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I. Giriş 

Bu çalışma kapsamında Türk Ceza Kanununda yer alan kamu barışına 
karşı suçların bir işleniş biçimi olarak tahrik ele alınacaktır. Bu doğrultuda 
öncelikle, hukuken korunan bir menfaat olarak kamu barışı-kamu düzeni 
kavramları incelenecek, ardından da tahrik fiilinin anlamı kavramsal açıdan 
ortaya konulmaya çalışılacaktır. Daha sonra ise, tahrik niteliğindeki fiil ile 
düşünce özgürlüğü arasındaki ilişki açısından tahrikin ihlal edici olma 
özelliği irdelenecek, en sonda da kanunda yer alan düzenlemeler 
doğrultusunda kısaca tahrikin kamu barışına karşı bir suç olarak 
cezalandırılması için konusunun ne olması gerektiği hususu üzerinde 
durulacaktır. 

II.  Kamu Düzeni ve Kamu Barışı Kavramları 

1. Genel olarak 

Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının, üçüncü kısmının, beşinci 
bölümünde kamu barışına karşı suçlar düzenlenmiştir. Bu başlık altında, 
diğer bazı fiillerle birlikte, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı 
kin ve düşmanlığa tahrik, halkı birbirini öldürmeye tahrik ve kanunlara 
uymamaya tahrik şeklindeki suç fiillerine yer verilmiştir. Esas itibarıyla, 
ileride başkaca suçların işlenmesi tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla 
getirilmiş düzenlemeler olarak nitelendirilebilecek bu suçlar1, Mülga Ceza 
Kanununda, “kamu düzenine (amme nizamı) karşı suçlar” başlığı altında 
düzenlenmekteydi.  

                                                 
* Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı 
1 ANTOLISEI Fancesco: Manuale di Diritto Penale, Parte Speciale II,14a ed., Milano 2003, s. 
230. 
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Belirtmek gerekir ki, bu düzenlemeler ile korunması amaçlanan, 
devletin, kamu düzeni veya kamu barışı şeklinde ortaya çıkan hukuki 
varlığının garanti altına alınmasındaki menfaatidir. Söz konusu menfaat, 
suça teşvik veya örgütlü suçluluğa ilişkin faaliyetler ile zarar görebilecek ya 
da zayıflatılabilecek nitelikteki iç düzeni, kamu güvenliğini ve barışını içine 
almaktadır2. TCK’nın da esas aldığı kamu barışı kavramı, sosyal düzeni; 
yani sosyal hayat ilişkilerinde, yine bu ilişkileri düzenleyen hukuk normları 
tarafından oluşturulan ve bu itibarla sosyal huzuru, barışı ve güveni ortaya 
koyan bir düzeni ifade etmektedir3. İtalyan Ceza Kanunu için hazırlanan 
Adalet Bakanlığı raporunda kamu barışının, toplumun tam ve kusursuz 
düzenini; yalnızca yaşamaya izin veren değil, aynı zamanda birlikte 
yaşamanın hazlarını artıran bir düzen olarak anlaşılmasının mümkün olduğu; 
daha basit şekilde, toplumsal yaşamın, güvenlik ve huzur hissine karşılık 
gelecek biçimde doğru ve düzenli işleyişini ifade ettiği belirtilmiştir4. 
Dolayısıyla Mülga Kanun’un esas aldığı kamu düzeni kavramıyla TCK’nın 
yer verdiği kamu barışı kavramlarının büyük ölçüde örtüştüğünü söylemek 
yanlış olmayacaktır.  

Kamu düzeni kavramının anlamı araştırılırken nazara alınması gereken 
önemli bir husus, söz konusu kavramın, bir normlar ve kurumlar sistemi 
olarak hukukun tüm görünümlerini kapsayan hukuk düzeniyle 
karıştırılmamasının gerekli olduğudur. Zira hukuk düzeni bu anlamıyla kamu 
düzeninden daha geniştir. Aynı şekilde, topluma yalnızca yaşama değil 
geleceği öngörme imkanı da sağlayan dahili ve harici düzeni ifade eden 
genel kamu düzenini de tahrik suçlarının hukuki konusu olarak kamu 
düzeninden ayrı düşünmek gerekmektedir5. 

Ceza hukuku anlamında kamu düzeni daha dar bir anlama sahip olup, 
sosyal yaşamın düzgün işlemesi, vatandaşların Devletin ve hukukun 
egemenliği altında uyum ve barış içinde bir arada yaşamaları, yani kamu 
barışını ifade etmektedir. Bunun karşılığı olarak da, bireylerde huzur ve 
güvenlik hissi oluşmaktadır6.  

                                                 
2 Kamu düzeni kavramı burada hukuk düzeninden ve genel kamu düzeni kavramından daha 
dar biçimde, Devletin bünyesinde sosyal yaşamın düzenli biçimde işleyişi nazara alınmak 
suretiyle düzenlenen suç fiilleriyle ilgili olarak anlaşılmak durumundadır. Bkz. MANZINI 
Vincenzo: Trattato di Diritto Penale Italiano, vol. 6, 14a ed., Torino, 1964, s. 147. 
3 TOROSLU Nevzat: Ceza Hukuku Özel Kısım, 7.Baskı, Ankara 2013, s. 249. 
4 FIORE Carlo: Ordine Pubblico, Enciclopedia del Diritto, XXX, Milano 1958, s. 1091; 
ROSSO Giovanni: Ordine Pubblico, Novissimo Digesto Italiano, XII, Torino 1975, s. 153. 
5 ANTOLISEI: s. 230; GAROFOLI Roberto: Manuale di Diritto Penale, Parte Speciale, 
Milano 2006, s. 395; CARCANO Domenico: Manuale di Diritto Penale, Parte Speciale, 
Milano, 2010, s. 387; DOLCE Raffaele: Istigazione a delinquere, Enciclopedia del Diritto, 
XXII, Milano 1958, s. 995. 
6 ANTOLISEI: s. 230; DOLCE: s. 995; TOROSLU: Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun 
Hukuki Konusu, Ankara, 1970, s. 350. 
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Aydınlanmacı doktrine göre, kolektif huzuru bozan her fiil kamu 
barışına karşı işlenmiştir. Güvenliğin objektif biçimde ihlal edilmesinin 
yanında, toplumsal güvenlik duygusuna ve bireylerin yaşayacağı muhtemel 
huzursuzluğa verilen önem, kamu düzenine karşı suçlar teorisinin “leit 
motiv”ini, yani bu suçların düzenlenmesindeki ana amacı oluşturmaktadır. 
Bu güven duygusuna böyle bir önem atfedilmesinin sebebi de, insanın, 
faaliyetleri aracılığıyla özgürce kişiliğini geliştirmesi açısından, toplum 
içinde güvenle yaşayabileceği inancının sahip olduğu vazgeçilmez işlevdir7. 

Bu güvenlik hissi şeklindeki psişik olgu, belirli bir bireye ait değil, 
toplumu oluşturan belirsiz sayıdaki bireylerin çoğunluğuna aittir; yani 
toplumun kolektif bir varlığı niteliğindedir. Bu doğrultuda söz konusu psişik 
olgu, belirsiz sayıda kişiden oluşan bütün içindeki her bir bireye ait psişik 
olguların kompozisyonu olarak objektifleşmektedir ki, bu itibarla kamu 
düzeni de objektif bir koşul ya da bir durum olarak değil, kolektif bir 
hissiyat, toplumun gayri maddi bir varlığı olarak nazara alınmak 
durumundadır8. 

Her ne kadar söz konusu kolektif hissiyatın zayıflamasının, kamu 
düzeninde gerçek bir bozulmaya yol açtığı gerekçesiyle, kamu düzenine 
karşı suçların tehlike suçu değil, zarar suçu olarak nitelendirilmesi gerektiği 
ileri sürülmüş ise de9, kamu düzeni şeklindeki soyut, gayri maddi nitelikteki 
varlığa verilen zararın somut biçimde ortaya konulması mümkün 
olmadığından, söz konusu düşünce kabul edilebilir gözükmemektedir. Öte 
yandan, çoğunlukla kanun koyucunun iuris et de iure, yani aksi 
kanıtlanamayacak biçimde belli davranışları kamu düzenine zarar verici 
olarak nitelendirdiği, dolayısıyla, suçun gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit 
açısından kamu düzeninin gerçekten bozulmuş olduğunun ortaya 
konulmasına gerek olmadığı da bir gerçektir. Zira bu bozulmanın, kanunun 
ceza politikası doğrultusunda getirdiği mutlak kural gereği, ilgili 
maddelerinde öngörülmüş belli fiillerin işlenmesiyle gerçekleşeceği kabul 
edilmektedir10. 

Belirtmek gerekir ki, aslında her suç kamu barışını veya kamu düzenini, 
meydana getirdiği zararla orantılı olarak ihlal eder. Ancak bir kısım suçların, 
kamu barışını doğrudan ihlal ettikleri varsayılmaktadır. Bunun sebebi, söz 
konusu suçlardan kaynaklanan ihlalin, kamunun selameti, kamu güveni, 

                                                 
7 FIORE: s. 1086-1087. 
8 CONTIERI Enrico: I Delitti Contro L’ordine Pubblico, Milano 1961, s. 3, 4; MANZINI: s. 
148. 
9 MANZINI: s. 149. 
10 ROSSO: s. 153. 
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genel ahlak gibi kamu barışının belli bir yönünü değil, bütününü 
ilgilendirmesi ve onu, tekil unsurlarından bağımsız olarak, bütüncül yapısı 
içerisinde tehlikeye atması ya da ona bu şekilde zarar vermesidir11.  

Bununla birlikte, kamu düzenine karşı suçları diğer fiillerden ayıran 
önemli bir husus da, bireylerin bu fiiller dolayısıyla yaşadığı üzüntü ve 
tedirginliğin, fiilin tesadüfi değil, olağan ve sürekli bir sonucu olması ve her 
bireyin hissedeceği bu üzüntü ya da korkunun, toplumun bir üyesi olmakla 
sahip olduğuna inandığı hakların ihlal edildiği hissinden kaynaklanıyor 
olmasıdır12.   

Doktrindeki bir başka düşünceye göre ise, bahis konusu suçların 
yalnızca kamu düzenini ihlal ettiği ve bunları düzenleyen hükümlerin başka 
hiç bir hukuki varlık veya menfaati korumaya yönelmediği görüşü 
isabetsizdir. Zira durum bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde, örneğin suç 
işlemeye tahrik fiili açısından, tahrikin konusu olan suçun işlenebileceği ve 
bu suçun yer aldığı kanuni düzenlemenin koruduğu varlık veya menfaatin de 
zarar görebileceği göz ardı edilmektedir13. Ancak kamu barışına karşı suçlar 
esas itibarıyla başkaca suçları önlemek amacıyla düzenlenmiştir ve bu 
başkaca suçlar gerçekleşmese ya da işlenen fiille herhangi başka bir özel 
menfaate zarar verilmiş olmasa dahi, kamu barışına karşı işlenen fiiller 
cezalandırılmaktadır. Bu itibarla söz konusu düşünceye katılmak mümkün 
değildir. Çünkü bu noktada kamu düzeninin bozulması ile tahrike konu fiilin 
işlenmesi sonucu kamusal veya bireysel bir menfaate zarar verilmesi 
birbirinden ayrı durumlardır14. 

3. Maddi kamu düzeni – ideal kamu düzeni ayrımı  

Bireye içinde kendisini dilediği gibi ifade edebileceği bir düzenin 
sağlanması halinde, toplum ve hukuk düzeni açısından önem arz eden genel 
menfaatlere dayalı taleplere ve bireyin temel haklarına bir koruma alanı 

                                                 
11 MANZINI: s. 148; ANTOLISEI: s. 230; TOROSLU: özel kısım, s. 249; İtalyan Ceza 
Kanunu Raporunda, başkaca suçların kamu düzenine yalnızca belli ortaya çıkış biçimleri 
açısından zarar verdiği ve bu suçların ortaya çıkardıkları sosyal zarara göre değil, hukuki 
konularına göre birbirlerinden ayrıldıkları belirtilmiştir. Gerçekten de bu kategorideki suçlar 
kamu düzenini yalnızca belli bir yönüyle değil, onu tümden zayıflatarak ihlal etmektedirler; 
bu fiiller açısından doğrudan, doğurdukları sosyal tehlikeden ayrı bir objektif zararın 
gerçekleşmesi zordur; başka bir deyişle kamu düzeninin zarar görmesi hukuk düzeninin başka 
bir biçimde ihlalinin sonucu değil, kendi başına yalnızca ve doğrudan kamusal barışı 
zedeleyen bir etki olarak ortaya çıkmaktadır. Bkz. ROSSO: s. 152; CARCANO: s. 387; 
DOLCE: s. 995. 
12 FIORE: s. 1087. 
13 ROSSO: s. 152. 
14 Bkz. FIORE :s. 1084, 1085. 



  1205 

yaratılmış olacağından, kamu düzeni kavramı politik bir nitelik arz 
etmektedir. Bu itibarla, doğduğu andan bu yana kamu düzeni, temel 
hürriyetlerin kullanılmasını düzenlemek amacıyla başvurulan bir araç olarak 
nazara alınmaktadır15.  

