Şerhi Ankara-1944 Sh.145 
Yazar •tDol us eventualis kafidir. 11 demektedir. 

As.Yargıtay "Zamana, mekana, eylemin ie,leniş tarzına ve gaye
sine ve neticelere göre vehamet tesbit edilir. demektedir. 
As.Yrgt.Drl.Krl. 29.7.1977 44/37 (M.s.B.nca teksir edilmiştir) 
As.Yrgt.Drl.Krl. 12.5.1988 1988/69 1988/59 (Yayınlanmamıştır.) 
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- Suçun işlenişindeki şekil ve özellikler denildiğinde 
ise eylemin oluşumu, derecesi ve yapılış şekli, varsa kullanı
lan vasıtalar dikkate alınır. Yalnız failin kişisel durumu, su
çun vahametini etkilememelidir. Yani suçlunun kişiliği, ahla.ki 
durumu gibi haller ancak takdiri hafifletici sebeb olarak kabul 
edilebilir. (1) Askeri l.argıtay da kararlarında bu görüşü uygu

lamaktadır. (2) 

- Keza suçun disiplini ihlal derecesi de vehametin tes
pitinde önemli derecede rol oynamaktadır. Çünkü ileride daha 
geniş olarak açıklanacağı üzere maddenin önemli bir amacıda di
siplinin zedelenmesini önlemektir. (3) 

- Son olarak suçun mağdurda meydana getirdiği bedeli ve 

ruhsal zararlar da Basit Fiilen Taarruz suçunun vehamet derece
sinin tespitinde rol oynayacaktır. Buradaki zararlar, maddenin 
4. fıkrasında ayrıca hÜ.kümlendirilen "Tahribat ve Ölüm"' halle
ri dışında kalan zararlardır. Bunlardan birisi cismen ezadır. 
Cismen eza mağdurun bedeninde meydana getirilen her türlü mad
di acıdır. (4) Cismen eza dövme, yaralama gibi eylemlerle yapı
labilecegi gibi bir ki. .. senin ka:.:> ten . sac;ının çekilmesi dahi cis
men ezaya yol açabilir. (5) Askeri Yargıtay da bir kararında 
tükürükle favorilerin kestirilmesi eylemini cismen eza veren(6) 
bir fiil olarak kabul etmiştir. Öte yandan, yine tahribata ve
ya ölüme yol açmayan "'Sıhhatin İhlali" halleride basit fiilen 
taarruz olarak kabul edilmektedir. (4) 

bb) Vasıflı Fiilen Taarruz : 

As.C.K.nun 91. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında göste
rilea suçlar vasıflı fiilen taarruz suçlarıdır. Bu fıkralarda 

(1) DÖN.hEZER-ERl~.ıAN "Suçun işlenişindeki özellikler kavramından 
suçun işleniş biçimi, saiklerin sosyal olup o1madıgı ve suç-
1 uya fiili yaptıran maddi. şartl~r anlaşılmalıdır." demektediı: 
(Nazari ve ~atbiki Ceza Hukuku Istanbul-1986 C.2 Sh.763) 

(2) "Vahametin tespiti için suçun neticesi, işlenme tarzı, sanı
ğın sıfat ve yetkilerini suistimal derecesi gibi hususlar 
ölçü alınabilir." (As.Yrgt.Drl.Krl. 13.10.1990 473/517) 

(3) Bknz. "Suç Tipi ile Korunan Hukuki Yarar" Sh. 55 
(4) Bu kavraınların geniş açıklaması için Bknz. Sh. 144 
(5) Y.C.G.K. 20.3.1972 30/139 (Kıyak/Şenel Y.u.K.K. Sh.131) 
(6) As.Yrgt. 5.D. 30.7.1968 567/581 (Lüleci-Özbakan a.g.e. Sh.744: 

.. 
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Bu fıkralarda fiilen taarruz suçuna tesir eden bazı haller gös
terilmiş ve eylemin yapılış şekli, zamanı, yeri ve kullanılan 
vasıtalar ağırlaştırıcı sebep olarak öngörülmüştür. Vasıflı 
fiilen taarruz suçu ile korunan hukuki yarar, eylemin bu şekil
lerde yapılmasının gerek mağdurun bedeninde ve gerekse askeri 
disiplinde yaratacağı tehlike halidir. Vasıflı fiilen taarruz 
suçunun oluşması şu hallerde mümkündür.(l) 

- Fiilen taarruzun silahlı olarak yapılması (Burada "Si
lahlı11 tabirinden ruaksat suçun silahla işlenmesi olmayıp, eylem 
sırasında failin kadro silahını taşıyor olmasıdır.) 

Fiilen taarruzun hizrr.et esnasında yapılması (Bu hal 
ise eylem sırasında tarafların hizmet ilişkisi içinde bulunııta

ları halidir.) 

- Fiilen taarruzun toplu asker karşısında yapılması 
(Eylemin As.C. K.nun 14. maddesinde tarif edilen şekliyle "Hiz
met amacı ile toplanmış en az yedi askeri şahsın huzurunda"· iş

lenmiş olması halidir.) 

Suçun seferberlik sırasında işlenı:ıi ş olması (Aynı cüm
lenin ikinci kısnıında hizmet dışında bulunulmasının cezayı ha
fifleteceği öngörüln~ştür.) 

- Suçun silah veya tehlikeli alet kullanarak işlenmiş 

bulunması. 

Şu halde fiili taarruz eylemi sırasında, yukarıda sa
yılan hallerden birinin mevcudiyeti halinde, suç vasıflı hale 
gelmektedir.(2) Burada bir problem şudur. 2. fıkra agırlatıcı 

sebepleri ayrı ayrı saymış olup bunlardan birinin mevcudiyeti 
halinde suç vasıflı hale gelecektir.Acaba aynı eylem sırasın
da bu vasıflardan birden fazlası suçta yer alırsa, örneğin 
suç hem hizmet sırasında hemde silahla işlenirse durun, ne ola
caktır. ? Kanaatimce bu hal suçun niteliğini etkilenıez. Çünkü 
91. maddenin ı. fıkrası, suçun basit şeklini hüküm altına almış 
2. ve 3. fıkralarda ise bu eylemin mevsuf hallerini göstermiş 
ve ceza miktarlarını değiştirmiştir. 2. fıkra bu agırlatıcı va
sıflara aynı cezayı öngörmektedir. Aslında bu hükümler bir ceza 

(1) Bu vasıflar hakkında geniş bilgi için Blaız. "Ağırlatıcı 
haller" Sh. 91 

(2) Erem, bu vasıflara "Fiili a~ırlatıcı sebepler" demektedir. 
(BJ:aız.Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler C.l 12.B. Sh.469 ) 
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Arttırımı hükmü olmayıp suçun vasıflı hallerine ayrı cezalar 
öngören hükümlerdir. Örneğin Askeri suçlar için genel bir ce-
za arttırımı hülanü niteliğinde olan As.C.K.nun 51. maddesinde 
askeri suçlardan cezanın arttırılmasım icap ettiren genel se
bepler gösterilmektedir. Bu maddede üç ayrı hal gösterilmiş olup, 
herhangi bir askeri suçda bu hallerden birisinin mevcut olması 
durumunda verilecek ceza arttırıma tabi bulunacaktır. Şayet bu 
hallerden birden fazlası mevcut ise cezanın da birden fazla ar
tışı söz konusu olmaktadır. Bu nedenle burada her ağırlatıcı se
bep için ayrı ayrı cezanın arttırılması söz konusu olrriaktadır.(l) 
Örneğin Askeri Yargıtay bir kararında"suçun hem astlarıyla bir
likte hemde hizmet sırasında silahın suistimali neticesi işlen
mesini" ayrı arttırım sebebi olarak kabul etmektedir.(2) halbu
ki As.C.K.nun 91/2. fıkrasında bir ceza artışı deği~, fiilen ta
arruz suçunun vasıflı halinin ayrıca düze nlenmesi söz konusudur. 
Haddede sayılan vasıflardan birinin bulunması halinde ikinci fık
ranın uygulanacağı öngqrülmekte, ancak bu vasıflardan birden faz
lasının mevcut olması halinde nasıl bir uygulama yapılacağı gös
terilmemektedir. Bu sebeble kanunkayucunun an:acının, işlenen fi
ilen taarruzda söz konusu vasıflardan birden fazlasımn olması 
durumunda dahi aynı cezanın hükmedilmesi oldugu anlaşılmaktadır. 
Nitekim "Mevsuf hırsızlık" suçunun düzenlendiği T.C.K.nun 491, 
492 ve 493. maddelerinde suçun vasıflı halleri sayıldıktan son
ra son fıkralarda bu vasıflardan birden fazlasının bulunması . ha
linin cezanın artmasına neden olacağı açıkca belirtilmiştir. 
As.C.K.nun 91/2. fıkrasında böyle bir hüküm bulunmadığına göre, 
tek fiilde birden fazla vasıf bulunsa dahi aynı cezanın uygulan
ması gerekecektir. Ancak bu hususun suçun vehametini arttırıcı 
hal olarak kabul edilmesi veya cezanın asgari haddinden uzaklaş
ma (Teşdit) sebebi olarak görülmesi mürnkündür.(3) 

(1) Geniş bilgi için Bknz. 
Em11AN s·.Askeri Ceza Hukuku İstanbul-1983 Sh. 212 

(2) As. lrgt. 3.D. 20.11.1990 555/545 (Yayınlanmıştır.) 
Nitekim Adli Yargıtay da T.C.K.nun 457. maddesinin uygulan-
masında birden fazla ağırlatıcı sebeb bulunması halinde bir
den fazla artış yapılması gerekeceğini kabul etmiştir. 
(Yargıtay 2.C.D. 28.11.1962 12493/14064 ÇAGLAYAN a.g.e. Sh541) 

(3) As. Yrgt. Drl.Krl. 6.10.1988 134/108 (Yayınlanmamıştır.) 
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Benzer bir başka sorun şudur. Suçta 2. ve 3. fıkralar
daki vasıfların birlikte ~lması durumunda, nasıl bir uygulama ya
pılacaktır. ? Örneğin; suç hem silahla, hem de seferberlik sıra
sında işlenmiş ise ne «lacaktır ? Burada fiil tek, suça tesir 
eden sebepler birden fazladır. Suçun silahla işlenmesi beş sene 
hapis cezası, seferberlikte i~lenmesi ise ölüm cezasını gerek
tirmektedir. Her iki fıkra da 91. maddenin ı. fıkrasında tanımla

nan fiilen taarruz suçunun vasıflı hallerini dUzenlemekte~ir. (1) 
Kanaatimce burada fikri içtima hali mevcut olup, fail en agır 
cezayı öngören 3. fıkra gereğince cezalandırılmalıdır. Çünkü 91. 
maddenin fıkraları hafiften a~ıra do~ru bir ceza sıralaması takip 
etmektedir. (2) Dalayısıyla fail tek fiil ile, cezaları farklı i-. 
ki ayrı fıkrayı ihlal ettigine göre T.C.K.nun 79. maddesi uyarın

ca. en agır cezayı öngören ~. fıkra geregince cezalandırılmalı
dır. ( 3) 

cc0 Ağır Neticeli Fiilen T~arruz : 

91. maddenin 4. fıkrası, fiilen taarruz eyleminde, mağdur
da meydana gelen müessir fiil sonuçlarına göre bir düzenleme yap
maktadır. Burada gösterilen müessir fiil sonuçları, fiilen taar
ruzun magdurun vücudunda tahribata veya ölüme sebep olması hal
leridir. (4) Bu hallerin ayrıntılı açıklaması bundan sonraki bö
lümlerde yapılacak ise de, burada kısaca kavramların açıklanma
sında fayda gö.rülmektedir. ( 5) 

- Üst veya Amirin Vücudunda Tahribat : Tahribat kelimesi
nin sözlük anlamı yıkma, harap etme, bozmadır. (6) Kanunkuyucu 
burada, tahribat tabiri ile, vücudun biyolojik olarak bağımsız 
görev yapan bir bölümünün tamamen yok olması ya da işle-

(1) 112. ve 3. fıkralar fiilen taarruz suçunu işlenis şekillerine 
göre mevsuf halleridir. 11 ' 

As.Yrgt.İçt.Brl.Krl. 12.3.1969 4/4 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.683) 
( 2) "As.C.K.nun 91. maddesinde Astların amir veya üstlerine kar

şı vaki fiilen taarruzları işleniş şekillerine ve neticeleri
ne göre hafiften agıra dogru sıralanmaşıtır." 
As.Yrgt.4.D. 2.7.1970 253/378 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.684) 

(3) As.Xrgt.3.D. 27.B.1968 605/609 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.431) 
(4) As.C.K.nun 91/4. fıkrası sadece neticeyi dikkate alan bir dü

zenleme yapmaktadır. 
As.Yrgt.3.D. 24.2.1970 45/157 (LUl.Özb. a.g.e. Sh.685) 

(5) Bu kavramlar hakkında geniç bilgi, Bknz. "Agırlatıcı haller" 
(6) Hukuk terimleri sözlüğü Av.H. JZCAN Ankara-1974 

l 
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vini yapamayacak duruma gelmesidir. Tatbikatta, bu husus TCK.nun 

456. maddesinin 2. ve 3:. fıkralarında yazılı uzuv zaafı ve uzuv 
tatili olarak degerlendirilmektedir. Ağır neticeli fiilen taar
ruz suçunda dikkati çeken bir özellik, diğer üç fıkrada fiilen 
taarruza teşebbüsü de cezalandıran kanunkovucunun burada tahriba
ta teşebbüs halinde bahsetmemiş almasıdır. Aslında bu tip teşeb
büsün hukuken mümkün olup almayacağı doktrinde tartışrııalı ise de, 
bazı müellifler bunun mümkün oldusrunu söylemektedirler. Bunlara 
göre failin suç teşkil eden hareketi yaptığı sırada kastının a
ğ~r neticeye yönelik olduğu ortaya çıkarıldı~ı takdirde; örneğin 
silahla müessir fiil işlendiği halde vahim neticenin meydana gel
memesi gibi, bu durumda faili ağır neticeye teşebbüsten sorunlu 
tutmak mümkündiir. (1) Yine başka bir düşünceye göre, bu tip teşeb
büs hukuken rı;ümkün değildir. Çünkü kasten müessir fiil suçunda· 
kast, gayrimuayyen olup neticenin gerçekleşmesi halinde tayin e
dilebilir. Bu nedenle teşebbüse elverişli değildir. (2) Yine bir 
başka görüşe g:öre1 işlenen suçta kanun, ağır netice bakımından 
kast, veya taksiri aramadan sorumluluk için uygun nedensellik ba
ğının varlığını yeterli görüyor ve faili bu neticeden sorumlu tu
tuyorsa bu tip suçlaTda teşebbüs mümkün değildir. Ancak suçta fa
ilin hareketi yanında kastı da önem kazanıyorsa1 bu suçlarda te
şebbüs hükümleri uygulanabilir. (3) Kanaatimce 91. maddenin 4. 
fıkrasında yazılı tahribat halinde1 kanun bu tahribat açısından 
ayrıca kast,ırıbulunmasını aramamakta ve uygun nedensellik bağının 
bulunmasını yeterli görmektedir. Burada sonuç nedeniyle ağırlaşan 
suç durumu söz konusu olduğundan ve bu ağır sonuç kusurluluğun dı
şında olup, suç tipinde unsur olmadığından teşebbüse elverişli· 

değildir. Öte yandan failin öldürmekastıyla yaptığı hareket sonun
da, ölüm meydana gelmeyerek tahribatla sonuçlanması halinde, bu
rada adam öldürmeye tam teşebbüs suçu oluşacak, bu suçta T{frk Ce
za Kanununun ilgili hükmü tatbik edilecektir. (4) 

(1) Gözübüyük, bu konuda şu örneği vermektedir. "Fail, bıçakla 
birini hayati tehlike :. aratacak şekilde yaralamak maksadıyla 
hareket edibde, bıçağın kayması nedeniyle mağdur hafif yara
lanmış ise ağır neticeli müessir fiile tesebbüsden cezalandı
rılabilir. · 
GÖZÜBÜYÜK A.P. nışahıslara kar:: .. :ı müessir fiiller"' Adalet der
gisi 1972 Sh.745 

( 2) I'11AJNO ~Ceza Kanunu Şerhi 3. C No :1633 

(3) ÖNDER A. Ceza Hukuku Genel Hükümler İstanbul-1989 Sh.466 
(4,) As.Yrgt.Drl.Krl. 22.3,1968 30/28 (As.Yrgt.İçt.M.S.B.-1969) 
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- Üst veya Amirin Ölümü 

As.c.K.nun 91. maddesinin 4. fıkrası "Fiilen taarruz ölU
mü mucip olmuşsa ••• m diyerek, eylemin neticesine göre bir dtizenle
me getirmektedir. "Mucip alma" tabiri icap etme, sebep olma, vesi
le olma anlamlarına gelmektedir. (l)' Şu halde fiilen taarruz hare
keti herhangi bir şekilde üst veya amirin ölümüne yol açarsa, fa
il hakkında bu hüküm uygulanacaktır. Bu hükme göre, fiilen taarruz 
sonunda üst veya amirin ölümü, failin hareketinin doğrudan bir ne
ticesi alabileceği gibi, dolaylı bir neticesi de olabilir. Askeri 
Yargıtay bir kararında bu fıkranın T.C.K. 452. maddesine mütenazır 
bir hüküm olduğunu söylemektedir. (2) Kanaatimce, bu fıkra sadece 
11 Kastı aşan fiil 11 · olmayıp, fiilen taarruzun öldürmek amacı ile ya
pılan ve ölümle neticelenen hallerini de kapsayan bir hükümdür. 
DQlayısıyla failin fiilen taarruz hareketini yapması ve bununda ö
lümle sonuçlanması hallerinde, failin kastı, amacı,_ saikleri ne o
lursa olsun, bu fıkranın uygulanması gerekmektedir. (3) Şu halde 
bu fıkra T.C.K.nun 448, 450, ve 452. maddelerinde yazılı suçlarıda 
içine alan bir hüküm niteliğindedir. 

Sonuç olarak, As.C.K.nun 91. maddesinin 4. fıkrasında, ka-. 
nunkoyucu fiilen taarruz hareketinin, ölümle neticelenen vahim so
nucunu ağır bir ceza ile karşılamak lüzumunu hissederek burada a
ğır neticeli bir suç tipi düzenlemiştir. Burada asıl korunmak iste
nen hukuki yarar, fiilen taarruz suçudur. Ancak netice daha ağır 
gerçekleşmiş bulunmaktadır. (4) Fıkranın uygulanması açısından fa
ilin bu ağır neticeyi isteyip istememesi önemli değildir. Önemli 
olan fiilen taarruz hareketinin kasten yap:ulmış olması, neticede 
ölümün meydana gelmesi ve uygun bir illiyet bağının mevcut olması
dır. 

(1) 
( 2) 

( 3) 

( 4.) 

ÖZCAN H. Hukuk Terimleri Sözlüğü Ankara-1974 
As.Yrgt.3.D. 18.1.1965 55/85 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.677) 
"Fiilen taarruz neticesi, üst veya amirin ölümü hal.inde fiilin 
kasten veya taammüden işlenip işlenmediğinin araştırılmasına 
gerek yoktur. 11 

As.Yrgt.İçt.Brl.Krl. 28.12.1945 3864/6100 (Lül.Özb. Sh.673) 
Bu suçta fiilen taarruz eylemi, öldürmek kastınıda kansadıuı 
için, bu tip suçların (Ağır neticeli suç) olarak tavsifi g;-
rektiği ~ususundaki düşünceye katılıyorum.~ · 
Bknz. : ONDER A. Ceza Hukuku Genel Hükümler Sh.64 
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c) Suç Tipinin özellikleri : 

aa) Üst veya Amire Fiilen Taarruz suçu sırf askeri 

suç mudur. ? 

Askeri Ceza Kanununda bir açıklık olmadığı halde, gerek 

doktirinde gerekse yargıtay kararlarında askeri suçların, sırf 
askeri suç olanlar ve askeri suç benzerleri şeklinde ayrıma ta-
bi tutulduGunu daha önceki kısımlarda açıklamı~tık. nu ayrımın 
tatbikattaki yararı, suçluların iadesi, tekerrUr, cezanın tecili, 
paraya çevrilmesi gibi hususlarda kendini göstermektedir. Sırf As

keri suçun varolabilmesi için failin askeri küü olması, bir as
keri hizmet veya görevin ihlal edilmesi ve fiilin baf;ka bir kanunda 
kısmen veya tamamen suç olarak öngörülmemiş olması şartları gerekT 
mektedir. (1) Üst ve Amire fiilen taarruz suçunda bu şartların 
tanı olarak bulundu~u söylenemezse de As. Yargıtay 1975 tarihli 
içtihatı birle~tirme kararı ile As.C.K.nun 3. bap 5. fasılda yer 
alan "Askeri itaat ve inkıyadı bozan suçlar" ın tamamının sırf as

keri suç sayılması gerekti~ini hliklim altına aldığından, 91. mad
dedeki suçta tatbikatta sırf askeri suç olarak kabul edilmistir.(2) 
Ancak doktrinde bu karar haklı olarak hukuki bir dayanağı bulun
madıgı düşUncesiyle eleştirilmektedir. (3) Ayrıca Anayasa Mahkeme
sinin askeri suçlarla ilgili bir kararında yapılan açıklamalarda 
doktrindeki bu dü::ünceyi desteklemektedir. ( 4) Pu nedenlerle ka
naa tirnce As.C.K.nun 91. maddesinde yazılı fiilen Taarruz suçunun 
bir kısım unsurları T.C.K.nun bazı hükümlerinde (456,271) yer al
dığından hukuken sırf askeri sııç sayılmayabilir. 

(1) Geniş bilgi için blrnz. 
ERJl,AN s. Askeri Ceza Hukuku 7.B. İstanbul 1983 Sh.153-156 
DÖNJ.\ıEZER-EfilıAN Nazari ve 'J.'atbiki Ceza Hukuku İstanbul ıqs6 
cilt 3 Sh. 1 76-1 77 

(2) !çtihatı Birleştirme Kararında, Askeri Yargıtay sırf askeri 
suçun unsurlarını; Failin askeri şahıs olması, fiilin askeri 
bir hizmet ve vazifenin ihlalini ifade etmesi, aynı fiilin 
k;ıs.men veya tamamen başka bir kanunda suç olarak gösterilme
miş bulunması olarak öngörmekte, ancak son şarta bir istisna 
·getirerek "Askeri itaat ve inkiyadı bozan" suçların askeri 
menfaat ve gerekleri özellikle ve dogrudan doğruya koruması 
amacı güttüğünden başka kanunlarda yer aısa dahi bu suçların 
sırf ask~ri suç sayılacae,sını söylemektedi~. . 
As.Yrg. Içt.Brl.Krl. 20.6.1975 6/4 (Lül.-Ozb. a.g.e. S!l.1468/5) 

(3) ERl'"LAN s. Askeri Ceza Hukuku 7.B Sh. 156 

(4.) Anayasa fJıah. 14.2.1978 130/13 (Resmi G. 1.6 •. 1978 16303 Sh.20) 
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bb) Üst veya Amire ~iilen Taarruz Suçu kasd! bir suçtur 

Suçun oluşması için, failin üst veya amire taarruz kas

tının bulunması gerekir. Failin, taarruz kastı dışındaki fiilleri, 
örneğin rastlantı ya da kaza halinde, bu kasttan söz edilemeyece
ceği gibi, As.C.K.nun 107. maddesinde belirtilen, "mağdurun rüt
be ve kıdeminden bilgisi olmaması" hallerinde d_e kast yoktur. (1) 
Keza failin başka bir kasıtla, örneğin As.c.K.nun ıoo. maddesin
de yazılı "isyan" kastı ile taarruzda bulunması ayrı suçları oluş
turacaktır. 

cc) Üst veya Amire Fiilen Taarruz Suçu maddi bir suçtur : 

Maddenin 1. 2. ve 3. fıkralarında, fiili taarruz hareke
tinin yapılması ile suçun oluştuğu ve bu haliyle harekete biti
şik olarak neticelenen bir şekli suç gibi ortaya çıktığı söylen
mekte ise de,(2) bur~da hareketten ayrı ve bağımsız olarak bir 
disiplinin ihl~li neticesi mevcuttur. Ayrıca, varsa mağdurun ma
ruz kaldığı cismani zararlar da, eylemin başka bir neticesini o
luşturacaktır. ( 3.) 

dd) Üst veya ~mire Fiilen Taarruz suçu icrai bir suçtur 

Suçun oluşması için, failin fiilen taarruz hareketine so
mut olarak başlaması gerekmektedir. Burada failin aktif bir hare
keti söz konusudur. Öte yandan, örneğin, As.c.~.nun 98. maddesin
de yazılı "Üst veya amirlerine fiilen taarruz için ittifak eden 
askeri şahısların bu ittifakları hakkında bilgi sahibi olup da 
vaktiyle yetkili makamlara haber vermemek" suretiyle işlenen suç 
ihmali nitelikte bir suçtur. 

ee) Üst veya Amire Fiilen Taarruz suçu bir zarar suçudur : 
Maddenin ilk üç fıkrası, suçun oluşması için mağdurda bir 

zarar neticesini şart koşmamakta ve teşebbüs halini de cezalan-

(1) TAŞKIN R.·Askeri Ceza Kanunu Şerhi Ankara-1944 Sh.145 
(2) TAŞKIN R. Askeri Ceza Kanunu Şerhi Ankara-1944 Sh.145 
(3) Askeri Yargıtay, bu ayırımı Fiil suçu-Netice suçu şeklinde yap

makta ve hareketle suç oluşursa fiil suçu ($ekli suç),neticeyle 
suç oluşursa netice suçu (Maddi suç) olarak kabul etmektedir. 
(2.D. 27.1.1965 74/61 As.Yrg.İçt. M.S.B. 1966) 
"'Kanun, bu suçun tamam olması için, sadece hukuki ihlalin mey
dana gelmesi ile yetinmemiş, ayrıca Ust ve amire karşı tabii 
·bir neticenin gerçekleşmesin~ beklemiştir." 
ERNAN s. Askeri Ceza Hukuku Istanbul-1983 Sh.399 
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dırmak suretiyle bir tehlike suçu görünümü vermekte ise de bu
rada hem fiili taarruz hem de buna teşebbüs hallerinin askeri 
disipline verdiği zararlar gözönünde alındığında suçun bir zarar 

suçu olduğunu kabul etmek gereklidir. (1) 

ff) üst veya Amire Fiilen Taarruz suçu bir kalkışma su

çudur : 

As.~.K.nun 91. maddesinin ilk üç fıkrasında suça teşeb
büs halleri de aynı cezalarla ayrıca cezalandırılmakta ve genel 
teşebbüs kurallarından ayrılmaktadır. İleride daha geniş açıkla
nacagı üzere, kanunkoyucu burada teşebbüs halinde de suçun iş
lenmiş olduğunu kabul etmiş ve buna göre hüküm altına almıştır. 
Burada fiilen taarruz suçu ile korunmak istenen kamu yararının 
önemi gözönünde tutularak, failin c-ezalandırılabilmesiııi daha 
ön bir safhada tespit etmiş ve hareketin yapılmasını, teşebbüs 
edilmesiyle aynı vehamette kabul etmiştir. (2) Bu sebeple Üst 
veya Amire Fiilen Taarruz suçu aynı zarı;anda, bir kalkıflma suçu 
olarak hükümlendirilmi ş tir. (3) 

(1) Önder, müessir fiil suçlarında magdurda hayati tehlike mey
dana gelmesi halinde dahi bu yaşam hakkı ile ilgili bir teh
like ~iteliğinde oldugundan suç yine zarar suçudur. demekte
dir. ONDER ,A. Ceza H. Genel Hükümler C. 2 Ist-1989 Sh. 62 

( 2} Geniş bilgi için bknz~ "Fiilen Taarruza ı:Il-eşebbüs" Sh. 116 
( 3) Kalkışma suçları ile ilgili geniş bilgi için Blaız. 

ÖNDER A. Ceza H. Genel Hükümler C.2. İst.-1989 Sh.63 
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B) Suç tipi ile korunan hukuki yarar 
a) Suç tipinin genel ama~ı : 

Askerlik felsefesinin temeli disiplindir. Orduda disip
lini sağlamak Askeri Ceza Kanununun en önemli amacıdır. 211 sa

yılı !ç Hizmet K.nun 13. maddesi disiplini şu şekilde açıklamak
tadır. "Disiplin, kanunlara, amirlere· mutlak itaat ve astının ve 
üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir. 
Disiplinin muhafaza ve idamesi için hususi kanunlarla cezai ve 
idari tedbirler alınır."' GörUldilğU gibi askeri disiplin . denildi
ğinde iki önemli unsur dikkati çekmektedir. Bunlardan birincisi 
mutlak itaattir. Yani kanunlar, nizamlar ve amirler tarafından 

hizmet ve vazife icabı verilen emirlere tereddütsüz uymaktır. 
lkincisi ise astın ve Ustün hukukuna riayettir. Her askeri Sa-
hıs astının ve üstünün haklarına saygılı olmak ve korumak zorun
dadır. (1) Tam bir disiplin için ast ve üstün, amir ve maiyetin 
karşılıklı olarak sevgi, saygı ile birbirilerine itimat besleme
leri şarttır. Böyle olmayan disiplin zorlu anlarda çabuk ~evşer 
ve bozulur, bu da başarısızlığı ve felaketi getirir.(İç Hz.Y. Md. 
2) Yurt ve milletin saadet ve selametini ve istiklalinin temin et
mek ve cumhuriyeti korumak, silahlı kuvvetlerde mutlak itaate ve 
vicdan wesuliyetine dayanan bir disiplinin yerleşmesi ile mUm
kündür.C!ç Hz.Y. Md.l) Mesleğin istedigi mutlak itaati her astın 
göntil isteği ile yapması şarttır.,İç. Hz.Y. Md.4) Amirde maiyetin
den mutlak bir itaat bekleıı.eye ve istemeye mecburdur.(!ç Hz.Y. 13) 

Disipline aykırı görülen her hale müdahale etmeye ve emir vermeye 
her üst görevlidir.(İç Hz.Y. Md.24) 

Bir çok askeri kanunda yer alan yukarıdakiler0 ben~er hti

küınler sayfalarca yazılabilir. Disinlin, itaat, emir ast, üst, 
görev, hizmet gibi kavramlar ordu için çok kutsal kavramlardır. 
İşte As.C.K.nun 91. maddesiyle korunan hukuki yararı da bıı k1ıtaal

lık hali içinde değerlendirmek gerekir. (2) 

(1) SAKARYALI z. ·Askeri Ceza Hukuku Notları Ankara 1950 Sh.14 
"Askerlerin ayrı bir ceza kanununa tabi olmalarının sebebleri• 

{ 2) "Kanunkoyucu ordun ı. ın disiplinini mu ha faza amacı ile ast ve Ust 
arasında doğan suçlarda Türk Qeza Kanununda ayrılarak Askeri 
Ceza Kanununda özel hükümler koymuş ve bu meyand~1 As.C.K.nun 
91. maddesinde de astların amir ve üstlerine karşı vaki fiili 
taarruzlarının işleniş şekli ve neticelerine göre dört fıkra 
şeklinde sıralamış olmakla ••• ~ 
As.Yrgt.2.D. 28.8.1975 182/176 (Luı.-özb. a.g.e Sh.690-4) 
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Gerçekten Türk Ceza Kanununda müessir fiil suçları ayrın

tılı olarak düzenlendiği halde kanunkoyucu Askeri Ceza Kanunun
da bu konuda özel hükümler getirmiştir. Özel düzenleme ile de 
yetinilmemiş, suçun taraflarının ast-üst, amir-maiyet oluşları
na göre ayrı ayrı hükümler ve cezalar konulmuştur. Askeri Ceza 
Kanununun sistematiğinde, üst ve amire müessir fiili düzenleyen 

91. madde beşinci fasılda, "'Askeri itaat ve inkıyadı bozan suç
larw bölümünde yer almış, asta müessir fiili düzenleyen 117. 
madde ise altıncı fasılda ırr~ıakam ve memuriyet nüfuzunu suis
timal" bölümüne konulmuştur. GörüldUğü gibi kanıınkoyucu da üst 
ve amire karşı islenen müessir fiil suçlarının disiplini ve itaat 
hissiyatını bozucu etkisini ön plana almıştır. Öte yandan teşeb
büsü de asıl suç kadar vahim sayarak aynı cezalarla cezalandır
ması öncelikle askeri disiplinin himaye edilmek istendiğinin 

açık göstergesidir. 

b) Suç Tipiyle Zedelenen Hukuk : 

aa) Mağdurun Vücut Bütünlüğünün a.orunması : Müessir fiil 
suçlarında korunan genel hukuki menfaat kişilerin beden bütün
lüğünü, bedensel, ruhsal ve akli sağlıklarını koruma ve bu yol
daki fiillerden masun bulunma haklarıdır. (ı): Kanunlar düzenle
dikleri hükümlerle müessir fiili suç sayarak, kişilerin vücut 
bütünlüklerine karşı uğrayacakları saldırıların önlenmesi gaye
sini gütmüşlerdir. Bu açıdan As.C.K.nun 91. maddesinin de bir 
gayes~üst ve amirin bedensel bütünlüğünün korunması ve bu 
yoldaki saldırıların önlenmesi ve vukua gelmişse cezalandırıl
masının teminidir. Askeri Ceza Kanununda bulunan bu özel hüküm 
üst ve amire yapılacak kasten müessir fiil hallerinin tamamını 
kapsamaktadır. Yani T.C.K.nun müessir fiil kabul ettiği her ey
lem üst ve amir sözkonusu olduğunda bu hüküm kapsamında kalmak

tadır. 

bb) ~skeri Disiplinin Korunması : 91. maddenin önemli bir 
amacı da üst veya amire karşı yapılacak müessir fiille bozulan as
keri disiplinin dengelenmesidir. Gerçekten de asıl tedvin amacı 
budur. (2)'Disiplin bağlı bulunulan topluluğun kurallarına boyun 

(1) DÖN.MEZER S. Ceza Hukuku Özel Kısım 9.B. İstanbul 1974 Sh. 67 
( 2) "Amire veya Üste :!:'iilen Taarruz- suçlarinda, taarruza ma'.:.ruz 

kalanın şahsi mağduriyetinden ziyade, askerlik menfaatleri ve 
askeri disiplin haleldAr olur" 
MİS O. Askeri Ceza Kanunu Ankara 1976 Sh.148 
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eğme anlamına gelir.(M~Larous) Askerlik disiplini de astın üstii
ne karşı saygı ve itaat göstermesini gerektirir. {ı) Üstler ve 
amirler ordunun sevk ve idare unsurlarıdır. Bu sebeple bunlara 
karşı yapılan tec:avüzleri daha ağır cezalandırmak suretiyle kanun 
disiplini himaye etmek istemiştir. (2) As.C.K.nun 91. maddesi ile 
amirin ve üstün kişiliğindeki hizmete ait cismani otoriteyi ve 
onun şahsından ayrılmayacak olan tecavüzden masuniyet asası 
himaye edilmiştir. Askeri Yargıtay bir kararında bu suçta koru
nan hukuki menfaat ile ilgili şunları söylemektedir. "'. •• Vatan 
müdafaası gibi en mukaddes ve en mesuliyetli bir vazifeyi yilk
lenmiş bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu görevi layık1 veç
hile ifa edebilmesinin sağlanması için, kanun vazıl tarafından, 
askerliğin temelini teşkil eden disiplinin muhafazası öngörülmüş 
ve bu maksatla, ast ve Ust arasında işlenen suçlarda, T.cr.K.nun 
da yazılı müessir fiil ve resmi sıfatı haiz olanlar aleyhindeki 
cürümlerden ayrı olarak askerliğin ve genel anlamda Silahlı Kuv
vetler hi2metlerinin ifası bakımından hasıl olan zarurete binaen 
ve hizmetin ifasındaki sorumluluğu dolayısıyla, mafevki himaye 
maksadıyla As.C.K.na hususi hükümler koymuş ve bu hükümlerle ast
ların amir ve üstlerine karşı işledikleri suçların T.C.K.nun ben
zer hükümlerine göre daha ağır ceza tehdidi altında bulunmuş ol
masına nazaran ••• n (3) 

Burada As.C.K.nun 91. maddesi ile T.C.K.nun 271. maddesi 
arasında kısa bir karşılastırma yapılabilir. T .c:.K.nun 271. mad.;. 
desi resmi sıfata haiz bir memura karşı müessir fiil işlenmesi 
halinde cezanın ağırlaştırılmasını öngörmektedir. Keza memurun 
temsil ettiği makama göre ceza miktarı arttırılmaktadır. Burada 
korunan hukuki menfaat, memura karşı yapılan müessir fiilin me
murun şahsında ziyade temsil ettiği devletin nüfuz ve itibarını 

( 1) Alman siyasetçi f'to 1 tke, 1871 parlemen to konuşmasında disi nlin 
hk. şunları söylemiştir. "Tek kelime ile yukarıdan apa <'ı·ı otori
te aşağıdan yukarı itaat, İşte disiplin ?" 

(2) TAŞKIN R. As.C.K. Şerhi Ankara 1944 Sh.144 
(3) As.Yrgt.İçt.Brl.Krl. 12.3.1969 4/4 

Aynı doğrultuda: As.Yrgt.4.D. 25.3.1969 49/132 
K~za: ~s.Yrgt.~.D~ 2.7.1970 253/378 
(Lül.-Ozb. a.g.e Sh.682-684) 
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ihlftl etmesi, devlet otoritesinin haledar olmasıdır. (1) As.C.K. 

nun 91. maddesindeki hukuki amaçta askeri otoritenin korunmasıdır. 
Dikkat edilirse 91. madde burada üç konuda daha ileri gitmi~tir. 
Birincisi 91. madde vazife icrasını şart koşmamaktadır. Yani üst 
veya amirin fiili taarruza maruz kaldıkları sırada vazife halinde 
bulunmaları gerel.cmenıektedir. Taarruz hangi şartlarda, ne zaman 
olursa olsun suç olusmaktadı~ Vazife haJi burada ağırla~tırıcı 
bir sebep olur. İkincisi 91. maddenin mUessir fiilden değil .fi

ili taarruzdan bahsetmesidir. Çeşitli bölümlerde açıklandığı gi
bi, fiili taarruz müessir fiile göre daha geniş bir anlam ifade 
etmektedir. Üçüncüsü ise 91. maddenin teşebbüs halini de asıl suç 
gibi cezalandırmış olmasıdır. 

Netice olarak üste veya amir'e fiilen taarruzu düzenleyen 
As.C.K.nun 91. maddesi ile kanunkoyucu iki temel hukuknn zedelen
mesini önlemek istemiştir. (2) Bunlardan birincisi, ttim müessir 
fiil suçlarında mevcut olan vücud bütünlüğünü ve sa ğlığını koru

maktır. İkincisi ve maddenin asıl tedvin payesi ise, üst ve ami

rin cismani varlı ~ınd a şekillenen askeri disiplin, otorite ve 
itaat hissiyatının zedelenmesinin önlenmesidir. (3) 

(ı) Yargıtay İçt.Brl.K. 9.4.1947 Es.18 Ka.10 
CENTEL N. T.C.K. ile ilgili mevzuat 3.B. İstanbul 1987 Sh.106 
Aynı konuda Erem şunları söylemektedir. "Resmi sıfata haiz 
olanlara karşı işlenen cürümlerin ayrı hUkümlerle cezalandı
rılmasında maksat bu şahısları diger vatandaşlardan ayrı tut
mak, onlara imtiyaz tanımak değildir. Bu şahısları görevleri 
ile ilgili taarruzlarda gördükleri amme hizmetinden ayırmaya 
imkan yoktur. Burada zarar gören asıl taraf devlet idaresidir. 
EREM F. T.C. Hukuku Özel Hükümler 3.C. Ankara 1985 Sh.466 

(2) Üste Fiilen taarruz suçunda hem itaatsi?:lik hemde adi bir 
suç içtima eder.(R!FAT B.As. ~ .K. Şerhi İstanbul 1930 Sh.126) 

(3) ÇULHA c. Askeri Disiplin Kabahatleri İstanbul 1946 Sh.l 
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Üst veya Amire Fiilen Taarruz suçunun maddi eylem ile il

gili unsurunu hareket baçlı.gı al tında inceleyeceğiz. Hareket 
dış alemde meydana getirilen değişiklik veya dış alemde meyda-

na getirilen degi;;ikliği anlayabilmemizi sağlayan olaydır. (1) 
Failin suçun gerçekleşmesine yönelik maddi eyler:,leri hareket 
unsuru kavramına girecektir. 

Üst veya Arı.ire karı:_::ı işlenen müessir fiil sııçvnıı diizenle
yen As.C.K.nıın 91. maddesi "An:ir veya Mafevke fiilen taarruz 

eden veya fiilen taarruza teşebbüs eden ••••• hapsolunur." diye
rek suçun hareket unsurunu da açıkca belirtmiştir. Burada an
laşılacağı üzere, suçta hareket unsuru "FİİLEN TAARRFZ veya 
FİİLEN TAARRUZA TEŞEBBÜS" dür. Görüldüğü gibi Askeri Ceza Ka
nunu müessir fiil hallerini düzenlerken genel ceza kanunundaki 

emsal maddelere göre daha açık davranmış ve hareket unsurunu 
maddede "Fiilen Taarruz" ibaresiyle göstermiştir. (2) Oysa T.C.K. 
nunda ilgili maddele.rde müessir fiilin ne gibi hareketlerle iş
lene bileceği hususunda bir açıklık yoktur. T.C.K. sadece müessir 
fiil ile n•eydana gelebilecek sonuçları göstermiş, genel olarak 
r.~ağdurun cisminde ezaya, sıhhatini ihlale, akli melekelerinde 

teşevvüşe neden olan sonuçlara yol açabilecek her eylemin suçun 
gerçekleşmesi için yeterli bir hareketi oluşturacağını öngörmUş
tür. Ancak ilgili maddelerdeki bu tip .farklılıklar hareket ımsu
ru bakımından As.Ceza Hukukunun ayrı bir yol izledigini göster_. 
mez, genel ceza hukukundaki hareketle ilgili tüm kurallar askeri 
suçlara da uygulanabilir. (3) Şimdi fiili taarruz hareketinin 
niteliklerine göz gezdirelim. 

a) Fiili Taarruz Kavramı.: 

Bur·aya kadar yapılan açıklar;ıalarla 91. maddenin hareket 
. . 

unsurunun fiilen taarruz oldu~~u açıklığa kavuşrnu::;tur. Ancak ~iilen 

(1) ÖNDER A. Ceza Hukuku Genel Hükümler C.II İst.-1989 Sh.37 
(2) Keza Asta müessir fiil suçunda da 117. madde de hareket un

suru tek tek gösterilmiştir. ( Bknz. Asta Vü. Fiil Böl Um IV) 
( 3) ERf:ıAN S. Askeri Ceza Hukuku 7 .B İstanbul 1983 Sh. 162 
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taar:r-uz kavranıı nedir ? "Taarruz"' sözcü,Z;ünün kelime anlanıı sa
taşma, saldırı, takılma, hücum etrııe gibi anlanılara gelmektedir. 
"Fiilen" sözcüğU ise maddi bir kuvvet kullanımını, eylemsel bir 
durumu ifade ettiği gibi "'Fiili Durum" .tabirinde olduğu üzere hak
sız, kural dışı, gayrimeşru anlamına da gelebilmektedir. Su hal
de kelimelerin sözlük karşılıkları dUşUnülürse "fiilen Taarruz" 
haksız ve maddi bir saldırı eylemini ifade etmektedir. Ancak çe
şitli böiümlende de belirttiğimiz gibi maddedeki fiilen taarruz 
çok daha geniş ve birçok hareketli içine alacak şekilde anla~ıl-

maktadır. 

Doktrinde "~iilen Taarruz" hakkında çeşitli tarifler bu-
1 unmaktadır. Bazı yazarlar fiilen taarruzu vücut üzerinde taar
ruz kasdıyla haksız ve bilavasıta yapılrı: ış bir fiil olarak tarif 
etmektedir. (1) Yine fiilen taarruzun "haksız bir kuvvet istima
li111 oldugu söyle~rnektedir. (2) Öte yandan T.C.K.nun 266. maddesi 
"Şeref ve Şöhret, vakar ve haysiyete kavlen veya fiilen taarruz
dan" bahsetı!iektedir. P.urada "kavlen"' sözcüğü sözle, sözlü olarak 
anlamında kullanıldıgına göre "fiilen" kelimesi de bir hareketi 
ifade etmektedir. Erem bu hususi:a şunları söylemektedir. "T.c.K. 

nun 266. maddesindeki fiilen taarruz hareketlerle hakaret mana
sındadır. Hakaret anlamına gelen hertürlü fiil, hareket, jest 
bu tabire dahildir. ( 3)"' 

Askeri Yargıtayın muhtelif kararlarında da konumuz ile 
ilgili açıklamalar bulmak mümkündür. (A) Askeri Yargı tay karar
larındaki çeş~tli ifadelerden fiilen taarruzun, bir müessir fiil 
hareketi (lfstüne tokat atDiak, yumruk vurmak veya başka suretlerle 

saldırıya geçmek, mukavemet sınırlarını aşan ••• ) (5) ötesinde 

(1) 

( 2) 

( 3) 

(4) 

(5) 

TAŞKIN R. As.Ceza Kanunu Serhi Ankara 1944 Sh. 145 
(Yazar fiilen taarruzun tahribata yol açacak nitelikte olma
sının ~art olmayıp "Dolus Eventualis"in kafi oldu r~unıı söylilyo:a 
RIFAT B. As.c.K. Şerhi İstanbul-1930 Sh.126 "Voies de fait" 
EREN F. Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler C.3 Ankara 1985 Sh.471 
(Yazar, fail tarafından harekete geçirilen vasıtalarla taar
ruz da fiili taarruz mahiyetindedir. demektedir.) 
"Fiilen Taarruz"; bir fiil ve hareketle veya işaretle, sal
dırma, sataşma veya çatlha olarak tanımlanmaktadır. 
As.Yrgt. 4.D. 23.5.1972 156/178 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.1366) 
As.Yrgt.Drl.Krl. 23.4.1966 37/35 (A:ı.Yrg.İçt. M.S.B-1968 Sh.19) 
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her türlü taarruzi mahiyetteki fiil ve hareketleri lı) hatta ha
karet ve tehdit suçlarının ağır hallerini fiilen taarruz olarak 
kabul etrııektedir. Burada bazı kararları zikredelim. "••• içinde 
mermi bulunan tabancanın üste tevcihi fiilen taarruzdur." (2) 
"Nöbetçi amirine silah tevcih eden·~·" (3). "Sanığın elindeki 
silahı yüzbaşıya doğrultarak ayakları civarına ateş etmesi teh
dit sınırını aşar.~ (4) ancak şunu da belirtelimki üstü si-
lahla tehdit veya korkutma için ateş etme fiillerinin taarruz sa
yılması için failin suç kastında devamlılık ve yoğunluk bul.unma
sı gerekmektedir. (5ı} Nitekim bir başka kararda yargıtay "birkaç 
saniye silahı üstüne doğrulttuktan sonra ikaz üzerine indiren sa
nığın hareketi f~ili taarruz sayılmaz~ demektedir. (6) öte yan
dan As.C.K.nun 82. ve 85. maddeleri hürmetsizlik ve hakaret suç
larını düzenlemiştir. Bu suçların ağır halleri, özelli~le fiili 
bir hareketle yapılanları da kast ne olursa olsun taarruz nite
liğinde görülebilmektedir. Örneğin su dolu bardağı üstünün yüzU
ne dölanek hakaret amacı ile de yapılsa fiilen taarruz olarak ka
bul edilmiştir. (7) Kanaatimce üst ve amire tükürmek, omuz vur
mak, başında bulunan şapkasını uçurmak, elbisesini yırtmak gibi 
hareketlerde olayın dluş şekline göre taarruz olarak kabul edile
bilirler. (8) 

(1) As.Yrgt.l.D. 23.12.1969 398/598 (Lül.-Özb. a.g.e Sh.684) 
(2) As.Yrgt.l.D. 3.6.1969 2006/3398 (Lül.-Özb. a.g.e Sh.675) 
(3) As.Yrgt.l.D. 10.12.196-3 2401/1227 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.676) 
(4) As.Yrgt.3.D. 25 .• 5.1965· 444/438 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.677) 
( 5.) "Ben öldürürüm, erkeksen gel döğüşelim''diyerek mağdura vur

maya kalkışan sanığın eyleminin, üstü adi tehdit fiilinin 
daha sonra bu safhada kalmayarak terakki edip tehdit suçunu 
da bünyesinde bulunduran üste fiilen taarruz suçuna dönüştü-
ğü anlaşılmakla ••• "' .. 
As.Yrgt.3.D. 8q3.1977 89/88 (Lül.-Ozb. a.g.e Sh.690-5) 

(6) As.Yrgt.5.D. 19.2.1986 59/28 (As.Yrg.İçt.M.S.B. 1987 Sh.57) 
"Kendisini nöbet kulübesinde uyurken yakalayan üstünü yanın
dan uzaklaştırmak kasıt ve niyetiyle silahını tevcih ederek 
(vururum, çapuk buradan git)diyen sanığın eyleminin fiili teh-
dit suçunu oluşturacağı düşünülmeden •••" · 
As.Yrgt.2.D. 25.2.1965 125/141 (Lül.-Özb. a.,g.e Sh.677) 

(7) As.Yrgt.Drl.Krl. 28.11.1971 40/39 (Lül-Özb. a.g.e. Sh.673) 
(8.) "Sanığın, üstü olan çavuşun yakasından yakalayıp sarsarak, yaka 

düğmesini kopardığı anlaşılmakla fiilin taarruz safhasına gir
diği göz önüne alınarak•••" 
lts. Yrgt. 2.D. 9. 7 .1980 368/368 (Yayınlanmamıştır.) 
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Yine As.C.K.nun 90. maddesi üste mukavemet suçunıı düzen
lemiştir. Bu suçta da fail üste karçı aktif veya pasif bir kuv
vet sarfetmektedir. (1) !şte bu eylem sırasında failin hareketi, 
kendini kurtarır.ak için dahi olsa, mukavemet sınırlarını aşarsa 1 

fiili taarruz hareketi kabul edilebilecektir. As.Yargıtay " Fa- . 

ilin üste karf;ı faik bir kuvvetle karçı koyması fiilen taarruz 
niteliğine dönüşmekle , ••• " diyerek mukavemet hareketinin de ağır 

hallerini fiili taarruz olarak gördü;:,ünü belirtıı.ektedir. ( 2) 
Bunlardan başka, itişme kakışmayı (3), kafa atmayı, (4), dövmek 
için saldırmayı da (5) askeri yargıtayın fiili taarruz hareket
leri olarak kabui ettiğini burada belirtelim. Tünı bu açıklama
lardan s.onra "Fiili Taarruz" hareketini, üst ve amirin viicudun
da tesir yapmaya yönelik olarak yapılan ve onun cismani otorite
sini sarsacak nitelikte, haksız ve maddi bir hareket olarak ni
telendirmek .mümkündür. 

b) Fiili Taarruz hareketinin hukuki niteliği : 

Fiili taarruz hareketini üst veya amirin vücut bütünlüğü
ne ve cismani otoritesine yönelik haksız bir maddi saldırı hare
keti olarak tanımladıktan sonra, bu tanııııa göre, hareketin hukuki 
nitelikleri şu başlıklar altında inceleyebiliriz.(6) 

- Hareket doğrudan üst veya amirin vücut bütünlü~üne ve 

cismani otoritesine yönelik olmalıdır. Yani taarruz üst veya a
mirin cismine karşı yapılmalıdır. Örnegin üst veya amirin araba
sl:nın taşlanması, tahrip edilmesi tabi ki mala karşı işlenmiş 
bir cürümü meydana getirir, velevki arabanın içinde ıııa/~durun da 
bulundugu sırada, onun cismini ve manevi otoritesini tehdit edici 

(1) As. C. K.nun 90. madde.sinde rr.ukaveıı ı et fiili "Üst veya amiri zor
la ve tehdit ile hizmet emrini ifadan men etmek " şeklinde ta
nımlanmıştır. As.Yrgt.Drl.Krl. 11.6.1986 40/40 ~Yayınlanmamı'ş) 

( 2) "Kendisinden görev kağıdı isteyen trafik inzibat r;ürevlisi Us
ttinü ,boğazına sarılıp itekleyen sanıdın fiili üst~ fiilen ta
arruz suçunu _teşkil eder." 
As.Yrgt.4.D. 6.10.1970 452/452 (Ltil-Özb. a.g.e. Sh.686) 

(3) As.Yrgt.3.D. 5.11.1987 190/169 (As.Yrg.M.S.B.-1988 Sh.67) 
(4) As.Yrgt.5.D. 14.5.1986 134/111 (As.Yrg.K. M.s.B.-1987 Sh.58) 
(5) As.Yrgt.Drl.Krl. 5.3.1987 50/41 (As.Yr~.K. M.s.B.-1988 Sh.18) 

(6) Üst veya Amire fiilen taarruz suçunun "'Serbest ve tek hare-
ketli"suçlardan a.lduğu hususunda Bknz. 
ERi-~AN s. Askeri Ceza Hukuku İstanbul 1983 Sh.161 
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nitelikte bir ey~em olmasın, Yine üst vey~ amirin aiJesini yakın
larını hedef alan bir saldırı da fiilen taarruz sayılma~. O kişi
lere karr.ı bir müessir fiil olur. Yine üst veya amiri, aktif ve-, 
ya pasif bir kuvvet kullanarak bir hizmeti yapmaktan men etmeye 
yönelik hareketler mukavemet niteliğinde ise de bu kuvvet kulla
nımı üstün şahsına yönelik bir saldırı veya bir miiessir fiil ha
lini aldığı takdirde fiili taarruz sayılacaktır. Netice olarak fi
ili taarruz hareketi ile üst veya amirin yaralanması şart olmadı
ğı gibi failin yaralamayı amaçlaması da şart değildir. Sapkaya 
vurulması, yakadan tutulması dahi vücuda karşı bir hareketi ifade 

eder. (1) 

- Fiili Taarruz hareketi haksız ve kasdi bir hareket ol
malıdır. Taarruz gayrimeşru bir temele dayanmalıdır. Masumane ve 
samimiyet ifade edici tarzda üst veya amirin vücuduna dokunmak 
sırtını sıvazlamak veya şaka niyetiyle omuzuna vurmak (Hürmetsiz
lik sayılabilirse de} fiili taarruz değildir. Keza hata, irade 
dışı cebirle veya elde olmayan nedenlerle yapılan hareketlerde fi
ili taarruz sayılmaz. 

- Fiili taarruz hareketi -genellikle- tarafların karşı 

karşıya bulu ndukları sırada yapılan bir saldırı hareketidir. An
cak taraflar karşı karşıya almasalar da taarruz suçu işlenebilir. 
As.Yargıtayın bir kararı ilginçtir. As.Yargıtay " ••• Amir ve üste 
fiilen taarruz suçunun maddi unsurunun gerçekleşmesi için gereken 
şartlar nazara alındığında suçun sadece ast olan sanığın milstakil 
hareketiyle, mağdurun gıyabında işlenemeyeceği, mağdurun da hazır 

bulunduğu sırada yapılan taarruz ile teşekkül edeceği, suçun iş
lenmesi sırasında sanık olan ast ile mağdur olan ilst veya amirin
de hazır bulunması gerekeceği cihetle ••• tt demektedir ki ( 2) bu 
düşünceye katılmak mümkün değildir. Kanaatfnıce ast ile üst veya 
amir karşı karşıya oımasalarda fiilen taarruz hareketi yapılabi
lir. Örneğin mağdurun yerneğine zelıir katılması, arabasının firen
lerinin boşal tıla~ak kaza yaptırılması veya elektriı~e çarpılması
na zemin hazırlann~ası gibi eylemlerde faille mağdur olay sırasın
da karşı karşıya almayabilirler. Genel ceza hukukunda doktrinde 
bu tip kasıtlı hareketler müessir fiil olarak kabul edilmekte ve 

(1) TAŞKIN R. Askeri Ceza Kanunu Şerhi Ankara 1944 Sh.145 

(2) As.Yrgt.!çt.Brl.Krl. 12.3.1969 4/4 (Lül-Özb. a.g.e. Sh.682) 

l 



- 64 -

failde adanı öldürme kastı bulunmadığı takdirde T.c.K.nun 456. 
maddesi kapsamında görülmektedir. (1) Öte yandan taarruz fiili 
doğrudan yapılabileceği gibi, fail tarafından harekete geçiril
miş herhangi bir vasıta ile de yapılması mümkündür. (2) 

- Fiili taarruz hareketi maddi bir cebir hareketidir. 
Mağdurun bedenine yönelik ve doğrudan bir kuvvet kullanılarak ya
pılan hareketler maddi cebir hareketleridir. Ancak cebirsiz bir 
eylemle de, örneğin mağduru korkutarak kendisini yaralamasına se·
bep olmakla da fiili taarruz yapılabilir. (30 

- Fiili taarruz hareketi icrai nitelikte bir harekettir. 
r•ıağdura yönelik fiziki bir kuvvet kull.:ı.nılması söz konusudur. An
cak ihmali bir hareketle de bu eylem yapıla~ilir. Örneğin dolu bir 
silahla yaralanmasına bilerek sebep olmak veya arazide soğukta 
bırakarak donmasına sebep o.lmak gibi, hareketler ihmali eylemler
le yapılan fiili taarruz sayılırlar. (4) 

- Fiilen taarruz hareketinin, mağdurda müessir fiil so
nuçlarını meydana getirmeye elverişli bir hareket olması şart de
ğildir. Diğer bir deyişle, failin hareketinin bu suçu gerçekleş
tirmeye objektif olarak uygun bulunması gerekmez. Çünkü 91. mad
de "Fiilen Taarruza Teşebbüs"' halini de asıl suçla aynı derecede 
görmekte ve aynı cezalar ile cezalandırmaktadır. Bu maddede sözü 
edilen teşebbüs hali, hukuki anlamda olmayıp fiili anlamda öngö
rüldüğünden müessir fiile yol açacak nitelikte ve vehamette olma
sa dahi failin fiilen taarruz kastı :ile yaptığı icrai nitelikteki 
hareketleri bu suça yol açabilecektir. (5) 

(1) KIYAK-ŞENEL Adam öldürmek ve müessir fiil cürümleri 
Ankara 1959 Sh.59 

(2l Erem, "'Örneğin bir hayvanı kışkırtmak suretiyle kasten yara
lanmaya sebebiyet vermenin .. de müessir fiil olacağı" görü~ün
dedir. (EREM F. T.C.Hukuku Ozel Hükümler Ank.-1985 Sh.471) 

( 3) TAŞKIN, (Fiili hakaretlerin de 91. madde kapsamında bulunaca
ğını) söylemekte ise de, bu konuda As.C.K.nun 85. maddesinde 
ayrı hüküm bulunduğundan bu görüşe katılmıyorum. 
TAŞKIN R. Askeri Ceza Kanunu Şerhi Ankara 1944 Sh.182 

(4)' DÖNJY;EZER F. Ceza Hukuku Özel Kısım İstanbul 1974 Sh.69 
(5) As.Yrgt.İçt.Brl.Krl. 8.5.1959 58/1861-41 (Lül.-Özb. a.g.e 674) 

Bu konuda geniş bilgi için bknz."Teşebbüs" Sh.116 
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B) TİPİKLİK 

Üst veya Amire Fiilen Taarruz suçunun ikinci unsurunu 
Tipiklik başlığı altında inceleyeceğiz. Tipiklik, bir suçun mad
di unsurlarının gösterdikleri tüm özellikleri içinde toplayan ve 
inceleyen soyut bir kavramdır. (1) Tipiklik, suçla ilgili somut 
hareketin şekil ve karekterini belirler. Diğer bir deyişle hareke
tin hangi kalıplar içinde meydana gelmesi El.alinde o: suç tipinin 
oluşacağını, bize suçun tipiklik unsuru gösterir. Tipiklik unsu
ru ile suçun tarafları, meydana getirdiği sonuçlar, hareket ve 
netice arasındaki bağ ntıliyet Rabıtası" ortaya çıkar. Suçun mad
di ve hukuki sınırları çizilir. 

Burada, tipiklik unsuru olarak, Üst veya Amire Fiilen Ta
arruz suçunun önce taraflarını fail ve mağdurun hukuki durumları
nı, sonra suça yol açan hareketin meydana getirdiği sonuçları ve 
son olarak da hareket ve sonuç arasındaki nedensellik bağını in
celeyeceğiz. 

a) Suçun Faili : 

Ueza hükmü taşıyan tüm kanunlarımızda, suç faillerinin 
yaşayan bir insan o!acaklarından tereddüt yoktur. Ceza Kanunla
rında, hükümlerin çoğunda suç failleri ya hiç belirtiln~emekte, ya 
da "'her kim"', "Bir kimse'" gibi ifadeler kullanılmaktadır • .Ancak 
yine bazı hükümlerde failin niteliği gösteriimektedir. Örneğin 
T.c·.K.nun 207.Md.de "Daire Amiri"', 215 .. Md.de "Hakim", 234.Md.de 
"Asker zabiti" alarak suç faili gösterilmiştir. Yine Askeri Ceza 
Kanununda bazı maddeler failden hiç bahsetmemekte, bazı maddeler 
ise örneğin 57. Md. "Her kim"·, 62.,JYid. "'Askeri şahıslar"', 65 .Md. 
ırsubay - Astsubay", 117.Md. '"Amir-ivlafevk" şeklinde suç failini 
belirtmektedir. Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi, suç fa
ili açısından iki suç tipi ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birinci
si herkes tarafından işlenebilen ve failde özelbir nitelik ara
mayan suçlardır. İkincisi ise "hahsus suçlar" o:lup bu suç tipi 
belirli niteliklere sahip kişiler tarafından işlenebilen suçla
rı ifade eder. 

(1) ~en~ş bilgi, bknz. 
ONDER A. Ceza Hukuku Genel Hükilmler C.II İst. 1989 Sh.44-94 
As.Yargıtay da kararlarında Suçun unsurlarını Fiil, Tipiklik, 
Hukuka Aykırılık ve ı·ıanevi Unsur ola:;,-ak ayırmaktadır. 
As.Yrgt.Drl.Krl. 17.11.1967 58/60 ~MIS O. As.O.K. Ankara 
1976 Sh.284) 
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As.C.K.nun 91. maddesinde suçun failinin kim olduğu hu
susunda bir açıklık yoktur. 91. madde "Amire veya mafevke fiilen 
taarruz edenler ••• " şeklinde bir ifade kullanmış. ancak bu kişi
lerin kimler olabileaeği hususunda bir bilgi vermemiştir. Yalnız 
As.C.K.nun 92. maddesi tahrik hususunda hüküm koyarken; "Amir ve
ya mafevk •••••• suretleriyle madununu tahrik eyler ve madun bu 
tahrik sebebiyle ••• 91. maddede yazılı suçu işlerse ••• " diyerek 
91. maddedeki suç failinin "l'.-'iadun 1r olduğunu göstermektedir. Bu 
açıklamalar sonunda Üst veya Amire fiilen Taarruz suçunun faili
nin f"iA.Dtm olduğu anlaşılmaktadır. Madun sözcüğünün kelime anla
mı 11·A1t, Altta o:lan n· dır. ( 1) Şu halde üst veya Amire göre askeri 
hiyerarşi yönünden alt statüde olan kişiler bu suçun faili olabi
lecektir. Şimdi bu kısa bilgiler ışığında failin hukuki nitelik
lerine bakalım. 

aa) Üst ve Amire Fiilen ~aarruz suçunun faili öncelikle 
Askeri Şahıstır: Askeri Ceza Kanununun mahsus suçları düzenle
yen bir ceza kanunu olduğundan bahsedilmişti. ru nedenle kanun
da yer alan bir çok hüküm yalnız askeri şahıslar tarafından ih
lal edilebilmektedir. İşte 91. maddede yer alan Üst veya Amire . 
taarruz suçu da bu tip suçlardandır. Bu sebeple suçun faili ön
celikle asker kişi a:lmalıdır. Burada Askeri Şahıs kavramını kı
saca açıklamakta yarar vardır. Çünkü. Askeri Ceza Kanunu. şahsi 
nitelik taşıyan bir kanun olup, istisnai haller dışında sadece 
askeri şahıslar hakkında uygulanabilmektedir. Askeri Şahısların 
kimler olduğu As.C.K.nun 3 .• ve 4. maddeleri ile 353 sayılı As. 
r·1.K. Y. U. K.nun ıo. maddesinde gösterilmiştir. Bu maddeler ışığın
da Askeri Şahısları şu şekilde sıralamak mümkündür.(2) 

- Muvazzaf Askerler : Subaylar, Askeri Memurlar, Askeri 
öğrenciler, Astsubaylar, Erbaşlar (Çavuş-Onbaşı) ve erler. 

