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              AÇIKLAMA 
 
 
 

‘‘ 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nda Hakaret Suçu ’’ başlıklı tezin, öncelikle 

‘‘ Şerefe Karşı Suçlar  ’’ başlıklı ilk bölümü kaldırılarak, ikinci bölümün ilk konusu 

olarak değiştirilmiştir. Hakaret suçunun mağduru başlığı altında düzenlenen ‘‘ 

şerefsizler ’’ başlığı, ‘‘ daha önce suç işleyen kişi ’’ olarak değiştirilmiş, ayrıca bu 

başlık altında ‘‘ tüzel kişilerin durumu ’’ da incelenmiştir. İlk bölümün, ‘‘ genel 

olarak hakaret suçu ’’ başlığı altında hakaret suçunun konusu da incelenmiştir. ‘‘ 

Hukuka Aykırılık Unsuru  ’’ başlığı altına ‘‘ eleştiri hakkı ’’ da eklenerek konu 

kapsamlı incelenmiştir. İlk bölüme ‘‘ kusurluluk ” başlığı eklenerek bu başlık altında, 

kusurluluk genel olarak anlatılarak, hakaret suçu açısından önem arz eden, “ 

zorunluluk hali ”, “ cebir ” ve “ tehdit ” konuları anlatılmıştır. Yine ilk bölümde “ 

suçun nitelikli halleri ” başlığı altında yer alan hakaret suçunun “ alenen ” işlenmesi 

bölümü önceki tezden farklı olarak iki kısma ayrılmış, ilk olarak “ suçun alenen 

işlenmesi ” daha sonra ise, suçun “ basın ve yayın yolu ile işlenmesi ” anlatılmıştır. 

İlk bölüme, “ hakaret suçu ile ilgili çeşitli hata halleri “ yeni bir başlık olarak 

eklenmiş ve bu başlık altında “ Hakaret Suçunun Maddi Unsurlarında Hata ”, “ 

Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata ”,  “ Suçun Nitelikli 

Unsurlarında Hata ”, “ Objektif Sorumluluk Hallerinde Fiil Üzerinde Hata ”, “ 

Kusurluluğu Etkileyen Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata ” incelenmiştir. “ İsnadın 

ispatı ” başlığı altına isnadın ispatının “ hukuki niteliği ” eklenmiştir. Ayrıca gene 

isnadın ispatı başlığı altına, “ isnada konu olan suç hakkında hükümlülük kararı 

verilmesi ”  ,  “ mağdurun ölümü halinde ispat hakkının kullanılması ” ve  “ ispatın 

sonucu ” konuları eklenmiştir. “ Hakaret suçunun özel görünüş biçimleri başlığı ” 

altında yer alan içtima konusu içinde, “ gerçek içtima ”, “ bileşik ( mürekkep) suç ”, 

“ zincirleme suç ” ve “ farklı nev’iden fikri içtima ” konuları eklenmiştir. 

 



Bunların dışında, başlık ve konu bakımından değişiklik yapılmayan yerlerde 

de, konu daha ayrıntılı olarak anlatılmış, yeni Yargıtay kararları eklenmiştir. 
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ÖZ 

 
                  Hakaret suçunun yasalarda düzenlenmesinin amacı, herkesin sahip olduğu 

onur, şeref ve haysiyetin korunmak istenmesidir. Bu amaç nedeniyle hakaret suçu, 

5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nın ‘‘Kişilere Karşı Suçlar’’, ismini taşıyan 2. 

kısmının, 8. bölümünde ‘‘Şerefe Karşı Suçlar’’ adı altında 125. madde ve devamında 

düzenlemiştir. Uygulamada en çok karşılaşılan suçlardan biri olan ‘ hakaret suçu ’ ile 

ilgili, Yeni Yasa’da, Eski Yasa’ya oranla birçok faklılık bulunmaktadır. Bu 

farklılıklardan en önemlisi ise, artık sövme suçlarının önceki yasadan farklı olarak 

ayrı bir başlık altında düzenlenmeyip, hakaret suçu kapsamında yer almış olmasıdır. 

Bunun dışında Yeni Yasa’da isnadın ispatlanması, cezanın miktarı, suçun 

düzenlendiği yer ve suçun nitelikli halleri konuları ile ilgili olarak da farklılıklar yer 

almaktadır. 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of editing the crime of insult law is protecting dignity, honor and 

dignity which everybody has. Because of this reason, the crime of insult was 

arranged by the Turkish Penal Code, No. 5237, Second Part which named “Crimes 

Against Persons”, under Section 8 named “Crimes Against Honour” and Article 125. 

If we compare the Old Law and the New Law, easily we can understand that there 

are many differences between them about “insult crime” which is met mostly in 

practice. The most important of them, the crime of cursing hadn’t been arranged 

under a different headline anymore and has been evaluated in context of “crime of 

insult”. Apart from that, there are some differences about the testifying of the 

imputation, the amount of the punishment, the place of the crime in the Law and the 

quality issues in relation to the cases in the New Law. 
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ÖNSÖZ 
 
 
 İstanbul Üniversitesi Soysal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı 

bünyesinde Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın amacı; günümüzde 

en çok işlenen suçlardan biri olan ‘ hakaret suçunun ’ 765 Sayılı Türk Ceza 

Yasası’ndaki düzenleniş biçimi ile 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’ndaki düzenleniş 

biçimi karşılaştırılmak suretiyle incelenmesidir. 

 

Bu çalışmada, Türk Ceza Yasaları ve Uluslar arası Düzenlemeler, Yargıtay 

içtihatları ve öğretideki tartışmalardan yararlanılmış;  hakaret suçunun oluşumu, özel 

görünüş biçimleri ve hakaret suçu ile ilgili uygulamada karşılaşılan güçlükler 

anlatılmıştır. 

 
 

 Bu çalışmanın danışmanlığını üstlenen ve çalışmam sırasında fikir ve 

desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu’na teşekkürü borç bilirim. 
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                                                    GİRİŞ 
  

               

               Bu çalışmada, kişinin şeref ve haysiyetini korumayı amaçlayan ve ulusal ve 

uluslar arası düzenlemelere konu olan hakaret suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza 

Yasası’nın getirdiği değişiklikler dikkate alınarak incelenmiştir. İlk bölümde, 

konunun daha iyi anlaşılabilmesi için şerefe karşı suçlar konusu genel olarak 

incelenmiş; bu bölümün devamında, hakaret suçunun unsurlarına, suçun nitelikli 

hallerine ve suçla ilgili usul hükümlerine ilişkin bilgilere yer verilmiş, yeri geldikçe 

öğretideki konu ile ilgili  tartışmalara kısaca değinilmiştir. 

  

             Üçüncü bölümde ise, ölünün hatırasına hakaret suçu ayrı bir başlık altında 

incelenmiş, suçun unsurları ve suça ilişkin usul hükümleri anlatılmış, son bölümde 

ise hakaret suçunun yazılı basın yoluyla ve televizyon yoluyla işlenmesi konusuna 

kısaca değinilmiştir. 

  

             Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, gerek ana metinde gerekse 

dipnotlarda konu ile ilgili Yargıtay kararlarına yer verilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

I. GENEL OLARAK ŞEREFE KARŞI SUÇLAR 
 

Bireyin saygınlığını korumaya yönelik hükümler, Türk Ceza Yasası’nın 

ikinci kitabında, ‘‘ Kişilere Karşı Suçlar ’’ başlıklı ikinci kısmın sekizinci bölümünde 

düzenlenmiştir. Bu bölümün   başlığı, ‘‘ Şerefe Karşı Suçlar ’’ dır. Şerefe karşı 

suçlar, kişinin manevi varlığına yönelik saldırıları önlemeyi ve şeref hakkının 

korunmasını amaçlar.1 

 

Şeref, kişinin manevi bütünlüğünü anlatan ve bireyin kendi onuru 

hakkındaki düşünceleriyle birlikte başkalarının da onun hakkındaki düşüncelerini 

içeren sosyal bir kavramdır.2 Daha açık bir deyişle şeref, kişinin içinde yaşadığı 

ortamda sahip olduğu değerleri oluşturan dürüstlük, samimiyet, zeka, eğitim, terbiye, 

sağlık, görünüş gibi niteliklerinin tümüdür.3 

 

Şeref, insana özgü bir değer olarak ulusal ve uluslar arası boyutta 

güvencelere sahiptir. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (m. 5), İnsan Hakları ve Temel 

Hürriyetlerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nde  (m. 3) şeref hakkı ile 

ilgili düzenlemeler yer almaktadır.4 

 
İnsan kişiliği, maddi ve manevi değerlerden oluşan bir bütündür. İnsanın 

maddi varlığı yanında manevi varlığının da koruma altına alınması gerekir. Manevi 

                                                 
1 Nur  Centel, Hamide Zafer, Özlem Çakmut, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, C:I, Beta, İstanbul, 
2007, s. 211. 
2 Sahir Erman, Çetin Özek, Ceza Hukuku Özel Bölüm Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, Beta, 
İstanbul, 1994, s. 255. 
3 Emine Ülker Tarhan, Yeni  Türk Ceza Yasası’nda Tehdit  ve  Hakaret Suçları, Yetkin             
Yayınları, Ankara, 2007, s. 275; Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Özel   Kısım, 2. bs, Savaş   
Yayınları, Ankara, 2007, s. 100. 
4 Murat Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara,  2008, s. 7. 
                                                                DÜZELTME 
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değerlerin en önemlilerinden şeref hakkı korunmuş ve ceza yasalarında bu hakka 

yönelik ihlaller yaptırım altına alınmıştır.5 

 

Bireyler yaşamları boyunca, her türlü saldırıya karşı kendilerini güven 

içinde hissetmek isterler. Bu saldırı bireylerin sosyal itibar ve şereflerine karşı da 

olabilir. Hukuk düzeni,  bireylerin ve ayrıca gösterilen bazı varlıkların şeref sahibi 

olduğunu kabul eder ve bu durumun aksinin iddia edilmesine çeşitli yaptırımlar 

öngörür. İstisnai bazı durumlarda, yasalarda aksini ispat olanağı tanınsa da, asıl olan, 

bu türdeki iddialara karşı kişilerin korunmasıdır. Bu esas, insanın insan olmasından 

ve kendisine saygı duyulmasını hak etme ve isteme hakkından kaynaklanır.6 

 

A. ŞEREFE KARŞI SUÇLARIN TASNİFİ 
        

5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nın ‘‘ Kişilere Karşı Suçlar’’ başlıklı ikinci 

kısmının sekizinci bölümünde yer alan ‘‘ Şerefe Karşı Suçlar’’, 125. maddede 

hakaret suçu ile başlamaktadır. Yasa’nın 126. maddesinde mağdurun belirlenmesi, 

127. maddesinde isnadın ispatı, 128. maddede iddia ve savunma dokunulmazlığı, 

129. maddede haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret, 130. maddede kişinin 

hatırasına hakaret ve 131. maddede soruşturma koşulu olarak şikayet düzenlenmiştir. 

  

765 sayılı Türk Ceza Yasası’nda bu suçlar, Yasa’nın dokuzuncu babında ‘‘ 

Şahıslara Karşı Cürümler’’ başlığı altındaki yedinci fasılda, hakaret ve sövme 

cürümleri adıyla, 480 ve 490. maddeler arasında düzenlenmişti. Bu maddelerde 

hakaret, hakaretin tahrif edilmiş belgeye dayanması, ispat hakkı ve yöntemi, sövme, 

matufiyetin belirlenmesi, hakaret ve sövmeye mağdurun haksız hareketleriyle 

sebebiyet vermesi, savunma dokunulmazlığı, hakaret ve sövme içeren yazı, resim vb. 

müsadere ve imhası, şikayet ve şikayetten vazgeçme, özel zamanaşımı süresi 

hükümleri düzenlenmişti. 

 

                                                 
5 Centel-Zafer-Çakmut,  Kişilere Karşı İşlenen Suçlar,  s. 211. 
6 Sulhi Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, Beta, İstanbul, 1998, s. 209. 
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Bu suçlar Alman Ceza Yasası’nda özel kısımda, ‘‘Tahkir’’ başlıklı 14.  

bölümde 185-200. maddeler arasında düzenlenmiştir. Bu maddeler sövme, hakaret, 

iftira, siyasetçilere hakaret ve iftira, ölünün hatırasına hakaret, kesin hükümle 

gerçeğin ispatı, gerçeğin ispatına rağmen ceza verilmesi, haklı çıkarların dikkate 

alınması, şikayet, karşılıklı hakaret, hükmün ilanı konularını içermektedir. Rusya 

Ceza Yasası’nda bu suçlar özel kısımda,  ‘‘ Kişilere Karşı Suçlar’’ başlıklı 7. 

bölümde, ‘‘ Özgürlüğe, Şerefe ve İnsan Onuruna Karşı Suçlar’’ başlıklı kısımda 129 

ve 30. maddelerde düzenlenmiştir. Polonya Ceza Yasası’nda hakaret ve sövme 

suçları, özel kısımda ‘‘ Şerefe ve Vücut Bütünlüğüne Karşı Suçlar’’ başlıklı 27. 

bölümde 212-216. maddeler arasında düzenlenmiştir. Danimarka Ceza Yasası’nda 

hakaret suçu, özel kısımda, ‘‘ Huzuru Bozma ve Şerefe Tecavüz ’’ başlıklı 27. 

bölümde 267-275. maddeler arasında düzenlemiştir. Bu maddelerde hakaret, kamu 

görevlilerine hakaret, iftira, ceza verilmeyen haller, gerçeğin ispatı,   şekli hakaret,    

gerçeğin ispatının yasaklanması, karşılıklı hakaret, hükmün ilanı, ölüye hakaret, ceza 

soruşturmasının şikayete bağlı olduğu ve olmadığı haller, hızlı yargılama konuları 

düzenlenmiştir.7 

 

B. ESKİ ve YENİ YASA’NIN KARŞILAŞTIRILMASI 
 

765 Sayılı Türk Ceza Yasası’nda bu suçlar, hakaret ve sövme cürümleri 

başlığı altında 480-490. maddeler arasında toplam 12 maddede, 5237 Sayılı Türk 

Ceza Yasası’nda ise şerefe karşı suçlar başlığı altında 125. ve 131. maddeler arasında 

toplam 7 maddede düzenlenmiştir. Yeni Yasa’daki madde sayısındaki azalma 

hakaret ve sövme ayrımının kaldırılmasından ve suçun düzenleme şekli, isnadın 

ispatı ve ağırlaştırıcı hallerinin önceki Yasa’ya oranla sadeleşmiş olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

 

5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nın 2. kısım başlığı ‘‘kişilere karşı suçlar’’, 8. 

bölüm başlığı ‘‘şerefe karşı suçlar’’ iken, eski yasada bu suçların düzenlendiği 9. bab 

                                                 
7 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 211. 
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başlığı ‘‘ şahıslara karşı cürümler’’ 7. fasıl başlığıysa ‘‘ hakaret ve sövme cürümleri’’ 

dir. 

 

Eski Yasa ile yeni Yasa arasında hakaret suçunun karşılığında öngörülen 

cezalar bakımından da farklılıklar vardır. 765 Sayılı Türk Ceza Yasası’nda hakaret 

suçunun cezasının üst sınırı, 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’na göre daha yüksektir. 

Sövme suçu açısındansa yeni Yasa eski Yasa’ya göre daha ağır ceza öngörmektedir. 

5237 Sayılı Yasa’da bu suçlar için hapis ve adli para cezası seçimlik olarak 

öngörülmüşken, 765 Sayılı Yasa’da ise hem hapis hem de para cezası öngörülmüştü. 

 

 Kişinin hatırasına hakaret suçu eski Yasa’da din özgürlüğüne karşı suçlar 

başlığı altında düzenlenmişken, yeni Yasa’da hakaret suçları arasında ve kapsamı 

genişletilerek düzenlenmiştir. 

 

765 Sayılı Türk Ceza Yasası’nın ayrı bir suç olarak düzenlenmiş olan 

“Memura Hakaret” suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nda ayrı bir suç olmaktan 

kalkarak cezayı ağırlaştırıcı bir neden olarak sayılmıştır. Yeni Yasa’da, bu suçun 

kamu görevlisine görevinden dolayı işlenmesi gerektiği için, hakaret suçu kamu 

görevlisine karşı görevini icra ederken ancak görevi nedeniyle olmayan bir hususta 

işlenmişse 125. maddenin ilk fıkrasında düzenlenen şikayete bağlı ve uzlaşma 

kapsamında kalan adi hakaret olarak değerlendirilecektir.8 

 

5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nda, 765 Sayılı Yasa’nın 266. ve 483. 

maddelerinde yapılan memur ayrımına yer verilmemiştir. Aynı zamanda Eski 

Yasa’nın 268. maddesinde yer alan yargı görevini yapanlara yönelik hakaret fiili de 

Yeni Yasa ile ayrı bir düzenleme olmaktan çıkarılarak, Cumhurbaşkanı dışındaki tüm 

kamu görevlilerine yönelik hakaret aynı kapsamda düzenlenmiştir.          

 

                                                 
8 Mine Arısoy, ‘‘ Hakaret ’’, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S: 72, İstanbul, Eylül-Ekim 2007, s. 
153.   
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Yeni Yasa’da, eski Yasa’ya göre, hakaretin gerçekliğinin ispatlanmasına 

olanak sağlayan istisnalar da sınırlamaya gidilmiştir. 

 

Yeni Yasa’ya oranla eski Yasa’da huzurda hakaret, ihtilatlı hakarete göre 

daha ağır cezalandırılmıştır. Ayrıca yeni Yasa’da ihtilatlı hakaret suçunun oluşması 

için gerekli olan belli sayıdaki kişinin toplu mu yoksa dağınık mı olması gerektiği 

açıkça belirtilmemiştir. Aynı zamanda,   Eski Yasa’da suçun yayın yoluyla işlenmesi 

ihtilatlı hakaretin ağırlaştırıcı nedeni olarak kabul edilmişken, yeni yasada suçun 

yayın yoluyla işlenmesi nitelikli hal olmaktan çıkarılmıştır. 

 

5237 Sayılı Yasa ile, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen 

hakaret suçları dışında kalan tüm hakaret suçlarının soruşturulması ve 

kovuşturulması şikayete tabi hale gelmiş, bundan dolayı bu suçlara kamu davasının 

açılmasının ertelenmesi, uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması 

kurumları uygulanır hale gelmiştir. 

 

Eski Yasa’da  ‘ Din Hürriyeti Aleyhinde Cürümler  ’ başlığı altında yer alan 

suç, 5237 Sayılı Yasa’da şerefe karşı suçlardan sayılarak, kişiye sosyal, dini, siyasi, 

felsefi inanç ve kanaatleri nedeniyle hakaret edilmesi veya kişinin mensup olduğu 

dine göre kutsal sayılan değerlere saldırılması ayrı bir suç şeklinde değil, cezayı 

ağırlaştırıcı bir neden olarak düzenlenmiştir. Yeni Yasa, eski Yasa’da sövme suçu 

bakımından kabul edilen, suçun kamu görevlisine ve tahrif edilmiş belgeye 

dayanarak işlenmiş olması ağırlaştırıcı nedenine yer vermemiştir. 

 

Yeni Yasa’da aleniyet, hem huzurda hakaret hem de ihtilatlı hakaret 

suçunda nitelikli hal olarak kabul edilmişken, eski Yasa’da sadece hakaret veya 

sövme suçlarının huzurda işlenmiş olması ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmişti. 

 

765 Sayılı Yasa’nın 483. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan siyasi bir 

parti ya da kamu menfaatine hadim bir cemiyet veya müesseseye karşı hakaretle 

ilgili düzenleme, 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nda yer almamıştır. 
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Yeni Yasa teknolojik gelişmeler bağlamında huzurda hakaretin sesli, yazılı 

veya görüntülü ileti yoluyla işlenebileceğinden bahsederek huzurda hakaretin 

kapsamını genişletmişken, eski Yasa’da suçun mağdura hitaben gönderilmiş mektup, 

resim veya herhangi bir yazı, telgraf ve telefon kullanılarak işlenmesi huzurda 

hakarete eşit sayılmıştı.  

 

Yeni Yasa’da hakaret suçunun haksız bir fiile  tepki olarak işlenmiş olması 

durumunda ceza verilmeyebileceği düzenlenmişken,  eski Yasa’da ise failin kendi 

haksız hareketleriyle hakaret ve sövmeye neden olması halinde, özel tahrik durumu 

varsayılmış ve cezada indirim yapılabileceği düzenlenmiştir. 
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II. GENEL OLARAK HAKARET SUÇU 
           

Kişinin manevi varlığı, kişinin onur ve haysiyetidir. Onur ve haysiyet, kişiye 

toplum tarafından verilen değerlerin toplamıdır. Yani onur, bireyin içinde yaşadığı 

ortamda sahip bulunduğu değerleri oluşturan moral (dürüstlük, samimiyet gibi), 

entelektüel (eğitim, zeka, gibi), fizik (sağlık, görünüş gibi) ve diğer niteliklerin 

tümüdür.9 

 

Toplumu oluşturan bütün bireyler onur, şeref ve haysiyet sahibidir. Ceza 

yasaları bireyleri, onuruna, şeref ve haysiyetine dokunan fiillere karşı korumaktadır. 

Hakaret suçu tarih kadar eski olmakla birlikte, her bireyin onur, şeref ve haysiyet 

sahibi olduğunun kabul edilmesi yenidir. Gerçekten, yasa önünde eşitlik ilkesi 

gereğince, hiç kimse, bir diğer kimseden daha az şerefli değildir. Ayırımsız, herkes 

ait olduğu toplumun şerefli bir üyesidir.10 

 

Türk Medeni Yasası’nın 24. maddesi de kişiyi, onuruna, şeref ve 

haysiyetine karşı saldırılar karşısında korumaktadır. Bu maddeye göre kişi, 

başkalarından, onuruna, şeref ve haysiyetine saygı gösterilmesini isteme temel 

hakkına sahiptir. 

          

Ceza hukuku, kişinin şeref, haysiyet ve onurunu, cezaî himayenin konusu 

yapmıştır. Bir kimsenin onuruna, şeref ve haysiyetine haksız olarak saldırıda 

bulunmak, hakaret suçuna vücut vermektedir.11 

 

Daha önce de değindiğimiz gibi, 5237 sayılı Türk Ceza Yasası, hakaret 

suçunu, ‘‘Kişilere Karşı Suçlar’’, ismini taşıyan 2. kısmının, 8. bölümünde ‘‘Şerefe 

Karşı Suçlar’’ adı altında  125. maddede düzenlemiştir. Söz konusu 125. madde şu 

şekildedir: 

 
                                                 
9 Tarhan, Tehdit  ve  Hakaret Suçları, s. 275. 
10 Prof.Dr. Zeki Hafızoğulları, ‘‘ Şerefe Karşı Suçlar ’’, (Çevrimiçi), http//www.abchukuk.com, 
01.03.2008. 
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(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya 
olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan 
iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin 
cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. 

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, 
yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. 

(3) Hakaret suçunun; 
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, 
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, 

değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun 
davranmasından dolayı, 

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, 
İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. 
 (4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri 

oranında artırılır.  
 (5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine 

görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. 
Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır. 
 

A. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL YARAR      
 

Kural olarak her norm bir hukuksal yararı korur. Hukuksal yarar, suçla ihlal 

edilen hukuki varlık ya da menfaattir. Sosyal düzeninin korunmasını amaçlayan bu 

hukuki yararlar, soyut nitelikte yani manevi ve metafizik bir kimliğe sahiptir.12 Suç 

oluşturan her fiil, aynı zamanda bir hukuki yararın ihlali niteliği taşımaktadır. 