Bu doğrultuda kamu düzeninin meşruiyetini devletin politik 
anlayışından aldığı ve toplumsal yapının temelini temsil ettiği dile 
getirilmiştir.  Belirli bir toplumda geçerli sosyal düzeni yansıtan kamu 
düzeni, bireyin toplum içerisindeki konumunu ifade etmektedir. Bu şekilde 
anlaşıldığında, bireyin temel özgürlükleriyle de sıkı bir ilişki içinde olan söz 
konusu kavram, ağırlıklı olarak bireye önem veren liberal devletten baskıcı 
devlete geçiş açısından da önem kazanmaktadır16.     

Kamu düzeninin ceza hukuku aracılığıyla korunmasında, söz konusu 
kavramın iki temel görünümünün esas alındığı söylenebilir. Korumanın 
konusu, bazen maddi bir gerçekliği, bazen ise toplumun yaşamını 
sürdürebilmesi açısından vazgeçilmez kabul ettiği belli ilkelere saygı 
gösterilmesi ihtiyacına bağlı ideal bir gerçekliği ifade etmektedir. Bir kısım 
yazar, ideal olanı salt politik nitelik arz etmesi nedeniyle tamamen 
reddederken, bazıları maddi düzenin ideal düzenin var olabilmesi için 
gerekli somut koşulları temsil ettiğini ileri sürmekte, başka bir kısım yazar 
ise maddi kamu düzenine ilişkin menfaatin, ona nazaran daha geniş olan 
ideal düzenin minimum görünümü olduğunu ifade etmektedir17. 

Kamu barışına karşı suçlar kategorisi, aslında maddi kamu düzeni 
nazara alınmak ve korunan menfaat açısından, toplumu oluşturan bireylerin 
huzurunun bozulması üzerine vurgu yapılmak suretiyle ortaya atılmıştır. 
Böyle bir maddi kamu düzeni içerisinde bireyin ve mülkiyet hakkının 
güvenliği, konut dokunulmazlığı ve kişi özgürlüğü; yani şiddetin her 
türünden arınmış bir düzeni ifade eden sosyal barış ve huzur yer 
almaktadır18.  

Daha geniş nitelikteki “kamu düzenine karşı suç” kavramı ise, ideal bir 
gerçekliği, yani olması gerekeni ifade etmektedir ve söz konusu düzenin var 
olduğu algısından kaynaklanan menfaatin korunması eğilimini 
yansıtmaktadır. Bu doğrultuda kamu düzeninin ideal anlaşılışı, devlet 
organizasyonunun veya bunun üzerine oturduğu temel prensiplerin, bazen 

                                                 
15 Gerçekten de, bu formül ilk olarak Napolyon medeni kanununda genel olarak sözleşme 
faaliyetlerine ilişkin olarak ortaya çıkmaktadır. Bkz. RICCIO Giuseppe: Ordine Pubblico, 
Dizionario di Diritto e Procedura Penale (a cura di Giuliano Vassalli), Milano 1986, s. 718. 
16 RICCIO: s. 718. 
17 FIORE: s. 1085; RICCIO: s. 729. 
18 FIORE: s. 1085; RICCIO: s. 729; SCHIAFFO: s. 163; FIANDACA Giovanni-MUSCO 
Enzo: Diritto Penale Parte Speciale, vol. I, 4a ed., Torino 2007, s. 462; CARCANO: s. 387. 
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sosyolojik bazen hukuki yöne ağırlık verilerek sosyo-politik verilerin 
toplanması suretiyle korunmasına ilişkin genel menfaatle örtüşmektedir. 
Düzenin her ne pahasına olursa olsun korumak istediği, değiştirilemez 
nitelikteki politik ilkeler bütününü esas alan bu formülasyona göre kamu 
düzeni, hukukun ve demokrasinin veyahut toplumun güncel düzenli 
işleyişinin dayandığı kurumsal ve anayasal araçların korunması işleviyle 
hareket etmektedir19.  

Maddi – ideal kamu düzeni ayrımı, İtalyan Anayasa Mahkemesi’nin 
kararlarında da yer bulmaktadır. Mahkeme, çoğu zaman “ideal” 
kavramından kaçınarak, birleştirici nitelikte, aşırı politiklikten uzak, daha 
geniş ve elastik niteliğe sahip bir tanım ortaya koymak amacıyla anayasal 
kamu düzeni kavramını kullanmaktadır. Ancak bunun yanında, kamu 
güvenliğine, kolektif yaşamın koşullarına ve kamusal huzura gönderme 
yapmak suretiyle maddi anlamda kamu düzenini esas aldığı 
değerlendirmeleri de bulunmaktadır. Mahkeme, kamu düzenine ilişkin 
kararlarında, kamusal huzurun bozulması ipotezlerinden ya da kamusal 
güvenliğin korunması için gerekli asgari ihtiyaçlardan söz etmekte veya 
anayasal hedefleri gerçekleştirmek amacını güden dinamik unsurları, temel 
hakların dahi önüne geçirerek koşulsuz bir korumanın konusu yapmak 
suretiyle kavramın işlevini genişletmektedir20.        

 Söz konusu anayasal kamu düzeni kavramının, sistemin nihai amacı 
veya özgürlüklerin kullanımına ilişkin genel bir sınır olarak nazara alınması 
gayri meşru olarak nitelendirilip eleştirilmiştir. Bu doğrultuda, biçimsel değil 
öze ilişkin bir anayasal düzenin gerçekleştirilmesi açısından, bütün hukuk 
sistemini anayasada yer alan temel ilke ve değerlere gerçekten uygun hale 
getirmek amacıyla, cezai korumanın alanının politik ve temel özgürlüklere 
saygılı bir alanla sınırlandırılması gerektiği ileri sürülmüştür21. 

Esas itibarıyla, kamu düzeni kavramına ilişkin her iki temel anlayış da 
eleştirilmiş, ideal düzenin hukuki korumanın konusu olması halinde, hukuki 
varlığın, cezai korumanın ratio’su ile örtüşeceği; bunun sonucu olarak da, 
cezai liberalizmin “hukuki konu” kavramına yüklemiş olduğu, kanun 

                                                 
19 RICCIO: s. 729; FIANDACA-MUSCO: s. 462; Bu iki yaklaşımın yanı sıra uygulamada, 
kamu düzeninin günlük dilde sahip olduğu anlam doğrultusunda anlaşılması gerektiği de ileri 
sürülmektedir. Şöyle ki; kamu düzeninden veya kamu düzenine ilişkin sorunlardan 
bahsedildiğinde, oldukça geniş bir biçimde, hem ağır suçluluğun gidişatı ve buna karşı 
koymak amacıyla kullanılan araçların etkinliği; hem de kolektif yaşamın yüksek politik veya 
sosyal patlamalara yol açabilecek çeşitli bozulma biçimlerine gönderme yapılmaktadır. Bkz. 
FIORE: s. 1085; CARCANO: s. 387.  
20 RICCIO: s. 731; CARCANO: s. 387. 
21 CARCANO: s. 388. 
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koyucunun suç yaratmak konusundaki seçimlerini eleştirel açıdan nazara 
almak için bir ölçüt olma işlevinin zarar göreceği ve korumanın konusunun 
korumayı yaratan hukuki araçlardan önce halihazırda var olmasına ilişkin 
koşulun tehlikeye düşmüş olacağı dile getirilmiştir22. 

İdeal kamu düzeni doktrinde, sınırlarının belirlenmesinin mümkün 
olmaması gerekçesiyle elle tutulamaz bir kavram olarak nitelendirilmiş ve bu 
itibarla ideal kamu düzeninin, içinde bulunulan fiili duruma ilişkin maddi bir 
nitelendirme yapmaya imkan vermediği ileri sürülmüştür. Bu düşünceye 
göre, ampirik doğrulamaya elverişsiz, saf kavramsal soyut bir kurum olan 
ideal kamu düzeni, gerçekte hukuki korumayı hak etmeyen bir takım 
menfaatlerin korunmasını gizlemek amacıyla yorum yoluyla manipüle 
edilme riskini taşımaktadır23.         

Bununla birlikte ideal kamu düzeninin -anayasal düzen olarak anlaşılsa 
dahi- anayasal açıdan garanti altına alınmış tüm özgürlüklerin kullanımı 
açısından genel bir sınır olduğu kabul edilirse, yalnızca Anayasanın 
öngörmediği bir sınırlama getirilmiş olmayacak, fakat aynı zamanda söz 
konusu özgürlüklerin yürürlükteki anayasal düzenin esaslı unsurları olduğu 
unutulmuş olacaktır24.      

Öte yandan ideal kamu düzeni kavramına yönelik başka bir eleştiri ise, 
söz konusu düzenin aynı zamanda basit düşünce açıklamaları veya mevcut 
hukuk düzeninin temelindeki değerlerle çelişen düşüncelerle ihlal 
edilebilecek olmasıdır ki, bu da basit politik-ideolojik farklılıkların 
cezalandırılması sonucunu doğuracaktır25.                                                                                                      

Maddi kamu düzeni anlayışının da, sağlam doğalcı bir temeli olmayan 
hukuki varlıkları korumaya yönelik düzenlemeler yapılmasına ilişkin riski 
ortadan kaldırmaya yeterli olmadığı; suç işlemeye tahrik ve suçu övme 
fiillerine ilişkin düzenlemelerin çoğu zaman ideolojik ve politik baskı aracı 
olarak kullanılmasının bu şekildeki bir gayri maddileşme riskinin önemli bir 
göstergesi olduğu da ifade edilmiştir26. 

Bir düşünceye göre bu noktada, objektif maddi kamu düzeni 
kavramının esas alınması ve  anayasal açıdan meşru bir cezalandırma 
faaliyetinin söz konusu olması için tahrik ile bunun konusunu oluşturan 
gayrimeşru fiillerin gerçekleştirilmesi arasında doğrudan bir bağlantının 
                                                 
22 SCHIAFFO Francesco: Istigazione ed Apologia Nei Delitti Contro L’ordine Pubblico, 
Delitti Contro L’ordine Pubblico (a cura di Sergio Moccia), Napoli 2007, s. 161, 162. 
23 Bkz. FIANDACA-MUSCO: s. 462, 463; CARCANO: s. 387. 
24 Bkz. FIANDACA-MUSCO: s. 463. 
25 FIANDACA-MUSCO: s. 463; GAROFOLI: s. 395. 
26 SCHIAFFO: s. 163. 
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zorunlu kabul edilmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, bahis konusu 
suçların hukuki konusunun, tahrikçi tarafından işlenmesi istenen fiillerin 
müeyyideleri tarafından korunan hukuki menfaatler olduğu, fakat söz konusu 
menfaatlere ilişkin korumanın, bunların ihlaline yönelik tahrikin tek başına 
cezalandırılması suretiyle öne alındığı söylenebilecektir27.           

Ampirik kamu düzeni kavramından en önemli sapma suçu övme ve suç 
işlemeye tahrik fiilleri açısından söz konusu olmaktadır. Bu suç tipleri teorik 
bir bakış açısıyla ideal anlamda tanımlanan bir kamu düzeni kavramıyla 
daha örtüşebilir gözükmektedirler ve bu nedenledir ki çoğu zaman söz 
konusu suç tiplerine sosyal kontrol ve ideolojik baskı aracı olma işlevi 
yüklenmiştir. Bu suç tiplerinin, politik-ideolojik farklılığı kontrol etmek için 
bir cezai araç olarak kullanılması, ancak kamu düzenini korumaya yönelik 
suç tiplerinin şekli suçlar veya soyut tehlike suçu olarak yorumlanması 
eğiliminin reddedilmesiyle mümkündür. Kanunu yorumlayan, mümkün 
olduğunca suç oluşturan fiillerin somut tehlike boyutunu ön plana 
çıkarmalıdır. Bununla birlikte, böyle bir çabanın, söz konusu normların 
özgürlükçü olmayan biçimde kullanılmasına dair tüm riskleri ortadan 
kaldırmaya yetmeyeceği de açıktır; kamu düzeni her şekilde sınırları belirsiz 
olarak kalmaktadır ve bu nedenle de yasaklanan davranışların somut 
tehlikeliliğini ortaya koymak her zaman mümkün olmayacaktır. Bu nedenle 
kanun koyucu bu alanda ifade özgürlüğünü ihlal eden düzenlemeleri ortadan 
kaldırmalı; en azından yeniden formüle etmelidir28.      