- Yedek Askerler : Yedek Askeri Memurlar, tatbikat ve 
eğitim gibi. maksatlarla hizmete çağrılanlar. 

- 1475 sayılı İş Kanuna göre Askeri İşyerlerinde çalı
şan işçiler. (Amirleri ile olan ilişkilerde) 

- 657 sayılı kanun gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
çalışan memurlar, müstahdemler ve diğer sözleşmeli personel. 

( 1) Hukuk Terimleri' S özlüğU Av. Hüseyin Öz can Ankara 1974 
(2) Askeri Şahıslar hakkında daha ayrıntılı bilgi için Blmz. 

Elli•iAN S. Askeri Ceza Hukuku İstanbul-1983 Sh. 76-130 



- 67 -

- Askeri makamlarca gözaltına alınmış veya As.Yargı or
ganlarınca tutuklanmış ve hapsedililiiş kişiler, savaş esirleri, 
savaş anında o.rdu nezdinde bulunan veya orduyu takip eden kioiler 
ve ilan edilen harekat bölgesinde ordu r,ensublarına karşı taar
ruzda bulunanlar. (Belirli istisnalar dahilinde) (1) 

Sivil kişilerin Üst vey n Amire fiilen taarruz suçunun fa
ili olmaları mümkünmüdür ? Burada öncelikle iı:ıtirak miiessesesi 
akla gelmektedir. Gerçekten Askeri bir şahsın üst veya amire fii-

. ' 

len taarruz suçuna sivil bir şahış da i$tirak etmi~ olursA sivil 

ııahıs hakkında nasıl bir uygulaıı.a yapılacaktır. Bu konuda önce 
Askeri Ceza Kanunundaki işi:tirak hükümlerine bakalım. As.C.K.nun 
41. waddesinin ı. fıkrası "Askeri cUrürn ve kabahatlere ir.,ıtirak 

halinde T.c·.K.nun 64-67. maddeleri uygulanır." demektedir. T.c.
K.nun 64. maddesi ise bir cürüme ir;tirak edenlerden her birinin 
o fiile mahsus ceza ile cezalandırılacağına amildir. Öte yandan 
353 sayılı As • .r-i.U.K.nun 12. maddesi "Askeri mahkemelerle adliye 
mahkemelerine tabi kişiler tarafından bir suçun müşterek i~len
mesi halinde, eğer suç askeri ceza kanununda yBzılı hir suç ise 
sanıkların yargılamaları askeri mahkemede; eğer suç askeri ceza 

kanununda yazılı değilse adliye rrıahkeınelerinde yapılır." demek
tedir. Tünı bunlardan Üst veya Amire fiilen taarruz suçuna sivil 
bir şahsın T.C.K.nun 64-65. maddeleri gereğince iştirak etmesi 
halinde s.ivil şahıs hakkında da As.C.K.nun 91. maddesinin uygu

lanması gerektiği ortaya çıkmaktadır. (2) Doktrinde bu görUşte
dir. (3) Sivil şahısın 91. maddeye tabi olmasının bir başka ha
li 353 sayılı As.N.U.K.nun 14. liladdesinin H fıkrasında mevcut
tur. Bu maddey~ göre savaş halinde ilan edilen harekat bölge-

(1) "Er ve erbaşlar izinli veya istirahatli ve hava değişiminde 
olsalar dahi askeri kişi sıfatları devam eder." 
As.Yrgt.l.D. 12.5.1965 55/54 (Lül.Özb. a.g.e Sh.676) 

(2) "Tuzla Askeri kampında, kampa girme meselesinden dolayı Ast
subay olan kardeşi ile birlikte kamp müdürüne taarruz eden 
sivil şahıs hakkında da As.C.K.nun 91. madde uygulanmalıdır." 
As.Yrgt.l.D. 7.1.1987 370/362 (Yayınlanmamıştır.) 

(3) ERı•ıAN s .. Askeri Ceza Hukuku 7.B. İstanbul 1983 Sh.90 
Aynı görüş : TAŞKIN R. As.C.K. ~erhi Ankara 1944 Sh.47 
As.Yrgt.Drl.Krl. 24.2.1967 12/14 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.383) 
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sinde askeri kişilere karşı işlenen mukavemet ve müessir fiil 
suçlarında As.C.K.nun 90-91. maddelerinin uygulanacağı öngörül
mektedir. Burada son olarak, yine savaş halinde 91. madde ile i
lişkili olarak As.C.K.nun 93, 94. ve 100. maddelerinin de sivil
lere uygulanmasının mümkün olduğunu belirtelim. (1) öte yandan 
353 sayılı As.N.U.K.nun 11. maddesinde asker olm?yan kişilerin 
bazı hallerde askeri mahkemelerde yargılanacakları hükme bağla
narak, bu maddenin B ve C fıkralarında "Birinci askeri yasak böl
geler içinde veya nöbet yerlerinde veya karaka~, kışla ve karar
gahlarda nöbetçi devriye vesair askeri hizmet yapan görevlilere 
karşı, sivil kişilerin işleyecekleri fiilen taarruz suçlarına as
keri mahkemelerde bakılacağı öngörülmüş ise de, bu suçlardan do
layı sivil kişi hakkında Askeri Ceza Kanunu değil Türk Ceza Ka
nunu ilgili hükümleri uygulanacaktır. (2) 

bb) Üst veya Amire Fiilen Taarruz suçunun faili ast veya 
maiyettir : Öncelikle bu kavramların kısaca açıklamalarını yap
mak gerekir. üst (Mafevk) tabiri As.C.K.nvn 13/3. maddesinde ve 
İç Hz.K.nun ıo. maddelerinde benze:ız' şekillerde tarif edilmekte
dir. Bu hükümlere göre üst, rütbe ve kıdemce büyük olan asker ki
şi olarak tanımlanabilir. Rütbe tabiri, T.S.K.Per.K.nda ve İç Hz. 
K.nda askeri kişilerin özel kanunlar gereğince kazandıkları aske
ri Unvanlar olarak tanımlanmakta, Kıdem ise belli rUtbeye başlama 
tarihinden itibaren o. rütbede hizmet süreleri ve yet~rlilik bakı
mından kabul edilen üstünlük sırası olarak açıklanmaktadır. 
Ast (Madun) ise üstün rütbe ve kıdemce aşağısında bulunan askeri 
şahıs olarak tanımlanmaktadır. (İç Hz.K.nun ıo.maddesi) Askeri 
mevzuatta kullanılan amir tabirini As.e.K.nun 13/2. ve İç Hz.K. 
nun 9. maddeleri açıklamaktadır. Buna göre Amir, makam ve memu
riyet iti barıyla emret1ıek yetkisine haiz kimsedir. Yine İç Hz.K. 
nun 9. maddesine göre Amirin emri altında görevli bulunan askeri 
şahıslar maiyet olarak tanımlanabilir. Maiyet, bir amire emir ve 
komuta yönünden bağlılı5ı ifade eder. Maiyet kaideten ast ise de 
istisnai hallerde bir üst de ~aiyet olabilir. ayrıca her ast mut
laka maiyet değildir. 

(1) 353 sayılı As.M.U.K.mm 11/A. maddesinde bu husus ayrıca hük
me bağlanmıştır. 

(2) "İnzibat görevlisine taarruz eden sivil şahsın askeri mahke
mede yargılanması, ancak hakkında T.C.K.nun hükümlerinin uy
gulanması gerekir." 
As.Yrgt.Drl.Krl. ıo.6.1964 80/112 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.676) 
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Görüldüğü gibi Üst-Amir tabirleri farklı kavramlardır. 
Suç faili. açısından da "Üste taarruz" ile 11 Amire Taarrıız" ayrı 
ayrı suçlardır. Ust~ taarruz suç~ sadece bir ast tarafından iş
lenebilir. Buradaki "Ast" ise üniforma sahibi (Askeri kıyafet) 
gerçek asker kişilerdir. Yani Subaylar, Astsubaylar, Tfzman Ça
vuşlar, Askeri Memurlar, Erbaşlar ve erler ve Askeri öğrenciler; 
"Üste Taarruz" suçunun .faili olabilecek asker kişilerdir. B~r 
askeri kıyafet taşımayan diger asker kiş~ler ise yani askeri bir
lik ve kurumlarda çalıçan sivil memur, işçi ve müstc,ihdemler an
cak maiyet sıfatıyla 11 Amire Taarruz" suçunun faili ola bilirler. ( 1) 

.Burada askeri öğrencilerin astlık ve maiyet durumlarında bazı 
özellikler bulunduğunu da belirtmek gerekir. Bilindi ği gibi Tilrk 
Silahlı Kuvvetlerinde hem orta ö~retinı derecesinde, heırıde yUksek 

öğretim derecesinde öğrenim gören askeri öğrenciler mevcuttur. 
211 sayılı İç Hz.K.nun .'ıl3. maddesi bu konuda ayrıntılı bir hü
küm bildirmekte ve . şöyle demektedir. Liselerden yukarJ okul, yük
sek okul ve iiniversitelerde okuyan askeri öğrGnciler Askeri Cez:a 
ve Askeri Muhakeme Usul~ kanunları ile, bu kanunun tatbikatı ba

kımından askerlik mükellefiyeti altına girmiş addolunur. Ve di
ğer askerler hakkında tatbik olunan hükümler bunlar hakkında da 
tatbik edilir. Bütün askeri ögrenciler; subay ve askeri mem1ırla
ra karşı ast durumunda olup gerek kendi aralarında ve gerekse 
astsubaylara· ve erbaş ve erlere karşı astlık . .,e üstlilk münasebet
leri yoktur. Lise, ortaokul ve eşidi okullar askeri öğrenci1eri; 
bu kanunun 14. maddesinin asta tahmil ettiği vazifeleri aynen 
yapmaya mecburdurlar. Hilafına hareket edenler diğer askerlerin 
tabi oldugu cezai müeyyidelere tabidirler. Şu halde lise seviye
sinde öğrenim gören askeri ö~renciler sadece subay ve askeri me
murlara karşı ast durumunda bulunmakta ve bunlara karşı fiilen 
ta arruzda bulunmaları halinde haklarında As.C.K.nun 91. maddesi 
uygulanabilmektedir. (2) 

(ı) "Askeri iş yerinde çalı:~an sanık sivil şahsın, emri al tında 
çalıştığı mağdur astsubaya müessir fiil ika etmesi amire fi
ilen taarruz suçunu teşkil eder." 
As.Yrgt.2.D. 9.5.1968 427/421 (LUl.-Özb. a.g.e Sh.681) 

(2) "Askeri öğrencilerin ancak subay ve askeri memurlara karşı ast 
durumunda oldukları kanunla belirlendiı_:ine göre sanığın mağdur 
astsubaya karşı işlediği müessir fiil suçunun T.C.K.nun ilgili 
maddeleri gereğince cezalandırılması gerekeceğinden ••• " 
As.Yrgt.ı.n. 30.5.1977 204/199 (Lül.-O~b. a.g.e. Sh.690-6) 

' 
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Öte yandan fiili askerlik hizmetlerini yapan er ve erbaş
ların (Çavuş-Onbaşı) durumlarında da, inceleme konumuz açısından 
bazı Bzellikler vardır. Bu kişilerin çavuş-onbaşı-er zinciri i
çinde birbirlerine karşı astlık ve üstlük halleri mevcut olmakla 
birlikte, kendi aralarında bir kıdem sıralaması bulunmadığından 
bazı istisnai haller dışında, astlık ve üstlük münasebetleri yok
tur. Bu hususun istisnası ise, bu kişilere ilgili kanun, talimat 
ve ya emirler çerçevesinde belirli bir hizmet için amirlik yetki
si verilmesi halinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin ikiside onbaşı 
rütbesinde bulunan şahıslar arasında herhangi bir astlık-üstlük 
ilişkisi mevcut değilse de, şaye~ bunlardan birine usulüne uygun 
olarak belirli bir görevi yürütülmesi amacıyla amirlik yetkisi ve
rilmiş ise bu durumda bu kişi aynı rütbedeki diğer onbaşılara gö
re üst statüsü kazanacaktır. (1) 

cc) Ast veya maiyet olmayan asker kişilerin üst veya ami
re taarruz suçunu işleyebilecekleri haller 

Bu hallerden birincisi, failin üst olmasına rağmen hizmet 
yönünden kendisinden daha alt rütbede bir askeri şahsa bağlı ol
masıdlir. T.S.K. de ba..zı haller vardır ki üst aynı zamanda maiyet 
statüsünde olabilir. Örneğin bir askeri karargahta Kurmay Başkanı 
karargahın amiridir ve komutan adına emir verme yetkisine sahip
tir. Aynı karargahta Kurmay Başkanından daha kıdemli Asker kişi
lerde görev yapıyor olabilir. Keza bir askeri fabrikada fabrika 
müdüründen daha kıdemli subay maiyet olarak çalışabilir. Yine 
bir askeri hastanede hastane baştabibinden daha kıdemli bir suba
yın görev yapması mümkündür. (2) İç Hizmet Yönetmeliğinin 15.mad
desi şöyledir. "Amirlerin emirlerini maiyetinde bulunan ve rütbe 
ve kıdemce kendisinden büyük personel de yapmaya mecburdur." Yi
ne aynı yönetmeliğinin 13-27 maddeleri bu hususta çeşitli hiikUm
ler öngörmektedir. Görüldüğü gibi mevzuat ast olan kişinin aynı 
zamanda amir de olabileceğine amildir. (3) İşte bu hallerde 

(1) "Bölük nöbetçi çavuşu ile.diğer çavuş arasındaki, nöbetçi ça
vuşluğu görevinden kayna~lanan müessir fiilde, nöbetçi çavu
şunun As.C.K.nun 13-15,' Iç.Hz.K.nun 9. ve İç Hz.Y.nin 396. 
maddeleri gereğince amir sıfatı olmakla üst sayılması gerekir." 
As.Yrgt.Drl.Krl. 12.1.1989 30/11 (Yayınlanmamıştır.) 

(2) "Hastane baştabib vekili Tbp.Atğm. ne karşı, hastane levazım 
Nüdürü Yüzbaşının müe'ssir fiilinin, ami-re fiilen taarruz ola
rak kabulü bakımında gerekli araştırmanın yapılması ••• " 
As.Yrgt.l.D. 19.4.1955 1135/587 {Özbakan As.Yrg.!çt.-1964/6) 

(3) As.Yrgt.Drl.Krl. 20.6.1969 54/52 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.358) 
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rütbe veya kıdemce büyük olan üstün aı ıı ire karşı irleyecelti fii

len taarruz suçu "Amire Fiilen Taarruz" suçunu oluçturacaktır.(l) 
Burada enterasan bir nokta bu kişilerin karşılıklı fiilen taar
ruzda bulunmaları hali dir. Kanaatimce böyle bir durumda maiyet 
olan üstün suçu "Amire lt'iili Taarruz" olacak, amir olan astın 
fiili taarruzu ise "Üste Fiilen Taarruz" olacak ve her ikisi hak
kında da As.C.K.nun 91. maddesi tatbik edilecektir. 

Ast veya maiyet olmasa da Üst veya Amire Fiilen Taarruz 
suçunun işlenebileceği ikinci hal As.C.K.nun 106. maddesinde hii
küm bulan "Askeri Karakol ve nöbetçi ve devriyeye taarruz" edil
mesi halidir. 106. madde şöyle demektedir. "Askeri KarAkol, nö
betçi ve devriyeye •••• fiilen taarruz eden, bu suçları amire 
karşı yapmıç sayılır ve öylece cezalandırılır. Askeri Ceza Kanu
nu tatbikatında nöbetçi, barışta veya savaşta emniyet, nıııhafaza, 

disiplin ve tarassut maksatlarıyla silahlı olarak bir mahalde gö
revlendir.ilen ve bel.i.rli b.i.r ~örev (Nöbet) ta1iıı.atı bulunan as
keri kişidir. (As.C.K. hd.15/1), (2) Yine Askeri Ceza Kanunu tat
bikatında karakol tabiri, savaşta veya barışta yukarıda açıkla
nan maksatlarla konulan ve bir amir emri altında görev yapan si
lahlı asker grubudur~ As.li.K.nun (Md.15/2) (3) Devriye tabiri, 
ise savaşta veya barışta yine yukarıda sayılan emniyet, umhafaza, 
disiplin ve tarassut n~ksatları ile belirli bir bölgede seyyar 
görev yapan bir veya daha ziyade sayıda askeri kisilerdir. (As. 
C.K. ~d.15/3) (4) 

(1) İç 11izır,et Yönetmeliğinin bu hi.ikiimlerinin 211 sayı1ı İç Hz.K. 
nun ilgili maddelerine aykırı olnıadıgına dair, Bknz; 
D~nıqtay D.D.K. 7.1.1966 370/K.D.100-102 sayıJ.ı kararı 
(Ozbakan Hulusi T.K.K. İç Hz.K • .tt.nkarr:ı 1984 Sh.102) 

( 2) "lVievsirn nedeniyle boş bulunan subay gazinosu ve motel lerdeki 
malzemelerin korunması maksadıyla, belirli nöbet talimatı çer
çevesinde silahlı nöbetçi olarak nöbet tutan maftdur er' in sa
nık astsubaya karçı amirlik sı.fa tı ıuevcut tur. 11 

As.Yrgt.Drl.Krl. 2.12.1977 98/91 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.718-4) 
"Silahlı nöbetçiye karşı müessir fiilde bulunan sanık Binbası-
nın As. C..K.nun 91. maddesi gere€;ince cezalandırılması ••• t1 ·· 

As.Yrgt.2.D. 27.4.1988 376/355 {Yayınlanmamıştır.) 
( 3) 11 İnzibat erlerinin karakol sıfatını iktisap edebilmeleri için 

görevleri sırasında silahlı olmaları ve inzibat kolluğu taşı
maları gerekir. t1 

As.Yrgt.!çt.Brl.Krl. 24.2.1971 2/1 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.718) 
( 4) "Devriye hizliletleri esnasında, bu hizmetin gere ~i olan ve T. -

S. K. Kıyafet kararnamesinde gösterilnıi n olan silahı taşıma.dık
ları anlaşılan inzibatların üst olarak kabulü mümkün değildir~ 
As.Yrgt.Drl.Krl. 1.11.1968 93/92 (I1ül.-Özb. a.R.e. Sh.71?) · 
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b) uuçun Mağduru 

Üst veyaAmire Fiilen Taarruz suçunun mağduru, As.C.K.nun 
91. maddesinde "Amir veya :Mafevk" olarak açıkca belirtilmişttir. 
Şimdi bu ibarenin özelliklerine bakalım. 

aa) Amir veyaMafevk, herşeyden önce askeri şahıstır. As
keri şahısların özellikleri önceki kısımlarda açıklanmıştır. As
keri şahıslardan hangilerinin bu suçun mağduru olabileceklerine 
geçmeden önce sivil kişilerin durumuna bakmak gerekir. P.ilindiP.;i 
gibi bu suçun faili istisnai durumlarda sivil kişi olabilmekte i
di. Ancak suçun magduru her zaman askeri şahıs~ır. Sivil bir ~alı
sın bu suçun mağduru alması mümkün değildir. Bir sivilin T.S.K. de 
üst veya amir sıfatıyla görev yapması da düşünülemez. Konuyu can
landırmak için burada bir tartışma açalım. Örneğin Milli Savunma 
Bakanı sivil bir şahıstır. Halen M.S,.B. lı;:;ının kadrolarında da 
çeşitli rütbelerde Subay Astsubay ve memurlar çalışmaktadır. Ba
kan ise bu kururııun en yüksek dereceli amiridir. Acaba Bakan'a 
karşı, burada görev yapan askeri kişilerden birinin müessir fiil
de bulunması halinde As.C.K.n~n 91. maddesi uygulanabilir mi ? 

Kanaatimce mümkün değildir. Çünkü M.s.B.lığının askeri askeri şa
hıs sayılması düşünülemez. Böyle bir suç olsa olsa Bakan'a karşı 
yapılan bir müessir fiil suçu olarak genel hükümler gereğince ko
vuşturulabilir. Sivil bir şahsakarşı fi~len taarruz hali yine 
"şahısta hata" durumunda söz konusu olabilir. Üst veya Amir.ine 
taarruz sırasında madunun hata sonucu suçu sivil bir şahsa işle
mesi durumunda ne olacaktır ? As.C.K.nun 44. maddesi:rle yapılan 
genel atıf nedeniyle burada T.C.K.nun 52. maddesi uygulanabilir.(1) 
Dolayısıyla fail hakkında As.C.K.nun 91. maddesinin tatbiki müm
kün bulunmadığından sivil şahıs yine bu suçun mağduru olamayacak
tır. ( 2) 

bb) Üst (Mafevk) sıfatıyla suçun mağduru olma halleri : 

Üst.sıfatıyla yalnız rütbe sahibi şahıslar suçun mağduru 
olabileceklerdir. Dolayısıyla Subaylar, astsubaylar, askeri me
mµrlar, uzman çavuş ve uzman jandarma Çavuşları gerek kendi ara
larında gerekse diğer askeri şahıslara karşı rütbe ve kıdem yö

nünden astlık-üstlük sıfatlarını taşıdıkları için suçun mağduru 
olabilirler- Burada, bu kişiler bakımından önemli olan husus 

(1) ~.c.K.nun 52. maddesi için Bknz. 
ONDER A. Ceza Hukuku GenelHükümler İstanbul-1989 Sh.355 

( 2)' ERhAN s. Askeri Ceza Hukuku 7.B. İstanbul-1983 Sh.204 



- 73 -

aynı rütbe ve kıdemce bulunan askeri şahısların sicil sıralaması 
yönünden alt veya üstte bulunmalarının (T.s.K. Per.K. Md.3/c) mağ
dur sıfatlarını etkiledigidir. Dolayısıyla rütbe ve kıdem itiba
rıyla aynı seviyede dahi olsalar bu kişiler arasındaki yeterlilik 
sicili sıralaması ast veya üst sayılmalarına yol açtığı için, ken
di aralarında işlenen fiili taarruz suçunuda suçun mağduru olma
ları mümkündür. (1) Son olarak kıtada görev yapan erbaşların da 
(Çavuş-Onbaşı) yalnız astlarına karşı bu snçun mağduru olacakları
na işaret edelim. ~2) 

cc) Amir sıfatıyla suçun magduru olma halleri : 

Rütbe sahibi askeri şahıısların üst sıfatıyla her zaman 
suçun magduru olmaları mümkün ise de, amir sıfatı.yla suçun mağ
duru olabildikleri ra ller sınırlıdır. Amir sıfatıyla sııçun mağ
duru olmaları için failin yalnız ast olması yetmemekte, ayrıca a
ralarında amirlik-maiyet ilişkisinin alması gerekmektedir. Su 
halde bu suçun amire fiilen taarruz olarak gerçekle ~mesi için 

mağdurun amiri olması failin onun maiyetinde çalışıyor bulunması 
gerekmektedir. Bu hal genellikle üç durumda önem kazanmaktadır. 
Birincisi bundan önceki kısımda belirttiğimiz amirin ast rütbe 
olması halidir. Burada amir ast rütbeli olduğu halde amirlik sı
fatıyla suçun mağduru olmaktadır. !kincisi T.S.K. da görevli si
vil şahısların durumudur. Bu şahıslar yalnız amire fiili taarruz 
suçunu işleyebilmektedirler. Yani fiilen taarruzda bulundukları 
askeri şahıs amirleri ise 91. maddedeki suçun oluşması mümkündür. 

Çünkü İç Hz.K.nun 115. maddesi bu kişilerin yalnız emri altında 
çalışt~ğı amirlerine karşı ast sıfatını alabileceklerine amirdir. 
(3) Üçüncü hal ise fiilen taarruz suçunun As.C.K.nun 106. ma.dde
sinde yazılı As.Karakol, nöbetçi veya devriyeye karşı işlenmesi 
duruıııunda ortaya çıkmaktadır. Zira 106. madde bu kişilerin görev 
sırasında maruz kalacakları fiilen taarruz suçlarının amire kar
şı yapılmış sayılaca~ını öngörmektedir. (4) 

(1) As.Yrgt.Gen.K.rl. 19.4.1943 224/916 (Özbakan İç Hz.K. Sh.114) 
( 2) "Sanığın suç tarihinden sonra, geçmişe şamil o:larak terfi et

mesi olay tarihindeki sıfatını etkilemez." 
As. Yrgt. 2.D. 20. 3.1958 145/1142 (Lül. -Özb. a.g.e. Sh.430) 

(3) As.Yrgt.2.D. 9.5.1968 477/421 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.681) 
(4) Blaız. -Önceki kısım-Sh.71' deki açıklamalar. 

As.Yrgt.ı.D. 4.5.1964 497/506 (Liil.-Özb. a.g.e. Sh.676) 
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c) Sonuç 

Üst veya Amire Fiilen Taarruz suçu bir zarar suçudur. 
her nekadar maddenin ı. 2. ve 3. fıkraları fiilen taarruz neti
cesinde amir veyaüst~te bir yaralanma meydana gelmesini şart 
koşmamışsa da burada meydana gelen asıl zarar üst ve amirin cis
mani varlığında zedelenen komuta otoritesi ve askeri disiplindir. 
Failin fiili taarruz hareketini yapması hat~a teşebbüs etmesi i
le birlikte bu zarar meydana gelmiş demektir. (1) Dikkat edilir
se As.C.K.nun 91._ maddesi ile T.C.K.nun 456. maddesi tipiklikte 
neticenin belir~.i.şi bakımından tamamen farklı yollar izlemişler
dir .. T.C.K.nun 456. maddesinde failin hareketinin müessir fiil 
suçunu oluşturabilmesi için gerçekleşmesi gereken sonuçları ay
rı ayrı saymıştır. ( 2). T.C.,.K.nun 456. maddesinde yazılı suçun o
luşması için hareketin mutlaka bu sonuçlardan birini oluşturması 
gerekmektedir. Halbuki As.G-.K.nun 91. maddesinin ı. 2. ve 3. fık

raları suçun oluşması için herhangi bir sonuç göstermemiş. sade
ce hareketi göstermekle yetinmiştir. ı•1adde de yalnız 4. fıkra 
"Tahribat veya ölüme muçip olursa" diyerek, hareketin meydana 
getireceği sonuca gö~e bir hüküm serdetmiştir. Şimdi 91. madde
nin fıkralarını sonuç yönünden ayrı ayrı inceleyelim. 

- 91. maddenin ı. fıkrasında, yukarıda da bahsedildiği 
gibi açık bir sonuç öngörülmemiştir. Kanunkoyucu bu fıkrada fi
ilen taarruz hareketinin yapılması~ı,hatta teşebbüs edilmesini, 
eylemin tamamlanmasını için yeterli görmüştür. ~anaatimce burada 
meydana gelen sonucu maddi sonuç ve manevi sonuç olmak üzere· iki
ye ayırabiliriz. haddi sonuç, eylemin üst veya amirin vücudunda 
yani maddi varlığında meydara getireceği zararlardır ki fıkra 
bu zararların oluşmasını şart koşmamıştır. hanevi sonuç ise, ey
lem ile itaatsizlik hissiyatının aç~ğa vurulması ve askeri di
siplinin zedelenmesidir. Fıkranın teşebbüs halini de aynı dere
cede cezalandırmasının asıl nedeni budur • .ourada birazda fıkra
daki vehamet kavramı üzerinde durmak gerekir. Madde "az vahim 
haltr mevcut ise cezanın azaltılabileceğini öngörmektedir. Bura
daki az vahim hal ibaresi daha ziyade sonuçla ilgili bir kavram-

(1) Geniş bilgi için Bknz. 11 Suç tipinin koruduğu hukuki yarar" 
( 2) Bknz. I. Bölüm "lYıüessir fiil Kavramı" 
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dır. Yani meydana g~len maddi ve manevi sonuçlar vehamet derece
sinin takdiri için ölçü alınacaktır. (1) 

- 91. maddenin 2. ve 3. fıkralarında ise eylemin belir
li şekil ve ortaıiilarda yapılması halinde, cezanın ağırlaşacağı 
öngörülmektedir. Kanunkoyucu bu fıkralarda da açık bir sonuç 
göstermemiş olup suçun, gerek mağdur, gerekse disiplin açısın

dan daha büyük tehlike yarattığı bu halleri ağırlatıcı sebep o
· ıarak belirtmekle yetinmiştir~ Bu nedenle ı. fıkradaki sonuçla-
rın bu fıkralar içinde geçerli oldur~unu söyleyebiliriz. 

- 91. maddenin 4. fıkrası ise sonuç açısından açık bir 
hüküm getirmekte ve bir ağırlatıcı neticeyi fıkrada göstermekte
dir. Bu hükıLe göre, 1. 2. ve 3. fıkralarda yazılı fiili taarruz 
sonunda mağdurun vücudunda tahribat meydana gelmesi veya fiilin 

ölümü nücip olması hallerinde bu fıkra uygulanacaktır. (2) Bu
radaki az vahim hal ibaresi yalnız mağdurun ölüm haJ.ine münha
sır oldugu için tamamen hareket unsuru ve f'ailin kas_t ve saikle
ri ölçü alınarak saptanacaktır. 

- Burada son olarak 91. maddeye bağlı olarak 93. ve 94. 
maddeler sonuç bakımından irdolenebilir. Bu maddelerdeki fiilen 
taarruza sevk ve tahrik ibareleri bu h'.l kümlere bir tehlike suçu 
görüntüsü vermekte ise de kanaatimce bu maddeler 91. madde den 
ayrı mütaala edildiğinde zarar suçu ni teliP;i göstermektedir. ( 3) 

d) Nedensellik Bagı 

~ipiklik unsurunun tamamlanması için, eylem ile netice 
arasında bir nedensellik bağının kurulabilmesi gerekrnektedir.(4) 

(1) 
( 2) 
( 3) 

(4) 

As.Yrgt.Drl.Krl. 20.12.1974 86/65 (Lül.-Özb.a.g.e. Sh.690) 
Geniş bilgi için Bknz. "Suçun ağırlatıca sebepleri" 
Bayraktar; Bu suçların hukuki nitelikleri bakımından ba~ım
sız suçlar oldugu görü9ilndedir. 
BAYRAKTAR K. "Suç i:,.:leılieye tahrik cürıııU" İst. 197'/ Sh.84 
aynı görUç:As~Yrgt.1.n. 11.5.1964 482/526 (LUl. Özb. Sh.698) 

' "Hükümlülüğü gerektiren fiil ile netice · arasında illiyet 
rabıtasının bıll unması r;ere kir." 

As.Yrgt. 2.D. 26.1.1956 E.55/4087 K.285 (l'lilli S~wunma Ba
kanlıgı 1964 Sh.l) 

l 
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Nedensellik bagı, suçla ilgili hareket ile meydana getirdiği so
nuç arasındaki ilişki, yani dış alemde oluşan değişikli.?r,in failin 
fiiline baglanabilmesi halidir. (1) Genel Ceza Hukukunda genellik
le 456. maddede de oldugu gibi, suçların meydana getirdiği sonuç
lar gösterilmiş, hareketin nitelikleri ve nedensellik ba~ı belir
tilmemiştir. Bu nedenle, Türk Ceza Hukukunda önce fiilin sonııcu
nun kanunda gösterilen sonuçlar olup olmadığına bakılmakta, sonra 
o sonucu doğuran hareketle ilişkisi araştırılmaktadır. Daha önce
ki açıklamalarımızda, Ü'st ve Amire Fiilen Taarruz suçunu düzenle
yen 91. maddenin ı. 2. ve 3. fıkraların-ın "Üst veya Amire Fiilen 
Taarruz eden veya Taarruza teşebbüs eden ••• " diyerek suçla ilgi
li hareketi gösterdiğini, ancak meydana gelecek sonucu belirtme
diğini, bu husustayalnız 4. fıkrada ıtTahribat ya da ölüm mucip o
lursa ••• ır şeklinde bir sonuç gösterildiğini söylemiştik. GörüldU
ğü gibi ilk üç fıkrada, fiilen taarruz veya buna teşebbüs hareke
ti ile birlikte sonuç da belirmektedir ve önceki bölümde açıklan
dığı üzere buradaki asıl sonuç askeri disiplinin bozulmasıdır. 
Mağdurun tahribat veya ölüm halleri haricindeki yaralanmaları hu 
sonucu değiştirmemektedir. Şu halde "fiilen taarruz veya buna te
şebbüs~ eylemi hem hareketi, hem de disiplinin ihlali sonuccnu 
birlikte getirmektedir. (2) Dolayısıyla bu eylemle mağdurun mad
di varlığına yönelik saldırı, aynı zamanda askeri otorite ve di
sipline de zarar verdiğinden, hareket ve sonuç arasındaki doğru
dan ilişki kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Demek ki ilk üç fık
rada nedensellik bağını kurarken, disiplinin ihlali (ve varsa 
mağdurdaki müessir fiil sonuçları} ile fiilen taarruz hareketi 
birlikte değerlendirilecek ve sonuca bu hareketin yol açıp açma
dığ~ tesbit edilecektir. 2. ve 3. fıkralarda, hareketin belirti
len şekil ve hallerde yapılması durumunun suçun unsurlarıyla il
ğisi olmayıp, bunlar tehlikeyi arttırıcı özellikleri dolayısıyla 
ağırlatıcı nedenlerdir. Keza fıkralardaki "az vahim hal" ibare
leri, hareket ve neticenin değerlendirilmesine matuf ibarelerdir. 

(1) Geniş bilgi için Bknz. Önder A. Ceza Hukuku Genel Hükümler 
II.CiLt Istanbul 1989 Sh.91 
Keza: Dönmezer-Erman Ceza· Hukuku C.I 9.B. Sh.461) 

(2) "Disiplinin ihlali" soyut bir kavram ise de ilgili kanun ve 
mevzuat, emirler, askeri örf adet ve gelenekler bu kavramı 
sornui:;laştırmak için ölçü olabilecektir." 
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91. maddenin 4. fıkrasında, nedensellik bağı madde de 
açıkca belirtilmiştir. Fıkra "taarruz, üst veya amirin vücudun 
tahribata veya ölüme mucif' olursa ••• " demekte ve "mucip olursa" 
ibaresiyle nedensellik bagını da içermektedir. hUCİP OT,r1ıAK söz
cüklerinin kelime anlamı (İcap etmek, sebep olıııak, vesile olmak) 
olarak çevrilebilir. (1) Şu halde mağdurun vUcudunda tahribat 
veya ölüm haline failin fiilen taarruz hareketinin sebep olup 
olmadıgı, nedens~llik bağının kurulması i~e ortaya çıkacaktır. 
Bilindiği gibiburadaki fiilen taarruz eyleminde,failen objek
tif sorumluluğu mevcuttur • .Ancak acaba failin hareketinin doğru
dan neticeyi meydana getirmesi şart mıdır ? Genel CezaHukukunda., 
tatbikatta ve doktrinde gerek ihrna.l suretiyle icra edilen suçlar
da (2) gerekse hareketin dolaylı sonuç doğurması suretiyle orta
ya çıkan suçlarda nedensellik bağının bulunduğu kabul edilmekte
dir. (3) Askeri Yargıtay ise bunu kabul etmemektedir. (4) Kanaa
timce askeri yargıtayın görüşüne katılmak mümkün değildir. Madde 
"mucip olursa" ibaresini kullandıgJ:na göre fiilen taarruz hare
ketinin sebep oldugu dolaylı sonuçlardan da faili sorumlu tutmak 
gerekmektedir. (5) 

(1) Hukuk Terimleri sözlügü Av. Hüseyin ÖZCAN Ankara 1974 
( 2) DÖNhEZER-ERl';ı.AN Ceza Hukuku Genel Hükümler CI 9.B Sh.548-558 

ÖNDER A. Geza .Hukuku Genel Hükümler C.II İst.-1989 Sh.123 
( 3) 

(4) 

EREM F. Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler C.4 3.B. Sh.409 
Yargıtay 4.C.D. 9.11.1982 6011/6479 (Y.K.D. 1983-3 Sh.429) 
Karar şöyledir : "Sanığın dövmek için kapısını kırması üzeri
ne mağdurun kurtulmak için kendisini camdan attığı ve yaralan
manın bu şeki1de meydana geldiği anlaşılmaktadır. Sanık hak
kında T.C.K.nun 456/2, 457/1, 458. madde1erinin uygulanması 
gerekir." Aynı dogrul tuda : 
Yargıtay C.Gnl.Erl. 4.4.1983 422/153 (Y.K.D. 1983-3 Sh.1224) 
Yargıtay 8.C.D. 12.10.1984 3995/4336 (Y.K.D. 1985-3 Sh.441) 
As.Yrgt.Gnl.Krl. 13.1.1948 2749/3325 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.745) 
"Fiil ile netice arasında dogrudan dogru:va bir sebebiyet ala-
kasının bulunması lazımdır." 

(5) ERl•ıAN s. Askeri Ceza Hukuku İstanbul 1983 Sh.168-169 
l 
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C) HUKUKA AYKIRILrK 

a) Genel Bilgiler 

Hukuka aykırılık, suç tipinin ihlalinin hukuk düzenin-
ce uygun görülmemesi ve suç tipinin haksız olarak ihlal edilme
sidir. Aslında, bir suç tipinin ihlal edilmesi, zaten hukuka ay
kırılığıda beraberinde getirecektir. (1) Burada önemli olan, fa
ilin tipiklige uygun olarak yaptığı hareketin ve meydana getir
diği neticenin haklı nedenlerinin bulunup bulunmadığıdır. Tez ko
numuz, bir ceza normunun irdelenmesi oldu,ğuna göre, bizim de bu
rada üzerinde durmamız gereken konu budur. Diğer bir deyişle Üst 
veya Amire Fiilen Taarruz suçunda hangi hallerin hukuka uygunluk 
sebebi alabilecegidir. 

Türk Ceza Kanununda, T.C.K.nm~ 49. ve 50. maddeleri huku
ka aykırılığı kaldıran genel halleri göstermektedir. Askeri Ceza 
Kanununda ise böyle genel bir hüküm rrevcut değildir. Ancak As.C. 
K .. nun 44. maddesiyle yapılan atıf nedeniyle, T.C.K.nun 49. ve 50. 
maddelerinin askeri suçlara da uygulanması mümkündür. Ayrıca As. 
c ·.K.nun 45. maddesi "Bir şahsın hareketini vicdanına veya dinine 
göre lazım saymış olmpsı, yapmak veya yapmamakla vukua gelen bir 
suçun cezayı mucip olmasına mani teşkil etmez." diyerek, failin 
fiilini haklı göstermek için yapacağı "Dini veya vicdani 11' itiraz
ların hukuka uygunluk teşkil etmeyeceğini hükme bağlamaktadır. (2) 
Keza As.C.K.nun 46. maddesi "'Vazife ve hizmette şahsi tehlike kor
kusu ve hizmet esnasında yapılan suçlarda ihtiyari sarhoşl~k ceza
yı hafifletmez. 111 şeklinde konumuz ile ilgili başka bir hüküm ge
tirmektedir. Burada son olarak As.C.K.nun 119. maddesinin de bir 
hukuka uygunluk sebebi gösterdiğini ve hükmü ileride ayrıntılı o
larak inceleneceğini belirtelim. (3) 

b) Hukuka Uygunluk Sebepleri : 

Bu genel açıklamalardan sonra, Üst veya Amire Fiilen Taar
ruz suçunu düzenleyen As.C.K.nun 91. maddesiyle ilgili uygulama
larda hangi hallerin hukuka uygunluk sebebi olabileceklerini sı
rayla inceleyelim. 

(1) ÖNDER A. Ceza Hukuku Genel Hükümler C.II İstanbul-1989 Sh.156 
(2) "Hiçbir asker, askeri bir vazifeyi ve emri, dini, ahlaki veya 

vicdani sebeplere istinaden terk ve ihmal edemez." 
T'AŞKIN R. As~eri Ceza Kanunu Şerhi Ankara 1944 Sh. 61 

(3)) Bkn:Z. IV. Bölüm "Asta müessiır fiil-Hukuka aykırılık" 
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aa) Kanunun hükmünü icra 

Kanun hülanünü icranın hukuka uygunluk sebebi olduğu husu
sunda As.Ceza Kanununda açık bir hüküm yoktur. Ancak As.C.K.nun 
44. maddesinin T.G.K.nun 49/1. maddesine yaptığı genel atıf bura
da uygulanabilir. Dolayısıyla, bir madun kanunun bir hükmünün 
kendisine yüklediği görevi yerine getirmek üzere ika ettiği fii
li taarruz eyleminden sorumlu tutulamaz. Çünkü burada fail bir 
kanun maddesinin kendisine yükledigi hizmet veya görevi yerine 
getirmektedir. Örneğin 211 sayılı İç Hz.K.nun 80. maddesi kara
kol hizmetinde görevli görevli inzibatlara belirli şartlar olus
tuğu takdirde, askeri şahısları muvakkaten yakalama yetkisi ver
miştir. Bu aynı · zamanda bu kişilere kanunun yüklediği bir görev
dir. Bu nedenle böyle bir görevi ifa sırasında, zaruri hallerde, 
hizmet geregi madunun bir üstüne karşı . işleyeceği üste taarruz 
suçunda hukuka uygunluk sebebi olacaktır. (1) .lynı kanunun 87/C 
maddesi bu durumlarda görevlinin silah dahi kullanabileceğini ön
görmektedir. Hatta 88. madde htl gibi hallerde silah kullanmayan 
görevlinin görevini yapman:ış sayılacağını açıkca hükn:e bağlamış
tır. (2) 

bb) Amirin emrini ifa 

Askeri hizmetlerde, emrin önemi ve emre itaat zorunlulu
ğu kesin hükümlere bağlanmıştır. ·İç.Hz.K.nun 14. maddesi astın 

üst veya amirinden aldıgı emirleri derhal yerine getirmesi gerek
tiğini hükme bağl.amıştır. öte yandan As.C.K.nun 41. maddesinin 2. 
fıkrası hizmete ilü~kin bir emir suç teşkil ederse bu suçun işlen
mesinden emri verenin sorur:ilu o:lacağını öngörmekte ve aynı madde
nin }. fıkrası emrin suç teşkil ettiğini astın bilmesi halinde, 
onun da sorumluluğu bul una cağını hiiknıe bağla.caktadır. Öte yandan 
İç Hz.K.nun 81. maddesi karakal nöbetçileri ve devriyelerin, ka
rakol amiri veya baglı bulundukları birlik nöbetçi amirinin emri 
bulunduğu ta}cdirde askeri şahısları nıuvakkaten yakalayacaklarını 
öngörmüştür. Şu halde böyle bir emir gereği görevli, hizmet zaru
reti halinde üste fiilen taarruz etmiş olması durumunda da huku
ka uygunluk sebebi var sayılacaktır. 

(1) "İ.nzibat görevlisi, kanunun tanıdı ~;ı yetki hududu içinde gö
rev yaptıgı sırada suç teşkil eden bir fiil işlese dahi kendi
sine T.C.K.nun 49/1 • . nıaddesi gereği ceza verilemeyecektir." 
As.Yrgt.Drı.Krl. 8.11.1971 5/2 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.405) 

(2) "İhtarda bıüunmadan ateş eden sanık hk.da T.C.K.nun 49/1. 50 
ve 448. M.d.ce uygulama gerekir."' As.Yrgt.Drl.Krl.3.12.971 94/93 
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cc:) Neşru hüdafaa 

Askeri Ceza Kanununda meşru müdafaa halini düzenleyen ö
zel bir hüküm yoktur. Ancak As.C.K.nun 44. maddesinin genel atfı 
burada da uygulanmakta ve T.C.K.nun 49/2 maddesi tatbik sahası 
bulmaktadır. Ayrıaa As.C.K.nun 119 .. maddesi üst veya amirin işle
diği suçlarda özel bir meşru müdafaa hali düzenlemiş olup bu hU

kUm asta müessir fiil suç tipinin incelendiği kısımda ayrıntılı 
alarak ele alınacaktır. Bunlar dışında İç Hz.K.nun 90. maddesi 
"87. ve 89. maddelerde gösterilen haller dışında her asker meşru 
müdafaa halinde silah kullanmaya yetkilidir." şeklinde bir hüküm 

getirmektedir. 

Yukarıda, T.C.K.nun 49/2 maddesinin askeri suçlarda da 
uygulanabilecegini söylemiştik. Ancak bu uygulaıtıa özellikle konu -
muz ile ilgili bazı hususlarda, Türk Ceza Hukukundaki tatbikata 

göre farklılıklar göstermektedir. Çünkü askerlik felsefesi T.C.K. 
nun 49/2. maddesine ayrı bir yorum getirmektedir. Bu yoruma göre, 
üst veya amirin tecavüzü haksız dahi olsa, astın bu tecavüzlere 
karşı derhal harekete geçmesi askeri disiplini, otoriteyi ve i
taat hissiyatını zedeler. Bu nedenle ast, öncelikle bu tecavüz
den kurtulmanın başka hiçbir imkanı yok ise meşru mlidafaa hakkı
nı kullanmalıdır. Askeri Yargıtay tüm kararlarında bu yorumu des
teklemektedir. (1) Şu halde meşru müdafaa müessesesinin genel ce-
za hukukundaki şartlarına, askeri tatbikattA bir şart daha eklen
mektedir. Bilindiği gibi me.şru müdafaa hakkının mevcudiyeti için 
birinci şart; şahsakarşı ve filhal mevcut bir taarruzun varlığı
dır. İkinci şart ise haklı bir müdafaa zaruretinin bulunması ve 
taarruz ve müdafaa arasında adil bir nisbet olmasıdır. Askeri 
tatbikat ise bu şartlara üçüncü bir şart eklerHekte ve mağdurun 
(Ast ''ın) karşı taarruza geçmesi, yani müessir bir kuvvet kullana-

(ı) As.Yrgt_.2.D. 9.5.1968 423/424 (Lüleci-Özbakan a.g.e. Sh.752) 
Aynı doğrultuda Drl.Krl. 17.3.1988 50/30 (h.S.B.-1988 Sh.14) 
Taşkın'da bu düşünceyi desteklemektedir. 
Bknz. TASKIN R. As.C.K. Serhi Ankara 1944 Sh.56 

... ! .) 

11 San.Lğın kendisini va'zifeye göndermek maksadı ile elinden tu
tarak çeken mağdur çavuşa, elini geri çekerek kurtarmak şek
linde karşılık vermesi mümkün iken üzerine saldırması fiilen 
Taarruz olarak görillmüş. almakla ••• 11 

As.Yrgt.2.D. 9.7.1970 368/368 (LUl.-Özb. a.g.e. Sh.686) 
"Sanığın, üstünün yumruklarından korunmak için, beline sarıla
rak yere yuvarlanmaları olayında, kendini koruma amacı bulundı..ı
ğu . dikkate alınarak ••• 111 

As. Yrgt. 2.D. 27.12~1988 877 /87il (Yayınlanmamıştır.) 
' • 
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rak karşı ka.,yabilmesi için tecavüzden ba~; kabir şekilde kurtulma 
imkanın bulunmaması gerektiği öngörülmektedir. (1) Bı.ırada ilave 
edelim ki bu qart üst'ün mer;ıru müdafaa durmııunda bulunması halinde 
uygulanmamakta yani üst, meşru müdafaa halinde, başka türlü kur
tulma imkanı olsa da As.C.K. nun 119. maddesi gereğince derhal 
karşı . koyabileceği kabul edilmektedir. (2) Son olarak, askeri, 
tatbikattaki bu yoruma belirli şartlar dahilinde, genel ce?.a hu
kukunda bazı müelliflerinde katıldı5ını (3) ancak diğer bazı mü

elliflerin bu dü~ünceyi kabul etmediklerini belirtelim. (4) 

Şahsi kanaatinıe gelince; Silahlı Kuvvetlerde askeri di

siplin bu organizasyonun temel unsurudur. Bu sebeple askeri hiz
metin stres ve zorlukları da dikkate alındı~ındR u~t veya amirin 
biranlık kızgınlık ve i~fiali sonucu yapacağı t~arruza karşı, as
ta aynı çiddetle kar;;ı koyrna hakkını vermek askeri müessesede 
ciddi zedelenmelere yol açabilir. Bu nedenle bu suç~a meşru mü

dafaa halini, ancak failin yapılan taarruzu defetmek hususunda 
başka hiçbir çıkar yol ve imkanı olnıarnası durumunda kabul etmek 
gerektiği yolundaki düşünceye iştirak ediyorum. Dolayısıyla meş
ru müdafaa halinin değerlendirirken,kasin kıstaslar koymak doğru 
olmayıp, fiilin niteliği, tüm ~ekil suret ve özellikleri, taraf
ların kastları hatta ruhsal durumları, mevcut olaya göre tecavüz 
ve müdafaanın unsurları hep beraber dikkate alınarak bizzat haki
min meşru müdafaa halinin yoruıııunu yapmasına müsaade etmek gere
kir. Netice olarak meı::;ru müdafaa müessesesinde kanunun öngördilğil 

şartların bir takım yorumlarla genişletilmesi veya nitelikleri
nin takdiri, her olaya münhasır olarak mahkeme tarafından yapıl
malıdır. 

( ll 11 Sanı l:ın nöbetçi subayı odasında uyud uitu esnada, daha önceden 
kavga ettikleri maktul astsubayın elinde tabanca olduğu halde 
odaya girerek tabancasını sanığa tevcih ettiği, sanığın da uy
kudan uyanmanın verdiği şaqkınlık içinde, öldüriileceği endise
si ile ve başka türlü korunma çaresi de kalmadığından, yastığı
nın al tında bulunan tabancayı alarak ii?;erine yürümekte olan mak
tule ateş ederek öldürd iiğü anlaşılmakla, sanık hakkında T.C.K. 
nun 4.9/2. maddesi gereğince ceza tayinine yer olmadığına karar 
verilmesi kanuna uygun görülmüştür." .. ' 
As.Yrt. l.D. 1.11.1971 424/421 (Lül.-Üzb. a.g.e. Sh.404) 

(.2) Geniş bilgi için 13knz. "Asta l1lüessir fiil" Sh. 159 
(3) ÖNDER A. Ceza H. Genel Hükümler C.II İstanbul-1989 Sh.215 

TOROSLU N. Ceza Hukuku Ankara-1988 Sh.87 

(4) ERbAN s. Askeri Ceza Hukuku İstanbul-1983 Sh.186 ve Dipnot 46 
.(Bir S?-ldırıdan kaçarak kurtulmak As.ahlak kurallarına aykırı-
dır. "Italyan As.Yrgt. 9 TEi'·ıi'l UZ 1968 11 ) l 
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dd) Iztırar hali 

Askeri Ceza Kı:ı.nunumuz ıztırar halinden genel olarak bah
setmef!lekle birlikte, gerek T.C.K.nun 49/3. maddesine yapılan atıf 
gerekse kanundaki bazı özel hükümler bu müessesenin Askeri Ceza 
Hukukunda da kabul edildiginin göstergesidir. Örneğin As.C.K.nun 
123/C fıkrası bu husustaki bir hukuka uygunluk halini hülane bağ
lamıştır. Ancak öte yandan Askeri Ceza Kanunundaki bazıhükümler 
de ıztırar halini kısıtlayıcı niteliktedir. (As.C.K.nun 62.,60/2) 

Iztırır hali ile ilgili kanundaki en önemli hüküm 46 .. maddedir. 
As.C.K.nun 46/1. maddesi "Vazife ve hiznıette şahsi tehlike korku-

·, 
su cezayı hafifletmez." demektedir. Dolayısıy]_a bir asker, vuku.-
una bilerek sebebiyet vermemiş dahi olsa, ağır bir tehlike karşı
sında iken, şayet gördüğü hizmet bu tehlikeyi göğüs germesini 
kendisine emrediyorsa, ıztırar halinde bulunduğundan bahsedilemez 
Şu halde ıztırar hali, askerlik mesleğinin özellikleri gözöniinde 
bulundurulmak şartıyla askeri suçlara uygulanabilir. Cı) Örne
ğin bir askeri tatbikat sırasında, atılmakta olan top mermilerin
den kaçmak için bir üstüne taarruzda bulunan madunun ıztırar ha
linde cüduğu söylene_mez. C2) 

ee) Zilyedliğin korunması 

Zilyetliğin korunması halinin hukuka uygunluk sebebi o

lup olamayaca'-~ı hususunda As.C.K.nunda hiçbir hüküm mevcut de
ğildir. Ancak Nedeni Kanunun 894. maddesi "Zilyet, bOtün gasb 
ve tecavüz fiillerini kuvvet kullanarak defetmek hakkına haiz
dir. ıııdemektedir. Şu halde medeni kanun burada zilyede bir hak 

(1) Bilindigi gibi T.C.K.nun 461/2. maddesinde ciddi korku nede
niyle yapılan savunmalarda ıztırar halinin mevcudiyeti kabul 
edilmekte, ancak maddenin uygulanması için belirli şartlar 
öngörmektedir. Yargıtay bir kararında bu şartların maddede 
sayılan biçimleriyle sınırlı olmadığına, benzer başka saldı
rı hallerinde de hülanün uygulanacagını içtihat etmiştir. 
Y.0~.G.K. 29.9.1980 204/30} (Y.K.D. 1981-1 Sh.86) 

(2) "Hayat, vücut bütünlüğü ve malları feda etmenin bir görev 
olduğu hallerde, bunları koruma mülahazasıyla işlenen suç
larda hukuka uygunluk hali bulunacağı düşünülemez." 
ERMAN s. As.Ceza Hukuku İstanbul 1983 Sh.188 Dipnot 50 

"Şahsa v~ki tehlikeden korlanak, askeri görevin ifası bu teh
likeye göğüs gerilmesini.gerektirdiği hallerde mazeret sebebi 
sayılmaz.": (Almanya As.C1.K.nun 6. maddesi) 
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tanımaktadır. Yasal bir hakkın kullanilması, genel bir hukuka uy
gunluk sebebi olduğuna .göre, bu durumun Aske_ri Ceza Hukukunda da 
uygulanmaması için hiçbir sebep yoktur. (1) Örneğin zorla parasını 
almak isteyen üstüne karşı müessir kuvvet kullanarak karşı koyan 
astın fiilinde hukuka uygunluk sebebi vardır. Ancak üstün tecavü
zü hizmet gereği yapılan bir fiil ise, (Örneğin genel koğuş kont
rolü sırasında bulduğu içki şişesini disiplin mülahazasıyl.a alan 
üstün hareketinde olduğu gibi) bu kut-:al uygulanmaz. (2) 

Tüm bunlardan başka, tedavi maksadıyla meslek kurallarına 
uygun olarak yapılan tıbbi müdahaleler, kurallarına uygun olarak 
yapılan spor mübakaları (3) konumuz açısından da birer hukuka uy
ğunluk sebepleridir. 

(lJ ~ilyetliğin korunması müessesesi hakkında geniş bilgi ıçın Bkz. 
ONDER A. Ceza Hukuku Genel Hükümler C.II İst.-1989 Sh.184 

( 2) i~ıedeni Kanunun 894-. maddesi dışında, T .c.K.nun 461/1. maddesin
de de mala karşı yapılan saldırılarda mağdura savunma hakkı 
tanınmıştır. Ancak mağdurun bu madde hükmünden faydalanabilme
si için T.G.K.nun 495-4.99. maddelerinde yazılı fiillerden bi
rine maruz kalması gerekmektedir. Dolayısıyla haksız bir sal
dırı karşısında kendi malını savunmak amacıyla karşı koyan, 
ast hakkında T.C.K.nun 461. maddesinin tatbiki mümkündür. 
T.C.K.nun 461. maddesi ha~ında geniş bilgi için Bknz. 
EREM F. ~ürk Ceza Hukuku Ozel Hükümler 3.B. 4.C. Sh.448 

(3) As.Yrgt. Futbol maçında üstüne kasten tekme atan astın fiili
ni üste fiilen taarruz olarak kabul etmiştir. 
As.Yrgt.2.D. 23.9.1986 410/405· (As.Yrg.K. N.S.B.-1987) 

"Antrenör binbaşıdan aldığı emre uyarak futbolcu eri bizzat sa
hadan çıkarmak isteyen ve direnmesi üzerine de müessir fiil 
ika eden sanık astsubayın bu fiilinde hukuka uygunluk hali mU
talaasına imkan yo.ktur." 
As.Yrgt.Drl.Krl. 26.11.1985 125/138 (Yayınlanmamıstır.) 
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D) KUSURLULUK 

Kusurluluk, tipik ve hukuka aykırı olarak gerçekleştiri
len bir eylemin faille olan manevi ilişkisidir. Diğer bir deyiş
le, tipe uygun ve somut hareketi yaparken failin içinde bulundu
ğu pisişik durumdur. Bu durum incelenerek, suçun faile yüklenip 
yüklenemeyeceği, cezai sorumluluğunun bulunup bulunmayacağı orta
ya çıkar. Kusurluluk unsurunun konumuz bakımından en önemli kav
ramları, failin irade durumu, yani kastı ile bu iradeyi etkileyen 
hallerdir. Simdi bu kavramları ayrı ayrı ele alalım. 

a) Üst veya Amire Fiilen Taarruz suçunda failin kastı : 

Kast, işlenen suçta failin serbest iradesinin bulunması, 
yani tipe uygun bir hareketi, bilerek isteyerek ve sonuçlarını 

öngörerek yapmasıdır. T.C.K.nun 45. maddesi "Cürümde kastın bulun
maması cezayı kaldırır." diyerek failde bu iradenin bulunmaması 
halinde suçun o1 uşmayacağını öngör;._üştür. Askeri Ceza Kanununda 
kast ile ilgili genel ve açık bir hüküm yoktur. Ancak As.C.K.nun 
4.4. maddesiyle yapılan atıf, T .c.K.nun 45. maddesinin askeri suç
larda da uygulanacagını göstermektedir. Şu halde askeri bir cürüm 
olan üst veya aıı:ire fiilen taarruz suçunda suç kastının bulunması 
gerekmektedir. (1) 

Üst veya Amire Fiilen Taarruz suçundaki kast "Fiilen 
taarruz etme" kastıdır. Yani madun, üst veya amirine b1J sıfat

larını bilerek ve fiilen taarruzda bulunma istek ve niyeti ile 
tipe uygun hareketi yapnıalıdır. (2) Nitekim As.c.K.nun 107. mad
desi, bu suçun oluşabilffiesi için fail tarafından taarruzda bulu
nulan kişinin, Üst veya Amir oldugunun bilinmesi gerektiğini hük~ 
me baglamaktadır. Keza, failin eylemi_ ' fiilen taarruz kastı taşıma
lıdır. "Fiilen Taarruz k.astı" failin bu suç tipine uygun hareke-

(1) "Suç kastı, tasavvur edilen ve suç te~kil eden bir fiili 
gerçekleştirmeye matuf bir iradedir." 
As.Yrgt.3.D. 13.12.1966 1087/1114 (As.Yrg.İçt. Özbakan-1967) 

( 2) 11 Fiili taarruz hareketinde hasmane bir niyet ır.evcut olrna1 .. ıdır. 
TA~:KIN B.. As.C.K. Serhi Ankara·-1944 ~h.14?-4 
"Bir suçun faile atfı için manevi rükünün mevcut olması, yani 
fiilin i:;ılenmesinede suçlunun kasıt ve ihtiyarının bulıınması 
lazımdır." 

SAKARYALI z. As.Ceza Hukuku Notları Ankara-1950 Sh.9 
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ti bilerek, isteyerek yapması ve meydana gelecek neticeyi tah

min ve tasavvur edebilmesidir. Diğer bir deyiı=;;le, fail fiilen 

taarruz hareketi ile, Üst veya Amirinin cismani varlığına ve o
toritesine bir zarar verecegini bilerek ve bu irade ile tipe uy

gun hareketi y~pmalıdır. (1) Kaza ve rastlantı sonucu veya uyarı 

amacıyla yapılan hareketlerde bu kasıt bulunmaz. (2) Yine hareket 

başka bir suç kastı ile yapılmış ise bir içtima problemi söz ko
nusudur. ( 3) Keza failin kendini müdafaa zırıırnında yaotıttı hare

ketler kasdı etkiler. (4) 

Suç tipini düzenleyen 91. madde "Fiilen taarruza teşeb
büs" halini de asıl suç gibi cezalandırdıt,ına göre bu suçta da 

kasıt aranması gerekir. Bilindigi gibi normal teşebbüs miiessese

sinde failin o suça ilişkin kastı ortaya konmakta ve suç teşebbüs 

aşamasında kaldıgı için T. C.K.nun teşebbüs hükün;leri uygulanmak
tadır. Halbuki 91. madde b11 suça ter;ehbUs hal ini de :=ıyrıca hükme 
b~~ıaruı~tır. (5) Bu nedenle faili, fiilen taarruza teşebbüs 

(1) "Nöbetçi onbaşı ile, yemek alrııa meselesinden aralarında çı
kan itişme ve kakı~ma sırasında, sanıgın elinde ki çatalın 
mağdurun gözaltına çarparak 5 gün i;. ve gücüne engel olacak 
şekilde yaralaması olayında fiilen taarruz kastı mevcuttur." 
As.Yrgt.Drl.Krl-. 5.11.1987 190/169 (layınlanmamıştir.) 

(2) "Eğitim alanında atış yaptıgı sırada, seken mermilerden bi
rinin mağdur çavuışun bacagıııa isabat etmesi neticesinde ya
ralanmasına sebebiyet veren sanıgın eyleminin As.C.K.nun 
146. maddesi uyarınca teçziyesind~ isabet görülrnü~tür~" 
As,Yrgt.}.D. 19.2.1968 164/219 (MIS O. As.C.K. Sh.290J 

"Tatbikat sırasında, ikazlara ra (;men pusudaki mevziini terk 
ederek karşı mevziye giden maktulü ortamın karanlık ve en
gebeli olması neticesi yanlışlıkla vuran sanığın bu eylemin
de T.C.K.nun 49. maddesinin tatbiki teemmül edilmeden ••• " 
As.Yrgt.4.D. 29.3.1988 235/224 (yayınl~nmamıştır.) 

( 3) "Sanıgın üstü olan yüzbaşıya. küfürler ederek cebinden çakı 
bıçagını çıkarıp açtıgı, ancak magdura dogru hamle yanmadan 
oldugu yerde durdugu anlaşıldıf~ına göre, fiilen taarruz kas
tı bulunmayıp korkutma amacı güttügü ve bu durumda eyleminin 
T.C.K.nun 466. maddesine mtimas olacaJı cihetle ••• " 
As,Yrgt.l.D, 14.5.1980 194/191 (Yayınlanmamıştır.) 

(4) "Sanığın eylemi, kendisini yakalayan inzibat onbaşısını ite
rek düşürmek ve tekrar kaçmaktan ibaret olduguna göre, olay
da fiilen taarruz suçunu unsurları yoktur." 
As. Yrgt. 2.D. 26. 3.1989 215/223 (Yayınlanmamıştır.) 

(5) Geniş bilgi için Bknz. 
"Suçun özel beliriş çekilleri-Teşebbüs-"Sh. 117 
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suçundan sorumlu tutabilmek için suç kastının ayrıca tesbiti ge
rekir. (1) Askeri · Yargıtay bir karo.rında şöyle demektedir. 11·Pren

sip olarak, ceza tehdidi altında bulunmayan hazırlık hareketleri
nin nec:re~e bi ttigini ve ceza tehdidi al tına alınnııs icra hareket
lerinin nerede başladıgını bütün suçlar için kesin olarak tayin 
edecek bir ölçü olmadığından, içra ba~langıcının, her sanıgın o 

olaydaki kastını tebarüz ettirmeye yarayacak hareketlerine göre 

tayin ve tesbiti iktiza eder." (2) 

Bu kısa açıklamalardan sonra, üst veya Amire Fiilen Taar

ruz suçunda "kast"1m özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. 