Bundan dolayı, hukuksal yararla ilişkili olmayan bir suçtan bahsedilemez. Bir fiilin 

yasada suç olarak tanımlanmasıyla bir ya da birden çok hukuksal yarar koruma altına 

alınmış olabilir. Bir suç tipinin, yasanın sistematiğindeki yerini belirleyen de bu 

hukuksal yarardır.13 

 

Bu suçla korunan hukuksal yararın şeref olduğu konusunda öğretide görüş 

birliği olmakla birlikte, bu kavrama ne anlam verileceği konusunda öğretide görüş 

birliği yoktur. ‘‘ Normatif (objektif, dış) şeref’’ kavramını ileri süren yazarlara göre 

şeref, insan onuruna dayanarak bir insana haklı olarak tanınan değer ve bu değere 

saygı gösterilmesine yönelik taleptir. ‘‘ Fiili şeref (sübjektif, iç)’’ kavramını ileri 

süren yazarlara göre ise şeref, kişinin şerefli olduğunun varlığına yönelik beslediği 

iyi duygudur. Bugün öğretide egemen olan ve bizim de katıldığımız görüş olan ‘‘ 

                                                 
12 İzzet  Özgenç, Türk Ceza Kanunu Şerhi (Genel Hükümler), 1. bs, Seçkin Yayınevi, Ankara, 
2005, s. 199-200. 
13 Murat Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 16; İzzet  Özgenç, Ceza Kanunu Şerhi  s. 230. 
                                                           DÜZELTME 



 10

düalist (fiili-normatif) ’’ görüşe göre, şeref karma bir hukuksal yarardır ve gerek 

insanın kendisine karşı beslediği içsel değeri (iç şeref), gerekse insanın başkalarının 

gözündeki değerini (dış şeref) içermektedir.14 

                 

               Eski Türk Ceza Yasası, bir taraftan ‘‘ namus ve haysiyete taarruz etmek ’’ 

deyimine yer vererek ‘‘ normatif şeref ’’i, bir yandan ‘‘ halkın hakaret ve husumetine 

maruz kılmak ’’ ve ‘‘ şöhrete taarruz etmek ’’ deyimlerine yer vererek ‘‘ fiili şeref  

’’i korumuştur. Yeni Türk Ceza Yasası da, bir yandan ‘‘ onur ve şereften  ’’ söz 

ederek  ‘‘ fiili şeref  ’’i, bir yandan da ‘‘ saygınlık ’’tan söz ederek ‘‘ normatif şeref 

’’i koruma altına alarak aynı görüşü benimsemiştir.15 

  

Yeni Yasa’da şerefle birlikte ve hatta şereften daha öncelikli olarak başka 

hukuksal yararların da korunduğu, ‘‘ Cumhurbaşkanı’na hakaret ’’, ‘‘ yabancı devlet 

temsilcilerine hakaret ’’ gibi bazı suçlara da yer vermiştir.  

 

Hakaret suçunun tehlike suçu olduğu konusunda öğretide görüş birliği 

bulunmaktadır. Ancak bu tehlike suçunun somut tehlike suçu mu yoksa soyut tehlike 

suçu mu olduğu konusunda öğretide görüş birliği yoktur. Bize göre kişinin, 

saygınlığını, onur ve şerefini rencide edebilecek nitelikte olan isnadın ya da değer 

yargısının açıklanmasıyla birlikte suç gerçekleşir. Bu durumda mağdurun gerçekten, 

saygınlık, onur ve şerefinin rencide edilmiş olması aranmayacağı için bu durumda 

hakaret suçunun soyut tehlike suçu olduğu söylenebilir.16 

 

Kısacası, hakaret suçunu düzenleyen 125. maddenin gerekçesinde 

belirtildiği üzere, hakaret suçu ile korunak istenen hukuksal yarar, kişilerin şeref, 

                                                 
14 Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Murat Önok, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre 
Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006, s. 327; A. Caner Yenidünya, 
Mehmet Emin Alşahin , ‘‘ Bireyin Şerefine Karşı Suçlar ’’, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S: 68, 
Ocak-Şubat, Ankara, 2007, s. 63; Veli Özer Özbek, Yeni Türk Ceza Kanunu’n Anlamı, C.II, 1. bs,  
Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008, s. 859;  Mustafa Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, Adalet Yayınevi, 
Ankara, 2008, s. 1100. 
15 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel Hukuku, s. 327. 
16 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 68; Sahir Erman, Hakaret ve Sövme Suçları, İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi Basım Atölyesi, İstanbul, 1989, s. 124. 
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haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı ve diğer fertler nezdindeki saygınlığıdır. 

Nitekim Yargıtay da konu ile ilgili vermiş olduğu bir kararında; hakaret suçlarında 

korunmak istenen hukuki yararın, kişilerin onur ve sosyal saygınlıkları olduğunu, 

hukuk düzeninin her insanın ve ayrıca gösterdiği diğer varlıkların saygın ve onur 

sahibi olduğunu kabul ettiğini, kişinin manevi varlığı olan onur kavramı sübjektif 

anlamda, ferdin kendi onuru hakkında beslediği düşünceyi (şeref ve haysiyet), 

objektif anlamda ise, diğer insanların o kişi hakkındaki düşüncelerini içerdiğini, 

ferdin sosyal değerini belirleyen koşulların bütününü oluşturan şeref ve şöhret 

kavramlarının iç hukukta olduğu gibi uluslar arası sözleşmelerle de korunduğunu 

belirtmiştir.17 

 

                       B. FAİL ve MAĞDUR               

 

1. FAİL 

 
Her suçun bir aktif süjesi yani faili vardır. Suç kamu tarafından empoze 

edilen bir yasağın ihlali olduğu için, bu yasağı ihlal eden kişi yoksa suç da 

olmayacaktır. Ceza hukukunda hareket yeteneği sadece insana ait bir özellik olup, 

ölü kişilerin, hayvanların ya da eşyanın böyle bir yeteneği bulunmadığından, ancak 

insan suç faili olabilir.18 

 

Ceza yasalarında faili belirtmek için, ‘bir kimse’, ‘kişi’ , ‘kimse’ ya da ‘her 

kim’ ifadeleri kullanılmaktadır. Ceza yasalarında yer alana suçlar kural olarak herkes 

tarafından işlenebilen suçlardır. Ancak bazı suçlar, özel bir yükümlülük altında 

bulunan ve belli özellikleri taşıyan kişiler tarafından işlenebilmektedir. Bu suçlara 

özgü suçlar denilmektedir. Özgü suçlar ise, gerçek özgü suçlar ve görünüşte özgü 

suçlar olarak ikiye ayrılmaktadır.19 

                                                 
17 (CGK. 04.03.2003, 2004-37/25) Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 17-18. 
18 Mehmet  Emin  Artuk, Ahmet  Gökcen, Caner  Yenidünya, 5237   Sayılı    TCK’ya  Göre 
Hazırlanmış Ceza Hukuku Genel Hükümler, C:I, 2. bs , Turhan Kitapevi, Ankara, 2006, s. 452. 
 19 Kayançiçek, Şerefe  Karşı  Suçlar, s. 20-21; Mahmut  Koca, İlhan  Üzülmez, Türk  Ceza 
Kanunu Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008, s. 132. 
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Yukarıda belirtildiği gibi, ceza yasalarında tanımlanan tipe uygun, hukuka 

aykırı ve kusurlu bir çok fiil bir fail tarafından işlenebileceği gibi, birden fazla fail 

tarafından da işlenebilir. Bu özellik, bu tür suçlara tek failli suç olma niteliği 

kazandırmaktadır. Ancak bazen tipe uygun eylemin oluşabilmesi için, birden fazla 

failin arandığı çok failli suçlar söz konusu olabilir. Bu tür suçlarda kendi aralarında ‘ 

birleşme suçları ’ ve ‘ karşılaşma suçları ’ olarak ikiye ayrılmaktadır.20 

               

Hakaret suçunun faili bakımından herhangi bir özellik aranmadığı için, bu 

suçun faili herkes olabilir.  Zira Türk Ceza Yasası’nın 125. maddesi ‘‘ isnat eden  ’’ 

ve ‘‘ saldıran ’’ kelimelerini kullanmak suretiyle bu suçu herkesin işleyebileceğini 

kabul etmiştir.21 765 Sayılı Türk Ceza Yasası’nın 251. maddesinde yer alan, 

memurun görevi sırasında bir kimse aleyhine suç işlemesi durumunda hakkında 

verilecek cezanın artırılacağına ilişkin düzenleme yeni yasada yer almadığından, 

hakaret suçu özgü suç niteliği taşımamaktadır.22 

               

             Hakaret suçunun işlenmesinde, akıl hastaları ve 12 yaşından küçük suça 

sürüklenmiş çocuklar gibi kusur yeteneği bulunmayan kişilerin araç olarak 

kullanılması durumunda bu kişiler cezalandırılmayacak ancak, bu kişileri araç olarak 

kullanan kişi ise Türk Ceza Yasası’nın 37. maddesinin ikinci fıkrasına göre dolaylı 

fail olarak cezalandırılacaktır. Hakaret suçunun işlenmesinde bir hayvanın (örneğin 

papağının) kullanılması durumunda sorumluluk, doğrudan fail sıfatıyla o hayvanı 

kullanan kişiye aittir.23 Öğretide bir görüş ise, papağanın hakaret suçunun 

işlenilmesinde kullanılması durumunda, papağanı kullanan kişinin dolaylı faillikten 

dolayı cezalandırılacağını ileri sürmüştür.24 

  

Ölmüş kişinin vasiyetnamesinde, bir başkasının haysiyet, onur veya şerefini 

kırıcı sözlerde bulunmasının hakaret suçunu oluşturup oluşturmayacağı ya da böyle 

                                                 
20 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 21. 
21 Erol Çetin, Yeni Türk Ceza Yasası’ndaki Hakaret Suçları, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005, s. 18. 
22 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 21. 
23 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 22. 
24 Mustafa Özen, ‘‘ Hakaret Suçu ve İnternet Yolu İle İşlenmesi  ’’, Türkiye Barolar Birliği  Dergisi, 
S: 75, Ankara, Mart-Nisan 2008, s. 103. 
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bir durumda mirasçıların sorumlu tutulup tutulmayacağı sorusu ortaya atılsa da, 

cezanın kişiselliği ilkesi ve suç failinin sadece hayatta olan insan olması gerektiği 

için bu sorulara olumlu cevap verilmesi söz konusu olmayacaktır.25 Ancak bu 

özellikte bir vasiyetnameye aleniyet kazandıran, örneğin haber niteliğinde 

olmamasına rağmen yayınlayan kişinin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.26 

 

2. MAĞDUR 

 
Suçun maddi unsurlarından biri de pasif süje olan mağdurdur. Her suçta 

mutlaka bulunması gereken mağdur, suçun maddi konusunun ait olduğu kişidir.27 

   
Hakaret suçunda mağdur hakaret edilen kişidir. Bununla birlikte mağdur 

kavramı ile suçtan zarar gören kavramları birbirinden farklıdır. Kural olarak mağdur, 

aynı zamanda bir suçun işlenmesi ile zarar gören kişidir. Fakat suçtan zarar gören 

kişi, her zaman bu suçun işlenmesi ile mağdur edilen kişi değildir. 28 

            
 Yasa’nın 125. maddesinde  ‘‘ bir kimseye ’’ ibaresi yer aldığı için, aynı 

maddenin 3. fıkrasının (a) bendindeki ve 5. fıkrasındaki özel durumlar hariç olmak 

üzere herhangi bir kimse bu suçun mağduru olabilir. Hakaret suçunun mağduru bazı 

durumlarda özellik arz eder.29  
 

a. Akıl Hastaları ve Küçükler  
 

Doktrinde bir görüşe göre, işlenen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 

algılayamayan ya da davranışlarını yönlendirme yeteneği yeterince gelişmemiş 

bulunan küçükler ile akıl hastalarına karşı gerçekleştirilen hakaretten ötürü, bu 

                                                 
25 Centel-Zafer-Çakmut,  Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, s. 222. 
26 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 299. 
27 Mahmut Koca, İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 
s. 31. 
28 Özgenç, Gazi Şerhi, s. 226. 
29 Çetin, Hakaret Suçları, s. 18. 
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mağdurların kendilerine yapılan bu fiilin ahlaki kötülüğünü hissetmeleri ve normal 

bir insan gibi değerlendirmeleri beklenemeyeceğinden, failin cezalandırılması 

imkansızdır.30 

             

Diğer bir görüşe göre ise, kişinin şeref duygusundan mahrum olması, 

kendisi hakkında söylenen sözlerden ötürü üzüntü duymaması, suçun oluşmasını 

engellemez. Bu görüşe göre, küçüklerin ve akıl hastalarının da korunması gereken 

normatif şerefleri bulunduğundan, mağdurun bu kişilerden olması suçun oluşması ve 

failin cezalandırılması için engel değildir.31 

             

Biz ikici görüşe katılıyoruz. Çünkü akıl hastaları ve küçüklere karşı işlenen 

hakaret suçlarında, korunan şeref mağdurun iç şerefi değil, insanın başkalarının 

gözündeki değeri, itibarı yani objektif ve dış şerefidir. Akıl hastası ya da küçük, 

hakkında söylenen küçük düşürücü sözlerden dolayı üzüntü duyma yeteneğinden 

yoksundur.  Ancak küçük ve akıl hastalarının da çevrelerinde itibarı vardır ve bu 

itibarın sarsılabilme olasılığı karşılığında bunlara karşı işlenen hakaret suçlarının 

cezalandırılması gerekir.32 

 

b. Daha Önce Suç İşleyen Kişi 
 

Öğretide baskın olan görüşe göre, onur kırıcı bir suçtan hüküm giyen 

kişinin, örneğin hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından hüküm giyen kişilerin de sırf 

insan olarak doğmalarından ileri gelen ve bundan dolayı korunmaya değer şeref 

alanları olduğu için, bu alana yapılan saldırıların da cezalandırılması gerekir.33    

            

Fakat, öğretide diğer bir görüş,  bunların dışında kalan tahkirler açısından, 

bulunmayan bir şerefin ihlalinin söz konusu olamayacağından bahisle, fiilin suç 

teşkil etmeyeceğini; bu yüzden katile ‘‘ katil ’’, dolandırıcıya ‘‘ dolandırıcı ’’  diyen 

                                                 
30 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 36. 
31 Erman, Hakaret Suçları, s.52-53. 
32 Çetin, Hakaret Suçları, s. 18; Erman, Hakaret Suçları, s. 52-53.  
33 Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara, 2005, s. 112. 
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kimsenin cezalandırılmayacağını ileri sürmektedir. Bu görüşü savunanlar, yüz 

kızartıcı bir suçtan mahkum olan ya da sosyal durumu veya mesleği itibariyle şeref 

değerinden yoksun olanların artık korunmaya değer bir şereflerinin bulunmadığı ve 

sonuç olarak bu kişilere karşı işlenen hakaretin, konunun bulunmaması nedeniyle suç 

sayılmayacağı ileri sürülmüştür. 34 

                

  Kişi, toplumda sahip olduğu itibar ve saygınlığa kısmen doğuştan sahiptir, 

bir kısmını da sonradan kazanmıştır. Buna göre kişiye bir kısım saygınlık ve itibarı 

doğuştan, yani insan olarak doğması nedeniyle tanınmıştır. Bundan dolayıdır ki, kişi 

sonradan topluma karşı ne kadar zararlı bir kişi olsa da bunları kaybetmez. Örneğin, 

hırsız ya da katilin hayvana benzetilmesi, onun insan olması nedeniyle doğuştan 

sahip olduğu değerlere saldırı teşkil eder. 35 

 

Yargıtay, sanığın katılan hakkında ‘‘ H.’ın pazarlama işini Beşiktaş’a, 

Kalkavan üstleniyor, Kalkavan kim! Fettullah Hoca Cemaati denen grubun mali 

işlerine bakan, üstelik bakmaması gerektiği halde bakan, çünkü sabıkaları var, 

kaçakçılıkla ilgili sabıkaları var, buna rağmen…’’ demek suretiyle katılanın daha 

önceden yargılanıp beraat ettiği davalardan söz edilip, sabıkalı, kaçakçı olarak 

göstererek küçük düşürdüğünü dolayısıyla hakaret suçunun oluştuğuna karar 

vermiştir.36 

 

c. Kamu Görevlileri 
 

Yeni Ceza Yasası, eski Ceza Yasası’ndaki memur kavramını kaldırarak, 

kamu görevlisi kavramını getirmiştir. Yasa’nın tanımlar başlıklı 6. maddesinde kamu 

görevlisi, kamusal faaliyetin yürütülmesine atama, seçilme yoluyla ya da herhangi 

bir surette sürekli, süreli ya da geçici olarak katılan kişi olarak belirtilmiştir. Buna 

                                                 
34 Çetin, Hakaret Suçları, s. 18; Erman, Hakaret Suçları, s.54. 
35 Aynı yönde; Tarhan,  Tehdit  ve  Hakaret, s. 297; Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere   Karşı İşlenen 
Suçlar, s. 223. 
36 ( 4. CD., 15.10.2002, 13143-15023 Ali Parlar-Muzaffer Hatipoğlu, Ceza Hukuku ve Özel 
Hukukta Hakaret Suçları ve Tazminat Davaları, Adalet Yayınevi , Ankara, ,2008, s. 99.  
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göre, kamusal faaliyete katılan herkes kamu görevlisi sayılacaktır. Kamusal faaliyet, 

madde gerekçesinde Anayasa ve yasalarla belirlenmiş olan bir siyasal kararla bir 

hizmetin kamu adına yürütülmesi olarak belirtilmiştir. 

Eski Ceza Yasası’nın yürürlükte olduğu zamanda memura hakaret suçu, 

memurun derecesine göre kademeli olarak cezalandırılırdı. Yeni yasa ise, kamu 

görevlisinin derecesinden söz etmeden, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı 

hakareti tek bent olarak cezalandırmıştır. 

 

d. Resmi Kurullar  

 
Kurulun sözlük anlamı, bir işi yapmak, yönetmek ya da bir kurum veya 

kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, 

konseydir. Hukuki anlamda ise, bir yasaya dayanarak bir araya gelen, görev, yetki ve 

kuruluşu belli olan ve bir kamu görevi ifa eden ya da böyle bir göreve kamu hukuku 

usulüne göre katılan belirli sayıdaki insan topluluğudur. Kurullar kamu görevini 

yerine getirdikleri için, bu tür kurulların devlet organı niteliği bulunmaktadır.37 

                 

Yukarıda anlamını belirttiğimiz kurallar, adli kurul, siyasi kurul, idari kurul 

ve askeri kurul olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Adli kurul, Anayasa Mahkemesi, 

Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, 

Bölge Adliye Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi gibi tek hakimli olmayan 

mahkemelerdir. Siyasi kurul, TBMM, Bakanlar Kurulu, Seçim ve Sandık Kurulları 

gibi devletin siyasi fonksiyonlarını gerçekleştiren devlet teşkilatına dahil organlardır. 

İdari kurul, İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi, Üniversite Senatosu, Köy İhtiyar 

Kurulu, Hastane Yönetim Kurulu gibi idari çalışmalar yapan kurullardır. Askeri 

kurul ise, Askeri Hastane Sağlık Kurulu, Askeri Okul Disiplin Kurulu gibi askerlik 

hizmetlerine ilişkin görev yapan kurullardır.38 

 

                                                 
37 Çetin, Hakaret Suçları, s. 33; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 45. 
38 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 45. 
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Eski Ceza Yasası’nın 268 ve 483. maddelerinde, resmi kurullara hakaret 

suçu düzenlenmişti. Yeni Ceza Yasası’nın 125. maddesinin 5. fıkrasında ise kurul 

halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi durumunda 

suçun kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılacağı ve bu durumda zincirleme 

suça ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Yani kurul üyelerinden her biri 

ayrı ayrı suçun mağduru kabul edilir ve her birinin suçun kovuşturulmasını talep 

hakkı vardır. Bu durumda, zincirleme suç hükümleri uygulandığında, faile tek ceza 

verip bu cezanın artırılması söz konusu olacaktır.39 Bu hükümden yola çıkarak, resmi 

kurullara hakaret suçunun ayrıca cezalandırılmayacağı ve bu suçun kurulu oluşturan 

üyelere karşı işlenmiş sayılacağı söylenebilir. 

      
            Yargıtay, sulh hakiminin yaptığı keşifte onunla birlikte bulunan tutanak 

yazmanı, mübaşir, avukat vs. kişilerin adli kurul kapsamında sayılamayacağına karar 

vermiştir.40 

 
Bu düzenlemeye göre, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay, Uyuşmazlık 

Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi, İdare Mahkemesi, Ağır 

Ceza Mahkemesi, Ticaret Mahkemesi toplu hakim usulüne göre oluştuklarından bu 

madde kapsamına girmektedir. Tek hakimden oluşan mahkemeler bu kapsama 

girmediklerinden, bu mahkemeler yapılan hakaretler, o mahkemenin hakimine 

yapılmış sayılacaktır.41 

                    
Yargıtay, vermiş olduğu bir kararında, sanığın ekip otosu içinde bulunan 

birden fazla polis memuruna aynı anda aynı suç işleme kararı içinde yapmış olduğu 

hakaret fiilinin, 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nın 43. maddesinin ikinci fıkrasındaki 

zincirleme suç hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.42 

                

                                                 
39 Centel-Zafer-Çakmut,  Kişilere Karşı İşlenen Suçlar,  s.  224.    
40 (4. CD.04.11.1996, 7171/8110) Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 48. 
41 Erman, Hakaret Suçları, s. 42. 
42 ( 4. CD,. 6.3.2007,  260- 2211 )  Parlar,  Hatipoğlu, Hakaret Suçları, s. 226. 
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Yargıtay, sanığın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaktayken, duruşma 

bitiminde hükmü okuyan başkanı hedef alarak ‘ senin cübben hariç ananı avradını ’  

sözleriyle yaptığı hakaretin çoğul kelime kullanmamış olması nedeniyle kurula 

yönelik olmadığına karar vermiştir.43 
 

125. maddenin 5. fıkrasının somut olaya uygulanabilmesi için, hakaret 

edilen kurulun kamu görevlilerinden oluşması ve hakaretin bu görevlilere karşı 

görevlerinden ötürü işlenmiş olması ve fiil ile kurulun kamu görevi arasında 

nedensellik bağının bulunması gerekmektedir. Görevden dolayı hakaret, yapılan 

kamu görevi ile hakareti oluşturan fiil arasından bir nedensellik bağı bulunan 

hakarettir. Eğer kurulu meydana getiren üyelere yapılan hakareti görevden ötürü 

değil de görev sırasında işlenmişse, suç şikayete tabi hale gelir ve fail hakkında 125. 

maddenin 1. fıkrası uygulanacaktır.44 

 

e. Topluluk 
 

Hakaret suçunun mağdurunun resmi kurullar dışında bir topluluk olması da 

mümkündür. Öğreti, kişi topluluğunun sınırlandırılmış, belli ve teşhis edilebilir 

kişilerle ilişkilendirilmiş olması şartıyla, kolektif hakaretin söz konusu olabileceğini 

belirtmiştir. Örneğin, ‘‘ icra müdürleri dolandırıcıdır ’’ ya da ‘‘ avukatlar yalancıdır 

’’ gibi ifadeler hakaret suçunu oluşturur.45 

 

 Öğretide ailenin, hakaret suçunun mağduru olamayacağı, sadece belli bir 

aile kastediliyorsa, bu ailenin tüm bireylerinin suçun mağduru sayılacağı kabul 

edilmektedir. Ayrıca, aile fertlerinden birine ya da  diğer eşe yönelik olarak söylenen 

hakaret niteliğindeki sözler, aile fertleri ya da diğer eş açısından tahkir edici nitelik 

taşıyabilir.  Örneğin, eşlerden birinin evlilik dışı cinsel ilişkide bulunduğunun ileri 

sürülmesi gibi. Öğretide ve uygulamada bu duruma ‘‘ dolaylı hakaret ’’  adı 

                                                 
43 ( 4. CD.,  07.02.2007, 7690-1248)  
44 Çetin, Hakaret Suçları, s. 28-34; Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1125; Kayançiçek, Şerefe Karşı 
Suçlar, s. 49. 
45Centel-Zafer-Çakmut,  Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, s. 224. 
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verilmektedir. Bu durumda dolaylı hakaret edilen kişinin de ayrı ve bağımsız şikayet 

hakkını kullanabileceği kabul edilmiştir. Bu durumda zincirleme suç kuralları 

uygulanarak, tek fiille birden fazla hakaret suçunun işlendiği kabul edilerek, failin 

cezasında artırım yapılır.46 

 

 Yargıtay, eski Yasa’nın yürürlükte olduğu dönemde dolaylı olarak tahkir 

edilen kişiye karşı hakaret suçunun değil, sövme suçunun işlendiğini sonucuna 

varmış ise de47, yeni Yasa’da hakaret ve sövme aynı suçun seçimlik hareketi olarak 

düzenlendiği için, bu görüşün yeni Yasa karşısında herhangi bir geçerliliği kalmamış 

gözükmektedir.48  

 

Dolaylı hakarette şikayet hakkına sahip kişilerin sınırlarının iyi bir şekilde 

çizilmesi gerekmektedir. Dolaylı hakaretin, alt soy, üst soy, kardeşler ve eşler gibi 

çok yakın akrabalar arasında söz konusu olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.49  
 

Nitekim Yargıtay, sanığın ‘ hoca benim paramı senin karının çaldığını 

söyledi ’ sözleriyle eşe belli bir olay yükleyerek yaptığı hakaretin, 11.11.1942 tarih 

ve 1/21 sayılı İBK karşısında, koca yönünden sövme suçunu oluşturacağına karar 

vererek, aksi yöndeki yerel mahkemenin kararını bozmuştur.50 

 

f. Tüzel Kişilerin Durumu 
 

Öğretide, tüzel kişilerin hakaret suçunun mağduru olup olamayacağı 

konusunda farklı görüşler vardır.  
        