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda gerçekten Anayasaya göre 
şekillenmiş, bireyin ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmayan bir kamu düzeni 
kavramı, maddi kamu düzeni anlayışından başkaca bir kavram üzerine inşa 
edilemez: ceza kanununun meşru biçimde önleyebileceği husus, farklı ilkeler 
ve değerler arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanan ideal düzensizlik değil, 
bireylerin fiziki güvenliği ve dışsal barışı tehlikeye atan maddi 
düzensizliktir29. Nitekim Türk Ceza Kanununun da söz konusu anlayışı esas 
aldığını söylemek mümkündür. Zira Kanun, esas itibariyle toplum içindeki 
huzur ve güvenlik ortamını ifade eden kamu barışı kavramını tercih etmiş, 

                                                 
27 Yazara göre, makul ve meşru bir cezalandırılabilirlik eşiği ortaya koyan bu çözüm biçimi, 
de lege ferenda bakış açısıyla kabul edilebilirken, de lege lata bakış açısıyla 
değerlendirildiğinde ise, böyle bir çözümün kabulü kanuni tipte yer alan unsurların bir kenara 
bırakılmasıyla mümkündür. Öte yandan, bu suç fiillerinin meşru koruma alanının ve bu 
alandaki cezai korumanın konusunun belirlenmesinin amaçsal yorum açısından vazgeçilmez 
bir işlevi bulunmaktadır. Bu noktada hukuki konu tespit edilirken amaçsal açıdan liberal ceza 
hukukunun anayasa tarafından tanınan ilkelerinin cezai korumanın temeli olarak 
meşrulaştıramayacağı varlıkların nazara alınmaması gerekmektedir. Bkz. SCHIAFFO: s. 165. 
28 FIANDACA-MUSCO: s. 463, 464. 
29 FINADACA-MUSCO: s. 463; GAROFOLI: s. 395; CARCANO: s. 388. 



  1209 

bununla birlikte, kamu barışına karşı suçlar kısmında düzenlenen suç 
tiplerinde yer alan fiillerin cezalandırılabilmesi için kamu düzeni veya kamu 
güvenliği açısından bir tehlike oluşmasını şart koşmuştur. Sonuç olarak 
maddi anlamda kamu düzeninin, yani toplumun kolektif huzur ve 
sükunetinin bozulması konusunda ciddi ve somut verilerle ortaya konulabilir 
bir tehlike yaratmadığı sürece tahrik fiillerinin cezalandırılması mümkün 
değildir.                                                                                                                                                            

III. Tahrik: Kavram ve tanım 

1. Genel olarak 

Bir hususun gerçekleştirilmesi ya da gerçekleştirilmemesi veya mevcut 
bir durumun devam etmesi için kişinin iradesi üzerine etki yapılmasını, 
iradesinin harekete geçirilmesini, belirli bir yöne itilmesini ifade eden 
tahrik30, ceza hukuku açısından insan psişiğini etkileyecek bir hareketle suça 
yönelik dürtüleri ortaya çıkarmak veya kuvvetlendirmek yahut bunu 
yasaklayıcı saikleri yok etmek veya zayıflatmak suretiyle başkalarını belirli 
fiilleri işlemeye yönlendirme anlamına gelmektedir31.  

Tahriki, bir kimsenin, maddi bir faaliyet aracılığıyla bir diğerinin psişik 
dünyasında suç işlemeye yönelik bir dürtü oluşturacak nitelikte bir 
müdahaleyle etkili olduğu, bireyler arası bir ilişki olarak tanımlayanlar da 
mevcuttur32. 

Tahrik niteliğindeki davranış farklı araçlarla gerçekleştirilebilir. 
Örneğin, yazılı metinler, jestler, çizimler, şarkı veya şiirler bu suça vücut 
verebilir; aynı zamanda dolaylı biçimde veya tahrik teşkil eden unsurlar 
görünüş itibarıyla meşru olan yazılar veya çizimlerin içine saklanmak 
suretiyle de söz konusu fiilin işlenmesi mümkündür33. Bununla birlikte 
tahrik, icrai olduğu gibi, susmak şeklinde ihmali bir davranışla da 
                                                 
30 Bkz. BAYRAKTAR Köksal: Suç İşlemeğe Tahrik Cürmü, İstanbul 1977, s. 4. 
31 ANTOLISEI: s. 232; VIOLANTE Luciano: Istigazione, Enciclopedia del Diritto, XXII, 
Milano 1958, s. 990; TOROSLU: özel kısım, s. 250; CARCANO: s. 391; DOLCE: s. 996; 
Tahrik, kasten doğrudan doğruya diğer kişiler üzerinde bir fiilin işlenmesi konusunda karar 
verilmesini temin eden bir harekettir. Tahriki muhataba yönelik belirli bir konuda belirli 
şekilde hareket etmesini isteyen bir mesaj olarak tarif edenler de vardır. Bkz. ÖNDER Ayhan: 
Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 4. Baskı, İstanbul 1994, s. 379; Tahrik kavramının farklı 
açılardan tanımları için bkz. BAYRAKTAR: s. 4, 5; GÖKÇEN Ahmet: Halkı Kin ve 
Düşmanlığa Açıkça Tahrik Cürmü, İstanbul 2001, s. 199; ARTUK Mehmet Emin-GÖKÇEN 
Ahmet-YENİDÜNYA Caner: Ceza Hukuku Özel Hükümler, 13. Baskı, Ankara 2013. 
 s. 729; SOYASLAN Doğan: Ceza Hukuku, Özel Hükümler, 8. Baskı, Ankara 2010, s. 517. 
32 CONTIERI: s. 9 ÖNDER: s. 381, 382. 
33 CARCANO: s. 391; MANZINI: s. 155, 156; CONTIERI: s. 14; ROSSO: 156; 
ANTOLISEI: s. 233; TOROSLU: özel kısım, s. 250; ÖNDER: s. 382. 
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işlenebilir34. Kanunumuz, tahrikin basın-yayın yoluyla yapılmasını bir 
ağırlaştırıcı neden olarak düzenlemiştir (TCK md. 218).  

Tahrik, rica, nasihat, emir veya yalvarma şeklinde de ortaya çıkabilir. 
Kişilerin, cesaret verici sözler söylenmek, inandırılmak, gururları okşanmak, 
ikna edilmek suretiyle de tahrik edilmeleri mümkündür. Belli bir davranış 
biçiminin belirli fikir yapısında olanlar bakımından bir görev olduğunun 
gösterilmesiyle de bireyler tahrik edilebilir. Tahrik ayrıca doğrudan doğruya 
sözle, yazıyla veya haberleşme araçları kullanılarak yapılabileceği gibi, 
tiyatro, resim, pandomim gibi hareketlerle veya sağır ve dilsizlerin 
kullandığı parmak işaretleriyle de gerçekleştirilebilir35.  

Bireylere bir suçu örnek göstermek yoluyla tahrik suçlarının 
işlenebileceği, hatta bunun en etkili yöntem olduğu da doktrinde dile 
getirilmiştir. Her ne kadar hem objektif anlamda hem de failin iradesi 
üzerinde aynı veya başka suçları işlemeye tahrik oluşturacak suçların 
işlenmesi mümkün ise de (örneğin bir ülkenin amblemine, bir kalabalığın 
elçiliğe zarar vermesini tahrik etmek amacıyla saldırılması) aslında aleni 
şekilde işlenen her suçta buna benzer bir teşvik potansiyeli bulunmaktadır, 
ancak açıkça suç işlemeye tahrik iradesi dışa vurulmadıkça böyle bir suçtan 
dolayı ceza verilmesi söz konusu olmayacaktır36.   

Bir hareketin tahrik oluşturup oluşturmadığı konusunda tereddüde 
düşülmesi halinde, söz konusu hareketin hangi kitleye karşı yapıldığı ve 
kitlenin niteliği ile, tahrikçinin geçmişi ve kişiliğinin araştırılması suretiyle 
bir sonuca varılmalıdır37.  

Tahrik, yöneldiği kişi veya kişilerde daha önce var olmayan bir suç 
işleme fikrini ortaya çıkarmak şeklinde birincil ya da halihazırda var olan 
böyle bir düşünceyi kuvvetlendirmek şeklinde ikincil nitelikte de olabilir. 
Herhangi bir gerekçe göstermeden teşvik etmek şeklinde olabileceği gibi, 
suç işleme eğilimini ve saiklerini yaratmaya veya güçlendirmeye yönelik ya 
da hukuka uygun davranmaya iten saikleri zayıflatmaya yönelik bir takım 
argümanlarla desteklemek seklinde de gerçekleştirilebilir. Tahrik edenin 
aleni olarak bir suçun işlenmesine ya da açık veya örtülü olarak işlenen 
suçun icrasına iştirak edilmesine teşvik etmesi arasında da bir fark 
                                                 
34 GAROFOLI: s. 398; VIOLANTE: s. 991. 
35 ÖNDER: s. 381, 382; ANTOLISEI: s. 233. 
36 ANTOLISEI: s. 232; CONTIERI: s. 14, 15; Tahrikin, yapılan konuşmanın tek ya da esaslı 
konusunu oluşturması şart değildir. Bkz. MANZINI: s. 155.  
37 MANZINI: s. 155, 156; CONTIERI: s. 14; ROSSO: 156; TOROSLU: özel kısım, s. 250; 
ÖNDER: s. 382. 



  1211 

bulunmamaktadır38. Ayrıca tahrik edilenlerin isnat yeteneği olmayan 
kimseler olması da mümkündür39. 

Tahrik şimdiki zamana ilişkin olabileceği gibi, geleceğe ilişkin de 
olabilir. Ayrıca tahrikin şarta bağlanması da mümkündür. Zira devlet, kamu 
düzeninin bozulmasına, şartın bertaraf edilmesi daima mümkün olsa dahi 
izin veremez. Ancak şartın gerçekleşmesi imkansız ise, tahrikin yöneldiği 
kimseler üzerinde bir etki yaratması mümkün olmayacağından suç 
oluşmayacaktır40.  

Bir düşünceye göre tahrik, iki farklı anda ve iki farklı biçimde 
gerçekleşebilecektir. Söz konusu düşünceye göre tahrik edenin, tahrik edilen 
kimsenin suç işlemeye yönelik dürtüyü algılamasına yönelik faaliyeti fiilin 
davranış unsurunu; tahrik edilenin bunu algılaması ise neticeyi 
oluşturmaktadır. Bu iki unsur bazen, örneğin fiilin basın yayın yoluyla 
işlenmesi durumunda zaman ve yer bakımından tamamen birbirinden ayrı 
biçimde ortaya çıkabileceği gibi, sözlü işlendiği halde olduğu gibi aynı anda 
da gerçekleşebilir. Fakat bunlar kavramsal olarak birbirinden ayrıdırlar. 
Tahrik edilen kimse, tahrik niteliğindeki davranışı algılamadan suç fiili 
tamamlanmayacaktır; bu hususun teşebbüsle ilgili olarak davranışın 
elverişliliği açısından olduğu gibi, suçun tamamlandığı yer ve zaman 
açısından da dikkate alınması şarttır41. 

Belirtmek gerekir bu düşünce isabetli değildir. Zira tahrik teşkil eden 
davranışın tahrik edilen tarafından yalnızca algılanabilir olması suçun 
işlenmesi açısından yeterlidir, yani böyle bir tahrik edici söz, yazı vesairenin 
muhatabı tarafından anlaşılmış ya da herhangi başka bir etki doğurmuş 
olması şart değildir. Nitekim İtalyan Temyiz Mahkemesi ve Yargıtay’ın da 
kararları bu doğrultudadır42.  

Tahrikçide, tahrik edilen kimselerde arzu ettiği doğrultuda bir irade 
oluşturma kastı bulunmalıdır. Gerçekten tahrikçi, hareketlerinin diğer 
kişilerde icrai veya ihmali bir davranış yaratmaya uygun olduğunun 
bilincindedir. Ancak tahrikçinin saikinin bir önemi yoktur43. 

Tahrik doğrudan veya dolaylı biçimde gerçekleştirilebilir. Bu anlamda, 
övme fiilini de dolaylı anlamda tahrikin içerisinde düşünmek mümkündür. 

                                                 
38 CONTIERI: s. 14; OLIVERO Brunello: Apologia e Istigazione, Enciclopedia del Diritto, II, 
Milano 1958, s. 620; GAROFOLI: s. 398; BAYRAKTAR: s. 19, 20. 
39 ÖNDER: s. 382. 
40 MANZINI: s. 155, 156; CONTIERI: s. 14; ROSSO: 156;TOROSLU: özel kısım, s. 250; 
ÖNDER: s. 382; BAYRAKTAR: s. 168. 
41 CONTIERI: s. 9-11; DOLCE: s. 999. 
42 Bkz. MANZINI: 160; ROSSO: s. 156; FIANDACA-MUSCO: s. 467; GÖKÇEN: s. 213. 
43 ÖNDER: s. 382. 
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Övme genel kanıya göre, hukuka aykırı bir fiili ya da bunu işleyen kimseyi 
propaganda, yani başkalarını aynı fiili işlemeye teşvik veya bu kimselerin 
faile veya fiiline karşı duydukları nefreti azaltmak amacıyla yücelten bir 
düşüncenin ifade edilmesinden ibarettir. Bu düşünce açıklamasının her halde 
başka kimselerin psişiklerinde bir etki yaratma amacını taşıması 
gerekmektedir44.     