- Üst veya Amire .Fiilen Taarruz suçundaki kast, genel 
kasttır. (3) Bilindigi gibi tatbikat ve doktrinde "kast", genel ve 
özel kast şeklinde ayırma tabi tutulmaktadır. Genel kastta, fai

lin hareketi bilerek, isteyerek ve neticesinin tahmin ederek yap
ması yeterli görüldüğü halde, özel kastta bun1ara ilaveten failin 
belirli bir gaye ve saikle hareket etmi ş olması gerekl idir. (4) 

Örnegin As.c.K.nun ıoo. maddesinde yazılı " Askeri isyan 11 su
çunda, faillerde özel kast'ın bulunması gereklidir. Kanundaki ta
rife. göre bu s uçun oluşması için"Bir den fazla askeri 9ahısların 

gürültü patırdı . ile alenen toplanarak bir amire veya mafevke i

taatsizlige veya mukavemet veya fii l en taarruza birlikte kalkı~ma

ları" gerekmektedir. Burada gürültü ve patırdı ile alenen toula
nanıarın her birinde, Üst veya Amire itaatsizlik, mukavemet veya 
fiilen taarruz özel kastının bulunması şarttır. Tesadüfen veya. 

merak saiki ile bu topluluğa karışmış olan kişilerde isyan kastı. 

mevcut degildir. Bir. suçta özel kast bulunması gerekip gerekmedi
ği kural olarak kanundaki tariften anlaşılır. As.C.K.nun 91. mad
desi "Fiilen Taarruzda bulunan veya buna teşebbüs eden ••• " şek-

(1) TAÇKIN R. Askeri Ceza Kanunu Şerhi Ankara 1944 Sh.145 

(2) As.Yrgt.Drl.Krl. 24.1.1964 12/1 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.381) 
(3) As.Yargıtay Genel Kastı (Fiilin suç teskil eyledigini bilerek) 

ve neticesini isteyerek işlemek iradesi olarak tarif etmekte
dir. 
As.Yrgt.2.D. 17.3.1965 212/215 (As.Yrg.İçt.Jzbakan-1965 Sh.35) 

(4) G~niş bilgi için Bknz. 
lJON.M.Bl:;.c;R-..lfü.i.·.ıAN Ceza Hukuku umumi kısım c.2. Sh.252 
ÖNDER A. Ceza Hukuku Genel Hükümler İstanbul-1989 Sh.311 

l 
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linde bir ifade kullandıgına göre, suç failinde özel bir kastın 
bulunmasını aramamakta ve "Fiilen Taarruz" hareketinin bilerek, 
istenerek ve neticesi öngörülerek yapılmasını yeterli bulmakta
d.!lr. (1) Dolayısıyla bu genel kast ile suçun işlenmesi halinde 
-umsurlar tamamlanacaktır. (2) Şu halde suç işleme iradesi ile 
fiilen taarruzda bulunması yeterlidir. Faili bu davranışa iten 
amacın, saikin araştırılmasına gerek yoktur. (3) 

- Üst veya Amire Fiile Taarruz suçundaki kast zarar kas
tıdır. Çünkil fiilen taarruz eylemi ile fail, üst veya amirin 
cismani varlığına ve otoritesine bir zarar vermek amacı ile hare
ket etmektedir. Suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde dahi 
bir disiplin zedelenmesi mevcuttur. (4) Öte yandan, As.C.K.nun 
58. maddesinde yazılı "Halkı askerlikten soğu1;mak yolunda neE?~i
yat ve terkinatta bulunmaktt suçunda:! tehlike kastı aranmaktadır. 
Yani bu eylemleri yapan kişide bundan doğabilecek tehlikeli ne
ticenin bilinmesi ve istenmesi şarttır. 

- Üst veya Amire Fiilen taarruz suçundaki kast ani bir kast 
olabileceği gibibir taammüd kastı da olabilir. Suçun teşekkülü 
bakımından bu ayırım önemli değildir. Bu ayırım haksız tahrik 
halinde veya suçun vehamet derecesinin tesbiti hallerinde uy
gulanabilir. (5;) Öte yanda .As.C.K.nun 91.maddesinin 4. fıkrasın
da yazılı olan "Fiilen Taarruzun tahribatı veya ölümü mucip ol
ması 111 hallerinde dahi, ağır neticeli bir suç meydana geldiğinden 
taammüt unsurunun olup ·olmasının herhangi bir önemi bulunmamak
tadır. ( 6) 

(1) "Tartışma sırasında elindeki kalemi 'üstüolan mağdura fırla
tarak gözünün kör olamasına sebep olan sanık hakkında As.c. 
K.nun 91. maddesinin uygulanması c:;erektiğinden ••• " 
As.Yrgt.Drl.Krl. 11.4.1985 82/75 {Yayınlanmamıştır.) 

( 2) 11 San.Lğın olayın ceryan tarzına göre tabancayı bilerek ateş
lediği ve mağdurun bu şekilde yaralandığı anlaşıldığına gö
re As.G-.K.nun 146. maddesinin uygulanması isabetli görülme
miştir."' As.Yrgt.tt-.D. 261/228 (Yayınlanmamıştır.) (1.3.1983) 

(3) "Futbol maçında kendisini hakaret ve iten karşı taraf oyun
cularından üstü asteymene yumruk atan sanığın fiili üste Fi
ilen taarruz (As.Yrgt.2.D. ·l.3.1962 410/427) 

(4.-) Geniş bilgi için Bknz. "Teşebbüs"' Sh. 116 
(5) As.Yrt.4.D. 25.3.1969 4.9/132 lLü.Özb. a.g.e Sh.684) · 

(6} "As.C.K.nun 91/4..Nd.nin tatbikinde taammüd unsurunı.ı aramaya 
lüzum yoktur." As.Yrgt.İçt.Brl.Krl. 28.12.1945 3864/6100 
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- Üst veya Amire Fiilen Taarruz suçunda failin crbjektif 
soruıc1luluğu söz konusudur. (1) Bilindiği gibi gerek T .c. K.nun 
456. maddesinde gerekse As.C.K.nun 91. maddesinde kanunlarımız 
Alman ve İsviçre Hukuklarından farklı olarak tamamen o.bjektif 
sorumluluk esasını benimsemiştir. Dolayısıyla bu maddelerin a
ğırlatıc.L netice öngören fıkralarındaki sonuçların <rluşması ha
linde, failin bu sonuçlar açısından kastının bulunup bulunmadı
ğı araştırılmaksızın bu fıkralar gereğinae sorumluluğu yoluna 
gidilecektir. (2) Nitekim Askeri Yargıtay, failin kasdı ne olur
sa olsun fiili taarruz sanucu ölüm meydana geldiği takdirde As. 
C. K.nun 91/ 4 maddesinin uygulanması gere.ktiği karara bağlamış
tır. ( 3) 

b) Üst veya Amire Fiilen taarruz suçunda kusurluluğu et
kileyen haller 

-Yaş küçüklüğü : As.C.K.nun 44. maddesiyle yapılan ge
nel atıf nedeniyle T. c. K.nun 5.4. ve 55. maddelerinin şartlar 
mevcut o·ldugu takdirde bu suçta uygulanması mümkündür. Ancak 
tatbikatta bu uygulama yalnız ortakul ve lise emsali askeri o
kullarda okuyan ask~ri öğrenciler için söz konusu olabilir. (4) 

- Sarhoşluk : ;Arizi sarho.şluğun kusurluğa e,tkili olup 
olamayacağı hususunda As.C.K.nda açık bir hüküm· yoktur. Ancak 
44. maddenin atfı nedeniyle T.C.K.nun 48. maddesinin bu suçada 
uygulanması mümkündü~. Şu halde bir kimse, kendi kusuru olmak
sızın ve isteği dışında, arizi sarhoşlukla irade serbestisini 

(1) "Müessir fiil icrası kastı ile hareket eden sanık, fiilinin 
bütün neticelerinden sorumlu o·ıup, o. neticeyi kast edip etme
diğini araştırmaya lüzum yokt-g.r." 
Y.C.G.K. 20.3.1951 75/61 .(ÇAGLAYAN M. a.g.e Sh.504) 

( 2) Bilindiği üzere, T. c.K.nun 458. maddesine göre "'Geçen madde
lerde beyan olunan ahvalde fiil, netice itibarıyla failin a
sıl maksadını aşmış olduğu takdirde ceza üçte birden yarısı
na kada_r eksiltilir."' diyerek, kanunkoyucu ceza hukukunda e
sas olan "Supjektif sorumluluk" ilJçesinden ayrılmış o-lması 
nedeniyle verilecek cezada indirim yapılması yoluna gi tı:,ekte
dir. As.C.K.nun 91/4. fıkrasında yazılı "Tahribat veya ölüm" 
hallerine mahsusbenzer bir htikUm mevcut değilse de, maddede 
yaiılı"az vahim haller" tabiri bu yönde tatbik edilebilir. 
Geniş bilgi için Bknz. "hafifletici nedenler'" Sh.109 

(3) A~.Yrgt.4.D. 2~.3.1969 49/132 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.684) 
(4) As.Yrgt.3.D. 13.7.1971 323/321 (Lül.-Özb. a.ğ.e. Sh.34ff) 
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. kaybetmiş ise hakkında bu suç için T.C.K.nun 48. maddesinde sö
zü geçen indirim hali uygulanacaktır. İhtiyari sarhoşluk, yani 
bilerek isteyerek meydana gelen sarhoşluk hali ile ilgili olarak 
ise As.c.K.nun 46/2~ maddesi bir hüküm getirmektedir. Bu fıkraya 
göre "Disiplin tecavüzünde, ve kabahatlerinde veya .hizmet esna
sında yapılan suçlarda ihtiyari sarhoşluk cezayı hafifletmez." 
denmektedir. Bu hüküm ile kanun, fıkrada yazılı üç halde ihtiya
ri sarhoşlugun cezaya etki etmeyeceğini söylemiş ise de, T.C.K. 
nun 48/2. maddesi dikkate alındığında, bu haller dı~;ında olsa da 
diger ihtiyari sarhoşluk hallerinin de cezaya ve suça tesir et
memesi gerekir. (1) 

- Akıl hastalıgı : As.C.K.nun 44. maddesinin yaptiğı a
tıf nedeniyle, T. c... K. nun 4 7. ve 46. ınaddelerinin askeri s1ıçlarda 
da uygulanması nıUmkündür. Dolayısıyla suçun işlendigi sırada i
rade serbestisini kısmen veya tamamen etkileyecek nitelikte bir 
rahatsızlıgı olan fail bu hükümlerden istifade edebilecektir. Bu

rada incelenmesi gereken bir ba$ka konu da, bu suçun işlenmesin
den sonra T.s.K. beden kaabiliyeti hükümlerine göre askerliğe el
verişli olmadı gı anlaşılan bir kişinin Üst veya Amire fiilen Ta
arruz suçundan sorumlu tutulup tutulamayacağıdır ? 1111 sayılı 
askerlik kanununda 1315 sayılı kanunla yapılan deği~iklik nede
niyle T.s.K. beden kaabiliyeti hükümlerine göre askerliğe elve
rişli cümadıgı anlaşılan kişiler askere alınmazlar ve alınmış 
iseler derhal terhis edilirler. Askeri yargıtay, bu tip kişile
rin askerliğe elverişsizlik hallerinin suç tarihlerinde de var 
olması halinde, sırf askeri suçları işleyemeyeceklerini ve suçun 
işlenmez suç niteliğini alacatzını öngörıııektedir. (2) Bu hali ko-.. 
numuza uygularsak; Uste veya Amire Fiilen Taarruz suçundan sanık 
bir kişinin, suç tarihlerini de kapsayacak şekilde askerliğe el
verişli olmadıgı, bilahare yapılan muayenesinde tıbben tesbit e
dilmiş ise, bu şahsı:; As.C.K.nun 91. maddesinden yargılamak müm
kün müdür ? Kanaatimce, 91. madde sadece, astın üst veya amirine 
karşı işleyebileceği bir suç tipidir. Şahsın suç tarihinde asker
liğe elverişli olmadığı saptandığına göre suç tarihinde astlık 

(1) As.Yrgt.3.D. 6.3.1967 202/99 (As.Yrg.İçt.Özb.-1967 Sh.6) 
Aksi görüş için Bknz. 
ERMAN s. Askeri Ceza Hukuku İstanbul-1983 Sh.195 

(2) As.Yrgt.l.D. 19.2.1986 55/31 (As.Yrg.K.D. Ankara-1987 Sh.216) 



- 90 -

sıfatı da bulunmamaktadır. Dolayısıyla tipiklik unsuru tamamlan
madığından 91. madde deki suç hukuken oluşmayacaktır. Ancak şart
lar mevcut ise sanık T .c·.K.nun ilgili hükümleri gereğince yargı

lanması mümkündür. 

c:.) Üst veya Amire Fiilen Taarruz suçunda kusurlulugu kal
dıran haller : 

-Kaza ve rastlantı : Fiilen taarruz suçu kasıtla işlene
bilen bir suç olduğuna göre, kaza veya tesadüf gibi kasıtlı rrlma
yan eylemlerle bu suçun işlenmesi mümkün değildir. 

- Cebir ve tehdit : Cebir ve tehdit hallerinin kusurlulu
ğu kaldıracak nitelikte olması için şahsa yönelik çak ciddi bir 
tehlike halinin bulunması ve işletilen suç ile bu hal arasında 
uygun bir nisbet bulunması gerekir. Ayrıca bu tehlike halinin bir 
askerin mesleği gereği katlanması gereken tehlikelerden ~lmaması 
lazımdır. (As.C.K. 46/1) Şu halde şartlar mevcut ise cebir vey.:; 
tehdit halleri bu suçta da kusurluluğu kaldıran haller olabilir. 
Askeri Yargıtayın bir kararı şöyledir."Sanıklar kendilerine is
nat olunan dövmek ve üste fiilen taarruz suçlarını, kasıt ve ni
yet ederek serbest ir~de ile değil, bir amili mücbir durumuna ge
çen sanık astsubay cr·.E. nin icbarı karşısında ika etmiş bulunduk
larına göre, cürüm kastının yokluğu yönünden ademi mesuliyetleri 
yoluna gidilebilir." (1) 

-Hata : Hukuki hatanın kusurluluğa etkisinin·a1mayacağı
nı T.C.K.nun 44.. maddesi hükme bağlamıştır. Eu kural konumuz a
çısından da geçerlidir. Hedefte hata halinde ise T.C~K.nun 52. 
maddesi gereğince kusurluluk yine kalkmayacak ancak kovuşturma 
genel ceza kanunu hükümlerine göre yapılacaktır. ( 2) Failin ·sı
fatına ilişkin hata hallerinde ise As.C-.K.nun 107. maddesi özel 

. t 

bir hüküm getirmektedir. Üst· veya Amire Fiilen Taarruz suçunun 
oluşması için, suçun işlendiği anda Failin taarruzda bulunduğu 
kişinin üst veya amir o:iduğunu yani rütbe, kıdem ve sıfatını (3) 

bilmesi gerekecektir. Şayet fail, mağdurun bu sıfatlarını bilme
den suçu işlemişse, 91.madde değil T.~.K. hükümleri uygulanacaktır. 

(1) As.Yrgt.1.D. 31.3.1964 385/3,92 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.676) 
(2) As.Yrgt.3.D. 7.2.1967 57/60 r(Lül.-Özb. a.g.e. Sh.710) 
(3) As.Yrgt.3.D. 14.9.1971 365/366 (MİS O. As.C.K. Sh.203) 
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3) SUÇU ETKİLElEN NEDENLER 

A) AGIRLATICI NEDENLER 

a) Özel Ağırlatıcı Haller 

Bu haller, bizzat suç tipini düzenleyen As.C.K.nun 91. 
maddesinde gösterilen ağırlatıcı hallerdir. Madde, ı. fıkrasın

da suç tipini tanımlamış. ve basit şeklini müeyyide al tına almış
tır. Diğer üç fıkrada ise, suçun işleniş şekil ve özellikleri i
le meydana gelebilecek sonuçlarına göre bazı ağırlatıcı özel 
haller öngörmüştür. Şimdi bu halleri sırasıyla açıklamaya çalı

şalım. 

aa) 2. fıkrada gösterilen ağırlatıcı haller : 

- Suçun silahlı olarak işlenmesi : 2. fıkra, suçun si
lahlı olarak işlenmesini ağırlatıcı sebep saymıştır. Öncelikle 
şunu belirtmek gerekir ki suçun "Silahlı olarak" işlenmesi ile 
silahla işlenmesi farklı kavramlardır. "Silahlı asker" T.S.K. 
Kıyafet Kararnamesinde uygun olarak, hizmet gereğince taşıması 
öngörülen kadro silahını taşımakta olan askeri şahıstır. As.c·. 
K.nun 11. maddesi lfSilahlın tanımını şöyle yapmaktadır. n·Bu ka
nun tatbikatında silahlı tabirinden maksat, hizmetin icabı olan 
silahı hamil bulunmak veya silahının başında olarak bir amirin 
kumandası ve nezaretiyle hizmete başlanılmış almak halidir. rr Bu
rada silah sözcüğü ise "Düşmanla savaşmak üzere doğrudan etki 
yaratan veya cephane ile atılan mekanik tertibatlı vasıtan ola
rak tanımlanabilir. (1) Şu halde bir askerin "Silahlı asker" sa
yılması için, T.S.K. Kıyafet Kararnamesinde yada yetkili mercii 
tarafından o hizmet için o askerin taqıması öngörülen kadro si
lahını taşıyG<r alması gerekmektedir. Örneğin bir piyade erinin 
kadro silahı G-2 piyade tüfeğidir. Bir subayın kadro silahı ta
bancadır. Yine yukarıda kadro silahı G-3 piyade tüfeği olarak 
gösterilen piyade eri şayet inzibat olarak görev yapmakta ise, 

kadro silahJ: tabancadır. Bunla~ dışında 11. maddenin ikinci cümle
sinde de anlaşılacağı üzere, bir topçu askerinin topunun başında, 
bir tankçı askerin tankının başında, bir savaş uçağı görevlisinin 
uçağının başında emir komuta altında hizmette bulunması halleri de 

(1) H.Suyarslan Askeri Terimler Sözlüğü İstanbul 1971 
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silahlı tabirine dahildir. (1) !şte tüm bu hallerde, Üst veya 

Amire 1<1iilen taarruzda bulunan madunun "silahlı" olduğundan söz 
edilebilir. Kamunun "silahlı" saldırıyı agırlatıcı neden sayma
sındaki maksat nedir ? Kanaatimce buradaki maksat "' silahlı" as
kerin suçun işlenmesi sırasında silahını da kullanmasından doğa-. 
bilecek tehlike ve veh~ıet degildir. Asıl maksat ~silahlı asker" 
in ordu da manevi bir anlamının, kutsallığının olmasıdır. Silah
lı olan, silahını kuşanmı~ bulunan asker, asıl görevi olan vata

n~ korumak, düşmanla savaşmak görevine manen hazır demektir. Bu 
nedenle, bu askerin her zamankinden daha fazla üst ve amirle.rina . . 
itaat hissiyatı içinde olması lazımdır. Işte kanun bu manevi duy-
guyu zedelemesi sebebiyle bu hali a , :ırlatıcı nederı saymıı:ıtır. Bu 
sebeplerle ki Askeri Ceza Kanununun bir çok maddesinde "Silahlı" 
olma hali özel anlamlar ifade etı,, ek:tedir. (Bknz.hd.88.106) 

- Suçun hizmet esnasında içlenmesi : 2. fıkrada gösteri
len bir başka ağırlatıcı neden, suçun hizmet esnasında i~lenmesi
dir. Hizmet'i As.C.K.nurı 12. maddesi şöyle tarif etmektedir. 11 Bu
kanun tatbikinde hizmet tabirinden maksat, gerek malum ve muay
yen oıan, gerekse bir amir tara fından emredilen bir askeri vazi
fenin ast tarafından yapılması halidir." öte yandan 211 sayılı 
İç Hz.K.nun 6. maddesi Hizmeti "Kanun ve nizarnlarda yapılması 
veya yapılmaması yazılmış hususlarla, amir tarafından yazı veya 
sözle emredilen veya yasak edilen işlerdir." şeklinde tanımlamak
tadır. Şu halde Üst veya Amire Fiilen taarruz suçunun hizmet ha
li sebebiyle agırlatıcı neden kabul edilerek tecziyesi için, 
herşeyden önce askeri bir vazife bulunmalıdır. Suçun bu askeri 
vazifenin yapılması esnasında işlenmesi gerekir. (2) Ayrıca 

(1) Aynı görüş ; TAŞKIN R. As.C.K.nun Serhi Ankara 1944 Sh.20 
( 2) "Hizmet esnasında" tabiri tarafların hizmetin yapıldı·~ı sı

rada, ifa ettikleri hizmetten dolayı ihtilafa düştükleri ve 
yapmakta olduklari hizmeti ihlal ettikleri ahval olarak an
laşılmalıdır. (As.Yrgt.Drl.Krl. 3.9.1971 55/54) 
"Suçun hiznıe't esnasında iolendiğiııin kabulü için, taraf1a
rın fiilen Taarruzun yapıldığı anda hizır~ette olmaları gerek
tiginden, izin meselesinden üstü ile tartışan, ancak sonra 
yanından ayrılıp bir süre geçtikten sonra tekrar odasına gi
derek fiilen taarruzda bulunan sanıgın eylemi hizmet esna
sında kabul edilemez." 
As.Yrgt.lJrl.Krl. 14.1.1988 16/4 P·ayınlanıııaıııı~~ tır.) 

"Suçun, henüz hiz~ete başlanılmadan, hizmet ic,:in yapılan ha
zırlık hareketlerı sırasında işlendi~i d.ikkate alınmadan ••• " 
As.Yrgt.Drl.Krl. 25.10.1968 89/93 (Lül.Ozb. a.g.e. Sh.681) 
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suçun fail ve rnagdurunun, eylemin yapıldığı anda fiilen bu vazi
fenin içinde olmaları (1) ve fiilen taarruz eyleminin bu vazife 
ile ilgili olaylardan kaynaklanmıı; bulunması gerekir. (2) Askeri 
Yargıtay da 1969 tarihli içtihatı birleştirme kararı ile son de
rece ~sabetli olarak 91. maddedeki hizmet esnasında olnıa halinin 
~artlarını şu şekilde açıklamıştır. "91. maddenin 2. fıkrasında 

yazılı fiilen taarruzun hizmet esnasında yapıldığının kabulü ve 
bu şekilde uygulanıa yapılabilmesi için; 1-Taraflardan her ikisi
nin de filhal hizmette bulunmaları, 2-Aralarında bir hizmet iliş
kisinin kurulmuş bulunması, 3-Fiilin bu hizmet gereklerinden doğ• 
muş olması, icap eder." ( 3) 

{l) "Telsiz alıcı odasır'lda, gürültüsüz çalışılması için mağdur 
tarafından ikaz edilen sanığın kızarak rııağdura mikrofonla 
vurması olayında, hem hizmet iliskisinin ve hemde hizmet ge
reklerinin mevcut olduğu anlaı;;ı ldıi';ından, suçun hizmet halin
de işlendiğinin kabulünde isabetsi?:lik görülmemiştir." 
As.Yrgt.4.D. 13.1.1976 20/14 (LUl.Ozb. a.g.e. Sh.690-5) 
"'Silngüleşme eğitimi sırasında sanığın hizmeti yapmakta ye
tersiz kalması nedeniyle kendisini ikaz eden çavuşa müessir 
fiilde bulunması eyleminde, suçun hizmet esnasında ve hizme
tin gereklerinden doğdugu kabul edilmelidir." 
As.Yrgt.Drl.Krl. 3.6.1977 53/50 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.690-7) 
"N öbet görevini nizamlara uygun şekilde tutıııası hususunda i
kazda bulunan mağdur çavuşa müessir fiilde b~lunan sanığın 
bu eylemin hizmet sırasında işlediği anlaf;;nlmakla ••• " 
As.Yrgt.Drl.Krl. 3.9.1971 55/54 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.690) 
"Sanıgın yazdıgı dilekçenin usulsüz olması nedeniyle, kendi
sini komutanlık makamına çagırarak bu durumu izah ettiği sı
rada üstü olan mağdura yapılan fiilen taarruz suçunun hizmet 
esnasında işlendiğinin kabulü gerekir." 
As.Yrgt.3.D. }0.3.1985 259/262 (Yayınlanmarrııstır.) 

(2) "Nöbetçi onbaşı tarafından nöbet mahalline götürülürken, yol
da onbaşıya taarruz eden nöbetçi erin henüz nöbet mahalline 
gitmeden ve görevi ifaya ba~lamadan suçu işlemiş olması kar
şısında suçun hizrnet halinde i~lend~ği kabul edilemez." 
As.Yrgt.2.D. 2.4.1970 156/155 ~Lül.Ozb. a.g.e. Sh.685) 
"Fiilen taarruzun hizmet gereklerinden dogmayıp, çavuşun yet
ki hudutlar~nı aşarak sanığa sona ile vurması üzerine yapıl
mış olması n~deniyle sanık ile ma ftdur arasında hizmet ilişki
sinin inkitaa uğramış o.lduğu anlaşıldıgından hizmet halinin 
mevcudiyetinden bahsedilemez." 
As.Yrgt.4.D. 23.3.1971 125/121 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.687) 

"Hizmet hali hem asta hem ne üste mrıtuftur. 11 

As.Yrgt.2.D. 11.12.1963 2430/1355 (MİS o. As.C.K. Sh.17) 
(3) As.Yrgt.İçt.Brl.Krl. 12.3.1969 4/4 (~ill.Özb. a.g.e.Sh.681) 

l 
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- Suçun toplu asker karşısında işlenmesi : 

2. fıkrada yazılı bir başka ağırlatıcı sebep, suçun toplu 
asker karşısında işlenmesidir. Kanunkoyucu suçun bu şekilde işlen
mesi halinde, Askeri disiplin ve o..toritenin daha fazla zarar gör
düğünü düşünerek, bu hususu kanuni şiddet sebebi olarak görmüştür. 
Aynı ağırlatıcı sebeb As.C.K.nun 88. maddesinde yazılı Emre İtaat

sizlikte Israr suçunda da bulunmaktadır. As.C.K.nun 14. maddesi 
"To:plu asker karşısı" nı şu şekilde tanımlamaktadır. "Bir fiil 
toplu efrat karşısında yapılmış sayılarak kanunun bu kayıt ile 
takyit ettiği hükümlerin tatbiki için Amir veya mafevk ile fail
den ve varsa şeriklerinden başka askeri hizmet maksadıyla tcrplan
mış en az yedi askeri şahsın bulunması şarttır." Şu halde bir su
çun ta.plu erat karşısında işlendiğinin kabul edilebilmesi için; 
ı. Sanık veya sanıklarla mağdur dışında en az yedi adet rütbeli 
veya rütbes.iz askeri şahsın fiilen bir arada bulunması, 2. Bunla
rın askeri bir hizmetin yapılması maksadı ile toplanmış olmaları 
ve hizmet halinin fiilen başlamış bulunması, 3. Toplanmanın bir 
kanıuta al tında olması, 4. Suçun hareket unsurunun askeri hl.zmet . 
için toplanmış bu askeri şahısların huzurunda, onlarında eylemi 
görüp takip edebilecekleri ve niteliğini idrak edebilecekleri şe
kilde yapılmış cıilması, gerekir. Askeri Yargıtay da bu şartları 
kararlarında uygulamaktadır. (1) As.C.K.nun 14. maddesinde (En az 
yedi askeri şahıs) şartı'bulunmakta ise de bu kişilerin rütbeli 
veya rütbesiz olmaları~ ya da sanığın astı veya üstü bulunmaları, 
maddenin uygulanması yönünden önemli değildir. ( 2) Toplu erat ha
linin, agırlatıcı sebeb olarak uygulanması için, failin suçu top
lu erat karşısında işledic$ini bilmesi gerekir mi ? Örneğin fail·~ '. 

eylem sırasında o· mahalde toplu erat bulunduğunu görmemiş olabi
lir. Kanaatimce, bu ağırlatıcı vasfın amacı dUşünUlürse, failin 
suçu toplu erat karşısında işlediğini bilip bilmemesi önemli de
ğildir. ( 3) 

(1) "Çayhanede çay içmek ve istirahat ıçın toplanmış bulunan erat
ta ta.plu erat vasfı yo.ktur. '" 
As.Yrgt.2.D. 21.11.1956'3019/3590 (As.Yrg.İçt. M.S.B. Sh.30) 
"Taarruzun toplu erat karşısında yapıldığının kabulü için ey
lemin onlar tarafından müşahadesinin milmkün olması gerekir." 
As.Yrgt.2.D. 6.12.1962 3475/3227 (As.Yrgt.İçt. M.S.B. Sh.29) 

(2) MİS o. Askeri Ceza Kanunu Ankara 1976 Sh.19 
(3) Aksi görüş; TAŞKIN R. As.C.K. Şerhi Ankara 1944 Sh.159 
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- Suçun silah veya tehlikeli bir aletle işlenmesi : 

2. fıkrada yazılı son ağırlatıcı sebep, suçun silah veya 
tehlikeli bir aletle işlenmesidir. (1) Fiilen taarruzını bu tarz
da işlenmesi, hem daha kolay hemde mağdurda ve dolayısıyla mağdu-., 

run cismani varl~ğında temsil bulan cskeri crtrrrite üzerinde mey
dana getirebileceği zarar daha büyük ve tehlikeli alabileceğinden 
bu halin ağırlatıcı seb.ep sayılması son derece yerindedir~ Ayrıca 
silah kullanma her türlü kötülükleri yapmaya hazır bozuk bir ruh 
halini gösterir ve bu iti barla işlenen fiile şeref kır.rc·ı bir hal 
kazandırır. ~2) Silah ve tehlikeli aletlerin neler oldukları ko
nusunda As.U.K.nun da bir açıklık yoktur. Ancak gerek doktrinde 
gerekse yargıtay kararlarında, As.C.K.nunda silah tabirinin ordu
da kullanılması mutad olan kesici patlayıcı ve ateşli silahlar 
anlamına geleceği kabul edilmektedir. (3) Görüldüğü gibi T.c.K. 
nun 189. maddesinde gösterilen silah tanımı Askeri Ceza Hukukun
da uygulanmamaktadır. Askeri Ceza Kanunu tatbikatında "Silah" dan 
~aksadın, Türk Silahlı Kuvvetlerinde askeri amaçla bulundurulan 
ve kullanılan top, tüfek, tabanca, kasatura ve benzeri silahların 
anlaşılması gerektiği. söylenebilir. (4) Ayrıca As.C.K.nun 91/2. 
fıkrası gereğince, bir suçun silahla işlendiğinde bahsedilebilme
si için, bu silahların asıl yapılış gücünün ( örne .ğin tüfeğin ateş

gücünün) fiilen olayda kullanılması gerekmektedir. (5) 

öte yandan 2. fıkra ayrıca "Tehlikeli alet" kavramından 
söz etu~ektedir. Bu nedenle T.C.K.nun 189. maddesi bu kavramın a
çıklanmasında kullanılabilir. Bilindiği gibi T.C.K.nun 189. mad
desi silah hakkında şu tarifi yapmaktadır. •Kanunun şiddet sebebi 

(ı)' l1ıadde metninde, "Silah ve tehlikeli aletle işlenmesi" şeklin
de bir ifade kullanılmış ise de buradaki "ve"sözcüğünün"veya"' 
olarak anlaşılması gerektiği hakkında B~z. · 
As.Yrgt.l.D. 17.11.1964 1368/1370 (Lül.Ozb. a.g.e. Sh.676) 

(2) CİHAN E •. Cebir Kullanma Cürmü İstanbul-1978 Sh.159 
(3) "Kasatura kanunda yazılı silah tabirine dahildir." 

As.Yrgt.l.D. 26.2.1957 4640/721 (As.Yrg.İçt.ıv..s.B. Sh.22) 
(4) Aynı görüş için Bknz. 

ERi•:iAN s. Askeri Ceza Hukuku İstanbul-1983 Sh. 211 
(5) "Kasatura her ne kadar silahtan madut ise de, sanığın taarruz 

sırasında kasaturanın sivri ve keskin tarafı ile değil, ters 
tarafı ile vurduğu anlaşılmakla As.C.K.nun 91/2. maddesi ile 
uygulama yapılmasında isabet görülme~iştir. 
As.Yrgt.4.D. 23.3.1971 124/120 (Lül.Ozb. a.g.e. Sh.686) 
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saydıgı silah tabirinden maksat 1. Ateşli silahlar, 2. Patlayıcı 
maddeler, 3. Tecavüz ve müdafaada kul lanı lan her türlü kesici, 

delici ve bereleyici aletler, 4. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı 
eczalar ve di~er her türlü zehirler ve boguçu kör edici gazlar
dır." Bu ıiıaddeye açıklık getirrrıes .i bakııııından (Sivil) Yargı tayın 
silah kabul ettigi nesnelerden bazılarını şöyle sayabiliriz. Bı
çak, orak, tırmık, pense, ucu sivri demir, çapa, küregin demir 

kısmı, balta, kazma, tornavida, çekif.?, satır , kama, demir boru, 
zincir, balyoz, b~rber makası, soba demiri, maşa, kırık şişe, 
keski. öte yandan yargıtay tüfek dipçiği, nakış makası, yemek ça
talı, sopa, tabanca kabzası, küçük çivili tahta ve taşı silah G

larak kabul etmemiştir. (1) Askeri Yargıtayın bu husustaki karar
ları ise şöyle sıralanabilir. İstihkamcı küreği, (2) Falçata bı
çağı (3) Berber makası, (4) Kazma, ~5) Çakı bıça~ı, (6) Jilet (7) 

Çekiç (8) tehlikeli alet sayılmaktadır. Öte yandan askeri yargı
tay yine bazı kararlarında çivi, (9) Tornavida (10) Sı.ı borusu (11) 
nu tehlikeli alet kabul etmemiştir. (12) 

(1) AYGÜ h N. T.C.K.nun 189.md.si üzerine inceleı;ıe (Adl.D.1988/5) 
(2) As.Yrgt.2.D. 30.3.1966 361/348 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.678) 
(3) As.Yrgt.4.D. 21.10.1969 458/456 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.684) 
(4) As.Yrgt.3.D. 24.2.1970 45/157 (Ltil.-Özb. a.g.e. Sh.685) 

(5) As.Yrgt.2.n. 7.7.1953 1484/1791 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.673) 
(6) As.Yrgt.Drl.Krl. 6.12.1983 2098/110 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.675) 
(7) As.Yrgt.l.D. 1.6.1988 137/221 (Yayınlanmamıştır.) 
(8) As.Yrgt.Drl.Krl. 8.11.1984 222/213 (Yayınlanmamıştır.) 
(9) As.Yrgt.Gnl.Krl. 2.6.1961 573/19 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.675) 
(10) As.Yrgt.3.D. 23.5.1967 228/231 (~ül.-0zb. a.g.e. Sh.679) 
(11) As.Yrgt.2.D. 7.4.1969 1006/2430 (Lül.-Özb. Askeri Yargıtay-

la ilgili içtihatlar C.2. Sh.674) 
(12) Askeri Yargıtay bir kararında 11 '.i~ehlikeli alet" in vasıfları

nı şu şekilde açıklamaktadır. 
"Sanığın, yaralama olayında kullandığı aletin her iki ucu 
sivri berber nıakası oldu5una göre, tecavüz ve müdafaaya el
verişli ve aynı zaıı ,anda kesici ve delici bir alet vasfırıda 
olan bu makasın T.C.K.nun 189. maddesi muvacehesinde (Silah) 
olarak kabulü gerekir." 
As.Yrgt.2.D. 6.1.1965 lü/7 (LUl.-Özb. a.g.e.Sh.676) 

"Su borusundan maın111 kaval, T.C.K.nun 189/3. maddesinde zik
rolunan silahtan madut olmadığı cihetle tehlikeli alet ola
rak kabül edilenıez. 11 

As.Yrgt.2.D. 7.4.1959 1006/2430 (As.Yrg.İçt. M.S.B. Sh.127) 
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Öte yandan, Askeri Yargıtay bir suçun tehlikeli aletle i$lenmiş 
sayılabilmesi için bu nesnenin fiilen olayda kullanılması gerek

tLğini öng~rmektedir. (1) 

Doktrinin bu konudaki görüşleri de şu şekilde açıklanabi

lir. Erem, bir şeyin silah sayılabilmesi için, onun mutaA olarak 
saldırı veya savunmada kullanılan veya bunun için yapılmış olan 
bir alet olması şart olmayıp, o şeyin suçta kullanılmış bulunma
sı ve aynı zamanda kesiçi, delici veya bereleyici nitelikte olma
sı yeterlidir. demektedir. (2) Yine bir başka müellif bir aletin 
silah sayılabilmesi için saldırı veya savunmaya elvarişli olması 

yeterlidir. demektedir. (3) Burada Askeri Yargıtayın tehlikeli a

let tabiri ile ilgili olarak çok ilginç ve isabetli gördüğüm bir 

kararına değinmek isterim. Askeri Yargı tay ıı ·sanığın tabanca nam

lusunun mağdurun elmacık kemiği üzerine vurarak onu yaraladığı 
sabit olduğuna göre, tabanca namlusunun tehlikeli alet sayılıp sa
yılmayacağı hususunun, gerek namlunun gerekse vurulan nahiyenin 
özellikleri nazarı itibara alınarak tesbit ettirilmesi gerekti-

ği ••• " ni karara bağlamı ş tır. (4) Su halde kanaatimce bir nesne
nin tehlikeli alet sayılması için sadece kesici, delici, bereleyi
ci özellikleri olması ve taarruz ve müdafaada kullanılması halle
ri yeterli ölçü değildir. Suçta kullanılan aletin tehlikeli alet 
olup olmadığının tesbiti için ayrıca o aletin ne amaçla, nasıl, 
nerede, ne çeşit bir yaralan;a oluşturmak için kullanıldığı, fai
lin bu aleti kullanma amacı v.s. hususlarında ara~tırılarak bir 
sonuca varmak gerekir. Örneğin bir yemek çatalı tehlikeli bir a

let olarak görülmeyebilir. Ancak fail çatalı mağdurun özellikle 
gözüne vurmak için kullanmış ise çok tehlikeli bir nitelik kaza
nabilir. 

(1) "Ağzı kapalı ustura ile üstüne taarruz eden sanığın, bu suçu 
silah veya tehlikeli bir alet ile i§lediği kabül edilemez." 
As.Yrgt.2.D. 5.5.1965 336/390 (Lül.Ozb. a.g.e. Sh.677) 
"Sanığın.fiilden evvel, velevki taarruz kastıyla dahi olsa mU
cerred bıçak almaya tevessül eylemesi, bu vasıtayı taarruz ha
reketi sırasında kullanmadıkça, 2. fıkra uygulanmaz." 
As.Yrgt.l.D. 23.6.1968 2153/2664 (Lül.Ozb. a.g.e. Sh.674) 

(2); ERElVI F. Türk Ceza H.Özel Hükümler 3.B. C.4. Sh.4"29 
(3) GÖZÜBÜYÜK A.P. Türk Ceza Kanunu açıklaması C.I Sh.775 

(4.) As.Yrgt. 3.D. 15.9.1970 438/421 (lıül.Özb. a.g.e. Sh.686) 
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bb) 3. fıkrada gösterilen agırlatıcı haller 

- Suçun seferberlikte işlenmesi : 

haddenin 3. fıkrası suçun seferberlik sırasında işlenme
sini agırlatıcı hal saymıştır. Askeri Ceza Kanununda mevcut bazı 
hükümler belirli hal ve zamanlarda yürürlüğe girer ve uygulanır
lar. İşte bu hükümler den birisi de ır·se ferberlik'" hükümleridir. 
Bu hükümler sadece seferberlik zamanlarında yürürlüğe girerler. 
ve seferberlik süresince uygulanırlar. (1) Aonuınuz açısından se
ferberligin ne anlam ifade ettigi As.c.K.nun 7. ve 8. maddelerin
de gösterilmiştir. 8. madde seferberli~i şu şekilde tarif etmek

tedir. "Seferberlik, ordunun veya bazı· kısımlarının seferber ol

masını amir olan emirde yazılı ve muayyen tarihten bar.layarak 
ilgasını ınübeyyin neşrolunan emirde yazılı tarihte biten haldir." 
Madde de sözü geçen amir emrin neresi tarafından, ne suretle i
lan edileceği, nezarnan yürürlüge gireceğ;., nasılkaldırılacağı 

hususları ise 1211 sayılı seferberlik Kanunun ile ayrıntılı ola
rak dü·zenlenıniştir. ( 2) Seferberli5in ilan edilmesi halinde sefer
berlik hl.iklimlerinin hangi şartlarla, kimler hakkında uyE,ulanaca
ğı da As.C.K.nun 7. maddesinde açıklanmıstır. Ayrıca 7/3. madde 
barış zamanı da olsa Türkiye sınırları dışında seyreden sava~ 
uçakları ve gemilerinde bulunan JSkerj f,~ ahısların bu savaş ara-
cı Türkiye ye geri dönünceye kadar se f erberlikte sayılacaklarını 
hükme bağlamaktadır. ( 3) Şu halde "'SeferberlilC'' orduyu savaş du
rumuna getirmek için yapılan toplanma, sefer kadrolarını tanıamla
ma, sevketme, iaşe gibi hazırlık hareketlerinin ta : .. amıandı ~ı ça

lışmalarıdır. Askeri anlamda seferberlik bir harp hali değil, yu
karı yazılı hazırlık hareketlerinin yapıldı:gı devredir. Askeri 
anlamda harp hali As.C.K.nun 8/1. maddesinde yazılı "Sefer" tabi
ri ile tanımlanabilir. Bu hükme göre "Sefer" tabiri harp halini 
ihtiva eden seferberliktir. Seferberlik hükümleri, Cumhuriyet 
döneminde üç kez uygulanmıştır. Bunlar 1936 Tunceli Harekatı, 1950 

Kare Tugayı ve 1974 Kıprıs Harekatında yer alan birliklerdir. 

(1) Geniş bilgi : ERhAN s. Askeri Ceza Hukuku İstanbul-1983 Sh.24 
(2) Kıprıs Harek~tında çıkarılan 25.11.1974 tarih ve 7/9089 sayı~ 

lı Bakanlar Kurulu Kararının 1211 sayılı Seferberlik Kanunu
nın 3/2 •. maddesinde yazılı usule ılygun olmadıftı hakkında Bknz. 
As.Yrgt.Içt.Brl.Krl. 2.7.1979 1/1 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.3'50-2) 

(3) "Türk Karasu1.arı dışanda Denizaltı gemisinde işlenen suçı:in se
tierberlikte işlendiğinin kabulü gerekir.~ 
As.Yrgt.ı.n. 22.3.1960 1246/1501 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.342) 
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- Suçun seferberlikte hizmet dışında işlenmesi : 

3. fıkra~ın son cümlesi suçun seferberlikte hizmet dışın
da işlenmesinin az vahim hal olarak kabul edilmesi gerektiğini be
lirtmekte ve ceza miktarını indirmektedir. Bu hükümde yazılı indi
rimin yapılabilmesi için, fiilen taarruz suçunun "Hizmet esnasın
da işlenmeıpiş bulunması gerekmektedir. 2. fıkrada yazılı ai?;ırlatı

cı haller inc~lenirken, "Hizmet esnasında" tabirinin ne anlama gel
diği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse, 
suçun hizmet esnasında işlendiginin kabul edilebilmesi için, fail 
ve magdurun her ikisinin de eylem sırasında aynı hizmet ilişkisi 
içinde bulunmaları ve fiilin bu hizmet gereklerinden doğmuş olma
sı lüzumlu bulunmaktadır. Şu halde fiilen taarruz suçundan, eylem 
seferberlik sırasınd~ ancak hizmet dışında işlenmiş ise bu fıkra
nın son cümlesi uygulanacaktır. (1) 

(1) Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine dahil bulunan sanık er (S.K.) 
ün 6.7.1978 günü gecesi saat 23.00 - oı.oo nöbetine gitmek ü
zere hazırlandığı sırada devriye görevlisi Onb. (M.K.)'la mü
nakaşaya tutuşup onbaşının kendisine tokat atması akabinde on
başıya vurduğu, erlerin kavgayı ayırarak durdurmalarından son
ra koğuştan çıkarkende yine miğferle onbaşının yüzüne vurarak 
iki dişini kırmış bulunmak suretiyle seferberlikte üste fii
len taarruzda bulunmak suçunu işlediği mahkemece kabul edile
rek As.C.K.nun 91/3;. maddesi"az vahim ve hizmet dışı hal" cüm
lesi gereğince tecziyesi isabetli görülmekle ••• '' 
As.Yrgt.l.D. 4.10.1978 246/240 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.690-7) 



- ıoo -

cc) 4. fıkrada gösterilen agırlatıcı haller 

- Suçun amir veya üstün viicudunda tahribata yol açması : 

Bu fıkra, fiilin mağdurun vücudunda meydana getirdiği ne
ticeye gö~e suçun agırlaşması hallerini düzenlemektedir ve bunlar
dan ·ilki tahribat halidir. Tahribat sözcük olarak ~Yıkma, bozulma, 
yok edilme" anlamlarına gelmektedir. Fıkradaki tahribat sözü ise,, 
vücuttaki önemli bir yaşamsal· destek sağlayan bağımsız bir orga
nın yok edilmesi veya işlevini yapamayacak duruma getirilmesini 
ifade etmektedir. Tahribatın kesin olarak ne anlama geldiği, sı
nırlarının ne oldugu hususunda yasada bir açıklık bulunmadığından, 
bu kavram diddi olarak eleştirilmekte olup, halen niteliği askeri 
yargıtay kararları ile açıklanmaya çalışılmaktadır. (1) Halen 
tatbikatta, '.C.c·.K.nun 456/2-3. maddelerinde yazılı uzuv zaafı ve 
uzuv tatili halleri, tahribat olarak kabul edilmektedir. (2) 

Şu halde uzuv zaafı ve uzuv tatili kavramları neyi ifade 
etmektedir ? T.C.K.nun 456. maddesinin 2. f:n.krası "Havastan veya 
azadan birinin devamlı zaafı" ndan bahsetmektedir. Havas arabça 
bir kelime olupJinsanın kendi dışındaki şeyleri duyması anlamını 
taşır. Dolayısıyla Ôiyolojide duyu organları olarak nitelendir
diğimiz görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyularını sağ
layan organlarımız, yani göz, kulak, burun, dil ve deri organları, 
maddedeki "Havas" deyixi içerisinde yer alırlar. "Zaaf" ise güç
süzleşme, yetersizleşme, işlevini gereği gibi yapamayacak hale 
gelme demektir. Şu halde "Havastan birinin zaafıtt bu o-rganlardan 
birinin. güçsüzleşmesi ve görevini yeterince yapamayacak hale gel
mesidir. Aza ise vücudun anatomik kısımlarından belirli bir fonk
siyonu yerine getiren bölümüdür. Vücudun belirli bir kısmının a
za olarak kabul ed.ilebilmesi için yalnız anatomik bir bölüm ol
ması yetmez, bu bölümün aynı zamanda bağımsız olarak fizyolojik 
bir işlevinin bulunması gerekir. (3) Bir azanın zaafa uğradığın-

(1) "Kanun yapma tekniği ve As.C.K.nun terkibi üzerine bir ince
leme" (AKKAYA O. As • .ndl.D. 1957-10 Sh.667) 

(2) "Tahribat"' terimi T.C.K.nun 456. maddesinin 2 ve 3. fıkrala
rında yazılı "'Devamlı zaaf" ve "Uzuv tatili" anlamındadır." 
As.Yrgt.Gnl.Krl. 11.11.1949 1819/1994 (Llil.Özb. a.g.e. Sh.74~ 
As~Yrgt.2.D. 14.7.1965 673/675 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.684) 

(3) GÖZÜBÜYÜK A.P. "Şahıslara karşı müessir fiiller" Adl.D.1977/3 
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dan bahsedilebilmesi için bu azanın yerine getirdiği görevde önem
li bir noksanlık meydana gelmesi gerekir. Örneğin dişler de anato
mik anlamda birer azadır. Ancak bunların bir ya da ikisinin kırıl
mış olması çiğneme fonksiyonunun yerine getirilme.sini zaafa uğrat
mayabilir. (1) Ancak bir görüşe göre "Devamlı uzuv zaafı" mağdurun 
kişisel durumuna göre belirlenmelidir. Örneğin ağzındaki bütün diş
leri sağlam olan bir kimsenin tek dişinin kırılması durumunda uzuv 
zaafından söz edilme~se de, çiğneme fonksiyonunu ağzındaki üç dişi 

ile yerine getiren kimsenin tek dişinin kırılması durumda, uzuv za
afının varlığı kabul edilmelidir. (2) Öte yandan "Devamlı zaaf" ha
linin kabul edilebilmesi için, bir organın sadece zarar görmesi yet
mez·. Aynı zamanda fonksiyonunu yerine getirmekte noksanlık bulun
ması gerekir. Örneğin göz kapağı bir organdır. ve görme mekanizma
sına dahildir. Fakat göz kapagının müessir fiilden zarar görmesi, 
her zaman görme duyusunun zayıflamasını gerektirmez.(3) Şu halde 
zaaf durumu fennen tespit edildiği takdirde uzuv zaafından bahsedi
lebilir. (4) 

Bunun yanında vücudumuzda aynı görevi yapan çift organ ve 
uzuvlarımız vardır. Yargıtay, vücudumuzda çift alan organlardan tek 
gözü, tek böbreği, tek kulağı da müstakil birer uzuv saymakta ve 
bunlardan birinin fonksiyonunu tamamen kaybetmesini uzuv tatili, 
fizyolojik görevlerinin devamlı zaafa uğramasını ise uzuv zaafı o
larak kabul etmektedir. (5) Öte yandan A1li Tıp ve Yargıtay uzuv 
zaafı ile ilgili çeşitli görüşler bildirmektedirler. Örneğin bir 
kararda Yargıtay "Sağ kulakta meydana gelen% 40 lık işitme azal
masının uzuv zaafı olduğuna karar vermiş tir. ( 6) Yine "Sağ bacak-

(1) Dişlerin protesle tedavisi ve yerlerine yenilerini yaptırmak 
imkanı bulunduğu için Adli Tııp Meclisince bu hal uzuv zaafı o
larak kabul edilmemektedir. 
Adli Tıp Meclisi 18.8.195;2 9851/1840 (Adli Tıbbi Expertiz 1960) 

( 2) DÖNlvı.EZER S. Kişilere ve mala karşı cürümler 12.B. Sh.115 
(3) EREN F. Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler 4.C. 3.B Sh.418 
(4) Y.c·.G.K. 19.3.1984 4-393/97 (Y.K.D. 1984-6 Sh.923) 
(5) Y.4.C.D. 22.10.1982 5721/6319 (Y.K.D. 1983-2 Sh.269) 

Y.C.G.K. 2~.5.1981 131/199 (Y.K.D. 1982-692 ) 
Aksi görüşte : .. 
ERE:rıı F. Türk C8 za Hukuku Ozel Hükümler 1985 Sh.419 

(6) Y.C.G.K. 19.3.1984 4-393/97 (Y.K.D. 1984-6 Sh.923) 

T. C. 
Yükseköğreti:cı Kurulu 

Dokümanta.syvn Merker 
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taki kısalman,ı.n bu bacağın görevini % 30 az yapmasına yol açmasının 
uzuv zaaf'ı oldugu bildirilmiqtir."(l) Yine bir başka kararda"Sağ 
kalça kırığının açtıeı devamlı sakatlık halinin çalıGr.ıa glicUnU 
% 20 etkilemesinin uzuv zaafı sayılacağına karar verilmiştir. (2) 
Askeri Yargıtay ise bir kararında "Bir gözün görme kaabiliyetini 
% 8 kaybetmesinin"' uzuv zaafı olduğu öngörülmüştür. ( 3) Kanaatim
ce bir yaralanmanın "Devamlı zaaf" sayılabilmesi için1 yaralanan 
organın fonksiyonunun ve bütünlüğünün devamlı olarak zedelenmesi 
ve bu halin genel beden gücünde de bir azalmaya yol açması gere

kir. (4) 
T.C.K.nun 456. maddesinin 3. fıkrası ise "Havas ve azadan 

birinin tatili" nden bahsetmektedir. Uygulamada, bir organın tama

men tahrip olması veya fonksiyonun tümden yok olması "Tatil" kap
samında sayılmaktadır. Keza bu uzvun ud;radı'.tı zarar beden gi.icün
den % 30 ve yukarı bir azalma yaratmışsa1 bu halde uzuv tatili sa
yılmaktadır. (5) Havastan birinin ziyaından maksat, duyu organla
rından birinin fizyolojik görevini yapamaz duruma gelmesidir. Bir 
gozun veya bir kulaı;;;ın işlevini yapamaycak duruma getirilmesi ha
linde de havastan birinin ziyaı söz konusudur. Travmaya uğrayan 
gözde ·tam görme kaybı varsa veya görme, ışık hissi, el hareketle
ri parmak sayıııa 1/10, 2/10, }/10 seviyelerinde ise uzuv tatili 
söz konusudur. Gözü hiç görmeyen bir kimsenin travmaya uğradıktan 
sonra, bu travma nedeniyle görme yeteneğini kaybettiğini ileri 
sürme durumunda travmanın göze isabet etnıif? olduğu kesinleşse da
hi uzuv tatili söz konusu değildir. Bu gibi duruıı:larda, sadece 
mutad iştigalden geri kalma· suresi belirlenir. (6) 

(1) 
( 2) 

( 3) 
(4) 

(5) 

( 6) 

Y.l.&.D. 24.12.1960 2450/3126 (KAZANCI, İ.K.İçt. 1965 c.ı. 342) 
Y.C.G.K. 23.10.1978 4-350/387 (Y.K.D. 1979-6 Sh.873) 
As.Yrgt.2.D. 14.7.1965 673/675 (MİS o. As.C.K. Sh.173) 

"~v tüf~ği .. saçnıal~rı i~~. y~ralanan mağdurun genel ?edffn gücü
nun ne olçude etkılendıgını de araçtırılması gerekır. 
Y.4 .• C.D. 24.l~.1983 5900-6008 (Y.K.D. 1984-2/306) 
Adli Tıp heclisi 3.12.1945 gün ve 2072 sayılı ranoru 
ÇAGLAYAN N. Türk Ceza Kanunu 4.C. Sh.2-3 
Y.c.G.K. 1.10.1973 1-303/587 (İ.K.İ.D. 1973-11/2347) 

"Gözün 50 cm. uzaklıktan parmak sayacak derecede gördüğü an
laşıldığına göre, bu halin uzuv tatili niteliğinde olup olma
dığının Adli Tıp Meclisinden sorulması gerekirken ••• 11 

Y.4.C.D. 5,.6.1979 3650/3741 (Y.K.D. 1979-8/1221) 

l 
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Burada belirtilmesi gereken bir husus da anatomik olarak 

uzuv sayılmakla beraber her uzvun T.C-.K.nun 456/3.kapsamında mil
talaasının mümkün olmadığıdır. Kal, el ve parmaklar ayrı ayrı u
zuvlardır. Ancak bir parmagın zayii olmasıyla el, fonksiyonunu 
yapamaz hale gelmez. Bu nedenle parmak müstakil bir uzuv sayılmaz. 
Halbuki böbrek, göz, kulak, el ayrı fonksiyonları bulunan organ
lardır. Bu nedenle~örneğin bir böbreğin tatili o böbreğin kanı te
mizleme görevini yapmaktan tamamen mahrumiyet oldugundan uzuv ta
tili sayılır. Nitekim bir böbreği alınmıs olan bir kimsenin sonra
dan diğer böbreği de yaralanma ile yok oldu~unda bu eylemi yapan 
fail için "Uzuv tatili" sayılacaktır. (1) Tüm bu bilgiler uzuv za
afı ve uzuv tatili halleri hakkında biraz fikir vermektedir. İş~e 

91. maddenin 4. fıkrasında sözü geçen "Tahribat" halinin en önem
li ölçüsü, eylemin "Uzuv zaafına ya da tatiline" yol açıp açmadı

gıdır. (2) 
Öte yandan T.C.K.nun 456/2-3. fıkralarında "Uzuv zaafı ve 

uzuv tatili" neticeleri dışında başka haller de gösterilmektedir. 
Bunlardan biri "İyileşmesi kabil olmayacak derecede akıl veya be
den hastalıkları" dır. Fiilen taarruz sonucu, mağdurda iyile$mesi 
imkansız veya çok zor olan bir hastalık meydana gelmişse, Bu hal
de de tahribattan bahsedilebilir. Ancak kanaatimcre bu hastalığın 
tahribat sayılabilmesi için, mağdurun T.s.K. Beden Kabiliyeti Yö
netmeliği hükümlerine göre T.s.K.'de görev yapamayacak hale gel
miş olması gerekir. Bu tip hastalıklara örnek olarak sara, histe
ri, tüberküloz, kanser, basedow gösterilebir. (3) Yine rrsöz söy
lemek kudretinin ziyaı" da tahribat sayılmalıd.:ı:r. Bundan maksat~ 
mağdurun konuşma kaabiliyetini tamamen ve devamlı olarak kaybetme
sidir. Yine "Ço.cuk yapmak kaabiliyetinin ziyaı" da tahribat nite
liğinde bir zarardır. Bu hale örnek olarak husyelerin kaybı, peni
sin fonksiyonunu yapamaycak derecede harap olması verilebilir.(4) 
Yine "Çehrenin daimi değişikliği" de tahribat niteliğindedir.(5) 

(1) Adli Tıp Meclisi 14.5.1976 151/5118 (A.T.D. 1985 ı.c. S.1/80) 
( 2) "1·1ıagdurun sol kulağında meydana gelen hafif nakledici tipteki 

işitme kaybı uzuv zaafına yol açtıgına göre vücutta yapılmış 
bir tahribat niteligindedir." . 
As.Yrgt.3.D. 6.10.1970 492/491 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.749) 

(3) ÇAGLAYAN rvı. "Yargıtayın e~ yeni içtihatları-ışığı altında mü
essir fiil Uzerine bir izah denemesi" Adl.D. 1983 Sh.4-8 

(4) GÖK Ş. Adli Tıp Sh.268 
( 5) Ayrıntılı bilgi için Bknz. "Asta müessir fi-il" Sh.148 
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- Suçun Amir veya Üstün ölümüne rııucip oııı,ası : 

4. fıkrada gösterilen sorı aı;ırlatıcı hal, fiilen taarruz 

ey;ı.enünin nıagdurda ölü.rııe yol açması halidir. Bu hüknıün uygı.ılanma

sı için fiilen taarruz hareketi sonucu üst veya amirin ölmesi ve 

hareketle netice arasında illiyet bagının bulunması yeterlidir • 
. b'ailin öldürme kastı ile hareket edip etmediği, suçun taammüden 

işlenip iı;.üenrııediği hususları fiilde aranmayacaktır. ( 1) Çünkü 

4. fıkra "Fiilen Taarruz •••• ölüıııü mucip olursa ••• " diyerek ö
zel bir hüküm getirmili W3 bu hüklilllle suçun hare ket ve sonuç un
surlarını göstererek, failin kastının ne olursaolsun bu fıkranın 

uygulanacagını açıkca öngörmüştür. Nitekim Askeri Yargıtay da 

1945 tarihli içtihatı birleştirme kararında,fiilen taarruz neti
cesi astın.üst veya amirinin ölümüne sebebiyet vermesi halinde, 

failin kastı araştırılmasına gerek bulunmadıgına isabetle karar 

verıııi~,tir. ( 2) 
Burada üzerinde durul!iıası gereken bir baska konu d,gfai

lin öl uürme kastı ile hare ket ettiı.:;i h~.ılde ölün~ ıııeydcrna ~elıııerne

si durumunda hangi maddenin tatbik edilece gidir. Askeri Ceza Ka

nununda adanı öldürmeye te ş ebbüs halini müeyyide al tına alan bir 

hükürıı bulunmamaktadır. Keza fiilen taarruzun öliime neden olması 

fiilini düzenleyen 91. maddenin 4. fıkrası da di Jer fıkralardan 

farklı olarak teşebbüs durumu ile ilgili olarak bir ceza öngör

memektedir. Kanaatimce failin kastının fiilen taarruz kastının 
da ötesinae "Kasten adam öldürmek" oldu : ... u ahvalde, As.C.K.mrnda 
bu hali düzenleyen bir hüküm bulunmadıgından T.C.K.nun kasten 

adanı öldürme ve teşebbüs ile ilgili hükümlerinin tatbiki gereke

cektir. Çünkü 91/4 .. fıkra sadece fiilen t;:ıarrıı7. netir.nsinde ölüm 
meydana gelmesi halini düzenlemiş olup ölüm meydana gelmemişse ve 
fail fiilen taarruzun da ötesinde öldürmek amacıyla eyleme giriı;ı

ınemişse bu durumda suç kasten adam öldürmeye teşebbüs c:rJ.arak ni
telendirilmelidir. Askeri yargı tayda bu dfü:- iincede o1 urı bir kara
rını şöyle zikredebiliri?.. "Sanığın sübuto eren suçu kasten adam 

(1) "Taarruzi bir fiil ve hareketten dolayı ölüm vukua relmesi ha
linde sanı~ın kastı ne olursa olsun As.C.K.nun 91/4~ maddesin
de yazılı hükmün uygulanması gerektiği cihetle ••• " 
As.Yrgt.l.D. 23.12.1969 398/598 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.684) 

(2) As.Yrgt.Gnl.~rı. 29.12.1950 1855/2420 (1'ül.Özb. a.g.e. Sh.67·3) 
As.)rgt.İçt.Brl.Krl. 28.12.1945 3864/6100 (Aynı eser Sh.673) 

l 
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öldürmeye tam teşebbüs alarak tekevvün ettiğine göre ve As.C.K. 
nun da kasten adam öldürmeye ilişkin bir hüklim bulunmadı:-:~ından, 

nitekim 91/4. fıkrasının da T.c·.K.nun 452. maddesine mütenazır 
vaazzedilmesi sebebiyle mezkur fıkradaki cezanın adam öldürme 
kastına baglanmayıp, fiilen taarruz eseri meydana, gelen tahribat 
ve ölüm gibi neticeye bağlanmasının da bu hususu teyit etmesi ne
deniyle sanık hakkında kasten adam öldürmeye tam teşebbüsten do

lay.ı hüküm tesisi gerekmektedir." ( 1) 

Askeri Yargıtayın bu konu ile ilgili kararlarında hukuki 

bir çelişki mevcut mudur ? Bazı kararlarında "'As.C.K.nun 91/4. 
maddesinin uygulanmasında, failin öldürmek kastı ile hareket e
dip etmediği önemli değildir. 11 · diyen Askeri Yargıtay, ölüm mey
dana gelmezse ve failin adam öldürmek kastı ile hareket ettiği 
art.aya çıkarsa, suç adam öldürmeye teşebbüs olup T. C. K.nun 448. 

maddesi ve teşebbüs hükümlerinin uygulanacağını öngörerek çeliş
kiye düşmüş müdür ? Kanaatimce Askeri Yargıtayın "Adam öldürmeye 
teşebbüs" hakkındaki kararlarında hukuki bir dayanak yo:ktur. Çün

ku 4. fıkra "Fiilen taarruz ••• ölümü mucip o], ursa ••• " diyerek ne
ticeye göre bir hüküm getirmektedir. (2) Bu ağır neticenin ger-

" 
çekleşmesi halinde fail bu hüküm geregince cezalandırılacaktır. 
Yine kanaatimce, "Fiilen taarruz"' eylemi, öldürme kastını da içi
ne alan bir tabirdir. Ancak 91. maddede bu hususta bir kanun boş
luğu bulunduğundan, ceza uygulamasında adaletsizliğe yol açılmama
sı amacıyla bu boşluk Askeri Yargıtay içtihatları ile kapatılmaya 
çalışılmaktadır. (3) 

(1) As.Yrgt.3~D. 18.1.1965 55/85 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.677) 
As.Yrgt.Drl.Krl. 17.10.1968 75/80 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.684) 

( 2) "As. c .. K.nun 91/ 4. fıkrasında neticeye göre düzenleme yapıldı
ğından teşebbüs ahkamı uygulanmaz•r 
As.Yrgt.3.D. 24.2.1970 45/157 (.1.Jül.Özb. a.g.e. Sh.685) 

(3) "Öldürme kasdı ile üst veya amirine fiilen taarruzda bulunan 
bir asker sanık ile, öldürme kastı olmadığı halde fiilen 
taarruz neticesi arzu dışı olarak üst veya amirinin ölümüne 
sebebiyet veren diğer asker sanık arasında,statü beraberli
ğine rağmen, ahlaki redaeti çok ileri derecede olan birinci 
sanık lehine ve ikincisinin aleyhine bir uygulama yapılmak 
suretiyle kanurı önünde eşitsizlik ve ceza tevziatında den
gesizlik yapılmış olacağı cihet1.e, kanun vaz "ının iradesi
ne ve kanunun ruh ve maksad~na açıkca ters düşen bu uygula
ma, aynı zamanda istikrar kazanmış Askeri Yargıtay içtihat
larına da mutlak aykırılık teşkil edeceğ~nden, açıklanan 
bu görüşlerle, dava konusu olayda, vasfı ·cürümde hata yapıl
dı~ı anlaşılmış olmakla ••• w 
As.Yrgt.2.D. 5.12.1974 797/798 (Lill.Özb. a.g.e. Sh.690-2) 
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b) Genel agırlatıcı haller : 

Buraya kadar incelenen ağırlatıcı haller ara9tırma konu
muz olan As.C.K.nun 91. maddesinde yazılı bulunan ağırlatıcı se
bepler idi. Askeri Ceza Kanunu, Türk Ceza Kanunundan farklı ola
rak 50. ve ~l. maddelerde yapılan düzenlemelerle tüm suçlar için 
uygulanabilen genel ağırlatıcı haller getirmektedir. Bu ağırlatı
cı haller 91. madde içinde geçerli olduğundan burada kısaca ince
lenmesi gerekir. As.C.K.nun 51. maddesi şu şekildedir. 