                                                 
46 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 331. 
47 ‘‘ Anası için belli bir olayı yükleyerek yapılan hakaretin, 11.11.1942 tarih ve 1/21 sayılı İçtihadi 
Birleştirme Kararı karşısında, yakınanın kızı adına sövme suçunu oluşturacağı gözetilmeden, 
hakaretten hüküm kurulması  bozmayı gerektirir. ’’ Yargıtay, 4CD, 17.06.1992-3796/4415. Osman 
Yaşar, İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2001, s. 1134.  
48 Tezcan, Erdem, Önok, Ceza Özel, s. 331. 
49 Erman, Hakaret Suçları, s. 259; Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 347. 
50 (4. CD. 21.04.1999, 2663/3453) Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 39-40. 
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Varsayım teorisine göre, tüzel kişilere hakaret edilmesi durumunda failin 

cezalandırılması mümkün değildir. Ancak hakaret tüzel kişiyi meydana getiren ya da 

buna üye olan gerçek kişileri hedef alıyorsa fail cezalandırılmalıdır. Bunda dolayı 

fail aleyhine, tüzel kişi adına tek dava değil, açık bir şekilde tayin ve teşhis edilmiş 

kaç gerçek kişi varsa o kadar dava açılmalıdır. Çünkü tüzel kişilerin onu meydana 

getiren gerçek kişilerin şerefinden ayrı olarak kendilerine has ve bu sıfatla 

korunmaya layık bir şerefleri bulunmamaktadır. Yani tüzel kişilerin, onları oluşturan 

gerçek kişilerin şeref, haysiyet ve onurlarından ayrı, kendilerine özgü şeref, haysiyet 

ve onurları olmadığından tüzel kişiler, hakaret suçunun mağduru olamaz.51 

 

Gerçeklik teorisine göre ise, tüzel kişiler hakaret suçunun mağduru olabilir, 

hakaret suçunun mağduru olmamaları için hiçbir neden  ve kısıtlama yoktur. Bu 

görüşe göre, bütün tüzel kişilerin, kendilerine özgü şeref ve saygınlıkları vardır.52  

Buna göre, tüzel kişilik farazi bir kuruluş olmayıp, canlı bir gerçek, sosyal ve 

özellikle ekonomik bir hayatın unsuru, medeni haysiyet ve itibarla çevrili varlıktır. 

Tüzel kişiler medeni haklara sahip olduğundan, özellikle ekonomik alanda 

kendilerine has bir şeref hakkına da sahip olmalarını gerekmektedir.53                  

 

Türk Ceza Yasası’nın 1997 Öntasarısı’nda  183. maddede, ‘‘ tüzel kişiliğe 

hakaret ’’ başlığı altında kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine hakareti düzenleyen 

özel bir hükme yer verilmişti. Bu hüküm yeni Yasa’da yer almamıştır. Bu durumda 

tüzel kişilerin,  yeni Yasa’ya göre, hakaret suçunun mağduru olamayacağını 

söyleyebiliriz. Bununla birlikte özel yasalarda aksine düzenleme yapılması 

mümkündür.54                                                                                                                                          

 

C. KONU 
            Her suçun mutlaka bir konusu vardır. Hareketin yöneldiği kişi ya da şey, 

tipe uygun fiilin konusunu oluşturmaktadır. Suç teşkil eden fiilin ihlal ettiği suçun 

                                                 
51 Erman, Hakaret Suçları, s. 35-36. 
52 Toroslu, Ceza Özel, s. 106. 
53 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 43. 
54 Toroslu, Ceza Hukuku, s. 108. 
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hukuki konusu olarak da adlandırılan ‘ hukuki değer ’ ile maddi unsurlardan birini 

oluşturan ‘ suçun konusu  ’ birbirinden farklıdır. Ayrıca bazı suçlarda konu ile 

mağdur, iç içe geçmiş olmakla birlikte aslında aynı şeyler değildir.55 

 
 Hakaret suçunun konusu,  kişilerin onur, şeref ve saygınlığıdır. Onurun 

sözlük anlamı, haysiyet, izzet-i nefis, iç değer; şeref, başkalarının gösterdiği saygının 

dayandığı özlük değer; saygınlık ise, saygı görme hali, itibar demektir. Daha önce 

anlattığımız gibi şeref kavramı hem fiili şerefi, hem de normatif şerefi kapsamına 

alacak şekilde geniş yorumlanmalıdır.56 
 

III. SUÇUN UNSURLARI 

 

A. MADDİ UNSURLAR 

 
Hakaret suçu, seçimlik hareketli bir suçtur. Zira, yeni Yasa’da hakaret 

suçunun maddi unsuru, kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte 

somut bir fiil veya olgu isnat etme ya da sövme olarak belirtilmiştir. Hakaret suçunun 

oluşması için gerekli bu seçimlik hareketlerin, söz, yazı, resim veya işaretlerle 

gerçekleştirilmesi mümkündür.57 Hakaret suçunun faili, düşüncesini açıkça ifade 

etmek yerine, düşüncesini ima, soru, şüphe ya da mizah şeklinde de ortaya koyabilir. 

Bu durumda önemli olan, hareket ile sonuç arasındaki nedensellik ilişkisinin ortaya 

konulabilmesidir. Hareket ile netice arasındaki ilişki kesin olarak tespit 

edilememişse, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği, fail hakkında beraat kararı 

verilmesi gerekir.58 

 

1. Somut Bir Fiil ya da Olgu İsnat Etmek 

 
                                                 
55 Özgenç, Gazi Şerhi, s. 223;  Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 55. 
56 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 55. 
57 Erman, Hakaret Suçları, s. 69.   
58 Centel-Zafer-Çakmut,  Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, s 226. 
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Bu seçimlik hareket, eski Yasa’nın 480. maddesinde düzenlenen suçun 

karşılığıdır. Bu suçun oluşması için, mağdura belli, somut bir fiil ya da olgu59 isnat 

edilmelidir. Sadece değer yargısını ifade eden sözler bu kapsamda kabul edilmez. 

Örneğin, bir kişiye hırsız denilmesi bir değer yargısıdır. Ancak, belli bir tarihte, belli 

bir kimsenin eşyasını çaldığının söylenmesi, somut bir olgunun isnat edilmesi 

demektir.60  Yani, hakaret suçu ile kişiye yüklenen isnadın, onu başka fiillerden ayırt 

etmeye yetecek derecede kişi, yer, zaman, konu ve şekle ait tamamlayıcı unsurları 

içermesi gerekir. Ancak, somut olayda, bütün tamamlayıcı unsurların bir arada 

bulunması gerekmez. Fiilin bütün unsurlarının belirtilmiş olması aranmaz. Onun ne 

olduğunu belirlemeye yetecek miktarda açıklığın bulunması bu seçimlik hareketi 

oluşması için yeterlidir.61      

               

İsnat edilen somut fiil ya da olgunun gerçek olup olmamasının bir önemi 

yoktur. Fakat, Yasa’nın 127. maddesindeki şartların sağlanması koşuluyla, isnat 

edilen fiilin suç oluşturması durumunda faile ceza verilmez.62 

 

Söz konusu isnadın, daha önceden gerçekleştiği iddia edilen fiile ilişkin 

olmalıdır. Bu yüzden, gelecekte gerçekleşeceği ihtimal olarak ileri sürülen olaylar, 

somut fiil kapsamında kabul edilmez.63  Gelecekte gerçekleşeceği ihtimal olarak ileri 

sürülen olaylar, şartları varsa, sövme ya da iftira suçu kapsamında değerlendirilir. 

Örnek vermek gerekirse, ‘ Ayşe kocasından boşanırsa, evine yan komşusunun 

kocasını alır, zina yapar ’ denildiğinde, somut bir olgu isnadı yapılmayıp, sövme fiili 

işlenmiş olacaktır.64 

 

Bir değer yargısını ifade eden sözler, somut bir fiil ya da olgu isnat edilmesi 

kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, diğer seçimlik hareket olan sövme 

kapsamında değerlendirilecektir. Her ne kadar yeni yasada verilecek ceza açısından 

                                                 
59 Olgunun kelime anlamı, yapılan ya da olan iş, vak’adır. 
60 Centel-Zafer-Çakmut,  Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, s 226. 
61 Çetin, Hakaret Suçları, s. 26. 
62 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1107. 
63 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 51; Özen, Hakaret ve İnternet, s. 96. 
64 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 58-59. 
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bu ayrımın önemi kalmamış olsa da, suçun maddi unsuru ve isnadın doğruluğunu 

ispat açısından bu ayrım halen önem taşımaktadır. Ayrıca, aradaki nitelik ve nicelik 

farkından dolayı uygulamada hakim cezayı belirlerken de bu ayrımı dikkate 

alabilir.65 

 

 İsnadın, başkasının onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte 

olması aranır. Kişinin şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte olmayan yakınma 

ve eleştiri niteliğindeki sözler, hakaret suçunu oluşturmaz. Yargıtay vermiş olduğu 

bir kararında, sanığın çocuklarına aşı yaptırmak üzere gittiği sağlık ocağında uzun 

süre bekletilmesi nedeniyle, katılana söylediği kabul edilen ‘ burada bir iş 

yapmıyorsunuz, oturuyorsunuz. Sizi şikayet edeceğim ’ sözlerinin yakınma ve 

eleştiri niteliğinde olduğunu ve hakaret suçunu oluşturmayacağına dikkat çekmiştir.66 

 

İsnadın bu nitelikte olması yeterli olup, somut olayda mağdurun onur, şeref 

ve saygınlığını gerçekten rencide etmiş olması aranmaz.67 Yapılan isnadın incitici 

olup olmadığı zamana, kişiye ve ortama göre değişkenlik gösterebilir. Burada dikkat 

edilmesi gereken mağdurun gerçekten incinip incinmediği değil, aynı toplumsal 

hafızaya sahip ve benzer sosyal ve düşünsel konumdaki kişilerin bu fiille ilgili ortak 

algılamalarıdır.68 Yani, hareketin, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide 

edebilecek olup olmadığı konusunda, toplumda geçerli olan örf ve adet kuralları göz 

önünde bulundurulur. 69 Toplumda geçerli olan örf ve adet kuralları açısından göz 

önünde tutulacak ölçüt, toplumun genel ve orta kesiminin düşünüş ve anlayışı ve 

toplumda geçerli olan değer yargılarıdır. Geçerli olan değer yargıları, zamana ya da 

toplumlara göre değişebileceğinden, isnat olunan fiilin tahkir edici olup olmadığını 

anlayabilmek için, hareketin gerçekleştiği sırada geçerli olan değer yargılarını 

dikkate almak gerekir. Örf ve adetin yasalara aykırı olmaması da gerekir.70               

                                                 
65 Arısoy, Hakaret, s. 162. 
66 ( 4. CD., 22.11.2007, 5410-10097) Parlar,  Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 101. 
67 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, s. 227; Yenidünya-Alşahin,  Şerefe Karşı 
Suçlar, s. 54. 
68 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 67. 
69 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 331. 
70 Centel-Zafer-Çakmut,  Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, s. 226. 
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Yargıtay vermiş olduğu bir kararında,  hakaret aşamasına varmayan nezaket 

dışı davranışların hakaret suçunun konusunu oluşturmayacağını belirtmiştir.71 

                      

İsnat edilen fiilin bir insan fiili olması gerekmektedir. Ancak bu fiilin, doğa 

kanunlarınca gerçekleşmesi mutlak anlamda imkansız ve kimse tarafından inanılırlığı 

da yoksa, şeref ve saygınlığı ihlal etmek için elverişli olduğundan söz 

edilemeyeceğinden failin cezalandırılması yoluna gidilemez. Örnek vermek 

gerekirse, ‘ Veli Merkez Caminin minaresini çaldı ’ cümlesinin kimse tarafından 

inanırlılığı yoktur. Buna karşın, gerçekleşmesi imkansız bir fiile, gerçekleşebileceği 

gözü ile bakan insanlar varsa, hakaret suçunun cezalandırılması gerekmektedir. Zira 

hakaret suçu ile mağdurun şerefi ve toplum içindeki saygınlığı korunmak istendiğine 

göre, bu tür bir isnadın anılan hukuksal değeri zedelediğinin düşünülmesi halinde bu 

fiili gerçekleştiren failin cezalandırılması gerekmektedir.72 

                

Burada önemli olan, isnat edilen fiil ya da olgunun, tahkir edici olmasıdır. 

Söz konusu hareketin muhatabının aşırı hassas olması ve kendi saygınlığının rencide 

edildiğini ileri sürmesi, toplumda tahkir edici sayılmayan bir harekete hakaret niteliği 

kazandırmaz. Bazı durumlarda, mağdurun sıfatı, hareketin tahkir edici olup olmadığı 

konusunda dikkate alınır. Örneğin, kiracının kirayı ödemediğinin söylenmesi, 

toplumda o kiracının şerefini rencide edebilecek nitelikte görülmeyebilir; ancak, bu 

kiracı bir tacirse, tacirin borçlarını ödemediğinin söylenmesi hakaret suçunu 

oluşturabilir.73 

  
Bilinen bir olayı başkalarına aktaran kişi de hakaret suçunu işlemiş 

olacaktır. Böyle bir durumda, olayın yayılmasına paralel olarak mağdurun şerefi 

daha çok kirlenmiş olacaktır. Bu durum özellikle basın vasıtası ile işlenen hakaret 

suçlarında özellik kazanmaktadır. Hakaret unsuru içeren haberin başka bir gazetede 

yeniden yayımlanması halinde, ayrı bir suç meydana gelecektir. Hatta mağdurun ilk 

                                                 
71 ( 4. CD. 21.1.2008, 10114-388) Parlar,  Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 84. 
72 Erman, Hakaret Suçları, s. 79; Özen, Hakaret ve İnternet, s. 96. 
73 Erman, Hakaret Suçları, s. 80-81.    
                                                                 DÜZELTME 



 25

kez yazıyı yayınlayan gazeteye hakkında şikayette bulunmamış olması, yazıyı alıntı 

yoluyla yayınlayan gazete aleyhine şikayette bulunmasına engel olmaz.74 

 

2. Sövmek 

 
  Sövmenin sözlük anlamı, sövgü, küfretme ve bir kimsenin onur, şeref ve 

haysiyetine yapılan her türlü saldırıdır. Bugüne dek, doktrin ve uygulamada, sövme, 

bir kimseye ‘‘ küfür etmek’’, o kişiye aşağılayıcı bir ‘‘sıfat’’ izafe etme şeklinde 

anlaşılmaktadır.75 

 

Eski Yasa’da hakaret ve sövme iki ayrı suçken; sövme, yeni Yasa’da ayrı 

suç yerine, hakaret suçunun seçimlik hareketlerinden biri olarak düzenlenmiştir. 

 

5377 sayılı Yasa ile yapılan değişikler sırasında hakaret suçunu düzenleyen 

125.  maddenin ilk fıkrasındaki ‘‘ yakıştırmalarda bulunmak ’’ ibaresi çıkarılmıştır. 

Bir kişiye hırsız, dolandırıcı, katil gibi sözler söylenerek gerçekleştirilen hakaretler 

yakıştırmalarda bulunmak suretiyle hakaret sayılması gereken suç türleridir. 

Maddede yapılan değişikliğe rağmen, kişiyi küçük düşürücü nitelikteki yakıştırmalar 

da sövme niteliğinde hakaret suçunu oluşturur.  

 

Sövmek suretiyle hakaret suçunda fail, yukarıda açıkladığımız gibi, 

mağdura somut bir fiil ya da olgu isnat etmemek de, ancak olumsuz bir değer 

yargısını açığa vurmaktadır. Burada kişinin soyut olarak tahkir edilmesi söz 

konusudur. Yani, sırf niteliği, kötü huyu ifade eden sözler, somut bir fiil veya olguyla 

bağlantılı olmadığında sövme olarak kabul edilir.76 

 

Sövme suçu açısından, sadece söylenen sözlerin lafzi anlamı değil, hal ve 

şartlara göre takdir edilecek gizli anlamının da göz önünde tutulması gerekmektedir.  
                                                 
74 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 59. 
75 Prof.Dr. Zeki Hafızoğulları, ‘‘ Şerefe Karşı Suçlar ’’, (Çevrimiçi), http//www.abchukuk.com, 
01.03.2008. 
76 Erman, Hakaret Suçları, s. 69. 
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Örnek vermek gerekirse, mağdura ot göstererek ‘ ye ’ demek, mağduru gülünç 

duruma düşürecek şekilde onunla alay etme, onun adını bir köpeğe ya da maymuna 

takmak gibi. Bununla birlikte, sövme içeren sözlerin bizzat fail tarafından 

söylenmesi gerekmemektedir. Failin, mağdura; akıl hastasına, çocuğa ya da kendi 

yetiştirdiği papağana sövme içeren sözler söyletmesi gibi durumlarda bu sözleri 

söyleyen değil, söyleten fail suçtan sorumlu tutulur. Öte yandan, sövme yoluyla 

işlenen hakaret fiillerinde dolaylı anlatım, atasözü, deyim gibi söz oyunlarının 

kullanılması da mümkündür. ‘ Ciğeri kedinin önüne koymam ’, ‘ yüzüne tükürsem 

yağmur yağıyor sanacaksın ’ gibi ifadeler, söyleniş amacı ve söylenen ortama göre 

sözcüğün gerçek anlamı ile kullanılmamış olmasına karşın sövme suretiyle hakaret 

suçu oluşacaktır.77 

 

Sövme içeren fiiller uygulamada çok çeşitlilik gösterdiğinden, bunlara sınır 

çizmek mümkün değildir. İcra suretiyle işlenen fiillere, bir kişiye elle kötü anlamlar 

içeren işaretler yapmak, bir kimsenin yüzüne ya da hemen önüne tükürmek, mala 

zarar vermeyecek bir şekilde kişinin evinin kapısını taşlamak, bir kişinin kapısının 

önünü kirletmek, bir kadının saçını kesmek ya da gülünç duruma düşürmek amacıyla 

eteğini kaldırmak, bir kimsenin arkasına köpek takmak gibi durumlar örnek 

gösterilebilir.78 Olumsuz hareketlerle sövme suçuna, mağdurun uzattığı eli failin 

ısrarla sıkmaması örnek olarak gösterilebilir.79 

            

Yukarıda somut fiil ya da olgu isnat etmek suretiyle hakaret suçunda 

açıkladığımız gibi, sövme suretiyle hakaret suçunda da, failin yaptığı hareket ya da 

söylediği sözün, örf adetçe ve kamu oyunca mağdurun şerefini sarsacak nitelikte 

olmalıdır. Bunu tespit edebilmek için, tarafların sosyal mevkileri ile fiilin işlenmesi 

sırasındaki hal ve şartları gözetmek gerekir.80 

 

                                                 
77 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 65. 
78 Erman, Hakaret Suçları, s. 117; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 65. 
79 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 52. 
80 Çetin, Hakaret Suçu, s. 27. 
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Yargıtay konu ile ilgili olarak vermiş olduğu bir kararında, hesabından para 

çekmek için gittiği bankada görevli olan sanığın telefonla konuşması ve telefon 

görüşmesinin uzun sürmesi nedeniyle ‘‘ lütfen kısa keser misiniz? ’’ diyen müştekiye 

‘‘ terbiyesizlik etmeyin ’’ diye karşılık vermesinde, sanığın bu sözlerinin sövme 

suçunu oluşturacağına karar vermiştir.81 

 

3. Hakaretin Huzurda veya Gıyapta Gerçekleştirilmesi 
 

Yasa’nın hakaret suçunu düzenleyen 125. maddesine göre, bu suçu huzurda 

hakaret ve mağdurun gıyabında hakaret olmak üzere 2 ayrı başlık altında incelemek 

mümkündür. Eski Yasa’da, suçun huzurda ya da mağdurun gıyabında işlenmesine 

göre bazı ayrımlar yer almıştı. 

 

Yukarıda ‘‘ Eski ve Yeni Yasa’nın Karşılaştırılması ’’ başlığı altında 

incelediğimiz gibi, huzurda hakaret, ihtilatlı hakarete göre daha ağır 

cezalandırılmıştı. Aleniyet, sadece suçun huzurda işlenmiş olması durumunda 

ağırlaştırıcı neden sayılmıştı. Suçun yayın yoluyla işlenmesi, sadece ihtilatlı 

hakaretin ağırlaştırıcı nedeni sayılmaktaydı. Yeni Yasa’da hakaret suçunun yayın 

yoluyla işlenmesi nitelikli hal olmaktan çıkarılmış, aleniyetin ise gerek huzurda 

gerekse gıyapta işlenen hakaret suçu bakımından uygulanmasına imkan verilmiştir.82 
 

a. İhtilatlı Hakaret          

 
Kişiye hazır bulunmadığı bir ortamda ya da doğrudan muttali olamayacağı 

bir şekilde hakaret edilmesi durumunda gıyapta (ihtilatlı) hakaret söz konusudur.83 

Hakaret suçunu düzenleyen 125. madde, ihtilatlı hakaret suçunun oluşabilmesi için, 

fiilin en az 3 kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerektiğini belirtmektedir.                