Cezalandırılabilir bir övmenin söz konusu olabilmesi için belli bir suç 
fiili üzerinde olumlu bir yargıda bulunulması yeterli değildir; onaylamanın 
toplumun aynı suçu işlemeye etkin biçimde teşvik edilmesine sebep olacak 
biçimde ifade edilmesi zorunludur. İtalyan Anayasa Mahkemesi’nin ortaya 
koyduğu üzere cezalandırılabilir övme, suç işlenmesine tahrik etmeye somut 
olarak elverişli davranışlardan oluşandır. Bir başka deyişle kullanılan 
ifadelerin, üçüncü kişilerin suç işlemesine dair ciddi bir tehlike yaratması 
gerekmektedir45. Nitekim Kanunumuzun 215. maddesinde de övme fiilinin 
cezalandırılabilmesi için kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlike 
ortaya çıkması gerektiği öngörülmüştür.  

Övme suçunun işlenebilmesi için, konusunun işlenmiş ya da işlenmekte 
olan bir suç olması gerekmektedir. Bu itibarla tahrikten farklı olarak 
geleceğe yönelik bir övmenin cezalandırılabilir olduğu söylenemez; övme 
her zaman geçmişe yöneliktir. Aynı değerlendirme, objektif ya da sübjektif 
açıdan gelecekteki bir fiilin var olmadığı, bunun yalnızca soyut bir varsayım 
veya öngörüden ibaret bulunduğu durumlar açısından da geçerlidir. 
Dolayısıyla, suç olarak düzenlenmiş bir fiilin soyut olarak propagandasının 
yapılması, koşulları oluştuğu takdirde, suçu övmeye değil, suç işlemeye 
tahrik suçuna vücut verecektir46.  

                                                 
44 ANTOLISEI: s. 235; OLIVERO: s. 621; CARCANO: s. 393; GAROFOLI: s. 401; 
DOLCE: s. 996; BAYRAKTAR: s. 21 vd; Yargıtay bir kararında, kasten öldürme suçunun 
şüphelisi ile birlikte, üzerinde Atatürk’ün “Vatan toprağı kutsaldır kaderine terk edilemez” 
şeklindeki sözünün yazılı olduğu Türk bayrağının önünde fotoğraf çektiren emniyet 
görevlilerinin, şüphelinin işlediği suçun doğru bir davranış olduğu yönünde kamuoyuna mesaj 
vermek amacıyla hareket edip etmediklerine, dolayısıyla suçu ve suçluyu övme suçunun 
işlenip işlenmediğine dair inceleme yapılmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını 
bozmuştur. Bkz. 4. CD. T. 17.12.2012, E. 2010/27631, K. 2012/30616 (www.kazanci.com.tr). 
45 FIANDACA-MUSCO: s. 468, 469;CARCANO: s. 393; İtalyan Temyiz Mahkemesi bu 
doğrultuda, bir uyuşturucu satıcısının öldürüldüğü olaya ilişkin olarak, gazetelere ve ulusal bir 
televizyona verdiği röportajında, katilin yerinde olsa aynı şekilde hareket edeceğini beyan 
eden bir belediye başkanının suçu övme fiili işlediğine karar vermiştir. Bkz. GAROFOLI: s. 
397; Doktrinde, övme fiilinin başkalarını suç işlemeye yöneltme amacı olmadan da 
gerçekleştirilebileceği, öven kimsenin yalnızca suçu veya suçluyu yüceltmek niyetiyle hareket 
ettiğinde dahi bu suçun işlenmiş olacağı, bu itibarla övmenin her zaman için dolaylı bir tahrik 
olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı ileri sürülmüştür. Bkz. DOLCE: s. 996.  
46 DOLCE: s. 997. 
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2. Tahrikin tek başına cezalandırılması meselesi 

Bir suçun işlenmesine yönelik tahrik veya teşvik biçiminde ortaya çıkan 
davranışların cezalandırılmasının, teşvik edilen fiilin bir başkası tarafından 
en azından teşebbüs aşamasında kalacak şekilde işlenmesine bağlı olması 
ceza hukukunun temel ilkelerindendir; böyle bir durumda teşvik eden kimse 
manevi biçimde fiile katılmış sayılacak ve iştirak hükümlerine göre 
cezalandırılacaktır. 

İtalyan Ceza Kanununun suça iştirake ilişkin hükümlerine göre tahrik 
fiili, bir suçun işlenmesine sebep olmadığı sürece, muhatabı tarafından 
algılansa da algılanmasa da cezalandırılabilir değildir (İCK 115). Her ne 
kadar aynı yönde açık bir düzenleme bulunmasa  dahi, kanunumuzun suça 
iştiraki düzenleyen hükümleri açısından da aynı sonuca varmak gerekir. Bu 
itibarla tahrik veya övmek şeklindeki faaliyet, özel kısımda bunlara ilişkin 
bağımsız bir suç tipi söz konusu olmadığında, bir suç işlenmesine sebebiyet 
vermediği takdirde cezalandırılabilir fiilin alanına girmemektedir. Her ne 
kadar bu şekildeki tahrikin teşebbüse vücut verme imkanı doktrinde 
tartışılmış ise de, bugün, özellikle elverişlilik ve yeterlilik koşullarının 
gerçekleşmemiş olması dolayısıyla söz konusu düşünce kabul 
edilmemektedir47.   

Temel kural bu şekilde olmakla birlikte, kanun koyucu bazı durumlarda 
ceza politikası gerekleri doğrultusunda bu kuraldan sapmakta ve teşvikin ya 
da tahrikin konusunu oluşturan fiil gerçekleştirilmese dahi bu davranışları 
tek başına cezalandırmaktadır. Böyle bir istisnaya Ceza Kanunumuzun 84. 
maddesinde düzenlenmiş olan “intihara yönlendirme” suçuna ilişkin olarak 
yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre, “başkasını intihara 
azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren” kimse 
cezalandırılacaktır. Bu teşvikin “alenen” gerçekleştirilmesi halinde ise ceza 
artırılacaktır. Bununla birlikte söz konusu suçun işlenmesi için teşvik edilen 
veya azmettirilen kimsenin intihar etmiş olması da şart değildir. Nitekim 
intiharın gerçekleşmesi de suçun bir nitelikli hali olarak ilgili maddede 
düzenlenmiştir. 

Belirtmek gerekir ki, teşvik veya tahrikin cezalandırılması için, 
gerçekleştirilmesi istenen fiilin en azından teşebbüs aşamasında kalmış 
olması gerektiği kuralına intihara yönlendirme suçu açısından getirilen 
istisna isabetli değildir. Zira intihara yönlendirme kişiye karşı işlenen bir 
suçtur ve bu anlamda yalnızca teşvik faaliyetinin kişinin yaşam hakkı 
üzerinde zarar veya tehlike yaratmak suretiyle ihlal edici bir etkiye sahip 
olduğunu söylenemez. Kaldı ki intihar fiili de hukuk düzenimizde bir suç 

                                                 
47 OLIVERO: s. 619; GAROFOLI: s. 397; VIOLANTE: s. 990. 
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olarak öngörülmemiştir. Yani 84. maddedeki düzenlemeyle fiilin esas faili 
cezalandırılmadığı halde bunun işlenmesine iştirak eden kimsenin 
cezalandırılması suretiyle, cezalandırılabilir fiilin sınırlarının haddinden 
fazla genişletildiğini söylemek pekala mümkündür. Bu açıdan intihara ikna 
ve yardımın cezalandırılması için intiharın gerçekleşmesini arayan Mülga 
Kanunun düzenlemesinin daha yerinde olduğunu ifade etmek 
gerekmektedir48.  

Tahrik konusu fiilin işlenmemesi halinde tahrikin tek başına suç 
oluşturmayacağı şeklindeki ilkeye istisna teşkil eden diğer düzenlemelere 
kamu barışına karşı suçlar arasında yer verilmektedir. Bu şekildeki sapma 
da, kanun koyucunun ceza politikası tercihlerinin bir sonucudur ve bu 
suçların kendilerine özgü ayrı bir hukuki konusu bulunmaktadır. Bu, kamu 
barışına karşı bir suçun işlenmesine tahrikteki gibi, tahrik konusu suçun 
hukuki konusuyla örtüşebilir, ki böyle bir durumda aynı hukuki menfaatin 
daha etkin bir biçimde korunması söz konusu olacaktır. Buna karşın tahrik 
konusu suçun ihlal ettiği menfaat, bizzat tahrikin ihlal ettiğinden tamamen 
farklı da olabilir. Örneğin suç işlemeye tahrik açısından durum böyledir: bu 
suçun hukuki konusu, yukarıda da değinildiği üzere, işlenmesi tahrik 
edilenden tamamen farklı olarak, sosyal yaşamın hukuk kurallarına uyulması 
suretiyle düzgün işleyişine duyulan kolektif güven duygusu şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Bu itibarla, söz konusu suçu düzenleyen normun koruduğu 
hukuki varlık, yalnızca tahrikin yöneldiği kimselerin çokluğundan veya 
tahrik fiilini algılayan kimselerin çokluğundan dolayı değil, kolektif güven 
duygusuna zarar verildiği ve ceza hukukunun etkinliği konusundaki inanç 
zedelendiği için ihlal edilmektedir49.  

Kanun koyucu bu şekilde, kamu barışını daha etkin biçimde korumak 
amacıyla tahrikin tek başına cezalandırılamayacağı şeklindeki genel ilkeye 
bir istisna getirmektedir. Genel ilkeden sapılmasının sebebi, suç işlenmesine 
yönelik aleni tahrikin, kolektif güvenliği tehdit etmeye yeterli olmasıdır ve 
söz konusu düzenleme “ratio”sunu, içeriğini oluşturan fiillerin toplum 
güvenliğine olan inancı azaltmasında bulmaktadır50. 

                                                 
48 TOROSLU: özel kısım, s. 35, 36. 
49 CONTIERI: s. 12, 13. 
50 FIANDACA-MUSCO: s. 466; CARCANO: s. 391; Kanun koyucuyu tahrik ve övmeyi 
bağımsız suç tipleri olarak düzenlemeye iten motivasyona ilişkin olarak genellikle, belli bir 
öneme sahip menfaatlerin varlığı veya sosyal açıdan ortaya çıkabilecek ağır zararlar 
karşısında, nazara alınacak derecede tehlikelilik içeriğine sahip olsa da normal şartlarda 
cezalandırılabilir olmayan, hazırlık hareketi olarak nitelendirilebilecek basit tahrik veya övme 
niteliğindeki davranışları da engellemeye yönelik daha geniş bir koruma zorunluluğu ortaya 
çıktığı ifade edilmektedir. Bkz. OLIVERO: s. 619. 
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Bu itibarla örneğin suç işlemeye alenen tahrikin, tahrik konusu suç 
açısından, özel olarak düzenlenmeseydi cezalandırılamayacak olan bir tür 
“iştirake teşebbüs” niteliğinde kabul edilmesi mümkündür51.  

Tahrikin konusunu oluşturan suç işlenmiş veya bu suçun icrasına 
teşebbüs edilmişse, tahrikçi artık suç işlemeye alenen tahrikten değil, tahrike 
konu suça azmettirmekten cezalandırılacaktır52 (TCK md. 214/3).   

Alenen tahrik şeklindeki bir davranış, yalnızca suçlara ilişkin değil, aynı 
zamanda cezai nitelikte olmayan hukuka aykırılıklara veya yalnızca etik 
veya toplumsal açıdan kınanabilir fiillere ilişkin olduğu durumlarda da 
kanun koyucu tarafından cezalandırılabilmektedir (örneğin TCK md. 217). 
Bu noktada tahrikten kaynaklanabilecek ve söz konusu suç açısından ortaya 
çıkması muhtemel psikolojik enfeksiyon tehlikesi nazara alınmaktadır. 
Kanun koyucu bu nitelikteki fiillere manevi iştirak açısından ihlal edilen 
menfaatleri cezai korumaya layık görmezken, bu menfaatlerin ihlalinin 
tahrik niteliğinde faaliyetlerle cesaretlendirilmemesi şeklindeki menfaati 
ceza müeyyidesiyle korumak istemiştir. Fakat şunu da eklemek gerekir ki, 
bütün bağımsız övme ve tahrik suçlarında ihlal ortak bir biçime sahiptir. 
Tahrik konusu suçun işlenmesi, genelde söz konusu kanuni düzenlemeler 
tarafından, ihlalin bir zarar tehlikesi şeklinde somutlaştığı tipik fiilin dışında 
değerlendirilmiştir53.   

IV. Tahrikin İhlal Edici Niteliği 

1. Genel olarak 

Mağdura ve suçluya, sosyal savunmaya ve özgürlüklere ilişkin 
koşulların dengeli bir sentezini sağlamayı amaçlayan özgürlükçü ceza 
hukuku, bir yandan özel ve kamusal süjelerin saldırılarına karşı 
vatandaşların temel haklarını, sosyal menfaatleri, demokratik kurumları, yani 
uygar biçimde yaşamak için gerekli olan şartların bütününü koruyan, öte 
yandan da bireylere hukuki kesinlik ve eşitlik sağlayarak keyfi uygulamaları 
engelleyecek biçimde oluşturulan bir ceza hukukudur54.  