"Bu kanunda hususi bir hüküm tayin edilmemiş oldukça a
şağıdaki haller herhalde cezanın arttırılmasını muciptir. 

A) Madunlarla birlikte bir suçu yapmak veya madı.ınların 
bir suçuna iştirak etmek, 

B) Suç silahının veya resmi nüfuz ve selahiyetinin suis
timali suretiyle hizmetin ifası esnasında yapılmak, 

C )' Suçu müteaddit şahıslar tarafından to,plu olarak, her

kesin gözü önünde birlikte işlemek." 

Bu ağırlatıcı sebeplerden birinin bulunması halinde ce
zanın nasıl arttırılaca~ı da As.C.K.nun 50. maddesinde belirtil-. 
miştir. Bu maddeye göre, ceza söz konusu cürüm için muayyen olan 
cezanın iki misline kadar çağaltılabilir. Ancak aeza o cürüm i
çin kanunda yazılı azami haddi geçemez. 

Şu halde ağırlatıcı nedenlerden birincisi suçun astlar
la birlikte işlenmesidir. hadde de açıkca belirtildiği gibi, bir 
üst veya amirin1 suçu doğrudan astıyla birlikte işlemesi (Doğru
dan iştirak T.G-.K.nun 6~.md.si) veya astının işlediği bir suça 
asli veya Fer' i fail olarak iştirak etıiiesi halinde (T .c. K.nun 
65.Md.) üst veya amir için bu· hüküm uygulanacaktır. (1) Bu hali 
konumuzd~ uygularsak Fiilen Taarruz suçunu işleyen iştirakçiler 
arasında bir rütbe farkı veya amirlik-Maiyet ilişkisi mevcutsa, 
iŞtirakçilerden üst veya amir olan şahıs hakkında bu at!,ırlatıcı 
neden uygulanacaktır. (2) Burada bir özellikte madununun suçuna 

(1) ";Üst durumundaki sanıglln asli: .... fail, madunların ise fer'i 
şerik olarak suça iştirak ettikleri anlaşıldı<~ından As. C. K. 
nun 51/A. maddesinin uygulanması isabetli değildir." 
As.Yrgt.1.n. 17.3.1964 58/~47 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.430) 

(2) Geniş bilgi için Bknz. 
Efil·iAN s. Askeri Ceza Hukuku İstanbul 1983 Sh. 208 
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iştirak eden üst veya awirin, fiilen taarruzda bulunulan mağdur

dan .daha alt rütbede bulunması gerektiğidir. Çünkü şerik'in mağ

durdan üst rütbede olması halinde suçun niteligi asta müessir fi

il olarak değişeçeğinden As.C.K.nun 51/A. maddesinin hukuken ve 
fiilen ~atbik iwkanı kalwayacaktır. (1) 

Genel agırlatıcı nedenlerden ikincisinin 91. maddede ağır

latıcı hal olarak uygulanmasına hukuken imkan ya.ktur. Çünkü 91/2. 

fıkra suçun "Silahlı", "Silah ve tehlikeli alet ile" ve "Hizmet" 

esnasında işlenmesini, zaten ağırlatıcı sebep olarak kabul etmi$

tir. As.c.K.nun 51. maddesinin ilk cümlesi "Bu kanunda hususi bir 

hüküm tayin edilmemiş oldukça ••• " dediğine göre ve 91. maddede 
ise aynı konuda hususi hükümler bulunduguna göre 51/B fıkrasının 
h~kuken uygulanma olanaagı yoktur. (2) 

Son genel agırlatıcı sebep ise "Suçun müteaddit şahıslar 

tarafından, toplu olarak, herkesin gözü önünde birlikte işlenme

si halidir~ Bu ağırlatıcı halin uygulanması için fıkrada yazılı 
tüm bu şartların aynı anda bulunması gerekir. Bu nedenle bu fık

ranın da üst veya amire fiilen taarruz suçunda ar~ırl ntıcı sehep 
olarak tatbik edilrr.esi, fiilen ve hukuken mümkiin de{~ildir. ÇUnkü 

As.C.K.nun 97. ve ıoo. maddeleri "'Fesat" ve "İsyan" başlıkları 
altında toplu fiilen taarruzu ayrı bir suç kabul ederek cezalan

dırmışlardır. ( 3) 

Bu ağırlatıcı nedenlerin bulunması halinde cezanın ne 

şekilde arttırılacagı ise As.C.K.nun 50. maddesinde düzenlenmiştir. 

5,0. madde " ••• muayyen ceza iki misline kadar çoğaltılabilir, an

cak ceza o cürüm için kanunda yazılı azami haddi geçemez." demek
tedir. Burada muayyen cezadan kasıt o suç için mahkeı:.e tarA fından 
tayin edilen temel cezadır • .Lki misline kadar arttırma sözü ise, 

temel ceza kadar bir miktarın ilave edilebileceği anlamındadır. 

(1) 

( 2) 

( 3) 

E~1AN S. Askeri Ceza Hukuku İstanbul 1983 Sh. 208 
As.Yrgt.2.D. ~8.10.1967 319/476 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.431) 
Aynı görüş : TASKIN R. As. C .• K. Serhi Ankara 1944 Sh. 76 
As.Yrgt.3.D. 2.3.1966 204/195 (Lül-Özb. a.g.e. Sh.431) 
"As.C.K.nun ıoo. maddesinde yazılı suçun teşekkülü için bir
den fazla askeri şahısJann alenen toplanarak bir amir veya· ma
fevke fiilen taarruza birlikte kalkışnıaları gerekmekte olup 
dava konusu olayda arkadaşlarının dövüldügünü gören bir grup 
askerin mağdur astsubayı 150 nı. kovaladıklar.1:: -_ ve bu ne
denle suçun oluş biçimi bakımında iŞ,yan olarak tavsifi ••• " 
As.Yrgt.4.D. 19.1.1977 23/16 (Lül.-Ozb. a.g.e. Sh.706-1) 



- 108 -

Örneğin temel cezanın bir yıl olduğu kabul edilirse, arttırma sonu
cu en fazla iki yıl ceza _ verilecektir. Ayrıca madde ~tki misline 

kadar ••• 11 ifad_esini kullandığından bu miktar artırma, azami miktar 
olup mahkeme dilerse daha az bir arttırım da yapabilecektir. (1) 
Öte yandan 50. maddenin son cümlesi ' "Ceza o cürüm için kanunda ya
zılı azami haddi geçemez." demektedir. Bu cümleden kasıt, ilgili 
hükümle bir asgari-azami had' belirtilmişse, arttırma sonucu veri
lecek cezanın azami haddi geçemeyeceğidir. Ancak dokrtinde bu cüm
lenin mehaz kanundan yanlış tercüme edildiği, aslında meha_zdaki i
fadenin T.C.K.nun 13. ve mütaakip maddelerinde gösterilen "Ceza 
nev'inin azami hadleri" olduğu söylenmektedir. (2) Buna rağmen 
tatbikatta, ilgili hükümdeki asgari-azami haddi ölçü kabul edil

mektedir. ( 3) 

( 1) "As. C. K.nun 5 o. maddesi, aynı kanununu cezanın arttırılacağı
nı gösterdiği yerlerde T.C.K.nun 29. maddesinde yazıj_'ı genel 
kaideleri kapsadığı cihetle, bu maddede yer alan "Muayyen ce
za" deyiminin hakim tarafından tayin ve takdir edilen temel 
cezayı kapsadığına, 
50. maddeye göre yapılacak arttırmanın kanunun o cürüm için 

tayin ettiği ceza miktarının azami haddinden fazla olamaya-
cağına, · 

Hakim tarafından tayin ve takdir edilen teôel cezanın, bu 
maddeye göre "ancak iki misline kadar" çoğaltılabileceğine, 
Askeri Yargıtay dairelerinin ve Daireler Kurulunun ayrışık 
içtihatlarının bu şekilde bipleştirilmesine ••• " 
As.Yrgt.İçt.Brl.Krl. 24.5.1968 2/1 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.428) 

( 2) Efil'iAN s. Askeri Ceza Hukuku İstanbul-1983 Sh. 213 
TAŞKIN R. Askeri Ceza Kanunu Şerhi Ankara-1944 Sh.77 

(3) "Sanığın cezasında, Askeri Ceza Kanununun 50 ve 51/C. madde
lerine tevfikan arttırma yapılırken rnezkür kanunun tatbikatın
da kanuni arttırmanın esaslarını tebti eden 50. maddenin"ceza
nın arttırılacagı yazılı olan yerlerde mezknr ceza mevzubahis 
cürüm için muayyen olan cezanın iki misline kadar çoğaltılabi
lir. 11

• şeklindeki hükmU nazarı iti bara alınmadan ve bu hükme 
göre arttırmanın . azanıi haddi uygulandığı takdirde hükmedilecek 
cezanın asıl cezanın iki katından ibaret olacağı düç.iinUlmeden 
asıl cezaya iki katının ilavesi suretiyle üç kat olarak hükme
dilmesi kanıma aykırıdır. 
As.Yrgt.3.D. 27.8.1968 605/609 (MİS 0. As.C.K. Sh.71) 
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B) HAFİFLETİCİ NEDENLER 

Üst veya Amire Fiilen Taarruz suçunu düzenleyen As.C.K. 
nun 91. maddesi ile ilgili, iki adet kanuni hafifletici sebep mev
cuttur. Bunlardan birincisi As.C.K.nun 92. maddesinde yer alan 
"Haksız Tahrik" hali, ikincisi ise 91. maddenin tüm fıkralarında 
sözü geçen "Az vahim haller11 dir. Bunlar dışında genel takdiri 

hafifletici neden alan T. c ·.K.nun 59. maddesi de bu suçta tatbik 
edilebilecektir. 

a) Suçta HAKSIZ TAHRİK halinin bulunması : 

As.C.K.nun 92. maddesi, Üst veya Amire Fiilen Taarruz 
suçuna uygulanabilecek özel bir tahrik hali düzenlemektedir. ·Bu 
maddeye göre "Bir üst veya amir, askeri nizamlara ve askerlik 
kaidelerine mugayir muamelede bulunmak suretiyle yahut makam ve 
rnevkiinin selahiyetini tecavüz suretleriyle madununu tahrik ey
ler ve madun bu tahrik sebebiyle ••• 91. maddede yazılı suçu he
men yaparsa, Türk Ceza Kanununun 51. maddesine göre madunun ce
zası hafifletili±.w denmekte ve maddenin 2. fıkrasında ise l.fık
rada yazılı tahriki yapan Üst veya amirinde1 bu hareketi nedeniyle 
cezalandırılacagı öngörülmektedir. Bu maddeye göre uygulama yapı
labiln:esi için tahrikte iki unsurdan birinin bulunması gerekmek
tedir. Bunlardan birincisi üst veya amirin, askerlik kurallarına 
aykırı muamelede bulunarak astını tahrik etmesidir. Buradaki as
keri kurallardan maksat İç Hz.K. nun 5,. maddesinde yazılı olduğu 
üzere tüm askeri nitelikli kanun, tüzük, kararname, talimatname 
ve talimat emirleridir. Hatta doktrinde yazılı mevzuat dışında as
keri örf, adet ve te~müllerinde askerlik kuralları tabiri içinde 
yer alaca6ı söylenmektedir. (1) İkinci unsur ise tahrikin makam 
ve mevkii seÜlhiyetini aşwak suretiyle yapılmasıdır. Buradaki ma
kam ve mevkii selahiyeti; üst veya amire mevzuat gereğince tanı
nan yetkilerdir. Fu yetkilerin kötüye kullanılması, kanunda bir 
çak maddede-zaten suç olarak kabul edilmiştir. (2) Örneğin 

(1) ERhAN S. Askeri Ceza Hukuku İstanbul 1983 Sh.216 

( 2) "Üst veya amirlerin As.C.K.nun 92. maddesinde yazılı olan şe
kil ve şartlarla astlarını tahrik etmeleri ve astların da iş
bu tahrik neticesinde fiilen taarruzda bulunmaları halinde, 
tahrik hükümleri behemal uygulanır." 
As.Yrgt.Drl.Krl. 14.5.1971 35/34 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.~94) 
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As.C.K.nun 108. maddesindeki (Astına hizmetle ilgisi olmayan e
mirler vermek) Keza 109. maddedeki (Astına suç yapmak için emir 

vermek) öte yandan 111. maddedeki (Astına hak edilmemiış ceza ver
mek) halleri hep birer yetkinin kötüye kullanılması halleridir. 
Ancak kanaatimce 92. maddenin kastettiği asıl yetki suistimali, 

Asta hüessir Fiil ve Fena Muamelenin dUzenlendigi 116. ve 117. 
maddelerde yazılı olan hallerdir. Çünkü 92. maddenin 2. fıkrası 

bu tahriki yapan üst veya amirinde 116, 117, 118. maddeler gere
ğince tecziyesini öngörmektedir. Görüldii~~ü gibi 92. maddedeki 
haksız tahrik hükümlerinin uygulanması için tahrik1 burada sayılan 

iki hale münhasır olmalıdır. Yani olayda Askeri kurallara aykırı 
hareket veya makam ve mevkii suistiwalinin bulunması gereldr. ( 1) 

Şayet bu hallerden biri mevcut değilse failin haksız tah

rik hükümlerinden istifade ettirilmesi olanaksız mıdır ? Bu iki 
halden biri mevcut det~ilse, As.C.K.nun 92. maddesinin fail hHk

kında uytiulanınası mUwklln degiltLi.r. Arıcak T.C.K. mm 51. maddesi, 

As.C.K.nun 44. maddesinin yaptığı genel atıf nedeniyle doğrudan 

da tatbik edilebilir. Askeri largıtay da kararlarında bunun müm

kün oldugunu belirtmektedir. Örneğin "Baksız tahrik yalnız 92. 
maddede yazılı hallere münhasır değildir. Bunun dışında bir üst 
veya amirin haksız tahriki neticesinde meydana gelen gazap ve ı:?e

di t elemin tesiri ile suç i!7leyen ast hakkında da T.G..K.nun 51. 
maddesi dogrudan uygulanabilir." diyerek Askeri Yargıtay g2. mac'i
dede yazılı haller dışında doğrudan T.C.K.nun 51. maddesinin tat
bikinin her zaman mümkün olduğunu öngörmektedir. ( 2) 

As.C.K.nun 92. maddesinde yazılı haller zaten genelolarak 
tahrik sebepleri olduğu halde kanun 92. madde ile niçin bunu tek
rarlama ihtiyacı duymuştur ? Kanaatimce kanunkoyıııcu bu iki halin 

mutlaka tahrik sebebi olarak uygulanmanını istedidi için 92. mad
deyi tedvin etmiştir. Çünkü haksız tahrik uygulanması bir yerde 

(1) Bu unsurların daha geniş açıklarııaları için Bknz.: 
TAŞKIN R. Aske'ri Ceza Kanunu $erhi Ankara-1944 Sh. 14 7 v .d. 

(2) As.Yrgt.2.D. 20.11.1958 3277/4361 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.691) 
."Haksız. tahrik .hareketinin sanıktan başka bir şahsa karşı vu
kuu da ınsanda elem ve teessür uyandırabileceğinden, T.C.K. 
nun 51 •. maddesi tatbik edilebilir." 

As.Yrgt.Drl.Krl. 19.3.1965 32/34 (~u1.Jzb. a.g.e. Sh.692) 
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mahkemelerin takdiri kalan hafifletici sebeplerdir. Bir olayda 
tahrik bulunup bulunmadığını belirli ölçüler dahilinde hakim tak
dir edecektir. Ancak 92. madde1 bu hallerde mutlaka tahrik hüküm
lerinin uygulanmasını öngörerek bu takdir hakkını da yönlendirmek 

istemiştir. (1) 
Askeri Ceza Kanununun 92. maddesinin uygulanahilmesi için, 

bu iki unsur dışında genel· tahrik müessesesinin öngördüğü diğer 
şartlarında bulunması gerekir. Bunlardan birincisi üst veya ami
rin tahrik hareketini kasten ve haksız olarak yapmış olmasıdır. 

Tahrike yol açan fiil hizmet icabı veya As.C.K.nun 119/3. madde
sinde yazılı olan "Astını askerliğe dair kusur ve hatalarından 
dolayı tenkit ve muaheze" amacı ile yapılm.ı;ş ise haksız bir fiil 
sayılmaz. (2) İkinci şart suçun tahrik teşkil eden fiilden "He
men" sonra yapılmış olmasıdır. Buradaki 11Hemen 11• tabirinden mak
sat ''üst veya amirin haksız fiilinin manevi etkisi devam ettiği 
sürece" olarak anlaşılmalıdır. Astın ruhi sükunete erişmesine ka
dar bu süre devam eder. Buhran halinin ne kadar devam etmesi ge
rektiği, haksız tahrikin derecesine ve failin psikolojik yapısı
na ve olaya göre mahkemece takdir edilecektir. (3) 

Burada kısaba karşılıklı tahrik halinden de bahsetmek 

gerekir. Genellikle doktrin ve tatbikatta kabul gören düşünceye 
göre, önceden haksız harekette bulunan kimse tahrik edildiğini: 
iler:i sürerek tahrik hükürr,lerinden faydalandırılmasını isteyemez. 
fakat önceden yapılan haksız hareketle, bunun karşılığı olan hak
sız hareket arasında büyük bir nisbetsizlik bulunursa, ilk hak
sız harekette bulunan kimse mukabil haksız hareketinin kendisini 
tahrik ettiğini ileri sürerek tahrik hükümlerinden faydalanma 
hakkını kazanır. Askeri Yargıtay da bu görüşü kabul etmekte ve 
kararlarında uygulamaktadır. (4) 

(1) "Erman, 92. madd~nin amacının asker kişilerin kendi fiil ve 
hareketlerini kontrol altında tutmal?rını sağlamaktır. demek
tedir;"(Efil:AN s. Askeri Ceza Hukuku Istanbul 1983 Sh.216) 

(2) As.Yrgt.3.D. 19.10.1971 453/442 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.695) 
(3) "As.C.K.nun 92. maddesinde yazılı (hemen) deyimi (derhal) an

lamında olmayıp(hasıl olan buhran hali sona ermeden) anlamın
dadır." As.Yrgt.ı.D. 10.3.1975 51/51 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.696 ) 

(4) "Astının alaycı tavırlarına kızarak ona yumruk atan ilst ile, 
yediği yumruktan tahrike kapılarak üstüne taarruz eden ast, 
haklarında karşılıklı tahrik uygulanması mümkündür." 
As.Yrgt.Drl.Krl. 30.4.1965 50/60 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.692) 
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Haksız tahrikte tahrik teşkil eden fiil ile suçun niteli

ği arasında bir nisbet bulunması şart mıdır ? Bu konuda doktrinde 

degişik görüşler mevcuttur. Bir görUşe g5re burada önemli olan 
tahrikin yarattıgı buhran halinin şiddetidir. Dolayısıyla buhran 

hali ve bunun nitelik ve şiddeti ile işlenen suç arasında aşırı 
bir nisbetsizlik bulunmaması gerekir. (1) Diger görü~e göre ise, 

burada önemli olan failin psikolojik durumudur. Eğer fail haksız 
tahrik sebebiyle bir buhran haline girmişse islenen suç ne olursa 
olsun tahrik hükümleri uygulanmalıdır. (2) Askeri Yargıtay karar'2 

larında tahrik fiili ile işlenen suç arasında bir denge bulunması 

gerektigi dü~ıüncesindedir. ( 3) Kanaatimce tahrik fiili ile üüe
nen suç arasında objektif ölçüler dahilinde bir nisbet bulunması 
hakkaniyet kurallarına daha uygundur. Kanunlarımız cezalandırmada 

genel olarak ·Objektif sorumluluk esasını benimsediğine göre T.C. 
K.nun 51. maddesinde yazılı "Gazap ve şedit elem"' halinde de ob
jektif kriterler aramak gerekir. 

( 1) GÜRELLİ 1'1. "Ceza Hukukunda Haksız Tahrik"' ( İst. Baro D. 1951-6) 
(2) ÖNDER A. Ceza Hukuku Genel HUkümler İst. 1989 Sh.382 
(3) "Tahrik teşkil eden fiil ile sanı gın ikaeylediği suç arasında 

mutlak ve bariz bir nisbetsizligin mevcudiyeti aşik~r iken, 
bu cihet nazara alınilladan, agır tahrik ahkAmının uygulanması 
yolsuzdur." 
As.Yrgt.3.D. 5.3.1968 243/242 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.396) 
"Tahrik edici haksız fiil ile sanık tarafından gösterilen mu
kabil tepki (işlenen suç) arasında makul ve mantıki bir ölçü
nün mevcut olması ve T.C.K.nun 51. maddesine göre yapılan uy
gulamada herhalde bu esasaistinat edilmesi, bu konu ile ilgili 
uygulamanın gerekçesinin de karar yerinde :ı:ikredilmesi lazım
dır." 
As.Yrgt.3.D. 30.1.1968 102/126 (Lül.Özb. a.g.e. Sh. 396) 
"Üste hürıııetsizlikte bulunmak suretiyle ilk haksız hareket 
sanık erden sadır olmuş ise de, tokatla mukabele edilerek 
gösterilen tepki ile bahis konusu ilk haksız hareket arasın
da aşik~r bir nisbetsi:ı:lik bulunduguna göre ••• " 
AaYrgt.3.D. 4.6.1968 472/458 (LUl.Ozb. a.g.e. Sh.396) 
"Üstü bulunan çavuşun hakaret ve darbına maruz kalan sanığın 
kapıldıgı ağır tahrik sonucu mukabele edip, üstünün kulağını 
ısırması üste fiilen taarrıJZ suçunu teşkil eder." 
As.Yrgt.2.D. 1.6.1988 391/421 (Yayınlanmamıştır.) 
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b) Suçta AZ VAHİM HALLERİN bulunması : 

Üst veya Amire Fiilen Taarruz suçunu düzenleyen As.C.K. 
nun 91. maddesinde "Tahribat" halini düzenleyen hüküm haricinde
ki tüm fıkralarda, az vahim hallerde cezanın indirilebileceği ön
görülmektedir. Az vahim haller Askeri Ceza Kanununun bir çok mad
desinde hafifletici hal Q'larak yer almaktadır. Ancak 1tAz vahim 
haller"in neler olacağı hususunda yasadabir açıklık bulunmadığın
dan, bu ibarenin soyut bir kavram oldugu ve karıs.ıklıklara yol aç
tığı öne sürülerek eleştiriler yapılmaktadır. (1) 

Az vahim hal kavramının hukuki niteliğine geçmeden evvel, 
uygulama şekli üzerinde durmak gerekir. As.C.K.nun·91. maddesi, 
fıkralarında suçu ve cezaları düzenlerken önce her fiil için be
lirli bir ceza öngörmüş ve daha sonra az vahim hallerde cezanın 
ne miktarda olacağını hükrr,e bağlamıstır. Dolayısıyla madde, bir 
suçun önce asıl cezasını bildirmekte ve bilahare az vahim haller
de uygulanması gereken cezayı göstermektedir. Bu sebeple asıl ce
za yerine az vahim hal cümlesinde yazılı ceza verilecekse, mahke
menin bunun gerekçesini de kararında belirtmesi gerekınektedir.(2) 

Gerek doktrfnde gerekse yargıtay kararlarında "Az vahim 
haller"in belirli bir ölçüsü ve sınırı olmadığı, tamamen mahke
menin takdirine bağlı bir uygulama oldu~u hususunda birleşilmiş
tir. (3) Bu nedenle az vahim hal sayılan hafifletici sebep objek-

(1) ELİBOL E. - ERSOY Y. myeni bir askeri ceza kanununa ihtiyaç 
ve hazırlanan tasarının esasları üzerine bir inceleme" 
(As.Adl.D. 1966 Sayı 39 Sh. 3) 

(2) "Askeri Yargıtay bu gerekçenin de ayrıca yargıtay denetime 
tabi olduğuna karar vermiştir .•. 11 

As.Yrgt.3.D. 7.3.1972 79/81 (OZBAKAN H •. Dis.Iv,ah.K.-1980/80) 
As.Yrgt.l.D. 29.3.1965 263/247 (As.Yrg.Içt. M.S.B.1965 Sh.22) 

(3) DOGU İ. "As.C.K.na göre az vahim haller"' (Huk.İçt.D.-1947/12) 
As.Yrgt.Drl.Krl. 29.4.1977 45/38 (As.Yrg.Drl.Krl.K.M.S.B.1979) 
"Birliklerin alarım durumuna getirilerek ordugah bölgelerine 
intikal ettirildiği ve bu meyanda sanığın bornovada bulunan 
bataryası da aynı anlayış ile ayvalık'a giderek mevzilenmiş 
olduğu ve bu ola~anüstü günlerde, sanık astsubayı batarya ko
mutanının kendisine ve diğer birlik personeline müteveccih 
zaman zaman vukuubulan bazı mevzulardaki tutumuna içerleyerek, 
Şahsına hizmet sebebiyle verilen tabancaları hamilolarak, as
keri araçla batarya komutanının kalmakta olduğu orman baraka
sına giderken yolda telefon hatlarının da kestiği, bilahare 
yanına vardığı üstteğmene silahını ateşlemek suretiyle vaki 
fiilen taarruzunda, sadece eylemin sonucunu ve yaranın hafif 
oluşunun ölçü alarak az vahim haller fıkrası uyarınca uygu
lama yapılması, olayın değerlendirilmesinde zaafa düsme nite
liğindedir. 0 As. Yrgt. 1 .D. 1 o. 3. 1985 51/51 (Yayınlanmamıştır.) 
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tif bir hal olabilece~i gibi subjektif bir hal de olabilir. Keza 
fail ile ·ilgili özellikler, suçun işleniş biçimi, hareket ve neti

cenin nitelikleri bu hususta birer ölçü olabilirler. (1) GörUldU
ğü gibi mahkeme makul ve mantıklı olan her sebebi az vahim hal o

larak kabul edebilecektir. (2) 

Burada son olarak, .az vahim hallerin bizzat kanunda gös
terilen hafifletici nedenlerden olduğunu ve kanunda bu hususda 
bir hüküm yoksa 11 Az vahim hal" sebebinin hafifletici neden o1arak 
uygulanmasının mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Ancak, bundan 

sonraki bölümde inceleneceği üzere, suçta takdiri hafifletici ne
denlerin bulunması durumunda T.C.K.nun 59. maddesi de tüm askeri 
suçlar için uygulanabilir.(3) 

(1) "Az vahim halin tesbi ti için suçun neticesi, işleınıııe tarzı, 
sanıgın sıfat ve yetkilerinin suistimal derecesi, suçun ordu 
içinde oluşturduğu tepki gibi hususlar ölçü alınabilir." 
As.Yret.Gnl.Krl. 23.11.1947 1922/2463 (As.Yrg.İçt • .M.s.B.-1964) 
"Zaıııana, mekana, eylemin işleniş tarzına, gayesine, suçtan 
doğan neticeye ve olayın ceryan şekline göre az vahim halin 
takdiri yapılmalıdır. 11• 

As.Yrgt.Drl.Krl. 29.4.1977 44/37 (As.Yrgt.Drl.Krl.K. M.S.B ) 
(2) 11 .Magdurun kulak zarında perforasyona sebeb olacak şekilde so

nuclanan dava konusu olayda sanığın fiilinde az vahim halin 
mevcudiyetinin kabulü haklı ve makul bir değerlendirme sayıl
maz." . 
As.Yrgt.l.D. 27.10.1967 53/51 (İ.K.İ.D. VIII-1981 Sh.6234) 
"As.C.K.nun 91. maddesinde, üst veya amire karşı vaki olan 
fiili taarruzlarda, eylemin arz ettigi vehamet derecesine g~
re, suça farklı cezalar uygulanabilmesi yolunu açık tutmuş ve 
bu sebeble cezaların şahsileştirilebilmesine m~anak sağlanma
sı istenmiş olmakla, maddenin düzenleniş biçimine amil olan 
bu düşünce karşısında ; Sanıgın, fiili taarruzu, öldürücü vas
fı haiz silahlı işlenıe konusunda yaptığı tercih ve silahın vü
cutta tevcih olunduğu bölge gibi h~suslar karşısında, mahke
menin, fiili vahim addeden kabulünün ha~alı olduğu söylenemez~ 
As.Yrgt.Drl.Krl. 20.12.1974 86/35 (Lül.Ozb. a.g.e. Sh.690) 

( 3) .l.!;rırıan, As.C.K.nun az vahim hallerden hahsettiı~i m::ınnelerdP; 
hahkemen+n objektiı· bir duruııı dolayısıyla cezadan indirim ya
pacaksa bunu az vahim hal sayması gerektiğini, ancak sübjek
tif haller dolayısıyla yapılacak indirmelerde takdiri hafif
letici sebe blerin uygulanması gerektiğini, binaenaleyh, tak
diri hafifletici sebeblerin lT.C.K.nun 59. maddesi) sübjek
tif oldu~u, az vahim hallerin ise objektif ölçülere dayanma
sı gerektiğini ••• söylemektedir. 

ER1vıAN s. Askeri Ceza Hukuku İstanbul 1983 Sh. 221 
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c) Takdiri hafifletici nedenler : 

Takdiri hafifletici nedenler hususunda As.C.K.nun bir a
çıklık yoktur. Ancak As.C.K.nun 1. ve 44. maddelerinin yaptığı a
tıf sebebiyle T.C.K.nun 59. maddesinin tüm askeri suçlarda tatbik 
edilmesi mümkündür. T. O-. K.nun 5.9. maddesi hangi hallerin tekdiri 
hafifletici neden sayılabilceği hususunda bir açıklık getirmedi-
ği için1 mahkernenin uygun gördügü her sebep1 takdiri hafifletici 
neden olabilir. Ancak gerek yargıtay kararlarında, gerekse doktrin
de mahkemenin bu takdir hakkını kullanırken belirli ölçülere uyma
sı gerektiği düşünülmektedir. Bu kriterlerden birisi, gösterilen 
sebebin makul ve mantıklı bir sebep alması gerektiğidir. (1) Ke-
z~ bu· sebebin hukuk Içurallarını zedelemeyecek, kanunların esas, 
maksat ve amaçlarına ters düşmeyecek nitelikte bulunması gerekir. 
Yine bu sebebin hak ve nesafet kurallarına uygun olması, kamu 
vicdanını rahatsız etmemesi gereklidir. (2) Gerek askeri yargıtay, 
gerekse adli yargıtay, mahkemelerin T.c·.K.nun 59. maddesi kabul 
veya reddi hususlarında gerekçe göstermelerinin lüzumlu bulundu
ğunu öngörmektedirler. (3) Yine her iki yüksek mahkeme de, 59. 
maddenin tamamen hak~min takdir yetkisi dahil olduğunu kabnl et
mekte, ancak bu yetkinin de denetin,e tabi olacağını bir çok ka
rarlarında zikretmektedirler. (_4.) 

Burada üzerinde durulması gereken bir başka hıısus da bir 
olayda hem takdiri, hem de kanuni hafifletici sebeplerin uygulan
masının mümkün olup olmadığıdır. Örneğin konumuz ile ilgili bir 
suçta hem haksız tahrik, hem az vahim hal, hem de T.c·.K.nun 59. 
maddesinin tatbiki mümkün müdür ? Bu konuda doktrinde ve Askeri 
Yargıtayda yerleşmiş kanaat, şartlar uygun ise tüm bu hafifletici 
nadenlerinde bir arada uygulanabileceği, ancak aynı gerekçenin 
veya düşüncenin hepsinde kullanılamayacağı, yani her hafifletici 
sebep için ayrı birer gerekçe bulunmasının gerektiğidir. (5) 

(1) DÖNhBZER-ERl•.AN N. ve T. Ceza Hukuku Genel Kısım C.II 9.B.- 396 
( 2) Yargıtay c·.Gnl.Krl. 15.12.1980 1-335/428 (Y.K.D. 1981/4- 493') 
(3) As.Yrgt.2.D. 24.12.1986 307/294 (As.Yrgt.K.d. 1987/5 Sh.30) 
~AJ As.Yrgt.Drl.Krl. 20.12.1974 86/85 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.128 C.3) 
(5) ERNAN s. Askeri Ceza Hukuku İstanbul 1983 Sh.221 

As.Yrgt.2.D. 20.8.1966 3344/337'3 (Lül.ÖZ'b. a.g.e. Sh.673)' 
As.Yrgt.Drl.Krl. 9.12.1977 93/95 (As.Yrgt.Drl.Krl.K. 1979/8) 
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4) SUÇ UN ÖZEL BEL İRİ f:: ŞEKİiıLERİ 

A) TEŞEBBÜS 

Türk Ceza Hukukunda olduğu gibi, Askeri Ceza Hukukunda 
da şartlar oluştuğu tardirde askeri suçlara teşebbüsün mümkün ol

duğu, As.C.K.nun 40. maddesinde yer almıştır. As.C.K.nun 40. mad
desi "Askeri Cürümlerde, müteşebbisler hakkında Türk Ceza Kanunu

nun 61. 62. ( 63). maddeleri hükümleri tatbik olunur.'·' diyerek, as
keri cürümlere teşebbüs halinde, Türk Ceza Kanunundaki hükümlerin 
aynen tatbik edileceğini hükme bağlamıştır. Ancak Üst veya Amire 

Fiilen taarruz suçunu düzenleyen As.C.K.nun 91. maddesi teşebbüs 
konusund.a özel hükümler geti:ı- , 'd.iğinden, gerek As.C.K.nun 40. mad

desininJ gerekse T .c.K.nun teşebbüs ile ilgili hükümlerinin bu suç
ta tatbik imkanı hukuken mümkün değildir •. ( 1) Bilindif?;i gibi As. 
C.K.nun 91. maddesi 11 Arnir veya mafevke fiilen taarruz eden veya 

fiilen taarruza teşebbüs eden •••••• " tarzındaki düzenlemesi ile 
bu suça teşebbüs halini. de bağımsız bir suç gibi görmekte ve aynı 
cezalarla tecziye etmektedir. (2) Bu şekil düzenleme As.C.K.nun 
başka bazı hükümlerinde de mevcuttur. Örneğin Harp hiya~etini dü

zenleyen 55. madde, Gilli müdafaaya hiyaneti dUzenleyen 56. madde 
de suça teşebbüs halini, aynı hüküm ile cezalandırmaktadır. Keza 
Türk Ceza Kanununda da benzeri hükümler bulmak mümkündür. Jrneğin 

Cumhurbaşkanına suikast suçunu düzenleyen T.C..K.nun 156. maddesiJ 
suçun tamamlanması ile tam teşebbüs halinde kalması arasında bir 

fark görmemekte ve aynı cezayı tatbik etnektedir. Bu kısa bilgi
lerden sonra bir toparlama yapmak gerekirse , Üst veya Amire Fii

len Taarruza teşebbüs halinin de As.C.K.nun 91. maddesinde ayrı 
bir suç gibi kabul edilerek cezalandırıldı~ını ve bu seb.eple bu 

suçta genel teşebbüs hükümlerinin uygulanamayacagını söyleyebili
riz. Şimdi bu suça teşebbüsün nitelik ve özelliklerir:i inceleme

ye çalışalım. 

(1) "As.C.K.nun 91. maddesinde yazılı bu suçun (Fiilen Taarruza 
Teşebbüs) suçu oldu~u hususunda Bknz • .. 
As.Yrgt.ı.n. 23.6.1958 2353/2664 (Lül.O~b. a.g.e. Sh.674) 
As.Yrgt.l.D. 10.12.1963 2401/1227 (Lül.Ozb.a.g.e. Sh.676) 

( 2) "Erfllan, bu suçu tamamlanması ile teşebbüs derecesinde kalma
sı arasında, kanun, ceza bakımından fark gözetmemiştir." de
mektedir. 
ERl•;AN S. Askeri Ceza Hukuku İstanbul 1983 Sh. 167 
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a) Fiilen Taarruza Teşebbüs Suçunun hukuki nitelikleri 

Tipiklik bölümünde Fiilen Taarruz suçunun tamamlanması i
çin tipe uygun hareket ve neticenin oluşması gerektiğinden bahse

dilmişti. Keza 91. maddenin 1. 2. ve 3. fıkralarında, açık bir ne
ticenin öngörülmediği ve buradaki neticenin fiili taarruz hareke
ti ile mağdurun vüçudunda meydana gelebilecek müessir fiil netice

leri ve magdurun cismani varlığında temsil bulan üstlük ve amirlik 

otoritesinin zedelenmesi, disiplinin ihlali oldugunu belirtmiştik. 
Şu halde neticedeki bu ikili ayırıma bakacak olursak : 

ı. i"tağdurun vücudunda meydana gelen (91/4. madde) haricin

deki müessir fiil sonuçları. 
2. ı\1agdurun cismani varlığında temsil edilen askeri otori

tenin zedelenmesi dir. 

İşte kanunkoyucunun As.C.K.nun 91. maddesindeki suça te
şebbüsün halini de asıl suç gibi özel olarak cezalandırmasının ge

rekçesi bu ayırımda görülmektedir. Fiilen Taarruzun teşebbüs dere
cesinde kaldığı hallerde1 her ne kadarı. netice gerçekleşmese de 
2. netice oluşmaktadır. Zaten As.C.K.nun 91. maddesinde de asıl 

tedvin gayesi budur. ·Bu sebeple madde Fiilen Taarruz ile fiilen 
·taarruza teşebbüsü aynı vahamette kabul etrı:iş ve aynı cezalarla 

cezalandırlliıştır. (1) 

Şimdi Fiilen Taarruza teşebbiis suçunun hukuken ne anlam i

fade ettiğinin ve genel teşebbüs kuralla~ına göre farklı yönler

inin neler olabileceği hususların8 bakalım. 

Genel olarak bir suça teşebbüsten bahsedilebilmesi için fa
ilin kastettiği suçun hareket unsurunun gerektirdiği icra eylemine · 
başlamış olması yeterlidir. B~rada hareket unsurunun tamamlanmış 
olması yada neticenin gerçekleşmiş bulunması şart değildir. (2) 

Doktrinde kabul gören genel teşebbüs şartları kısaca tekrarlanacak 
olursa : 1. Cürüm kastı 2. ~lverişli vasıtaların mevcudiyeti 3.Cür-- . . 
mün icrasına başlanmış olması 4. Elde olmayan sebeplerle icra ha-
reketlerinin bitirilememesi 5. İcra hareketleri tamamlanmış olsa 

( 1) "Üst veya Amire el kaldırmak ile vurrrak arasında disipline te
cavüz itibarıyla hiç bir fark yoktur. 11 

RIFAT B. Askeri Ceza Kanunu Serhi İstanbul i930 Sh.127 
(2) Askeri Yargıtay da "Teşebbüs hali" için aynı şartları yeter

li görmektedir. 
As.Yrgt.2.D. 8.7.1971 303/310 (LUl.Ôzb. a.g.e. Sh~383) 
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da neticenin gerçekleşmemiş bulunması olarak söylenebilir. (l)Su 

halde genel olarak bir suça teşebbüs edildiğinden bahsedilebilme
si için, yukarıda sayılan unsurların fiilde- mevcut alması gerekme
lidir. Ancak acaba 11·Fiilen Taarruza teşebbüs"' suçunun gerçekleşme
si için bu şartlar gerekir mi ? Bu soruyu cevaplandırmak için, ön

c.e n:Fiilen Taarruza Teşebbüs'" tabirinin ne anlam ifade ettiği ü
zerinde durulmalıdır. Bu suçtan söz edebilmek için, önçelikle fa
ilin magdura karşı fiili bir hareketinin mevcudiyeti lazımdır. Bu 

hareketin mutlaka bir müessir fiil hareketi olması gerekmez. Ancak 
fail bu eyler.Ü ile, mağdura müessir fiilde bulunma niyetini açığa 
vur;,· uş olmalıdır. Yani yapılan hareketin fiil,·.en taarruz amaç ve 
isteg.ini göste rr:esi gerekir. ( 2) Dolayısıyla müessir fiile yol a
çacak nitelikte ve vehamette olmasa dahi, failin fiilen taarruz 

kastı ile yaptı6ı icrai nitelikteki hareketleri, olayın gelişimi 
de dikkate alınarak, fiilen taarruza teşebbüs hareketi olarak de
ğerlendirilebilir. Bu sebeple Askeri Yargıtay da amirin üzerine 
yürünmesi, tabanca tevcih edilmesi, yakasında.rı tutulması gibi ha

reketleri fiilen taarruza teşebbüs olarak değerlendirebilmekte
dir. (3) Şu halde hukuki anlamda suça teşebbüs ile, fiilen taar
ruza teşebbüs arasırrdaki birinci fark burada görUlmektedir. Fii
len taarruza teşebbüste kasdi bir icrai hareketin başlaması ye
terli olup, digerinde oldugu gibi elverişli vasıtaların bulunma
sı şart değildir. Yani failin hareketinin, bu s11çu gerçeklerıtir
meye ~bjektif olarak uygun bulunması gerekmez. İkinci önemli fark 
ise , fiilen taarruza teşebbüsde di~erinde olduğu gibi Tailin e
linde olmayan nedenlerle hareketi tamamlayamaması veya neticenin 
gerçekleşmemiş alması şartının aranmamasıdır. Fail taarruz hare
ketinden kendiliğinden vaz geçse de suç oluşacaktır. Ayrıca zaten 
bu icrai hareket ile disiplinin ihlali neticesi de oluşmuş bulun

maktadır. Şu halde, fiilen taarruza teşebbüs, hukuki teşebbüsü 
de içine alan daha geniş bir kavraIIidır. (4) 

(1) ÖNDER A. Ceza Hukuku Genel Hükümler C.II İst.-1983' Sh.435 
(2) "Ani bir tehlikeyi gösteren fiili bir hareket, tehdit, haka

ret ve sair muamele ahval ve şeraite nazaran, fiilen taarruza 
başlangıç telakki olunabilir. 11 ' 

TAŞKIN R. Askeri Geza Kanunu Şerhi Ankara-1944 Sh. 145 

(3) As.Yrgt.2.D. 9.7.1970 368/368 (Lül.Özb~ a.g.e. Sh.686) 
(4) As.Yrgt.Drl.Krl. 25.6.1971 52/51 (LUl.Özb.a.g.e. Sh.688) 
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Görüldüğü gibi, bu suçtaki teşebbüs hali genel tesebbüse 
göre bazı farklılıklar göstermektedir. Fiilen Taarruza Teşehbiis 
hukuki anlamda bir suça teşebbüs değil, kelime anlamı ile bir kal
kışma suçudur. (1) Askeri Yargıtayda 1959 tarihli içtihatı birleş
tirme kararında bu düşünceyi karara bağlamıştır. (2) 

b) Fiilen Taarruza Teşebbüs Suçunun özellikleri : 

Fiilen taarruza teşebbüs hali As.c.K.nun 91. maddesinin 
1. 2. ve 3. fıkralarında öngörülmektedir. Bu fıkralar taarruz ve 
taarruza teşebbüsü aynı vehamette birer fiil olarak kabul etmekte 
ve aynı cezalarla cezalandırmaktadır. Dolayasıyla fiil1 teşebbüs 
halinde kalsa dahi cezadan herhane;i bir indirim sfö•; konusu olma
maktadır. Özellikle ~ailin ihtiyarı ile suçu işlemekten vazgeçme
si halinde cezanın azaltılmasının düşünülmesi gerektigi, çiinkü bu 

durumun bir pişmanlık ve otoriteyi kabullenme duygusu sayılabile
ceği öne sürülmektedir. (3) Genel ceza hukukunda da faalnedamet 

ile ilgili teorilerde bu durumun failin suç işleme niyetinden vaz
geçerek iyi niyet ortaya koyduP;unu göstermesi, ke7.8 suç kastının 
(Kusurluluk unsurunun) değişmesi, hukuka aykırılık unsurunun tam 
olarak oluşmaması gibi hususlar gerekçe gösterilerek desteklenmek

tedir. (4) Kanaatimce icra hareketlerine devam etmekten kendili
ğinden vazgeçen fail ya kişisel düşüncelerle (Ahlaki, vicdani) 
pişmanlık duymakta, ya da bir suç işledi8i düı;ıüncesiyle çekinerek 
icra hareketini durdurmaktadır. Her iki haldede bir kamn yararı 
söz konusudur. Bu nedenle suçtan gönüllü vazgeçen failin bu dav
ranışı hukuki bir sonuç getirmelidir. (5) 

As.C.K.nun 91. maddesinin 4. fıkrası ise ~Fiilen Taarru
za Teşebbüs"halinden hiç bahsetmemektedir. Bunun sebebi bu fıkra

nın abır neticeli bir suç tipinin düzenlemiş olmasıdır. Kanunko
yucu burada failin suç kastının fiilen taarruz olmasını yeterli 
görmekte, ağır neticeli isteyip istememesini aramamaktadır. 

(2) As.Yrgt.İç~.Brl.Krl. 8.5.1959 58/1861-41 (Liil.Özb. Sh.674) 
(1) 

( 3) 

"Kalkışma suçları" hakkında geni~ bilgi için Bknz. 
ÖNDER A. Ceza Hukuku Genel Hükümler İstanbul 1989 
AYCAN R. 11'].C.K. ile As.C.K.nun genel hükümlerinin 
(Adalet D. 1963 s·ayı 9-10 Sh. 95·4) 

Sh.63 
mukayeyesi 11 

( 4) BAYRAKTAR K. 11 Faal Nedamet't İ .H. F. N. yıl 1968/3-4 Sh. 120 

(5) "Tabancasını üstUne doğrulttuktan sonra kendiliğinden tekrar 
beline sokması fiilen taarruz suçunu tekevvününe engel teşkil 
etmez. 11 ' 

As.Yrgt.Drl.Knı. 25.6.1971 52/51 Lül.Özb. a.g.e. Sh.688 
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B) İŞTİRAK 

Askeri Ceza Kanununda gösterilen suç tiplerinin büyük bir 
kısrııı bir kişi tarafından ihlal edilebilen suçlardır. Ancak bu tip 
suçlar_., bazen, birden fazla kişinin birlikte hareket etmeleri ve 
ya asıl faile başka kişilerin de yardım ve katkıda bulunmaları ile 
ihlal edilebilirler. İşte normalde tek fail tarafından gerçekleş
tirilmesi mümkün bir suçun birden fazla kiçinin dot!;rudan veya do

laylı eylemleri ile işlenmesi halinde bir suça iştirak halinden 
bahsedilebilir. Öte yandan yine Askeri Ceza Kanununda öyle suçlar 
vardır ki bu suçların işlenebilmesi için birden fazla failin bir 
araya gelmesi gereklidir. Bu şekilde i~lenebilen suç tipleri de 

çok failli suçlar olarak anılırlar. (1) As.C.K.nun 91. maddesinde 
yer alan Üst veya Amire Fiilen 'P:::ıarrırn Ruçu, kanuna a ki öze 1 dti zen -
lemeler nedeniyle, heııı iştirak hal.inde, hem de çok ra.ille işlenebi
len nitelikte bir suç tipi oJ.dugundan,burada konuyu "Üst veya Ami

re ~'iilen Taarruz suçunun iştirak halinde işlenmesi 11 ve "Çok fail
le işlenebilen Üst veya Amire J?iilen Taarruz suçları" olmak üzere 
iki ana başlık altında inceleyeceğiz. 

a) Üst veya Amire Fiilen Taarruz suçunun iştirak halinde 
işlenmesi : 

As.C.K.nun 41. maddesi "Askeri cUrürıı ve kabahatlere işti-
rak halinde, Türk Ceza Kanununun 64. den 67. ye kadar olan madde
leri hükümleri tatbik olunur. 11 diyerek Askeri suçlarda da iştira

kin mümkün olduğunu ve bu durumda T.C.K.nun ilgili hükümlerinin 
uygulanması gerektiti;ni hükme bağlamıf,ltır .. Bilindi;:i ~i bi T. c·. K. 
sistemi doktrinde Asli ve fer'·i iştirak ayrımı ile inçelenmekte 
ve bu ayırımda kendi içinde maddi ve manevi iştirak halini düzen
lemektedir. Gerek tatbikatta, gerekse yargıtay kararlarında da bu 
ayırım uygulanmaktadır. (2) Bu esaslara göre T.c.K.nun 64. madde
sinin 1. fıkrası bir suçu birlikte veya doğrudan iştirak ederek 

(1) ~eniş bilgi i.çin Bknz. 
ONDER A. Ceza Hukuku Genel Hükümler C.II İst.-1989 Sh.473 

( 2) "Hareketi müessir· fiil suçu işlenirken sadece mağdurun başını 
tutup öne eğmekten ibaret olan sanığın durumu, asli istirak 
olmayıp failin fiiline yardım ile icrasını kolaylaştırmaktan 
ibaret fer 1·i iştirak mahiyetindedir." 
As.Yrgt.Drl.Krl. 24.2.1967 12/14 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.385) 
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işleyen iştirakçi için söz konusu olup, bu iştirak hali asli maddi 
iştirak olarak isimlendirilmektedir. (1) Öte yandan aynı maddenin 
ikinci fıkrasında yer alan "azmettirme" halinde ise asli manevi is
tirak söz konusu olmaktadır. Askeri Yargıtay bu iştirak halinin söz 
konusu olabilmesi için azmettfren şahsın suçu işleyen şahısta, suç 
işleme iradesinin doğmasında, gelişmesinde, karar halini almasında 
ve nihayet icra edilmesinde kesin etki yapacak bir irade müessiriye
tine haiz alması gerekeceğini karara bağlamıştır. (2) Öte yandan 
T.C.K.nun 65. maddesinin 2. ve 3. fıkraları maddi fer''i iştirak ha
lini "Suçun işlenmesinde zaruri olmayan ancak suçun işlenmesini ko
laylaştıran hareketler ••• n olarak nitelendirmektedir. (3) Son ola
rak aynı maddenin ı. fıkrası da manevi ferri iştirak halini göster
mektedir. ( 4) 

Bir iştirak halinin mevcudiyeti için Türk Ceza Hukukunda 
aranan tüm şartlar Askeri Ceza Hukukunda da geçerlidir. Örneğin 
iştirakin varlı~ı için aranan, birden fazla failler tarafından ya
pılan birden fazla hareketler bulunması, bu hareketlerin illi bir 
değer taşıması, ( 5) fa.illerden her birinin iştirak iradesinin var
lığı, (6) bir suçun icrasına başlanması ve bunun bütün failleri
çin aynı olması şartları askeri suçlarda da aranmaktadır. (7) 

(1) "Suçun doğrudan iştirakle işlendiğinin tesbiti için sanıkla
rın planlama safhası dahil eylemdeki tam hareketlerinin ince-
lenmesi gerekir. ır· · 
As.Yrgt.Drl.Krl. 29.~.1986 47/59 (As.Yrg.K.D. 1987/5 Sh.31) 

(2) As.Yrgt.3.D. 14.7.1977 339/407 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.385) 
11 Aynı doğrultuda : (azmettirmek, bir kimsenin iradesi üzerin
de müessir olarak, ona muayyen bir suçu işlemek hususunda ka
rar verdirmeyi tazammun eylediğine göre ••• )" 
As.Yrgt.Drl.Krl. 18.9.1970 64/64 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.386) 

(3) As.Yrgt.Drl.Krl. 26.3.1987 61/58 (As.Yrg.K. M.S.B. -1988 Sh.24) 
(4) As.Yrgt.2.D. 6.6.198~ 281/258 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.722) 
(5) As.Yrgt.Drl.Krl. ~0.3.1967 16/15 (t.K.İ.D. VII/77 Sh.5321) 
(6) "Suça iştirak eden kişilerin iştirak iradeleri dışında husule 

gelen eylem ve sonuçlardan sorumlu tutulmalarına hukuken cevaz 
verilemeyeceğinden, asli maddi faili mağdurun dövülmesi için 
azmettiren sanığın mağduru dövmekteiken ani bir kararla buçak 
darbeleri ile öldüren asli maddi failin eylemine aynen katıl
dı&ı kabul edilemeyeceğinden azmettiren hakkında T.c.K.nun 
64/2, 448 ve 452. maddelerinin uygulanması ••• " 
As.Yrgt.Drl.Krl. 512.1985 164/154 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.386-1) 

(7) Askeri suçlarda T.C.K.nun iştirak hükümlerinin uygulanması hak
kı:nda geniş açıklama ve iştirak tabloşu için Bknz. 
ÇULHA c. Askeri Disiplin Kabahatleri Istanbul-1946 Sh.69-74 
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İşte, Üst veya Amire Fiilen Taarruz suçunda da tüm bu iş

tirak kuralları geçerlidir. Ayrıca Askeri Ceza Kanununda genel is
tirak halini düzenleyen 41.madde dışında bazı özel i~tirak halleri 
mevcuttur ki bu haller konumuz için de uygulanabilir. Bunlardan 

birincisi As.G-.K.nun 41/2. fıkrasında yazılıdır. Bu fıkra hi~mete 
. . 

ilişkin bir emrin suç teşkil etmesi halinde o suçtan emri verenin 
de sorumlu olaca0ını öngörmektedir. Bu duruma konumuz açısından 
sıklıkla rastlanabilir. (1) Örnegin Karakol, devriye, inzibat nö

betçi ru.ıirli~i gibi bir görev sırasında, görevli amirin, görev 
yetki ve sınırlarını aşarak verdiği emir ile görevli erler suç o
laçağını bilerek veya bilmeyerek bir üstlerine müessir bir kuvvet 

kullanmaları durumun da fiilen taarruz suça ol uşaca~~ı gibi, emri 
veren amirde bu suçtan asli iştirakçi gibi sorumlu olabilecektir. 
Nitekim Askeri Yargıtay "Sivil kıyafetliastsubayı arama sırasında 
zorla kahvehaneden çıkaran sanı~ın fiili bir suç teskil ettiği tak
dirde bu suça mürettep cezanın emri veren amire raci olup olmaya
cagının düşünülmesi gerekir." diyerek amirin doğrudan iştiraki ha
lini öngörmektedir. (2) Benzeri bir hüküm As.C.K.nun 109. maddesin
de yer almıştır. Bu maddeye göre rütbe makam ve memuriyetinin nü
fuz ve yetkisini kötüye kullanarak astına bir suçun yapılmasını 
teklif eden bir amir veya üst iki yıla kadar hapsolunur. Suç yapı
lır veyateşebbüs d.erecesinde kalırsa suçun kanunda gösterilmiş o
Glan cezası emir veren hakkında As.C.K.nun 50. maddesi gereğince 
arttırılarak hükmolunur. Görüldüğü gibi astın böyle bir durumda fi
ili taarruz suçunu işlemesi halinde üst veya amirde suçtan aynı de
recede hatta cezası arttırılarak sorumlu olacaktır. Örneğin Askeri 
Yargıtay "Sanığın üst'ü durumunda olan şahısların tehditlerinden 
korkarak suçu işlediğine göre, üstleri hakkında da 109/2 gereğin
ce ceza tayini gerekir." demektedir. (3) 

( 1) "Sanığın söylemelerini emrettiği marşı iyi söylemedikleri ka
naati il~ aralarında mağdurun da bulunduğu birinci takıma yere 
yatmaları komutunu vererek, diger takımları bu eratın üzerin
den geçmeleri emrini verdiği ve bu esnada mağdurun sol bacağı
nın kırıldı~ı anlaşılmakla sanık hakkında As.C.K.nun 109/2, 50 
ve T.C.K.nun 456/2, 458. maddeleri gereğince cezalandırılması 
isabetli görülmüştür. 11 

As.Yrgt.2.D. 6.6~1984 281/258 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.722) 
(2) As.Yrgt.2.D. 28.1.1960 255/367 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.385) 
(3) As.Yrgt.l.D. 20.11.1962 3035/3240 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.721) 
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Konumuz ile ilgili bir başka özel iştirak hali As.O.K.nun 
51. maddesinde bulunmaktadır. 51/A. fıkrası "Madunlarla (astlarla) 
birlikte bir suçu yapmak veya astının bir suçuna iştirak etme.'' 
halinde cezanın arttırılacağına amildir. Keza . 51/C 'tSuçun mütead
dit şahıslar tarafından, toplu olarak, herkesin gözü önünde bir
likte işlenmesi" halini agırlatıcı hal saymaktadır. Dikkat edilir
se 51/A. fıkrası suçun birlikte veya iştirak halinde işlenmesin
den bahsettiği halde 51/C. fıkrası suçun toplu olarak birlikte iş
lenmesinden bahsetmektedir. Askeri Yargıtay kanun maddesinin bu 
lafzını gözeterek 51/A. fıkrasında yazılı halde, şartlar mevcutsa 
T.C.K.nun 65. maddesindeki indirimin ferti şerik hakkında uygula
nacagını, (1) ancak 51/C. fıkrasındaki iştirakin ise T.C.K.nun 
64. maddesinde gösterilen doğrudan iştirak hali olduğunu ve 65. 
maddenin uygulanamayacağı görüşündedir. (2) 

Burada üzerinde durulması gereken son bir konu da, özel
likle konumuz açısından, fiilen taarruz suçuna iştirak eden şerik
lerin, bu suçta bulunan şahsi ve fiili ağırlatıcı sebeblerden na
sıl etkileneceğidir.? Bilindiği gibi T.C'.K.nun 66. maddesi bu ko
nuda bir hüküm getir~ektedir. Bu hüküm konumuz açısından da geçer

lidir. Örn~ğin bir üstüne fiilen taarruzda bulunan bir astın, bu 
fiiline mağdurdan daha üst rütbeli bir askeri şahıs asli veya feri 
şerik olarak iştirak etmiş ise, kanaatimce şerik hakkında da "Üs

te fiilen taarruz"· suçu ile ilgili hükümler uygulanmalıdır. ( 3) 

(1) 

( 2) 

"As.C.K.nun 51/A. fıkrasında yazılı olan (bir suçu madunlarla 
birlikte işlemek) tabirinden, ast için asli ve fer'i suç or-
taklığı anlaşılması gerekir." 
As.Yrgt.l.D. 20.2.1962 404/335 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.430) 
"As.C-.K.nun 5:1/C. maddesindeki (birlikte işleme) deyiminin 
T. C'.K.nun 64. maddesinde ifade olunan (doğrudan doğruya bera
ber işleme unsuruna 1r tekabül etmekte olması hasebiyle ••• "" 
As.Yrgt.2.D. 13.7.1972 190/193 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.433) 
Aksi görüş : Erman ., n·As.C.K.nun 51/C. fıkrasının toplu olarak 
suçu işleyenlerin hepsinin asli maddi fail olmalarını şart 
koşmadıgını, bu itibarla fer'i fail alarak suça katılmanın 
mümkün olduğunu ••• "' söylemektedir. 
ERlv ... AN S.Askeri Ceza Hukuku İstanbul- 1983 Sh.230 

( 3) "JV.tahsus suçlarda, failin mahsus suç için aranan sıfata sahin 
olduğu şerik tarafından bilinmekte ve şerik aynı suç işleme 
i~adesi ile suça iştirak etmekte ise o suçtan mesul olur." 
DON.MEZER-ER1\1AN Ceza Hukuku Umumi Kısım C'. II Sh. 558 
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b) Çok faille işlenebilen Üst veya Amire Fiilen Tr:ır:ırruz 
suçları : 

İştirakten ayrı olarak, Üst veya Amire Fiilen Taarruz su

çunun çok faille işlenmesi de mümkündür. Bu hallere As.C.K.nun 

93/4, 94, 97 ve ıoo. maddelerinde rastlanmaktadır. 

As.C.K.nun 93. maddesi, askeri şahıslardan birir.i üst ve

ya amiriııe karşı itaatsiz1.it;e, mukavemete ve fiilen taarruza sevk 
ve tahrik edeni muharrik saymakta ve suç1m ya-pılması hal:inde muha
rikin suça şerik olaçagını öngörmektedir. Sevk ve tahrikin ne şe

kilde yapılabileceği maddede gösterilmemekle beraber, askeri bir 
şahsa, belirtilen suçları işlemeye karar verilecek her tUrlü hari
ci tezahürlerin tahriki oluşturabileceği söylenebilir. (1) Burada 

tahrikçi, tahrik edilen ve gerçekle~tirelen suç üçlü kuvvetli ve 

yogun bir ilişki oluşturmaktadır. (2) Dolayısıyla 93/4. fıkradaki 

iştirak halinin asli {iY!anevi) iı::ıtirak o1arrık deC;er1endir:ilmesi ge
rekmektedir. Ancak şerikin asli maddi faille aynı ce7.ayc.ı tabi olma

sı iştirak müessesesine uymayan özel bir durum yaratmaktadır. (3) 

As.C~K.nun 94. maddesi birden ziyade askeri ~ahısların ay
nı suçlar için sevk ve tahrik edi l ı ı.esi halini, isyan ıııuharriklitti 

olarak kabuletmekte ve özel cezalar öngörmektedir. Doktrinde bura

daki tahrik halinin suça iştirak olmayap, konusunu teskil ettigi 
suça hazırlık hareketi olacağı söylenmektedir. (4) Ancak maddedeki 
"'hep birlikte"· sözcüeü, en az iki askeri şahsın belirtilen suçu 

birlikte işleme niyetlerinin bulunmasını göstermekte ve bir çak fa

illi suç sBz konusu olmaktadır. (5) 

As.C.K.nun 97. ve ıoo. maddeleri ise tipik birer çok fail

li suç örneğidirler. Bu maddeler, birden fazla askeri şahsın itaa~
sizlik, mukavemet ve fiilen taarruz için ittifak etmeleri veya ka1-

kıçnıaları suçunu hüküııılendirmektedir. Burada ittifak hali için fa
iller arasında anlasma bulunması yeterli olmakta, kalkır:ma hali i
çin ise ayrıca fiili bir birleşme gereki!;e ktedir. ( 6) 

(1) TAŞKIN R. Askeri Ceza Kanunu Serhi Ankara-1944 Sh.152 
(2) BAYRAKTAR K. Suç işlemeye tahrik cürmü İstanbul-1977 Sh.32 
(3} BAYRAKTAR K. a.g.e. Sh.84 

(4) BAYRAKTAR K. a.g.e. Sh.73 

(5) As.Yrgt.3.D. 21.9.1976 212/225 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.698) 
( 6) ERJ~iAN s. Askeri Ceza Hukuk1ı lstanbul-1983 Sh.222 
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C) İÇTİMA 

Askeri Ceza Kanununun 43. maddesi "Cürmü ve cezaların iç
timaı başlığı al tında, askeri suçlarda içtima hükümlerinin ne suret· 
te uygulanacağını hükme bağlamaktadır. As.C.K.nun 43. maddesinin ı. 
fıkrası "Bu kanunda yazılı cürümlerle, cezaların içtimaında T.C.K. 
nun 68. den 80. kadar olan maddeleri hükmü tatbik olunur. 11 diyerek 
genel ceza hukukundaki içuima kurallarının Askeri Ceza Hukukunda 
da geçerli oldugunu öngörmüştür. 