     

                                                 
81 ( 2. CD., 6.12.1999, 11838-15969)   Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu s. 232. 
82 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 333-334. 
 83 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1112; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 88. 
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Yasa koyucu, ihtilatın aranma nedeninin suç- ceza siyaseti olduğunu 

belirmekle yetinmiştir. Burada yasa koyucunun amacının, mağdurun, bu tip hakaret 

suçunda kendisini savunma olanağından yoksun olduğu bir ortamda gıyabında 

yapılan hakaretlerin onun şerefini en çok sarsan hareketler olduğuna ilişkin görüşler 

ortaya atılmıştır.  Ayrıca, bu çoklu öğrenme şartının aranmamış olması durumunda, 

bir kişi hakkında tek bir kişiye söylenen hakaret içeren sözün, failin cezalandırılması 

için yeterli olacağı ve böylece çeşitli şantajlara, dedikodulara yol açılmış olacağı; 

böyle bir sistemin de, tek tanıkla kimsenin mahkûmiyetine ve ülkede bir tür 

jurnalcilik rejiminin yerleşmesine sebebiyet vereceği ileri sürülmüştür.84 

                

   İhtilatın kelime anlamı, konuşup görüşme demektir.85 İhtilatlı hakaret, 

mağdurun hazır olmadığı bir ortamda ya da doğrudan vakıf olamayacağı şekilde 

işlenir. Fail, hakaret sayılan sözleri birden fazla kez de olsa tek bir kişiye 

söylediğinde, ihtilat unsuru gerçekleşmez. Failin mağdur dışında, en az 3 kişiyle 

görüşmüş olması gerekir. Bununla birlikte ikiden fazla mağdurun bulunması halinde, 

her mağdur, diğerine yapılan hakaret açısından üçüncü kişi sayılacaktır. Fail ve suç 

ortakları da ihtilatın varlığı için aranan sayıya dahil değildir.86 Ayrıca, ihtilat edilecek 

kişilerin, failin söylediği sözlerin hakaret oluşturduğunu algılayabilecek durumda 

olması gerekir.  Dolayısıyla kusur yeteneği bulunmayan akıl hastaları, temyiz 

kudretinden yoksun sayılan 11 yaşından küçük çocuklar ve gerçekleştirilen hareketi 

algılayamayanlar örneğin, konuşulan dili anlamayanlar, sağırlık nedeniyle hakaret 

içeren sözü duyamayanlar, görme özürlü olmaları nedeniyle hakaret oluşturan fiilleri 

göremeyenler asgari sayının belirlenmesinde göz önünde bulundurulmazlar.87 

Belirtilen kişiler dışında görüşülen herkes, ihtilatlı hakaret suçunun oluşmasına 

sebebiyet verebilir. Failin, ihtilat ettiği kişileri tanıyıp tanımamasının bu açıdan 

hiçbir önemi yoktur. Aynı zamanda, ihtilat edilen kişiler ile fail ve mağdur arasındaki 

                                                 
84 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 89. 
85 ‘‘ TCY’nın  hakaret ve sövme suçlarına ilişkin maddelerinde yazılı (yoklukta hakaret ve sövme) 
ihtilat öğesinin oluşumu için  sanığın suç sayılan sözleri ikiden çok kişiye söylemesi gerektiği, sözleri 
sanıktan duyanların başkalarına aktarmalarının bu öğenin oluşumuna yetmeyeceği gözetilmeden 
hükümlülük kararı verilmesi bozmayı gerektirir.’’  
86 Soyaslan, Özel Hükümler, s. 238. 
87 Tezcan-Erdem-Önok,Ceza Özel., s. 336; Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 289-290. 
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bağın önemi olmadığından, failin eşi ve yakın akrabaları da ihtilat için aranan sayıya 

dahil edilecektir. Radyo yayını vasıtası ile yapılan hakarette olduğu gibi failin 

görmediği ya da tanımadığı kişilerle ihtilat mümkündür.88 

               

            İhtilatın nasıl olması gerektiği konusunda Yasa’da herhangi bir açıklık 

yoktur. Yazı, resim, telefon gibi isnadın 3. kişilere ulaştırılmasına uygun ve elverişli 

herhangi bir araç kullanılabilir. Örneğin,  fail, yukarıda belirtilen kişiler dışında, en 

az 3 kişiye, mağdura isnat ettiği fiil ya da olguyu mektupla bildirmesi durumunda 

ihtilat yazıyla gerçekleşmiş olur. Mektup her defasında aynı kişiye gönderilirse bu 

suç oluşmaz, ancak bu kişi kendisine gönderilen mektupları diğer kişilere bildirecek 

olursa, failin isnat edilen fiil ya da olgunun başkalarına ulaştırılması yönünde kastını 

olup olmadığına bakmak gerekir. Eğer fail, mağdura isnat ettiği fiil ya da olguyu 

asgari sayıdaki kişilere ulaştırma kaygısıyla tek kişiye bildirmiş ve bu kişi de isnat 

edilen fiil ya da olguyu asgari sayıya ulaşacak kişilere iletmişse, ihtilat koşulu 

gerçekleşmiş sayılır. Bir hükümlü ya da tutuklu cezaevinden dışarıya gönderilmek 

üzere yazdığı mektupta, cezaevi müdürü hakkında hakaret oluşturan hususlara yer 

verdiğinde, bu mektubun cezaevi mektup inceleme komisyonunca okunacağını 

bilerek idareye telsi ettiğinden burada ihtilat gerçekleşmiş olur. Ancak, fail cezaevi 

müdürüne bir infaz koruma memuru hakkında mektup yazmış ve mektubunda da ‘ 

lütfen aramızda kalsın derse ’ bu durumda, failin ihtilat iradesi olmadığından hakaret 

suçu oluşmayacaktır.89 Hakaret içeren e-mail’in ikiden çok kişiye gönderilmesi 

durumunda da ihtilat gerçekleşmiş sayılır.90 

 

765 Sayılı Yasa’da madde isnadı koşulu bulunduğundan, ifade tarzı 

değişmekle birlikte, dağınık ihtilat halinde isnat olunan fiilin esas unsurunun aynı 

olmasının gerektiği kabul edilmekteydi.  Bu kabule göre, bir kimse A’ya mağdurun 

belirli bir hırsızlıkta bulunduğunu söyledikten sonra, B’ye ve C’ye bu şahsın zina 

ettiğinin söylenmesi halinde ihtilat unsuru gerçekleşmezken; bir kişiye mağdur 

hakkında hırsız dedikten sonra, başka kişilere aynı kişi hakkında dolandırıcı derse ve 
                                                 
88 Centel-Zafer-Çakmut,  Kişilere Karşı İşlenen Suçlar,  s.  229. 
89 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 336; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 101. 
90 Çetin, Hakaret Suçları, s. 24; Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 291.  
                                                                    DÜZELTME 
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bu fiili belirtirse, bu her iki suç aynı hukuki yararları koruduğundan, ihtilat unsuru 

gerçekleşmiş sayılmakta ve hakaret suçunun oluştuğu kabul edilmekteydi. Yeni yasa 

ile birlikte madde isnadı ile sövme şeklinde nitel farklılıklar doğuran ikili ayrıma yer 

verilmediğinden, yukarıda verilen örnekte olduğu gibi, failin A’ya mağdurun belirli 

bir hırsızlıkta bulunduğunu söyledikten sonra, B’ye ve C’ye aynı şahsın zina ettiğinin 

bildirilmesi halinde artık ihtilat unsurunun gerçekleştiği ileri sürülmüştür. Yine bu 

görüşe göre, fail, ihtilat edenlerin her birine  farklı ifadelerle, örneğin, alçak, hayvan, 

rezil diyerek mağdura gıyabında hakaret ettiğinde de ihtilat oluşacaktır.91 Diğer 

görüştekilere göre ise, burada önemli olan nokta  bu kişilere aynı isnadın iletilmiş 

olmasıdır. Yani bu görüşe göre, ihtilatlı hakarette mağdura isnat edilen fiil ya da 

olgunun her seferinde aynı olması gerekmektedir.92 

     

Yargıtay, sanığın bacanağı olan katılana cep telefonu ile mesaj çekerek ve 

yakınlarını telefonla arayarak ‘ o şerefsiz haysiyetsiz adama söyleyin, beni eşimden 

çocuğumdan ayırdı, çocuklarımı bana göstersinler ’ şeklindeki sözlerle hakaret 

ettiğinin iddia edildiği olayda, tanıklardan R.G.’nin katılanın anlatımı üzerine olayı 

öğrendiğini beyan etmesi, cep telefonuna gelen mesajların, bilirkişi aracılığıyla 

incelendiği 13.07.2004 tarihli tutanakta hakaret içerikli herhangi bir söz 

bulunmaması ve katılanın yakınanı olan diğer tanıklara katılanı kastederek 

yukarıdaki söylediği sözlerde ihtilat unsurunun oluşmaması ve aynı olayda  huzurda 

hakaretin de oluşmadığını dolayısıyla sanığın beraatine karar verilmesi gerektiğini 

belirterek yerel mahkemenin kararını bozmuştur.93 

 

İhtilatın oluşabilmesi için, ihtilat edilenler ile fail arasında fikri temasın 

varlığı gerekmektedir. İhtilat edilenlerin sadece hazır bulunmaları bu yüzden yeterli 

değildir. Hakaret suçunun işlenmesi sırasında hazır bulunan üç kişiden birinin hiç 

ilgilenmemesi, sözleri dinlememesi ya da başka bir işle uğraşması durumunda, asgari 

sayı tamamlanmış sayılamaz. İtalyan Yargıtay’ı bu gibi durumlarda, fail her üç kişi 

                                                 
91 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 291; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 101-102. 
92 Centel-Zafer-Çakmut,  Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, s 230; Çetin, Hakaret Suçları, s. 24. 
Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s.352. 
93 ( 2. CD., 04.12.2006, 5246-19551)    Parlar,-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 164. 
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ile ihtilat etme amacıyla hareket etmiş olsa dahi, suça konu sözleri duymadığını 

söyleyenlere itimat etmemek suretiyle hakareti doğru kabul ettiğine ilişkin kararlar 

vermiştir. Ancak bu durum daha çok delillerin takdirini gerektiren bir durumdur. 

Hakaret suçu ile ilgili olarak yargılamayı yapan mahkemenin, isnadı duymadığını 

söyleyen kişiyi yalan tanıklıktan sorumlu tutarak, ihtilat unsurunun oluştuğuna karar 

verebilir.94 

                  

 Failin hareketiyle, ihtilat arasında nedensellik ilişkisinin de bulunması 

gerekir. Yani, bu ihtilatın failin fiilinden doğmuş olması gerekmektedir. Ancak fail, 

ihtilatlı hakaretin oluşması için asgari sayıdaki kişilerle doğrudan iletişime 

geçebileceği gibi; bir kişiyle görüşüp, mağdura isnat ettiği fiil ya da olguyu diğer 

kişilere bildirmesi için bu kişiyi görevlendirebilir. Fail, bir ya da iki kişiyle görüşerek 

mağdur hakkında isnatta bulunmuş, ancak, 3. kişinin duymasını istememiş, bu 

amaçla da kimseyi görevlendirmemişse ihtilatlı hakaret söz konusu olmayacaktır. 

Aynı şekilde, failin sadece bir kişiye söylediği sözü onun bilgisi ve rızası dışında, bu 

kişi başkalarına söylerse ihtilat gerçekleşmez. Burada failin üçten az kişi ile birlikte, 

sözlerinin yayılmasını ve bu sözleri başkalarının da duymasını da istediğinin mi ya 

da failin iradesi dışında başka nedenlerle isnadın başkaları tarafından öğrenildiğinin 

mi tespit edilmesi gerekmektedir.95 Yani, ihtilatın gerçekleşebilmesi için, failin 

hakaret oluşturan sözleri mağdur dışında en az üç kişiye onun gıyabında bizzat 

kendisinin iradi olarak duyurması gerektiğinden, failin iradesi dışında hakareti 

oluşturan sözleri duyanlar ile failden bu sözleri öğrenen kişilerin bunu başkalarına 

aktarmaları durumunda, kendilerine aktarılan kişiler üç kişilik ihtilat sayısına dahil 

edilmezler. Yargıtay bu konu ile ilgili olarak vermiş olduğu bir kararında, tanıkların, 

katılanın yokluğunda söylenen hakareti içerir sözleri sanıktan değil de, tanıktan 

duyduklarını belirtmeleri karşısında, somut olayda ihtilatın gerçekleşmediğinden 

bahisle karar yerel mahkemenin mahkumiyete ilişkin kararını bozmuştur.96 

 

                                                 
94 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 96. 
95 Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 164; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 100. 
96 ( 4. CD., 10.07.1997, 5551-6287)  Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu,  s. 15. 
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Eski Yasa’da toplu ya da dağınık ikiden fazla kişiyle ihtilat edilmesine yer 

verildiği halde, yeni Yasa’da sadece en az 3 kişiyle ihtilat edilmesi yer almış, bu 

kişilerin toplu ya da dağınık olup olmadığına değinilmemiştir. Yeni Yasa’da toplu 

ihtilat etme sınırlaması yer almadığından, dağınık da olsa, en az 3 kişiyle ihtilat etme 

suçun oluşması açısından yeterli olacaktır. Yani ihtilat edilen kişilerin bir arada 

bulunup, aynı zamanda hakareti öğrenmeleri şart değildir. Bundan dolayı, değişik yer 

ve zamanlarda değişik kişilere ayrı ayrı ve teker teker fiili bildirirse gene ihtilat unsur 

gerçekleşmiş olur.97 
  

b. Huzurda Hakaret 

 
 765 sayılı yasada hakaret suçunun mağdurun yüzüne karşı işlenmesi, cezayı 

ağırlaştırıcı bir neden olarak düzenlenmişti. Çünkü, huzurda hakaretin olduğu 

durumlarda, isnada daha fazla inanılacağı ve bu yüzden de mağdurun daha çok 

üzüntü duyacağından, faile daha fazla ceza verilmesi ile mağdurun tepkisinin kısmen 

de olsa önleneceği düşünülmekteydi. Bu düşünce, eski yasanın yürürlükte olduğu 

zaman eleştirilmiş; kişinin şerefini en çok sarsan hakaretlerin kişinin gıyabında 

söylenip yayılan hakaretler olduğu, zira mağdurun huzurunda yapılan hakaretlere 

müdahale etme imkanının bulunduğu ileri sürülmüştü.98 Yeni yasa hazırlanırken her 

iki görüşe de itibar edilmemiş, hakaretin huzurda işlenmesi suçun nitelikli hali 

olmaktan çıkarılarak her iki durum için de aynı ceza öngörülmüştür.99 

             
Huzurda hakareti, mağdurun huzurunda işlenmesi ve huzura eşit sayılan 

araçlarla işlenmesi şeklinde 2’ye ayırarak incelenecektir. 

  

(1). Mağdurun Huzurunda İşlenmesi 
Huzurda hakaret suçunun oluşabilmesi için,  söylenen sözün herhangi bir 

aracıya gerek kalmaksızın, doğrudan doğruya mağdur tarafından öğrenilmiş olması 

                                                 
97 Çetin, Hakaret Suçları, s. 15; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 95.   
98 Erman, Hakaret Suçları, s. 102. 
99 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 77. 
                                                                  DÜZELTME 



 33

yeterli olmakla birlikte, faille mağdurun yüz yüze olması şart değildir.100 Mağdurun 

fail tarafından söylenen sözleri duyması ve failin de bu durumu bilmesi yeterlidir. 

Örneğin, fail, mağdurun kapısının önünde mağdurun duyacağı şekilde hakaret 

suçunu oluşturacak sözler söylerse ve mağdur da bu sözleri duyarsa hakaret suçu 

huzurda işlenmiş sayılır.  

                

Bedensel engeli nedeniyle hakaret içeren sözleri duyamayan ya da hakaret 

oluşturan hareketleri göremeyen kimseye hakaret de huzurda işlenmiş sayılır. Ancak, 

failin başkaları ile konuştuğu sırada kendisinden söz edilen kişinin hakareti duyması 

durumunda ise huzurda hakaret suçu söz konusu olmaz. Aynı şekilde, fail, mağdur 

duysun diye bazı sözleri söylemiş ancak mağdur bu sözleri başka şeylerle uğraştığı 

için duyamamışsa, huzurda hakaret yine söz konusu olmaz. Yargıtay konu ile ilgili 

olarak vermiş olduğu bir kararında, katılan evinde uyuduğu sırada, sanığın kendisine 

yönelik olarak sokaktan söylediği sövme içeren sözleri duymadığı, olayı sabah 

uyandığında eşinden öğrendiği olayda huzurda hakaretin oluşmadığını belirtmiştir.101 

 Hakaretin şekli hakkında yasada özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, 

suçun doğal yapısı gereği, doğrudan doğruya mağdur muhatap alınarak söz, yazı, 

resim ya da işaretle huzurda hakaretin işlenebilmesi mümkündür. Yargıtay, 

müstehcen şekilde çekilmiş bir fotoğraftaki kişilerin yüzlerini keserek, fotomontaj 

yoluyla başkalarının yüzlerini ekleyerek, müstehcen hareketlerin bu iki kişi 

tarafından yapıldığını ima etmek isteyen kişinin bu hareketinin huzurda hakaret 

suçunu oluşturduğuna karar vermiştir.102 

             

Hakaret suçunun huzurda işlenmesi durumunda, ayrıca ihtilatın gerçekleşip 

gerçekleşmediğini araştırmaya gerek yoktur.103 

  

Huzurda işlenen hakareti, birden fazla kişinin duyması halinde, duruma göre 

aleniyet nitelikli hal olarak uygulanabilir.104 

                                                 
100 Dönmezer, Kişilere Karşı Cürümler, s. 309; Arısoy, Hakaret, s. 78. 
101 (4. CD. 05.11.2002, 13860/16137) Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 79-80. 
102 (2.CD. 21.05.1976, 2692/4949) A. e. 
103 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 334. 
104 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 334; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 81-82. 
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Yargıtay, olay günü bağış toplamak için evine gelen tanıklar H.İ.B ve 

O.K’ye hitaben, karşıdaki evin balkonunda bulunan katılanları işaret ederek ‘‘ 

karşıdaki eve gidin, oradaki kızlar aranıyorlar. Onlar yolun yolcusu…’’ dediği 

tanıkların beyanları ile sabit olan sanığın söylediği bu sözlerin katılanlar tarafından 

da duyulduğu anlaşıldığını dolayısıyla somut olayda huzurda hakaret suçunun 

oluştuğuna karar vermiştir.105 

 

(2). Huzura Eşit Sayılan Araçlarla İşlenmesi 

 
Yasa’nın hakaret suçunu düzenleyen 125. maddesinin ikinci fıkrası, hakaret 

suçunun öğretide huzura eşit sayılan araçlarla işlenmesi halini düzenlemiştir.  

Maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, kişiyi muhatap alan normal telefon, cep 

telefonu, teyp, kaset vb gibi sesli, mektup, telgraf, faks, dilekçe, kartpostal, resim, 

şekil, karikatür, cep telefonu mesajı, internet iletisi, msn gibi yazılı, video, kamera 

gibi görüntülü araçlarla yapılan hakaret de huzurda hakaret sayılacaktır. Yani, 

hakaret suçu, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi 

halinde, fail ilk fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılacaktır.106 

 

Eski Yasa, 480. maddesi huzura eşit sayılan araçları mağdura hitaben 

gönderilmiş mektup, resim veya herhangi bir yazı, telgraf ve telefon olarak 

düzenlemişken, yeni Yasa yukarıda belirttiğimiz gibi sesli, yazılı veya görüntülü 

iletiden söz etmiştir. Bu durumda yeni düzenlemeye göre örneğin, cep telefonu ya da 

elektronik posta yoluyla işlenen hakaret suçları da, mağduru muhatap almaları yani 

bunların içeriğinin doğrudan mağdur tarafından öğrenilmiş olması koşuluyla, 

mağdurun huzurunda işlenmiş sayılır. Bu yüzden huzurda hakaret suçunun 

oluşabilmesi için, yazının ilk olarak ve doğrudan doğruya mağdur tarafından 

okunması gerektiği gibi, telefonla işlenen hakaret suçunda da failin doğrudan 

mağdurla konuşmuş107; mesajı mağdurun cep telefonuna, elektronik postayı da 

                                                 
105 ( 2. CD., 13.11.2006, 3725-18138)  Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 180. 
106 Çetin, Hakaret Suçları,  s. 29. 
107 ‘‘ Sanığın, yakınan Suzan’a telefonla söylediği ‘‘ senin kocan maymuna benziyor’’ sözünün 
sanığın iradesi dışında paralel telefondan yakınan Siyabi tarafından da dinlenilmiş olması karşısında, 
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mağdurun elektronik posta adresine göndermiş olması gerekir. Dönmezer’e108 göre 

ise, hakaretin sayılan araçlarla işlendiği durumlarda,   gönderilen kişinin mağdurla 

yakın ilişkisi nedeniyle bunları mağdura vereceğinin kesin olduğu durumlarda da 

huzurda hakaret suçu işlenmiş olur.109 

 

Burada incelenmesi gereken diğer bir husus, suçun huzurda işlenmiş 

sayılabilmesi için, failin telefonda doğrudan doğruya mağdurla konuşmasının şart 

olup olmadığıdır. Huzura eşit sayılan araçlarla hakaret suçunun işlendiğinin kabul 

edilebilmesi için, bu araçların mağduru muhatap almaları gerektiğinden, telefon 

görüşmesinin de mağdurla yapılması gerekmektedir. Yargıtay bu konu ile ilgili 

vermiş olduğu bir kararında, sanığın katılanın eşine telefonla ‘senin kocan maymuna 

benziyor ’ sözünü katılanın sanığın iradesi dışında paralel telefondan dinlediği için 

somut olayda huzurda hakaret suçunun oluşmadığını belirterek bu görüşe katılmıştır. 

Ancak otomatik sekretere kaydettirilen ses bandının mağdur tarafından dinlenilmiş 

olması halinde, huzura eşit bir araç kullanılmış olacaktır.  Aynı şekilde, eğer ses 

bandı telefonla kaydedilmeyip, posta ile gönderilmişse, böyle bir bant vasıtasıyla 

işlenen hakaret suçu da huzurda işlenmiş sayılacaktır.110 

                 
                                                                                                                                          
koca hakkında söylenen bu sözün ona telefonla sövme sayılamayacağı, iletişim (ihtilat) öğesinin 
gerçekleşmesi koşuluyla yoklukta sövme suçunu oluşturabileceği gözetilmeden, bu eylem nedeniyle 
TCY’nın 482. maddesinin 2. fıkrasıyla cezalandırılması yasaya aykırıdır.’’(4. CD. 7.10.1997; E. 
1997/747-1997/7997) Çetin, Hakaret Suçları, s. 65. 
108 Dönmezer, Kişilere Karşı Cürümler, s. 240. 
109 ‘‘ Sanığın Sulh Hukuk Hakimliği’ne verdiği dilekçe içeriğinden, katılan avukata yokluğunda 
sövdüğünün ve iletişim öğesinin gerçekleştiğinin anlaşılması karşısında; eylemin TCY’nin 482/1, 273. 
maddelerine giren suçu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı biçimde hüküm kurulması yasaya 
aykırıdır’’(Yar. 24.3.1997, 1847/2141, YKD Haziran 1997, s. 998.) Karara Sami Selçuk tarafından 
yazılan karşı oy yazısında; ‘‘ T.C. Yasası’nın 268/3 madde ve fıkrasında hakaretin/sövmenin yüze 
karşı (huzurda) sayılabilmesi için memurun doğrudan doğruya haberli bulunmasını sağlayacak 
biçimde araç(lar) kullanılması zorunludur. Maddede geçen memura ‘‘hitap edilen’’den amacın, 
doğrudan memura gönderilen yazı olduğunda kuşku yoktur. ‘‘ Hitap edildiği anlaşılan’’dan amacın 
ise, memura gönderilmekle birlikte, zorunlu olarak memurun bilgisine sunulma anlamında olduğu 
açıktır. Bu açıdan hukuk yargılamasında, mahkemelere hitaben yazılan ve fakat, yargılama 
diyalektiğinin gereği olarak, tarafların bilgisine ulaştırma zorunluluğunu gerektiren tüm 
belgeler/yazılar, bu kavramın içine gireceklerdir. Bu açıdan asliye hukuk, ticaret mahkemeleri ile sulh 
mahkemeleri arasında bir ayırım yapılamaz. Sulh mahkemelerinde ihlal daha çabuk ve dolayısıyla 
daha ağırdır. Çünkü yargılama yalınlaştırılmıştır. O bakımdan, asliye, ticaret ve sulh 
mahkemelerindeki yazılı dilekçelerdeki hakaret(ler)/sövme(ler), karşı tarafın bilgisine zorunlu olarak 
sözlü ya da yazılı biçimde ulaştırılacağından, ‘‘ hitap edildiği anlaşılan’’ kavramına girecektir. Yeter 
ki, bu ulaştırma gerçekleşmiş olsun’’ denilmektedir. 
110 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 85. 
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 Üçüncü kişiye yazılıp gönderilen mektupla mağdura hakaret edilmişse, 

mağduru muhatap alma unsuru gerçekleşmemiş olacağından, suç yoklukta işlenmiş 

sayılır ve bu yüzden suçun oluşması için ihtilat öğesinin gerçekleşmesi gerekir. Bu 

gibi durumlarda çoğu zaman, ihtilat öğesi gerçekleşmemekte ve suç da 

oluşmamaktadır. Çünkü, mektubu alan kişinin, mektubu ikiden çok kişiye okuması 

okutturması ya da mektubun içeriğini duyurması ihtilatın oluşumunu sağlamaz. 