Ceza hukukunun böyle bir niteliği kazanması da, öncelikle düşünce 
farklılıklarını bastıran ve demokratik çoğulculuk ile bağdaşmayan salt 

                                                 
51 MANZINI: s. 151. 
52 TOROSLU: özel kısım, s. 251; MANZINI: s. 156. 
53Tahrikin konusunun hiç bir şekilde tek başına suç oluşturmadığı durumlar nazara 
alındığında, bu anlamda bir tehlike dolayısıyla cezai korumaya layık bir menfaatin söz konusu 
olup olmadığı hususu şüpheyle karşılanmaktadır. Bkz. OLIVERO: s. 620. 
54 TOROSLU Nevzat: Ceza Hukuku Genel Kısım,  19. Baskı, Ankara 2013, s. 23; Aynı yazar: 
Nasıl Bir Ceza Kanunu, Ankara 1987, s. 4 vd. 
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siyasal nitelikteki suçlardan arındırılması, gerçek anlamda antisosyal 
karakter taşımayan fiillerin suç olmaktan çıkarılması ve demokratik 
toplumsal hukuk devleti hedefini gerçekleştirmenin, çeşitli toplumsal 
çıkarları korumanın aracı haline gelmesiyle mümkündür55. 

Bu doğrultuda ceza hukukunun bir siyasi baskı aracına dönüşmemesi 
için öncelikli olarak korunması gereken “düşünce ve ifade özgürlüğü”dür. 
Zira söz konusu özgürlük, yaşam hakkıyla birlikte tüm temel hak ve 
özgürlüklerin ön koşulu, olmazsa olmaz öğesidir. Nitekim insanı öteki 
canlılardan farklı kılan özelliği; düşünme yetisi ve bundan kaynaklanan 
üretkenliğidir. Ancak düşünebilir olması insanı bir yandan geliştirirken, bir 
yandan da onu egemen güç açısından korkulan bir varlık haline getirmiştir. 
Bu korku da, insanın düşünmesini ve düşüncelerini açıklamasını, yaymasını 
engellemeyi, hiç değilse sınırlandırmayı amaçlayan baskılar ve cezalar 
sistemine vücut vermiştir56.  

Her ne kadar düşünme ve düşüncelerini açıklama faaliyeti insanın kendi 
varlığını geliştirebilmesi açısından vazgeçilmez olsa da, insanın bu konuda 
sınırsız bir özgürlükten yararlanması mümkün değildir. Zira hukuk düzeni, 
aşağılayıcı, tahkir edici, bilimsel ve sanatsal değerden yoksun beyan ve 
açıklamaları düşünce özgürlüğü kapsamında koruyamaz; hukuka aykırı 
yöntemler kullanmak suretiyle hukuk düzenini yıkmaya tahrik ve teşvik ile 
genel olarak suç işlemeye tahrik fiillerini de düşünce özgürlüğü kapsamında 
değerlendiremez57.  

Bireyin özgürlükleriyle sosyal savunma ihtiyacı arasında bir denge 
arayışı içerisinde olan özgürlükçü ceza hukuku, bu bağlamda hukuken 
korunan bir menfaat açısından zarar neticesi doğurmaya elverişli olmayan 
tehlike suçlarını reddetmektedir; hukukun koruduğu menfaati ihlal etme 
gücü olmayan davranış suç sayılamaz. Dolayısıyla genelde tehlike suçu 
sayılan ve siyasal düzene yönelen birer düşünce açıklaması niteliğindeki 
fiiller, hukuken korunan menfaati tehlikeye düşürdükleri var sayılarak 
cezalandırılmaktadırlar58.  

Dolayısıyla tahrik fiilleri açısından, ifade özgürlüğü kapsamında 
değerlendirilecek olan ile cezalandırılması gereken fiil arasındaki sınır, 
hukuki konunun ihlal edilmesine, yani kamu barışının bozulmasına veya bir 

                                                 
55 ALACAKAPTAN Uğur: Fikir ve Düşünce Özgürlüğü ve Tehlike Suçları, Çağdaş Batı 
Hukukunda Bu Konudaki Düşünce ve Uygulamalar, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, c. 2, 
Ankara 2000, s. 8; TOROSLU: nasıl bir ceza kanunu, s. 4. 
56 ALACAKAPTAN: s. 14. 
57 GÖKÇEN: s. 240. 
58 ALACAKAPTAN: s. 18. 
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bozulma tehlikesinin ortaya çıkmasına göre belirlenecektir. Böyle bir tehlike 
ortaya çıkmadan gerçekleşecek bir cezalandırma faaliyeti, Anayasanın 26. 
maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinde 
teminat altına alınmış olan ifade özgürlüğünün ihlali anlamına gelecektir. 

Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre ifade özgürlüğü, 
demokratik toplumun ana temellerinden ve bireylerin kendilerini 
geliştirebilmelerinin temel koşullarından birini oluşturur. Söz konusu 
özgürlükten yalnızca beğeni ile karşılanan ya da zararsız yahut ilgiye 
değmez sayılan bilgi ve düşünceler değil, devletin veya halkın bir kesimini 
rahatsız eden ya da sarsan bilgi ve düşünceler de yararlanır. Çoğulculuk, 
hoşgörü ve açık fikirliliğin gereği olduğundan bunlarsız demokratik toplum 
olmaz. Bunun anlamı, bu alandaki her koşul, yasak ve cezanın meşru bir 
amaç için ve bu amaçla orantılı biçimde getirilmesi ve söz konusu 
sınırlamanın demokratik toplum açısından zorunlu olmasıdır59. 

Bu açıklamalar ışığında tahrik fiilinin, yalnızca ex ante, yani işlendiği 
ana dair bir yargıya göre suç işlenmesini teşvik etmeye elverişli olduğu 
durumda ihlal edici olduğu ve cezai açıdan önem arz edeceği söylenebilir. 
Failin içinde bulunduğu somut durum itibarıyla bu elverişliliğin 
bulunmaması halinde, gayri meşru nitelikteki bir tahrik faaliyeti değil, 
yalnızca özgürce yapılmış bir düşünce açıklaması söz konusu olacaktır60. 

Tahrik veya övme fiillerinin ne zaman elverişli sayılacağı belirlenirken, 
bu davranışların kendilerine özgü doğası mutlaka göz önünde 
bulundurulmalıdır. Söz konusu fenomenin en önemli unsuru, teşvikten, yani 
belirli bir süjenin bir diğerinin iradesinin oluşum süreci üzerinde yarattığı 
veya yaratmaya çalıştığı etkiden kaynaklanmaktadır. Bu itibarla, tahrik veya 
övme şeklinde ortaya çıkan davranış,  içerisinde ortaya çıktığı gerçeklik 
itibarıyla somut olarak başkalarının iradesi üzerinde etki doğuracak 

                                                 
59 10. maddenin ikinci fıkrasında dokuz adet sınırlama nedeni gösterilmiştir. Bunlar, ulusal 
güvenlik, toprak bütünlüğünün korunması, kamu güvenliğinin korunması, asayişsizliğin ve 
suçun önlenmesi, genel sağlığın korunması, genel ahlakın korunması, gizli kalması gereken 
haberlerin yayılmasının engellenmesi, başkalarının ün ve haklarının korunması, yargı 
gücünün otorite ve yansızlığının sağlanması olarak sıralanmaktadır. Madde hükmüne göre, 
görüş açıklama ve ifade özgürlüğü, bazı formalite ve koşullarla sınırlama ve yaptırımlara 
bağlanabilecektir. Ancak, bunların demokratik bir toplumda zorunlu önlemler olarak 
nitelenmesi mümkün olmalıdır. Bkz. ALACAKAPTAN: s. 26; Birçok karada yer verilen bu 
ölçütlere ilişkin örnek olarak bkz. Handyside-İngiltere, 12.12.1976; Castells-İspanya, 
23.04.1992. Leading Cases of The European Court of Human Rights, Ed. R.A. LAWSON-
H.G. SCHERMERS, Leiden 1999; Yargıtay’ın da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ifade 
özgürlüğünün sınırlanmasına ilişkin ilkelerini benimsediği kararlar için bkz. 8. CD T. 
4.7.2012, E. 2009/13825, K. 2012/23385; 8.CD T. 20.6.2012, E. 2009/18022, K. 2012/21275. 
60 FIANDACA-MUSCO: s. 466; GAROFOLI: s. 396; CARCANO: s. 391. 
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potansiyel bir güce sahip olduğunda elverişli kabul edilecektir. Hiç şüphesiz 
böyle bir etkinliğe sahip davranış, tahrikin konusunu oluşturan fiilin 
işlenmesi açısından bir koşul olarak nitelendirilebilecektir. O halde 
elverişliliğin kabulü tehlikenin kabulüne bağlıdır ve genel kurallar 
doğrultusunda sonradan yapılacak bir değerlendirme aracılığıyla ortaya 
konulması gerekmektedir. Bu araştırmadan sonra davranışın elverişli 
olmadığı sonucuna varılırsa işlenemez suç söz konusu olacaktır61.    

2. Tahrikin aleniyeti 

Ceza Kanunu açısından tahrikin herhangi bir sonuç doğurmadan tek 
başına cezalandırılması, yalnızca aleni şekilde gerçekleştirilmesi halinde 
mümkündür. Zira tek başına tahrik, ancak bu şekilde toplumda bir alarm 
durumu veya karmaşa yaratmak suretiyle kamu barışı ya da kamu düzeni 
açısından bir tehlike doğuracaktır62. Kanun koyucunun tahriki yarattığı 
etkiden bağımsız olarak cezalandırmasına esas teşkil eden, kamu düzeni ya 
da barışının bozulması tehlikesini yaratan “aleniyet”tir63. 

İtalyan Ceza Kanunu, 266. maddesinde, bir fiilin ne zaman aleni 
biçimde işlenmiş kabul edileceğini düzenlemiştir. Söz konusu düzenlemeye 
göre, fiilin basın yoluyla veya herhangi başka bir propaganda aracıyla; 
kamusal bir alanda veya kamuya açık bir yerde birden fazla kişinin var 
olduğu durumda; yapıldığı yer veya katılanların sayısı ya da amacı veya 
konusu itibarıyla özel olmayan nitelikteki bir toplantı esnasında işlenmesi 
halinde aleni biçimde gerçekleştiği kabul edilecektir. Mülga Ceza 
Kanununun 153. maddesinde de benzer bir hükme yer verilmekte ve ceza 
kanununun uygulanmasında, söz konusu düzenlemede yer alan aleniyet 
tanımının esas alınacağı belirtilmekteydi. Buna karşın yürürlükteki Ceza 
Kanunu aleniyet kavramından ne anlaşılması gerektiğine dair bir düzenleme 
içermemektedir. Ancak, böyle bir düzenleme bulunmasa dahi, söz konusu 
kavramı İCK ve Mülga Kanun’da yer alan hükümler doğrultusunda anlamak 
isabetli olacaktır64. Dolayısıyla tahrikin aleni olabilmesi için ya basın veya 

                                                 
61 OLIVERO: s. 621. 
62 MANZINI: s. 152; TOROSLU: özel kısım, s. 250; CONTIERI: s. 16; GAROFOLI: s. 398; 
Aleniyetle ilgili ayrıntılı bilgi ve farklı ülke kanunlarında yer alan tanımları için bkz. 
GÖKÇEN s. 142 vd. 
63 ROSSO: s. 154. 
64 Mülga Kanunda yer alan hükmün genel bir tanım niteliğinde olup olmadığı hususuna ilişkin 
tartışmalar ve farklı tanımlar için bkz. YALÇIN SANCAR Türkan: Alenen Tahkir ve Tezyif 
Suçları, Ankara 2004, s. 171 vd; Mülga 153. maddede yer alan tanımın sadece ilgili madde 
itibarıyla geçerli olduğu yönündeki Yargıtay kararı için bkz. BAYRAKTAR: s. 175; Yargıtay 
bir kararında parti il yönetimine verilen bir yazının aleni olduğunu, zira partiye kayıtlı birçok 
kişi tarafından yazının içeriğinin görülmesi ve öğrenilmesi olanağı bulunduğunu kabul 
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başkaca bir propaganda aracılığıyla ya da kamusal, kamuya açık ve o esnada 
birden çok kişinin bulunduğu bir yerde veyahut da özel nitelik arz etmeyen 
bir toplantıda gerçekleştirilmiş olması şarttır.  

Belirtmek gerekir ki aleniyet unsuru, zorunlu olarak insanlar arasındaki 
bir ilişkiyi ifade etmektedir. Genel olarak tahrik edenden başka tahrik edilen 
bir kimse yoksa, tahrikten söz etmek mümkün olmayacaktır. Fail topluluk 
içindeki birden fazla kimseyi tahrik edecek veya edebilecek biçimde hareket 
etmediği takdirde aleni tahrik gerçekleşmiş olmaz. Bu itibarla, aleniyet hem 
objektif hem de sübjektif olmak durumundadır, zira başka türlü hukuki 
konuyu oluşturan menfaat ihlal edilmeyecektir65.  