Bilindigi gibi T.C.K.nun (68-77) maddeleri cezaların ne şe
kilde içtimaı'nın yapılacagını göstermekte, (78-80) maddeleri ise 
suçların içtimaı hususunda hükümler getirmektedir. Biz de konuyu 
bu ayırıma göre inceleyeceğiz. 

a)· Cezaların içtimaı : 

Üst veya Amire Fiilen Taarruz suçunu düzenleyen As.C.K.nun 
91. maddesinin 1. ve 2. fıkraları "'Hapis"· cezası öngörmekte, 3. ve 
4. fıkraları ise "Hapis-Ağır Hapis-l\üebbed ağır hapis-idam"' cezala
rı öngörmektedir. Bu duruma göre bir sanık hakkında As.C.K.nun 91. 
maddesine göre bir mahkumiyet kararı verildi~i sırada aynı davada 
başka suçlardan da mahkumiyet kararı verilmiş ise cezalar T.C.K.nun 
70,-71,-73,-74,-76,- ve 77. maddelerinden hangilerinin tatbik imka
nı varsa o maddeye göre içtima işlemi yapılacaktır. Burada ayrıca 
belirtelimki şayet hükümde sadece As. C-. K.nunda mevcut olan "'Kısa 

Hapis" cezası varsa As.C.K.nun 43/2-3. maddelerinde yazılı özel iç
tima hükümleri uygulanacaktır. Öte yandankararda 91. maddenin dı
şında başka mahkumiyet yok, fakat sanığın başka kararlarla aldığı 
cezaları mevcut ise bu durumda 353 sayılı As.YUK.nun 252. maddesi 
uygulanacaktır. Bu madde şu şekildedir. "Bir kimse değişik suçlar
dan dolayı gerek askeri mahkemeler tarafından gerekse askeri mahke
meler ile adliye mahkemeleri tarafından ayrı ayrı hükilmlü olursa, 
hükmolunan cezalar hakkında T.C~.K.nunda yazılı cezaların toplanma
sı kuralına uyularak, genel bir ceza tayini için karar istenir. 
Değişik hükümler askeri mahkemelerden çıkmış ve ceza dereceleri e
şit ise, genel ceza, son hükmü veren askeri mahkeme tarafından; e

ğer ceza dereceleri eşit değilse genel ceza, agır cezayı hükmeden 

mahkeme tarafından ve eğer değişik hükümler adli ve askeri mahke

melerden çıkmış ise, ceza ve mahkemenin derecesi ne olursa olsun, 
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genel ceza askeri mahkeme tarafından tayin olunur. Htikür.tlerden bi

ri askeri yargıtayca verilmiş ise, genel ceza da oraca verilir." 
Görüldügü gibi sanık hakkında daha önceden verilmiş mahkumiyet
lere ait cezalar kesinleşmiş olmaları şartı ile, bu hüküm gereğin
.ce duruşma sırasında, yada Askeri ~ahkemeden ayrı bir karar isten
mek suretiyle içtima ettirilebilecektir. (1) Bu hüküm dışında ce
zaların toplanmasında Türk Ceza Hukukunda uygulanan diğer usuller 
burada da aynen geçerlidir. Örneğin ay olarak verilen cezaların 
toplanması halinde yine ay olarak hükrr.edilrnesi gerekeceği, ( 2) ke
za başka nev'iden muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezaların tonlamı
nın otuz seneyi geçemeyeceği, ( 3) fer''i cezan1.n içtimadan evvel 
her ceza için ayrı ayrı tayininin yapılacağı (4) gibi usuller as
keri cezalarda da uygulanacaktır. 

Burada konumuz açısın~an önemli olan bir problemin üze
rinde de durmak gerekir. As.C.K.nun 47. maddesi bazı askeri suç
larda "Tecil ır müessesesinin uygulanmasını engellemektedir. Konu
muz olan Üst veya Amire Fiilen Taarruz Suçu da bu suçlardandır. 
Yani As.C.K.nun 91. maddesinden ceza almış bir kişinin 647 S.K.nun 
6. maddesi gereğince cezasının tecil edilmesi mümkün değildir. 
Şimdi, örneğin bir sanık aynı kararda hem tecili "mümkün olmayan 
bu suçtan, hem de teçili mümkün olan bir başka suçtan ceza alırsa 
T .C'.K.nun 71. maddesi geregince yapılan içtima sonucu ortaya çı
kacak cezanın tecil edilmesi mümkün müdür ? Öncelikle belirtmek 
gerekir ki bu hususda Askeri Yargıtayın içtihadı birlestirme ka
rarı mevcuttur. ( 5.) Kararda bu halde her iki suçunda tecilinin 
mümkün olamayacağı söylenmekteve şöyle açıklanmaktadır. ~As.C.K. 

nun 47. maddesi bazı suçların cezalarının tecil edilemeyeceğini 
kat'i suretle tasrih eylediği, hal böyle olunca, aynı hüküm için
de içtimaa dahil cezalardan kanunen tecile tabi olanını tefrik e
derek tecil etmek, hükmün kül halinde mütaala olunması zarureti
ne ve erteleme müessesesinin ruhuna aykırı bulunmakla ••• ~ 

(1) As.Yrgt.3.D. 11.11.1965 254/253 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.390) 
(2) As.Yrgt.3. D. 23.12.1970 643/644 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.390) 
(3) As.Yrgt.Drl.Krl. 16.10.1964 84/98 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.389) 
(4) As.Yrgt.3.D. 26.12.1968 863/851 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.389) 

Keza Bknz. ERHAN s. Askeri Ceza Hukuku İst.-1983 Sh.277 
(5) As.Yrgt.İçt.Brl.Krl. 17.11.1961 1916/51 (Özb.Yrg.İçt. Sh.27) 
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Askeri Yargıtayın kararı, tecilin hukuki niteliğine dayani :
maktır. Bilindiği gibi Tecil bir ferdile~~tirme müefrnesesidir. Önder 
bu konuda şunları söylemektedir. "Tecil ceza olmayan, fakat cezalar 
sistemini tamamlayan bir f'erdilestirme müessesesidir." (1) Öte yan

dan As.C.K.nun 4·7. maddesinin bazı suçları tecil dışı bırakması ta
mamen disiplin mülahazasına dayanmaktadır. (2) Şu halde kanunkoyu
ounun amacı bazı askeri suçların disiplini daha fazla ihlal etmesi 
nedeniyle, cezanın önleyici etkisini fazlalaçtırmak bakımından te
cili menetmektir. ki bu kuralın içtima kurumunda da çok katı yo-rum
lannıası tecilin ferdi leştirrrıe nitel ir~ine uyrrıamaktac'lJ r. Nitekim AA

keri Yargı tay, içtihatı birleştirme kararını değiştirmemekle bera
ber, son kararlarında degişik yorumlar öngörmektedir. Örneğin bir 

kararda "· ••• İçtihadı birleştirıı,e kararındaki prensi bin her davaya 
uygulanmasının mümkün olmadığı, sanıgın mahkumiyetine esas teşkil 
eden f'iillerdenmüstakil ve ayrı ayrı davalar açılıp yargılama ya
pılabileceği, ayrı yargılaırıa yapıldıgı ahvalde tecili mümkün olan 
suçun ertelenme imkanının bulundu~u gerçeği kar~ısında ••• ~ diyerek 
böyle bir uygulamayı da mümkün gördüğünü hükme bağlamıştır. ( 3) 

b) Suçların içtimaı : 
Raş taraft::::ı da Röy1enn:ii~:i Uzere, rrnçların :ir.~tiıı :a ı ve tese1-

sülü ile ilgili T. C'.K.nun 78. 79. ve 80. maddeleri askeri suçlar 
hakkında uygulanmaktadır. 

Bilindiği gibi T.C.K.nun 78. maddesi bir kimsenin bir suç 
işlerken, kanunda suç teşkil ederı b.i.r bcı.şı-a .fiili de yapması ha
linde o fiil işlenen suçun unsuru veya a6ırlaştırıcı sebehi ise 
ayrı bir suç teşkil etmeyeceğine amildir. (4) As.C.K.nun 97. ve 

(1) ÖNDER A. "Ceza Hukukunda Tecil ve Benzeri Müesseseler"' 
İstanbul-1963 Sh.73 

( 2)' TAŞKIN R. Askeri Ceza Kanunu Şerhi Ankara-1944 Sh. 64 

(3) As.Yrgt.Drl.Krl. 17.}.1988 53/~~ (~.~.B.As.Adl.Yay.-1989 Sh.16) 
(4) "T.C.K.nun 78. maddesinde murtabit suçların tonlanması bahis 

konusu olup, "bu maddede irtibat, gayeye matuf vasıtaya veya iş
lenmiş olan suçun neticesine yönelmiş bulunmasına veya vesile 
ile işlenmiş olmasına göre Uç gruba a~rılmıştır ••• " 
As.Yrgt.Drl.Krl. 6.7.1973' 44/42 (Lül.Ozb. a.g.e. Sh.1290-ı) -

Askeri Yargıtay T.C.K.nun 78. maddesi kapsamına Riren fiilleri 
vasıta suç-gaye suç şeklinde ayırmaktadır. 
As.Yrgt.3.D. 18.6.1973 217/252 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.1290) 
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ıoo. maddelerinde yazılı fesat ve isyan suçlarının maddi unsuru 1 

toplu olarak Üste fiilen taarruz için ittifak etmek veya fiilen 
taarruzda bulunmaktır. Şayet birden fazla askeri şahıs toplu ola
rak üst veya amirlerine fiilen taarruza kalkı9mışlarsa işlenen 
suç As. C .K.nun ıoo. maddesindeki isyan suçu olacak ve· bu sanıklar 
hakkında T.C.K.nun 78. madde~i gereği olarak ayrıca üste fiilen 
taarruz suçundan ceza verilmeyecektir. (1) T.C.K.nun 78. maddesi
ise gasp suçu da örnek gösterilebilir. Bilindiği gibi T.C.K.nun 
495. maddesinde yazılı gasp suçunun en önemli unsuru failin cebir 
ve şiddet kullanmasıdır. Bir astın üstüne karşı bu suçu işlemesi 
sırasında aynı zamanda fiilen taarruzda da bulunmakta, ancak T.C. 
K.nun 78. maddesi uyarınca fail hakkında gasp suçu oluşmaktadır. 
(2) Öte yandan bundan önceki bölümlerde bahsedildiği iizere, Üst 
veya Amire Fiilen Taarruz suçu tehdit, mukavemet ve itaatsizlik
suçlarını da bünyesinde bulundurmaktadır. Bu sebeple fiilen taar
ruz eylemi sırasında, failin bu kasıt altında işleyebileceği bu 
suçlar hakkında da T.C-.K.nun 78. maddesi uyarınca ayrıca ceza 
tertip edilmeyecektir. (3) 

T.c.K.nun 79 •• maddesi ise, bir fiil ile kanunun muhtelif 
hükümlerinin ihlal edilmesi halinde, en agır cezayı öngören mad
denin tatbik edileceğini hüküm altına almıştır. doktrinde "Fikri 
içtima"' olarak da anılan bu içtima haline konumuz ile ilgili pek 
çok örnek verilebilir. Örneğin silahla üst veya amirini yaralayan 
bir şahıs, sarf ettiği mermi nedeniyle aynı zamanda As.C.K.nun 
130. maddesinde yazılı "Askeri eşyayı kasten tahrip" suçunu da iş
lemiştir. Ancak hakkında T.c·.K.nun 79. maddesi gereğince fiilen 
taarruz suçundan cezalandırılacaktır. Yine fiilen taarruz suçunda 
cebir ve şiddetle yapılan bir mukavemet suçu da ·söz konusu oldu
ğunda, fail yine fiilen taarruz nedeniyle cezalandırılacaktır. 

(1) "Sanıkların mağdur astsubayı gürültü ve patırdı ile 150 m .lik 
bir mesa-fe içınde birlikte kovalamak suretiyle fiili taarruz
da bulunmaları isyan suçunu oluşturur." 
As.Yrgt.4.D. 19.1.1977 23/16 

(2) As.Yrgt.l.D. 26.9.1972 286/287 (~ül.Özb. a.g.e. Sh.1290) 
( 3) "Sanığın üstüne fiilen taarruz esnasında sarf ettiği (Bırakın 

beni, onu öldüreceğim) şeklindeki sözlerinin bu suçun bünye-
sinde mütaala edilmesi gerekirken ••• " · 

As.Yrgt.ı.n. 11.5.1964 476/509 (LUl.Özb. a.g.e. Sh.676) 
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Öte yandan, Askeri Yargıtay, tek fiil ile yapılan taarruz
dan, birden fazla kişinin etkilenmesi halinde T.C.K.nun 79. madde
sinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda çelişkili kararlar ver
mektedir. Örneğin bir kararda 11Elindeki silahı ateşleyerek üstü 
çavuş ile üç er arkadaşını öldüren, bu suretle hem As.C.K.nun,91/4. 
henıde T.c.K.nun 450/5·. maddelerini ihlal eden sanığın T.C.K.nun 79. 
maddesi gereğince en ağır ceza olan T.C.K.nun 450/5. maddesi gere
ğince cazalandırılması gerekir.ıı Demekte, (1) Ancak bir başka ka
rarda 11 Kanunkoyucu ordunun disiplinini muhafaza amacı ile ast ve 
üst arasında dogan suçlarda Türk Ceza Kanunundan ayrılarak Askeri 
Ceza Kanununa özel hükümler ko.yduğu dikkate alınarak, ölümle neti
celenen üste fiilen taarruz suçlarından ölü sayısı birden fazla ol
sa dahi As.C.K.nun 91/4. maddesi gereğince uygulama yapılması ka
nunkoyucunun am'"3 cına uygun düşmektedir. n demektedir. ( 2) Kanaatim
ce ikinci görüşteki kararlar daha isabetlidir. As.C.K.nun 91. mad
desi bu konuda özel.bir hükiim getirdiğine göre öncelikle bu hükmün 
dikkate alınması gerekir. Ancak bu tip olaylarda ölen her şahıs i
çin, maddenin bir kez daha, ayrı olarak uygulanması gerekip gerek
meyeceği hususunun da hüküu:de tartışılması gerekir. ( 3) 

T.C.K.nun 80. ·maddesi ise, tek suç işlemek kararı ile bir 
hükmün birkaç defa ihlali halinin tek bir suçu meydana getireceğin
den bahsetmektedir. Askeri Yargıtay kararlarında tesesül halini de 
işlemektedir. Örneğin "Üstüne. fiilen taarruzda bulunduktan sonra 
araya girenlerin ayırması üzerine, bir saat kadar sonra eline ge
çirdiği sopa ile kekrar aynı mağdura taarruz eden sanığın oluşa ve 
ikinci fiilin öfkesini yenemeyen sanığın ilk fiilinin devamı şeklin 
de tevellüt eylemesine göre teselsül ahkamının uygulanması gerek
lidir. demektedir. (4) Ancak bir başka kararında, Askeri Yargıtay 
"Sanığın koğuşta üstü o~lan onbaşıya iki defa fiilen taarruzda bu-

(1) As.Yrgt.2.D. 14.9.1967 304/3,12 (IJül.Özb. a.g.e. Sh.679) 
(2) As.Yrgt.2.D. 28.B.1975 182/176 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.690-4) 
( 3) "Şahsa sıkı sıkıya bağlı olan haklara tecavüz niteliğindeki 

suçlarda teselsül hükümlerinin uygulanması mümkün olmayıp za
rar gören her şah~s için ayrı suçlar olu$acağından aynı kasıt 
ve saik al tında olsa dahi ayrı askerleri döven san-ık astsuba
yın bu eylemleri ayrı müessir fiil suçlarını oluşturur." 
As.Yrgt.Drl.Krl. 16.2.1989 6/50 (Yayınl~nmamıştır.) 

(4) As.Yrgt.3.D. 14.4.1970 206/188 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.685) 
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lundugu sabit olmuş ise de, eylemin cereyan şekline göre tek suç 
niteliğinde olduğu ve sanığın araya girenlerin ayırmasından sonra 
taarruzlarına devamla yeniden vurmasının ayrı bir suç olusturmaya
Qagı cihetle, cezanın T.C.K.nun 80. maddesi geregince arttırılması 
kanuna aykırıdır." demektedir. (1) nikkat eni lirse, ARkeri Yargı
tay teselsillde, değişik z.aınanlarda yapılan eylemlerin "Aynı suç 
işleme kararı"' ile yapılıp yapılmadığını ölçü almaktadır. T .c. K.nun 

80 maddesinde yeralan "Bir suç işleme kararı" tabiri, doktrinde 
değişik deyimlerle açıklanmakta ve bu tabirin (Kast birliği), ( Ka
rardaki birlik,) (Aynı suç iradesi), (Birden fazla eylemler ara
sındaki subjektif ba~) gibi anlamlara geldi~i söylenmektedir. (2) 
Kanaatimce teselsül halinin mevcudiyeti için failin ayrı ayrı mad
di eylemlerinin bulunması, keza bu eylemlerin her birinin, tek baş

larına ~ suçu oluşturmaya yeterli bulunmaları, ancak bu eylemler 
arasında belirli bir amaç ve niyet birliğinin bulunması, bir gaye 
birliğinin olması gerekmektedir. Sayılan bu şartlar her olayın is
leniş şekil ve özelliklerine göre değerlendirilmelidir. 

Öte yandan Askeri Yargıtay kararlarında müterakki suç ha
li:nede temas etmektedir. Örneğin bir kararında "Basit Fiili Tc:rnrru2 
de bulunurken, araya girenlerin ayırmalarından sonra sanığın tek
rar silahla (Vasıflı) fiilen taarruzda bulunmasını müterakki suç 

kabul ederek teselsülün uygulanmayacağına karar vermiştir. (3) 

Burada son olarak suç mağdurlarının değişik olmalarım: mü
teselsil suça etkisi olup olmadığı incelenebilir. ? Gerek doktrin
de ve gerekse Askeri Yargıtay kararlarında kural olarak mağdurla
rın degişmiş olmasının müteselsil suçun kabul edilmesine bir engel 
yaratmayacabı kabul görmekte, ancak kişiye bağlı olan ya$am, sağ
lık, vüçut bütünlügü gibi hak ve yararlarda, mağdurun değişmiş ol

ması halinde teselsül hükümlerinin uygulanamayacağı öngörülmekte
dir. (4) Askeri Yargıtay kararları da aynı görüştedir. (5) 

(1) As.Yrgt.2.D. 27ı~4.1983 397/372 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.690-8) 
(2) ÖNDER A. Ceza.Hukuku Genel Hükümler Sh.546 

(3) As.Yrgt.Drl.Krl. 2.4.1976 25/24 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.675) 
(4,) Ö.NDER A. Ceza Hukuku Genel Hükün.ler C.2. Sh.548 

(5) As.Yrgt.Drl.Krl. 16.2.1989 6/50 (Yayınlanmamıstır.) 
Aksi yönde : 

As.Yrgt.4.D. 30.6.1970 297/353 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.743) 
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IV - ASTA NÜESSİR FİİL 

1) SUÇUN HUKUKİ NİTELİGİ 

A) Suç Tipinin Tarifi, Çeşitleri ve özellikleri 
a) Suç Tipinin Tarifi : 

Önceki bölümlerde açıklandığı üzere, Askeri ~eza Kanunun
da müessir fiiller, suçun taraflarının hiyerarşik sıfatlarına, ya
ni ast-üst, amir-maiyet olma hallerine göre ayırıma tabi tutulmuş
tur. İşte Askeri Ceza Kanununun altıncı faslında "Madununa müessir 
fiil yapanlar"' başlığı al tında düzenlenen 117. ve 118. maddeler, 
Üst veya Amirin, ast veya maiyetine karşı işleyebileceği müessir 
fiil eylemlerini hükme bağlamaktadır. As.C.K.nun 117. maddesi şu 
hülanü getirmiştir. 

"'Madununu kasten itip kakan, döven veya sair suretlerle 
cismen eza verecek veya sıhhatini bozacak hallerde bulunan veya
hut tazip maksadı ile madunun hizmetini lüzumsuz yere güçleştiren 
veya onun diğer askerler tarafından tazip edilmesine veya suimua
melede bulunulmasına müsammaha eden amir veya mafevk iki seneye 
kadar hapsolunur. ır 

Madde de sözü geçen Amir-Mafevk ve madun kavramlarının ne 
anlama geldikleri, daha önceki bölümlerde ayrıntılı olarak açık
landığından burada tekrar üzerinde durulmayacaktır. Görüldüğü gi
bi madde genellikle T. GJ.:. K.nun 45 6/1. maddesinde gösterilen mües
sir fiil hallerinden söz etmekle beraber, bu haller dışında "Astı 
itip kakmayı 11• "Tazip maksadıyla hizmetini güçleştirmeyi"' ve "'Di
ğer askerler tarafından tazip edilmesine gözywnmayıw. da kapsamına 
almıştır. As.C.K.nun 118. maddesi ise, yukarıda sayılan fiillerin 
mağdurun vücudunda tahribata yol açmasını, fiilin teammüden yapıl
masını ve fiilin ölümle sonuçlanmasını suçun vasıflı halleri ola
rak kabul etmekte ve daha ağır cezai müeyyideler öngörmektedir. 

Suçun tarifini vermeden önce madde metninde yer alan kav
ramları ve hukuki niteliklerini kısaca açıklamakta yarar vardır. 
Madde başlığı her nekadar 1tMüessir fiil yapanların cezası'" olmak
la beraber madde metninde Astı kasten itip kakmak, Astı dövmek, 
Asta cismen eza verecek ve sıhhatini bozacak hallerde bulunmak, 
Asta eziyet· etmek maksadıyla hizmetini lüzumsuz yere güçleştir-
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mek, Asta diğer askerler tarafından eziyet edilmesine veya kötU mu
amelede bulunulmasına göz yummak halleri birarada dUzenlenmiştir. 
İtip kakmanın suç teşkil edebilmesi için, astın vUcudunda acı ve e
lem verecek tarzda icra edilmesi gerekir. Asta cismen eza verecek 
ve sıhhatini bozacak hallerin içine, itip kakmak ve dövmenin dışın
da kalan, her türlü acı ve elem verici davranışlar girer. (1) Bu 
fiillerin suça yol açabilmeleri için kanuna aykırı olarak yapılma
ları şarttır. ÇUnkü üst veya amirin 119. maddede belirtilen fiil
leri birer hukuka uygunluk sebebi sayılmakta ve suç oluşturmamak
tadır. ( 2}' Yine suçun teşekkUlü için manevi unsur olan "Kast 1rın 

mevcudiyeti şarttır. Müessir fiili yapan üst veya amirin, bu fiil 
ile astın vücudu üzerinde acı ve elem meydana getirdiğini bilerek 
hareket ettiğinin tesbiti gerekir. GörüldUğü gibi As.C.K.nun 117. 
maddesinde yazılı Asta müessir Fiil suçunda eylemin ne şekilde ya
pılması gerekeçeği maddede ayrı ayrı belirtilmektedir. Askeri Yar
gıtay, kararlarında suçun bu hareketlerden biri ile işlenmesi ge
rektiğini öngörmekte ve neticenin 118. maddede belirlenen durumlar 
için aranacağı kabul edilmektedir. (:;) Bu kısa açıklamalardan son
ra Asta müessir fiil suçu şu şekilde tanımlanabilir. "'Bir üst ve
ya amirin kasten, as-tına o.ismen eza verecek sıhhatini bozacak ve
ya kendisi yada diğer askerler tarafından eziyete uğramasına yol 
açacak her türlü fiilleri asta müessir fiil suçunu oluşturur. (4) 

b) Suç Tipinin Çeşitleri : 

As.C.K.nun 117. ve 118. maddelerinde hükümlendirilen asta 
müessir fiil suçunu, basit müessir fiil ve ağır müessir fiil suçu 
olmak üzere iki bölümde inceleyebiliriz. 

(1) 

( 2) 

( 3'.) 

"Eratın favorilerini berbere tü.kiirükle kestiren, bölük komu
tanının astlarına (Sair suretlerle cismen eza verecek) haller-
de bulunduğunun anlaşılmış olmasına göre ••• "' 
As.Yrgt.3.D. 5.11.1968 776/772 (Lül.Ozb. a.g.e. Sh.743') 
Bknz. Asta Müessir Fiil "Suçun unsurları-Hukuka Aykırılık-'' 
"'As. C. K.nun 11 7. maddesinde yazılı (Asta Müessir Fiil) suçu
nun daha ağır ve mevsuf şeklini derpiş eden, aynı kanunun ııa. 
maddesinde mündeniç suçun tekevvünü için, mUessir fiilin as
tın vücudunda tahribatı mucip olması veya ölümü intaç etmesi 
meşrut bulunduğu cihetle ••• ~ 
As. Yrgt. 3.ı.D. 7 .10.1965 613/92~ {Lül.Özb. a.g.e. Sh. 746) 

( 4) ÇULHA C. Askeri Disiplin Kabahatleri İstanbul -1946 Sh. 5 6 
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aa) Basit Müeşsir Fiil 

Bu suç As.c.K.nun 117. maddesinde düzenlenmiştir. Yukarı
da da bahsedildiği üzere bu htiküm suçun vasıfsız halini müeyyide 
altına almaktadır. As.C.K.nun 117. maddesi iki fıkra halinde vaz
edilmiş olup ı. fıkra "Astını kasten itip kakan, döven veya sair 
suretlerle cismen eza verecek veya sıhhatini bozacak hallerde bu-
1 unan veyahut tazip maksadı ile astın hizmetini lüzumsuz yere güç

leştiren veya onun diğer askerler tarafından tazip edilmesine ve
ya suimuamelede bulunulmasına müsammaha eden üst veya amir iki se
neye kadar hapsolunur."' demektedir. Aynı maddenin 2. fıkrası ise 1 

fiilin az vahim hal sayılması durumunda faile kısa hapis ve erat 
hakkında katıksız hapis cezalarının verilebileceğini hilkrrıe bağla

maktadır. Görüldüğü gibi, basit asta müessir fiil yukarıda gösteri
len hareketlerle yapılan veya belirtilen rnilessir fiil sonuçlarına . 

yol açan, ancak 118. maddede sözedilen vasıflar dışında kalan bir 
suç olarak tanımlanabilir. Şimdi bu özelliklere kısaca göz atalım. 

- Dikkat edilirse madde metni dört ana netice öngörmekte
dir. Bunlar sırasıyla "'Cismen Eza" "Sıhhatin Bozulmasın· "Tazip e
dllme"' ve "Suimuamele"' dir. Bu neticeler dışında madde suça yol 
açabilecek bazı hareketleri de belirtmektedir. Örneğin cismen eza 
ve sıhhatin bozulmasına "İtip Kakma" ''növmek"' ile yada "sair su
retlerle" yaı)ılan hareketler neden olabilir. Keza "Tazip edilmek" 
astın hizmetini lüzumsuz yere güçleştirmek suretiyle yapılacaktır. 

Öte yandan madde diğer askerlerin eziyet etmelerine göz yummayı: da 
bu suç kapsamında mütalaa etmektedir. Burada önemli bir husus mad
dede sözü geçen diğer askerler, failin astı iseler, fiilin aynı za
manda As.C.K.nun 145 ve 477 sayılı kanunun 54. maddelerine de ih
lal edeceği ve bir fikri içtima halinin söz konusu olacağıdır. 

- İleride daha geniş inceleneceği üzere, failin eylemleri, 
As.C.K.nun 119. maddesinde gö'sterilen özellikleri ta~ıması duru
munda suç teşkil etmeyecektir. Çünkü kanunkoyucu burada özel bir 
hukuka uyg1ml uk sebebi öngörmektedir. 

- Maddenin 2. fıkrası suçun az vahim sayılması halinde uy
gulanacak cezayı göstermektedir. Az vahim hal tamamen mahkemenin 
takdir yetkisi içinde bulunan bir hafifletici sebeptir. Mahkeme 
suçun hareket ve sonuçlarına, oluşa, disiplini ihlal derecesine 
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göre eylemin az vahim sayılıp sayılmayacağını takdir edecektir.(l) 
Bu durumun mevcudiyeti halinde fail hakkında 2. fıkrada gösterilen 
"Kısa hapis"' veya "Katıksız Hapis" cezaları tatbik edilecektir.(2) 

bb) Ağır Müessir Fiil 

Bu suç ise As.C.K.nun 118. maddesinde düzenlenmiştir. Bu 
hükümle Asta Müessir Fiil eyleminin mağdurun vücudunda tahribat 
meydana getirmesi, Tahribatın teamüden yapılmış olması ve mağdu

run ölümü hallerinde uygulanacak müeyyideler gösterilmektedir.(3) 

Madde metninde gösterilen hal ler"ağırlatıcı nedenler:" kıs -
mında etraflıca incelenecek ise de burada kısa açıklamalarda bu
lunmak yararlı olacaktır. As.C.K.nun 118. maddesinin birinci ve i
kinci fıkraları şu şekildedir. 

"l. 117. maddede yazılı fiiller madunun vücudunda tahriba
tı mucip olmuşsa amir veya mafevk beş seneye kadar hapsolunur. 

2. Daha ziyade vahim hallerde amir veya mafevk altı aydan 
beş seneye kadar hapsolunur."' 

Görüldüğü gibi bu fıkralar failin müessir fiil kastı ile 
hareket etmelerine rağmen, astın vücudunda tahribat husule gelme
si hali cezalandırılmaktadır. Burada kast sadece müessir fiilde 
bulunmaya yöneliktir. Vahim neticeyi kapsamamaktadır. Bu fıkralar
da tipik kastı aşan fiil hali söz konusudur. (4) Dikkat edilirse 
ikinci fıkra nnaha ziyade vahim hallerrtden bahsetmektedir. Burada 
kastedilen tahribatın vahim olması halidir. Fıkralardaki bu ayırı
mın, tatbikatta uygulama imkanı olmadığı hususunda1 doktrinde eleş
tiriler mevcuttur. (5) Kanaatimce 1. ve 2. fıkralar sonuç bakımın
dan birbirini tamamlamaktadır. Kanunda "Tahribatı"' tanımlayan bir 
hüküm bulunmadığından kanunkoyucu mahkemeyi yönlendirme amacı ile 
böyle bir ayırım yapmıştır. (6) 

(ı) "Her olayın bir ceryan tarzı bulunduğuna göre mahkemeler eyle
nıin oluşumu içinde hangi halleri (Az vahim hal) kabul ettikle
rini açık ve seçik olarak göstermelidirler." 
As.Yrgt.Drl.Krl. 45/38 29.4.1977 (As.Yrg.K. M.S.B.-1979 Sh.4) 

(2) "117/2. maddede yazılı kısa hapis cezasının Askeri Mahkemeler
ce verilmesine, 477 sayılı kanunun engel teşkil etmediği ••• ~ 
As.Yrgt.3.D. 7.12.1964! 49/139 (M.İS o. As.C.K. Sh.223) 

(3) Geniş bilgi:Bknz.ÇULHA c. Askeri Disiplin Kabahatleri Sh.71 
( 4) ERivıAN s. Askeri Ceza Hukuku !stanbul-1983 Sh.196 
(5) HAFIZOGLU A.R. "As.C.K.nun 118.md.nun tahlili"'(As.Adl.D.1963/2~ 
(6) As.Yrgt.Drl.Krl. 14 .. 11.1969 97/92 (LUl.Özb. a.g.e. Sh.746) 
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118. maddenin 3. fıkrası ise şöyledir : 

"Fiil teammüden yapılmış ise amir veya mafevk on seneye 
kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.w 

Görüldüğü üzere madde, "Teammüd" bulunmasını ayrı bira

ğırlatıcı neden saymaktadır. Gerek doktrinde, gerekse tatbikatta 
bu hükümde yer alan teammüd sözcüğünden kast'ın anlaşılması gerek
tiği hususunda birleşilmektedir. (1) Bu fıkrada, meydana gelen ne
ticeyi de kapsayan bir kast söz konusudur. Amir veya Üst, astının 
vücudunda tahribat meydana getirmeyi arzu ederek ve bu irade ile 
müessir fiilde bulunmuş ise ve astın vücudunda tahribat meydana 
gelmişse 118. maddenin 3. fıkrası uyarınca uygulama yanılacaktır. 
Kanunkoyucu bu fıkrada "Objektif sorumluluk" ilkesinden ayrılmış 
ve a~ır neticede özel kast bulunması halini hükme bağlamıştır. 

Yaksa bu fıkranın uygulanabilmesi için hukuki anlamda teamrr:üdlin 
unsurlarının, yani karar ile icra arasında uzayan bir irade saf
hasının ve suçun planlanarak, soğukkanlılık ve sukunet içinde iş
lenmesi hallerinin aranmasına gerek bulunmamaktadır. 

118. maddenin dördüncü fıkrası ise şu hükmü getirr::ektedir. 

lfFiil ölümü rntaç etmişse fail on seneden az olmamak Uze
re agır hapis cezasına mahkum olur. ır 

Buradaki ölüm kasta müstenit olmayarak vuku bulmalıdır. 
Amir veya üstün müessir fiil kastıyla hareket etmeleri ve fiilin 
ölüme yol açması 

1

hallerinde bu hüküm uygulanacaktır. (2) Sayet 
amir veya üst öldürmek kastı ile hareket etmişlerse veya kast ol
masa da ölüm başka sebeplerin birleşmesi sonucu meydana gelmişse 
T.C.K.nun 448 veya 452/2. maddelerinin tatbiki söz konusu olacak
tır. ( 3) Buradaki hüküm T. C'.K.nun 452. maddenin 1. fıkrasına em
sal olarak değerlendirilmesi gereken bir hükümdür. (4) 

(1) TAŞKIN R. Askeri Ceza Kanunu Şerhi Ankara-1944 Sh.186 
Aksi görüş : . 
ERhAN s. Askeri Ceza Hukuku Istanbul-1983- Sh.196 

(2) As.Yrgt.Drl.Krl. 17.6.1966 56/64 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.746 
(3} As.Yrgt.3.D. 31.7.1973 166/159 (MİS O. As.C.K. Sh.225) 

(4) "As.C.K.nun 118/4. maddesinde bulunan hüküm, T.C.K.nun 452/1. 
maddesinin mütevazırı mahiyetinde bir hüküm oldu~undan ••• ır 
As.Yrgt.3.D. 26.12.1972 454/457 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.750-1) 
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c) Suç Tipinin Özellikleri 

aa) Asta müessir Fiil suçu sırf askeri suç değildir : 

Doktrin ve tatbikatta askeri suçların, sırf askeri suçlar 
ve sırf askeri ~lmayan (Askeri suç benzeri) suçlar olarak ayırıma 
tabi tutuldugu daha önceki konularda da açıklanmıştı. Bu ayırım 
bakımından, asta müessir fiil suçu sırf askeri suçlardan değild'ir. 
Çünkü bir suçun sırf askeri suç sayılabilmesi için, Askeri Ceza 
Kanununda yazılı olması, kaideten sadece askeri şahıslar tarafın
dan ihlal edilebilmesi ve unsurları ve cezaları itibarıyla, başka 

bir kanunda kıswen veya tamamen suç olarak gösteri lrııerııiş bulunma
sı gerekmektedir. Doktrinde hukuki gerekçesi bulunrradığı için e
leştirilmekle beraber, (1) Askeri Yargıtay 1975 tarihli içtihatı 
birleştirme kararı ile, bu şartlara bir husus daha eklemis ve As. 
c.K.nun 3. bap 5. fıslında yazılı "Askeri itaat ve İnkiyadı bozan 
suçlar"ında sırf askeri suç sayılacaklarını öngörmüştUr. (2) Bu 
şartlar dikkate alındıgında, Asta müessir fiil suçunu düzenleyen 
As.C.K.nun 117. maddesinde yazılı suçun unsurları aynı zamanda T. 
C.K.nun 456. maddesinde yer aldı8ından ve bu madde As.C.K.nun 3. 
bap 6. faslında bulundugundan, asta müessir fiil suçu sırf askeri 
bir suç değildir. Askeri Yargıtayda kararlarında bu görüşü kabul 
etlliektedir. (3) Keza doktrinde de genellikle bu görüşü kabul gör -
mektedir. (4) 

bb) Asta müessir Fiil suçu kasdi bir suçtur : 

Suçu düzenleyen 117. maddenin ilk cümlesi "Madununu kas
ten itip kakan, döven ••• " şeklindeki ifadesi ile, bu suçun oluş
ması için failde suç kastının bulunması gerektigini açıkca öngör
müştür. Burada failin kastı, genel olarak müessir fiilde bulunmak 
kastı olup, failin eylemde bu irade ile hareket etmesi, suçu bile
rek ve isteyerek yapmış bulunması gerekir. Yani fail 117. maddede 
ya_zılı tüm hareketleri (İtip kalana, dövme, tazip etnıe, tazip edil
mesine gözyumma) bilerek isteyerek meydana getirmelidir. 

(1) Blaız. Effi.~AN s. Askeri Ceza Hukuku İstanbul-1983 Sh.154 
(2) As.Yrgt.İçt.Brl.Krl. 20.6.1975 6/4 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.158) 
(3) As.Yrgt.Drl.Krl. 21.11.1975. 62/60 (.L.ıül.Özb. a.g.e. Sh.744) 

As.Yrgt.Drl.Krl. 17.10.1975 38/40 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.744) 
Aksi görüş : 
MİS o. Askeri Ceza Kanunu açıklaması Sh.219 
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öte yandan ağır neticeli müessir fiil hallerini düzenleyen 
118. maddenin 1. 2. ve 4. fıkralarında aranması gereken kast da 
müessir fiil kastıdır. Ancak buralarda neticeye göre bir cezalan
dırma söz konusudur. Şu halde Asta Müessir Fiil suçunda, failde 
genel kastın bulunması yeterlidir. Fakat bu maddelerde bulunan iki 
hüküm, buna istisna teşkil etmektedir. Bunlardan birincisi 117. 
maddede bulunan "Tazip maksadıyla madunun hizmetini lüzumsuz yere 
güçleştirmek" eylemidir. Bu suçun gerçekleşmesi için, failde "Ta
zip"' özel kastının da olması gerekmektedir. Yine ikinci istisna 
118. maddenin 3. fıkrasında bulunmaktadır. Bu fıkradaki suçun ger
çekleşmesi için failde "Taammüd" kastının mevcut olması lazımdır. 
Yani üst veya amirin müessir fiil kastı ötesinde, mağdurda tahri
bat yaratmak kastlarının da bulunması gerekir. (1) 

cc:) Asta Müessir Fiil suçu maddi bir suçtur. : 

Asta müessir fiil svçu, hareket netice ve illiyet bağının 
ayrı ayrı mevcut olmasını gerektiren suçlardandır. Failin eylemle
ri maddede belirli müessir fiil neticelerini doğurması ve bir ne- • 
densellik bağının varolması gereklidir. 

dd) Asta Müeisir Fiil suçu icrai bir suçtur : 

Asta müessir fiil suçu icrai bir hareketle işlenebilir. 
Bu hareketlerin neler olabileceği kısmen madde de belirtilmiştir. 
Ancak bu haller dışında ihmali bir icra hareketi ile de suçun iş
lenmesi mümkündür. Askeri Yargı tay ttBeton üzerinde uzunca süre 
bekletmeyi". '"Soğuk havada parkasız nöbet tutturmayı"' hep müessir 
fiil suçu olarak kabul etmiştir. (2) Öte yandan bu suç ihmali bir 
hareket ile de işlenebilir. Bilindiği gibi 117. maddede "Astına 
diger askerler tarafından tazip edilmesine veya suimuamele de bu
lunulmasına müsamaha eden ••• " üst veya amirin de bu suçu işleye
ceği öngörülmüştür. Şu halde bu hüküm açısından, asta müessir fi
il suçunun ihmali bir hareketle de işlen~esi mümkündür. 

(1) "'As.C.K.nun 118/3. fıkrasında, neticeyi de kapsayan bir kast 
bahis konusudur. Bu maddenin tatbiki için, failin tahribat 
meydana getirme arzu ve iradesi ile müessir fiilde bulunması 
gerekir."' (MİS O. As.C.K. Ankara 1976 Sh.224) 

(2) As.Yrgt.2.D. 7.2.1957 160/438 (LUl.Özb. a.g.e. Sh.739) 
As. Yrgt. 2.D. 27·. 3.1957 609/1011 ( Lül. Özb. a.g. e. Sh. 739) 
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ee) Ast.a Müessir Fiil Suçu bir zarar suçudur 

Neticeye göre bir değerlendirme yapıldığında Asta lYfüessir 
Fiil suçunun bir zarar suçu olduğu açıktır. Ancak mUessir fiilin 
ağır netice verdiği hallerde, mağdurun hayatını da tehlikeye soka
bilece5inden bir tehlike suçu olarak da değerlendiri1ebilir. (1) 

ff) Asta ~ilessir Fiil suçu maddi veya manevi cebir hare
ketleri ile işlenebilir ; 

Asta Müessir Fiil suçu, daha ziyade cebir yolu ile işlene
bilen bir suçtur •. Magdurun bedeninde :11er hangi bir zarara yol açan 
hareketler müessir fiili gerçekleştirebildiği gibi, mağdurun bede
nini yalnızca sarsma, iteleme de maddi etki yaratıcı, cisme eza 
verici nitelikte olmaları nedeniyle bu suçu meydana getirir. Askeri 
Yargı tay ''Türkrükle eratın favori leri:r..in kestirilmesi n· eylemini mU
essir fiil olarak kabul etmiştir. Öte yandan mağdurda elem ve tes
sür meydana getirmesi halinde cismen eza vermese dahi itip kakma
nın bu suçu oluşturaca~ı kabul edilmiştir. (2) 

gg) Asta Müessir Fiil suçu seçimlik hareketli bir suçtur : 

As.0.K.nun 117. maddesi, müessir fiil suçunun i01enebilme
si için bir çok eyleııı göstermektedir. Dolayısıyla failin bu hare
ketlerden sadece birini işlemesi, suçun oluşması için yeterlidir. 
Öte yandan aynı kasıtla ve aynı zamanda bu hareketlerden birinin 

veya birkaçının işlenmesi, hareket sayısınca değişebilen sayıda su
çun değil, yine bir tek müessir fiil suçunun varlığına yol açar. 
Yani birden fazla hareketlerle ihlal edilen madde, fail hakkında 
bir defa uygulanır. (3) 

hh) Asta I·~üessir Fiil suçu serbest hareketli suçlardandır 

Bu suç tipinin düzenleyen u.addeler, genel olarak mflessir 
fiil neticelerini esas almış olup, neticenin meydana gelmesi, su
çun oluşması için yeterli görülmüştür. 

(1) GÜLDOGAN M. "Şahsın hayatını tehlikeye koyan Müessir Fiiller" 
Adl.D. 1972 Sh.58 

(2) As.Yrgt.2.D. 26.10.1967 477/430 (Lill.Özb. a.g.e. Sh.742) 
As~Yrgt.3.D. 30.7.1968 567/881 (Ltil.Özb. a.g.e. Sh.743) 

( 3) DÖNiv,EZER-ERNAN Ceza Hukuku Umumi Kısım İstanbul 1973 Sh. 375 
ERiv.AN s. Askeri Ceza Hukuku İstanbul 1983 Sh.162 

• 
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B) Suç Tipinin Koruduğu Hukuki Yarar 

Asta ·r-ıüessir Fiil suçunu düzenleyen 117. ve 118. maddeler, 
Askeri Ceza Kanununda altıncı fasılda "IVIaka.m ve memuriyet niifuzunu 
suistirnaln suçları bölümünde yer almaktadır. Görüldüğü gibi kanun
koyucu, üst veya Amirin astına karşı işlediği müessir fiil suçla 
rını, üst veya amirin memuriyet nüfuzunu suistimal olarak değer
lendirmektedir. "Nüfuz" sözcüğünün kelime anlamı sözü dinlenme, 
sözü geçer olma olarak açıklanabilir. (1) Makam ise, her amirin 
silahlı kuvvetlerde temsil ettiği mevkidir. {İç Hz.K • .Md.11) Me
muriyet ise, kanunlarla ve emirlerle belirlenen bir askeri hizme
tin yapılması halidir. (As.C~K. Md.13/1) Askeri mevzuat, askeri 
görevlerin ifası nedeniyle üst veya amirlere büyük yetkiler tanı
makta ve aynı zamanda bu yetkilerin kullanılmasını da bir görev 
olarak kabul etmektedir. Bazı hükümleri şu şekilde belirtebiliriz. 
Her üst disipli~e aykırı gördüğü her hale miidahale etn::eye yetkili 
ve görevlidir. (İç Hz.K. Md.24) Amir maiyetindeki her şahsa hiz
metle ilgili emirler verebilir. (İç Hz.K. Md.15) Amir maiyetine 
hürrııe t ve itimat hisleri verir. Maiyetin ahlaki, ruhi, ve bedeni 
hallerini daima nezaret ve himayesi altında bulundurur. Amirin 
maiyetine karşı daima bitaraflık ve hakkaniyeti muhafazası esas
tır. (İç Hz.K. Ivid.17) Tam ve sağlam bir disiplin için, amir ile 

1. 

maiyetin karşılıklı sevgi ve saygı ile birbirlerine itimat besle-
meleri şarttır. {İç Hz.Y.Md.2) Mesleğin istediği mutlak itaati 
her astın gönül isteği ile yapması şarttır. (İç Hz.Y. Md.4) Amir 
maiyetinden mutlak bir itaat istemeye ve beklemeye haklıdır. (İç 

Hz.Y. Md.13;)" Amir maiyetine eşit muamele yapmaya ve haklarında 
adil hareket etmeye mecburdur. (İç Hz.Y. Kd.14) Askeri mevzuatta 
bu konu ile ilgili yüzlerce hüküm sayabiliriz. Çünkü askeri di
siplinin temel unsurlarından biri, itaat ve astın ve üstün huku-

kuna riayettir. (İç Hz.K.Md.13) GörüldüğU gibi, askeri kanunlar 
bir taraftan üst ve amirlere. astlarıyla ilgili büyük yetkiler ta
nımakta, diğer taraftan bu yetkilerin kötüye kullanılmasını önle
mek için birçok hükümler getirmektedir. İşte bu hükümlerden biri 
de As.C.K.nun 117. ve 118. maddeleridir. Su halde Asta mUessir 
fi?-1 suçunun iki ana tedvin gayesinin olduğu söylenebilir. Bunlar
dan birincisi, tüm müessir fiil suçlarında olduğu gibi, kişilerin 

(1) Hukuk Sözlüğü Av.Hüseyin ÖZCAN 1974 Ankara 
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vücut bütünlüklerine ve sağlıklarına karGı yapılan saldırıların 
önlenmesi, ikincisinin ise kanun1arlrl ast1ara karr:ı hiiyiik yetki
kilerle donatılan üst veya amirlerin bu yetkilerinin kötüye kul
lan.ılınasının önlenmesi oldugu söylenebilir. (1) 

a) l\ıağdurun vücut bütünlügünün korunması : 

Bilindigi gibi, müessir fiil suçlarında korunan genel hu
kuki nıenfaat, kişilerin beden btitünlüğünü, bedensel, ruhsal ve 
akli sağlıklarını koruma ve bu yoldaki fiillerden masun bulunma 
haklarıdır. ( 2) Kanunlar, düzenledikleri hükümlerle, mi.iessir :fiil
leri suç sayarak, kişilerin vücut bütünlüklerine kar$ı uğrayacak
ları saldırıların önlenmesi gayesi gütmüşlerdir. Askeri Ceza Ka

nununun 117. ve 118. maddelerininde bu açıdan gayesi astın beden
sel ve ruhsal saglıgına karşı, üst veya amir tarafından :vapılacalc 
haksız saldırıların önlenmesidir. tlst veya amir tarafından asta 
karşı ika edilen tüm müessir fiil eylemleri bu hükürr:ler eereğin
ce tecziye edilecektir. 

b) tlst veya Amirin, nüfuz ve yetki suistimalinin önlen-

mesi : 
Yukarıda belirtildiği gibi, üst veyn amire askeri disip

linin korunması ve askeri hizmetlerin yUrUtillrnesi için, çe~itli 

mevzuatta, pek çok yetki ve imkan verilmiştir. Hatta bu yetkile
rin kullanılması sırasında, gerektiğinde Ust ve amire zor kullan

ma hakkı dahi tanınmıştır. Örneğin As .C.K.nun 119. "'Rir astın 
fiili taarruzlarını defetrııek, yahut mübrem ve müstacel zaruret ve 
tehlike halinde verdiği emirlere i to.~t ettirmek .için lıir Ust ta

rafından yapılan müessir fiillerin suç teşkil etmeyeceği•ni hUk
me baglamaktadır. İşte bu sebeplerle, kanurikoyucu kasten asta mü
essir fiil suçunun aynı zamanda bir nüfuz suistimali olduğunu te
lakki etmiş ve Türk Ceza Kanunun daki hükümlerle yetinmeyerek As. 
C.K.nun 117. ve 118. maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlemiştir. 
Öte yandan bu maddelerde yer alan cezai miieyyidel erin taban ve 

tavan cezaları arasında büyük fark bulunması, askeri suçlarda, 
eylemin vehametinin suçtan suça farklılıklar gösterebileceği dü

şüncesindedir. (3) 

(1) TAŞKIN R. Askeri Ceza Kanunu Şerhi Ankara-1944 Sh.185 
(2) DÖNNEZER S. Ceza Hukuku Özel Kısım 9.B İstanbul 1974 Sh.67 
(3) AYCAN R. "T.C'.K. ile As.C.K. hüktimlerinin mukayesesi" 

As.Adl.D. 1964-32 Sh.1-17 
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2) SUÇUN UNSURLARI 

A)" HAREKET : 

Askeri Ceza Kanununda, birçok maddede, suçla ilgili hare
ketin açıkca belirtildiğinden daha önce söz edilmişti Asta Mües
sir Fiil suçunu düzenleyen 117. maddede de suçla ilgili hareket
ler kısmen g~sterilmiş. 118. maddede ise bu hareketlerin meydana 
getirebileceği neticeler sayılarak, suçun ağırlaşmış halleri ön
görülmüştür. 117. maddede suçla ilgili açıkca gösterilen hareket
ler •rıAstı itip kakmak"' ve ttAsta dövmek"dir. Bunlar dısında "Ast.:J!n 

sair suretlerle sıhhatini bozmak"' "Tazip maksadıyla lüzumsuz ye
re hizmetini güçleştirmek"' ve nniğer askerler tarafından tazip e

dilmesine veya suimuamelede bulunulmasına müsammaha etmek"' fiil
leri ile ilgili her hareket, söz konusu suçun gerçekleşmesi için 
yeterli bir hareketi oluşturacaktır. Şimdi yukarıda sayılan kav
ramları kısaca açıklamaya çalışalım. 

a) Astı itip kakmak : 

İtip kakmak, sözcük anlamı ile, bir kimsenin bedenine yö
nelik olarak ve darp ve dövme hareketleri dışında bir maddi hare
ketle yapılan sarsma,' iteleme, çarpma tarzında fiillerdir. İtip 
kakmayı diğer müessir fiil hareketlerinden ayıran en önemli kıs

tas, maddi bir şiddet hareketi almasına rağmen gerçek anlamda bir 
"Cismen eza"'ya veya "'Sıhhatin ihlali"'ne yol açmayabilmesidir. Ni

tekim Adli Yargıtay bu sebeple "Yalnız dövmek. ve yaralamaktan i
baret olmayıp mağdurda elem ve teessür husule getiren her türlü 
maddi ve ruhi ef'alin de müessir fiil telakkisi lazım geldiğine 
dair ••• " kararı mevcuttur. (1) Yine adli yargıtay "'İtelemenin fi-
ili müessir olarak telakki edilmernesi"ni bozma sebebi saymış -

tır. (2) Şu halde itip. kakma gerçek anlamda bir maddi acı veya 
maddi bir sıhhatin bozulması neticesi vermese de mağdurda yarata
cağı elem, üzüntü, moral bozukluğu gibi manevi neticeler sebebiy
le bir müessir fiil eylemidir. (3) 

(1) Yargıtay l.C.D. 14-.4.1938 374/137 {ÇAGLAYAN M. a.g.e.· Sh.498) 
(2) Yargıtay 4.CT.D. 5.4.1950 4225/4315 (ÇAGLA.YAN M. a.g.e. Sh.506) 
(3) "Kişiye yönelik ve maddi veya manevi olarak beden bütünlüğünU 

etkileyen her hareket müessir fiil şayılmak gerekir." 
DÖIDl1EZER s. Ceza Hukuku Özel Kısım Istanbul-1974 Sh.68 
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Doktrinde, itip kakma hareketi ile ilgili muhtelif açıkla
malar mevcuttur. Bir müellif, itip kakma eyleminin müçerret olarak 
asta acı verilmesi kastı ile yapılan bir hareket olduğunu ileri 
sürmektedir. (1) Yine bir başka görüşe göre, itip kakmanın cezaya 
muçip olması için, astın vücudunda eza verecek tarzda yapılmıs o·ı

ması gerekir. (2) Yine bir düşünceye göre, itip kakmak ve dövmek 
tabirleri1 117. maddede müessir fiil hareketlerine bir örnek göste
rilmek üzere ku.llanılmiş olup, cismen eza verecek hareketlerin ya
pılma tarzlarının birer misalidir. (3) Adli Yargıtayın "Sırf yaka
dan tutma eyleminin, müessir fiil sayılmayacağı ••• " (4) hususunda 
verdiği bir kararla ilgili olarak, Döiımezer şunları söylemektedir. 
11 ı~iağdurun bedeninde her hangi bir zarara yol açan hareketler mües
sir fiili gerçekleştirdiği gibi, mağdurun bedenini yalnızca sarsma, 
iteleme de maddi etki yaratıcı, ~isme eza verici mahiyette olmala
rı nedeniyle bu suçu oluştururlar. Bunun için failin, mağdurun ya
kasında tutmasından ibaret kalan eyleminin, cisme eza verici etki
sinin olmaması sebebiyle, müessir fiil sayılmaması tabiidir." ( 5) 

Askeri Yargı tay kararlarında ise, "'İtip kakma"· hareketi, 
kelime anlamı ile ele alınmakta ve failin kasten bu hareketleri 
yapmasının suçu oluşturacağı öngörülmektedir. (6) 

( 1) ÇULHA c·. Askeri Disiplin Kabahatleri İstanbul-1946 Sh. 5 6 
(2) RIFAT B. Askeri Ceza Kanunu Şerhi İstanbul-1930 Sh.144 
(3) TAŞKIN R. Askeri Ceza Kanunu Şerhi Ankara-1944 Sh.185 
(4-) Y.C.G.K. 27.9.1954 2-129/125 (a.g.e. Sh.101 Dipnot 1) 
(s,) DÖNMEZER s. "Kişilere ve mala karşı cürümler, 12.B. Sh.101 
(6) "Kasten itip kakma eylemi, cismen eza verecek veya mağdurı.m 

sıhhatini bozacak mahiyette olmasa dahi, asta müessir fiil 
suçunu meydana getirir." .. 
As.Yrgt.2.D. 26.10.1967 477/480 (Lül.Ozb. a.g.e. Sh.742) 
"Askeri gazinoda yemek yedikleri esnada, uygunsuz davranışla
rı nedeniyle, talimatlar gereği kendilerini ikaz eden nöbetçi 
astsuba~ ile aralarında çıkan tartıçma sırasında, nöbetçi ast
subayın olayı merkez komutanlığına bildirmek için telefonu al
mak istemesi üzerine, sanıklardan yüzbaşı (E.ö.) in astsubayı 
eliyle suratından itmesi eylemi müessir fiil olarak telakki e
dilmelidir. Çünkü As.C·;K.nun 117. yazılı "İtip kalana" hareke
tinde önemli a~an kıstas, eylemin şekil ve niteliğidir. Bu se-· 
beple mahal mahkemenin (Sanığın amacının itip kakma olmayıp, 
mağdur astsubayın telefona ulaşmasını engellemek olduğu) husu
sundaki gerekçesinde isabet görülmemiştir." 
As. Yrgt .Drl. Krl. 12. 5. 1988 69/59 (Yayınlanmamıştır.) 
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Kanaatimce "İtip kakmak" tabirini öncelikle geniş anlamda 

kabul etlliek gerekir. Dilimizde "İtilip Kakılmaw şeklinde bir de

yim ırıevcutt ur. Bu deyim, bir kişinin bul und uc-tu çevre içinde a>$ağ1-

layıc1, haysiyet kırıcı, gayri insani ve kişilik duygusunu önemli 
derecede inci tici fiillere maruz kalması , ve horgörülıaesidir. ( 1) 

Bu sebeple 117. maddedeki "İtip Kakma" fiilini salt kelime anlamı 
ile bir sarsma, iteleme hareketi olarak görmemek la~nrrıdır. Astın 

i 

maddi varlıGına yönelik olarak yapılan onur kırıcı ve onda acı, 
elem ve teessür meydana getirebilecek nitelikte her türlü maddi 

fiil ve davranışlar da itip kalarıa tabiri içinde yer alır. Ancak 

tabii ki burada sözü edilen hareketler maddi fiillerdir. Çünkü 477 
sayılı kanununun 55. ve As. C:. K. nun 116. rı ıaddelerinde "Astlarına 

fena muamelelerde bulunanlar" başlıgı altında ayrı bir düzenleme 

mevcuttur. (2) 

b)- Astı dövmek : 

Dövmek, bir kimseye yönelik olarak, kasdi ve doğrudan 

do~ruya yapılan vuruıa, darp fiilleridir. nu fiil m8 , ~durun bedeni 
üzerinde lliaddi bir acı veya maddi yada manevi bir sıhhatin ihla
li neticesi meydana getirmelidir. As.C.K.nun 117. maddesindeki 
"Astı döven ••• " tabiri ile kanunkoyucunun müessir fiil hareketi
nin yapılma tarzına bir örnek gösterdiği konusundaki düşünceye 

katılıyorum. ( 3) 

"Astı dövmek"' eylemi, her ne kadar fail tarafından, doğ

rudan dogruya yapılabilecek bir hareketle gerçekleşen eylemler

den ise de, As.c.K.nun 109. maddesinde mevcut düzenleme sebebiy
le bu eylemin dolaylı yoldan da yapılması rrıümkilndür. Bilirıdiği 

gibi 109. madde 11:Astına suç yapmak için eıııir verenlerin cezası"nı 

düzenlemekte ve bu emir konusu olan suç işlenirse emri veren üst 

de aynı suçtan sorumlu olmaktadır. (4) 

(1) qeniş bilgi için Blaız. 
ONDER A. Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler 2.B. Sh. 231 

(2) "Astına zorla içki içirmeye kalkışmak hareketinin, milessir 
fiil sayılıp sayılrrıayaca,;ı hususunun teemmül edilerek ••• w 
As.Yrgt.5.D. 24.9.1986 198/175 (Yayınlanmamı$tır.) 

(3) TAŞKIN R. Askeri Ceza Kanunu Şerhi Ankara 1944 Sh.184 

(4} "Sanık j.astsubayın, diğer sanık J.ere emir vererek iki as
keri dövdürttüğü sübuta ermiç olmakla, sanığın As.C.K.nım 
109/2, 50, T.c.K.n,un 456/4 (iki kez) tatbiki suretiy1e ceza
landırılması isabetli görülmekle ••• ," 
As.Yrgt.Drl.Krl. 4.6.1971 45/4.4 {Lül.Özb. a.g.e. Sh.722) 
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0) Asta cismen eza verecek hallerde bulunmak 

Astın, bedeninde meydana getirilen her türlü maddi acı: 

cismen ezadır. Şu halde üstün, asta karşı kasten ve kanuna ay
kırı olarak, beden üzerinde acı ve sızı doğuran her türlü eylem
leri bu kavraıııa dahildir. As.C.K.nun 117. maddesi "sair suretler
le cisıııen eza verecek haller"den bahsetti~ine göre'· burada söz 
konusu olan, itip kakma ve dövme dışında yapılan cismeneza veri
ci hareketlerdir. Adli Yargıtay bir kimsenin saçından çekilmesini 

cismen eza olarak kabul etmiştir. (1) Keza Askeri Yargıtay da era
tın .favorilerini berbere tUkrUkle kestiri lnıes.i eyleııı.in.i sair su
retlerle cismen eza olarak görmektedir. (2} Yine astı beton üze
rinde uzunca bekletmekten ibaret hareketin mUessir fiil olacagı

na hüknıedilı.ııiştir. ( 3) Bir başka kararda ise hayati tehlike yarat
mayacak ve iş ve gücüne engel teşkil etnıeyecek şekilde astının bo
ğazını sıkan ve tırnaklayan failin hareketi sair suretle cisme e

za olarak kabul edilmiştir.· ( 4) Yine soğuk havada parkasız olarak 
nöbet tutturma hareketi de cismen eza olarak görülmüştür. ( 5) 

©ismen ezanın,hareketten dolayı fiilen meydana çıkması 
şart değildir. Hareketin cismen eza vermeyi gerektirecek nitelik
te bulunması yeterlidir. Gerçekten duyarlılığı az oldu~ından veya 
derin uykuda bulundugundan mağdurun eza verici .hareketten fiilen 
acı duymamış olması halinde de suç oluşmuş sayılmalıdır. (6) 

Şu halde "'Cismen eza " eyleminde, mağdurıirun fi.ziki olarak 

az veya çok bir acı duyması yada bu nitelikte bir hareketin ya~ıl
mış bulunması gerekir. Örneğin bir kimsenin rızası olmaksızın ve 
kendisine fark ettirmeden saçınınkesilmesi durumunda müessir fiil
den söz edilemez. Anc.ak burada (Adli) Yargıtayın, mağdurda elem ve 
teessür husule getiren her ttirlU hareketin mliessir fi il olarak ka
bul edilmesi gerektiği yolundaki içtihatının gözönünde bulundurul
ması gerekir. (7) 

(1) Yargıtay C.G.K~ 20.3.1970 30/139 (Kıyak a.g.e. Sh.131) 

(2) As.Yrgt.3.D. 30.7.1968 567/881 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.743) 
(3) As.Yrgt.2.D. 27.3.1957 609/1011 (Lul.Özb. a.g.e. Sh.739) 
(4) As.Yrgt.Drl.Krl. 12.5.1988 69/59 (M.S.B.-1989 Sh.32) 
(5} As.Yrgt.5.D •. 13.7.1986 789/795 (ıvı.s.B.L-1987 Sh.56) 
( 6)'· DÖN}.EZER s. "'Kişilere ve mala karşı cürümler"' 12.B. Sh.100 

(7)' Y.ı.cr.n. 14.4.1938 374/137 (Çk1LAYAN M. a.g.e. Sh.518) 
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d) Sıhhatin bozulması : · 

Sıhhatin bozulması, mağdurun sağlığına karşı her türlü 
maddi ve manevi saldırılardır. Nağdurun sağlığına saldırı, mut
laka mağduru hasta hale sokmak değildir. (1)ns:ı.hhatin bozulmasıtt 

tabirine hastalık sayılmayacak teşevvüşler dahi girebilir. Mevcut 
bir hastalığ~n artmasına sebebiyet vermek hali de sıhhatin ihlali
dir. ('2)· Keza bir kimsenin sağlık durumunu geçici olarak bozan du
rumlar da sürekli olmasa bile, sıhhatin ihl~li sayılır. (7) Bir 
kimsenin sağlık durumunun geçici olarak bozan durumlar da, sıhha
ti ihlal sayılır. Örneğin bir kimseye müshil ilacı içirerek ishal 
almasına sebebiyet vermek eylemi de bu kavrama dahildir. (4) As. 
c :.K.nun 117. maddesi cismen eza da olduğu gibi burada da ""sair 
hallerde sıhhatin bozulması"· tabirini kullanarak itip kalana ve döv
me eylemleri dışında yapılacak fiilleri kastetmiştir. 

"Suç Tipinin Çeşitleri" bölümünde açıklandığı üzere, As. 
C.K.nun 118. maddesi asta müessir fiil suçunun tahribata veya ö
lüme yol açması hallerini dlizenlemiştir ki bu kavramlar geniş a
larak "Suçun agırlatıcı sebepleri" bölümünde incelenecektir. Bu 
dururı:da tahribat veya ölüm dış;ıiıdaki sıhhatin bozulması halleri-

. . 
ni de burada kısaca incelemekte yarar vardır. Funlar T.C.K.nun 
456/1-4. fıkralarında yazılı "Akli melekelerde teşevvüş" ve "Mu
tad iştigalden mahrumiyet"' halleridir• Şimdi bu kavramlara göz 
atalım. 

aa) Akli melekelerde teşevvüş : 

Bu tabirle, kişinin normal ruhi yapısında meydana gelen 
düzensizlik ifade edilmektedir. Bayılma, sarhoş edilme halleri ak
li melekelerde teşevvüşe örnek gösterilebilir. (5) Yine bir kimse
ye rızası olmaksızın uyuşturucu ilaç vererek, şuurunu kaybetmesine 
sebep olmak da bu kavrama dahildir. Ancak bu tabir bir "Akil malu
liyeti~ anlamına gelmez. Çünkü hastalık veya maluliyet sayılması 
tıbben olanaksız olan haller dahi, akli melekelerde teşevvüş tabi

rine girebilir. Teşevvüşün hastalık veya maluliyet derecesine var
ffiası halinde ağır müessir fiil halleri söz konusu olabilecektir. 