Yargıtay, bu konu ile ilgili verdiği bir kararında; sanığın mağdurun anneannesine 

yazdığı mektubunda, mağdura hakaret etme fiilinin, mağdur açısından yoklukta 

hakaret suçunu oluşturacağını, bu suçun oluşması için ise ihtilat öğesinin bulunması 

ve bu öğenin de sanıktan kaynaklanması gerektiğini, üçüncü kişiye yazılan mektubun 

ikiden çok kişiye okunmasının suçun oluşumunu etkilemeyeceğini belirtmiştir.111 

Eski Yasa’nın 480 ve 482. maddelerinin 2. fıkraları ile 268. maddenin 3. 

fıkrası, yürürlükteki Yasa’nın 125. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün karşılığıdır. 

Yeni Yasa’da sadece ‘‘ mağduru muhatap alan ’’ ifadesi yer aldığı halde, 765 sayılı 

Yasa’nın 268/3 ve 482/2 maddelerindeki hükümlerdeyse ‘‘ kendisine hitap eden ya 

da hitap edildiği anlaşılan ’’  ifadesi kullanılmıştı. Bu yüzden eski Yasa’nın 

yürürlükte olduğu dönemde muhatap alma ifadesi geniş yorumlanmaktaydı. Zira 

resmi dairelere verilen dilekçelerle bir memura hakaret edilmesi durumunda hakaret 

edilen memurun bu dilekçeyi kabul edip görecek bir makamda bulunması ve bunu 

görmesi durumunda, dilekçe o memura hitap etmiş sayılmaktaydı. Yeni Yasa, ‘‘ 

mağduru muhatap alan ’’ ifadesini kullanıp ‘‘ hitap ettiği anlaşılan’’ ifadesine yer 

vermediği için, fıkradaki hitap öğesinin dar yorumlanmak suretiyle suça konu olan 

iletinin ‘‘ mağdura hitaben yazılıp gönderilmesi’’nin aranması ve yukarıdaki örnekte 

yer alan hakaretin mağdurun gıyabında hakaret sayılıp ihtilat öğesinin bulunması 

koşuluyla suç oluşturacağının kabul edilmesi gerekir.112 

                                                 
111 ‘‘ Sanığın yakınıcının anneannesi P.D.’ye yazdığı mektupta yakınıcıya hakaret etme eyleminin, 
yakınıcı açısından yoklukta hakaret suçunu oluşturacağı, bu suçun oluşması için iletişim (ihtilat) 
öğesinin bulunması ve bu öğenin de sanıktan kaynaklanması gerektiği, üçüncü kişiye yazılan 
mektubun  ikiden çok kişiye okunmasının suçun oluşumunu etkilemeyeceği gözetilmeden, olayda 
uygulama yeri bulunmayan TCY’nın 480/2 madde ve fıkrasıyla hükümlülük kararı verilmesi yasaya 
aykırıdır.’’ (4. CD. 27.1.1997 263-426)       ‘‘ Yakınan E’nin nişanlısına gönderilen fakat yakınana 
yazılmayan özel mektupla hakaret suçunda, sanığın iradesi dışında başkalarına duyurmanın  iletişim 
(ihtilat) öğesini oluşturmayacağı gözetilmeden TCY’nın 480. maddesiyle hüküm kurulması yasaya 
aykırıdır.(4. CD. 19.1.1993 7711-31) 
112 Çetin, Hakaret Suçları, s. 30. 
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Yargıtay’a göre, resmi dairelere verilen dilekçelerin, birkaç daireye 

gönderilip içindekileri birkaç kişi öğrendiği takdirde, hakaret suçunun ihtilat öğesi 

gerçekleşmiş sayılacağından, bu tür yazı ya da dilekçe ile yapılan hakaretlerde ihtilat 

öğesi de kolayca oluşmaktadır.113 

 

B. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
 

1. Kavram 
 

Bir eylemin suç olarak tanımlanabilmesi için, yasadaki tanımlamalara uygun 

olması yani suçun yasal unsurlarının bulunması yetmemekte ve bu eyleme hukuk 

düzeninin izin vermemesi, yani eylemin hukuka aykırı olması da gerekmektedir. 

Hukuka aykırılık, en genel tanımlamayla bir hakkın ihlali demektir. Hukuka 

aykırılık, tipe uygun olan eylemin hukuk düzenince yasaklanan bir eylem 

olmasıdır.114 Yani, işlenen ve bütün unsurları itibariyle yasadaki tipe uygun bulunan 

fiilin hukuk düzenince onaylanmaması, sadece ceza hukuku ile değil, bütün hukuk 

düzeni ile çatışma halinde bulunması demektir.115 

 

Hukuka uygunluk nedenleri, eylemi gerçekleştirirken var olan ve sonucun 

hukuka uygun olarak doğmasını sağlayan nedenlerdir. Hukuka uygunluk nedenleri, 

kusurluluğu ortadan kaldırmayıp, fiilin suç olarak doğmasını engellemektir.  Yani, 

gerçekleştirilen eyleme yasa hükmü izin veriyorsa, bu durumda suçun bütün öğeleri 

bulunsa dahi hukuka aykırılık unsuru gerçekleşmediği için suç oluşmaz.116 

 

Bu durumda hakaret suçunun oluşabilmesi için, diğer unsurların yanı sıra, 

eylemin hukuka aykırı olması gerekir. Olayda hukuka uygunluk sebebinin bulunması 

durumunda hakaret suçu oluşmaz. 
                                                 
113 Çetin, Hakaret Suçları, s. 213. 
114 Fatih Selami Mahmutoğlu, ‘ 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Hukuka Uygunluk                             
Nedenleri ’, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, S: 5, Nisan, 2005, s. 42. 
115 Artuk-Gökçen-Yenidünya, Genel Hükümler, s. 479. 
116 Nurullah Çınar, ‘ Hakaret Suçlarında Hukuka Uygunluk Nedenleri ’, Adalet Dergisi, S: 34, Mayıs, 
2009, s. 167. 
                                                                   DÜZELTME 



 38

Kişilik haklarına saldırı oluşturan eylemler hukuka uygunsa, hakaret suçu 

oluşmayacağı gibi aynı zamanda bu eylemler açısından özel hukuk yönünden de 

tazminat sorumluluğu doğmaz. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi konu ile ilgili verdiği 

kararlarında, ceza mahkemesinin sanıkta kasıt bulunmaması sebebiyle verdiği beraat 

kararlarının hukuk mahkemesini bağlamayacağı ve ceza mahkemesinin bu sebebe 

dayalı olan beraat kararına karşın hukuk mahkemesinin tazminata 

hükmedebileceği117, ancak hukuka uygunluk nedenleri her iki hukuk dalı için de 

ortak nedenler olduğundan ceza mahkemesinin eylemin hukuka uygun olması 

sebebiyle verdiği beraat kararlarıyla, hukuka aykırı olması nedeniyle verdiği 

hükümlülük kararlarının hukuk mahkemesini bağlayacağını118 kabul etmektedir. 

 

2. Hakkın İcrası 

 

a. Terbiye Etme Hakkı  
 

4271 Sayılı Türk Medeni Yasası’nın 340. maddesi, ana ve babaya çocuğu 

olanaklarına göre eğitme ve onun bedensel, zihinsel, ruhsal ahlaki ve toplumsal 

gelişimini sağlama ve koruma görevlerini vermiştir. Aynı Yasa’nın 445. maddesi de 

vesayet altındaki kişi küçükse, vasinin onun bakım ve eğitimi için ana babanın 

yetkilerine sahip olduğunu belirtmiştir.119 

 

Terbiye etme hakkının kaynağı örf ve adettir. Azarlamanın ne gibi sözleri 

ihtiva edebileceği ve azarlama niteliğindeki sözlerin etkili olabilmesi için başkaca ne 

gibi tedbirlere başvurulabileceği konularında örf ve adete bakılabilir. Bu hak 

kullanılırken, örf ve adetle belirlenen sınırların aşılmaması gerekir. 120 

Terbiye etme hakkının hukuka uygunluk sebebi sayılabilmesi için, bu hak 

kullanılırken örf sınırlarının aşılmaması, söz ya da hareketlerle yapılan hakaretin bu 

                                                 
117 (4. H.D., 3.4.1995, 2523-2756). Çetin, Hakaret Suçları, s. 274. 
118 (4. H.D., 26.3.1995, 1084-2309).  
119 Türk Medeni Kanunu, T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2006,   s. 
237, 238, 284. 
120 Erman, Hakaret Suçu, s. 131-132. 
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sınır içinde kalması, hakaret ile terbiye etme hakkı arasında düşünsel bir bağ 

bulunması, gerçekleştirilen hakaretin terbiye hakkının amacına uygun olması ve 

mağduru terbiye edici nitelikte bulunması yani terbiye hakkının kötüye 

kullanılmaması gerekir121. Örnek vermek gerekirse, derste gürültü yapan bir 

öğrenciyi öğretmen uyarabilir, dikkatini çekebilir, terbiyesizlik etme diyebilir ya da 

sınıftan dışarı çıkarabilir, fakat öğrenciye küfredemez. Terbiye hakkını kullanan kişi 

amaç ile bağlıdır, bu amacın sınırlarını aşamaz.122 

                 

Velayet hakkına sahip olmayan kişi, bir çocuğu terbiye hakkına yasal olarak 

sahip olmasa da, örf ve adet ana baba dışında, başkalarının da (kardeş, dayı, amca, 

mahalledeki komşu gibi) bu hakkı kullanmalarına izin verilebilir. 123 

   

Hakim terbiye hakkının kapsamını belirlerken, dürüst, orta zekalı ve şefkatli 

bir anne- babanın çocuğunu doğru yola yönlendirmek için kullandığı vasıtaların 

adalet ve dürüstlük kurallarıyla bağdaşıp bağdaşmadığını incelemelidir. Terbiye 

hakkı, çok hafif bir saygısızlıkta bulunan çocuğa, tanıyanların önünde onu mahcup 

duruma düşürecek derecede ağır sözler söylenmesi ya da sadist duyguları tatmin ile 

çarpık düşünceleri çocuk üzerinde uygulama hakkı vermez. Böyle durumlarda,  

terbiye etme hakkının sınırının aşıldığının kabul edilmesi gerekmektedir.124 

            

TCY’nin 232. maddesinin ilk fıkrası, idaresi altında bulunan ya da 

büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğ-

retmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan 

disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verileceği 

belirtilmek suretiyle, terbiye yetkisinin kötüye kullanılması cezalandırılmıştır.125   

       

                                                 
121 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 114. 
122 Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5. bs., Yetkin Yayınevi, Ankara, 2006, s.                    
225. 
123 Çetin, Hakaret Suçları, s. 29. 
124 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 114. 
125 Çınar, Hukuka Uygunluk Nedenleri, s. 168.  
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                Kocanın karısı üzerinde ne terbiye hakkı ne de disiplin yetkisi vardır. 

Dolayısıyla, kocanın disiplin yetkisini kullanmak adı altında, eşinin onuruna, şeref ve 

saygınlığına dokunan bir davranışta bulunması hakaret suçunu oluşturacaktır.126 

 

b. İhbar ve Şikayet Hakkı 

 
Kişilerin öğrendikleri hukuka aykırı fiilleri, bu fiilleri takip etmekle görevli 

olan mercilere bildirmeleri başka deyişle toplumun bu hukuka aykırı fiiller karşısında 

tepkisiz kalmaması, kamu düzeninin korunması açısından büyük önem 

taşımaktadır.127 Bu yüzden, herkes, kendisi ya da kamuyla ilgili konularda dilek ve 

şikayetlerini yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Suçlara ilişkin şikayet ve 

ihbarlar da bu kapsamdadır.128 

             

            Bir kişinin bir fiilin işlendiğini yetkili mercilere bildirmesi ihbar; mağdurun 

ya da suçtan zarar görenin aynı şekilde bildirimde bulunması ise şikayet anlamına 

gelmektedir. Gerek ihbar gerekse şikayet hakkı kullanılırken zorunlu olarak belirli 

kişilere, belirli ve suç teşkil eden bir fiil isnat edilmektedir. Yani bu şekilde isnat 

yapılmaksızın ihbar ya da şikayette bulunulması mümkün değildir. Bu yüzden, isnat 

edilen belirli bir fiilin işlendiğine yetkili mercilerin inanmaları ve kovuşturmaya 

geçmeleri açısından yararlı olmadıkça, ihbar ve şikayet hakkının kullanılması sövme 

açısından hukuka uygunluk nedeni oluşturmaz.129 

 

Soruşturma organları, işlendiği iddia edilen bir suçtan, resen, şikayet ya da 

ihbar yoluyla haberdar olurlar. Soruşturma makamlarına bu şekilde yapılan 

bildirimlerde, bir kimseye yönelik isnatta bulunulması söz konusu olacaktır. Yapılan 

isnadın hakaret suçunu oluşturmaması için, yasada öngörülen koşullara uygun bir 

şekilde belli organlara yapılması gerekir. Ceza Muhakemesi Yasası’nın 158. 

                                                 
126 Zeki Hafızoğulları, Günal Kurşun, ‘ Türk Ceza Yasası’nda Şerefe Karşı  Suçlar ’ ,      Polis   
Dergisi, S: 48, Nisan-Mayıs-Haziran, 2006, s. 8. 
127 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 183. 
131 Centel-Zafer-Çakmut,  Kişilere Karşı İşlenen Suçlar,  s. 235. 
129 Erman, Hakaret Suçları, s. 133. 
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maddesinde, ihbar ve şikayetin ne şekilde ve hangi makamlara yapılacağı 

anlatılmıştır.130 

             

               İhbar ve şikayet hakkında, şikayet ve ihbarı haklı gösterecek bazı 

emarelerin zayıf ve dolaylı da olsa varlığı yeterlidir. Orta düzeydeki kişinin de bu 

olgu  ve emareler karşısında somut olaydaki gibi davranacağı ve bu çerçevede kalan 

şikayet hakkının yerinde kullanıldığının kabul edilmesi gerekmektedir.131 

 

İhbar ve şikayet hakkı aynı zamanda, iftira suçunun da hukuka uygunluk 

nedenlerinden biridir. Yasanın 128. maddesinin gerekçesinde de; gerçekleşmiş bir 

olayla ilgili olarak bu olayın oluşumuna neden olan kişiler de gösterilmesi yoluyla 

ihbar ya da şikayette bulunulması halinde, hakaret ya da iftira sunun oluştuğundan 

söz edilemeyeceği belirtilmiştir.132 

 

Yargıtay konu ile ilgili olarak vermiş olduğu bir kararında, sanığın iş ortağı 

olan müştekinin dükkandan yapılan hırsızlıkta fail olabileceği konusundaki 

şüphelerini yetkili makamlara şikayet hakkını kullanmak suretiyle anlatmak yerine, 

gelen müşterilere ve müştekinin tanıdıklarına anlatmasında hukuka uygunluk 

nedeninin bulunmadığına karar vermiştir. Yargıtay konu ile ilgili vermiş olduğu bir 

başka kararında ise, kızının kaçırılmasına yardım ettikleri iddiası ile gerçek bir olaya 

ilişkin yetkili makamlara şikayette bulunan sanığın bu fiilinin hukuka uygun 

olduğuna karar vermiştir.133 

 

c. Savunma Dokunulmazlığı 

 
 Anayasa ve uluslar arası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan 

savunma hakkının gerçekten kullanılabilmesi için, savunma hakkının herhangi bir 

kovuşturmaya uğramayacağı konusunda güvence vermesi yani savunmanın 
                                                 
130 Centel-Zafer-Çakmut,  Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, s. 235. 
131 (3. HD. 30.11.2006, 16811/16625) Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 189. 
132 Artuk-Gökçen-Yenidünya, Genel Hükümler, s. 520. 
133 (4. CD., 24.03.1992, 1579-2197)       Parlar,  Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 17.        
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dokunulmaz olması gerekmektedir. Yani savunma dokunulmazlığının konuluş amacı, 

adli ve idari makamlar huzurunda hakkını ve hakkı, savunma durumunda olan 

kişilerin ceza korkusu taşımadan, herhangi bir duraksamaya kapılmadan  tam olarak 

savunmaları olanağını sağlamaktır. Bu yüzden Türk Ceza Yasası 128. maddesinde 

savunma dokunulmazlığına yer vermiş ve bunu belirli koşullara bağlamıştır.134 

 

(1). Koşulları 
 

Eski Türk Ceza Yasası 486. maddesinde dokunulmazlıktan 

yararlanabilecekleri, taraflar veya bunların vekilleri, müdafi, danışman ve yasal 

temsilci şeklinde sınırlı bir şekilde belirtmişken; yeni Türk Ceza Yasası, 

dokunulmazlıktan yararlanabilecek kişiler bakımından herhangi bir sınırlamaya 

gitmemiştir. Yani artık yeni düzenleme ile birlikte, savcı, bilirkişi, tercüman ve tanık 

da dahil olmak üzere aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi şartıyla herkes 

dokunulmazlıktan yararlanabilecektir.135 

 

Eski Türk Ceza Yasası’nda dokunulmazlık, bir dava hakkında sadece yargı 

organlarına verilen dilekçe, lahiya ya da diğer evrak veya bu organlar önündeki yazı 

ve sözler bakımından geçerliydi. Yasama ve idare organları önünde gerçekleşen 

eylemler; örneğin, disiplin kovuşturması yapmaya yetkili organlar önünde 

gerçekleşen fiiller bu kapsamda değildi. Yeni Türk Ceza Yasası, hükmün uygulama 

alanını genişleterek, iddia ve savunma kapsamında işlenen hakaret yanında idari 

merciler önündeki hakaret bakımından da uygulama imkanı sağlamıştır.136 

 

Yeni Türk Ceza Yasası’nın 128. madde kapsamında yargı organı, yargı 

fonksiyonu gören bütün organları içerdiği için, adli, idari, askeri mahkemeler ve 

yüksek yargı organları hükmün kapsamı içine girmektedir.  Yani bu hükme göre, 

Asliye Hukuk, Sulh Hukuk, Asliye Ceza, Sulh Ceza, Ağır Ceza, Ticaret, Aile, İş 

                                                 
134 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel., s. 351;  Dönmezer, Kişilere Karşı Cürümler, s. 195. 
135 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1116. 
136 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 352. 
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Mahkemeleri, İdare, Bölge İdare, Vergi Mahkemeleri, Askeri Ceza Mahkemeleri, 

Askeri Yargıtay, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık 

Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, İcra Tetkik Hakimliği, İnfaz Hakimliği ve 

diğer tüm mahkemeler adli merci kavramına dahildir. Keşif sırasında söylenen sözler 

de diğer koşulların olması şartıyla savunma dokunulmazlığı kapsamında yer 

alacaktır.137 

 

Madde kapsamında yer alan idari makam deyimi ise, yürütme içinde yer 

alan tüm kamu kurumlarını içermektedir.138 Müfettişler, ve disiplin cezası verilmesi 

içim kanunla kurulmuş heyet ya da merciler, hakemler, Cumhurbaşkanlığı, 

Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile taşra kuruluşları, 

valilik, kaymakamlık, belediye ile tüm yerel yönetimler,  noter, icra müdürlüğü, 

emniyet, jandarma ve diğer tüm kolluk kuvvetleri gibi idarenin merkezi ve yerel 

nitelikteki tüm makamları idari makam kapsamı içine girmektedir. 139 

 

Savunma dokunulmazlığı, idari makamlar veya yargı organları önünde 

yapılan yazılı ve sözlü iddia ve savunmaları içerir. Bunların dışında tahkir edici 

hareketlerde fiillerde bulunma, hukuka uygunluk sebebi oluşturmaz. Örneğin, 

işaretlerle ya da sair hareketlerle yapılan tahkirler ve yargılama ile irtibatı 

bulunmayan kimselerin fiilleri savunma dokunulmazlığı kapsamı dışında kalıp suç 

oluşturacaktır.140 Ancak yapılan hakaret, sözün tamamlayıcı unsuru ve ona anlam 

katıyorsa savunma dokunulmazlığı kapsamında yer alacaktır. Yani, fotoğraf, ses 

bandı ve sinema filmi gibi yazı ve söz sayılmayan şeyler, somut uyuşmazlıkla 

bağlantılı ve isnatla ilgili değerlendirmeler gerçek ve somut olaylara dayanıyorsa, 

ilgili mercie bir dilekçe ile birlikte ya da sözlü iddia veya savunma sırasında  ibraz 

edilmişlerse, yazı ve sözün tamamlayıcı unsuru sayılacaklarından savunma 

dokunulmazlığı kapsamında kabul edileceklerdir.141 

                                                 
137 Faruk Erem, Türk Ceza Kanunu  Şerhi Özel   Hükümler, C: III,  Seçkin  Yayıncılık,  Ankara, 
1993, s. 2318.  
138 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s.  352. 
139 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 203. 
140 Erman, Hakaret Suçları, s. 141; Dönmezer, Kişilere Karşı Cürümler, s. 326.          
141 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 209. 
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Önceki yasa dönemimde genellikle kabul edilen görüş, hakim davanın tarafı 

konumunda olmadığından, savunma dokunulmazlığının kapsamında hakime yapılan 

hakaretlerin yer almadığı; ancak hakim kararı vererek yargılamayı sona erdirdikten 

sonra verdiği kararın eleştirilere açık hale geldiği ve bundan dolayı kanun yolları 

açısından taraf konumuna itilmiş bulunduğu; verdiği kararla ilgili olarak yazılan 

temyiz dilekçesinde bozmaya yönelik ve sadece bu amaca bağlı kalmak şartıyla karar 

hakkında adaletsiz, haksız, hukuka aykırı, keyfi gibi kelimelerin kullanılmasının 

savunma dokunulmazlığı içinde yer aldığıydı. Bu açıklamanın aynı zamanda Savcılık 

makamı açısından da geçerli olduğu kabul edilmekteydi. Yeni yasa ile birlikte 

muhatap ‘kişiler’ olarak gösterildiğinden ve bu konuda bir sınırlama 

getirilmediğinden, yargılama organları ve idari makamlar nezdinde iddia ve 

savunmada bulunan herkes bu dokunulmazlıktan yararlanacağı gibi; dava ile ilgisi 

bulunup bulunmadığına bakılmadan somut uyuşmazlıkla bağlantılı olan üçüncü 

kişilere yönelik hakaret ve sövmeler, diğer şartların da olması ile savunma 

dokunulmazlığı kapsamında sayılacaktır.142 

 

Hakaret içeren sözlerin, dava ile mantıki bir bağının olması gerekir. 