Yargıtay hakaret suçuna ilişkin kararlarında, aleniyeti genellikle fiilin 
işlendiği yeri nazara almak suretiyle tespit edip, bu doğrultuda apartman 
veya ev içerisinde66 gerçekleştirilen hakaret fiilinin aleni sayılmayacağına 
hükmederken, apartmanın önünde gerçekleştirilen hakareti alenen işlenmiş 
kabul etmektedir67. Ayrıca çok sayıda kişinin anlamasını sağlayabilecek 
koşullar altında gerçekleştirilen fiilin de aleni olarak işlenmiş kabul 
edileceğine dair kararlar bulunmaktadır.68 Buna karşın, okul dersliğinin 
herkese açık olmaması dolayısıyla, burada işlenen sövme fiili açısından 
aleniyetin oluşmayacağı şeklinde isabetli olmayan bir kararı da mevcuttur69. 

Bununla birlikte, aleni bir tahrik faaliyetinin söz konusu olabilmesi, 
bunun kamusal ya da kamuya açık bir alanda gerçekleştirilmiş olmasına 
bağlı değildir. Nitekim yeri, katılanların sayısı, konusu ve amacı itibarıyla 
özel nitelikte olmayan bir toplantı esnasında gerçekleştirilen tahrikin de aleni 

                                                                                                                   
etmiştir. YCGK T. 17.4.2007, E. 2007/9-69, K. 2007/99. Ayrıca hakaret suçunda savcılığa 
verilen dilekçenin aleni olmadığı için bkz. 9. CD, T. 13.05.2002, E. 2002/930, K. 2002/1029; 
Cezaevinden arkadaşa gönderilen mektubun aleni olmadığı hususunda bkz. 9. CD, T. 
10.06.2002, E. 2002/711, K. 2002/1340 (www.kazanci.com.tr). 
65 MANZINI: s. 153; TOROSLU: özel kısım, s. 251; ÖNDER: s. 376; Aleniyetin tespiti için 
fiilin hangi zaman diliminde işlendiğinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bkz. 
GÖKÇEN: s. 145 vd; OKUYUCU ERGÜN Güneş: Soruşturmanın Gizliliği, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 59, sy. 2, Ankara 2010, s. 265. 
66 2. CD, T. 25.06.2013, E. 2011/30056, K. 2013/17181; 2. CD, T. 03.07.2003, E. 
2001/39320, K. 2003/8078 (www.kazanci.com.tr). 
67 2. CD, T. 17.06.2013, E. 2011/29241, K. 2013/16019 (www.kazanci.com.tr); Köydeki 
ahırın önünde işlenen hakaret fiilinin aleni olduğu hususunda bkz. 2. CD T. 12.06.2013, E. 
2011/28561, K. 2013/15791; Okul bahçesindeki hakaretin aleniyeti için bkz. 2. CD, T. 
12.06.2013, E. 2011/27129, K. 2013/15666; Yolda yürüyen kimseye arabanın camını açıp 
sövmek fiilinin aleniyeti için bkz.  2. CD, T. 04.06.2003, E. 2001,/33924, K. 2003/5933; 
Hükümlünün cezaevi görevlilerine karşı işlediği hakaret fiilinin aleni olmadığına dair bkz. 4.  
CD, T. 29.09.2009, E. 2009/15657, K. 2009/15096  (www.kazanci.com.tr).  
68 YCGK, T. 13.02.1984, E. 1983/2-344, K. 1984/70  (www.kazanci.com.tr). 
69 4. CD, T. 24.11.2004, E. 2003/11951, K. 2004/11356 (www.kazanci.com.tr).  
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olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak aksi durumda, örneğin bir ailenin 
fertleri veya akrabalar arasında yapılan konuşmalar söz konusu olduğunda, 
aleniyet unsuru gerçekleşmeyecektir70. Aynı şekilde, aleni olmayan bir yerde 
işlenen fiile üçüncü kişiler kendi gayretleri ile vakıf olmuşlarsa yine aleniyet 
söz konusu olmayacaktır71.  

Tahrikin algılanabilme imkanı tespit edilirken, tahrikçinin kastının esas 
alınması gereklidir. Tahrikçinin hareketlerinin kişilerce algılanabilir 
olduğunu mutlak olarak bilmesi gerekmez; bu hususun bilinebilir olması 
yeterlidir. Ayrıca, tahrik teşkil eden hareketlerin kapsam itibarıyla 
anlaşılabilir olması da şart değildir72.  

Fiil kamusal veya kamuya açık bir yerde işleniyorsa ve ortamda birden 
fazla kişi varsa, tahrikin yalnızca bunlardan birine yönelmiş olmasının bir 
önemi yoktur; yine de suç gerçekleşecektir73.   

Bununla birlikte, aleniyetin, fiilin birden fazla kişinin bulunduğu bir 
ortamda işlenmesi suretiyle gerçekleştiği hallerde ortaya çıkan bir sorun, 
suçun gerçekleşmesi açısından birden fazla kişinin olup olmadığı 
değerlendirilirken, doğrudan tahrik edilen kimselerin de hesaba katılıp 
katılmayacağıdır. İtalyan Temyiz Mahkemesi, böyle bir durumda failin 
tahriki yönelttiği kimselerin hesaba katılamayacağına, zira tahrikin varlığı 
için kişiler arası bir ilişkinin bulunmasının şart olduğu ve tahrik edilen 
kimsenin tahriki algılamasa dahi bunun bir parçası haline geldiğinden artık 
fiilin onun huzurunda işlendiğinin kabul edilemeyeceğine hükmetmiştir. 
Fakat tahrik kamuya açık bir yerde bulunan kimselerin hepsine yöneltilmiş 

                                                 
70 TOROSLU: özel kısım, s. 251; ÖNDER: s. 377; Bayraktar’a göre, suç işlemeye tahrik 
fiilinde, belirsiz kişilerde, yığında veya toplumda suç işleme eğilimini, kararını meydana 
getirmek amaç olduğundan, fiilin nitelikleri dolayısıyla genel yerlerde veya tahsisleri 
itibarıyla genel yerlerde ve tesadüfen arızi olarak genel olan yerlerde işlenmesi halinde suçun 
meydana gelebilmesi için birden fazla şahsın bulunması ya da bunu işitebilmesi 
gerekmektedir. Özel yerler bakımından ise ilke olarak aleniyet yoktur. Buna karşılık özel bir 
yerde birden çok kişinin huzurunda yapılan toplantıları özel mahiyette saymamak ve 
aleniyetin varlığını kabul etmek gerekmektedir. Bkz. BAYRAKTAR: s. 178; Doktrinde, fiilin 
tesadüfen ortaya çıkan bir tanık tarafından algılanabilecek şekilde işlenmiş olması halinde de 
aleniyetin gerçekleşmiş olacağı ileri sürülmüştür. Bunun için gayrimuayyen sayıda kişiler 
tarafından fiilin gerçekten görülmesi gerekli değildir. Aleniyet için fiili algılama hususunda 
sınırsız bir imkanın varlığı yeterlidir. Bu anlayışa göre, ancak üçüncü kişilerin fiilin 
gerçekleştirildiğini fark etme imkanları var ise aleniyet söz konusu olacaktır. Bkz. GÖKÇEN: 
s. 152, 153; OKUYUCU ERGÜN: s. 266. 
71 GÖKÇEN: s. 157. 
72 ÖNDER: s. 376. 
73 MANZINI: s. 153; İtalyan Temyiz Mahkemesi’nin bu yöndeki kararı için bkz. DOLCE: s. 
998. 
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ise, suçun işlendiği yer nazara alınmak suretiyle aleniyetin gerçekleştiğinin 
kabulü gerekecektir74.  

Her ne kadar aleniyetin objektif cezalandırılabilme şartı olduğunu ileri 
sürenler bulunsa da75baskın düşünceye göre aleniyet davranışın esaslı bir 
özelliğidir ve aynı zamanda suçun kurucu bir unsurudur; dolayısıyla kastın 
varlığından söz edilebilmesi için failin tahrik fiilini aleni şekilde işlediğinin 
bilincinde olması gerekmektedir; dolayısıyla failin tahrik teşkil eden fiilinin 
aleniyet niteliği taşıdığını bilmemesi halinde dahi cezalandırılmasını kabul 
etmek mümkün değildir. Bu itibarla örneğin, bir kimsenin kamuya açık bir 
yerde yalnız olduğunu düşünerek daha sonra yapacağı konuşması için prova 
mahiyetinde ateşli bir konuşma yapması halinde, onu izleyen bazı kimseler 
var ise, kastın yokluğu sebebiyle suç gerçekleşmeyecektir76.  

3. Açık ve mevcut tehlike 

Tahrikin kamu barışına karşı bir suça vücut verebilmesi açısından 
Kanunun aradığı bir başka koşul da, söz konusu davranışın açık ve mevcut 
bir tehlikeye sebep olmasıdır. Nitekim Kanun’a göre, suçu veya suçluyu 
övme suçunda, övme biçimindeki davranışın cezalandırılması için kamu 
düzeni açısından; halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunda ise, kamu 
güvenliği açısından “açık ve yakın” bir tehlikenin ortaya çıkması 
gerekmektedir. Dolayısıyla böyle bir tehlikeye sebep olmayan bir övme ya 
da tahrik cezalandırılamayacaktır.  Her ne kadar Kanun “açık ve yakın” 
tehlike ifadesine yer verse de, aşağıda ortaya konulacak nedenlerle bu 
ifadenin “açık ve mevcut” tehlike olarak anlaşılması isabetli olacaktır.  

Öte yandan, kanunda açıkça öngörülmüş olmamasına rağmen, suç 
işlemeye, kanunlara uymamaya ve halkı birbirini öldürmeye tahrik fiilleri 
açısından da, açık ve mevcut tehlike koşulu aranmalıdır. Nitekim, korunan 
hukuki menfaat açısından ihlal edici nitelikte olmayan bir tahrikin 
cezalandırılması, ancak bu şekilde engellenebilir.   

Belirtmek gerekir ki, ceza hukuku yalnızca insan davranışından doğan 
sonuçlarla değil, bundan doğması muhtemel sonuçlarla da ilgilenmekte, bu 
noktada da tehlike kavramı ortaya çıkmaktadır. Tehlike, modern hukuk 
açısından vazgeçilmez olmakla birlikte, esasının belirlenmesindeki zorluk ve 

                                                 
74 CONTIERI: s. 19; DOLCE: s. 998. 
75 Bkz. MANZINI: s. 153; CONTIERI: s. 17; GÖKÇEN: s. 194. 
76 ANTOLISEI: s. 231; CONTIERI: s. 17; OLIVERO: s. 623; FIANDACA-MUSCO: s. 466; 
DOLCE: s. 998; ROSSO: s. 155; CARCANO: s. 392; GAROFOLI: s. 398; BAYRAKTAR: s. 
180; SOYASLAN: s. 516; Yargıtay da aleniyetin bir unsur olduğu görüşündedir. Bkz. 
GÖKÇEN: s. 196. 
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farklı kanuni tiplere göre kavramsal birliğinin tartışmaya açık olması 
dolayısıyla, bilimsel tanımı son derece güç bir kavramdır. Tehlikenin 
varlığını tespit edecek hakimin bu konudaki sezgilerine karşılık kanunilik 
ilkesi, tehlikenin de ampirik olarak doğrulanabilen rasyonel ölçütlere tabi 
olmasını gerektirmektedir. Bu itibarla tehlike, bir insan davranışından 
doğabilecek herhangi bir sonuç ya da doğup doğmayacağı belirsiz bir 
durumu değil, hukuka aykırı ve zararlı bir sonucun gerçekleşmesi ihtimalini 
ifade etmektedir. Dolayısıyla zararlı sonucun gerçekleşme ihtimali, 
zorunluluğa veya imkansızlığa ilişkin bilimsel kanunlara veya muhtemel 
olmaya ilişkin istatistiksel kanunlara başvurmak suretiyle dönemin en ileri 
bilim ve tecrübesine göre belirlenmelidir. Buradan hareketle, tehlike var 
sayılarak suç konulamayacağını, zira korunan hukuki menfaatin zarar 
görmesi açısından elverişli olmadıkça tehlikenin ceza hukukunun alanına 
girmeyeceğini de belirtmek gerekir77. 

Tehlike suçu somut bir zararın netice olarak öngörüldüğü zarar 
suçlarından farklıdır. Bu suçlarda davranışın bir zarar meydana getirip 
getirmediği somut biçimde saptanabilir. Oysa tehlike suçunu oluşturan 
hareketin, ceza kuralı ile cezalandırılan tehlike şeklindeki sonuca vücut verip 
vermeyeceği konusunda bir değerlendirme yapma gereği ortaya çıkar. Eğer 
böyle bir değerlendirme sonunda, tahrik, teşvik, övme gibi hareketlerin 
tehlikeyi yaratmak bakımından uygun ve elverişli olduğu belirlenebiliyorsa 
suçun varlığı; aksi halde oluşmadığı sonucuna varmak gerekecektir. Eğer 
davranış tehlikeyi yaratmak bakımından somut ve mevcut bir tehlike teşkil 
etmiyorsa suçun oluşmayacağı kabul edilmelidir78.  