(1) GÖZÜBÜYÜK A.P. "Şahıslara karşı müessir fiiller" Adl.D.1972/743 
( 2) EREN F. Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler 3. B. 4.C. Sh. 412 
( 3) DÖfü•lEZER S. "Kişilere ve mala karşı cürümler" 12.B Sh. 108 
(4) r<AJNO Ceza Kanunu Şerhi 3.C. No: 1635 
(5) I111AJNO Ceza Kanunu Şerhi 3.C. Na: 1636 
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bb) Mutad iştigalden mahrumiyet : 

Kişinin günlük hayatındaki alışılmış uğraşlarına (Yemek 
yeme, at urup kalkma, soyunup giyinme, tuvalete gi trııe, traş olma, 
saç taraıııa v.s.) normal şekilde · devanı edebilme hali adli tıbta 
11Mutad iştigal" olarak tanımlanmaktadır. Yoksa mutad iştigalden 
fuaksat, mesleki işin sürdürülmesi değildir. (1) Bir kims~nin mu
tad iştigalden kalma süresi, tıbta, "adli şifa süresi" olarak a
nılır ki cezai uygulamada asıl önemli olan süre bu süredir. (2) 

ı•ıutad iştigalden anlaşılması gereken, kişinin beden ve akı 1 kuv
vetinden istifade mahrumiyetidir. Tatbikatta bu süreye "lY!ağdurun 

iş ve gücünden kaldığı süre veya iş ve güce engel te8kil eden sü

re" de denilmektedir. Bu sUre bilirkiqi raporu ile belirlenir.(3) 

Öte yandan şahsın müessir fiile maruz kaldıktan sonra o 

fiilin kişide meydana getirdigi hastalı,:ın (Arızanın) tıbben ve 
tamamen iyileşip geçeği süreye ise tıbbi ~ifa süresi denilmekte
dir. Bu sürelere uygulamada "lViutad i~tigalden mahrumiyet süresi" 
ve "İyileşme süresi~ de denilmektedir. (4) Mutad iştig~lden mah
rumiyet süresi tabip tarafından rııa gdurıın yaşı, mesle &ti, daha ön

ceden bir rahatsızlığı olup olmadıgı v.s. özellikler dikkate 
alınarak tesbit edilir. (5) 

Bilindiği gibi, T.C.K.nunda 10 güne kadar nıutad iştigal
den mahrumiyet halinde 456/4. fıkra, 10-20 gün arasında mutad iş
tigalden mahrumiyet halinde ise 456/1. fıkra uygularunaktadır. nu 
süre 20 günü de geçerse 456/2. fıkra tatbik edilmektedir. Asta 

müessir fiil suçunu düzenleyen As.C.K.nun 117. ve 118. maddele
rinde, böyle bir ayırım mevcut değildir. DolayısıylR bu husus 

(1) 
(2) 

( 3) 

(4) 

( 5.) 

EREI•ı F. Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler 3.B. 4.C. Sh.424 
GÖK Ş. Adli Tıp Sh.258 

"Ivıagdurun başında meydana gelen üç yaradan her biri ayrı ayrı 
beş gün iş ve güctinden kalacak nitelikte bulunduguna göre üç 
yaranın taplam iş ve güce engel olma gününe göre değil, bir 
yaranın iş ve -güce engel siiresi dikkate alınarak uygulama ya
pılmalıdır." 
Y.4.0·.n. 24.6.1971 4976/5612 (İ.K.İ.D. 1971-11/646) 

GÖK Ş. - AKYOL s. "Müessir fiil zararlarının adli tıp açısın
dan değerlendirilmesi"' (Adli Tıp Müessesesi Yay. No.2) 
ALIÇLI S. "'Çalışma gücünün azalması" 
(Adli ~ıp Expe~tiz 1955/4 Sh.14) 
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tatbikatta karışıklıklara yol açmpktadır. Bazı askeri yargı tay 
kararlarında, çok uzun süreli mutad iştigalden mahrumiyet halle
rinde As. c·. K. nun 118. maddesinin uygulanması gerekeceği söylen
mekte, (1) yine bazı kararlarda ise 118. maddenin tahribat hali
ne hasredilmiş bulunduğu, tahribatın ise T.C.K.nun 456/2,3. fık

ralarında gösterilen uzuv zaafı ve uzuv tatili anlamına geldiği, 
bu nedenle arıza bırakmadan şifa bulan hastalıklarda (Yaralanma
larda) süre ne olursa olsun 117. maddenin uygulanacağı öngörül
mektedir. (.2) Kanaatimce ikinci görüşteki kararlar daha doğrudur. 
Genel olarak tatbikatta, ''Tahribat hali"' havas veya azadan biri
nin zaafı yada tatili olarak kabul edildiğine göre, mutad işti
galden mahrumiyet süresi ne olursa olsun, sonunda tam bir iyileş
me mevcut ise, (Ancak, tabiiki bu sürenin de yıllarca uzamaması.,· 
makul bir süre olması gerekir.) As.C.K.nun 117. maddesi uygulan
malıdır. Mutad iştigalden mahrumiyet süresinin çokluğu halinde 
ise, bu durum bir 11vehamet halin· yada "teşdit sebebi"' olarak ka
bul edilebilir • 

.Mutad iştigal kavramı ile ilgili bir başka problem ise 
hastanede yatarak geçirilen günlerin ve mağdura sıhhi ra~or (Ha
vadeğişimi, istirahat,) verilmiş ise bu günlerin bu süreden sayı
lıp sayılmayacağıdır ? Askeri Yargıtayın bu husustaki kararları 
çelişkilidir. Bir kararında, müessir fiil neticesi alınan istira
hat günlerinin mutad iştigalden mahrumiyet süresine dahil olması 
gerektiğini öngörmüş:-., ( 3), başka bir kararda ise bu sürelerin 
mutad iştigal süresine dahil almayacağına hükmetmiştir. (4) 

(1) "Tahribat tabirinin T.C'.K.nun 456/2-3. fıkralarında belirti
len şekil ve suretteki halleri kapsadığı düşünülmeden, mağdu
ra kasten müe~sir fiilde bulunarak, alt çene kemiğinin sağa 
köşede üçüncü azı dişi hizasından 45 gün iş ve gücünden kal
masını gerektirecek ve fakat arızasız şifa bulacak şekilde kı
rılmasına sebebiyet veren sanık hakkında As.C.K.nun 118. mad
desi yerine 117 il. maddesinin uygulanma~ı isabetsizdir.'" 
As.Yrgt.3.D. 21.12.1965 1101/1077 (Lill.Ozb. a.g.e. Sh.746) 

(2) "Arıza bırakmadan şifa bulan kol kırılması olayı As.C.K.nun 
117/1. maddesine tekabül eder." 
As.Yrgt.2.D. 22.6.1967 181/285 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.747) 

(3) As.Yrgt.2.D. 25.6.1953 619/1595 (Lill.Özb. a.g.e. Sh.739) 
As.Yrgt.2.D. 27.6.1962 1510/1714 (Luı.özb. a.g.e. Sh.740) 

(4) As.Yrgt.2.D. 141.8.1963 1950/1059 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.740) 
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Kanaatimce gerek hastanede yatarak geçirilen süreler, ge
rekse rapor süreleri tek başlarına "Mutad iştigalden nıahrumiyettt 
süresine dahil edilemezler. Bu hususda ayrıca kesin bir adli ra
por alınwalıdır. Askeri Yargıtay da bir kararda bu görüşü uygula

mıştır. (1) 
cer) Çehrede sabit eser ve hayati tehlike halleri : 

"Çehrede sabit eser" hali ile ilgili olarak askeri yargı
tayın kararları çelişkilidir. Yargıtay bazı kararlarında bu husu
su tahribat kabul etmekte, bazı kararlarında ise tahribat olmaya:
cagına hükmetmektedir. (2) Kanaatimce bu konuda meydana getirilen 
yara izinin niteliği ve özellikleri dikkate alınarak bir sonuca 

gidilmelidir. Bilindiği gibi T.~.K.nun 456. maddesinde 2. fıkra 

~Çehrede sabit eser"den bahsetmekte, 3. fıkra ise "Çehrenin dai

mi değişikliğinden" bahsetmektedir. Böyle bir kıstasın Asta .Mües
sir fiil suçunda da uygulanmasını teklif ediyoru.m. ( 3) "Hayati 
Tehlike" hali ise, yapılan fiilin magdurun yaşamı için ciddi bir 
tehlike yaratması halidir. (4) Aslında bir iğne batması dahi te
tanoz enfeksiyonuyla kişinin haya.tını tehlikeye sokahi1ir. Bura
da önemli olan öldürücü nitelikte' bir hastalık veya yaralanmadır 
ki bu konu,Asta ~üessir fiil suçu ile ilgili 117. ve 118. madde
lerdeki değişik ayırım sebebiyle pek tatbik imkanı buJmamaktadır. 

Öte yandan adli yargıtay dahi T.C.K.nun 456. maddesindeki "Hayati 
Tehlike" hali için adli tıp raporu aramaktadır. (5) 

(1) "Hastanede kalış ve istirahat müddetlerinin toplamı, iş ve 
g~ce mani müddet olarak kabul edilıtnıeyeceği cihet1e, bıı hu
sus usülen tahkik edilerek suç vasfının elde edilecek kati 
rapora göre tayin edilmesi gerekir.~ 
As.Yrgt.l.D. 29.9.1964 996/1156 (LUl.Özb. a.g.e~ Sh.740) 

( 2) 11 .f'.'iagd urun yüzünde meydana gelen net benin (Çehrede sabit eser) 
niteliginde olduğu anlaşılmakla, ~ahrihat şümulüne girer." 
As.Yrgt.3.D. 4.2.1969 63/68 (Lill.Ozb. a.g.e. Sh.747) 
"Tahribatın, vücudun harap olan kısmının biyolojik p;örevini 
yapamamasını kapsadığı cihetle, mağdurun yüzünde e8tetiği bo
zacak ve sabit eser bırakacak şekilde yaralanması, tahribat 
niteliğinde değildir." 
As.Yrgt.4.D. 12.12.1972 420/410 (MİS O. As.C.K. Sh.171) 

( 3) Geniş bilgi için Bknz. KUNTER N. "Cehrede sabit eser ve çehre
nin daimi değişikliği" (Adli Tıp Exp. 1957 s. 31 Sh.5-11) 

( 4) GÜLDOGAN I•ı. "Şahsın hayatını tehlikeye koyan mtiessir fiiller" 
Adl.D. yıl. 1972 Sh.58 

(5.) Y.l.C .D. 28.12.1972 4085/5214 (İ.K.1.D. 1973-2 Sh.1771) 
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e) Tazip maksadıyla astın hiznLetinin lüzumsuz yere güç
leştirilmesi 

As.a-.K.nun 117. maddesinde, müessir fiil olarak gösteri
len bir başka eylem, tazip maksadıyla astın hizmetinin lüzumsuz 
yere güçleştirilmesidir. Tazip sözcüğünün anlamı eziyet etme, 
maddi veya manevi acı ve elem vermedir. (1) Kanunkoyucu, bu eyle
min gerçekleşmesi için iki şart öngörmüştür. Bunlardan birincisi 
failde "Tazipıı- özel kastının bulunmasıdır. Yani fail, astın hiz
metini lüzümsuz yere güçleştirmeyi, tamamen eziyet amac·ı ile yap
mış olmalıdır. Tazip özel kastı hakkında, Taşkın şunları söylemek
tedir; "Eziyet" öyle bir fiildir ki, fail makul ve mantıki hiçbir 
sebep almaksızın, bizzat müteessir olmadığı elem ve ıztıraplardan 
zevk olarak kendi haz ve memnuniyetini celp eder. (2) Tazip eyle
minde bir cismen eza vasfı bizzat bulunmalıdır. (3) İkinci şart 
ise hizmetin güçleştirilmesinin "Lüzumsuz"· bulunmasıdır. Bilindi
ğ~ gibi askerlik mesleği bir takım güçlüklere ve zorluklara kat
lanmayı gerektirir. Öyleki bazanaskerin bu zorluklara alışabilme
si için eğitim bilinçli olarak ağırlaştırılır. İşte bu amaç dı
şında kalan kasti bir zorlaştırma, burada söz konusu olacaktır. Ta
zip maksadıyla hizme'ti lüzumsuz güçleıştirme suçuna örnek olarak 
eğitim sırasında eziyet için askeri tahammülü üstünde yormak, Ka
pasitesini aşan ağır işler yaptırmak, cezanın tatbikini ağırlaş
tırmak fiilleri verilebilir. (4) 

Şu halde, bu suçun oluşması için ast ile üst veya amirin 
bir emir-komuta ilişkisi içinde bulunmaları ve astın hizmet halin
de olması gerekmektedir. Üst veya Amir, astın hizmetini, askeri 
bir gereklilik olmadığı halde 1 lüzumsuz yere güçleştirmeih·· ve bu 
eylemi .. ~ asta eziyet etme maksatı ile yapmalıdır. Bu unsurların 
tamamının bulunması halinde suç oluşacaktır. Yoksa üst veya ami
rin astına, herhangi bir şekilde askeri usul ve nizamlar dışın
da fena muamelede bulunmasının bu suçla ilgisi olmayıp As.C.K.nun 
116. ve 4 77 sayılı kanunun 55. maddelerinde yazılı "J\''.adununa fena 
muamelede bulunmak'" suçunu teşkil edecektir. ( 5) 

(1) Hukuk Terimleri Sözlüğü ÖZCAN H. Ankara 1974 
(2) TAŞKIN R. Askeri Ceza Kanunu Şerhi Ankara 1944 Sh.185 
( 3)" ÇULHA c·. Askeri Disiplin Kabahatleri İstanbul 1946 Sh.56 
(4) RİFAT B. Askeri Ceza Kanunu Serhi İstanbul 1930 Sh.79 
(5) As.Yrgt.2.D. 26.10.1967 477/480 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.1221) 
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f) Astın başka askerler tarafından tazip edilmesine 
veya suimuarnelede bulunulrgasına müsammaha etmek : 

As.C.K.nun 117/1. fıkrasında, müessir fiil olarak gös
terilen son eylem, üst veya amirin, bir astının başka askerler 
tarafından:eziyete uğramasına veya kötU muamele görmesine göz
yumması eylemidir. 

Bu fıkrada sözü geçen başka askerler tabirinden, mağ
durun asker arkadaşları veya diğer üst ve amirleri anlaşılmalı
dır. Tazip edilme, maddi bir fiil ile yapılmalı ve cismen eza 
verici etkisi bulunmalıdır. Suimuamele ise, askeri mevzuata ve 

askeri örf ve teammüllere aykırı olarak yapılan yapılan davra
nışlardır. 477 sayılı D.r•i.K. nun 55·. maddesi suimuameleyi "'Sövme, 
hakaret etme veya askeri usul ve nizamlar dışında kötli davranma" 
olarak tanımlamaktadır. !>~üsammaha kelimesi ise, bir şeye göz yum
mak, aldırmamak veya görmemezli~e gelmek anlamında olmakla bera
ber, bu fıkrada kullanılış anlamı "Müdahale etmemek, elkoymamak" 
şeklinde anlaşılnıalıdır.(l) 

Suç tipi ile .. korunan hukuki yarar bölümünde geniş olarak 
açıklandığı üzere T.S.K. de askeri mevzuat,üst ve amirlere bir 
çok görevler yüklemektedir. Bu nedenle üst ve amirler, disinlin
sizlik olarak gördükleri her olaya müdahale etmek yetkisine sa
hiptirler. Dolayısıyla bir astının başka askeri şahıslar tarafın
dan eziyete uğradığını veya kötü muameleye maruz kaldığını gören 
her üst ve amir bu duruma müdahale etmek zorundadır. Bu sebeple, 
bu görevini yerine getirrteyen askeri şahıslar, bu hüküm gereğince 
tecziye edileceklerdir. Bu suçun oluşması için, failin mağdurun 
amiri olması şart değildir • .Madde herhangi bir asttan bahsettiği
ne göre amiri olsun veya olmasın herhangi bir astına bu fiillerin 
yapılmasına göz yuman üst bu suçu işlemiş sayılacaktır. (2) Şayet 
gözyurr.an üst, aynı zamanda failin amiri ise As.C.K.nun 145. madde
si tatbik sahası bulacaktır. (3) 

(1) Hukuk Terimleri Sözlügü ÖZCAN H. Ankara 1974 
{ 2) MİS o. Askeri Ceza Kanunu Ankara 1976 Sh. 218 

(3) "Bu suçun, ihmal suretiyle işlenen mütemadi suçlardan olduğu 
ve suçun oluşması için sanığın ihmal kastının ortaya çıkarıl-
ması gerektiği ••• n· · 
As.Yrgt.Drl.Krl. 11.11.1977 82/82 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.892) 
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B) TİPİKLİK 

Asta Müessir Fiil suçunun Tipiklik unsurun, önce suçun 
taraflarını, fail ve mağdurun hukuki durumlarını , sonra suça yol 
açan hareketin meydana getirdi~i sonuçları ve son olarak hareket 
ile netice arasındaki nedensellik bağını inceleyeceğiz. 

a) Suçun Faili : 

As. C. K.nun 11 7. maddesinde düzenle nen Asta l\'ı üessir Fiil 
suçunun failinin "Amir veya .Mafevk" o.1duğu madde metninde açık

ca belirtilmiştir. Bu açıdan asta müessir fiil suçunun da "Mah
sus failli"' suçlardan olduğunu söyleyebiliriz. (1) Amir veya ma
fevk tabirlerinin ayrıntılı açıklanıalarının baş tarafta II. kı

sımda "Suç tipleriyle ilgili ortak konular" bölümünde yapılmış 
olnıası sebebiyle burada tekrarlanmayacaktır. Ancak failin huku

ki nitelikleri üzerinde kısa açıklamalar yapmakta yarar vardır. 

aa} Asta müessir fiil suçunun faili alan 11 Alı;ir veya üst"' 

öncelikle bir askeri şahıs olmalıdır. 

Askeri Ceza Kanununda yazılı amir veya mafevk (tlst) ta
birlerinin, askeri kavramlar olduğu ve bu sıfatla Tiirk Silahlı 
Kuvvetlerinde görev yapanların askeri kişiler olacatr.ından kuşku 
yoktur. Şu halde Asta i'iüessir fiil suçunun failinin, öncelikle 
askeri bir şahıs olması gerekir. Askeri hir suç olan bu suçun 
failinin, sivil bir şahıs olması mümkün görülmemektedir. Sivil 

b~r şahsın, askeri şahsın işleddiği asta müessir fiil suçuna iş
tirak etmesi halinde, 11·şerik" olarak As.C.K.nun 117. maddesi ge
reğince cezalandırılmasının mümkün olup olamayacağı tartışmalı
dır. Doktrinde, askeri suçlara sivil kişilerin T.C.K.nun 64-65. 
maddelerine göre iştirakleri halinde, haklarında Askeri Ceza Ka
nunun uygulanmasının mümkün bulundugu görüşü hakimdir. Ancak As
keri Yargıtay konu ile ilgili bir kararında aksi görüşü benimse
miştir. Karar şöyledir. (2) "As.C.K.nun 117. maddesi, rütbe ve 

( 1) Geniş bilgi için Bknz. "III. Kısım -Tipiklik-" 

(2) As.Yrgt.2.n. ıa.5.1966 531/521 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.741) 
Aksi Görüş : TAŞKIN R. As.C.K. Serhi Ankara,-1944 Sh.47 
Keza : EHV,AN S. Askeri Ceza HukUku 7 .B. İstanbul 1983 Sh. 90 
Geniş Bilgi için Bknz. 
"Üst veya amire fiilen taarruz-Tipi klik-" Sh. 65 



kıdeme göre uygulanan bir hüküm olduğundan astını döven kocasının 
fiiline iştirakle mağduru birlikte döven kadın hakkında T. c·.K.nun 
45.6. maddesinin uygulanması ve yargılamasının adliye mahkemesinde 
yapılması gerekir.w 

Kanaatimce Askeri suçlara iştirak halinde, sivil kişilerin 
hukuki durumu hakkındaki doktrinde yer alan görüşler daha tutarlı
dır. T .c.K.nun 64-. ve 65. maddelerinde açıkca "o fiile mahsus ceza' 
dan bahsedildiğine göre, şerik hakkında da Askeri Ceza Kanunu uy
gulanmalıdır. (1) 

bb) Amir veya üst (Fail) rütbeli şahıs olmalıdır. Daha ön
ceki kısımlarda da açıklandığı gibi, Rütbe Türk Silahlı Kuvvetle
rinde gffirevli subay, Askeri memur, Astsubay, uzman çavuş, uzman 
jandarma çavuşu ve erbaşların özel kanunları gereğince kazandıkla
rı ünvan ve işaretlerdir. (İç Hz.K. 3/B- T.s.K. Personel Kanunu 
3/a. maddeleri) Asta IV~üessir fiil suçunun faili, ancak bu askeri 
şahıslardan biri olabilir. Bilindiği gibi,Askeri öğrenciler, T.S. 
K.nde görevli sivil memur ve müstahdemler ve erler de askeri şa
hıslardır. Ancak, bu kişilerin gerek kendi aralarında, gerekse di
ğer askeri şahıslara .karşı bir askeri üstlük ve amirlik sıfatları 
yoktur. (2) Silahlı kuvvetlerde görevli sivil kişilerin sınırlı 
olarak amirlik sıfatları a.labilmekte ise de bu amirlik sıfatı As
keri Ceza Kanunu tatbikatı bakımından değil, İç Hz.K.nun 115. mad
desi gereğince hizmet açısından söz konıusudur. Bu nedenlerle, rüt
besiz askeri şahıslar yani, sivil memur, askeri öğrenciler ve er
ler bu suçun faili olamazlar. 

ce) Failin amir, mağdurun ise bu amirden daha üst rütbe
li olması halinde, veya bunun tersi durumunda asta müessir fiil 
suçu oluşruaz. İç. Hizmet Yönetmeliğinin 1,5. maddesi Askeri Amirle
rin maiyetlerinde kendilerinden daha üst rütbeli askeri kişilerin 
de bulunmasının mümkün olduğunu öngörmektedir. Böyle bir durumun 

(1) 

( 2) 

"1ştirak halinde işlenen suçlardan, asli maddi fail dışında 
suça katılanların sorumlu tutulmalarında en önemli hukuki ne
den, suça iştirak.iradesi olup, suça iştirak eden kişilerin 
iştirak iradeleri kapsamında meydana gelen eylem ve sonuçlar
dan sorumlu tutulmaları gerekir." 
As.Yrgt.Drl.Krl. 5.12.1985 164/154 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.386-1) 
As.Yrgt.Drl.Krl. 30.6.1967 42/32 
(ÖZBAKAN H. İç Hz.K.-1979 Sh.400) 
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mevcudiyeti halinde işlenen müessir fiil suçu her iki taraf açı
sından bir üst (veya amir) e karşı fiilen taarruz sııçunu oluı;tu

racaktır. (1) 
dd) üst veya amir olmayan asker kişilerin asta müessir 

fiil suçunu işleyebilecekleri haller : 

As.c.K.nun 120. maddesi, gerçek anlamda üst veya amir ol
madıkları halde "'Askeri karakol, devriye veya nöbetçilerin" gö

revleri sırasında bu suçu işlemeleri halinde bir üst veya amir gi

bi 117. madde gereğince cezalandırılacaklarını öngiirnıektedir. Bun

dan önceki suç tipinin incelenmesi sırasında etraflıca , açıklandı

ğı üzere, As.C.K.nun 106. maddesi, askeri karasala veya nöbetçiye 

yahut devriyeye karşı işlenen müessir fiil suçları bakınıından, bu 

kişilere üstlük sıfatı tanımaktadır. İşte bu prensibin devamı ola

rak As.C.K.nun 120. maddesinde, askeri karakal, nöbetçi ve devri

yelerin bu sıfatlarını kullanarak işleyecekleri müessir fiil suç

ları bakımından, üst gibi muamele görıı:eleri öngörülmektedir. I-iad

de metninde sözü geçen karakol, nöbetçi ve devriye tabirlerinin 
ne anlam ifade ettikleri daha önce ayrıntılı olarak açıklanmıştı. 
(2) Bu kişiler gerçek anlamda üst değillerdir. Yalnız bu maddede 

gösterilen fiillerden dolayı askeri üst gibi ceza P,örmektedirler. 
I\iaddenin amacı, orduda büyük öneme sahip olan karakol, devriye ve 

nöbetçilik hizmetlerini ifa eden ki~ileri, bu görevleri sırasında 

görevleri ile ilgili o.il.arak yapmak zorunda kaldıkları müessir fi
il hallerinde, bir himaye ve koruma saıt.lamaktır. Bu sebeple bu p:ö

revde olan sanığın bu himayeden istifade edebilmesi için, eylemin 
ifa edilen hizıııetin kapsamı içinde kalması gerekmektedir. (3) 

As.C.K.nun 120. maddesinin 2. fıkrasında ayrıca "bu suçlar, 
karakol amiri o.lan mafevke karşı yapılnıış ise ceza arttırılır." 

hükmü bulunmakta ise de, Askeri karakoldaki erlerin, karako-1 ami

ri olan üste karşı işleyecekleri suçlar amire fiilen taarruz suçu

nu meydana getirir. Bu nedenle bu fıkranın anlamsız olduğu ve ter

cüme hatası bul un?-uğu hususunda doktrinde eleştiriler mevcuttur..( 4) 

(1) Geniş bilgi için Hknz. "Üst veya Amire Fiilen Taarruz" Sh.65 
( 2) Bknz. n·üat veya Amire Fiilen Taarruz-Tipiklik-11 · Sh. 71 

( 3) "'Sanıgın eylemini nöbet hizmetinin gerek ve zaruretleri dışı
na çıkarak işleditinden, hizmet kavramının kutsallı~ından ya
rarlandırılması mümkün olmadığı cihetle ••• w 
As.Yrgt.5.D. 18.12.1985 315/295 (Liiü .• Özb. a.g.e. Sh.753) 

(4) TAŞKIN R. Askeri Ceza Kanunu Çerhi Ankara 1944 Sh.189 
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b) Suçun Nağduru : 

Askeri Ceza Kanununun 117. maddesi 11r·:adununa müessir fi
il yapanlar" başlığını taşımaktadır. Keza 117. maddenin ı. fıkra

sı da 11 !"ıadununu kasten itip kakan, döven ••• t1 diyerek bu suçun 
mağdurunun ıt.rvıadun" olduğunu açıkca göstermektedir. i•!adun sözcüğü
nün sözlük anlarııı "'Alt, altta olan" dır, (1) Askeri mevzuatta ma
dun ast-maiyet anlamlarında kullanılmaktadır. Öyleyse Asta Müessir 
Fiil suçunda mağduru, ast veya maiyet olarak tanımlayabiliriz. 
11·Ast 11·ın askeri hiyerarşide rütbe ve kıdemce aşağıda bulunan aske
ri şahıs olduğum..ı (İç Hz.K. madde 10) t1T>·Iaiyet"in ise görev itiba
rıyla bir amirin emri altında bulunan askeri şahıslar olduklarını 
(İç Hz.K. madde 9) baş taraftaki kısımda ayrıntılı olarak incele
miştik (2) Simdi mağdurla ilgili özellikleri gözden geçirelim. 

aa) Asta müessir fiil suçunun mağduru askeri şahıstır.: 

Faile göre madun statüsünde bulunan her askeri şahıs bu 
suçun mağduru cı:labilecektir. Sivil bir şahsın bu suçun mağduru ol
masına hukuken ve fiilen imkan bulunmamaktadır. Şahısta hata halin
de dahi As.~.K.nun 44. maddesinin atfı nedeniyle T.G.K.nun 52.mad
desi burada da uygulqnacak ve fail hakkında askeri c.eza kununu 
tatbik edilmeyecektir. 

bb) Asta Müessir Fiil suçunun mağduru ast veya maiyettir 

Bu suçun mağduru, faile göre daha ast rütbede olmalıdır. 
Bundanönceki kısımda etraflıca açıklandığı üzere, mağdurun fail
den rütbe ve kıdemce üst statüde bulunması halinde bu suçun oluş
ması mümkün değildir. Şahısta ve hedefte hata hallerinde dahi T.C. 
K.nun 52. maddesi uyarınca, asta müessir fiil suçu oluşacaktır. ( 3). 
Failin, müessir fiilde bulunduğu şahsın astı olduğunu bilmemesi 
halinde suçun niteliği değişir mi ? Bilindiği gibi As.C.K.nun 107. 
maddesi üst veya amire fiilen taarruz suçu ile ilgili olarak bu ko
nuda özel bir madde getirmektedir. Ancak asta müessir fiil suçu i
le ilgili o!arak kanunda bir açıklık yoktur.Kanaatimce, failin mü
essir fiilde bulunduğ'"U şahsın askeri şahıs veya astı olduğunu bil
memesi durumunda dahi fail hakkında Eskeri Ceza Kanunu uygulanma-

( 1) Hukuk Terimler.i Sözlüğü Av. H. ÖZCAN Ankara 1974 
(2) Geniş bilgi için Bknz. III. bölüm - Tipiklik- Sh.69 
( 3) t1 Astı olan ere savurduğu Yll mruğun tesadüfen Ustü olan nöbetçi 

çavı.wuna isabet etmesi halinde dahi T.a.K.nun 52. maddesi uya
rınca asta. müessir fiil suçu oluşur." 
As.Yrgt.3.D. 7.2.1967 i7/60 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.742) 
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lıdır. Çünkü burada asker kişinin, başka bir asker kişiye karşı 
işlediği askeri bir suç söz konusudur. (1) 

Asta müessir fiil suçunun mağduru Türk Silahlı Kuvvetle
ri bünyesinde çalışan bir sivil görevli ise, suçun oluşması için 
faille arasında bir amirlik ,maiyet ilişl<iisinin bul unrnası ve suçun 
görev sırasında işlenmesi gerekir. (2) Çünkü· İç Hz.K. nun 14. ve 
115. maddeleri sivil personeli sınırlı durumlarda bir ast olarak 
kabuletmektedir. Askeri Yargıtay da muhtelif kararlarında bu dü
şünceyi uygun görmektedir. ( 3) 

cc) Aynı kişi tarafından birden fazla mağdura, birlikte 
müessir fiil ikası söz konusu ise her ma~dur· için ayrı birer as
ta müessir fiil suçu oluşur. Fail aynı suç kastı ile aynı zaman
da suçu işlemiş olsa dahi bir teselsül hali söz konusu olamaz. 
Çünkü burada her mağdura karşı ayrı ayrı müessir fiil neticeleri 
o.luşmaktadır. ( 4) 

dd) Asta müessir fiil suçunu mağduru istisnai durumlar
da bir üst de cılabilir. Daha önce bahsedildiği üzere As.C.K.nun 
120. maddesi bu konuda özelbir hüküm getirmekte ve karakol, devri
ye ve nöbetçilerin bu görevleri sırasında işleyecekleri suçlarda 
üst sıfatını haiz alacaklarını hükümlendirmektedir. Bu nedenle bu 
sıfata haiz biri tarafından yapılacak müessir fiilde, mağdurımda
ha üst rütbede olması durumunda dahi astamüessir fiil suçu meyda
na gelecektir. ( 5.) 

(1) Erman, bu konuda aksi görüşde olup, As.C.K.nun 107. maddesi
nin kıyas ya:luyla burada da uygulanabileceğini ileri sürmekte 
ve suç unsurunu ilgilendiren fiili hatanın askeri suçlardan do
layı ceza sorumluluğunu ortadan kaldıracağını, ancak umumi suç 
sıfatı ile sorumluluğu baki kalacağın~ bildirmektedir. Kanaa
timce As.C.K.nun 107. maddesi "'Fiilen Taarruz" suçları için 
konulmuş özel bir hüküm olup asta müessir fiil suçunda uygulan
ması mümkün değildir. 
ERr·~AN S. Askeri Ceza Hukuku İstanbul 1983 Sh. 204 

(2) "Asta müessir fiil suçunun kabulü için eylemin konusunun amir
lik ve maiyet ilişkisinden doğması gerekeceğinden ••• " 
As.Yrgt.Drl.Krl. 3:0.6.1967 42/32 {.l.ıül.Özb. a.g.e. Sh.742) 

(3) As.Yrgt.2.D. 9.5.1968 427/421 (ÖZBAKAN H. İç. Hz.K. Sh.370) 
(4,) Geniş bilgi için Bknz. Asta müessir fiil -İçtima- Sh.182 
( 5) 11-r-iüessir fiil suçunu işledigi sırada nöbetçi bulunan sanığın 

As. a;.K. :g,un 120. maddesi gereğince üst sayılacağı, binnetice 
fiilin aynı kanunun 11 7. maddesine gıirec.eği ••• " 
As.Yrgt.2.D. 30.6.1966 667/658 (ÖZBA.KAN H. As.C.K. Sh.280) 
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c:) Sonuç : 

Asta Müessir Fiil suçu, netice bakımından bir zarar su
çudur. Ancak fiilin hayati tehlikeye yol açması halinde bir teh
like suçu niteliğide gösterebilir. (1) Bu suçla meydana gelebile
cek sonuçlar 117. ve 118. maddelerde açıkca belirtilmiştir. Bun
lar sırasıyla"İtilip kakılmak" "Dövülmek" "'Cismen eza görmek" 
"'Sıhhatin bozulması ıı· 11 tlst veya amir tarafından tazip edilmek" 
"Diğer askerler tarB;fından tazip edilmesine veya kötü muamele 
görmesine gözyumulması" ''Vücutta tahribat" ve "Müessir fiilin ö
lümle sonuçlanması"dır.Bu kavramlar "Hareket Unsuru" rıölilmünde 

ayrıntılı olarak açıklandıgı _için tekrar üzerinde durulmayacak
tır. (2) 

Bilindiği gibi Asta l'>ıilessir Fiil suçunun, basit şekli 
As.C.K.nun _117. maddesinde hüküm altına alınmıştır. As.c.K.nun 
118. maddesinde ise, suçun tahribata veya ölüme yol açması halle
rine müeyyideler getirilmiş olup, bu madde tamamen bir netice 
suçu görümünü taşımaktadır. (3) 

öte yandan, suç tipi ile korunan hukuki yarar kısmında 
da ayrıntılı olarak açıkland~5ı üzere, diğer askeri suçlarda ol
duğu gibi, asta müessir f'iil suçunda da bir askeri disiplin ze
delenmesi mevcuttur. Askeri mevzuatta, "'Disiplin• tabirinin, ka
nunlara, nizamlara ve a.ııirlere mutlak itaat ve astının ve ilstU
nün hukukuna riayet etmek anlamına geldiği çeşitli kısımlarda a

çıklanmışt.ı;r. Şu halde bu suçla, f'ail, aynı zamanda astının hu
kukuna tecavilz etmekieve bir disiplin ihlaline yal açmaktadır. 
Dolayısıyla Asta Muessir Fiil suçunda, gerçekleşen bir ba~ka so
nuç, askeri disiplinin ihlalidir. ( 4) 

Bu suç ile oluşabilecek son bir sonuç ise, Ust veya a

mirin makam ve memuriyet nüfuzunu kötüye kullanmasıdır. Çünkü As. 
C.K.nun 117. maddesinde sayılan bazı eylemler sırasında fail as
keri mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kötüye kullanmaktadır. 

(1) Aksi görilş : ÖNDER A. Ceza Hukuku Gnl. Hükümler C.II Sh.62 
( 2) Bknz. Asta l"iüessir Fiil . "Hareket Unsuru"' "e.""-frl~·hc.' nede.nl&.r" 

(3) "As.C.K.nun 118. maddesinde yazılı suç bir netice suçudur." 
As.Yrgt.Drl.Krl. 14.11.1969 97/92 (Lill.Özb. a.g.e. Sh.748) 

(4) Bknz. Asta .Müessir Fiil suçu "Ko.runan Hukuki Yarar" 
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d) Nedensellik bagı : 

Bir zarar suçu olan Asta Müessir Fiil suçunda da faili bu 
suçtan sorumlu tutabilmek için, hareket ve sonuç arasın.da bir il
liyet bagının mevcudiyeti gereklidir. Cl) Diğer bir deyişle, sonuç 
kısmında belirttiğimiz neticelerin, failin kasıtlı olarak yaptığ:r. 
hareketlere bağıı ol.arak meydan~ gelmesi gerekmektedir. Ancak bu 
sonuçlar do:ğrudan doğruya hareketle meydana gelebileceği gibi, ha
reketin dolaylı bir sonucu olarak da meydana gelebilir. Bir kimse
nin hareketi nedeni ile mağdurun zarara uğramış olması ve sonuca 
failin hareketinin sebebiyet vermesi hallerinde de, olayda neden
sellik bağının varlıgı kabul edilebilir. Örneğin bir kimsenin si
lahla tecavüzü olayında, tec:a.vüze uğrayan, savunma halinde iken 
tecavüz edenin silahını ttutarak yaralanırsa, smnuç failin hareke
ti nedeniyle meydana geldiği için hareket ile sonuç arasında ne
densellik bağının bulunduğu kabul edilmelidir. (2) Yine örneğin, 
bıçak ile yaralamak için üzerine yürüyen failden kurtulmak maksa
dı ile mağdurun kaçarken düşerek kolunu kırması durumunda da bu 
sonucun artaya çıkmasında failin hareketi bulunduğundan nedens!l
lik bağı mevcuttur. (3) 

Adli Yargıtay da kararlarında, sonuca failin hareketinin 
sebebiyet verdiği alaylarda hareket ile sonuç: arasında nedensel
lik bağının varlığını kabul etmektedir. ( 4) Yine bu konuda Askeri 
Yargı tay da bir çok kararında, failin, hareketinin dolaylı so.nuç
larından sorumlu tutulacağını kabul etnıektedir. ( 5) 

( 1) '"Eylemle husule gelen netice a;-asında illiyet bağı olmalıdır." 
As.Yrgt.4..D. 2.3.1971 96/94!- (MIS O. As.C.K. Sh.225) 

( 2) NAJNO C'eza Kanunu Şerhi 3.G. No :1631 
(3>) ERE.r-1ı F. ~ürk Ceza Hukuku Özel Hükümler 3.B. C.4 Sh.409 
(4) "Sanığın, mağdurenin odasına girip, <mu dövmek için ısrarla 

kapısını açtırmaya çalıştığı, öldüreceğim diye· bağırdığı, ka
pı açıl~ay.ıuıca yüklenerek kırdığı: ve bunu gören mağdurenin 
kurtulmak amacıyla kendisini pencereden attığı ve yaralanllianın 
bu suretle nıeydana geldiği anlaşıld.ı:ğından, sanık hakkında 
T.C.K.nun 456/2, 457/1 ve 458. maddelerinin uygulanması isa
betli giirülmekle ••• 11• 

Y • ..ı.c.n. 9.11.1982 6011/6479 (Y.K.D. 1983-3 Sh.429) 

( 5) "Mağdurun tokattan kurtulmak için ani bir refleksle başını ak
si yöne çevirdiği·esnada scıl gözünü karyolada sabitleştiril
miş tüfek çengeline çarparak yaralandığı anlaşılmakla As.C.K. 
nun 118/2. maddesine müstelit uyg-Hlaraada isabet görülmüştür." 
As.Yrgt.4.D. 2.3.1971 96/94 (Lül.Ozb. a.g.e. Sh.749) 
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Burada san olarak üstünde durmak istediğimiz konu, As.c. 

K.nun 118/4. fıkrasında yazılı "Fiilin ölümü intaç etmesi" duru
munda nedensellik bağının nasıl kurulacağıdır ? "İntaç"·ın sözcük 
anlamı sonuçlanma, doğurmadır. (1) Gerek doktrinde, gerek tatbi
katta 118/4. fıkranın T.C.K.nun 452/1. fıkrasına eııısa1 bir özel 
hüküm olduğu hususunda birleşiimektedir. (2) 

Şu halde As.C.K.nun 118/4. fıkrası katil kastıyla olma
yan bir müessir fiilden ölüm husule gelmesi halinde tatbik edi
lecektir. Dolayısıylabu suçta dogrudan illiyet rabıtası aranma
lıdır. Yani müessir fiilin direkt ölüme yol açması r;erelanektedir. 
Gerçekten de Askeri Yargıtay müessir fiilin doğrudan doğruya ölü
mü meydana getirnıedic';i hallerde 118. maddenin tatbik edilmesinin 
mümkün bulunmadığını karara bağlamıştır. Örneğin bir kararda "Mü
essir fiilen maruz kalan astın dengesini kaybederek yere düşmesi 
ve başını beton zemine çarparak ölmesi, failin iradesi dışında 
beklenmedik bir hal o~arak tecelli etti t ine gLlre ve eyleme uygun 
bir hUküw As.c.K.nun da mevcut olmamakla T.C.K.nun 452/2. fıkra

sının tatbiki gerekeceğinden ••• " diyerek 118. maddenin salt ha-
·reketle sonuç arasında doğrudan illiyet bağının buluruı~sı halle
rinde uygulanacagını öngörmektedir. (3) 

(1) Hukuk Terimleri ~özlügü ÖZCAN H. Ankara 1974 Sh. 

(2) "J\s.C.K.nun 118/4. fıkrası, astın ölümUntin 1L1tic:~;nir fiilden 
dolayı meydana gelmesi hallerinde tatbik imkanı bulunan bir 
hüküm mahiyetindedir." 
TAŞKIN~R· Askeri Ceza Kanunu Şerhi Ank8ra 1944 Sh.185 
HAFIZOGLU A.R. tı·As.C. K.nun 118. maddesinin Tahlili ( As.Adl.D.) 
"As.C.K.nun 118/4. fıkrasına göre ceza verilebilmesi için i
ka olunan milessir fiilin bizatihi ölümü intaç etmiş olması 
şarttır. 11 · 

As.Yrgt.2.D. 20.10.1969 412/446 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.748) 
(3) As.Yrgt.3.D. 26.2.1972 454/457 (.bül.Özb. a.g.e. Sh.750-1) 

Ayrıı dogrul t ude:t : "Dcı. va konusu o la.vdcı. ölUırıUrı do 1·:rudan do .. ;ru
ya yüze vurmadan ileri gelmediı:~i, vurmanın daha önceden mağ
durda mevcut· geçirilmiş kafa travmasına bağlı kanamayı tah
rik ile ölümil husule getirdigi anlaşılmakla T.C.K.nun 452/2. 
maddesi içerisinde mütalaası gerekirken ••• " 
As.Yrgt.4.D. 20.3.1984 175/145 

"Müteveffanın kesin ölüm sebebinin müessir fiile bağlı olarak 
sol beyin yarısında vaki kanama dolayısıyla meydana gelen be
yin ödemi olduğu anlaşılmakla sanık astsubay hakkın<la As. C. K. 
nun 118/4. ıı:addesini tatbiki gerekir." 
As.Yrgt.4.D. 18.11.1986 299/267 (Yayınlanmamı~tır.) 
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C") HUKUKA AYKIRILIK. 

Hukuka aykırılığın, suç tipinin ihl~linin hukuk düzenin
ce uygun görülmemesi, suç tipinin haksız olarak ihl~l edilmesi 
olduğunu daha önceki bölümlerde belirtmiştik. Bu nedenle, suç 
tipinin ihl~l edilmesinde, hukuken haklı sebepler bulunuyorsa 
suçun hukuka aykırılık unsuru oluşmayacağından, ortada bir suç 

da olmayacaktır. 

Şu halde, bu bölümde Asta .Müessir Fiil suçunda hangi 
hallerin hukuka uygunluk sebebi teşkil edeceğinin incelenmesi 
gerekir. As.C.K.nun 44. maddesinin yaptığı atıf nedeniyle, T.C.K. 
nun 49. maddesinde yazılı hukuka uygunluk sebeplerinin, askeri 
suçlarda da uygulanabileceğinden bahsetmiştik. Ancak bu g~nel 

' 
sebepleri incelemeye geçmeden önce, inceleme konumuz olan bu suç 
tipi ile ilgili olarak, kanunun özel bir hukuka uygunluk sebebi 
gösterdiğini belirtmek gerekir. Gerçekten As.C.K.nun 119. madde
si 11 Nafevkin Cürüm SSi'.yılmayacak Fiilleri" başlığı altında, Asta 
Müessir Fiil suçu için özel hükümler getirmektedir. Aslında bu 
hükümler "Meşru Müdafaa" ve "Iztırar Hali" müesseselerinin bir 
benzeri gibi görünmekte ise de kanunkoyucu bu sebepleri maddede 
ayrıca belirtmek ihtiyacını duymuştur.(l) 

a) As.C.K.nun 119. maddesinde gösterilen hukuka uygunluk 
sebepleri : 

As.C.K.nun 119. maddesi şöyle bir hüküm getirmektedir.(2) 
ı. Bir madunun fiil1 taarruzlarını defetmek yahut mübrem 

ve Diüstacel bir zaruret ve tehlike halinde, verdiği emirlere i

taat ettirmek için bir mafevk tarafından yapılan müessir fiiller 
makam ve memuriyet nüfuzunu suistimal telakki edilmez ve suç sa

yılmaz. 

2. Bu hüküm harpte veya eşkiya müsademeleri ve mücrim 
takibatı gibi vazifeler başında milbrem surette elzem bir itaati 

(1) Erman;_ As.c.K.nun 119. maddesinin, bir asker kişiye görev ve 
hizmet nedeniyle tanınan hakkın kullanılması niteliğinde bir 
hüküm olduğunu, bu nedenle "Hakkın İcrasıtt olduğunu söylemek
tedir. (ERMAN s. Askeri Ceza Hukuku !stanbul-1983 Sh.172) 

( 2) As ·~B.K.nun 119. maddesi ile kanun, şahsi bir tehlike mevzuba
his olmasa dahi bir ·zaruret ve tehlike karşısında, disiplin 
ve intizamın muhafazası için, üstlere kuvvet kullanma hakkı 
vermiştir.'" 
TAŞKIN R. Askeri Ceza Kanunu Şerhi Ankara-1944 Sh.187 
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temin için başka vasıtalar bulunmadığı takdirde bir zabitin ma
dununun ısrar ve mukavemetine karşı silah kullanmaya mecbur kal
ması halinde de caridir. 

3. Mafevkin, hizmete ve askerliğe dair kusur ve hatala-. 
rından dolayı, madunu tenkit ve muaheze etmesi hakaret sayılmaz. 

GörüldüğU gibi, 119. maddenin 1. fıkrası, iki halde, üst 
veya amir tarafından yapılan müessir fiilleri suç saymamaktadır. 

aa) Astın fiili taarruzlarını defetmek : 

Bu halin mevcudiyeti için gerekli unsurları şöyle sıra
layabiliriz. Öncelikle astın fiili bir taarruzunun bulunması ge
rekir. (l) Bu taarruzun, üst veya amirin harekete geçmesinden 
önce başlamış bulunması ve filhal devam etmekte bulunması şart
tır. ( 2) Aynı zamanda, astın bu taarruzunda herhangi bir hukuka 
uygunluk sebebi bulunmaması, kasıtlı ve haksız olarak yap~lmış 
olması gerekir.(3) Bunlar dışında, yapılan müessir f i ilin, as
tın bu taarruzundan korunma amacına yönelik alması ve bu taarru
zun önlenmesi için daha hafif vasıtaların bulunmaması gerekir.(4) 
Görüldüğti gi bi, genel meşru müdafaa halinde aranan tüm şartlar 
bu halde de geçerlidir. Ancak bu hükümden yararlanabilmesi için 
fiilen taarruzun, üst veya amirin doğrudan şahsına yönelik ~ıa
rak yapılması gerekmektedir.(5) 

(1) "Sanığın vaki müessir fiilinin, astının ani olarak üs.tüne 
saldırması üzerine icra edilmiş olduğu anlaşılmakla As.C.K. 
nun 119/1. maddesi kapsamında kaldığı cihetle ••• "' 
As.Yrgt. 3.D. 6.7.1965 572/568 (Lül.-Özb. a.g.e. Sh.751) 

(2) "İlk müessir fiilin :üstten sadır olduğu ahvalde, bu müessir 
fiilin. suç teşkil edeceğinden şü:Fhe yo~tur." . 
As.Yrgt. 2.D. 13.7.1972 190/103 (Lül.-Ozb. a.g.e~ Sh. 752) 

( 3) "Üstü olan Çavuşun tekme ve yumruk darbelerinden ·korunmak 
için beline sarılarak birlikte yuvarlandıkları anlaşıldığına 
göre, sanığın bu hareketinin kendini korumaya yönelik olduğu." 
As.Yrgt. 4 .• D. 19~5.1984: 176/165. (ÖZBAKAN As.c.K. Sh.143) 
"hağdur astsubayın sarhoşluğunun tesbiti için muayeneye gö
türülmesi sırasında, amirinin emri üzerine zor kullanan' '. Sa
nık İnz.Erin bu hareketinde suç unsuru görülmediği cihetle •• " 
As.Yrgt. l.D. 29.5.1985 155/140 (Lül.-Öz. a.g.e. Sh.753-3 

(4.) "Astının hakareti karşısında kanuni işlem yapması mümkün iken 
müessir fiilde bulunan sanığın bu fiilinin As.C.K.nun 119/1 
maddesi tarifi dahilinde mütalaası mümkün değildir." 
As.Yrgt. 2.D. 21.1.1975 401/431 (Lül.-Öz. a.g.e. Sh. 751) 

(Sı) "Sanık çvş.un sırf onb. ile münakaşalarına mani olmak için 
mağdur er'e karşı ika ettiği fiil As.c.K.nun 119/1.maddesi 
dahilinde degildir.1' (As.Yrgt.Drl.Krl.18.6.1965 77/85) 
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bb) ~filbrem ve müstacel bir tehlike ve zaruret halinde 

verdiği emirlere itaat ettirmek 

119/2. fıkrada yazılı ikinci hukuka uygunluk sebebi bu

dur. Bu halin şartlarını da şöyle açıklayabiliriz. Fevkalade zaru
ret ve acil bir tehlike halinin bulunması, (1) Üstün bu hal için
de ve yetkisi dahilinde hizmete ili~kin bir emir verrniR olınaeı,As
tın bu emre itaatsizlik etmesi1 itaatsizli~in önceden başlamı~ ve 
filhal devam etmekte bulunmasıdır. (2) 

cc) As.C.K.nun 119/2. fıkrasındaki subayların silah 

kullanma hakkı : 

119/2. fıkra subayların silah kullanma hali için özel 
bir hukuka uygunluk hükmü getirmiştir. Bu hükmün uygulanması iç-in 
gerekli şartları ise şöyle açıklayabiliriz. Harpte, eşkiya müsade

mesinde, isyan, askeri harekat veya suçlu takibatı gibi bir görev 
ifa ediliyor olması ; Acil bir zaruret halinin bulunması ; Silahın 

subay tarafından sadece itaatsizlik veya mukavemette bulunan asta 
karşı kullanılmış olması ; ve tabii ki itaati sağlamak veya muka
vemeti kırmak için daha hafif vasıtaların bulunması gerekmekte

dir. 
Konumuzla dogrudan ilgili olmamakla beraber As.c ·.K.nun 

119/3. fıkrasından da burada kısaca söz etmek faydalı olacaktır. 
Bu hüküm "Mafevkin, hizmete ve askerliğe dair kusur ve hataların
dan dolayı madunu tenkit ve muaheze etmesinin" hakaret sayılmaya
cagını öngörerek, bir başka hukuka uygunluk sebebi göstermektedir. 

Ancak bu halin müessir fiil suçlarıyla herhangi bir ilgisi yoktur. 

(1) 

( 2)· 

"Temizlik yaptırılması hususundaki emre uymayan astına müessir 
fiilde bulunan üstün suçunda acil zaruret ve tehlike hali yak
tur." 
As.Yrgt.l.D. 14.12.1982 392/399 (Lill.Özb. a.g.e. Sh.751) 
"Araç komutanı olarak görevli bulunan sanığın, sarhoşluğu ne
deniyle iradesine hakim olam~yan ve tehlikeli s11r~tlR araç kul
lanan şoför mağdur ere, direksiyonu di~er şoföre bırakmasını 
emrettigi halde bu emre uymaması üzerine müessir fiil ika etme
si olayında (Müstacel bir zaruret ve tehlike hali) bulunması 
sebebiyle As.C.K.nun 119/2. maddesinde yer alan ~artlara tama
men tetabuk ettiği cihetle ••• • 
As.Yrgt.Drl.Krl. 6.2.1970 6/5 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.752) 

"~enzinlik pompa sorumlusu olarak görevli bulunan sanık er' in 
kendisinden usulsüz cıJ.arak benzin isteyen ve hakaret ederek ü
zeripe saldıran çavuşa müessir fiilde bulunması olayında, sa
nık er'in As.c.K.nun 106. maddesi gereğince üst sayılacağı ve 
:fiilinin aynı kanunun 119/2. maddesi kapsamında kalıp kalmaya-
ca~ı hususlarının teemmül edilmeden ••• • & 
As. Yrgt.Drl. Krl. 29. 9. 1988 144/101 ( Yayınlanman.ı :'tır.) 
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b) Diğer hukuka uygunluk halleri : 

Görüldtigti gibi As.C.K.nun 119. maddesi öze1 bir hukuka 

uygunluk sebepleri öngören bir hükümdür. Bu tip hukuka uygunluk 
hallerine askeri suçlarda sık rastlanması nedeniyle, kanunkoyu

cu bu özel hükmü vazetmek ihtiyacını duymuştur. Ancak bu hüküm 
yanında, genel hukuka uygunluk sebeplerinin de Asta Iviiiessir Fiil 

suçunda tatbik edilmesi mümkündür. Örneğin yetkili merciin emri
ni icra sırasında yapılacak bir asta müessir fiilinde de huHuka 

uygunluk sebebi vardır. Keza 119. madde salt üst olan faile kar
Şl.ı yapılan fiili taarruzlarda uygulanmakta cı-U.up, T.C.K.nun 49/2. 
fıkrasında yazılı diğer taarruz hallerinde de T.C.K.nun gereğin
ce meşru müdafaa halinin uygulanması mümkündür. Aynı şeyi T.C.K. 
nun 49/3. fıkrası içinde söyleyebiliriz. (1) 

Öte yandan ceza kanunlarında yer almayan diğer hukuka uy
gunluk sebepleri de konumuz açısından geçerlidirler. Örneğin .bir 
hakkın icrası için gerekli şartlar bulundugunda, bu hakkı kulla
nırken asta müessir fiilde bulunan üst veya amirin fiilinde huku
ka uygunluk sebebi mevcuttur. (2) Keza tıbbi müdahalelerde tabi
bin tedavi maksadıyla ve meslek kurallarına uygun olarak hastayı 

ameliyat etmesi müessir fiil sayılmaz. (3) Yine spor müsabakala
rında, sporcı.ınun kurallar dahilinde yaptıgı fiilleri birer huku
ka uygunluk sebebidir. Mağdurun rızası ise kural olarak bir huku
ka uygunluk sebebi sayılmamaktadır. Çünkü insanın topluma karşı 

1 

bir takım ödevleri vardır. ve bu nedenle kendi bedeni üzerinde 
dahi olsa sıınırsız bir tasarruf yetkisi yoktur. As.C.K.nun 79. 
maddesinde yazılı "Xendini askerliğe elverişsiz hale getirmek ~ 

suçu bunun güzel bir örneğidir. Burada s0n olarak tedi~ hakkı ü

zerinde durmak gerekir. Bilindigi gibi "Tedip hakkı" aile içinde 
çocuğun ıslah ve terbiyesinin hedef tutan bir görevden doğmakta
dır. (4) Aynı şekilde bir askeri birlikte de askeri eğitim ve as
keri disiplinin tatbiki görevi· mevcuttur. Bu görevin yerine geti
rilmesi sırasında zorunlu olarak yapılacak fiillerde de bir "Hak
kın icrası"' dolayısıyla hukuka uygunluk vardır. 

(1) As.Yrgt.4.D. 17.12.1985 312/276 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.752-4) 
( 2) ERNAN s. Askeri Ceza Hukuku İstanbul- 1983 Sh.l 72 
( 3) EREI<1 F. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Sh.10-11 
(4) ERDOGDU A. 11Te4ip hakkın Adl.D. 1951 Sh.1474 
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D) KUSURLULUK 

Kusurlulugun, tipik ve hukuka aykırı olarak gerçekleşti
rilen eylemin faille a~an manevi ilişkisi olduğunu bundan önceki 
suç tipinin incelenmesi sırasında ayrıntılı olarak açıklamıştık. 
Biz burada da Asta Müessir Fiil suçunda kusurluluk unsurunu,fai
lin suç kastı ve bu kastı etkileyen haller almak üzere iki ana 
başlık altında inceleyecegiz. 

a) Asta müessir fiil suçunda failin kastı : 

Kastın, işlenen suçta failin serbest iradesinin bulunma
sı, yani tipe uygun bir hareketi, bilerek isteyerek ve sonuçları
nı öngörerek yapması olduğunu daha önce açıklamıştık. T.C.K. nun 
45. maddesi bir suçun mutlaka kasıtla if,!lenebilecegini, aksi hal
de suçun ol uşınayacagını öngörmektedir. ( 1) 

Asta htiessir Fiil suçunu düzenleyen As.C.K.nun 117 • . mad-
' desinin ı. fıkrası 11ıv1adununu kasten itip kakan, döven, cismen e-

za veren ••• " diyerek açıkca bu suçun kasten işlenebilecek bir 
suç olduğunu belirtmektedir. Şu halde üst veya amir, 117. madde 
de belirtilen hareketleri müessir fiil kastıyla yarırnış olmalıdır. 

Suçun teşekkülü için bu kastın ruevcudiyeti zorunludur. (2) Bu kı
sa açıklamalardan sonra asta milessir .fiil suçunda aranacak kastın 
özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. 

- Asta müessir fiil suçundaki kast genel kasttır. Yani 
failin müessir fiil işleme iradesi ile hareket etnıesi yeterlidir. 
Genelde faili bu suçu işlemeye iten aıı1acın veya özel bir kastın 
araştırılmasına gere,k yoktur. Askeri Yargı tayın bu konudaki bir 
kararı ilginçtir. Karar şöyledir. •As~arı arasında vuku bulan ha
diseye müdahale eden daire amirinin, ' tarafları dinlemekte iken 
sanıklardan astsubayın, diğer sanık tejmene ani olarak bir tokat 

atması üzerine., bu astsubaya iki tokat vurarak hadise yerinden u-

(1) ~Asta müessir.fiil suçundan failin kastının tespiti gerekir." 
ÇULHA c·. Askeri Disiplin Kabahatleri İstanbul 1946 Sh. 58 

( 2) "'Cezaevinde tutuklu bulunan sanık astsubayın havalandırma sa
atinde havalandırffia yerinde gezmek te iken mağdur er ile kar
şılaşt~gı ve mağdura karşı saflıgı ve güçsüzlüğünden bilisti~ 
fa.de buzlu zemin üzerinde ciddiyetten uzak davranıslarda bulu
narak yere düı~mesine ve kendisinin de üzerine düsmesine sebeb 
olduğu anlaşılmakla sanığın eyleminin taksirle yaralamaya se
bebiyet olarak tavsifi gerekti€;i cihetle ••• " 
As.Yrgt. 5.D. 27.1.1988 86/78 {Yayınlanmamıştır.) 
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zaklaştırmasında, bozulan disiplini ve kırılan amirlik otoritesi
ni tesis maksadı olup müessir fiil kastı yoktur." (1) denıe.ktedir. 

Kanaatimce bu olayda sanıgın müessir fiil kastının bulunmadığını 
kabul etmek mtimkün değildir. Astsubaya iki tokat vuran daire ami
rinin, bu eylemin müessir fiil sonuçlarını doğuracaı~ını öngörmesi 
gerekir. Bu sebeble suç kastı mevcuttur. Ancak beJki bu olayda T. 
C:.K.nun 49/2. veya As.C.K.nun 119. maddelerinde yazılJ hukuka uy
gunluk sebepleri bulunabilir. Bu kısımda incelenmesi gereken bir 
başka sorun, failin müessir fiil kastı ile hareket ederken, başka 

bir suça da yol açması yahut başka bir suç kastı ile suç işler
ken müessir fiil eyleminide yapması hallerinde hangi suçların o·-

1 uşacağı dır ? Kanaatimce burada önemli olan eylem sırasında fai
lin kastının ne olduğu ve bu kasıtla suçu icra ederken ba8ka bir 
suça yol açacağını objektif olarak öngörüp öngöremeyeceği dir ?. 

Şayet fail, müessir fiil kastı ile eylemi icra ederken diger bir 
suça da yol açacagını fark edemiyorsa bu suçta sorumlu tutulamaz(2) 
keza başka bir suç kastıyla hareket ederken müessir fiilde bulun
ması halinde de işlemeyi kastettigi suçtan sorumlu tutulmalıdır.(3) 
'Tabii ki muhtelit, müterakki ve mürekkep suçlar bu hususun dışın
dadır. ( 4) 

(1) As. Yrgt.ı.n. 24. 7.1962 1254/1866 (ÖZ HAKAN A. As. Yrg. İçt. 1964) 
(2) "Sanığın mağdurla ara],arında çıkan tartışıııa sırasında kızarak 

hamili bulundugu piyade ti.ifeğini sopa gibi kullanarak dinçiği 
ile mağdura vurduğu ve bu esnada tüfeğin boy kundağının kırıl
dıı..:;ı ve bu suretle sanığın hem müessir fiil henı de As.C.K.nun 
130. maddesinde yazılı Askeri eşyayı kasten tahrip suçunu iş
ledigi ve T.C.K.nun 79. maddesi uyarınca daha agır cezayı muh
tevi As.C.K.nun 130. maddesi gereğince ceza tayini gerektiği 
hususundaki başsavcılık teblinamesi incelenmiş, ancak o1ayı
mızda sanığın işlemeye kastetti ~;i suçun silahı tahrip değil, 
müessir fiil olduğu ve dolayısıyla meydana gelen hazine zara
rının ödettirilmesi dışında ayrı bir suçun varlıgından 8ÖZ 
edilemeyeceği sonucuna varılmı~ olmakla ••• " 
As.Yrgt.5.D. 2.12.1987 763/751 (Yayınlanmamıştır.) 

(3) "Sanık J.l'zb.nın bölüğüne bağlı J.Karakolunda görevli mağdur 
J.Çvş.ları kaçak e~ya bulundurduklarından bahisle suçlarını ik
rar etmeleri·için aç ve susu~ bıraktığı ve müteaddit kez döv
düğü bu suretle cürümleriI'-i söyletmek için gayri insani ·Ve za
limane şekilde davrandığı anlaşılmakla, i~ bu fiilin, failin 
wnurni kastından ayrı olarak hususi kast altında, ezcUuıle cür
mü söyletmek maksat ve niyetiyle intikap etmif}olıııası halinde 
T.C.K.nun 243. maddesindeki suçun teşekkül ve -tekevvün edece
ği cihetle bu hususun teemmül edilmeden ••• " 
As.Yrgt.Drl.Krl. 16.2.1989 70/53 (Yayınlanmamıştır.) 

(4) Efil;.AN S. Askeri Ceza Hukuku İstanbul 1983 Sh.164 
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Bu açıklamalardan sonra Asta Müessir Fiil suçunda failin 
genel kastının tespit edilmesinin, suçun oluşması bakımından ye
terli olacağını söyleyebilirim. Ancak As.C.K.nun 117/1. madde
sinde bu hususun bir istisnasıda mevcuttur. I•1adde "Tazip maksa

dıyla astın hizmetinin lüzumsuz yere güçleştirilmesini"' müessir 
fiil olarak kabul etmiştir. Bu cümleden anlaşılacağı üzere astın 
hizwetinin lüzumsuz yere güçleştirilmesinin suç te$kil etmesi i
çin failde "Tazip" özel kastının llıevcudiyeti gerekir. 

- Asta müessir fiil suçundaki kast, bir zarar kastıdır. 
Çünkü bu snç ile fail astın vücudu Uzerinde acı veya elem meyda

na getirdiğini bilerek, bir zarar kastıyla hareket etınektedir. 