Örneğin, Yargıtay, bononun sahteliğine ilişkin olumsuz tespit davasında, davalının 

davacıya yönelik ‘‘ maalesef kendisinin sicilli bir dolandırıcı olduğu anlaşılmıştır ’’ 

şeklindeki sözlerini, savunma dokunulmazlığı kapsamında kabul etmiştir.143 

Hakaretin dava ile ilgisinin olmadığı durumlarda, hukuka uygunluk sebebi ile işlenen 

suç arasında fikri bağ olmadığından, savunma dokunulmazlığının sınırının aşılması 

söz konusu olur.144 Yargıtay konuyla ilgili olarak verdiği bir kararında; sanık 

avukatının, borçlu (sanık) vekili olarak mahkemeye gönderdiği temyiz dilekçesinde, 

müvekkilinin mahkumiyetine ilişlin kararı veren katılanı kastederek, ‘‘ …mahkeme 

beraat kararı vermesi gerekirken on günlük tazyik hapsi cezası verdi. İnsan 

hukukçuluğundan utanıyor. Şu karar yurtdışında basına verilse bizi Afrika yasaları 

ile idare ediliyoruz zannederler. Hayret! İstanbul vilayetindeki bir mahkeme hukukun 

inceliğini nasıl bilemez, bunu anlamak mümkün değil ve yine eyvah. Bu itiraz 
                                                 
142 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 204-205. 
143 Centel-Zafer-Çakmut,  Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, s. 238. 
147 Arısoy, Hakaret Suçu, s. 70. 
                                                                     DÜZELTME 



 45

süresinde yapılsa, vah efendim sen bir de mal beyanında bulunacaksın diye hapis 

cezası mı vereceğim, bu hangi yasada yazılı, hangi mantık ve hukuk anlayışı buna 

izin verir, kanunu iyi okumak ve anlamak gerekir diye düşünüyoruz.’’ demek 

suretiyle, katılanı küçük düşürdüğünü, dolayısıyla dilekçede yer alan bu sözlerin 

dava ile ilgisi ve yararı da bulunmadığından, sanığın savunma dokunulmazlığından 

yararlanmasının olanaklı olmadığını belirtmiştir.  145 

 

Türk Ceza Yasası’nın 128. maddesi de savunma dokunulmazlığının söz 

konusu olabilmesi için, isnat ve değerlendirmelerin uyuşmazlıkla bağlantılı olmasını 

aramıştır. İsnat ve değerlendirmelerin uyuşmazlıkla bağlantılı olması, mutlaka 

uyuşmazlığın çözümüne yararlı olması şeklinde anlaşılmamalıdır. Ancak, 

uyuşmazlıkla ilgisi bulunmayan isnatlar, gerçek ve somut olaylara dayansa bile 

savunma dokunulmazlığı kapsamında kabul edilmez.146 

 

Savunma dokunulmazlığının diğer şartı da, isnat ve değerlendirmelerin 

gerçek ve somut olaylara dayanmasıdır. Yani iddia ve savunma kapsamında, kişilerle 

ilgili olarak yapılan somut isnatların gerçek olması ve yapılan olumsuz 

değerlendirmelerin somut vakalara dayanması gerekmektedir. İsnat ve 

değerlendirmeler, uyuşmazlıkla bağlantılı olsa bile gerçek ve somut olaylara 

dayanmıyorsa, savunma dokunulmazlığının kapsamı dışında kalacaktır. 147 Yapılan 

hakaretlerin uyuşmazlıkla bağlantılı olduğunun kabul edilebilmesi için, olumsuz 

değerlendirmelerle savunma hakkının kullanılması arasında bir zorunluluk bağının 

bulunması, yani hakaret içeren beyanlarda bulunulmadan savunmanın da 

yapılamaması şartı aranmamalıdır. Bu koşulun sağlanabilmesi için, vaki yazı ve 

sözlerin iddia ve savunma ile herhangi bir mantıksal bağlantı içinde olması yeterli 

olacaktır. Örnek vermek gerekirse, alacak davası sırasında hakim taraflardan birinin 

bilgisine başvurduğunda, alacaklının borçlu için, ‘ bunlar zaten hırsızdır ’ demesi 

durumunda bu sözün iddia ile ilgisi olmadığından savunma dokunulmazlığı söz 

konusu değildir. Ancak duruşma sırasında taraflardan birinin diğerinin ifadesi ile 
                                                 
145 (YCGK, 29.9.1998-4/225-316) Arısoy, Hakaret, s. 70. 
146 Toroslu, Ceza Özel, s. 119; Arısoy, Hakaret Suçları, s. 67. 
147 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s.  370. 
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ilgili olarak ‘ yalan söylüyor ’ demesi savunma dokunulmazlığı kapsamında 

değerlendirilecektir.148                                                                                        

 

                Yukarıda kısaca değindiğimiz gibi, hakim yargılamayı bitirip, kararını 

verdiğinde, artık o mahkeme kararı iddiada bulunulabilecek, tartışılabilecek bir  olgu 

haline gelir. Mahkeme kararının temyiz edilmesi için yazılan temyiz dilekçesinde, 

kararın bozulmasını sağlamak ve sadece bu amaca bağlı olmak şartıyla karar 

hakkında gayri adil, hukuka aykırı, keyfi gibi küçültücü ifadeler kullanılması 

savunma dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilmelidir.149 Zira Yargıtay da 

verdiği bir kararında; sanığın, 19.06.1997 tarihli dilekçesinde, kendisine 

iddianamenin okunmadığını, tanıkların yönlendirildiğini, isteklerinin tutanaklara 

geçmediğini açıklayıp, ‘…Tüm bu davranışlar karşısında mahkemenizin 

tarafsızlığından şüpheye düşmekteyim, şüphenin ortadan kaldırılmasının temini 

bakımından belirttiğim hususların istemime uygun biçimde yerine getirilmesini 

istemekteyim…’ biçimindeki sözlerinin mahkeme yargıcını ne surette küçük 

düşürdüğü açıklanıp tartışılmadan hükümlülük kararı verilmesinin yasaya aykırı 

olduğunu belirterek bu görüşe katılmıştır.150 

 

Savunma dokunulmazlığı ile ilgili uygulamalar ve öğretideki görüşler, 

savunma dokunulmazlığının oluşması için, söylenen sözlerle dava arasında 

zorunluluk ilişkisinin aranmaması, yani hakareti oluşturduğu ileri sürülen sözler 

olmaksızın savunma hakkının kullanılmasının olanaksız olmasının şart koşulmaması 

olmuştur. Yasanın 128. maddesinin gerekçesinde de, bulunulan somut isnatların ya 

da yapılan olumsuz değerlendirmelerin uyuşmazlıkla ilgili olmasının yeterli olduğu, 

uyuşmazlığın çözümü açısından yararlı olmasının aranmayacağı belirtilmiştir.151 

 

Bu durumda, yapılan isnatlar ve değerlendirmeler ile iddia ve savunma 

arasında mantıki bir bağ bulunması, fiilin dokunulmazlık kapsamında yer alması için 

                                                 
148 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 213-214. 
149 Çetin, Hakaret Suçları, s. 67. 
150 (4. C.D.  23.11.1998, 9615/10495)  
151 Centel-Zafer-Çakmut,  Kişilere Karşı İşlenen Suçlar,  s.  238. 
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yetecek,  bu konuda zorunluluk ilişkisi ya da isnatlar ve değerlendirmelerin 

uyuşmazlığın çözümü açısından yararlı olması aranmayacaktır.152  

 

Önceki yasanın 486. maddesinin ikinci fıkrasında, hakaret ve sövme 

uyuşmazlıkla ilgili olsa dahi, iddia ve savunma sınırının aşılmaması gerektiğini 

belirtmekteydi.  Yasanın bu maddedeki amacı, savunma için zorunlu olmadıkça 

hakaret içeren söz ve yazılardan kaçınılmasını sağlamak olsa da, uyuşmazlıkla ilgili 

olduğu halde savunma sınırının ne zaman aşıldığının tespiti belirlemek sorun olduğu 

için, yeni yasa bu koşula yer vermemiştir.153  Somut uyuşmazlıkla bağlantılı 

olmasına rağmen iddia ve savunma sınırını aşan hakaret içeren söz ve yazılar, iddia 

ve savunma hakkı kapsamında kabul edilmeyecektir. 

 

Savunma dokunulmazlığı, hakaret içeren söz ve yazıların yargı organları ya 

da idari merciler huzurunda sarf edildiği zamana özgüdür, bu aşamadan önce 

savunma dokunulmazlığı söz konusu değildir.  Yani hakaret içeren yazı ve sözler 

yargı organları ya da idari mercilere tevdi edilmeden okunmuş ya da söylenmişse 

savunma dokunulmazlığı ileri sürülemez.154 

Önceki yasanın 486. maddesinin ilk fıkrasında, iddia ve savunma 

dokunulmazlığının bulunduğu durumlarda, fail hakkında takibat yapılmayacağı 

düzenlenmişti. Takibat yapılamayacağına ilişkin ibare uygulamada ceza verilmez 

şeklinde anlaşılıyordu. Yeni yasanın 128. maddesin ilk fıkrasında ise, iddia ve 

savunma dokunulmazlığının bulunduğu durumlarda faile ceza verilmeyeceği 

düzenlenmiştir. Bir hukuka uygunluk nedeni olan iddia ve savunma 

dokunulmazlığından yaralanan fail hakkında dava açıldığında CMK 223/2-d bendi 

gereğince beraat kararı verilecektir.155 

          
          Savunma dokunulmazlığı aksi yasada öngörülmedikçe cezai sorumluluk 

yanında  hukuki sorumluluğu da ortadan kaldıran bir hukuka uygunluk nedenidir. Bu 

                                                 
152 Soyaslan, Özel Hükümler, s. 253.           
153 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 370. 
154 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 336. 
155 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1120. 
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durumda mağdurun ayrıca hukuk mahkemesinde haksız fiil davası açıp tazminat 

istemesi mümkün değildir. Ancak savunma dokunulmazlığında sınırın aşılması 

durumunda, işlenen hakaret suçu tamamen değil, sadece sınırın dışında kalan kısım 

açısından hukuka aykırı olduğu için, bu kısım açısından hukuk mahkemesinde 

tazminat davası açılabilir.156 

 

d. Basının Haber Verme Hakkı 
 

Basının kamuoyunu bilgilendirme hakkı vardır. Bu hak aynı zamanda, basın 

özgürlüğünün kullanılması demektir.157 Basın hürriyetinin ayrılmaz bir parçası olan 

haber verme hakkı, Anayasa’nın 28. maddesinin 2. fıkrasında yer almaktadır. Haberi 

almak hakkının doğal bir sonucu olan basının haber verme hakkı, aynı zamanda fikir 

ve düşünceleri yayma hakkının da bir uzantısıdır.158 

 

Öncelikle basın yolu ile işlenen hakaret suçlarında, haber verme hakkının 

hukuka uygun şekilde kullanıldığından söz edilebilmesi için, duyurulan olayın haber 

niteliğini taşıması gerekmektedir. Ortada bir haber yoksa, haber verme hakkından da 

söz edilmez.159 

Basın haber verme hakkını kullanırken, bazı durumlarda insanların kişilik 

haklarına saldırıda bulunmakta ve böylece kişilik hakları ile basın özgürlüğü arasında 

bir çatışma doğmaktadır. Basının böyle bir durumda sorumluluktan kurtulabilmesi 

için, yaptığı açıklamaların hukuka uygun olması gerekmektedir.160 Basın yolu ile 

hakaret davalarında, istikrar bulan Yargıtay uygulamalarına göre, sadece yazının 

belli bölümlerinin değil, yazının tümünün ele alınarak değerlendirme yapılması 

gerekmektedir.161 

 
                                                 
156 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 224-225. 
157 Centel-Zafer-Çakmut,  Kişilere Karşı İşlenen Suçlar,  s. 231. 
158 A. Caner Yenidünya-Mehmet Emin Alşahin , ‘‘ Bireyin Şerefine Karşı Suçlar  ’’, Türkiye Barolar 
Birliği Dergisi, S:68, Ocak-Şubat, Ankara, 2007, s. 63. 
159 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 116. 
160 Çetin, Hakaret Suçları, s. 276. 
161 ‘…Olayın değerlendirilmesi yapılırken, yazının bütünlüğü bozulmamalıdır. ’ (CGK., 25.01.1993, 
8-299/10) Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 116. 
                                                                  DÜZELTME 



 49

Basının verdiği haberin hukuka uygun olabilmesi için gerekli şartlar; 

haberin gerçek olması, güncel olması, haberin verilmesinde kamu yararının 

bulunması ve haberin açıklanış biçimiyle konusu arasında fikri bağ bulunmasıdır. Bu 

şartlardan biri dahi bulunmazsa, haber verme hakkı ortadan kalkar ve fiil hukuka 

aykırı olur. Yargıtay konu ile ilgili verdiği bir kararında, basın yolu ile işlenen 

suçlarda hukuka uygunluk hallerinin, haber verme, eleştirme hakları ve mağdurun 

rızası olduğunu, haber verme ve eleştirme hakkının kabulü için de, açıklama ve 

eleştiriye konu olan haberin gerçek ve güncel olması, açıklanmasında kamu ilgi ve 

yararının bulunması, açıklama biçimiyle konusu arasında düşünsel bir bağın 

bulunması gerektiğini belirtmiştir.162 

 

(1). Haberin Gerçek Olması 
Basının açıkladığı bir olayın haber niteliğine sahip olabilmesi için, öncelikle 

bu olayın gerçek olması gerekir. Çünkü basın hürriyeti, gerçek olan olayların 

duyurulması amacıyla tanınmıştır. Gerçek olmayan, hayal ürünü bir olay, haber 

değildir ve bunun duyurulması durumunda basının haber verme hakkından söz 

edilemez. Bu şart açısından aranan gerçeklik, somut ve maddi gerçeklik olmayıp, 

haberin verildiği zamandaki beliriş biçimine dönük objektif uygunluk olarak 

anlaşılmalıdır.163  

 

Basında çalışan kimselerin, öğrendikleri haberin doğru olup olmadığını 

araştırma yükümlülükleri vardır. Yargıtay verdiği bir kararında; basının verdiği 

haberin gerçekliğini, haber yayımlanmadan önce araştırmak açısından gerekli dikkat 

ve özeni göstermesi gerektiğini ve gerçek dışı bir haberin yayınlanması ile hukuka 

aykırı (haksız) bir fiil işlenmiş olacağını belirtmiştir.164 Hiçbir araştırma yapılmadan 

haber yayınlanmışsa, haberi yayınlayan yanıldığını ileri süremez. Bu şekildeki bir 

yanılma, mesleki görevin ihmal edildiğini gösterir. Ancak resmi makamlar tarafından 

yapılan açıklamalarda, doğruluğunu araştırma imkanının yokluğundan dolayı, 

haberin doğru olup olmadığının araştırılmasına gerek yoktur. Böyle bir durumda, 
                                                 
162 ( YCGK 30.04.2002 108-205) Çetin, Hakaret Suçları, s. 76. 
166 Yenidünya-Alşahin ,  Şerefe Karşı Suçlar, s. 62.   
164 (4. H.D. 28.03.1980, 780/41538) 
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gerçek olmayan haberi içeren açıklamanın yayınlanması durumunda, gazetecinin 

mücbir sebepten dolayı sorumluluğu yoktur. 165 

 

Basının açıkladığı olayın gerçek olup olmadığı, haberin açıklandığı anda 

mevcut olan koşullara göre değerlendirilir. Sonradan koşulların değişmesi yüzünden   

haberin gerçek olmaktan çıkması, durumu değiştirmez. Ayrıca medya mensubu, 

haberin gerçek olup olmadığını araştırırken, mutlak gerçeği bulmak zorunda değildir. 

Burada önemli olan haberin verildiği andaki olgulara göre gerçek sayılan haberin 

verilmesidir.166 

 

AİHM kararlarında da, ulusal hukukun, hakaret ile ilgili davalarda, ‘ 

doğruluk kanıtı ’ (gerçeği kanıtlama) savunmasını öngördüğü durumlarda,  yerel 

mahkemeler, AİHM’nin olgular ile kanaatler arasında yaptığı ayrımı dikkate alarak, 

bu nitelikte kanıtlar istenilmesinden vazgeçilmelidir. Bu tür davalarda iyi niyet 

savunması dikkate alınmalı yani, haberin yayınlandığı sırada, gazeteci söz konusu 

haberin doğruluğuna inanmak için yeterli nedenlere sahipse ceza almamalıdır.167 

Yargıtay konu ile ilgili verdiği bir kararında, Mersin Ticaret ve Sanayi 

Odası yönetim kurulunun eski üyesi olan sanıkların, bu odanın başkanı olan ve 

aralarında seçimden dolayı husumet bulunan katılanın çeşitli yolsuzluklarının olduğu 

konusunda C. Savcılığı’na dilekçe verip, ayrıca bir basın toplantısı düzenleyerek, 

suça konu yolsuzluk iddialarını dile getirmiş olmalarına göre, basın toplantısında ileri 

sürülen suça ilişkin iddiaların C. Savcılığı’na verilen dilekçe sonucu da belirlenerek, 

gerçek olup olmadıklarının araştırılması, gerçek olduklarının saptanması halinde, bu 

açıklamanın hukuka uygun olmasından dolayı suçun oluşmayacağını belirtmiştir.168 

 

                                                 
165 Çetin, Hakaret Suçları, s. 264; Erman, Hakaret Suçları, s. 160. 
166 Centel-Zafer-Çakmut,  Kişilere Karşı İşlenen Suçlar,  s. 231; Artuk-Gökçen-Yenidünya, Ceza 
Özel, s. 757. 
167 Haber ‘bozulabilir mal kategorisine girer ve yayınlanmasının, kısa bir süre için bile olsa gecikmesi, 
haberin bütün değerini ve ilginçliğini ortadan kaldırabilir.’ (Sunday Times (2)/Birleşik Krallık, 1991) 
Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 119-120. 
168 ( 4. CD. 10.3.1998 1451-2131) Çetin,  Hakaret Suçları, s. 240. 
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Yargıtay konu ile ilgili vermiş olduğu diğer bir kararında da, ceza 

hukukunda hukuka uygunluk nedenleri arasında yer alan haber verme hakkından 

yararlanılabilmesi için, haberin gerçek  ve güncel olması, haberin verilmesinde kamu 

ilgi ve yararının bulunması yani haberde küçük düşürücü değer yargılarının 

bulunmaması gerektiğini, gazetecinin bu hukuka uygunluk nedeninden 

yararlanabilmesi için, haber vermeden önce olayın doğru olup olmadığını araştırması 

ve yayımlanan haberin içeriği ile suçu hukuka uygun kılan çerçevenin aşılmaması 

gerektiğini belirterek somut olayda; sanık tarafından yazılan ve müteahhit olan 

katılanın, şehir stadının ihalesi sırasında bir milletvekiline 15 milyarlık çek verdiği 

ve ihalenin iptali sonrasında bu çekin milletvekili tarafından icraya verildiğine ilişkin 

açıklamaların yer aldığı yazısının okuyucular üzerinde katılanın rüşvet vererek ihale 

aldığı izlenimini verecek nitelikte olduğu, sanığın icra takibinin yapıldığını tespit 

ettiği ve herhangi bir belge almadığına ilişkin savunması ile Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğü’nün katılanın şehir stadyumu onarım ihalesine katılmadığına ilişkin  

yazısı ve icra müdürlüklerinden alınan bilgiler doğrultusunda söz konusu hususta 

takip bulunmadığının anlaşılması karşısında, gerçek olmayan haberin verilmesinde 

küçültücü değer yargılarının bulunduğunu ve suçun hukuka aykırılık unsurunun 

oluştuğunu belirtmiştir.169 

 
Öğretide hakim görüş ve istikrar bulan uygulamalara göre, haber ve 

açıklamanın gerçeğe uygun olduğunun ispatı, açıklamada bulunana düşmektedir.170 

 

(2).     Haberin Güncel Olması 

 
Basının açıkladığı haberin hukuka uygun sayılabilmesi için gerekli 

şartlardan bir diğeri de, haberin güncel olmasıdır. 

 

Haberin hemen ya da kısa bir süre içinde verilmesi halinde güncelliğin 

varlığından söz edilir.171 Haberin güncel olması, haberin açıklandığı tarihte haberin 
                                                 
169 ( 4. CD.  12.12.2006, 8063-17603)  Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s.  165. 
170 (4. HD. 25.02.1988, 10907/1827) Çetin, Hakaret Suçları, s. 264. 
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açıklanmasında kamu yararı bulunmasıdır. Olay unutulmuş, üzerinden hayli zaman 

geçmiş ve artık hatırlanmasında kamu yararı bulunmuyorsa, yapılan açıklama 

hukuka uygunluk sınırının dışına çıkar. Yani güncel nitelikte bulunmayan, 

hatırlanmasında yarar olmayan olayların gündeme getirilmesi durumunda kural 

olarak objektiflikten söz edilmez ve ayrıca bu tür bir olay hakkında yapılan haber ve 

eleştiriler, üstün değer olma niteliğini de taşımaz.172Kişinin yakın bir zamanda 

işlediği suçla ilgili olarak açıklama yapıldığı sırada, geçmişte işlediği ve üzerinden 

hayli zaman geçmiş olan diğer bir suçunun açıklanması173 güncel kabul edilebilir.174 

 

Olayın güncel olması ile haberin güncel olması arasında fark vardır ve bu 

iki durumun birbirine karıştırılmaması gerekir. Aksi halde basına, kişiler tarafından 

unutulmuş olan bir olayı, tekrar tekrar açıklamak ve bir kimseye sürekli olarak 

hakaret etme imkanı tanınmış olur. Güncelliğini yitirmiş bir olay haber niteliğinde 

olmadığından, basının haber verme hakkının çerçevesi içinde kabul edilemez.175 

              

               Politikacılar, şarkıcılar, futbolcular, aktrist ve aktörler gibi  halka mal 

olmuş, kamusal ilginin merkezinde bulunan kişilerle ilgili bir haberin güncel olup 

olmamasının önemi yoktur. Çünkü bu kişilerle ilgili haberler değil, bu kişilerin bizzat 

kendisi günceldir.176 

 

(3) Haberin Verilmesinde Kamu Yararının Bulunması 
  

Basının açıkladığı haberin hukuka uygunluk sınırlarının içinde kalabilmesi 

için gerekli şartlardan biri de, haberin verilmesinde kamu yararının bulunmasıdır. 
                                                                                                                                          
171 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 122. 
172 Centel-Zafer-Çakmut,  Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, s. 232; Yenidünya-Alşahin, Özel 
Hükümler, s. 756; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 122-123. 
173 ‘‘…Güncel olmayan bir olayın aktarılmasında, kamu yararı bulunmaz. Çünkü, unutulmuş, 
hatırlanmasında yarar görülmeyen geçmişteki bir takım davranışların gündeme getirilmesinde böyle 
bir yarar düşünülemez. Ancak davaya konu olan işte güncel olan bir durum nedeniyle aynı nitelikteki 
eski olaylar sergilendiğine göre kamu yararı varlığının kabulü gerekir. O nedenle, yerel mahkemenin 
olayda güncellik unsurunun bulunmadığı biçimindeki benimsemesinde isabet yoktur.’’  (4. H.D. 
26.1.1989, 6431/424)   
174 Çetin, Hakaret Suçları, s. 277.      
175 Erman, Hakaret Suçları, s. 161; Çetin, Hakaret Suçları, s. 265.  
176 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 398-399. 
                                                                    DÜZELTME 



 53

Somut olaya bakan hakim, dava konusu haberin verilmesinde kamu yararı olup 

olmadığını incelerken, söz konusu haberin okuyucunun salt dedikodu duygularını 

tatmine ve merak duygularını istismara mı, yoksa üstün ahlaki ve hukuki değerlerin 

korunmasına mı yönelik olduğunu araştırmalıdır.177 

 

Belirli toplumda ve belirli bir zamanda geçerli olan hukuk ve ahlak 

kurallarına aykırı olan her türlü fiilin, toplum tarafından bilinmesinde kamu yararı 

bulunmaktadır. Zira bu türdeki fiillerin açıklanması, söz konusu fiillerin 

işlenilmesinden vazgeçilmesine yol açabileceği gibi, fiilleri işlemekten çekinmemiş 

olan kişilere karşı gerekli olan manevi ve hukuki yaptırımların uygulanmasına da yol 

açabilir. Bu açıdan verilecek haberin açıklanmasında kamu yararının bulunup 

bulunmadığının tespitinde yukarıda bahsettiğimiz gibi, haberin toplumun merak 

duygusunu mu tatmin edeceği ya da üstün hukuki ve ahlaki değerlerin korunmasına 

mı hizmet edeceğinin araştırılması gerekmektedir.178 Açıklanacak haber, sadece 

toplumun merak duygusunu tatmin edecek nitelikte ise, o haberin açıklanmasında 

kamu yararının bulunduğundan bahsedilemez.179   

               

              Yargıtay konu ile ilgili vermiş olduğu kararında, katılanların kamuoyunun 

özel yaşantılarıyla ilgilendikleri kişilerden olup olmadığının anlaşılması, tanınmış ve 

halkın ilgilendiği kişilerden olduklarının saptanması halinde, haklarında yazılan 

yazıların maddi yanılgıdan kaynaklandığının kabul edilmesi halinde, yanılgının suç 

kastını kaldırması doğal olduğundan buna göre karar verilmesi, özel yaşantılarıyla 

halkın ilgilenmediği kişilerden olmaları halinde, bu kişiler hakkında okuyucunun 

gereksiz meraklarını doyurmak amacıyla halk için haber değeri bulunmayan küçük 

düşürücü ve aşağılayıcı nitelikte yayım yapılmasının esasen olanaksız olduğunun, bu 