Söz konusu ölçüt esasen, yapısı, işleyişi, kapsadığı hak ve özgürlükler 
itibarıyla demokratik düzen ile toplumsal barışın sağlanabilmesi için 
korunması gerekli görülen hukuki menfaatlerin ihlaline elverişli olabilmenin 
koşulu niteliğindedir. Bireylerin özgürlüklerine ve ceza normu karşısındaki 
güvencelerine öncelik tanıyan ceza hukuku anlayışında, kamu gücünün 
kötüye kullanılmasını önlemek için, suç tiplerinde yer alan fiillerin normun 
koruduğu hukuki menfaati ihlal etmeye elverişli olması gerekmektedir. Bu 
doğrultuda suç teorisinde fiil ön plana çıkmaktadır. Buradaki fiil, zarar 
doğurmaya ya da zarar riski yaratmaya elverişli olması gereken fiildir. Bu 
nedenle de siyasal güç, istediği fiili suç olarak tanımlayabilme ayrıcalığına 
sahip değildir. Siyasal güç bu anlamda elverişli olmayan bir fiili suç 
sayamayacağı gibi, hakim de fiilin hukuken korunan menfaati ihlal etmeye 
elverişli olduğunu tereddütsüzce saptamadıkça ceza veremeyecektir. 
Dolayısıyla insan haklarını ihlal edici suçlar da yaratılamayacaktır79. 

                                                 
77 TOROSLU: genel kısım, s. 113 vd.ALACAKAPTAN: s. 19. 
78 ALACAKAPTAN: s. 20. 
79 ALACAKAPTAN: s. 30. 
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Açık ve mevcut tehlike ölçütü, işte bu çağdaş demokratik ve özgürlükçü 
ceza hukukunun gereklerinin uygulama alanına geçmesini sağlamaya 
yönelik olarak düşünce özgürlüğünün gündemine girmiştir. Bu nedenle, 
düşünce özgürlüğüne müdahale eden bir suç değerlendirilirken yapılacak ilk 
şey, insanın dış dünyasına yansımış tabiatçı anlamda bir davranışın bulunup 
bulunmadığı, yani düşüncenin insan beyninin sınırlarını terk edip yaşama 
taşmış bulunup bulunmadığının araştırılması ve saptanmasıdır. İkinci 
değerlendirme ise, bir hukuk kuralının koruduğu hukuki menfaatin bu 
düşünce açıklaması nedeniyle açık ve mevcut bir tehlikeye maruz kalıp 
kalmadığıdır80.  

 “Açık ve mevcut tehlike” Amerikan hukuku kökenli bir kavram olup, 
ilk kez 1919 yılında, Amerikan Yüksek Mahkemesi Yargıçlarından Oliver 
Wendell Holmes tarafından Schenck-Birleşik Devletler davasında 
kullanılmıştır. Holmes’a göre ifade özgürlüğüne müdahaleye ilişkin her 
durumda araştırılması gereken, kullanılan kelimelerin, içinde bulunulan 
durum itibarıyla, Kongrenin engelleme hakkına sahip olduğu esaslı bir 
kötülüğe yönelik açık ve mevcut bir tehlikeye sebep olacak nitelikte olup 
olmadığıdır81.   

Daha sonra pek çok yargıç tarafından ifade özgürlüğünü teminat altına 
almak açısından yetersiz kabul edilen açık ve mevcut tehlike ölçütü, Yargıç 
Holmes ve Yargıç Brandeis tarafından anlamlı derecede koruma sağlayacak 
bir doktrine dönüştürülmüştür. Buna göre, eğer hukuka aykırı fiillere teşvik 
eden ifadeler cezalandırılacak ise, tehlikenin büyük ve görece yakın bir 
zamanda gerçekleşecek olması gerekir. Bu düşünceler de, söz konusu 
değerlendirme açısından gerçekten var olan bir tehlikenin mi gerekli olduğu 
yoksa yakın bir zamanda bir zarar doğurmaya yönelik amacın yeterli mi 
sayılacağının anlaşılamadığı gerekçesiyle eleştirilmiştir82.  

Bu eleştirilere maruz kalan “açık ve mevcut tehlike”, 1930’lu ve 40’lı 
yıllarda suç işlemeye tahrik fiilleri açısından son derece önemli bir ölçüt 
olarak kullanılmış ve ifade özgürlüğüne ilişkin bir çok problemin 

                                                 
80 ALACAKAPTAN: s. 30, 31. 
81 GREENAWALT Kent: Fighting Words, New Jersey, 1995, s. 17,18; Amerikan Yüksek 
Mahkemesi kararları doğrultusunda “açık ve mevcut tehlike” kavramına ilişkin olarak bkz. 
AYDIN Didem Öykü: Üç Demokraside Düşünce Özgürlüğü ve Ceza Hukuku (I) Amerika 
Birleşik Devletleri, Ankara 2004, s. 329. 
82 GREENAWALT: s. 18; Yargıç Holmes, Abrams vs. Birleşik Devletler kararında yazdığı 
karşı oyunda, savaş durumunun bile düşünce açıklaması hakkına halel getiremeyeceğini ifade 
ederek çok yakın bir kötülüğe ilişkin var olan tehlike ve bu kötülüğü gerçekleştirme niyeti 
arasında bir ayrıma gitmiş; Kongre’nin fikirleri değiştirmeye yönelik yapılan hiç bir çabayı 
yasaklayamayacağını ifade etmiştir. Bkz. AYDIN: s. 337. 
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çözümünde bu ilkeye başvurulmuştur. Bu dönemde Amerikan Komünist 
Partisi liderlerinin yargılandığı Dennis-Birleşik Devletler Davasında Yüksek 
Mahkeme tarafından yeniden formüle edilmiş ve bu yeni formülasyonun 
ifade özgürlüğü açısından ciddi bir geriye gidişi ifade ettiği dile getirilmiştir. 
Testin bu şekline göre mahkeme, gerçekleşmesinin imkansız olması 
sebebiyle önemsiz görünen kötülüğün, sırf ağırlığı dolayısıyla ifade 
özgürlüğünün sınırlanmasını meşru hale getirip getirmediğini tespit etmek 
durumundaydı. Dolayısıyla kullanılan ifadeler görece uzak bir gelecekteki 
ağır bir tehlikeye sebep olmaları halinde de cezalandırılabilecekti.  Yargıç 
Felix Frankfurter, bunun üzerine ifade özgürlüğü ve ulusal güvenlik arasında 
“yarışan menfaatlerin dengelenmesi”  tezini ortaya atmış, ancak ciddi bir 
yargısal kontrol sağlayacak bu “ad hoc” dengeleme çabası, Kongrenin 
menfaatleri değerlendirmek konusundaki yargısının yalnızca makul bir 
sebebe dayanmaması halinde geçersiz sayılabileceğine ilişkin tespitle 
anlamını yitirmiştir83.  

1960 yılında Yüksek Mahkeme, bir eyaletin, güç kullanımını veya 
kanunların ihlalini teşvik eden fiilleri, söz konusu teşvikin yakın bir hukuka 
aykırı davranışı tahrik etmeye veya ona sebep olmaya yönelik ve bunu 
gerçekleştirmeye elverişli olmadığı takdirde yasaklayamayacağına ya da 
cezalandıramayacağına karar vermiştir. Söz konusu Brandenburg testine 
göre, konuşmayı yapan kimse, yakın bir zamanda hukuka aykırı bir davranış 
gerçekleştirilmesi amacıyla hareket etmeli ve bunun gerçekleşmesi 
muhtemel olmalıdır. 1973 yılındaki bir kararda ise “yakın” ifadesinin çok 
kısa bir zaman aralığı içerisinde gerçekleşme olarak anlaşılması gerektiği 
vurgulanmıştır84.    

Sonuç itibarıyla düşünceyi açıklama özgürlüğüne getirilebilecek 
demokratik bir sınırlamanın ölçüsü, düşüncenin ifade ediliş biçimi nedeniyle 
topluma yönelik belirli, kesin, yani mevcut bir tehlikenin varlığı ve bu 
tehlikenin, düşünce açıklamasının kişileri ya da kitleleri kışkırtmasından 
kaynaklanmış olmasıdır. Amerikan Yüksek Mahkemesi düşüncenin 
açıklanmasının mutlak bir anayasal güvencenin altında bulunduğunu kabul 
etmekte, ancak suça teşvik, tahrik ve ayaklanmaya çağrıyı açık ve somut bir 
tehlike yaratabilme gücü nedeniyle suç saymaktadır85. 

Bu açıklamalar doğrultusunda Ceza Kanunu tarafından kullanılan “açık 
ve yakın tehlike” ifadesinin yerinde olmadığını kabul etmek gerekir. Zira 
yakın, yani henüz var olmayan bir tehlikeyi düşünce açıklaması niteliğindeki 

                                                 
83 GREENAWALT: s. 18. 
84 GREENAWALT: s. 19: AYDIN: s. 348 vd. 
85 ALACAKAPTAN: s. 30. 



  1225 

bir fiilin cezalandırılması açısından yeterli görmek, tehlikenin tehlikesini 
cezalandırmak anlamına geleceğinden, cezalandırılabilir fiilin sınırları aşırı 
derecede öne alınmış olacak ve hukuki konuyu teşkil eden kamu barışı 
açısından mevcut hiç bir tehlike, yani ihlal edicilik söz konusu olmamasına 
rağmen tahrik fiili cezalandırılacak ve dolayısıyla ifade özgürlüğü aşırı 
biçimde sınırlanmış olacaktır. Yapılması gereken, kanundaki ifadenin açık 
ve mevcut tehlike olarak anlaşılmasıdır. Zira yakın olması gereken tehlike 
değil, tehlikenin kaynağını teşkil eden zararlı fiildir; zararlı bir fiilin yakın 
bir zamanda gerçekleşmesi ihtimalinden kaynaklanan “mevcut” bir tehlike 
cezalandırılmaktadır86.  

Doktrinde tehlikenin varlığı için kışkırtmayı izleyecek fiilin teşebbüs 
noktasına varmış, yani davranışın icra başlangıcı sayılabilecek aşamaya 
gelmiş olması koşulunun aranması gerektiğini ileri sürenler bulunsa da, bu 
düşünce gerçekçilikten uzaktır. Zira tahrik fiile dönüşmedikçe bu şekildeki 
düşünce açıklamasının suç sayılmaya müstahak olmadığının kabul edilmesi 
telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle zarar tehlikesini 
doğurmaya elverişlilik tahrik konusu fiilin icrasına başlanmasından önceki 
aşamada aranacaktır87.  

V. Tahrikin konusu 

Türk Ceza Kanunu açısından, tahrikin herhangi başka bir netice ortaya 
çıkmadan cezalandırılabilmesi için, konusunun, bir suçun işlenmesi, halkın 
birbirini öldürmesi, kanunlara uyulmaması, halkın kin ve düşmanlığa sevk 
edilmesi veya suçun ya da suçlunun övülmesi şeklinde ortaya çıkması 
gerekir.  

Suç işlemeye tahrik suçu açısından tahrikin konusu ceza kanunu 
anlamında suç teşkil eden belirli bir fiil olmalıdır. Suçun re’sen soruşturulan 
ve kovuşturulan bir suç olması gerekmediği gibi, tahrikin yönelik olduğu 
suçun işlenmiş olması da şart değildir. Dolayısıyla şikayete bağlı bir suçun 
işlenmesine ilişkin alenen tahrik de bu suçu oluşturacaktır. Ancak tahrikin 
konusunu oluşturan suç işlenmiş veya bu suçun icrasına teşebbüs edilmişse 
tahrikçi bu suça azmettiren olarak cezalandırılacaktır88 (TCK md. 214/3).  

                                                 
86 TOROSLU: özel kısım, s. 258. 
87 ALACAKAPTAN: s. 31. 
88 ANTOLISEI: s. 233; TOROSLU: özel kısım, s. 251; MANZINI: s. 156; Doktrinde, failin 
suça iştirakten cezalandırılmasının suç işlemeye tahriki ortadan kaldırmayacağı, zira suç 
işlemeye tahrik suçuna ilişkin düzenlemenin, tahrik konusu suçları düzenleyen hükümlerce 
korunan menfaatler açısından daha etkin bir korumak sağlamak için yapılmadığı, bu nedenle 
de suç işlemeye tahrikin işlenen tahrik konusu suç içinde eridiğinin söylenemeyeceği dile 
getirilmiştir. Bunun tam aksine, suç işlemeye tahrikin objektif niteliği kamu düzenini 
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Bir davranışla birden fazla suçun işlenmesine tahrik söz konusu olursa, 
failin yalnızca bir tahrik suçundan dolayı cezalandırılması gerekir89. 

Tahrik fiilinin, işlenmesinden önce veya sonra affa uğramış bir fiile 
yönelik olması da önemli değildir. Zira af, ceza normunu geriye yönelik 
olarak uygulanamaz hale getirse dahi, fiilin soyut anlamda suç olarak 
düzenlenmiş olma özelliğini ortadan kaldırmamaktadır90. Bununla birlikte 
tahrikin konusunu oluşturan fiil hem tahrik anında hem de tahrikçinin 
yargılandığı anda suç teşkil etmek zorundadır91. Doktrinde ve yargı 
kararlarında isabetli olarak taksirli bir suça tahrikin, taksirli fiillerin mahiyeti 
itibarıyla suç işlemeye tahrik suçuna vücut vermeyeceği kabul 
edilmektedir92. Nitekim bir kimsenin, istemeden gerçekleştirdiği bir fiili 
tahrik neticesinde işlediğinin kabulü mümkün değildir. 