- Asta 1V1üessir Fiil suçundaki kast, ani kast yada bir 

teamnıüd kastı olabilir. · Bu ayırım özellikle 118/4. fıkrada yazı
lı ölüm neticesinin do~ıası halinde önem kazanmaktadır. Çünkti bu 
fıkra öldürme kastı ile yapılan suçları kapsamamakta ve üst veya 

amirin öldürme kastı ile astına yapacağı fiiller için Askeri Ce

za Kanununda özel bir hüküm bulunrnadı .q;ından Genel ceza Kanunu uy
gulanmaktadır. (1) Askeri Yargıtay da aynı görüşte olup muhtelif 

kararlarında 118/ 4ı. fıkranın bir " 'Kastı aşan fiil" ni telif.inde ol
duğunu, adam öldürme kastının failde mevcudiyeti halinde T.c.K. 
nun ilgili hükümlerinin tatbiki gerekeceğini öngörmektedir. (2) 

- Asta Nüessir fiil suçunda, 118. r;,addede yazılı ai_tır ne
ticelerin meydana gelmesi durumunda, failin objektif sorumluluğu 
mevcuttur. Diğer bir deyişle, müessir fiil neticesi tahribat ya-

(1) Adli Yargıtay bir kararında "Adanı öldürme kastı" ile ilğili 
başlıca ölçüleri şu şekilde belirtmiştir. 
a)J.Vlağdur ile fail arasındaki husuıııet sebepleri ve mahiyeti, 
b~Fail. in varsa c.tirünıde kullandığı saldırı aleti ve özellikleri, 
c Fail ile mağdur arasındaki mesafe ve yerlerin konumu, 
d Magdurun vücudunda meydana gelen yara yerleri ve mahiyetleri 
e)Olayın oluş şekli (Başlangıç, devam ve sona eriş halleri) 
Yargıtay C.Gnl.K. 19.1.1970 1360/268 (İ.K.1.D. 1971-4/204) 

(2) "Muvazzaf astsl:lbay c:ılan ve taşımakta a:lauğu tabanca ile yakın 
mesafeden ateş etmesi halinde isabet kaydetme yetene~ine sa
hip olduğundan şüphe bulunmayan sanık tgm.nin kendisini sinir
lendiren maktul er'·i hedef ittihaz eyleyerek 3-4 metre mesafe
den kalp ve beyin naiyesine ateş etmeyerek omuzundan vurması, 
mermi yarasının pansumanı ve kanamayı dindirme hususlarında 
gayret göstermesi, ambulans çağırması, ancak maktü.lün kan kay
bından vefatı olayında, As.C.K.nun 118/4. maddesinde yazılı ka
til k.as,tıyla olmayan müessir fiil ile astının ölümüne sebebi
yet vermek .suçunun unsurları mevcuttur." 
As.Yrgt.Drl.Krl. 4.6.1971 47/46 {Lül.Özb. a.g.e. Sh. 750) 
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hut öltiın sonuçlarının meydana gelmesi hallerinde, failin suç ti

pinde unsur olan müessir fiil kastı ile hareket etmi$ olması ye

terli sayılıp, ayrıca a~ır sonuçlar bakımından kastının olup ol
madıgı hususlarının araştırılmasına gerek görülmez. (1) 

Ancak bu hususun bir istinası 118/3. fıkrada öngörülmekte
dir. Daha öncede belirttiğimiz gibi bu fıkrada yazılı ~TeammUd" 
sözcüğü· hukuki anlamda bir tasarlan;a, önceden planlama halini de

ğil bir yoğunlaşan kastı ifade etmektedir. (2) Bu fıkranın tat
biki için failin astının vi.icudunda bir tahribat yanma özel kastı
nın bulunması ve istenen tahribatın meydana gelmiş olması gerek
mektedir. ( 3') 

b) Asta müessir fiil suçunda kastı etkileyen veya kusur

luğu ortadan kaldıran haller : 

Bu konuda Üst veya Amire Fiilen taarruz suçunda açıkla
nan haller aynen geçerlidir. Hatırlanacağı üzere önceki suç ti
pinde As.c·.K.nun 44. maddesinde yapılan atıf nedeniyle T.C.K.nun
da yazılı yaş küçilklügü, sarho~luk gibi kastı etkileyen hallerin 
askeri suçlarda da tatbikinin mümkün olduğu ayrıntılı olarak an
latılmıştır. Keza cebir, tehdit, kaza, rastlantı, hc:ıta gibi ku

surluluğu kaldxran haller ile ilgili yapılan açıklamalar bu suç 
tipi ıçın de aynen geçerli olduğundan burada tekrarlanmayacak
tır. ( 4) 

(1) "'As.C.K.nun 118. maddesinde müessir fiilin olu:- : turacaı:tı ne
ticelere göre bir düzenleme yapılmış olup, bu maddede yazılı 
suç bir netice suçu maiyetinde a:ilmakla ••• 11· 

As.Yrgt.Drl.Krl. 14.11.1969 97/92 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.748) 
(2) "Eğer kast 118. maddenin ı. ve 2. fıkralarında yazılı neti

celere tevcih edilmişse fail hakkında 118/3. fıkra tatbik 
edilir. 11' 

TAŞKIN R. Askeri Ceza Kanunu Şerhi Ankara-1944 Sh.186 
(3) "As.c.K.nun 118/3. fıkrasında. neticeyi de kapsayan bir kast 

bahis konusudur." 
MİS o. Askeri Ceza Kanunu Ankara 1976 Sh. 224 

(4) Bknz. "'Üst veya Amire fiilen taarruz" -KusurluJuk- Sh.84 
"Ast olan er•·e savurduğu yumruğu tesadüfen Ustu olan nöbetçi 
çavuşuna isabet etmesi halinde, sanığın fiili; üste fiilen 
taarruz değil, T.~.K.nun 52. maddesi gereğince asta müessir 
fiil suçunu teşkil eder. 
As.Yrgt.3.D. 7.2.1967 57/60 {Lill.Özb. a.g.e. Sh.742) 

Bu konuda geniş bilgi için Bknz. 
ALACAKAFTAN u. Suçun unsurları Ankara 1970 Sh.154 
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3) SUÇU ETKİLEYEN SEBEPLER 

A) AGIRLATICI NEDENLER 

Asta müessir fiil suçunun vasıflı.hali, As.C.K.nun 118. 
1 

maddesinde hükme bağlanmış ve aynı zamanda bu maddede, suçun a
ğır' halleri gösterilmiştir. Şimdi 118. maddenin ağı~latıcı hal 
al.arak g0sterdiği sebepleri sırayla incelemeye çalışalım. 

a) 118. maddenin ı. fıkrasında gösterilen ağırlatıcı hal : 

As.a:.K.nun 118. maddesinin 1. fıkrası, müessir fiilin ma
dunun vüc.udunda tahribata yal açması halinde, cezanın ağırlaştx
rılarak verileceğini öngörmektedir. Görüldüğü gibi bu fı~a, fi
ilin mağdurun vücudunda meydana getirdiği neticeye göre, suçun 
ağ1rlaşması halini düz~nlemektedir. Bu netice .ise fıkrada "Tah
r .ibat"' olarak açıkca belirtilmektedir. Tahribat kavramı hakkın-. . . 
da bundan önce incelenen suç t.~ipinde ayrıntılı açıklamalar yapıl-

dll.ğından, burada 'kisa hatırlatmalar yeterli olacaktır. · (1) 
' 

Hatırlanacağı üzere, "Tahribat"' Askeri <feza Kanunu tat-' . 
bikatında, vücudu,n belirli bir fanksiyonu yerine getiren bir ar-
ganın gWçsüzleşmesi, yada tamamen harap a::lmasıdır. Askeri Yargı
-tay da müstekar içtihatlarında, bu maddede sözü geçen tahribat 
halinin; T'.C.K.nun ,456/2-3. fıkralarında yazılı "JJevamlı uzuv 
zaafı"' ve "':cJzuv T'a~ili"' anlamında aJ.duğunu söylemektedir. ( 2) Şu 

: . ' 

halde mağdurda meydana gelen neticeyi tahribat kabul :ederek 118/1 
fıkranın. tatbik edilebilmJsi için b~ neti~enin bir uzuv zaafı ya
da uzuv tatili niteliğinde bulunduğunun d~ teabi ti gerekecektir.( 3: 

~.1) Geniş bilgi için Bknz. "'tist. ve Amire -Ağırlatıcı Nedenler•~·~ 

e2)" As.Yrgt.Gen.Krl. 11.11.1949 1819/1994 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.745) 
( 3) "Her nekadar Adli Tıp Meclisince düzenlenen 29.1.1975 :tarih 

ve 1970113,,3.2 sayılı raparda, "iiıağdurun. kulağındaki "/o· 20 ora
nındaki işitme kaybının, her iki kulağın işitmesi dikkate a
lındığında havastan birinin kaybı veya devamlı zaaf~ niteli
ği derecesinde olmadığı belirtilmiş ise de, Askeri Yargıtay 
Genel Kurulunun 11.11.1949 tarih ve Esas 1819, · Karar ı994 : sa
yılı içtihatlarına göre, bir kulaktaki işitme kabiliyetinin 
azalmasını gerektiren müessir fiil neticesi kulak zarı yırtıl
masının As. O-.K.nun 118/1. maddesine uygun suç· teşkil ettiğinin 
kabulli karşısında mahkemenin suç vasfının tayinindeki isabet
sizliğinden bahsedilemez."' 
As.Yrgt.2.D. 13.11.1975 274/273' (Llil.Özb. a~g.e. Sh.750-3) 
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.Ancak, bilindiği gibi ~.cr.K.nun 456/2-3. fıkraları uzuv 
zaafı veya tatili dışında başka halleri de beraber göstermekte
dir. Örneğin bunlardan biri yirmi gUnü geçl~m hastal.i.k veya mutad 
iştiğalden m~hrumiyet halidir. Bu durumun mevcudiyeti halinde 
tah~iba~ sayılıp sayılmayacaği hususunda Askeri Yargıtayın çeliş
kili. kararları mevcut.tur. Bir kararda·Aske;ri Yargıtay "'Çene kemi
ği .kırılması sonucu 45 gUn iş ve gücUnden kalan ancak arızasız 

1 

şifa bulan yaralanmadan dolayı fail hakkında 118. maddenin tatbi-
ki gerektiğine ••• '" hükmederek 45, günlük hastalığı da tahribat ni
teliğinde görmüştür. ( l)" Öte yandan başka :kararlarında ise Askeri 
Yargıtay "Çene fonksiyonlarında herhangi bir arıza bırakmadan za
manla tama~en iltiyam bulan çene kemiği kırılması olayının As.cr. 
K.nun 117. maddesine uyduğu ••• "' na hükmetmiştir. (2) ·Kanaatimce, 
tatbikatta tahribat hali bir organda meydana gelen devamı~ oir 
harabiyet. hali olarak kabul edildiğine göre, :yirmi günü geçen has
talık veya mutad iştigalden mahrumiyet hallerini tahribat olarak 
görmemek gerekir. Ancak bu sürenin de makul bir süre olması, kişi~ 
nin yaşamını değ~ştirecek derecede uzun bir süre olmaması dikkate 

. . ' 

alınmalıdır. 

Yine T. C'. K.nun 45.6. maddesi "'Çehrede sabit eser" ve "'Çeh
renin daimi değişikliği"' hallerinden bahse-;tmektedir. Askeri Yargı
tay, b~ konuqa da farklı kararlar vermiştir. örneğin bir kararda, 
"Sanığın berben· usturası ile mağdura taarruz ederek yüzUnde este
tiği -bozacak, sabit e~e~ bırakacak ve on gün iş ve gücünden alı
koyacak şekilde yaraladığı anlaşılmakla ise de hu yaranın vücutta 
tahribat niteliğinde olmadığı, tahribatan vücudun harap olan kis
mının biyolojik görevini yapamamayı kapsadığı c:-lhe~le. ~." diyerek 
"Çehrede sabit eser"1 halini tahribat olarak görmemi;ştir. (3.) An
cak yine Askeri Yargıtay başka kararlar.inda· ''Vücut' üzerinde çir
kinliğe _mucip değişiklikler tahribat mefhumuna dahildir ••• ~ de
mekte ( 4) Keza "İşlenen müessir fiilden dmlayı astın yüzUnde mey
dana g"len nedbenin T.C'.K.nun 4_5.6/2. maddesinin ka~tettiği manada 
"Çehrede sabit eser" ni·teliğinde a:J.ması halinde tahrib~t ŞUmulü 

Ç1) As. Yrgt. 3-~D. 21. 12.1965> 1101/1077' {Lül. Özb. a.g.e. Sh. 746) 
(2) As.Yrgt.2.D. 17.5.1967 215/216- (Lül.Öz-b. a.g.e. Sh.74-7) 
~:3,)) As.Yrgt.41-.D. 12.12.1972 420/4.10 (MİS CY • .&s:e:.K.-1976 Sh.170) 
(4) As.Yr~t.2.~ ıı.,,.1952 375/469 (Lül.Ö~b. a.g.e. Sh.745) 
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içinde mütalaası gere~ir ••• "1 diyere_k bu hususu tahribat olarak 
kabul etmektedir. (l) Kanaatimce bu konuda, m~ydana gelen yara i
zinin niteliği! özellikleri, ağırlığı ve mağdurda yarattığı görü
nüş bozukluğu derecesi dikkate alınarak_bir uygulama yapılmalıdır. 

b)· 118. maddenin 2. fıkrasında gösterilen ağırlatıcı hal : 

As.C.K.nun 118. maddesinin 2. fıkrası, ı. f~kraya paralel 
bir hüküm getirmekte ve "'Daha ziyade vahim haller"'in.cezayı arttı-

• ı. 1 • 

racağını öngörmektedir. Doktrinde, tahribattan daha ziyade vahim 
halin ancak ölüm a:ıacağı, bu sebeple 2. fıkranın gereksiz ve tat
biki mümkün olmayan bir madde olduğu hususunda eleştiriler. mev
cuttur. (2) Kanaatimce, Askeri Ceza Kanunılnun 'Qirçok maddesinde 

' 
yer ~lan ve· bir cezayı hafifletici geneL.sebep alarak nitelendiri-

.. ' 
lebileiı "Az vahim hal" :f.Lkralar~_, 118. maddede de bu tar.Z:- bir uy-
gulama ile yer almıştır •. Kanunkoyucu, belki de bilinçli olarak 
118. maddenin 1. fıkrasının zaten tahribat gibi ağır bir netice 
öngördüğünü düşünerek, bu maddede "Az: vahim haııtı ibaresini kullan-. ' 

mak istememiş, ancak bunun yerine 2. fıkrada "'.Daha ziyada vahim . . 
hallerm ifadesi ile aynı uygulamayı sürdürmüştür. 

Askeri Yargıtay_ da benzer bir düşüncede o~up, bir kara
rında şöyle d~mektedir •. "'İnsan vüc.udunda tahribatin mahiyeti ve et 
kisi her alayda aynı derecede önemi haiz olamayacağından, olayın 

. ' 

arz ettiği özelliğe göre, mahk~melerin takdir haklarını kullanma-
larının gerekeceği, bu sebeple olay günü sanığın elindeki tahta 

' ' 

parçasını mağdura fı,rlatarak sağ gözünün patlamasına ve görme ka
abiliyetini tamamen kaybetmesine sebebiyet verdiği anlaşılmakla, 
sanık hakkında As.C.,.K.nun 118. maddesinin 2. fıkrası yerine 1. fık 
rasının uygulanmasında isabet görülmemiştir.m (x)Bu karardan da 
anlaşılacağı.Uzere; il8. maddenin 2. fıkrasında yazılı "Daha ziya
de Vahim haller"' in mevcut o:J..up olmadığını, mahkeme CTlayın cereyan 
şekli ve tahribatın niteliği, etkisi ve derecesine göre tesbit et
melidir. f 4) 

(1) As.Yrgt.y\.D. 4.2.1969. 63/69 {LUl.Özb. a.g.e. Sh.747) 
(2) HAFIZOGLU A.;R. "'Ns.c.K.nun 118~ md.nin tahlili"(As.Adı.D.-1963' 
(,;) As.Yrgt.Drl.Krl. 141-."11.1969 97;/92 (Luı.özb. a.g.e. Sh. 748) 
(~) "Müessir.fill sonucu mağdurun yaralanan gözünün görme hassası

nı tamamen kaybettiği dikkate alınarak; As.C.K.nun 118/2. madde· 
sine göre yapılan uygulam. ada isab~t müş. ahade edilmiştir.'" 
As.Yrgt.4+-.D. 2.3.1971 96/94 (LUl.Özb. a.g.e. Sh,749). 
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~) 118. maddenin }. fıkrasında gösterilen ağırlat~cı hal : 

As.C.K.nun 118. maddesinin 3. fıkrası, "Fiilin teammüden 
yapılması"nı ayrı bir ağırlatıcı hal olarak öngörmüştür. Burada 
söz-:: konusu al.an fiil, üst veya '-amirin, astın 'vücudunda tahribata 
ya51. açan fiilidir. Teammüd ıbaresi ise,, bir kast yoğunluğunu ifa
de etmektedir. Şu halde' 3.. fıkranın uygulanması için failin hare
keti bir tahribatı meydana getirecek ve fail bu tahribatı, bile
rek ve isteyerek yapacaktır. (1) 

Bilindiği gibi, doktrinde Taammüt. hali, failin suç işleme 
kararından sonra icra hareketlerine başlayıncaya kadar eylemi p~ 
lanlaması, psikolojik aleminde s_oğukkanlılıkla suçu gerçekleştir
mesi ve eylemi teemmül ederek kötü ve tehlikeli karakterini.orta
ya koyması gibi t.eorilerle açıklanmaktad.ur·. (,2) Anc-ak 118. madde
de kanunkoyucu taammüdü ~u hukuki anlamda kullanmamiş, sadece a
ğır neticeli, yani tahribata. yol açancnüessir fiilin kasten yapıl
ması halini göstermek istemiştir. 

1. 

Bilindiği gibi T. C ~ K.nun 457 •. maddesinde de (~. C. K. nun 
4~0. maddesine yapılan atıf ile) şahıslara.karşı ika edilen mües-. ' . 

sir fiillerin, taammüden işlenmesi ağırlatıcı neden olarak kabul 
edilmiştir. Ancak buradaki taammüd hukuki anlamda bir taammüd o
lup, burada müessir fiilin ağır bir netice doğurup doğurmaması ö

nemli d~ğildir. · ( 3) Ayr.Eca gerek Türk Ceza Hukukunda, gerekse As
keri Ceza Hukukunda, müessir fiil suçlarında ~bjektif _sorumluluk 
esası cari o::lup, fail fiilinin doğurduğu ağır neticelerdende k~s
tınin olup rolmadığına bakıl.maksızın· sorumludur. (4) İşte As.C-.K. 
nun 118. maddesinin 3. fıkrası Ceza Hukukumuzdaki abjektif sorum
luluk prensibinin bir istisnasını teşkil etmekte, 118. maddenin 
diğer fıkralarında ağır neticeye yönelik bir kast aranmadığı hal
de ~. fxkrada müessir fiilin, ağır neticeye, yani tahribata yöne
lik bir kast ile işlenmiş.olması şartı aranmaktadır. 

(1) "As.c.K.nun 118/3. fıkrasında neticeyi kapsayan.kast bahis 
konusudur."' (MİS er. As.C~K. Ankara-1976 Sh.224) 

(2) ÖNDER A. ([eza Hukuku Genel Hükümler C.Ir İstanbul-1989 Sh.322 
ERE.l"( F. Türk Ceza Hukuku Özel Hüktimler 3.B. C'.:rv Sh.368 

(.3}' "SanığJJn, babasının hasta o.lduğunu söyleyerek yanına çağırdı
ğı mağduru, önceden tasarlayarak soğuk kanlılıkla sırtından 
bıçakladığı anlaşılmakla ••• "' 
Y.2.c.n. 7.·4;.1976 1962/3252 (Y.K.D. 197a'-9 Sh.1554) 

1' - t' c •11mlulnk P· · ibiff! · ··ın·- · 
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d) 118. maddenin 4.. fıkrasınd,a gösterilen ağırlatıcı hal : 

As.c.:.K.nun 118. maddesinin 4-. fıkrasında ise, asta mües
sir fiilin ölümle sonv.çlanması halini ağırlatıcı neden olarak ön
görülmüştür. Bu fıkrada hükme bağlanan "'Ölüm"' neticesi kasta müs
tenit almayarak vuku bulmalıdır. Bu fıkra, tipik bir "1Kast'.'- aşan f' 

fiil"' halini müeyyidelendirmekte a:iup, T.C'.K.nun 452/1. fıkrasına 
emsal bir hüküm niteliğindedir. (1) Şu halde amir veya üstün, mü
essir fiil kastı ile suçu işlemeleri neticesinde, ölüm meydana 
gelmişse bu fıkra tatbik edilecektir. (2) Ancak üst veya amir öl
dürmek kastı ile hareket etmişlerse bu takdirde bu fiil için As-
'· keri Ceza Kanununda bir hüküm bulunmadığından Türk C'a:za Kanununun 
kastenadam öldürmek suçlarını düzenleyen hükümleri tatbik edile
cektir. ( 3) 

öte yandan müessir fiil, failin iradesi dışında başka se
beplerin birleşmesi sonucu ölümü meydana getirmişse, yine Türk 
C!reza Kanununun ilgili hükümlerinin tatbiki gerekecektir. (4) Bi
lindiği gibi T .c.;.K.nun 4-52. maddesi, kasten müessir fiilin mağdu
run ölümüne y~l açması halinin hükUmlendirmektedir. Madde, 2. fık

radan meydana gelmiş olup, l~ fıkrada •Katil kastıyla ~lmayan darp 
V? cerh veya bir müessir fiilden telefi nefis husule gelmiş olur-

, ' . 
sa" diyerek müessir fiilin doğrudan doğruya ölüme ycr:ı açması halle 
ıdni düzenlemekte, 2. fıkrada is.e "Eğer tele,ti nefis failin fiilin 
den evvel mevQut alupda failce bilinmeyen· ahvalin birleşmesi veya
hut failin iradesinden hariç ve gayri melhuz_ esbabın inzimamı ile 
vukua gelirse" diyerek müessir fiilin dolaylı olarak ölilme yol aç
ması hallerini düzenlemektedir. Askeri Yargıtay452. maddede mev
cut bu ayırımı esas alarak, 452/1. fıkranın As.<cr:.K.nun 118/4. fık
rasına tekabül ettiğini ve bu sebeple şayet müessir fiil dolaylı 
ciıarak ölüme sebep olmuşsa, bu konuda A~keri Ceza Kanununda bir 

(1) TAŞKIN R. Askeri O-eza Kanunu Şerhi Ankara 1944 Sh.186 
( 2} "As·tı <Elan er''e, 2-3; tokat vurup sonra çelme takarak yere dü

şür~n ve mağdurun başının beton zemine çarparak beyin, kanama
sı ·sonucu ölümüne sebep olan çavl!llş hakkında As.a.'.K.nun 11,8/4. 
maddesinin uygulanması gerekeceği cihetle ••• '" 
Aıs.Yrgt.Drl.Krl. 22.6.1978 66/53; (Yayınlanmamıştır.} 

( ;)" "Ast.Illl, bir üst tarafından kasten öldürülmesi halinde Türk Ce
za Kanununun uygulanması iktiza eder." 
As.Yrgt.Drl.Krl. 17~6.1966 56/64 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.746) 

(4) "Otopsi raporunda ölümün miyokart enfarktüsü sonucu olduğu be
lertildiğine göre T .cı.K.nun 452/2. maddesinin u;ygulanması ••• " 
As.Yrgt.4.D. 9.2.1988 125/87 (Yay:ıınlanmamıştır.J 
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hüküm bulunmadığından T .a...K.nun 4-5,2/2. fıkrasının uygulanacağını 

öngörmektedir. 
Tatbikatta sık sık karşılaşılan bir pr~blem, müessir fi

ile maruz kalan mağdurun, bir yere çarpması veya düşmesi sonucu 
meydana gelen ölüm olaylarında As.C.K.nun 118/4. maddesinin mi 
yoksa T .a.,.K.nun 452/2. maddesinin mi uygulanacağıdır ? Askeri Yar
gı tay bu konuda değiŞik kararlar vermektedir. Örneğin bir kararda 
"Sanık ile maktulün karşılıklı vuruştuklar,ı ve bu esnada koğuşta 
bulunan karyolalar arasındaki mesafenin azlığı sebebiyle her iki 
tarafın demir ranz 1 alara çarptıkları ve akabinde maktulün beyin 
kanamasından öldüğü anlaşıldığına göre T.C.K.nun 452/2. maddesi
nin uygulan~ası gerekir."' (1) demekte, bir b,aşka kararda ise astı 
olan ere tokat vurup çelme takarak, yere düşüren ve mağdururi başı
nın beton zemine çarpara~ beyin kanaması sonucu ölümüne sebep a~ 
lan sanık hakkında As.c.K.nun 118/~. maddesini uygulanması gere
keceğini hüküm altına almıştır. (2) Yine başka bir kararda "Mües
sir fiile maruz kalan astın muvazenesini kaybederek yere düşmesi 
ve baş~ıni beton zemine çarpması sanığın iradesi dışında ve bekle
mediği bir hal olar~k tecelli ettiğine göre ~.a.K.nun 452/2. fık
rası kapsamındadJ.r. iı ( 3) demektedir. Dikkat edilirse Askeri Yargı
tay kararlarında, fiilin yapılış şekli itibarıyla doğrudan ölüme 
yol açabilecek ni;telik~e olup olmad~ğını ölçU almaktadır. (4) 

Kanaatimce bur~~a her olay için ayrı ayrı sübjektif değer
lendirmeler yapmak hakkaniyet kurallarına uygun değildir. Burada 
önemli o:J..an failin mUessir fiil kastı ile yaptığı :hareketin 'crbjek

tif ölçüler içinde, doğrudan ölüme yol açabilecek nitelikte olup, 
olmadığıhususudur" Örneğin mağdura şiddetli tokatlar atan fail, 

1 • 

onun yere düşüp başını bir yerlere çarpabileceğini de hesaba kat-
malıdır. Keza hareket halinde·ki araç üzerinde iken yapılan müessir 

• ' 1 • ' ' 

fiil sonucu, mağdurun araçtan düşerek ölmesi veya deniz kenarında 
yap1la:n müessir fiil'sonucu deniz~ düşürek boğulması olaylarında 
ölüm fai.lin hareke.tine sıkı sıkx.ya bağlı olarak meydana· gelmiŞ o.,

lup, As .c .K.nun 118/4-. maddesi kapsa,mindadır. 
' . 1 

(1) As.Yrgt,;~ı.n. 25.3.i9'75ı 28/59 (Ltü •. özb. a.g.e. Sh.750-2) 
(2) As.Yrgt.Drl.K~l. 22.6.1978 66/5'5.> (Yayınlanmaınıştxr.) 

(3') As.Yrgt.2.n. 28.8.1969 4ll2/440 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.748) 
C 4) ·· . / < ö . ) _ As. Yrgt. ~.D. 26.12.1972 4-5~ 457 Lü1. zb. a.g.e. Sh. 750-1 
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e) Genel ağırlatıcı nedenler : 

Askeri Ceza Kanununda, tüm askeri suçlar için uygulana
bilen genel ağırlatıcı nedenler bulunduğunu, bundan önceki suç 
tipinin incelenmesi sırasında belirtmiştik. A~.c.K.nun 51. mad
desinde düzenlenmeş olan bu haller daha önce ayrıntılı olarak 
açıklandığından burada tekrarlanmayacaktır~ (1) 

Şimdi As.C.K.nun 5,1. maddesinde yer alan, bu ağırlatıcı 
nedenlerin Asta Müessir Fiil suçunda uygulanma şekillerine kısa
ca göz atmak yararlı olacaktır. 

Bilindiği .gibi As.c •. K.nun 51. maddesinin A fıkrası, bir 
askeri.suçun astlarla birlikte işlenmesini.veya astın işlediği 
bu suça iştirak edilmesini. ağırlatıc.lr neden kabul .. etmektedir. 
Bu duruma konumuzla ilgili olarak sık sık rastlanabilir. Örneğin 
bir üst veya amirin astı durumunda olan bir başkası ile birlikte 
ba.şka bi~ astını dövmesi halinde hakkında As.O-.K.nun 5·1/A madde
si de uygulanacaktır. Burada önemli olan her iki-:failin .de aynı 
suçu işlemek kararı' ile birlikte hareket etmiş olmalarının gerek
tiği, diğer· bir deyişle T.C-.K.nun 64--65. maddelerindeki iştirak 
halinin mevcudiy~tid.tı:. ·_( 2) 

Öüe yandanAs.cı.K.nun 51/'.B. maddesinde yazılı "Suçun si
lahının veya resmi nüfuz ve salahl.yetin suistimali suretiyle hiz 
me tin ifası esnasında yapılması 111 ( 3) ve 5:1/C'. maddede yazılı 
"Suçun müteaddit şahıslar tarafından.toplu ctlarak herkezin gözü 
önünde birlikte işlenmesi"'(~) hallerinin de konumuzu teşkil e
den Asta .Müessir: Fiil suçuna· uygulanmasi mümkündür. 

((;t) 

( 2) 

( 3) 

(4-) 

Geniş bilgi için Bknz~ 
"'"i.tst veya Amire Fiilen Taarruznı Ağırlatıcı Sebepler Sh. 106 
"As.C.K.m.m 5;1/A. maddesinde yazıl.ı ağırlatıc:ı hal, Ustün i
rade ve insiyatifi dışında 1 anun suçuna bir astın iştirak et
miş olması halini kapsamamaktadır." . 
As.Xrgt.3.D. 13.?ı.1972 2541/283 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.433) 
"Nöbetçi çavuşu olan sanığın kavga sırasında kendisine hiz
met gereği verilen kasaturayı kullanırak işlediği mUessir fi
il nedeniyle hakkında As.O-.K.nun 5,1/B •.. maddesinin tatbiki •• •'" 
A~.Yrgt.Drl.Krl. 30.6.1972 50/4-7 (Lül.Ozb. a.g.e. Sh.43)) 
"Sanık hakkınd~ As.O-.K.nun ~1/0'. maddesinin tatbiki için, su
çun T:.C..:.K.nun 64-. maddesinde ifade edildiği şekilde, (Birlik
te işlenmesi) gerekeceğinden, suçun işlenmesinden evvel fail
ler arasında ·bir anlaşmanın bulunması zaruridir."' 
As.Yrgt.2.n. 13.7.1977 190/19~ (Lül.Özb. a.g.e. Sh.433) 
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B ) .. HAFİFLETİCİ NEDENLER 

Asta Müessir Fiil suçunun düzenlendiği As.cr.K.nun 117. 
maddesinin 2. fıkrası •rAz· vahim hallerde kısa hapis ve efrat hak
kında katık~ız hapis verilir.,,, diyerek, bu suç tipinde d~ "'.Az- va
him haller"' bir hafifletici sebep alarak kabul etmiştir. Şu halde 
suçta az ' vahim hallerin mevcudiyetinin kabiıl edilmesi durumunda 
117./2. fıkra tatbik edilebilecektir. 

Askeri Ceza Kanununun bir çak maddesinde tatbik imkanı 
bulunan '"Az; vahim hal"' kavramını tanımlayan bfr hilkUm bulunmadı
ğını ve bu kavramın doktrin ve Askeri Yargıtay kararlarındaki açık 
lamalara göre tanımlanabileceğini, daha önceki kısımlarda belirt
miştik (1) Kısaca hatırlatmak gerekirse, suçun işleniş biçimi, ha
reket ve neticenin nitelikleri, faille ilgili özellikler, suçun 
işlenmesindeki sebep ve saikler gibi pekÇok abjektif ve subjektif 
nedenler "Az: vahim hal"in tesbiti için birer ölçü olabilirler. (2) 
Da:layısıyla mahkeme makul ve mant~klı crlan her sebebi az vahim hal 
olarak kabul ~debilec~kt_ir. ~3) . 

Az vahim hallerin birer hafifletici .sebep alarak uygulan
ma şekli, 117. maddede bazı farklılıklar göstermektedir. Bilindi
ği gibi bundan önceki suç tipinin incelenmesi sırasında As.C.K.nun 
91. maddesinde önce her fiil iÇin belirli temei crezalar.öngörülmüş 
ve bilahare az vahim hallerin bulunması durumunda cezanın ne mik
tarda olacağı gösterıımiştir. Askeri Ceza Kanununun pek çok madde-

(1) Bknz : "tfst veya Amire Fiilen Tarrruz-Hafifletici Nedenler
(2)' ıizamana, mekana, eylemin işleniş tarzına, failin gaye veya 

saiklerine, suçtan doğan neticeye ve olayın ceryan şekline · 
göre az vahim halin takdiri yapılmalıdır.W: . · 
As.Yrgt.Drl.Kr:b. 29.4ı.1977 4.4/37 (As.Yrg.K._D. 1979 Sh.4) 

{'.j.) ' 11·As.c.K.nım: ~uht.elif maddelerinde yazılı (Az; vahim hal) in 
tayin~ mahkemelerin takdirine mevdu bir keyfiyet ise de, mağ
durun kulak zarında perferoayona sebebiyet veren suçun (vahim) 
olarak kabulü gerekir•" 
As.Yrgt.Drl.Krl. 27.10.1967 5'3/5·1 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.742) 
"'~skeri lise . kumandanı olan sanığın, bu 'ıisede öğrenci olan 
mağdura, tedip ve terbiye · maksadıyla takat atmasından ·ibaret 
fiilinin ağir bir neticesi· olmadxğı, mağdurun uygunsuz davra
nışları. nedeniyle yapıldığı ve ağrencinin kültUrlU ve disip
linli bir subay oil.arak :yetişmesi gayesinden başka.bir maksat 
taşımadığx gözetilerek {A~ vahim hal} fıkras+na gireceği husu
sunun teeiiımUl ve münakaşa edilmemesi· ya1suzdur. '' ,· 
As.Yrgt.l.D. · 9~10.1962 254.0/2258 (ÖZBAKAN H. As.Yrg.İçt.1964) 
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.sinde de uygulama bu şekilde yapılmaktadır. Halbuki 117. maddede 
durum biraz farklıdır. kata Müessir Fiil suçunu düzenleyen 111. 
maddenin ı . .fıkrasında "'Astını kasten itip kakan döven ••• amir 
veya mafevk iki seneye kadar hapsolunur."' şeklinde bir hük:Um ge
tirilmiş, clysa 2. fıkra "'.Az vahim hallerde kısa ·hapis ·ve efrat 
hakkında katıksız hapis verilir." diyerek değişik cinsten ceza
lar öngörülmüştfür. As.C.K.nun 18. maddesi hatırlancak olursa, bu 
maddede ~ezaların ancak ~esinleşen mahkeme kararları ile verile
bileceğine dair ail..an Ceza Hukuku prensibi teyit edilmekte, madde
nin ikinci fı~asında ise, kanunun bazı maddeleri istisna tutula-

" rak, bunlar hakkında, mahkeme k~rarı aranmaksızın disiplin amir-
lerina:e ceza verilebileceği belirtilmektedir. İşte 117/2. fıkra
da bu sayılan suÇıar içinde yer almaktadır. (1) Bu açıklamalar
d~ anl,aşılacağı .üzere ~l 7 /2 • .fıkranın tatbiki sırasında iki tarz 
uygulama'yapılabilmek~edir.· Bunlardan birincisi dcrğ~udan dcrğruya 
Askeri Mahkemenin fail hakkında bu f.:t.krayı. uygulayarak karar ver
me sidir. İkinci hal ise failin müsnet asta müessir fiil suçu dcr
layısıyla mahkemeye sevk ed'ilmeden As.C'.K.nun 162. ve 171. madde
leri gereğince.disiplin amiri taraf1ndan tecziye edilmesidir. (2) .. 
GörU~düğü üzere, burada yetkili makam ~ncelikle failin ilk disip-
lin amiri olmaktadır. Failin az vahim sayılabilecek nitelikte bir 
asta müessir fiil suçunu işlediğini frğrenen birinci amir, diler
se bu suçu kendi yetkisi dahilinde bir di~iplin cezası ile ceza
landırabilecek, dilerse As.C.K.nun 117. maddesi gereğince ceza-.. . 
landırılması iÇin Askeri Mahkemeye sevk edebilecektir. Askeri Mah
keme de, böyle bir suçtan gelen fail hakkında, As.c.K.nun 117/2. 
fıkrasında yazılı cezaları uygulayarak bir karar verecektir~ (.3) 
T.üm bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, As.C.K.n.un 117/2 • .fık

rasında yazılı.hafifletici hal, ~skeri Ceza Kanunu bakımından bir 
istisna teşkil ~tmekte, bu fıkraya giren eylemle~, mahkemeler ha-. . 
ricinde disiplin amirleri tarafından da tecziye edilebilmektedir. 

(l)"As.c.K.nun.117/2. fııkrasının dava zaman aşımi, 1 yıl olup, fa
il disiplin amiri tarafından ~ecziye edilebilecreği gibi, As
keri Mahkemeye de verilebilir." , 
As.Yrgt•4.D. 17.5.19~3 5.,.04/481 (As.Yrg.IÇ.D. 1984 Sh.78) 
Aynı konuda, Bakanlık Mütalaası: · 
M.s.B. 11.2.1967· VEf.'. AD: 1977/754-4- (ÖZBAKAN H. As.c.x. Sh.271) 

( 2) '"!Di.siplin amirleri, az vahim nitelikte buldukları asta müessi:r 
fiil eylemlerini kendi ceza ve yetkileri dahilinde tecziye e
ğ.ebilecekleri gibi Askeri Mahkemeye de sevk edebilirler.'" 
OZBAKAN H • As~eri Ceza Kanunu Ankara 1987. Sh. 266 

(3) 11· • :a · ı· tis"' ve "Katıksız hapis" cezaları iÇin Blaız. Sh. 198 



- 176 -

Asta Müessir Fiil suçunda, başk~ bir hafifletici sebep 
haksız tahrik halidir. Bundan önceki suç tipinde ayrıntılı olarak 
açıklandığı üzere As. Q;.K.nun 4~. mad'desi ile yapılan at.ıf se.be biy
le T'.C.K.nun 5>1. maddesinde yazılı haksiz tahrik' halleri, as'keri 

! • 

suçlar4a da uygulanabilmektedir. Konumuz bakımından d~, müessir 
fiilde bulunan üst veya amir, bu suçu haksız bir tahrikin husule 
getirdiği gazap ve şedit bir elemin tesiri altında işlemişse ceza
sı T'.c;.K.nun 51. maddesi uyarınca indirilebilecektir. (1) Haksız 
tahrik uygulamaıarı~a gerekli şekil ve şartlar ile ilgili olarak 
bundan önceki suç tipinde yapılan açıklamalar, asta müessir fiil 
suçu hakkında da aynen geçerlidir. (2) 

öte yandan takdiri ha.fi.fletiçi sebeplerin de Asta Milessir 
Fiil suçunda tatbik edllmesi~ her z~an mümkündür. Bilindiği gibi 
T.~.K.nun 59. maddesi bu konuda, askeri mahkemelere takdir hakkı 

1 ' ' • 

tanımakta ve fail. le~ine cezayı hafifletecek sebeplerin bulunması 
halinde bu ind.irimin yapı~abileceği:r{i 

0

öngörmekt~dir. ( 3) 

Burada son olarak T.~.K.nun 458. maddesine kısaca değin
mek faydalı olacaktır. Bilindiği gibi T.C:.K.nun 458. maddesi "Mü
essir fiilin, netice itibarıyla failin asıl maksadını tecavUz et-, 
miş olduğu takdirde cezanın indirileceğiniw öngö~mektedir. Bu mad
de ağır neticeli 'bir milessir .fiii durumunda cezadan indirim yapı-

: ' ' 

labilmesini temin etmektedir. Şayet suçun neticesi, failin asıl 
kastını aşmrş ise b

1

u hUküm uygulanacaktır. (4ı) Askeri Ceza Kanu-
' .ı 

nunda, mUessir fiil suçlar~ ile ilgili olarak böyle bir hüküm bu-
lunmadığı gibi T~C.K.nun 458. maddesinin askeri suçlarda uygulan-

. ·• 
ması mümkün değildir. Ancak buniın yerine diğer hafifletici neden-
ler tatbik edilebilir. 

' . 
(t) "Mağdur J .Er'1inin, karakol komutanı astsubayın izinsiz <l'larak 

odasına girerek sivil misafirleri yanında ika·z edip gürUltil 
yapmamalarını söylemesi, askerlik usul ve -adabıyla bağdaşmayar. 
bir davranış ail..up, sanık astsubayın bu hareketten tahrike ka
pılarak mağdura müessir .fiil ika etmesi nedeniyle ••• rr 
As.Yrgt.D~l.Krl. 17.~.1988 50/30 (Yayınlanmamıştır.) 

( 2) Bknz. "fİst veya AmiI:"e Fiilen Taarruz--Hafifletiai Nedenler-'" 
(3)· '~T.O.. .. K.nun 5 ... 9. maddesi için gösterilen sebebin hak ve nesafet 

kurallarına uygun olması makul ve mantıklı bulunması gerekir.' 
Y.O-~G.K. l~.12.1980 1-335/428 (Y.K.D. 1981/4 Sh.4.93) 

(4-) "Fail, mağdurda beiirli bir etki meydana getirmek için belirlj 
maksatlarıa:~hareket etmiş ve. netice ise ma~sadını ·aşan bir bi· 
ç;mde gerçekleşl!liş ise 4-?8. madde uygulanabilir." .. · 
DON!ViEZER S. Ceza Hukuku Özel Kısım Is tan bul 1974· ·Sh. 74 
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4ı) SUÇUN ÖZEL BELİRİŞ ŞEKİLLER! 

.A) TEŞEBBÜS 

Buhdan önceki suç tipinde, etraflıca açıklandığı üzere, 
Aske;ri Suçlarda da teşebbüsün mümkün <I1duğu As.C.K.nun ~o. mad
desinde açıkca yer almıştxr. Bilindiği gibi As.cr.K.nun ~o. mad
desi, şartlar oluştuğu takdirde askeri cürüml~·rde, müteşebbisler 

hakkında 'lr.C".K.nun 61. ve 62. maddelerinin uygulanacağını öngör
mektedir. 

Askeri suçlarda da teşebbüsün mümkün <Ilduğu bu şekilde 
! ' 

ortaya konulduğuna göre, burada asıl önemli husus Müessir Fiil 
suçunun, suç tipi olarak teşebbüse uygun .bir suç olup olmadığı
dır ? Müessir Fiil suçunun teşebbüse uygun olup almadığı konu
sunda, doktrinde değişik g.örilşler mevcuttur. Bazı· milellifler, mü-

. . . 
essin fiile teşebbüsün mümkün alamayacağını ileri sürmektedirler. 
Bu görüşe göre Müessir Fiil 'suçunda kast, gayrimuayyen bir kast 
olup, neticenin gerçekleşmesi halinde tayin edilir. (1) Üte yan
dan diğer görüşe göre ise, Müessir Fiile teşebbüs mtimkilı;dür. Bir 
kimseye taş atmak, baltayı k'aldırarB:k üzerine yürümek birer mües
sir fiile teşebbU.s halleridir. {2) Keza, gerek (Adli) Yargıtay, 
gerekse, A~keri Yargıtay müessir fiil suçuna teşebbüsün mümkün 
bulunduğunu . kabul etmektedir. Örneğin bir kararında (Adli) Yargı-

. . 
tay "Elindeki dirgeni vurmak üzere kaldıran sanığın hareketini 

' . . 

yaralamaya eksik kaik1şma niteliğinde ••• 11 · kabul etmiştir. (,-) Yi-
ne Bir başka kararda "Taş atmak suretiyle icrai hareketler tamam-

; 

lanm.llş olduğuna göre müessir fiile tam teşebbüs hali mevcuttur." 
demektedir. (~.)' Ancak (Adli) Yargıtay sırf kovalama hareketinde 
milessir fiile t._eşebbüsil:n aöz konusu Gilamayacağını . ; mtiessir fii~ 
lin icrai hareketlerinin henüz· fiili bir şekilde görülmediği ve 
mağdurun yakalanması halinde de dövülüp dövülmeyeceğinin belli al
madığı gerekçesiyle kabul etmemektedir. (5,) Öte yandan Askeri Yar
gıtay bir suçta teşebbüs ahkamının tatbiki için gerekli şartları . . 

(ll MAJNff CY'eza Kanunu Şerhi 3'.C'. No. 16}.} 
( 2)1 GÖZÜBtlYÜK A. P. "Şahi slara karşı Müessir Fiiller" 

· (Adl.D. 1972 Sh. 745-746) 
( 3) Yargıtay 2.C:.D. 1.4.197~ 1623/3047 (YKD. 1978-10/1731) 
(4) Yargıtay 2.c.n. 24,.9.195., 115B/ll462 

(AYDIN T. Ahmet ~işiler Aleyhi~e Cürümler Sh.259) 
(5,.) Yargıtay l.C.D. ·4,. 6.1§70 1672/1847 (İKİD. 1970-12/899,.) 
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bir kararında şu şekilde açıklamaktadır : "' ••• icra hareketleri
nin ne~ede ~aşladığını bütün suçlar için kesin olarak tayin. ede
cek bir ölçü mevc·ut olmadığınd~ {icra b~şlaİıgıcının) suçun nev'i 
ve mahiyeti ile ha~isenin hususiyetine ve her sanığın kastını te
barüz ettirmeye yarayacak hareketlerine göre tayin edil~es:t ikti
za eder." (1) Görüldüğü gibi, Askeri Yargıtay icra h~reketlerinin 
başladığının tesbiti halinde her askeri suçta teşebbüsün mümkün 
alduğunu kabul etmektedi'r. Nitekim Askeri Yargıtay "Mağdurun zik
zaklar yaparak kaçması üzerine atılan kurşunların, isabet kaydet
memesi fiilinin tam teşebbüs safhasında kaldığını kabul etmek~ . ; 

tedir• (2) 
Kanaatimce, Asta Müessir Fiil suçuna teşebbüsü, As.C.K. 

nun 117. maddesinde yazılı suçun basit şekli açısından ve 118. 
maddede yazılı ağır dereceleri açısından, ayrı ayrı ele almak ge
rekir. Gerek 'lr.CY.K.nun 45,6. maddesinde yazılı müessir fiil suçun
da, gerekse As.cı.K.nun 117. maddesinde yazılı asta müessir fiil 
suçunda, neticeye ilişkin suç kastı açık ve b~lirli olduğundan, 
suçun bu basit şekilleri teşebbüse elverişlidir. . . . 

öte yandan Asta Müessir Fiil s~çunun ağır şekillerinde, 
yani As.G-.K.ri.un f1a~ maddesinde yazı.lı fiillerde sonuç nedeniyle 
ağırlaşan bir suç tipi söz konusu olduğundan ve bu ağır sonuçlar 
kusurluluğun dışında olup, suç tipinde unsur olmadığından, ağır ' 

• 1 

neticeli asta müessir fiiller teşebbüse elverişli· değildir. (3) 
Ancak burada, 118. maddenin ~·. fıkrasının bir özelliği olup .olma
dığını da irdelemek gerekir. önceki kıs.ımlarda ayrıntılı olarak 
açıklandliğı üzere, 3.. fıkrada neticeyi de kapsayan bir kast. söz
konusudur. Failin böyle bir kast ile icrai hareketlere başlama:
sına nağmen, neticenin 1 meydana gelmemesi halinde. bu suça teşebbüs 
söz konusu olabilir mi ? Kanımca 118. maddenin bir bütün olarak 
incelenmesi halinde görüleceği gibi, 3:. fıkradaki suçun oluşması 
iÇin neticenin de meydana gelmiş olması şarttır. Bu sebeple, bu 
fıkra için dahi bir teşebbüs hali mümkün. değildir. ( 4) 

(l)As.Ygrt.Drl~Krl. 24.4.196412/ı (!Jtil.Özb. a.g .e Sh.381) 
(2)' As. Yrgt.Gnl.Krl. 13. 7 .1962 185~/67 (Lül. Özb. a.g.e •. Sh. 381) 
(}) Aynı görüŞ ; ÖNDER A. G:eza Hukuku Genel Hükümler C.II Sh.468 

Aksi görüş ; GÖZÜBÜYt1'K A.P. ıtışahıslara karşı müessir fiiller"' 
Adl.Il'. 1972 Sh .• 74i6 . 

(~) MİS ~. Askeri Ceza Kanunu 1976 Sh.224 



B) İŞTİRAK 

As.cr..K.~un 411. maddesi ":Askeri cürüm ve kabahat~ere iş
tirak halinde, Tilrk ceza Kanununun 64 den 67. ye kadar olan mad
deleri hükümleri tatbik olunur."' diyerek, tüm askeri suçlarda iş-

·. ' . 
tirakin mümkün olabileceğini hükme bağlamıştır. Dolayısıyla, Asta 

. ' ' 

Müessir Fiil s~çunda da, iştirak kaidelerinin tatbiki ınümk:findür. . ·. ' 

Bilindiği gibi, bir'iştirak halinin mevcudiyeti için birden fazla 
' 

failler tarafından yapılan ve aralarında illiyet bağı bulunan, bir-
den fazla hareketlerin bulunması ve faillerin, iştirak iradesi i
le suçun icrasına başlamış o:J.maları temel şartlar ~larak kabul e
<iiilmektedir. (1) Asta Müessir Fiil suçuna iştirak halinden bahse
dilebilmesi için de, bu temel şartların bulunması gerekir. Bunlar-

~ . ' ' 

dan başka -Tipiklik- ile ilgili belirli şartların da gerçekleşmesi 
lüzumludur. öna:elikle suça· iştirak eden tüm faillerin, mağdurun 
üst veya amiri durumunda olmaları' gerekir. Çünkü 117. madde açıkca 
bu suçun üst veya amir tarafından işlenebileceğini öngörmüştür. 
Şayet faillerden biri veya b~rkaçı mağdurun astı iseler bu halde 
As.cı.K.nun 91. maddesi~de, yazılı Üste Fiilen taarruz suçu bu fail
ler açısından oluşacakt.Lr. öte yandan faillerden bazılarının sivil 
şahıs almaları yada mağdurla aynı rütbe derecesind~ bulunmaları 
halinde ise, iştitak iradelerine bakılmalı, bu failler şayet asli 
failin asta müessir fiil suçunu iŞlemesi iradesiyle suça işti~ak 
etmişlerse, haklarında Asta müessir fiil suçuna iştirakten koğuş
turma yapilmalıdır~ (2) 

Genel iştirak hükümleri dışında, Askeri Ceza Kanununda ya
zılı özel iştirak halleri de, Asta müessir fiil suçunda uygulana
bilir. Bilindiği gibi As .o..K.nun 4-1/2. maddesinde yazılı "'Astları
na suç işlemek için emir vermek"' keza 109. maddede· yazılı "'Rütbe, 
makam ve memuriyeti nüfuz ve.yetkisini kötüye kullanarak astına 
suç yapılmasını teklif etmek ve 5;1/A. ~addesinde yazılı "Astının 
suçuna iştirak etmek"' hep birer. özel 'iştirak hükümleri olarak sa
yılabilir. Bu hültjimlerle ilgili olarak, bundan önceki suç tipinde 
ayrıntıli açıkl~alar yapıldxğnıdan burada tekrar ayrınt~ya giril
meyecektir-. (.3). 

(1) 
( 2) 
( 3) 

DÖNMEZER-Efilıı.AN Naz. ve Tat. Ceza Hukuku rr.II Sh.567-'601 
As.Yrg~.Dr~.Krl. 24.2.1967 12/14 (Jı~l.Özb. a.g.e. Sh.385) 
Geniş bilgi için Bknz 
(ttste Fiilen Taarruz-iştirak-) Sh.120 
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e:) İÇTİMA 

Ks.cır.K.nun 4-3. maddesi "'Bu kanunda yaz:ılı cürilmlerle, ce
zaların iÇt.imaında ~.C.K.nun 68. den 80. maddelere kadar olan hü
kümleri tatbik ail.unur." 1 diyerek içtima müessesesi bakımından Türk 

1 • • ~ . 

<Teza Kanununa atıfta bulunmuştur. 'Bu nedenle içtiİnaın nitel.iği ,ce-
zaların ve suçların ne şekilde içtima ettirileceği, mürekkep ve 
müteselsil suç konularında Türk ~eza K~ununda yer aian hükümler 
Askeri <reza Kanununda da uygulana:caıctır. öte yandan 35~ sayılı As
keri Mahkemeler kuruluş ve yargılama usulü kanununun 252. maddesi 
içtima müessesesi ile ilgili özel bir hüküm serdetmekte ve şöyle 
demektedir. "Bir k~mse değişik suçlardan dolayı gerek Askeri Mahke 
meler tarafından gerek Askeri .Mahkemeler ile Adliye' .Mahkemeleri 

• t • 

tarafından ayrı ayrı hükümlü olursa, hükmalunan cezalar hakkında 
~ürk. Ceza Kanununda yazılı c:ezaların toplanması kuralına uyularak, 
genel bir ceza tayini için karar isteni~. Değişik hükümler askeri 
mahkemelerden çıkmış ve ceza dereceleri eşitse, genel ceza genel 
aeza son hükmü veren askeri mahkeme tarafından, eğer ceza derece
leri eşit değilse, genel ~eza ağır cezayı veren mahkeme tarafından 

1 

ve eğer değişik hül?lmler adli ve askeri mahkemelerden çıkmış ise 
ceza ve mahkemenin derecesi rı.e alursa olsun, genel ceza askeri mah 
keme tarafından tayin al.unur. Hükümlerden biri Askeri Yargıtayca 
verilmiş ise genel ceza da oraca verilir."' Görüldüğü gibi 252. mad 
de "'C:ezaların toplanması kuralı"hı açık aılarak ifade etm~kte ve 

. . 
infaz s~rasında çeşitli hükemlerin ne şekilde içtima edileceğini 
göstermektedir~ Doktrinde, bu içtima ·sisteminin· genişletici yorum 
yolu ile duruşma sırasındaki içtimalara da uygulanmasının mUmküiı 
a1duğu, aksi halde infaz sırasında başka, hüküm sırasında ise baş-

. . 
ka bir içtima sisteminin uygulanriıası gibi mantıksız ve anlamsız 
bir sonuç meydana gelec:eği öngörülmektedir. (ı) 

Cezaların içtimaı ile ilgili olarak As.~.K.nun 4~. madde
si, T .cr.K!nundan ayrı a:J..arak, kısa hapis cırezaları ve fer"i ceza
lar ile "ilgili değişik bir hUkUm getirmiştir. As. G. K.nun 4.3/2. · 
fıkrası "Bir araya 'gelen cezalar aynı nev''iden kısa h~pis ceza
larından ibaret ise, mecmuuna bir kısa hapis cezası verilir ve iç
tima hali şiddet sebebi sayılır."' demektedir. Bu hükme göre 

'· . 
(1) ER.NAN S'. Askeri Ceza Hukuku İstanbul 1983 Sh.277 
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örneğin b~r kimse işlediği birden fazla asta MUessir Fiil suçu 
nedeniyle As.c.K.nun 117/2. fıkrası gereğince, birden. fazla kısa 
hapis cezasına mahkum edildiği takdirde; 4J. madde mucibince tek 

' 
bir kısa hapis cezası artırlll.arak verilecektir. Bilindiği gibi, 
As.C.K.nun 23·. maddesi kısa hapi~ cezalarının ni~eliklerinin ne
ler olduğUnu açıklamaktadır. Bu durumda.kısa hapis crezaları aynı 

.... ' . ı 

nev"'iden ise, örneğin iki tane oda hapsi verilmiş is·e, içtima ne
t.icesinde fai~e yine tek oda haps'i verilir. ancak ceza ~Uresi iç
tima sebebiyle arttırılır. Arttırımın ne k~dar yapılacağı hususun
da yasada bir aUıklık bulunmamakla birlikte, doktrinde, kısa hap
si~ kanunda gösterilen Ust sınırına kadar, mahkeme tarafından ser
bestçe takdir edile.rek arttırılacağll kabul edilmektedir. ( 1) Diğer 
taraftan kısa hapis c:ezaları ayrı nev'·±ııerden ise, örneğin fail 
hakkında bir ada hapsi ve bir göz hapsi cezası verilmiş ise en a
ğır olan cezanın ki burada o.da hapsi'cezası nitelik olarak diğeri
ne göre daha ağır olduğundan .bu aezanın arttırılmak suretiyle ve
rilmesi söz konusu olacaktır. 

' ' 

Yine As.c.K.nun 4~/3. fıkrası fer'i cezalar ile ilgili er~ 

larak ayrı bir ~Uküm getirmektedir. Bu hUkme göre "Mifteaddit cü
rUmlerin cezalarıiıdan velevki yalnız biriyle beraber fer''i bir ce
zanın dahi hUkmedilmesi lazım ve caiz ise, bu fer''! aeza hlikmolunu:r; 
denmektedir. Dolayısıyla fail hakkında içtima ettlrilinen c.ezalar-

' la birlikte' bir fer•'i c:eza da verilmiş ise, Çu. ceza aynen ve ;ay-
rıc:a infaz edilecektir. (2) Nitekim Askeri Yargıtayda çeşitli ka-

. ' . '. . 

rarlarında fer'1i cezanın içtimadan önce hükmedilmiş bulunan her . . 

bir ceza için, ayrı ayrı tayin ve tatbik edilmesi gerektiğini ön-
görmektedir. (3;) 

(1) TAŞKIN R. Askeri C'eza KanUııu Şerhi. Ankar~-194.4.- Sh.52 
Aynı görüş·: E~ s. Askeri Gez~ Hukuku Ist. 1983 ff~ .• 277 

(2) "As.C.K.nun 4r3. maddesinin 2. fllkrası gereğince yapılacak ~ç
timada, her suç için ayrı ayrı ceza tayin edildiktensonra ıç
tima- hükümlerinin uygulanması icap edeceğinden mUcerret fiil
lerden bahisle bu madde gereğince mUçtemian tek ceza tayini 
yctl.suzd ur." · . · ' .. .. 
As.Yrgt.Drl.Krl"! 16.10.1964- 84/98 (LUl.Ozb. a.g.e. Sh.398) 

(3) "As.a .• K.nunda fer'i cezaların tayin ve tatbiki hakkında özel 
hükümler mevcut ~ımakla beraber, içtima ahkamının uygulanması 
halinde As.cr.K.nun 43. maddesi sarahati karşısında, T.C.K.nun 
76• maddesi de nazara alınarak, fer•·ı cezanın içtima ahkamın
dan önce her ceza için ayrı ayrı tayin ve ~atbik edilmesi ge
rekir.'' · / 
As. Yrgt. ,.D. 26.12.1968 863/8511 (LUl.Özb. a.g.e. Sh. 389) 
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As.Q;.K.nun 4.3. maddesinde yapılan atıf nedeniyle, Asta 

Müessir Fiil suçu ile ilgili ~larak, suçların içtimaı ve tesel

lülü ko'nusunda da aynı hükümler geçerlidir. Yukarıda açıklandığı 

üzere bu hususta T.re.K.nun 78. 79. ve 80. maddeleri askeri suçlar

da da aynen uygulanmaktadır. 

Bir kimsenin bir suç işlerken, kanunda suç teşkileden bir 

başka fiili de yapması halinde, a·: fiil, işlenen suçun unsuru veya 

ağırlaştırıcı sebebi ise, T .a-.K.nun 78. maddesi gereğince sadece 
1 

0; suçtan sarumlu alacak ve ayrıca müessir f.iilden cezalandırıla-

mayacaktır. Askeri Yargıtayın da muhtelif kararları bu doğrultu
dadır. Örneğin bir. kararda "'Kıt.''a içeresinde çalınan paranın fai

lini a:rtaya Çıkartmak içi~ sanığın, mağduru· çağırarak suçu itiraf 
' 

etti~mek için dövmesi ve helaya hapsetmesi eylemi T :c..K.nun 243-. 
maddesinde yazılı cürmü söyletmek için· ·gayriinsani muamele suçunu 

t~şkil edeceğinden 117.ı madde gereğince uygulama yapılmasında i
sabet görülmemiştir." diyerek yargıtay T .. Cl.K.nun 78~ maddesinin. 
hükmünü dikkate almaktadır. (1) Yine bir ba~ka kararda "Sanığın. 
gasp fiili sırasında, ayılı zamanda adam öldürmey'e te.şebbüs ettiği 
dikkate alınarak T.~.K.nun 78. İnaddesi gereğince, sanığın T.C.K. 

nun 46;0/7. maddesi gereğince cezalandırılması icap eder." demekte-. . 

dir. (2) Aeza başka bir kararda n·sanl!ğın ·alacağını tahsil etmek 

ı:tmacıyla müessir fiil ve tehdit suçlarını işlediği anlaşıldığın

dan T .cr.K.nun 300/3. ve 78. maddeleri uyarınca tecziyesi gerekmek

tedir."= demektedir. (3) 

öte yandan T.e·.K.nun 79. maddesinde "'işlediğ;i. bir fiil i

le kanunun muhtelif ahkamıriı ihlal eden kimsenin, en ağır crezayı 

içeren hüküm gereğince cezalandırılacağı"' öngörülmektedir. Tatbi

katta "'Fik:rıi içtima"' olarak anılan bu içtima hali ile ilgili ala
rak da Askeri.Yargıtayın muhtelif kararları mevcuttur. Örneğin 

bir kararda 1~Asteğm.en ile polis.görevlisi J.Çavuşu arasında geçen 
hadisede, müessir fiil eyleminin, Jandarmanl.İl. ifa ettiği mülki gö

revden doğmuş olup ~lmadığının tespiti ile, buna göre As.C.K.nun 

11 7. veya T'. C'.K.nun 266. maddelerinin hangisinin uygulanması ge-

{l) As.Yrgt.2.D. 18.5·.1966 5·31/5:21 (LWl.Özb. a.g.e. Sh.741) 
(2)'· As.Yrgt.ı.n. 26.9.1972 286/287 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.1290) 

{3)'i As.Yrgt.Drl.Krl. 6.7.197l 44./42 (Lül.CJzb. a.g.e. Sh.1290~2) 
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rekeceğinin teenmıülü gerekirken ••• '" diyerek, hadisede T .C'.K •. nun 

79. maddesinde. yazılı ~ir içtima halinin meveudiyetini kabul et
mektedir. Cı) Yine bir başka kararda '"Sanığın elindeki sten maki

nalı tabancayı ateşleyerek üstü kıt ''a çavlişu file üç er arkadaşını 
kasten öldürdüğü.ve bu ·suretle işlediği bir .fiil ile hem T.G-.K.nun 

4!-50/5 ve hemde As.c;.K.nun 91/4:. maddeleri ahkamını ihlal etmiş ol
duğµ anlaşılmakla, T.cr.K.nun 79. maddesi uyarınca, en ağır cezayı 

tazammun eden T' .cı.K.nun 45·0/5,. maddesi gereğince cezalandırılması 
gerekir. w demektedir. · ( 2) 

. , 

Burada Askeri Yargıtay kararlarJ:nda geçen, bir .fikri içti

ma problemi üzerinde durmak istiyorum. ©lay, ~rdu evi önünde kim

lik kontrolu y~:pmak üzere görevlendirilmiş ve •Kontral"' kQ)lluğu 

takmış bir ere karşı, asteğmenin bu görevi nedeniyle müessir fiil

de bulunmasıdı:r. Askeri Yargıtay kararında, eylemin T.C'.K.nun 271, 

456/~. maddeleri ile As.a-.K.nun 117/1. maddelerinde yazılı suçları 

ailuşturduğu ve T.cr.K.nun 79. maddesi gereğince olayda, T.C.K.nun 

271-456/41-• . maddeler.inin asgari haddinden az olmamak ·üzere, As .c. K. 

nun 117/1. maddesinin uygulanması gerekeceğine hükmetmiştir. ( 3'.) · , . 