                                                 
177 Dönmezer, Kişilere Karşı Cürümler, s. 278; Erman, Hakaret Suçları, s. 163; Artuk-Gökçen-
Yenidünya, Özel Hükümler, s. 756; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 124. 
176 Yenidünya-Alşahin , Şerefe Karşı Suçlar, s.  64. 
179 ‘‘…Katılanlar hakkında çıkan haberin içeriği karşısında, haberin gerçeklik derecesi araştırılarak 
büyük ölçüde doğrulandığı takdirde,, okurların gereksiz merak duygularını doyurma yerine 
bilinmesinde kamu yararının bulunup bulunmadığının araştırılması, bulunduğu kabul edildiğinde ise 
haberin içerdiği düşünce ile bağlantısı olmayan küçültücü değer yargılarının habere eklenip 
etkilenmediğinin incelenmesi, bu konularda gerektiğinde bilirkişiden görüş alınarak savunmaların 
değerlendirilmesi gerekirken, suçun hukuka aykırılık öğesi göz  ardı edilmek suretiyle hüküm 
kurulması yasaya aykırıdır…) (4. C.D. 3.02.1993 7971/633)  Çetin, Hakaret Suçları, s. 278. 
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yüzden de maddi yanılgıya dayanılmayacağına değinmiştir.180                             

          

 Ayrıca kendisi ile ilgili haber verilecek kişinin sosyal mevkii ve konumu da 

önemlidir. Söz konusu kişinin toplumdaki görev ve işlevi ne kadar önemli olursa, o 

kişiyle ilgili haberin bilinmesinde de o kadar büyük kamu yararı bulunmaktadır.181 

 

AİHM, resmi görevini yerine getiren kamu görevlilerinin siyasetçiler gibi, 

kendilerine yöneltilen eleştirilerin sınırlarının daha geniş olduğunu kabullenmek 

zorunda olduklarına ilişkin görüşe katılmakta, ancak, kamu görevlilerinin her söz ve 

hareketleri konusunda, siyasetçilerle aynı ölçüde ve bilinçli olarak yakın denetime 

açtıkları ve bundan dolayı hareketlerinin eleştirisi hususunda siyasetçilerle aynı 

ölçütler temelinde değerlendirilmelerinin söz konusu olamayacağına karar 

vermiştir.182 

(4). Haberin Veriliş Biçimiyle Konu Arasında Fikri Bağ 

Bulunması 
             Basının verdiği haber ile olay arasında fikri bir bağ bulunmalıdır. Öncelikle 

yasa bazı haberlerin verilmesini yasaklamış ya da bu konuda yetkili merciler yasak 

koymuşsa, bu yasaklara rağmen haber yapan gazeteci haber verme hakkının 

sınırlarını aşmış olur.183 

 

Bu şart, özel yaşamla ilgili olan ya da olmayan tüm eleştiri, haber ve 

yorumlar açısından aranır. Basının haberi açıklarken, konunun açıklanması için 

gerekli olmayan kişilik haklarına saldırı oluşturacak nitelikte ifadelerin 

kullanılmaması gerekir. 184 

 

Basının olayı açıklamakta kullandığı kelimeler, orta düzeydeki bir okuyucu 

üzerinde başka anlamlara gelecek şekilde olmamalıdır. Kullanılan sözcükler, kişiyi 
                                                 
180 ( 4. CD. 7.2.1995 3463-4323)  
181 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s 232;  Erman, Hakaret Suçları, s. 163; Artuk-
Gökçen-Yenidünya, Özel Hükümler, s. 756. 
182 (Janowski/Polonya, 21.01.1999) Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 126. 
183 Erman, Hakaret  Suçları, s. 166-167;  Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 126. 
181 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 233. 
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aşağılayıcı, iğneleyici ve incitici türde olmamalıdır. Örneğin, kamu görevlisinin 

işlediği rüşvet suçunu içeren bir haber verilirken ‘hırsız, yiyici’ gibi sözler 

kullanılması, hukuka uygunluk sınırının aşıldığını ve konu ile haberin veriliş biçimi 

arasında fikri bağın bozulduğunu gösterir.185 Kamunun bir olay hakkında bilgi 

edinmesi için yer alan bir haberde, olayda söz konusu olan kişilere sövülmesi hukuka 

aykırıdır. Yani hakaret fiilleri açısından hukuka uygunluk nedeni sayılan haber 

verme hakkı, sövme fiilleri açısından hukuka uygunluk nedeni sayılmamaktadır.186 

Aynı şekilde, bazı söylentilere dayanmak, bazı tahminlerde bulunmak, bir kişinin 

şeref ve haysiyetini zedeleyecek nitelikte bir fiili işlemiş gibi gösterip, bu kişiye 

kendisini temize çıkaracak davet edici şekilde bazı sorular sormak da haber verme 

hakkının sınırları dışında olduğundan, fiil hukuka aykırı olacaktır.187 

 

Yargıtay konu ile ilgili verdiği bir kararında,  yapılan basın açıklamasının 

hukuka uygun sayılabilmesi için,  verilen haberin güncel ve gerçek olması, haberin 

açıklanmasında kamu yararının bulunması ve son olarak haberin açıklanış biçimi ile 

konu arasında fikri bir bağın bulunması gerekmekte olduğunu,  bunlardan birinin 

dahi bulunmaması durumunda, yazının hukuka aykırı olacağını, sanık tarafından 

yazılıp gazetenin 25.08.1995 tarihli sayısında yayımlanan suça konu yazıda, katılan 

vali ve yakınan özel idare müdürü ile ilgili olarak ‘ devlet hazinesini talan şebekesi  ’ 

nitelendirmesi yapıldığı anlaşıldığından, verilen haber gerçek ve güncel olsa da, bu 

yazıdaki ‘ talan  şebekesi ’  kelimelerinin yazıyı hukuka aykırı hale getirdiği ve konu 

ile anlatım arasındaki fikri bağın bozulduğunu ve söz konusu kamu görevlileri 

hakkında küçük düşürücü değerlerde bulunduğunu belirtmiştir.188 

 

Kişinin özel hayatını ilgilendiren haberler, kamunun ilgisini ne kadar 

çekerse çeksin, bu tür haberlerin verilmesinde kamu yararı bulunmadığı için kural 

                                                 
185 ‘‘… Rüşvet ve benzeri iddiaları haber çerçevesinde yansıtmakla yetinilecek yerde katılanı küçük 
düşürücü kişisel değer yargılarını da ekleyerek yayında bulunan sanıkların haber yayınlama hakkının 
sınırlarını aştıkları ve suçun oluştuğu gözetilmeden hüküm kurulması yasaya aykırıdır.’’ (4.C.D. 
21.11.1990 5181-6275)  (4.CD. 30.01.2006, 1315/1048) Çetin, Hakaret Suçları, s. 279. 
186 Erman, Hakaret Suçları, s. 167; Çetin, Hakaret Suçları, s. 279. 
187 Erman, Hakaret Suçları, s. 166-167;  Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 128. 
188 ( 4. CD., 16.03.1998, 1714-2349)  Çetin, Hakaret Suçları, s. 239. 
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olarak haber verme hakkı kapsamında kabul edilmez.189 Ancak, AİHM, kamuya mal 

olmuş kişiler açısından, bu sınırlamayı daha esnek tutmuş ve bu kişilerin 

özgeçmişlerinin, görevlerini ilgilendirdiği ölçüde, özellikle siyasi görev üstlenen 

kişiler açısından özel hayat kavramını dar tutmuştur.190 

 

3. Görevin Yerine Getirilme 

 

a. Amirin Emrini Yerine Getirme        
 

Amirin emrini yerine getirme hukuka uygunluk nedeninde, görevin 

kaynağını yetkili amirin verdiği görev oluşturmaktadır. Amirinin verdiği emir 

üzerine, bir suçla ilgili araştırma yapıp rapor düzenleyen memur, amirinin emrini 

yerine getirdiğinden dolayı hukuka aykırı hareket etmiş olmaz. Burada hukuka 

uygunluk için, amirin böyle bir emri vermeye yetkili olması, memurun amirin verdiği 

emri yerine getirmekle görevli olması ve verilen emrin yasalara uygun olması 

gerekir.191 

 

b. Yasanın Hükmünü Yerine Getirme 

 
Yasanın hükmü kişiye herhangi bir konuda hak ya da yetki vermişse, bunun 

yasanın öngördüğü şekilde uygulanması durumunda hukuka aykırılık söz konusu 

olmaz.  

Yasanın 24. maddesindeki kanun kavramından anlaşılması gereken pozitif 

hukuk metinleri yani yazılı hukuk kurallarıdır. Yasanın hükmünü yerine getirme 

hukuka uygunluk nedeninden yararlanılabilmesi için, kişinin pozitif hukuk kuralları 

tarafından yetkilendirilmiş olması ve fiilin, görev ile bağlantılı olarak işlenmesi 

gerekmektedir.192                                                                                               

                                                 
189 Erman, Hakaret Suçları, s. 167. 
190 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 130-131. 
191 Erman, Hakaret Suçları, s. 176. 
192 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 230. 
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Dayanağını yasadan alan bir görevi yerine getirirken, görevini ihmal ettiği 

anlaşılan memuru sert bir şekilde azarlayan memur hukuka uygunluk sebebinden 

faydalanır. Askeri Ceza Yasası’nın 119. maddesinin 3. fıkrasında; üstün, hizmet ve 

askerliğe dair kusur ve hatalarından dolayı astını tenkit ve muaheze etmesinin 

hakaret sayılmayacağı yer almaktadır. 

            

             Tanık ve bilirkişiler yetkili merciler önünde bilgi, görgü ve görüşlerini 

açıklarken, konunun dışına çıkmamak şartıyla, fiilleri savunma dokunulmazlığı 

kapsamında sayıldığından hukuka aykırı sayılmaz.193 Fakat tanık ve bilirkişi,  

yeminin ya da ilgili konunun dışına çıkarak, taraflardan biri hakkında tahkir edici 

sözler kullanırsa hukuka uygunluk sınırının dışına çıkmış olur.194 Öğretide bir görüş, 

tanık ifadesinin delil, bilirkişi raporunun delil değerlendirme aracı olduğundan, tanık 

ve bilirkişilerin yasanın hükmünü yerine getirme hukuka uygunluk sebebinden 

yararlandığını ileri sürmüştür. 195 

 

Hükmün gerekçesini yazan hakim ve iddianamesini düzenleyen C.Savcısı 

da yasanın hükmünü yerine getirmiş olur. (CMY 170., 230. md. ) Ancak, gerekçeli 

kararda ya da iddianamede sanığa isnat olunan suç dışında veya hükmolunacak 

cezanın takdiri açısından faydalı olmayacak şekilde tahkir edici beyanların 

kullanılması durumunda, hukuka uygunluk sınırı aşılmış olur.196 

 

                                                 
193 Tezcan-Erdm-Önok, Ceza Özel, s. 368; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 230-231; Artuç, 
Kişilere Karşı Suçlar, s. 1116.  
194 ‘‘…Mahkemede tanık olarak dinlenenler dava konusu ile ilgili görgü, duygu ve bilgilerini eksiksiz 
olarak açıklamak yükümlülüğü altındadırlar. 
        Sanığın , yakınanın eşi tarafından açılan şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasında tanık 
olarak dinlenirken ‘‘ davalı kleptomandır, zaman zaman gittiği yerlerden eşyalar çalar, benim evimden 
de 1981-1982 yıllarında altın çalmıştı, ben çalarken görmedim, eşim görmüş, şikayetçi olmadık’’ diye 
söylemesinin, boşanma dava dosyasındaki iddia, savunma ve diğer kanıtlarla birlikte 
değerlendirilerek, yukarıda gösterilen yasal zorunluluk çerçevesinde hukuka uygun olup olmadığının 
tartışılması gerekirken, bu tartışma yapılmadan, anlatımında geçen ‘‘kleptoman’’ sözüne dayanılarak 
cezalandırılmasına karar verilmesi, yasaya aykırıdır. ’’ (4.C.D. 6.4.2000, 1620-2634)  Çetin, Hakaret 
Suçları, s. 292. 
195Artuk-Gökçen-Yenidünya, Genel Hükümler, s. 521; Çetin, Hakaret Suçları, s. 164; Soyaslan, 
Özel Hükümler, s. 252.  
196 Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 19. 
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Yasanın hükmünü yerine getirme hukuka uygunluk nedeninden yararlanan 

sanık hakkında CMK’nın 223/2-d bendi uyarınca beraat kararı verilecektir. 

 

4. Mağdurun Rızası  
           

                Türk Ceza Yasası’nın 26. maddesinin ikinci fıkrasında, kişinin tasarruf 

edebileceği hakkına ilişkin rızasının olduğu durumlarda, failin işlediği suçtan dolayı 

cezalandırılmayacağı düzenlenmiştir. 

            

                 Kişinin kendi şeref ve onuru üzerinde serbestçe tasarruf hakkı vardır. Bu 

yüzden, hakaret suçlarında mağdurun rızası hukuka uygunluk nedeni 

oluşturmaktadır.197 

 

Türk Ceza Yasası’nın 131. maddesinde, kamu görevlisine karşı görevinden 

dolayı işlenen hakaret suçları hariç olmak üzere, hakaret suçlarının soruşturma ve 

kovuşturmasının mağdurun rızasına bağlı olduğu belirtilmiştir. Kamu görevlisine 

görevinden dolayı hakaret edilmesinin takibi şikayete bağlı suçlardan olmamasının 

nedeni, bu şekilde hakaret halinde mağdur olan kamu görevlisinin kendi şerefinden 

başka, temsil ettiği kamu idaresinin şeref ve onuru da ihlal edildiğinden, burada 

mağdurun serbestçe tasarruf edebileceği bir hakkın söz konusu olmamasıdır.198 Türk 

Ceza Yasası’nın 299, 300 ve 301. maddelerinde düzenlenen özel tahkir suçlarında, 

ihlal edilenin menfaat devlete ait olduğu için, bu suçlarda cumhurbaşkanının ya da 

diğer devlet yetkililerinin rızası hukuka uygunluk sebebi oluşturmaz.199 

 

Mağdurun rızasının hukuka uygunluk nedeni sayılabilmesi için, mağdurun 

rıza göstermeye ehil olması gerekir. Yani,  rızayı hukuksal yararın sahibi açıklamalı 

ve bu kimse rıza açıklama yeteneğine sahip olmalıdır. Ayırt etme gücünden yoksun 

olan kişilerin, rıza açıklamaları geçerli değildir. Ayırt etme gücünden yoksun 

                                                 
197 Ali Parlar, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Özel ve Genel Hükümler Açısından Sulh Ceza 
Davaları, Adalet, Ankara, 2007, s. 205. 
198 Erman, Hakaret Suçları, s. 171; Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 394-395. 
201 Çetin, Hakaret Suçları, s. 288. 
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kişilerin ancak yasal temsilcileri rıza açıklamasında bulunabilirler. Ayırt etme 

gücüne sahip küçük ve kısıtlılar, kişiye sıkı sıkıya bağlı bu haklarını bizzat 

kullanabilirler.200                 

 

Mağdurun rızasının, hakareti oluşturan fiilin işlenmesinden önce ya da en 

geç fiilin işlendiği zaman bulunması gerekmektedir. Eğer mağdur rızasını, hakaret 

oluşturan fiilin işlenmesinden sonra açıklarsa, fiil hukuka uygun hale gelmez, yani 

burada mağdurun şikayetten vazgeçmesi söz konusu olur. Şikayetten vazgeçme 

durumunda, yargılamaya son verildiği için şikayetten vazgeçme yargılama ile 

ilgilidir. Rıza ise, yargılamadan önce söz konusu olduğu için, suç teşkil eden fiile 

ilişkindir.201 

 

Mağdurun rızası açık ya da örtülü olabilir. Açık rıza kişinin beyanı olmasına 

rağmen, örtülü rızaysa onu gösteren davranışlardan çıkarılır. Örtülü rıza aynı 

zamanda örf ve adetten de kaynaklanabilir. Örneğin, arkadaşlar arasında tahkir edici 

sözlerin söylenmesi olağansa, kişi kendisi aleyhine söz söyleyen kişilerle hala 

arkadaşlığını devam ettiriyorsa, burada bu tür sözlerin söylenmesine razı olmuş 

demektir. Her zamanki gibi arkadaşıyla şakalaşırken, arkadaşına hakaret içeren 

sözler söyleyen kişinin fiilinde hakaret suçunun oluşmaması failde hakaret kastının 

bulunmamasından değil, kendisine hakaret edilen kişinin bu konuda örtülü rızasının 

varlığından kaynaklanmaktadır.202 

                

             Hakaret suçu işleninceye kadar verilmiş rızanın her zaman geri alınabilmesi 

mümkündür.203 

 

Eğer,  suçun mağduru birden fazla ise, her birinin rıza açıklamasında 

bulunması gerekir. Örnek vermek gerekirse, bir mektup hem alıcının hem de 

göndericinin özel yaşam olaylarını içermekte ise basına açıklanabilmesi için her 
                                                 
200 Ahmet Kılıçoğlu, Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılarda Hukuksal 
Sorumluluk, AÜHF Yayınları, Ankara, 1993, s. 178. 
201 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 226. 
 202 Erman, Hakaret Suçları, s. 173;  Çetin, Hakaret Suçları, s. 288. 
203 Önder, Türk Ceza Hukuku Özel  Hükümler, İstanbul, 1991, s. 259. 
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ikisinin birlikte rızasının bulunması gerekir. Rıza, bu kişilerden birisi tarafından 

verilmişse açıklama diğeri için hukuka aykırı bir açıklama niteliğini korur.204 

                

Mağdurun rızasının hukuka uygunluk sebebi oluşturabilmesi için, rızanın 

sınırlarının aşılmaması gerekir. Yani kişi, hangi sözlerin söylenmesine ya da hangi 

yazıların yazılmasına rıza göstermişse tahkir edici söz ve yazıların da o kapsamda 

yer alması gerekmektedir. Aynı zamanda kişi, tahkir edici sözlerin kimin tarafından 

söylenmesine rıza göstermişse, hakaret içeren sözlerin de o kişi tarafından 

söylenmesi gerekmektedir. Kişi, kendisi ile ilgili hakaret içeren sözlerin bir 

gazetedeki yayınına razı olur, fakat aynı yayın başka gazetede yayınlanırsa buna 

tepki gösterebilir.205 

 

4. Ceza Dairesi, verdiği bir kararında iki halk ozanı arasında yapılan 

taşlamada geçen eşek sözcüğünün sözle söylenmesine yönelik rızanın, yayımlanması 

içinde söz konusu olmadığını belirtmiştir.206 

 

Basın yoluyla şeref ve haysiyete yapılan saldırılarda, haber verme ve 

eleştirme haklarının sadece hakaret suçu açısından hukuka uygunluk nedeni olmasına 

rağmen, mağdurun rızası her iki suç açısından da hukuka uygunluk nedenidir.207 

 

5. ELEŞTİRİ HAKKI 

                                                 
 204 Çınar, Hukuka Uygunluk Nedenleri, s. 9. 
205 Çetin, Hakaret Suçları, s. 288; Erman, Hakaret Suçları, s. 173. 
206 ‘‘ …Oluşa uygun kabule göre,sanığın söylediği ve daha sonra yayımladığı taşlamada katılanı eşek 
olarak nitelediği saptanmıştır.  Mahkemenin ise suçun maddi öğesinin oluştuğu ve fakat halk ozanları 
arasındaki taşlamalarda bu tür şakalaşmaların yapıldığı, o nedenle suçun manevi öğesinin 
bulunmadığı sonucuna vardığı anlaşılmaktadır. Sövme suçu kişinin onuruna karşı bir cürümdür ve 
kişinin korunan menfaat/değer konusunda tasarruf yetkisi bulunduğundan, rıza göstermesinin hukuka 
aykırı eylemi hukuka uygun kılacağı ve dolayısıyla söz konusu suçun hukuka aykırılık öğesinin 
ortadan kalkacağı açıktır. Katılan ve sanık Ş.M.nin sözlü atışmalarda bu tür şakalara rıza gösterdikleri 
anlaşılmakta ve  fakat bunların yayınlanmasına rıza gösterdiklerine ilişkin bir kanıta dosyada 
rastlanamamakta, üstelik tanıklardan M.Y. de yayımlanmasının doğru olamayacağı konusunda sanık 
Ş.M.yi uyardığında ‘‘doğruyu söylemişimdir’’ dediğini açıklamaktadır. Bu durum karşısında, 
katılanın suç konusu şiirin yayımlanmasına rızasının bulunup bulunmadığı araştırılmadan ve 
bulunduğuna ilişkin kanıtlar gösterilmeden, yazılı gerekçeyle hüküm kurulması yasaya 
aykırıdır.’’(4.C.D. 24.2.1994, 983-1502)  Çetin, Hakaret Suçları, s. 289. 
207 Erman, Hakaret Suçları, s. 173. 
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 Eleştiri hakkı, Anayasa’nın  25. maddesinde düzenlenen düşünce ve kanaat 

özgürlüğü ile 26. maddesinde düzenlenen düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğüne 

dayanmaktadır. İfade özgürlüğü dolayısıyla  eleştiri hakkı da, Birleşmiş Milletler  

Kişisel  ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 19. ve İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. 

maddesinde düzenlenmiştir. Düşünce kavramı içinde kabul edilemeyecek beyanlar, 

eleştiri hakkı dışında da kalmaktadır. Yani eleştiri hakkı mutlak ve sınırsız 

kullanılabilen bir hak değildir. Nitekim BM Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 

19.  maddesinde, İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 17. maddesinde ve Anayasa’nın 14. 

maddesinde hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasının korunmayacağı ifade 

edilmiştir.208 

 
Eleştiri hakkı, hukuka uygunluk sınırları içinde kalması şartıyla, kişinin en 

olumsuz düşünce ve duygularını dahi açıklamayı ifade etmektedir. Eleştirinin  anlamı 

gereği sert ve gerektiğinde acımasız olması doğaldır.  Basının haber verme hakkı ile 

ilgili uyması gerekli kurallar, eleştiri hakkı açısından da geçerlidir. Kişinin karıştığı 

olay eleştirilirken küçültücü değer yargılarında bulunulması ya da kişiye olayla ilgili 

olmayan ifadelerle hakaret edilmesi durumunda bu fiiller hukuka aykırılık 

oluşturacaktır.209 

 

 İfade özgürlüğü ve eleştiri hakkına yapılan müdahalelerin mutlaka yasa ile 

öngörülmüş olması, bu müdahalelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. 

maddesinin ikinci fıkrasındaki yasal bir amaca dayanması, demokratik bir tolumda 

gerekli ve yaptırımın da orantısal olması gerekmektedir. 210 

 
İfade özgürlüğü ve eleştiri hakkı, demokratik toplumun vazgeçilmez 

öğelerinden çoğulculuğun, açık fikirliliğinin ve hoşgörünün bir gereği olarak, iyi 

karşılanan ya da rahatsız edici olmayan sakıncasız bilgi ve fikirler yanında, bir 

derece abartmayı içeren görüşler ve sert, keskin, incitici, rahatsızlık ve kaygı verici, 

                                                 
208 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 133-134. 
209 Necati Meran, Hakaret-İftira, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009, s. 85. 
210 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 134. 
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sarsıcı, saldırgan ve hatta kışkırtıcı sözler için de geçerlidir. Basının özgür olması, bir 

toplumu, totaliter bir toplumdan ayırt eden en önemli unsurlardan biridir. Daha önce 

bahsedildiği gibi, ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı AİHS ‘ nin 10. maddesinin ikinci 

fıkrasında belirtilen sınırlamalara tabi olmakla birlikte, bu istisnaların dar ve ikna 

edici olarak yorumlanması gerekmektedir.211 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ifade özgürlüğü ile ilgili sınırlamaların 

dar yorumlanması gerektiğini özellikle belirterek, bu özgürlüğe yüksek düzeyde 

koruma sağlamaktadır. Yargıtay konu ile ilgili vermiş olduğu bir kararında; ifade 

özgürlüğünün sadece lehte olduğu kabul edilen ya da zararsız veya ilgilenilmeye 

değmez gözüken haber ya da düşünceler açısından değil, devletin ya da nüfusun bir 

bölümünün aleyhinde olan onları rahatsız eden haber ve düşünceler için de 

uygulanacağını, bu durumun toplum düzeninin ve çoğulculuğun gereği olduğunu, 

eleştirini de kaynağını bu özgürlükten aldığını, eleştirinin doğasından kaynaklanan 

sertliğin suç oluşturmayacağını, eleştiri övgü olmadığından sert, incitici ve kırıcı 

olmasının doğal olmasının, eleştirinin sert üslupla yapılmasının kaba ve nezaket 

sınırlarını aşmasının, eleştirenin eğitim ve kültür düzeyine bağlı olgu olsa da,  

kurumlar eleştirilirken görüş açıklama niteliğinde bulunmayan, küçültücü, aşağılayıcı 

ifadelerin kullanılmamasını belirtmiştir.212 

 

C. MANEVİ UNSUR           
Manevi unsur, işlenen fiil ile kişi arasındaki manevi bağı ifade etmektedir. 

Bu bağ olmadan gerçekleştirilen bir davranış fiil niteliği taşımayacağından, suç da 

oluşmuş sayılmaz.213 Haksızlık oluşturan fiilin kasten ya da taksirle işlenmesini 

belirten manevi unsur,  esasen unsur niteliği bulunmayan kusurluluktan farklıdır. 