Suç işlemeye tahrik genel kasıtla işlenen bir suçtur; failin saiki önemli 
değildir. Bu suç yönünden kast, belirli bir suçun başkaları tarafından 
işlenmesini sağlamak bilincine sahip olarak o suçun işlenmesini tahrik etmek 
iradesinden ibarettir93. Yukarıda da ifade edildiği üzere failin fiilin aleni 
biçimde işlendiğinin de bilincinde olması gerekmektedir94.  

Tahrikin daha önce de belirtildiği gibi, dolaylı bir biçimde, işlenmiş bir 
suçun veya işlediği bir suçtan dolayı bir kimsenin övülmesi şeklinde ortaya 
çıkması da mümkündür. Bununla birlikte bir suçla ilgili olarak söylenen 
sözlerin ceza kanunu anlamında övme sayılarak cezalandırılabilmesi için, 
alenen söylenen sözlerin başkalarını o suçu işlemeye teşvik edici ve suçun 
işlenmesine önleyen manevi engelleri kaldırıcı dolaylı bir tahrik niteliğinde 
olması, yani kamu düzeni açısından “açık ve mevcut bir tehlike”nin ortaya 
çıkmış olması gerekir. Bu itibarla sadece bir görüş açıklama, genel af isteme 
hatta sadece onaylama, aynı veya benzer suçların işlenmesini telkin edici 
değilse, övme suçunu oluşturmaz 95. 

                                                                                                                   
tehlikeye soktuğundan, tahrik konusu suçtan farklı bir menfaati ihlal etmektedir. Bu itibarla 
tahrikçi, aleni biçimde tahrikte bulunmak suretiyle aynı davranışıyla iki farklı hukuki varlığa 
zarar vermektedir ve dolayısıyla her iki suçtan da cezalandırılması gerekecektir. Bkz. 
CONTIERI: s. 26; BAYRAKTAR: s. 164, 165. 
89 ANTOLISEI: s. 233; aksi görüş için bkz SOYASLAN: s. 519. 
90 MANZINI: s. 157. 
91 CONTIERI: s. 21; ROSSO: s. 155; BAYRAKTAR: s.165.  
92 Bkz. BAYRAKTAR: s. 166. 
93 ANTOLISEI: s. 234; TOROSLU: özel kısım, s. 251. 
94 CONTIERI: s. 24; Aleniyetin objektif cezalandırılabilirlik şartı olduğunu savunan yazarlara 
göre bu bilinç kastın varlığı açısından şart değildir. Bkz. MANZINI: s. 163. 
95 ANTOLISEI: s. 235; Kanun övme yönünden suçlar arasında bir ayrım yapmamakta ise de, 
taksirli suçların mahiyeti övülmelerine imkan vermemektedir. Bkz. TOROSLU: özel kısım, s. 
256; BAYRAKTAR: s. 208 vd.; SOYASLAN: s. 520 vd.; Yargıtay bir kararında bir terör 
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TCK’nın 217. maddesinde, halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik 
eden kişinin, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde 
cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle belli suçların işlenmesi 
önlenmeye çalışılmamakta, fakat toplumda suç işlenmesine sebep olabilecek 
veya her şekilde bireylerin psikolojisi üzerinde, kamu düzeninin korunması 
için zorunlu olan koşulları zayıflatabilecek etkilerin oluşması engellenmek 
istenmektedir. Ancak burada tahrikin belli bir suça yönelik olmaması esastır. 
Zira böyle bir durumda suç işlemeye tahrik suçu söz konusu olacaktır96. Bir 
kanunun eleştirilmesinin, yürürlükten kaldırılması amacıyla propaganda 
yapılmasının ise tek başına kanunlara uymamaya tahrik suçunu oluşturması 
mümkün değildir97. 

Suçun gerçekleşmesi için kanunun yürürlüğe girmiş olması gereklidir98. 
Ancak tahrik anında var olan, fakat henüz yürürlüğe girmemiş bir kanuna 
uyulmaması konusunda, yürürlüğe gireceği zamana rastlayacak şekilde 
geleceğe yönelik tahrikte bulunulması da suç teşkil edecektir. Uyulmamasına 
alenen tahrikte bulunulan kanun, tahrik anında yürürlükte ve fakat daha 
sonra yürürlükten kalkmış ise, artık böyle bir tahrik cezalandırılabilir 
olmaktan çıkacaktır99.  

Kanunlara uymamaya tahrik suçunun gerçekleşebilmesi için, tahrike 
konu teşkil eden normun kamu düzeninden olması gerekmektedir. Bunun 
sebebi, kanuna uyulmamasından söz edilebilmesi için, ona uyulması 
konusunda bir hukuki yükümlülüğün varlığının şart olmasıdır. Böyle bir 
yükümlülük de ancak kamu düzenine ilişkin normlardan kaynaklanabilir. 
Yalnızca bu tür kanunlar, tahrik edilen kimse tarafından uyulması zorunlu 
olan ve bu doğrultuda hukuki müeyyideler ile pekiştirilen kural ve yasaklar 
getirmektedirler100. Ayrıca, kamu düzeninden olmayan, dolayısıyla bireylerin 
aksi yönde hareket etmelerine imkan veren kanunlara uyulmaması 
yönündeki tahrikin, kamu barışının ihlaline yönelik bir tehlikeye sebep 
olması da mümkün değildir. Bu itibarla her ne kadar İtalyan Ceza 
Kanununun ilgili maddesindeki açık ifade Kanunumuzda yer almasa da, 
hukukumuz açısından da aynı sonuca ulaşmak gerekmektedir101.     

                                                                                                                   
örgütü lideri hakkında “sayın” ifadesinin söz konusu suça vücut vermeyeceğini hükme 
bağlarken (8.CD T. 13.4.2010, E. 2008/5295, K. 2010/5826) diğer bir kararında yürüyüş 
sırasında terör örgütü lideri lehine atılan sloganları alkışla destekleyen sanıkların suç ve 
suçluyu övme suçundan mahkum edilmeleri gerektiğine karar vermiştir (8. CD 2007/7162, T. 
26.3.2009, E. 2007/7162, K. 2009/4809) (www.kazanci.com.tr). 
96 MANZINI: s. 166; ANTOLISEI: s. 237; ROSSO: s. 157. 
97 CONTIERI: s. 45; MANZINI: s. 167; ANTOLISEI: S. 236; ÖNDER: s. 408. 
98 BAYRAKTAR: s. 235. 
99 CONTIERI: s. 49; MANZINI: s. 168; BAYRAKTAR: s. 235. 
100 MANZINI: s. 168. 
101 Kanunun niteliğinden bağımsız olarak uyulmamasına tahrikin söz konusu suça vücut 
vereceği şeklindeki aksi görüş için bkz. BAYRAKTAR: s. 231, 232; ÖNDER: s. 407. 
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Hangi normların kamu düzenine ilişkin olduğu, mutlak ve düzenleyici 
hukuk normları arasındaki ayrıma dayanmak suretiyle ortaya konulabilir. Bu 
doğrultuda, tahrike konu normun, uyulması mutlak anlamda zorunlu 
normlardan olup olmadığı, bireylerce normun aksine bir işlem yapılıp 
yapılamayacağı ve ilgililerin, aralarındaki hukuki ilişkiyi, tespit edecekleri 
başka bir düzenlemenin hakimiyetine sokmak suretiyle normdan sapma 
imkanına sahip olup olmadıkları değerlendirilmelidir102. 

Bu anlamda genel olarak bireylerin üzerinde değişiklik yapma veya 
bunlara istisna getirme yetkisine sahip olmadığı tüm normlar kamu düzenine 
ilişkin kurallar olarak kabul edilmeli, örneğin seçim kanunları, vergi 
kanunları gibi kanunlar ile devletin koyduğu müeyyidelerle desteklenen ve 
aksi kararlaştırılamaz hukuki yükümlülük getiren diğer her kanun da bu 
kapsamda değerlendirilmelidir103. 

Eğer bir kanun hukuken müeyyidelendirilmiş bir ödev yüklemekle 
birlikte yükümlülüğü yerine getirme şeklini seçmek konusunda bir özgürlük 
tanıyorsa, kötü niyetli olsa dahi  bunlardan birini seçmek konusunda tahrikte 
bulunmak suç oluşturmayacaktır. Bununla birlikte bir kanun yalnızca belli 
bir kategorideki insanlara bir yükümlülük getiriyor ise, kanunlara uymamaya 
tahrik açık veya örtülü olarak bu gruba dahil kimselere yönelmiş olmak 
zorundadır104.  

Yetkili merciin emrine uyulmaması yönünde bir tahrikte bulunulması 
bu suçu oluşturmayacaktır; meğer ki bu emre karşı gelinmesi aynı zamanda 
kamu düzenine ilişkin kanunlara uymama teşkil etsin105. 

TCK’nın 214. maddesinin ikinci fıkrasına göre, halkın bir kısmını diğer 
bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kimse de 
cezalandırılacaktır. Maddi unsurun oluşması için öncelikle halkın bir 
kısmının diğer bir kısmına karşı silahlandırılması gerekir. Eğer silahlandırma 
söz konusu değilse başka bir suç, örneğin 216. maddedeki suç söz konusu 
olabilir106. 

 Halkın bir kesimini silahlandırmak da tek başına suçun oluşması için 
yeterli değildir, ayrıca birbirlerini öldürmeye tahrik etmek de gerekir. Suçun 
tamamlanması için öldürmeye yönelik tahrikin gerçekleşmiş olması gerekli 
ve yeterlidir. Silahların kullanılması gerekmediği gibi, öldürme fiillerinin 
gerçekleşmesi de gerekmez107. 

                                                 
102 CONTIERI: s. 48; SOYASLAN: s. 522.. 
103 MANZINI: s. 169; ANTOLISEI: s. 236; ROSSO: s. 157. 
104 MANZINI: s. 170. 
105 CONTIERI: s. 50. 
106 TOROSLU: özel kısım, s. 252. 
107 TOROSLU: özel kısım, s. 252. 
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Bu suç da, kanun herhangi bir amacı şart koşmadığından genel kasıtla 
işlenen bir suçtur108.  

TCK madde 216’da, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge 
bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine 
kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimsenin, bu nedenle kamu güvenliği 
açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde 
cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Bu tahrik suçunun gerçekleşmesi için 
sadece halkın birbirine karşı kin beslemeye ve düşmanlığa tahrik edilmesi 
yeterli değildir. Bu tahrikin sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge 
farklılığı gözetilmek suretiyle yapılması gerekir. Ayrıca bu tahrik nedeniyle 
kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike ortaya çıkmış 
olmalıdır109. 

Bir sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge hakkında, düşünce 
özgürlüğünün sınırları aşılmaksızın, olumsuz da olsa görüş açıklamakta 
kamu güvenliği yönünden bir tehlike bulunmadığından suç 
gerçekleşmeyecektir110. 

Kin ve düşmanlık, belirtilen grupların birbirine şiddet içerikli 
hareketlerde bulunmalarını istemek anlamı taşımaktadır. Bu hareketlerin suç 
teşkil etmesi şart değildir. Kin ve düşmanlığın belirtilen grupları karşı 
karşıya getirmiş olması da aranmaz; bir grubun diğer gruba karşı kin ve 
düşmanlığa tahrik edilmiş olması yeterlidir111.  

Kin, öç almayı gerektirecek şiddetli düşmanlık hareketlerinin zeminini 
oluşturan psikolojik hal; düşmanlık ise husumet beslenene karşı, düşünerek, 
tasarlayarak zarar vermeye, onu mağlup etmeye yönelmiş kin duygusu 
olarak tanımlanabilir112. 

Söz konusu suç açısından sosyal sınıfın anlamı, sosyal kanunlara göre 
oluşan sınıflardır. Bu nedenle bunları sadece ekonomik sınıflar veya iradi 
oluşumlar olarak anlamamak gerekir. Din ve mezhep deyimleri ise her türlü 
din ve mezhebi kapsayacak şekilde anlaşılmalıdır. Madde metnindeki bölge 
ise sadece idari bölümleri değil, yerine göre daha geniş veya daha dar bir 
coğrafi bölgeyi ifade edebilir113. 

                                                 
108 TOROSLU: özel kısım, s. 253. 
109 TOROSLU: özel kısım, s. 258; ÖNDER: s. 412; ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA: s. 
727; Bu suç tipiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. GÖKÇEN s. 61 vd. 
110 TOROSLU: özel kısım, s. 258. 
111 ÖNDER: s. 412, 413; ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA: s. 730; SOYASLAN: s. 524. 
112 ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA: s. 728, 729. 
113 TOROSLU: özel kısım, s. 258; ÖNDER: s. 415, 416. 
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