Kanaatimce, bu olayda bir içtima prablemi almayı~, suçtin°"'Tipiklik' 

unsurunun irdelenmesi söz konusudur. aralarında . rütbe .farkı olan 
. , . 

askeri şahısların, . bi~ibfrl~rine karşı: işleyece'kleri müessir .fiil-
lerd~ Askeri Ceza · Kanununun uygulanması gerektiği kuşkusuzdur. Do

layısıyla olayda~ özel bir hüküm olan As.~.K.nun 117. maddesinin 
tipiklik unsuru mevcut 01'up doğrudan doğruya bu · hüktlm uygulanmalı

dır~ Nitekim Askeri Yargı tay sonraları benzer bir a~layda bu düşün

ceyi uygulamıştır. ( 4):· 

(l)As.Yrgt.ı.n. 15:.,12.195~ 2684/2118 (Lül.Özb. a.g.e. ~h.739) 
(2lAs •. Yrgt.2.n. ııt-.9.1967. 1041-/312 (Luı.özb. a.g._e. Sh.1290-7) 

(3)As .• Yrgt.2.n. 15.11.1962 2044l/3'.'->'.jo· (Lü~.Özb. a.g.'~. Sh.740) 
( 4) "Sanık üsteğmenin mağdur er' i tokatlayarak ve elind~ki bıçağı 

mağdurun omuzuna iki de.fa batırarak müessir .fiilde bulunması 
olayında, mahal mahkemece T.©<.K .. nun 456/4 ve 4.57/1. maddeleri
nin asgari hadleri dikkate alınarak As.Q;~K.nun 117/1. maddesi 
uyarınca uygulama yapılması kanuna aykırı görülmüştür. Zira 
saniğın eylemi ~ağrudan As.o-.K.nun 117. maddesinde hUklim altı
na alınan askeri bir suç aJ.up, gerek 35:; s.K~nun 9 ve 10. mad
deleri ve gerekse As.~.K.nun 1. ve 117 •. maddeleri dikkate alın
diğında, bu suçun askeri bir suç olduğu gözetilerek, söz konu
su eylemde, mahkemece, T.cr.K.na bağlı olmaksızın doğrudan doğ
ruya As.c,,.K.nun 117!. maddesinin uygulanması gerekir." 
As.Yrgt.41.D. 2lııl0.1986 267/244 (Yayınlanmamıştır.) 

. . ' 
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~urada son olarak T. cr.K.nun 80. maddesinden de söz edile
bilir. Bilindiği gibi, bu hükUm aynı kasıtla kanundaki bir hükmün 

. . . 

birden fazla ihlalinin tek suç olmşturacağına amildir• Konumuz a-
çısından bu hükmün uygulanmasında sıklıkla rastlanmaktadır. Örne
ğin bir alayda sanık binbaşının astı olan eri herbirinde birçok 
kere vurmak suretiyle iki defa aynı saik altında dövmesi halinde 
teselsül .hükümlerinin uygulanacaığı öngörülmüştür •. (1) Ancak bu 
tip olaylarda teselsül hükümlerinin uygulanabilmesi için failin 
kasıt ve eylem biçimi dikkatle irdelenmelidir. T.C.K~ nun 80. mad
desi "Bir suç işlemek kararının içrası cümlesinden olarak ••• '" de
diğine göre birbirinden ay~ı eylemler bulunmalıdır. Nitekim Aske
ri Yargı tay "Astı aı·an mağdura aynı öfkenin tesiri al tında, önee 
tokat 'atan ve bilahare nöbetçi' subaylığına götürürken tekme vuran 
sanık.astsubayın bu eylemi, kasıttaki vahdet ve fiil~eki bütünlük 
itibarıyla tek suç niteliğinde olup, T.C.K.nun 80. maddesinin uy
gulanmasında isabet yoktur." demektedir. (2) 

Burada önemli bir konu da, müessir fiil suçunun aynı an
da başka başka kişilere karşı işlenmesi halinde teselsülün olup 
olmayacağıdır ? Kanaatimce aynı karar altında alsa dahi, birden 
ziyade şahıslara)carşı yapılan müessir fiille~ ayrı suçlar oluş

tururlar. ÇünkU bu eylemler ayrı kiş;lerde ayrı neticeler doğur
maktadır. Herşeyden önce failin müessir fiil kastı, her şahıs i'":' 
çin ayrx ayrı a:l.uşmaktadır. Bu nedenle unsurları müstakil olarak 
oluşan ayrı suçlar söz konusudur. Askeri Yargıtay ?nceleri bu ka
nuda farklı düşünmekte iken(~), son kararlarında, ayrı kişilere 
karşı işlenen müessir fiillerin ayrı· suçlar crluşturacağını kabul 
etmektedir. ( 4-) 

(l}As.Yrgt.2.n. 28.10.1971 4.-19/4-18 (Lill.Özb. a.g.-e. Sh.743') 
(2)As.Yrgt.Drl.Krl. 24.:11.1967 65/67 (Lül.Özb. a.g.·e. Sh.742) 
(3)"Kağuşta' gürültü yaptıkları için sanık teğmen tarcfından dö-

vülen erlerin, dövülmesinde sebep ve saik aynı olup, suç kas
tı da bütünlük arz ettiğinden teselsül eden tek bir müessir 
fiil ·bulunduğu cihetle ••• 111 •• · 

A~.Yrgt.4.D. 30.6.1970 297/353 (Lü,1.0zb. a.g.e. Sh.743) 
'"'San.llğın astı. olan erleri ayrı· ayrı kasıtlar al tında dövdüğil 
anlaşılmakla tek eylemin mevcudiyetinden bahsedilemez."' 
.ıts.Y.rgt.ı.n. 15.6.1965 405/517i' (Lill.Ö.zb. a.g.e •. Sh~743) 

f 4+) "'Şahsa sıkx sıkıya bağlı olan haklara tecavüz niteliğinde ki 
suçlarda teselsül hUkUmlerinin uygulanmasi mümkün almayıp za
rar gören her Şahıs için ayrı suçlar oluşacağından aynı kasıt 
ve saik altinda olsa dahi ayrı askerleri döven sanık astsuba
y11:n bu eylemleri ayrı müessir.fiil suçlarını aluşturur." 
As.Yrgt.Drl.KTl. 16.2.1989 6/~0 (Yayınlanmamıştır.) 
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Buraya kadar yer alan bölümlerde, Askeri eeza Hukukunda 
gösterilen müessir fiil hallerini incelemeye çalıştık. Bu son kı
sımda ise gerek Üst veya Amire Fiilen Taarruz suçunda, .gerek~e ' 
Asta Müessir Fiil suçunda, mahkemelerin yargı görevlerini kısaca 
gözden geçirmek, yararlı olacaktJJr. 

·, 

Bilindiği gibi, T'. CT.. Anayasasının 145. maddesi "'Askeri 
Yargı" başl:nğı altında, Ask.eri Mahkemelerin görevleri hakkında 
temel bir hüküm getirmektedir. Anayasanın 14-5. maddesinin ı. fık

rası "'Askeri Mahkemeler, asker kişilerin askeri olan suçları ile 
bunların asker k:işiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut as
kerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara 
ait davalara bakmakla görevlidir."' diyerek askeri şahısların han-

'· gi durumlarda askerl mahkemelerde yargılanacaklarını göstermekte-
dir. Aynı maddenin ·2. fık~ası ise "~skeri Mahkemeler, asker olma
yan kişilerin özel kanunda belirtilen askeri suçları ile kanunda 
belirtilen görevl~~ini ifa ettikleri sırada veya kanunda gösteri
len askeri mahallerde askerlere karşı işledikleri suçlara da bak
makla görevlidirler.m demek suretiyle askeri şahıslar dışındaki 
kimselerin de bu hallerde askeri mahkemelerde yargılanacaklarını 
hükme bağlamaktadır. Anayasamızın bu maddesine parelel olarak,353 
sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş v~ Yargılama Usulü Kanununun 9. 
maddesinde de Askeri Mahkemelerin görevleri hükme bağlanmıştır.Bu 
maddeye göre asker kişilerin askeri suçlarına askeri mahkemelerde 
bakılacağı gibi, bunların askerlik hizmet ve görevine ilişkin olan 

' ' . 

veya diğer bir asker kişi aleyhine yahut askeri yer ve müessese-
lerde işlenen umumi suçlarına ba.kmak görevi de askeri mahkemelere 
ai·ttir. Bundan başka savaş h'.alinde asker kişilerin ister genel 
~argı, is

1

ter askeri yarg~ya tabi olan bütün s~çlarına aske~i mah
keme le rde bakılır. ( 35-:i= S. K. Ma.. 14/ A} 

Görüldüğü gibi gerek Anayasada, gerekse 353 sayılı kanun
da Askeri Mahkemelerin görevini tayin eden en önemli unsur failin 
"'Askeri Şahıs" olup olmad.:tğııdır. (i) Sonraki şartlar ise işlenen 
suçun ":Askeri Suç'" niteliği bulunup bulunmadığı yada "Askeri hiz-:-

{l) YERT:UT" s. "'Askeri Yargıya Tabi ©lma Şartları"' Ankara~1970 



met ve görevlerin yapılması~ sırasında işlenip ~şlenmediğidir. 
Yine. asker kişilerin '~Askeri mahallerde"' işleyecekle;ri suçlar ya
hut başka bir asker kişi aleyhine işlenen suçları dahi askeri ~ah
keme görevine girmektedir. Son olaraksa savaş halinde asker ~işi
lerin tUm suçlarına askeri mahkemelerin görevli olacakları hUlane 
bağlanmıştır. 

şıi halde, askeri mahkemelerin gö.rev sahalarını konumuz a
çısından incelemek gerekirse ana prensip olarak, gerek Üst veya 
Amire Fiilen Taarruz suçu ve gerekse Asta .Müessir Fiil suçu yalnız 
'"Askeri Şahıslar"' tarafından işlenebilen suçlar olmaları ve Asker.i 
CTeza Kanununda yer alan "'Askeri Suçlarttdan olmaları nedeniyle, bu 

. ' 

suçlardan yargılama yetkisi Askeri Mahkemelerin görevi içim.de bu-
lunmaktadır. (1) Aıicak suç tipleriıl.in incelenmesi sırasında ayrın
t.ılı olarak açıklandığı üzere, daha başka hallerde de Askeri Mah
kemelerin müessir fiil suçlarında görevli olmaları mUmkündür. Bu 
istisnai hallerden birincisi "'iş~irak ~Uessesesinde"' kendini gös
termektedil!. ( 2) 35-3- sayılı kanunun 12. maddesi 11'.Askeri mahkemele
re ve Adliye mahkemelerine tabi kişiler tarafından bir suçun mUş
tereken işlenmesi halinde eğer suç askeri ceza kanununda yazılı 
bir suç ise sanıkların, yargıl~maları Askeri Mahkemelerde ; eğer· 

suç Askeri Ceza K~ununda yazılı al.mayan bir suç ise Adliye mahke
melerinde yapılır."; demektedir. Dolayısıyla mUessir'fiil suçunun 

' ' 

asker kişilerıe'mUşterek işlenmesi durumunda da şerik asker kişi 
aJ..masa dahi Askeri Mahkemede yargılanabilecektir. (3.) Daktrinde 
genel kanaat.bu merkezde olmasına rağmen Askeri Yargıtayın bu hu
susta çelişkili kararlarl! mevcuttur. Örneğin bir kararda "'.Asli fa
ilin asker ve işle.diği suçunda askeri bir suç ttlması halinde, o 
suqa iştiraki bulunan sivil kişilerin de askeri yargıya tabi olma
ları gerekir."' (41) tarzında karar verildiği halde yine bir başka 
kararda "As.<r.K.nun 117. maddesi rütbe ve kıdeme göre uygulanan 
bir hUkUm olduğundan, astını döven kocasının fiiline iştirakle mağ· 

(1) TAŞiq:N R. Askeri Ceza Kanunu Şerhi Ankara-1944. Sh.47 
ERivıAN s. Askeri aeza. Hukuku İstanbul-1983' Sh.90 

( 2) 

(3) 

('4,.J 

YERTUT s. "'Askeri Yargx.ya T'abi 0lma Şartları"' Ank.-1970 Sh.93 
' . . . . 

KUNTER N. Ceza Muhakemesi Hukuku İstanbul-1974.- 5 .B. Sh. 28'1 
As.Yrgt.ı.n. 6.11.1981 816/1930 (As.Yrg.İçt.-M.s.B. Ankara} 
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duru birlikte döven, sanıklardan karının durumunda yukarıdaki mad
dede yazılı kanuni anas~r mevcut ~lmadığından, hakkında bu madde 
gereğince takibat icrası yaJ..suz olup fiilinin T.C'.K.nun 45~. mad
desi gereğince mUtaalası ve yargılamasının adliye mahkemesinde ya
pılması uygun ®;tmakla~ •• " (1) diyerek askeri yargıyı görevli kabul 
etmemiştir. 

• 1 .: 

~skeri Mahkemelerin görevli olacaklaI:"l: ikinci .istisnai du
rum 35~ sayılı kanunun 11/B maddesinde ~er almıştır. Bu maddeye 
göre "Askeri· müessese ve yasak bölgeler içinde ve genel Q)].arak nö'-, 

bet yerlerinde ve karpkollarında askerlere fiilen taarruzda bulun~ 
mak"' suçlarında da g'örevli mahkeme askeri mahkeme almaktadır. ( 2) 

Yine görev·konusunda bir başka istisnai hal, 35} sayılı 
.t; .. 

kanunun l"l/0' maddesinde yazılıdır. Bu hükm'e ·göre "Nöbetçi, devri"'." . 
ye, karakcrl, inzibat, askeri trafik, kailluk, kurtarma ve yardımcı 
görevlerini yapan askeri şahısl~ra bu görevlerini yaptıkları sıra-

. 1 

da ika edilecek müessir flil suçlarında"' görevli mahkeme Askeri 
Mahkeme sayılacaktır. ( ll) 

Bunlardan başka diğer bazı kanunlarda da sivillerin mües
sir fiil· suçlarının askeri mahkemelere tabi olacağına·daı'r hükilm
ler vardır. Örneğin 1076 sayılı yedek subay Kanununun 27. madde
sinde "Bayramlarda, evlendikleri günlerde ve resmen davet edildik
leri askeri t..örenlerde askeri e:-lbiseyi giymeye mezun olana terhis 
e·d~lmiş yedek subayların bu sırada işleyebilecekleri müessir .fiil 
suÇları da askeri mahkeriıe görevi içi;rıde,dir. ( ıı:) Öte yandan 4104 
sayılı mülteci yabancı ordu mensupları hakkındaki kanunun 1. mad
desi de bu kişilerin işledikleri suçiard.a Askeri. Mahkemelerin .gö
revli olacaklarını öngörmektedir. 

Burada son olarak şunu da belirtmek gerekir ki 351 sayılı 
Kanunun l~. maddesi savaş halinde Askeri Mahkemelerin görev saha
larını o:il.dukça genişletmekte ve gerek askeri şahısların, gerekse 
sivil şahısların işleyecekleri pek çok suçu askeri mahkeme görevi 
içine almaktadır. 

(1) As.Yrgt·.a.n. 23.6.1976 636/703.· (Lül.Özb •. a.g.e. Sh.741) 
(2) As.Yrgt.2.D. 7.6.196} 1524./82 (ÖZBAKAN H. As.Yrgt.K.-1964/11) 
( 3;) As• Yrgt. (Tnl. Kr.l. 9. =!-. 1959 58/2169-2 "'ÖZBAKAN H. a • g. e • Sh. 11" 
(4i-)i Kunter•·e göre siviller için askeri mahkemelerin zarureti an-

cak adliye mahkemeleri bulunmayan savaş bölgelerinde _işlenen 
suçlar için kabul edilebilmektedir. · 
KUNTER N. O-eza Muhakemesi Hukuku İstanbul-1974 5.B. Sh.104 
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B) YETKİ : 

Askeri Yargıda, mahkemelerin yer itibarıyla yetkilerini 
düzenleyen hükümler rreza Yargılama Hukukuna göre önemli farklılık
lar göst.ermektedir. Bilindiği üzere Ceza Yargılama Hukukunda mah
kemelerin yetkileri ile ilg,ili temel kural suçun işlendiği yer mah· 
kemesinin yetkili kabul edilmesidir. (CMUK. 8/1) Tamamlanmamış suç· 
larda yani teşebbüs hal~nde kalanlarda san icra hareketinin yapıl
dığını, mütemadi ve. müteselsil suçlarda temadi ve teselsülün bitti· 
ği yer suçun işlendiği yer sayılmış ve ® mahkeme yetkili kılınmış
t.ır. ( ct.M. U. K; 8/2.) 

. 
Halbuki Askeri Mahkemelerin yer~tibarıyla yetkilerinin tes· 

biti kçnusunda gözönünde .tutulan kural, s,uçun işlendiği yer a·lma
ynp, failin suçu işlediği anda tabi cı:lduğu kadrQl bağlılığıdır. As
keri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargilama Usulü Kanununun 21 •. maddesi 
"Askeri mahkemelerin yetkisi, nezdinde askeri mahkemekurulan kıtta 

. ' ' 
komut.anı veya askeri kurum amirinin kadr~ ve kuruluş itibarıyla, e· 
mirleri altında bulunan kişiler ile adli bakımdan kendisine bağlan· 
mış birlik veya askeri kurum mensupları hakkında caridir.,,. diyerek 
Askeri Yargıda yetkinin suçun failinin kadr~ itibarıyla bağlı oldu· 
ğu komutanlık veyA amirliğin tabi ~lduğu'Askeri Mahkemeye ait bu-

, 
lunduğunu öngörmüştür. Askeri Yargıda yetki hususundaki bu farklı 
uygulamayı askeri disiplinin kurunması mülahazasıyla açıklayabili
riz.Çünkii Askeri Yargıda gözönünde bulundurulan· ve suçun işlenme
siyle bozulduğu kabul oolunan disiplin, suçun işlendiği yerden çak 
sanığın bağlı bulunduğu birliğin disiplinidir. Bu sebepledir ki 
suç nedere işlenirse işlensinfailin bağlı ~ulunduğu birlik ve kuru· 
mun askeri Nahkeniesinde yargılanmasıyla bu disiplin en seri şekil
de yeniden kurulabilir. (l} 

Bu genel açıklamaları konumuzla ilgili suç tiplerine uygu
larsak, gerek Üst veya Amire Fiilen Taarruz ve gerekse Asta Mües
sir Fiil _suçlarında, suç nerede işlenmiş olursa o·ısun yetkili mah
keme suç· failinin bağlı bulunduğu askeri kurum veya komutanlığın 

' 
tabi olduğu Askeri Mahkeme olacaktır. (2) Ancak bu genel kuralın 
belirli istisnaları da mevcuttur. Bunlardan birincisi geçiai g~-

(ıJ BARANA. "'.Askeri Kazada sallhiyet meselesi" (As.Adl.D.I-IV/226) 
(2) ;A.s.,Yrgt.Drl.Krl. 10.1.1969 3/9 (İ.K.İ.D. Mart-1969 IX/99-7663) 
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revlendirilmelerde uygulanan özel hUkUmlerdir. 353' sayılı kanu
nun 2}. maddesi başka bir birlik veya kurumda geçici görevlendi; 
rilen askeri şahısların bu görevlerinin devamı suresince o; birli· 
ğin veya kurumun bağlı bulunduğu askeri Mahkemenin yetkisine ta-
, ' 

bi olacaklarını öngörmektedir. Ancak burada önemli alan askeri 
kişinin diğer komutanlığrn emri altına fiilen girmiş olması yani 
göreve başlamış bulunmasıdır. (1) 

Diğer bir istisna, "Tabi!. Ha.kim"' ilkesiyle ilgilidir. Su· 
. . . 

çun işlenmesinden sonra herhangi bir sebeple suç failinin baş_ka 
bir mahkeme yetki sahası içinde göre~ alması durumunda dahi dava 

; . 
suçun işlendiği tarihte yetkili olan Askeri Mahkemede görülecek-
tir. (2)· 

Yine savaş hükümlerinin uygulanacağı ilan edilen bölge
lerde herhangi bir sebeple bulunan bUtUn askeri şahıslar ~ böl
ge ka:mutan.ıının nezdindeki Askeri Mahkemeye tabi a.lurlar. (As.M. 
K. Y. U.K. Md .• 25) 

YukarJ,da açıklanan tUm bu kurallara rağmen yetkili Aske
ri Mahkemenin tesbit ~dilemediği askeri şahıslar vaya işledikle
ri suç itibarıyla Askeri Mahkemede yargılanmaları gereken sivil 
şahıslar ~akkınaa. 353. sayılı kanunda özel bir yetki, hUkmU: yer 
almaktadır. Kanunun 22·. maddesi şu hUlaıı.U getirmektedir. "Bir As
keri Mahkemenin yetkisine tabi m:lup da kadr01 ve kuruluş itibarıy· 
la hangi askeri mahkemenin yetkisine girdikleri belli olmayan ki· 
şiler, bC:ilgesindeki bulundukları veya suçu işledikleri yerdeki 
askeri birlik veya kuruniun bağlı bulunduğu askeri mahkemenin yet· 
kisine tabidirler. Yet.kili Askeri Mahkemeler birden fazla alduğu 
takdirde sanığı yakalayan veya soruşturma yapılmasını daha önce 
isteyen kıt''a komutanı veya askeri kurum amirinin nezdinde kuru
lan C]l.Skeri mahkeme yetkili~ir. '" 

' - . j 

(1) A:s·.Yrgt.!çt.Brl.K. 7.5.1969 5/5 (R.G. 31:7.1969 13267) 
Aynı do:ğrul tuda : · 
As.Yrgt.2.D. 9.4.1955 688/520 (LUl.Özb. a.g.e. Sh.987) 

(2) As.Yrgt.ı.n. 27.11.1967 595/57a (Luı.özb. a.g.e. Sh.989) 
Aynı doğrultuda : . 
As.Yrgt.2.JJ. 7.12.1967 595/594 (Luı.ö"~b. a.g.e. Sh.990) 
As. Yrgt. ~,.n. 12.1201967 585/576 (LUl. Ozb. a.g .e. sh. 990) 
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2) KOGUŞTURNA 

Askeri Yargılama Hukukunda, işlenen bir suç ile ilgil:i o
larak soruşturmanın başlatılma~ı ve yürütülmesi, Ceza Yargılama 
Hukukuna göre önemli farklıı1ıklar arzetmektedir. Bilindiği gibi 
C:eza Yargılama Hukukunda, herhangi bir yoldan bir suçun işlendiği· 
ni üğrenen W.Savcısı, derhal sa..ruşturmaya başlayabilmektedir. Hal· 
buki Askeri Ya~gl!lama Hukukunda, bir suç hakkında soruşturma belil 
li bir hiyerarşik prosedüre göre başlamaktadır. 35·3'. sayılı Kanu
nun 95. maddes~ bu hususu şöyle düzenlemektedir. WAskeri birlik 
komutanı veya askeri kurum amiri maiyetinden birinin kendisine ih· 
bar veya şikayet oıunan veyahut diğer suretle öğrendiği suçları 
hakkında askeri mahkemede soruşturma yapılması gerekiyorsa, sanı
ğın kimliğini, isnadalunan suçu ve bu suçun delillerini gösterir 
bir vak'a raporu düzenler ve adli yönden bağlı: bulunduğu askeri 
mahkemenin nezdinde kurulduğu k~t'a kQmutanı veya askeri kuruma
mirine gönderir. Nezdinde Askeri Mahkeme kurulan kıt'a komutanı· 
veya askeri kurum amiri kendisine gönderilen' suç evrakını incele:
dikten sonra Askeri Savcıya gönderir."' D'emek ki Askeri Yargıda ha
zırlık soruşturmanın başlayabilmesi için nezdinde mahkeme kurulan 
kıt'a komutanı veya askeri kurum amirinin işlenen suçla ilgili o
larak askeri savcıya bir soruşturma emri vermesi gerekmektedir. 
Prensib olarak komutanlık soruşturma emri vermediği sUrece askeri 
savcının res'en harekete geçip hazırlık soruşturması yapması mUm
k:ün değildir. (1) 

C' İnceleme konumuz olan suç tiplerinde de durum bu merkez-
dedir. Gerek Üst veya Amire Fiilen Tarruz suçunda ve gerekse Asta 
müessir Fiil suçunda askeri savcının hazırlık soruşturma~ına baş
layabilmesi, nezdinde mahkeme kurulan komutanlığın soruşturma em
ri vermesine bağlıdır • .An:cak, bu genel kuralın, konumuz açısından 
belirli istisnaları da mevcuttur. Bu istisnalardan birincisi 353 
sayılı Kanunun 95/4. fıkrasında gösterilılıiştir~ Bu fıkraya göre 
işlenen suçun ağır cezalı bir suç olması halinde askeri savcı 

(1) MUlga As.M.U.K.na göre askeri yargıda hazırlık soruşturması 
yapmak veya yaptırmak, bu soruşturma sonunda kamu davası açıl
ması gerekip gerekmediğine ka~ar vermek yetkisi dahi kıt'a 
Komutanına {Adli Amirliğe} aitti~ (Mülga As.M.u.K. 86/1-2) 
Geniş bilgi : . 
SAKARYALI z. Askeri Yargilama Usulü Kanunu Ankara-1950 Sh.46 
MUlga ve Mer •·1 Askeri Usul Kanunları hakkında geniş bilgi için 
Bknz. ÖZEK ç. "TUrk Askeri Muhakeme Hukukunda San Değişimler"' 
İ.H.F.M. C.XXX 1964 Sh.2 



. - 191 -

res 'en soruşturmaya başlayabilecektir. Suç tip.lerinin incelenme
si sırasında belirtildiği gibi ltst ve Amire Flilen Taarruz suçu
nu düzenleyen As.C'.K.nun 91. m·addesinin '· ve 4.. fıkraları ile" As
ta Müessir Fiil suçunu düzenleyen As.C-.K.nun 118. maddesinin 3. ve 
4. fıkraları ağır ceza içeren hükümlerdendir ve dalayısıyla bu hü-

i 

kümlerde yazılı suçlarda askeri savc.r doğrudan soruşturmaya başla-
yabilecektir. (1)1 Kanunda yazılı ikinci istisna ""Geçikmesinde sa
kınca bulunan haller"in mevcudiyetidir. Şayet soruşturma emri ve
rilmesinin beklenmesi soruşturmanın selameti, delillerin toplanma
sı açısından zararlı olacak ise bu durumda da askeri savcı res'en 
soruşturmaya başlayacaktır. Her iki durumda da askeri savcı saruş
t.urmaya başladığı. hususunda yetkili komutanlığa bilgi vermekle mü

kelleftir. 
Askeri Yargılama Hukukunda yer alan ve konumuzu ilgilendi

ren diğer takip v:e cezalandırabilme şartlarına da burada kısaca 
gözatmakta yarar vardır. 

Öncelikle takip şartlarından biri say.ılan "'Şikayet"· şartı 
As.{[:.K.nun 3B/A. fıkrası ile açıkca hükme bağlanmıştır. Bu fıkra
ya göre askeri suçların takibi şikayete bağlı değildir. Bilindiği 
gibi şikayet müeasesesi failin cezalandırılabilmesi konusunda ka
mu yararı ile mağdurun takdirine bırakılmış bulunan kişisel yara
rın birbirlerine uygun olduğunu gösteren bir takip şartıdır. (2) 

l 

Ancak askeri su~ların hukuki konusu,- yani korunan menfaat öncelik-
le askeri disiplinin korunması relduğundan, 'kişisel yararın ayrıca 
bir önemi bul~mamaktadır. (3) Bu durumda gerek ltst veya Amire Fi

ilen Taarruz suçunu düzenleyen As.cı:.K.nun 91. maddesi ve gerekse 
Asta Müessir Fiil suçunu düzenleyen As.c.K.nun 117. maddeleri "As-

, ! • 

keri Suç"' ni t~liğine haiz bulunduklarından bu suçlardan yapılacak 
takibatta şikayet bulunup bulunmaması önemli de:ğildir. ~atta Aske
ri Yargıtay çeşitli kararlarında As.CY.K.nun atıfta bulunduğu ve 
T".G-.K.nda yer alan suçların dahi askeri suçlar o;lacaklarına ve bu 
suçlarda da şikayet şartıı:ıın aranmaması gerektiğine hükmetmiştir(4 

(1) Askeri Yargıtay 91. maddeyi .bütün:ü itibarıyla ağır cezalık.me
vaddan kabul etmektedir. 
As~Yrgt.Gnl.Krl. 22.7.19:55 1527/65 (Lü1.Özb. a.g.e. Sh.67:~) 

' 1 

(2) DÖNJ.V1EZER-Efil'iAN Naz. ve Tat. Ceza Hukuku C'.I Sh.,6?-367 
(}) As.Yrgt.Gnl.Krl. l~.1.1956 3100/8 (As.Adl.D. Y:rl V Sh.3'2?) 
(4) As.Yrgt.4-.D • .J.4-.1972 105/110 (Lül.Özb. a.g~e. Sh.417) 

As.Yrgt.3.D. ·13.1.1970 14/17 (LUl.Ö.zb. a.g.e. Sh.417) 
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Burada son alarak konumuzla_ilgili bulunduğundan askeri şahısla
rın !JI·.<ı.K.nun 456. maddesi gereğince takibi yapılan suçlarında 
"Şikayet'f şartına da balanak gerekir. Bilindiği gibi T.C.K.nun 
456/~. maddesinde yazılı kasten hafif müessir fiillerde suçun ko
vuşturulması mağdurun şikayetine bağlıdır. Aynı suçun askeri şa
hıslar arasında işlenmesi halinde bu şart aranacalanıdır ? Kanaa
timce As. ff.K.nun 48/.A'. maddesi sadece askeri suçlarda şikayet şar
tını aramaktadır. T' .c. .• K.nun 4:56/4. fıkrası As.C'.K.nunda yeralmadı· 
ğı gibi, bu maddeye herhangi bir atıfta bulunmadığından askeri suç 
niteliğinde değildir. Dolayısıyla, bu suçtan yapılacak takibatta 
mağdurun şikayeti aranmalıdır. Askeri Yargıtayın görüşü de bu doğ
rultudadır.(l) Burada, konumuz açısından önemli bir pro-blemin de 

. ' 
üzerinde durmak gerekir. Bilindiği gibi Askeri Ceza Kanununda ba-
zı özel iştirak halleri mevcuttur. Örneğin As.C.K.nun 109. madde
si 111Astına suç yapilmasını teklif eden üstün de aynı suçtan sorum· 
lu olacağı"' nı öngörmekte

1

dir. Bunu konumuza uygularsak, şayet ara· 
larında astlık-ü~tlük ilişkisi almayan askeri şahıslar arasındaki .. 
bir suça üst tarafından bu şekilde iştirak edilmiş ise ve işlenen 
suç şikayete tabi (T.O-.K.nun 45·6/4) bir suç olup, mağdur şikayet
çi olmassa, üst hakkında nasıl bir uygul~a yapılacaktır ? Kanaa
timce burada üst.As.C.K.nun 109. maddesi: ile yapılan atıf nedeniy
le cezalandırılacağından, askeri bir suç söz konusudur. Askeri suç 
ların şikayete bağlı olmadığı As.c·.K.nun 48/A. maddesinde açıkca 
belirtildiğine göre, burada mağdur şikayetçi olmasa dahi, üst hak
kında ceza tertip edilmelidir. Askeri Yargıtay da benzer bir alay
da ayni düşünceyi uygulam~ştır. (2) 

Diğer takip şartlarından a:lan "Talep'" "'Karar'" ve "İzin" 
şartlarının konumuz açısından fazla bir önemi bulunmadığından ü
zerinde durulmayacaktır. Bu şartların konumuz açısından uygulan
maları mümkün görülmemekle birlikte şartlar bulunduğunda Askeri 
Yargıda da tatbik edilebilirler. Ancak As .a.-.K.nun 48./B. fıkrasın
da öngörüldüğü üzere askeri kazaya tabi olupta takibi izne bağlı 
suçlarda izin vermeye yetkili makam Milli Savunma Bakanlığıdır. 

(1) As.Yrgt.ı.D. 3320/3~01 26.7.1960 (ÖZBAKAN. H. As.Yrg.K.-1964./9) 
(2) nıAstı olan J. erine emir vererek diğer eri dövdüren· sanık ast

sabayın As.c.K.nun 109. ve ~o. maddeleri gereğince, müessir fi
il suçundan sorumlu olması nedeniyle, dövülen mağdur erin şi
kayetçi almaması sebebi ile sanık er hakkında K.Y.o.K. verilme 
si sanık astsubayın sorumluluğunu etkilemez."' 
As.Yrgt.Drl.K~l. 4.6.1971 45./44'+ (ÖZBAKAN H. As.c.K. Sh.251) 
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Burada Askeri Yargıya özgü, bir takip ön şartından da 
bahsetmek yerinde olacaktır. Bu şart, As.c.K.nun 6. maddesinde 
yer almaktadır. Bu maddeye göre, "Müttefik hültjimetlerin askeri 
şahısları ile müşterek Vazife sırasında, bu şahıslara karşI ya
pılan askeri suçlar, müttefik hükümetler ile mukabele-i bilmisil 
mukavelesi varsa Türk askeri şahıslarına-karşı yapılmış sayılarak 
ona göre cezalandırılır."' Görüldüğü gibi, bu hükme göre bir türk 
askeri kişisinin yabancı müttefik orduya me~sup askeri şahsa kar
şı işlediği suçtan Askeri Ceza Kanununa göre sorumiu olabilmesi 
için, belirli . bir şartın gerçe.kleşmesi gerekme~edir. Örneğin 
konumuz açısin·dan, . bir türk askerinin kendinden üst rütbeli bir 
müttefik yabancı ordu mensubuna karşı iş~ediği müessir fiil suçu
nun, Uste Fiilen Taarruz oiarak kabul edilebilmesi için, bu ya
bancı devlet ile Türkiye arasında "Mµtekabiliyet" anlaşmasının 
bulunması gerekir.(l) 

Bu bölümde, askeri suçlarda mahkemelerin kuruluş şekli i
le şahsi dava ve davaya katılma konuları üzerinde de kısaca duru
labilir-• 

Bilindiği gibi, askeri mahkemelerde yargılamalar 35~ sa-
• 

yılı kanunun 2. maddesi ile bu kanuna 22.1.1981 tarihinde eklenen 
ek maddeler gereğince heyet olarak veya tek hakimli olarak yapıl
maktadır. İşte b~ hükümlere paralel olarak inceleme konumuz ~lan 
suç tiplerinin her ikisi de h~yet halinde kurulacak mahkemelerde 
görülen suçlardan sayılmaktadır. (2) 

Öte yandan As.cr.K .• nun 257. maddesi "Davaya . katılma"' ve 
"Şahsi dava'" konulanı.. ile ilgili açık bir hüküm getirmektedir.Bu 
maddeye göre "Ask~ri mahkemelerde katılma yolu ile dava olunab.ile• 
ceği gibi şahsi davada açılabilir. Bu hallerde ~eza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun hüküinleri tatbik olunur."' denmekte ve C'eza Yargı
lama Hukukunda da suçtan zarar gören kimse, hazırlık soruşturması 

(1) 

(2) 

ERMAN s:. Askeri Ceza Hukuku İstanbul-· 19S3 ,Sh .. 104: 
TUZUN R. Askeri Yargıda Kamu Davası (As.Adl.D. 1968 Sh •. 4·6) 

j . 

"As.cr.K.nun 91/1. maddesinin az vahim hal .fıkrasına tebaan 
hakkında dava açılan sanığın, tek hakimle yargılanması kanu
na mutlak aykırılık teşkil eder." ... 
As.Yrgt.4.D. 8.:5.1983 184/149 (Lül.Ozb. a.g.e. Sh.690-8) 
Aynı konuda : 
As. Yrgt. 3-'.D. 27·.s .• 19a5 418/4122 {Yayınlanmamıştır .. ) . . ' 
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safhasında kanunda açıklanan yetkili mercilere ve son soruşturma 
safhasında ise Askeri Mahkemeye müracaatla davaya müdahale tale.
binde bulunabilecektir. Müdahale talebi kabul edildiği takdird~· 
müdahil CT.M.u.K.nda yazılı tüm hakları kullanması mümkündür. (1) 
Müdahale talebinin reddedilmesi halinde durum iki yönden incele
ne bilir. Müdahale talebi birlik komutanlığ~ tarafından reddedil
mişse buna ilişkin bir itiraz yolu bulunmamaktadır. Kanaatimce 
t.aıep sahibi bu halde üst komutanlığa şikayet hakkına sahiptir. 
Şeyet müdahale talebi ~skeri Savcı tarafından reddidilerek kovuş
turmaya yer almad~ğı kararı verilmişse talepte bulwıanın da bu 
karara itira~ hakkı mevcuttur. (As.YUK. Md.107) Keza müdahale ta
lebi mahkeme tarafından reddedilmişsemağdur temyiz yoluna başvu
rabilecektir. Diğer taraftan Askeri Yargılama Hukukumuz takibi 
şahsi davayla mümkün bulunan suçlarda askeri mahkemelere şahsi 
dava açılmasını kabul etmiştir. Bu durumda şahsi dava hakkında 
a~M.U.K.nunda yazılı hükümler askeri mahkemelerde de aynen uygu
lanacaktır. 

Burada san olarak dava zamanaşımı konusu üzerinde durula
bilir; As.C.K.nun 4i9. maddesi,. bu konuda Türk Ceza Kanununa atıf 
yaptığı için, askeri suçlarda belirli istisnalar haricinde, dava 
zamanaşımı ile ilgili olarak T.C..K.nun 102-111. maddeleri geçer
lidir. Konumuz ile ilgili suç tiplerinde de aynı hükümler uygulan
maktadır. Bu nedenle, dava zamanaşımın:? hesaplarken As.ff.K.nun 
91. 117. ve 118. maddelerinin uygulanması istenen fıkralarında ya
zılı cezaların azami haddi esas alıncaktır. (2) Ancak burada 117/2 
fıkranın kabahat nev''inden ceza içermesi nedeniyle zamanaşımı sü
resinin bu husus dikkate alınarak hesaplanması gerekecektir. (3) 

(1) Nitekim Askeri Yargıtay, müdahale talebinde bulunan şahsın 
aynı davada sanık durumunda bulunmasının talebinin reddine 
gerekçe CDlamayacağına karar vermiştir• 
As.Yrgt.2.n. ıı.2.1981 48/49 (Luı.özb •. a.g.e. Sh.1214.) 

(2) Askeri Yargıtay bir kararında "dava zamanaşımının hesabında 
esas olan cezanın, uygulanması istenen veya mahkemece kabul 
olunan fıkranın tazammun ettiği ceza olmayıp, mücerret mad
dede yazılı fıkralardan en ağır cezayı müstel,zim olan fıkra
nın ihtiva ettiği aezad.Lr."' demekte ise de bÜ düşünceye katıl
mak' mümkün değildil?'. .T .cr.K.nun 102. maddesi, eylemin kanunda 
müstelzim bulunduğu cezanın yukarı hatdini esas aldığına göre 
sanığa mmaddenin hangi fıkrası isnat edilmişse,~ fıkrada ya-
zılı ceza miktarı esas ·alınmalıdır. · 
Bknz.As.Yrgt.ı.D. 26.41-.1960 1974/1745 (Lüı.özb.a.g.e .• Sh.419) 

(3i) As.Yrgt.Gnl.Krl. 8.6.1962 1061/28 (ÖZBAKAN H. As.C.K. Sh.92) 
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}.) MÜEYYİDE 

İnceleme konumuz olan suç tipleri müeyyide olarak değişik 
er.ezalar öngörmektedirler. Bunlar, Askeri Ceza Hukukuna özgü bir 
ceza olan kısa hapis cezasından, hapis,.~ğır hapis ve mUebbed ha
pis ~ezalarına kadar muhtelif nev''ileri kapsamı içine almaktadır. 
Yine her iki suç 'tipinde de ölüm cezaları m·evcuttur. Öngörülen 
yaptır.:ıımlarI- her suç tipi için ayrı ayrı incelemek daha yararlı 
olacaktır. 

A)' Üst veya Amire Fiilen Taarruz suçunda öngörülen müey
yide : 

As.G'.K".nun 91. maddesinin ı. fıkrasında yer alan basit Fi
ilen Taarruz suçu üç seneden başlayan hapis cezası öngörmekte, fı1 

ra az vahim hallerin kabulü durumunda, hapis cezasının altı sınırJ 
nı altı aydan başlatmaktadır. Her iki durumda da fıkrada hapis ce· 
zası ile ilgili bir üst sınır gösterilmemiş ~lup, gerek doktrinde, 
gerekse Askeri Yargıtay kararlarında T.C.K.nun 15. maddesinin hük
münün burada da geçerli olacağı ve dolayısıyla, e:ezanın üst sını
rın.:ıın yirmi yıl olacağı kabul edilmektedir. Aynı şekilde, maddeniD 
2. f'ıkrasırida düzenlenen vasıf'lı Fiilen Taarruz- suçunda da f'ıkra, 
beş sene ha.pis cezası öngörmekte ve yine az vahim hallerde hapis 
CBzasının bir yıldan başlayacağını hüküm altına almaktadır. İlk 
fLkrada olduğu gibi bu fıkrada da cezanın üst sınırı gösterilmedi
ğinden, As.C.K.nun 22. ve T.G-.K.nun 15.·. maddeleri gereğinc·e hapis 
crezasının yukarı haddi yirmi yıl ~lmaktadır. (l} Maddenin ağır ne
ticeli Fiilen Taarruz suçunu düz~nleyen 3. fıkrası öIUm cezası ön
görmektedir. Yine d.iğer fıkralara paralel crlarak, bu fıkrada da az 
vahim hallerin bulunması duru.niunda creza indirilmekte ve onbeş se
neden başlayan ve suçun vehamet derecesine göre mahkemenin takdiri 
ne bırakılan ağır hapis veya hapis cezası uygulanmaktadır. öte yan 
dan ağır neticeli Fiilen Taarruz suçunu düzenleyen, maddenin son 
fıkrası, tahribat hali. için qnbeş seneden başlayan ağır hapis, ö~ 

• 1 • : ~ 

lüm halinde ise' ölüm ce.zası ~ngörmekt_e, ikinci halde az vahim hal-
lerd~ müebbed ağır hapis aezası da verilebilecreğini hUlane bağla
maktadır.( 2) 

(l}' "'As.<r.K.niın 91/2 0 fıkrasında yazılı _hapis ·c.ezasının azami 
haddi T.().,.K.nun 15,. maddesi muvacehesinde 20·senedir."' 
As.Yrgt..!çt:.Brl.Krl. 8.1.1969 7/1 (MİS. o·. As.ct.K. 1976 Sh.171) 

(2) "As.e-.K.nun 91. maddesi ağllr cezalık mevatdandır.."' 
As.Yrgt.Gnl.Krl. 22.1.195,5 1527/a3 (Lü:l.Özb. a.g.e. Sh.673) 
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Görüldüğü gibi, maddenin tüm fıkralarında genellikle, uy
gulanacak cezanın alt sınırı gösterilmekte, üst sınır olarak ise 
~ürk ceza Kanununun ikinci babında belirtilen nisbetler esas alın
maktadır. Bu d-qrumda, mahkemece öncelikle ~zanın asgari haddinin 
uygulanması düştinillecek, ancak alt sın~rdan uzaklaşılmasanİ gerek
t:iren sebepler mevcutsa a~ttırma yapabilecektir. Asgari hadden u
zaklaşmanın tamamen mahkemenin takdirine kalan bir husus olduğunu 
ancak bu halde de makul .tfe mantıklı gerekçe gösterilmesi zorunlu-
1 uğu bulunduğu Askeri Yargıtayın muhtelif kararlarında yer almak
tadır. (1) Ö.rneğ,in bir kararda Askeri Yargıtay "Eratın huzurunda 
astsubaya karşı iş~enen müessir fiilde teşdit sebepleri mevcut bu
lunduğu"1 na· hükmetmiştir. (2) 

Burada, askeri suçlardan verilecek hürriyeti bağlayıcı ce
zaların nas~l infaz edileceği konusu üzerinde de kısaca durulabi
lir. As.CJ.,.K.nun ,9. maddesi bu hususta şöyle bir düzenleme geti.r
mektedir. Failin subay, askeri memur veya askeri öğrenai alması 
durumUil.da verilen cezanın ordudan ilişiğinin kesilmesini gerekti-

. ı ' 

ren bir c:eza olmaması ·halinde ; veya failin erattan Q}lup da suçun 
askerliğe duhuldensonra işlenmiş bulunması ve aeza miktarının al
t-ı ayı aşmamış o:l!ması halinde hürriyeti bağlayı;cı cezanın askeri 
cezaevinde infaz edilmesi öngörülmekted.ir. Bunlar dışında kalan 
hallerde ise genel cezaevlerinde çektirilir. (3) 

(l)' "Mahkemelerce cezanın alt sınırından uzaklaşmayı haklı göste
ren mantıklı ve abjektif sebeplerin varlığı halinde, arttırma
nın ne miktarda olacağı hususunda bir ölçü ka.ymak mümkün crlma
yıp, bunun tayininin duruşmanın bütün safahatinden fiilin iş
leniş biçimi ve f~ilin şahsiyeti hakkında en yakın bilgiyi e
dinen hakimin mutlak takdir haiq.arına ilişkin bir keyfiyet· o
lacağından ••• "' 
As.Yrgt. Drl.1Cr. 10.4}.1986 33/3.7 (As.Yrg.K.n. MSB-1987 Sh.l,) 
"'Mahkeme, artt.:rrma gerekçesi olarak hUkiimde, faile veya fiile 
ilişkin a;bjektif ölçüleri ortaya koymak zorundadir."' 
As.Yrgt.,.rr. ~.10.1986 258/225 (As.Yrgt.K.D.MSB-1987 Sh.190) 

(2) As.Yrgt.4.D. 22.2.198~ 225/195 (Lül.Özb. a.g.e. Sh.345) 
{ :5) "Askeri kişiler hakkında hükmedilen hürriyeti bağlayıcı ae za

ların infaz yeri hakkında kanunumuzda kabul edilen sistemtea
rik esaslara da uygun o:lup, gerçekten mahkumiyet dolayısıyla 
asker kişinin cırdu ile ilişkisi kesilecek ve infazdan sonra 
orduya dönemeyecek ise in'fazın genel cezaevinde yapılmasının 
1973 La Haye Uluslararası Askeri Ceza Hukuku ve harp Hukuku 
kongresinde de uygun görüldüğü" hakkında Bknz. 
ERMAN s. Askeri CJeza Hukuku !stanbul-1983 Sh. 238 



- 197 -

Bu kısımda in~elenmesi gereken bir başka konuda, tlst ve
ya Amire Fiilen Taarruz: suçundan verilecrek cezanın. ertelenmesinin 
mümkün cıil.~p ailmadığıdır ? Askeri C'eza Kanununun sistemi bu husus
ta bazı özellikler göstermektedir. Te<tll müessesesi ile ilgili a
larak As.~.K.nun 41. maddesi ayrı bir düzenleme getirmekte ve te
ctllin konusu bakım.ı:ndan Askeri ~eza Kanununda yazılı ba~ı suçlar
dan dolayı verilen crezaların tecil edilemeyeceklerini öngörmekte
dir. Bu maddeye göre Askeri Qeza Kanununun 3. babının 5. faslında 
yazılı suçlardan (8·4. madde hariç a-lm~k kaydıyla} hükmedilen o-eza
lar tecil edilemez. İncelenen suç tipi crlan As.G-.K.nun 91. maddesi 
de bu bölümde yer aldıığı için tecili mümkÜn değildir. (1) Ancak 
maddede bu kuralın.bir istisnası da gösterilmektedir. Şayet suç 
faili ıa yaşından küÇük olursa veya 70 yaşından büyükse ve bir yI.l 
dan az hapis cezasına mahkum edilirse ve 647 sayılı kanunun 6. mad 
desine 1712 sayılı kanunla eklenen fıkradaki ve 225? sayılı kanu
nun 38. maddesindeki şartlar mevautsa bu suçtan verilecek cezanın 
tecili kabildir. f 2) Burada konumuzla ilgilli olarak içtima netice
si, tecili mümkün al.an bir suç ile 91.·maddede yazılı suçun ceza
ların.mı aynı hükümde birleşmesi halinde 6•7 sayılr kanun hükümle
rinin uygulanıp uygulanmayacağı üzerinde de kısaca durmak yararlı
dır. Mevcut tatbikata göre bu durumda içtima neticresi ortaya çıkan 
cezanın ertelenmesi mümkün olmamaktadır. Askeri Yargıtay 196i ta
rihli içtihadı birleştirme kararı : ile aynı hüküm içinde içtima e
dilen cezalardan birinin tecili mümkUh bulunmadığı takdirde içti
ma edilen cezanın da ertelenemeyeceğini karara bağlamıştır. (:;) 
Anaak kanaatimce ayrı yargılama yap2ldxğı takdirde tecili mUmkUn 
bulunan bir suçu+ı sırf tecili mümkUn almayan bir suç_ile içtima 
etmesi nedeniyle bu imkandan mahrum bırakılması tecil müessese·si- . 
nin amacına ters ; düşmektedir. (4) 

(1) "Hürriyeti bağlay'ıcı cezanın ertelenmesine yasal a:lanak bulun
mamasına göre ; sanığın bu konudaki .talebinin karara bağlanma
mış olmasındaki noksanlık bozma nedeni sayılamaz.~ 
As.Yrgt.2.D. 10.12.1986, 285/269 (As.Yrgt.K.D. MSB-1987 Sh.249) 

(2) As~~.K.nun tedvini sırasında tüm askeri suçlar hakkın.da tecril 
im~anı kabul edilmişse de, 5.5.1940 gün. ve 3821 sayılı kanun
la 47. maddeye sınırlamalar getirilmiştir. 

(3.)'• As.Yrgt.İçt.Brl.Krl. 17.11.19611916/51 (ÖZBAKAN H. a.g.e. 27) 
(4) Ayrıntılı bilgi için Bknz. III. Böltlm İçtima Sh.126 
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B} Asta Milessir Fiil suçunda öngörillen müeyyide : 

Askeri creza Kanununun 117. maddesinde yaralan basit1 asta 
müessir fiil suçu için maddenin 1. f~krası iki seneye kadar hapis 
cezası öngörmektedir •. Öngörülen bu ceza mi.ktarı ilst sınırı göster
mekte· olup As.c.K.nun 22. ve T".C".'..K.nun l~:. maddeleri hilkUmleri ge
reğince hülanedilecek hürriyeti bağlayıcı cezanın. alt. sınırı yedi 
günden başlamaktadır. öte yandan ayn~ maddenin 2 • .fıkrası suçun 
a~ ·vahim cdarak kabul edilmesi durumunda faile kısa hapis cezası 
verilebileceğini hü~e bağlamaktadır. (1) Bilindiği gibi Askeri 
<reza Kanununtln 23-. maddesi k:lsa hapis cezalarını a) Göz hapsi b) 
Oda h~psi ve c) Katıksız hapis a;lma.k ~zere üç kısma ayırmaktadır. 

Yine bu maddeye göre subay ve askeri memurlar haı.kkında dört hafta
ya kadar göz h~psi veya cıda hapsi, erat hakkında ise dört haftaya 
kadar o:da hapsi veya üç haftaya kadar katıksız hapis cezaları ve
rilebilmekt.edir. (2) Yine aynı maddenin 4. fıkrası orta öğretim 
muadili askeri öğrencilere kısa hapis cezas~ verilemeyeceğine a
mildir. 

Asta Müessir Fiil suçunun vasıflı halleri ise.As.C.K.nun 
118. maddesinde hükrfıe bağlanmıştır. Bu maddenin 1 • .fıkrası miles
sir fiil suçunun ~ahribata yol açması dur~unda fail hakkında beş 
seneye kadar hapis çezası hükmedilebileceğini öngörmektedir. Bu 
miktar: cezanın azami haddi olup, T.c.K.nun 15. maddesi mucibince 
cezanın alt sınırı yedi' giln hapis a:larak tatbik edilec·ektir. Yine 

. ' 

aynı maddenin ikinci .fıkrası "Daha ziyade vahim hallerde'" hülanalu-
nacak cezanın altı ay hapis cezasından az alamayacağını, ilst sını
rın ise beş yıl hapis olduğunu hükme bağlamaktadır. Maddenin }. 
fıklı'ası ise fiilin teammUden işlenmiş ctlması halini hUkilm altı~a 
almakta ve· bu halde .faile on seneye kadar ağır hapis cezası veri
lebileceğini öngörmektedir. (') Burada da cezanın alt sınırı gös
te:;-ilmemiş a:il.makla beraber T .c.;.K.nun 13:. maddesi gereğince asgari 

(1) "'As • .0'.K.nun 117~ maddesinde yazılı kısa hapis cezasının aske
ri mahkemelerin vazifesi haricinde birakıldığına dair 477 sa
yılı kanunda herhangi bir kayıt ve sarahat olmadığ.x ••• 1'" 
As.Yrgt.}·.D". 7.12.1964 4-9/139 (MİS O'·~ As.e.K.-197~ Sh.223) 

(2) V:Askeri Ceza Kanunu tatbikatında astsubaylara göz hapsi ceza
sı. verilemeyeceğinden ••• " 
As.Yrgt.35.D. 30.5.1967.24-2/241 (LilJ..Özb. a.g.e. Sh.,345) 
"Katıksız hapis"' ·cezasının anayasa:ya aykırı olmadığına dair 
B.Iaız. Anayasa Mah.27.1.1965 41166 {Resmi G. 6.2.1967 12520) 

(3) J.•ıaddedeki "Teammild"' Unsuru hakkında geniş bilgi için Bknz. 
I.V- Bölüm Asta Mile sair Fiil - Suç tipinin çeşitleri-
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haddin bir sene ağır hapis olarak kabul edilmesi tabiidir. Son o
larak maddenin «. fıkrası müessir fiilin ölümle sonuçlanması ha
linde faile on seneden az-olmamak üzere hapis ceşası verilebile
ceğini Öngörmektedir. Ayrıca T.C.K.nun 13. maddesi gereğince, bu
rada ce'zanın azami haddi 24+ sene ağıır hapis o;larak kabul edilecek-

1iir. 
Burada :san olarak,. çalışma konumuz olan suç tiplerine 

uygulanan cezaların nitelikleri ve bu cezalar ile mahkumiyetin ka-
nuni sonuçlarına da kisaca göz atılabilir.: 

: Askeri suçlarda verilen ölüm cezası bazı yönlerden ayrı
lıklar göstermektedir. As.CY.K.nun 20. maddesine göre işlenen suç 
askeri bir S·UÇ ise,, asker kişil.er hakkındaki ölüm cezası kurşuna 
dizilme suretiyle infaz edilmektedir. B~a karşılık suç askeri bir 
suç olmayıpta hem ask~r hem de sivil kişile~ tarafından iştirak 
halinde işlenmiş ise öiüm crezası bütün failler hakkında T.cr.K.nun 

.. 1 

12. maddeı:sine göre asılmak suretiyle yerine getirilir. Keza barış 
zamanında_ 35' sayılı kanununun 244/3. ma~desi gereğince ölüm ceza
sının yerine getirilmesi TBMM'nin kararına bağlı olduğu halde sa
vaş zamanında bu karar aranmadan ~ürk Silahlı Kuvvetler Komutanı
nın onayı ile infaz yapılabilmektedir. (1) 

'. 

Askeri suçlarda yerilen ağ~r hapis ve hapis cezalarını~ 
ise genel c.eza kanununa göre bir farklılllğı bulunmamamaktadır. As • 

. . 
C.K.nun 22. maddesine göre ":Ağır hapis ve hapis cezalarının mahi-
yeti ve neticeleri ve icrası T.CT.K.nunda yazılı kaidelere ~abidir~ 
Şu halde bu aezaların asgari ve azami sınırları ve bu cezalarla 
mahkumiyete ilişkin olana kanuni neticeler bakımından (Örneğin TCK 
31, 33. Md.leri) Genel Ceza Kanunundaki hükümler· askeri mahkeme
lerde de geçerlidir. 

Askeri Ceza Kanununun-29. maddesinde gösterilen fer'i ce
zalar ise "Tard-"' ve "İhraç•tt cezalarından ibarettir. Bu ce:zaların 
mahiyeti ve neticeleri ise kanunun ,0.-33'. maddelerinde belirtil
miştir.· ( 2) 

(1) Ayrıntılı bilgi için Blaı.z. 
T .B.M.M. 6. 6.195,6 giln ve 18956 sayılı tefsir kararr 
(Resmi gazete 21. 6.1956 gün ve 9338 sayıJ., 

( 2) ERNAN S. Askeri Ceza Hukuku İstanbul-198:3:' Sh. 250-261 
As.Yrg~.2 .• n. 10.11.1968 8_6.3/85 .. 1 (Lül.Özb. a~g.e. Sh.389) 
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VI - S O N U Ç 

Askeri Ceza Kanununda yer alan müessir fiil suçlarını in
c~lemeye çalışt~ğ:ı:mız bu araştırmamızda, Askeri mevzuatta mü~ssir 
fiil suçlarının düzenlenme şekli, gayesi, ".Mahsus suç" niteliği, 

' . . 
korunan hukuki menfaat ve uygulanma tarzları hakkında bilgiler ve-
rilmiştir. Bu araş~ırmamızdan anlaşılacağı üzere Silahlı Kuvvetle
rin temel unsurlarından biri crl.an askeri disiplinin korunması ve 
askerlik mesleğine özgü zarlukların yarattığı stresli a:rtamda iş
lenebilecek bir takım suçların değişik düzenlemeler gerektirmesi 
nedenleriyle, Aske.ri Ceza Kanunumuzda ayrıca hükiimlendirilmeleri
ne ihtiyaç duyulan· suçlardan birisi de Müessir Fiil suçları olmuş
tur. Böylece askeri şahıslar arasında işlenen müessir fiil suçla
rınq.a, Türk C.eza Kanununun ~abul ·ettiği sistemden ayrılınarak ge
rek unsur ve gerekse müeyyide itibarıyla tamamen farklı bir görüş 
kabul edilmiştir. 

filez çalışması içinde de belirttiğimiz gibi, Askeri Ceza 
Kanununda müessir fiil suçları Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerar
şik yapısını a:luşturan ast ve üst ayırımına göre tanzim edilmiş
~ir. Ancak Üst v~ya Amire Fiilen Taarruz suçunu düzenleyen 91.mad
de ile Asta Müessir Fiil suçunu düzenleyen 117. ve 118. maddeler, 
birbirile .. rinden nitelik ve nicelik olarak ço:k farklı hükümlerdir. 
Üst. veya Amire karşı işlenen müessir fiil suçlarının müeyyide_len
dirildiği 91. madde, salt şahsa karşı işlenen bir müessir fiil 
sJçunu değil, aynı zamanda bir itaatsi~lik suçunu ve resmi hizmet 
statüsünde bulunan kişilere karşı işlenen şiddet. suçlarını da bün
yesinde barındırmaktadır. Öte yandan Asta Müessir Fiil suçunu dü-

. ' zenleyen 117. ve 118. maddeler de müessir fiil eylemleri yanınaa, 
üst veya amirin astları üzerin~eki nüfuz v~ yetkilerini suistimal 
etmelerini önleyici nitelikte hükümlerdir. Dolayısıyla _bu maddel.e
rin silahlı kuvvetlerde korudukları hukuki yarar çok geniş kapsam
lıdır. :Şu nedenlerle, müessir .fiil suçlarının Askeri Ceza Kanunun-. 
da ayrıca düzenlenmiş olmalarını gerekli görüyor ve buna ihtiyaç 
olmadığı konusundaki eleşt~rilere katılmıyorum. 

Ancak Askeri Ceza Kanununda-yer alan bu hükümlerde, gerek 
sistem ve gerekse tedvin şekli ve biçimi olarak önemli hata ve ek
sikliklerin bulunduğu da b~r gerçektir. 
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Öncelikle, üst-a~t ayırımının san derece katı bir biçim
de ve fark gözetmeksizin dikkate alınması, tatbikatta adil crlma-

• • 'ı 

yan sonuçlar vermektedir. Özellikle erbaş ve erler arasında işle~ . . 
nen müessir fiil suçları ile diğer rütbeli askeri şahıslara karşı . ' . 

işlenen müessir fiil suçlarının aynı cezalara tabi olması, cezala
rın ağırlığı da nazara alındı:ğında adaletsiz olabilmektedir. 

Keza maddelerde yer alan cezai müeyyidelerin alt ve üst 
sınırlari arasın4a büyük fark bulunması ve bazı fikralarda sadece 
üst sınırlill gösterilmesi, uyg'll;lamada değişik kararlara yol açmakta 
ayrıca maddeler arasındaki ahenk ve ölçüyü bözmaktadir. 

Ge~ek Türk.Ceza Kanununda, gerekse Askeri Ceza K8:nununda, 
müessir fiil suçlarının netice nedeniyle ağırlaşmış. hallerinde o.b
je.ktif sorumlUiu·k es~sının benimsendiğin~ be.lirtmiştik. İnce~eme:· 
konumuz olan suçlarda da ağır' neticelerin mey~ana gelmesi halinde, 
failde bu sonuçlar açısandan suç kastının olup almadığına önem ve
rilmemekte ve sonucun ~bjektif olarak öngörülebilmesi yeterli ka-

. ' . 
bul edilmektedir. Ancak modern aeza kanilnları günümüzde o:bjektif 
sorumluluk hallerini mümkün olduğu kadar azaltma yoluna gitmekte
dirler~ Bu nedenle kanunlarımızda yer alan müessir fiillerde, mey
dana gelecek ağır sonudardan faili sorumlu tutmak için kastının 
bulunup bulunmadığını veya en azından taksir derecesinde kusurunu 
aramak doğru a:il.acaktır. 

Fiilen Taarruz suçunun düzenlendiği 91. maddenin ilk üç 
fıkrası,- üste fiilen taarruz ile bu e.yleme teşebbüs arasında hiç 
bir fark görmemiş olmakla hukuk anlayaşına ters bir durum ortaya 
çıkmıştır. Her ne kadar bu düzenleme askeri disiplin~n korunması 
gayesini te'mine ilişkin bir tedbir ise de en azında failin ihti
yarıyla vazgeçme yada faal nedamet hallerinde bir indirimden ya
rarlanması gereklidir. 

Yine 91~ maddenin 4. fıkrası, hem mağdurda tahribat mey-
: ' 

dana gelmesi halinde uygulanacak cezayı, hem de mağdurun ölümü ha-
linde uygulanacak cezayı aynı fıkra içinde göstererek şekli bakı
mından'. hatılı bir tedvin tarzı sergilenmektedir. 

As.CJ...K.nun 91. maddesi ast tarafındanüst. veya amirinin öl
dürülmesi halinde verilecek cezayı tayin ettiği halde, 118. madd~
de kastın aşılması suretiyle adam öldürmeden bahsedilmektedir. Bu 

w. e. 
· Kunılu 

yültse'ltö~etilll er1'e~ 
DokÜJilantasyon 1v1 
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maddede fiilin kasten veya teammüden işlenmesi halinde verilecek 
cezaların tayin edilmemesi kanundaki bir boşluğu göstermektedir. 
Halbuki bu maddenin emsali T .cr.K.nun 4-52. maddesi kast halinde 
449. maddeyi· ve teamnıü& halinde ~50. maddeye atıf yapmaktadır. 

öte yandan 118. maddenin 2. fıkrasında sözü geçen "daha 
ziyade vah,im haller"' in neler olabileceği anlaşılamamaktadır. Çün 
kil ı. fıkra "Tahribattan'!' bahsetme·ıctedir. Tahribat ise uzuv zaafı 
veya tatili alarak.kabul edildiğine göre bundan daha vahim sonucm 
ne olabileceği düşünülmektedir. 

Yine 118. maddenin }. fıkrasında yazılı "'Teammüd". halinin 
tesbiti tatbikatta zorluklar yaratmaktadır. 

Gerek 91. maddede gerekse 118. maddede yer alan "'rahribat1 

halinin ne anlama geldiği hususunda yasada bir açıklık bulunmadı
ğından, niteliği yargıtay kararları ile açıklanmaya çalışılmakta 
ve uygulamada çelişkiler ortaya çıkmaktad~r. Bu nedenle bu husus
ta T'.cr:.K.nun 46.6. maddesinde y~zılı olduğu gibi net bir düzenleme 
yap~lması gerekmektedir. 

Keza her iki maddede de az vahim hallerin bulunması duru
munda ~ezan1n indirileceği öngörülmektedir. Ancak bu hallerin ne
ler alabileceği yasada belirtilmediğinden soyut bir kavram crlarak 
kalmakta ve farklı uygıilamalara·.yo:ı açmaktadır. 

Aslında bu eleştirileri çoğaltmak mümkündür. 1930 tarihin· 
de yürürlüğe giren ve o tarihten bu· yana fazla bir değişikliğe uğ· 

ramayan Askeri Ceza Kanunumuzun senelerden beri gündemde 'olan ye

ni tasarısının tamamlanara~ kanunlaşması pek çok yasal eksiklikle· 
rin günümüz şartlarına uygun oil..arak giderilmesini sağlayacakt~r. 
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