Zira manevi unsurun gerçekleşmemesi fiili suç olmaktan çıkarmakta iken, kişi 

kusurlu olmasa bile fiili suç olma özelliğini devam ettirmektedir.214 

                                                 
211 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 135. 
212 (CGK, 03.07.2001, 9/132-155) Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 137. 
213 Koca-Üzülmez, Genel Hükümler, s. 145.  
214 Özgenç, Gazi Şerhi, s. 241;  Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 107. 
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Hakaret suçu, kasten işlenebilir.215 Bu suçta failin belli bir saikle hareket 

etmesi şart olmayıp216, gerçekleştirdiği fiilin, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını 

rencide edebilecek şekilde olduğunu bilmesi ve ihtilatlı hakaretteyse ihtilatın 

gerçekleştiğini bilmesi ve bunu istemesi yeterlidir.217 
 

Hakaret suçu olası kastla da işlenebilir. Örneğin, bir kimse kendi bahçesinde 

komşusu hakkında konuşurken, komşusunun da duyacağını öngörerek hakaret içeren 

sözler söylerse ve komşusu da duyarsa hakaret suçu olası kastla işlenmiş olur. 

Hakaret suçunun olası kastla işlenmesi durumunda, verilecek cezada 21. maddenin 

ikinci fıkrasına göre indirim yapılır.218 

 

Hakaret suçunun taksirle işlenebileceği yasada açıkça belirtilmediği için, 

failin taksirli hareketi hakaret suçunu oluşturmaz. Örneğin, yabancı ülke vatandaşı 

olan bir kişi, Türkiye’yi ve Türk örf ve adetlerini bilmeyerek mağdura iltifat ettiğini 

düşünerek, hakaret içeren sözler söylerse ya da ihtilatlı hakaret halinde kişi bir veya 

iki kişiyle ihtilat etmek istemesine rağmen, bilgisi dışında başka kişilerinde hakaret 

içeren sözleri öğrenmeleri halinde, kişinin söz konusu taksirli hareketleri hakaret 

suçunu oluşturmaz.219 

 

                                                 
215  ‘‘… Hesabından para çekmek üzere gittiği bankada görevli olan sanığın telefonla konuşması ve 
telefon görüşmesinin uzaması nedeniyle ‘‘ lütfen kısa keser misiniz ’’ diyen davacıya ‘‘ terbiyesizlik 
etmeyin ’’ diyen sanığın bu sözlerinin sövme suçunu oluşturacağı ve suçun gerçekleşmesi için genel 
kast yeterli olduğu cihetle sanığın sövme suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, sanığın 
bu sözleri sövme kastı olmadan söylediği ve sövme suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesi ile 
beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.’’ (2. C.D. 6.12.1999) Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı 
Suçlar, s. 59. 
216 ‘‘… Hukuk Genel Kurulu’nun bozma kararına ne diyeceği sorulan sanık avukatın ‘‘ bizim 
söyleyecek bir şeyimiz yok, sizin konuyu bilmezliğiniz karşısında ne diyeceğinizi merak ediyoruz ’’ 
biçimindeki sözlerin yasal direnme yetkisini kullanan yargıca karşı açık duruşmada söylendiği ve  
savunma ve iddia açısından gereksizliği gözetilerek, kişiliği küçük düşürüp düşürmediğinin 
tartışılması gerekirken, söylenen sözlerin ne olduğunu bilme ve özgür iradeyle söylemekten ibaret 
olan genel kasıtla işlenen sövme/hakaret suçundae özel kasıt aranarak, yasal dayanaktan yoksun 
gerekçeyle hüküm kurulması yasaya aykırıdır. ’’ (4. C.D. 18.5.1994, 2460-5299)  
217 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 300-301;  Soyaslan, Özel Hükümler, s. 240-246;  Özen, Hakaret 
ve İnternet, s. 99. 
 218 Arısoy, Hakaret, s. 199.                                                                                                                                                   
219 Yenidünya-Alşahin , Şerefe Karşı Suçlar, s.  60.  
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Failin kastının aynı zamanda ihtilata da yönelmiş olması gerekmektedir. 

Yani failin, bilerek ve isteyerek en az üç kişi ile ihtilat etmiş olması gerekmektedir. 

Başkalarının işitmesini istemeyen kişinin bir tek şahıs ile ihtilat ettiği sırada, 

tedbirsizliği ve dikkatsizliği yüzünden başkalarının da hakaret içeren sözü duymaları 

halinde, kanunun aradığı sayıda kimse ile ihtilat unsurunda kasıt bulunmamasından 

dolayı hakaret suçu işlenmiş sayılmayacaktır.220 

 
Hakaret suçunun işlenebilmesi için, genel kast yeterli olup,   failin bu suçu 

işlemedeki saikinin önemi yoktur. Yargıtay, konu ile ilgili olarak vermiş olduğu bir 

kararında, sanığın yöneticiliğini yapığı Tomurcuk Apartmanı Kat Malikleri Kurulu 

Toplantısı’nda, sahibi olduğu dairede kiracısı olarak oturan müştekilerinde hazır 

bulunduğu ve müşteki İsmail’in söz almak istemesi üzerine ‘‘ kiracılar ikinci sınıf 

vatandaştır. Bu nedenle size söz hakkı düşmez  ’’ şeklindeki sözlerinde müştekileri 

tahkir etme kastıyla hareket ettiği ve hakaret suçlarında faili suç işlemeye sevk eden 

saike itibar etmek demek olan özel kastın varlığının gerekmediğini belirtmiştir.221 

 
Şaka yapma ya da alay etme saiki ile hareket eden fail, işlediği fiili hakaret 

suçunun unsurlarını objektif olarak taşıyorsa, ortaya çıkan sonuçtan sorumlu 

tutulacaktır. Hakaret oluşturan sözlerin şaka yapma saikiyle söylenip 

söylenmediğinin tespitinde somut olayı özellikleri, fail ile mağdur arasındaki 

ilişkinin boyutu, niteliği, sözlerin makul bir süre içinde şaka niyetiyle söylendiğinin 

mağdura bildirilip bildirilmediği hususlarının somut olayda hakim tarafından 

değerlendirilerek karar verilmesi gerekmektedir.222 

 

IV. KUSURLULUK 

 

A. GENEL OLARAK 

 
                                                 
220 Erman, Hakaret Suçları, s. 60;  Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 111. 
221 ( 2. CD., 12.02.2007, 8802-1858)  Parlar- Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s.  134. 
222 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 301;  Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 112. 
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Tipe uygun ve hukuka aykırı fiili gerçekleştiren kişinin cezalandırılabilmesi 

için, failin eylemi iradi olarak gerçekleştirmesi yani manevi unsurun varlığı 

gerekmektedir. Manevi unsurun tespiti yapılırken, tipe uygun ve hukuka aykırı fiili 

gerçekleştiren failin şahsi özelliklerine bakılmadan, bu fiil hakkında değer yargısında 

bulunulmaktadır.223    

 

Fail bir suç işlediği zaman, failin kusurlu olması yani işlediği fiilden dolayı 

kınanabilmesi gerekmektedir.224 Bu durumda, gerçekleştirilen fiilin hangi şartlarda 

işlendiği araştırılır ve bu bağlamda işlenen fiille ilgili olarak faildeki iradenin nasıl 

oluştuğu tespit edilmektedir.225 Failin işlediği fiille ilgili olarak kusurlu kabul 

edilememesi, söz konusu fiilin suç niteliğine sahip bir haksızlık olması üzerinde bir 

etki doğurmamaktadır. Bu yüzden, işlediği suçun anlam ve sonuçlarını anlama 

yeteneği bulunmayan akıl hastasının işlediği hakaret fiili açısından, akıl hastasına 

(Türk Ceza Yasası’nın 32/1 kapsamında yer aldığına ilişkin doktor raporu 

kapsamında) ceza uygulanmamakta ancak, akıl hastasının işlediği fiil suç niteliğini 

korumaktadır, bu yüzden akıl hastasına Türk Ceza Yasası’nın 32. maddesindeki 

güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır.226          

  

Türk Ceza Yasası’nda düzenlenen kusurluluğu azaltan ya da kaldıran 

hallerden hakaret suçu açısından özellik gösterenleri aşağıda anlatılacaktır.                                         

 

B. ZORUNLULUK HALİ 
 

 Yasanın 25. maddesinin ikinci fıkrasında zorunluluk hali düzenlenmiştir. 

Bu düzenlemeye göre; gerek kendisine gerek başkasına ait hakka yönelik olup, 

bilerek neden olmadığı ve başka şekilde korunmak olanağı bulunmayan ağır ve 

muhakkak bir tehlikeden kurtulmak ya da başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve 

tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile 

                                                 
223 Artuk-Gökçen-Yenidünya, Genel Hükümler, s. 617. 
224 Özgenç, Gazi Şerhi, s. 254. 
225 Artuk-Gökçen-Yenidünya, Genel Hükümler, s. 617;  Özgenç, Gazi Şerhi, s. 253. 
226 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 273-274. 
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işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmeyecektir. Somut olayda zorunluluk halinin 

bulunması durumunda hakim, CMK’nın 223/3-b fıkra ve bendi gereğince ceza 

verilmesine yer olmadığına karar verecektir. 

 

Zorunluluk halinin hukuki niteliği konusunda fikir farklılıkları vardır. Bir 

görüşe göre zorunluluk haki hukuka uygunluk nedenlerinden biridir.227 Diğer bir 

görüşe göre ise, zorunluluk hali kusurluluğu etkileyen-kaldıran nedenlerden 

biridir.228 

 

Zorunluluk halinin hakaret suçları açısından gerçekleşme ihtimali çok 

düşüktür. Bir kişinin meydana gelmesine bilerek sebebiyet vermediği ağır ve 

muhakkak bir tehlikeden kendisini ya da başkasını kurtarmak için başka bir kişiye 

hakaret etmesi günlük yaşamda pek karşılaşılan bir durum değildir. Zira bir kişiyi 

tehlikeden korumak için, bu şekilde bir hakaretin yarar sağlaması mümkün değildir. 

Ancak, tehlikeden kurtulmak isteyen, örneğin, bir yangından ya da çökmekte olan bir 

binadan kaçmak isterken, önüne çıkan ve kaçmasına engel olan kişinin önünden 

çekilmesini sağlamak amacıyla bu kişiye hakaret eden kişinin zorunluluk halinde 

bulunduğu kabul edilebilir.229 

 

C. CEBİR  

 
 Cebir yasanın 28. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre karşı 

koyamayacağı ya da kurtulamayacağı cebir ve şiddet sonucu suç işleyen kişiye ceza 

verilmez. Bu durumda cebir ve şiddet kullanan kişi suçun faili sayılmaktadır. 
 
Burada cebirden anlaşılması gereken fiziki/ maddi cebirdir. Bu durumda, 

doğrudan doğruya başkasının vücudu üzerinde zorlamada bulunularak icrai ya da 

                                                 
227 Centel-Zafer-Çakmut, Ceza Özel Hukuku, s. 312; Dönmezer-Erman, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, s. 127. 
228 Özgenç, Gazi Şerhi, s. 380; Artuk-Gökçen-Yenidünya, Genel Hükümler, s. 663. 
229 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 276. 
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ihmali bir suç fiili işletilmektedir. Yani cebir, karşı koyamayacağı ya da 

kurtulamayacağı maddi bir zorlama sonucu suç işlemem zorunda kalan kimsenin 

içinde bulunduğu durumu göstermektedir.230 

 
Zorunluluk halinde olduğu gibi, cebrin hukuki niteliği konusunda da 

doktrinde farklı görüşler vardır. Bir görüşe göre, cebir durumunda failin iradesinden 

ve hareketinden söz edilemeyeceği için, failin cezalandırılması da söz konusu 

değildir.231 Diğer bir görüşe göre ise, cebir kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlerden 

biridir.232 

 

Bir kişinin işkence ve eziyet sonucu başka bir kişiye hakaret içeren mektup 

yazmaya zorlanması, ceza sorumluluğu bulunmayan akıl hastasının başka birine 

cebirle hakaret etmeye zorlanması gibi durumlarda, bu fiil gerçekleştiren kişi 

hakkında kusurunun bulunmamasından dolayı ceza verilmesine yer olmadığı kararı 

verilecektir.233 

 

D. TEHDİT 

 
 Yasanın 28. maddesinde, karşı koyamayacağı ya da kurtulamayacağı tehdit 

sonucu suç işleyen kişiye ceza verilmeyeceği ve tehdidi kullanan kişinin suçun faili 

sayılacağı düzenlenmiştir. Burada tehdidin, ağır olması ve bundan başka türlü 

kurtulabilme imkanının bulunmaması gerekmektedir. Ağır tehdit, ölüm ya da 

yaralama gibi şahsa yönelik tehditler olup, eşyaya ya da şerefe yönelik tehditler bu 

kapsamda değildir.234 

 

                                                 
230 Artuk-Gökçen-Yenidünya, Genel Hükümler, s. 653. 
231 Toroslu, Ceza Hukuku, s. 157. 
232 Özgenç, Gazi Şerhi, s. 408; Artuk-Gökçen-Yenidünya, Genel Hükümler, s. 653; Kayançiçek, 
Şerefe Karşı Suçlar, s. 277. 
233 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 278. 
234 Toroslu, Ceza Hukuku, s. 157. 
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Tehdit, mağdura, failin isteği ile neden olacağı haksız bir kötülüğün/zararın 

bildirilmesi anlamına gelmektedir.235 Tehdidin hukuki niteliği konusunda doktirinde 

farklı görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe göre, tehdit zaruret hali çevresinde fiili 

cezasız kılan hallerden biridir. Baskın görüşe göre ise, tehdit kusurluluğu ortadan 

kaldıran hallerden biridir.236 

 

Bir kişinin tehdit sonucu başka bir kişiye hakaret içeren sözlerin yer aldığı 

mektup yazmaya zorlanması, ceza sorumluluğu olmayan bir akıl hastasının başkasına 

hakaret etmeye zorlanmasında hakareti gerçekleştiren kişinin kusuru 

bulunmadığından bu kişi cezalandırılmayacaktır. 

 

V. SUÇ ve CEZAYA ETKİ EDEN HALLER 

 

A. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ                                                                    
 

1. Suçun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi 
 

Türk Ceza Yasası’nın 125. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendi, hakaret 

suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesini cezayı ağırlaştıran bir 

neden olarak göstermiş ve böyle durumlarda verilecek cezanın alt sınırının 1 yıldan 

az olamayacağını belirtmiştir. 

 

Eski Ceza Yasası’nın 266. maddesi de, ceza yasası uygulamasında memur 

sayılanlara yaptıkları görevlerinden dolayı ve yüzlerine karşı gerçekleşen hakaret 

fiilini memurun derecesine göre 3 bent halinde düzenlemişti. Yeni Yasa’da eski 

yasadaki memur kavramı yerine kamu görevlisi kavramı kullanılmış ve memurun 

derecesiyle birlikte cezayı artıran sistem yerine, bütün kamu görevlileri için aynı 

ceza öngörülmüştür. 237 

                                                 
235 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 278. 
236 Artuk-Gökçen-Yenidünya, Genel Hükümler, s. 655. 
237 Çetin, Hakaret Suçları, s. 31. 
                                                                  DÜZELTME 



 69

Eski Yasa’nın 279. maddesi memur kavramını tanımlamıştı. Bu maddeye 

göre kamu görevi yapanlar memur sayıldığı halde, kamu hizmeti yapanlar memur 

sayılmıyordu. Bundan dolayı yaptıkları iş kamu hizmeti sayılan kamu iktisadi 

teşebbüsleri personeli ile kamuda görevli yardımcı hizmetler sınıfından olan personel 

(odacı, kapıcı, kaloriferci, vb. gibi) memur sayılmadığından, bu kişilere karşı işlenen 

hakaret suçları 266. madde kapsamına girmiyordu.238                   

Yeni Türk Ceza Yasası’nın 6. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi, kamusal 

faaliyet faaliyetin yürütülmesine atama ya da seçilme yoluyla ya da herhangi bir 

surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişinin kamu görevlisi sayılacağını 

belirtmiştir. Eski Yasa’daki kamu hizmeti-kamu görevi ve memur-kamu hizmetlisi 

ayrımlarına yer vermeyen bu yeni tanıma göre kişinin kamu görevlisi sayılabilmesi 

için gerekli olan gördüğü işin kamusal faaliyet olmasıdır. Kamusal faaliyet ise, 

Anayasa ve yasalarda belirlenmiş usullere uygun şekilde verilmiş siyasi bir kararla, 

bir hizmetin kamu adına yürütülmesidir. Kamusal faaliyetin yürütülmesine katılan 

kişinin ücret maaş ya da maddi bir karşılık alıp almamasının, bu işi sürekli, süreli 

veya geçici olarak yapmasının bir önemi yoktur.239 Bu tanıma göre, kamu otoritesine 

ait güç ve yetkiyi az ya da çok kullanmanın,  bu göreve getirilmenin seçimle 

(belediye başkanı, muhtar, milletvekili, mahalli idare meclisi üyeleri gibi ) ya da 

tayin yoluyla (vali, kaymakam, okul müdürü, sağlık ocağı doktoru) olmasının, 

sürekli ya da geçici ( bilirkişi, tercüman, somut olay hakkında duyu organları yoluyla 

sahip olduğu bilgiyi bir yargı mercii önünde aktaran tanık, seçim sandık kurulu 

başkan ve üyeleri gibi ) olarak bu görevi üstlenmenin  ve bu görevden dolayı kişiye 

para ya da herhangi bir menfaat  temin edilip edilmemesinin önemi  yoktur. yani 

kamu görevlisi deyimi anlamı açısından memur kavramından daha geniş anlama 

sahiptir.240 

 

Anayasa’nın 128. maddesinin 1. fıkrası, devletin kamu iktisadi teşebbüsleri 

ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü 

oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve 
                                                 
238 Çetin, Hakaret Suçları, s. 31. 
239 Parlar, Sulh Ceza, s. 206. 
240 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 237;  Artuk-Gökçen-Yenidünya, Özel Hükümler, s. 108. 
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diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceğini düzenlemiştir. 657 Sayılı Devlet 

Memurları Yasası’nın 4. maddesi ise, kamu hizmetlerinin, memurlar, sözleşmeli 

personel, geçici personel ve işçiler eliyle yürütüleceğini düzenlemiştir. Buna göre, 

Eski Yasa’nın 279. maddesi anlamında memur sayılmayan, kamu iktisadi 

teşebbüslerinin personeli, devlet hizmetinde sürekli olarak çalışan ve devletten maaş 

alan kimseler olduklarından, aynı şekilde kamu hizmeti gören odacı şoför gibi 

personel de kamusal faaliyete katılan kişilerden oldukları için Yeni Yasa’nın 6. 

maddesindeki tanıma göre kamu görevlisi kapsamında sayılırlar. Dolayısıyla  bu 

kişilere, görevlerinden dolayı hakaret edilmesi halinde 125. maddenin 3. fıkrasının 

(a) bendi uygulanacaktır. Aynı şekilde,  mesleklerini icra ederken avukat ve notere,  

faaliyetlerinin icrası kapsamında tercümanlık, tanıklık ve bilirkişilik yapanlara, 

seçimlerde görev yapan sandık başkanı ve görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret 

de bu bent kapsamında sayılacaktır. Ancak kamusal faaliyet, ihaleye dayalı olarak 

özel hukuk kişilerince yürütüldüğü zaman, bu kişiler kamu görevlisi 

sayılmayacağından, bu kişilere hakaret bu bent kapsamında kabul edilmeyecektir. 

Örneğin, bir okulun temizlik işleri ihale yoluyla özel bir şirkete devredilmişse,  bu 

kişilere yapılan hakaretler bu  bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.241 

  

Yargıtay, otobüs işletmecisi olan sanığın çığırtkan çalıştırdığı nedeniyle 

kendine yazılan cezaya kızıp,  otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olan 

müştekiye hakaret etmesine yönelik olayda, özel güvenlik görevlilerinin bu nedenle 

terminalde zabıt tutma ve ceza kesme görevlerinin bulunup bulunmadığının 

araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir.242 

   

Eski yasanın 269. maddesinde, memura hakaret suçu ile bağlantılı olarak 

yer verilen suçun cebir, şiddet ya da tehditle gerçekleştirilmesi yeni yasada 

düzenlenmediğinden, bu durumda genel hükümlere göre hareket edilecektir.      

 Bu nitelikli halin uygulanabilmesi için, kamu görevlisinin kişiliği, kamu 

görevlisi sıfatı ve bu sıfatla yaptığı görev belli olmalı ve aynı zamanda bilinmelidir. 

                                                 
241 Parlar, Sulh Ceza Davaları, s. 206. 
242 ( 4. CD. 19.3.2007, 13692-2557) Parlar,-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 99. 
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Kamu görevlileri, bazı durumlarda birden fazla alanlarda görev yapabileceğinden, 

suçun işlendiği anda hangi görevi yaptığı, hakaretin nedeni olan görevi yapmaya 

yasal olarak yetkisinin olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu açıdan kamu görevlisinin 

sıfatı değil, yapmakta olduğu görev esas alınmalıdır. Kamu görevlisinin sıfat ve 

derecesi, idare ile kamu görevlisi arasındaki iç ilişki ile ilgili olduğundan üçüncü 

kişileri ilgilendirmez. Kamu otoritesinin ihlali durumunda, üçüncü kişinin 

bilebileceği bu görev kıstası kabul edilecektir.243 

Bu nitelikli halin uygulanabilmesi için, hakaret suçunun kamu görevlisine 

karşı görevinden dolayı işlenmiş olması gerekmektedir. Yani, hakaretin sadece kamu 

görevlisine karşı işlenmesi yeterli olmayıp,  bu fiilin kamu görevlisinin yasalardan 

kaynaklanan görevinin gerçekleştirilmesi nedeniyle işlenmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla, kamu görevlisinin göreviyle hakaret teşkil eden fiil arasında nedensellik 

bağı bulunmalıdır.244 Örneğin, belediyenin zabıta görevlisi, denetlemek amacıyla bir 

markete girdiğinde, denetim yapılmasına kızan market sahibi zabıtaya hakaret 

ederse, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçu söz konusu olacaktır. 

Ancak zabıta memuru, evine ekmek almak için markete gittiğinde, market sahibi 

zabıtaya ödemediği borçlarından dolayı hakaret ederse olaya 125. maddenin 3. 

fıkrası değil,  125. maddenin 1. fıkrası uygulanacaktır.245 Ancak bu nitelikli halin 

uygulanabilmesi için, hakaret teşkil eden fiil ya da sözlere muhatap olan kamu 

görevlisinin faile karşı görev yapmış ya da yapıyor olması aranmayacaktır. Sadece 

kamu görevlisinin görevi ile hakaret teşkil eden fiil arasında nedensellik bağının 

kurulması yeterlidir. Örnek vermek gerekirse, sanığın düdük çalan gece bekçisine 

‘düdüğünü sinkaf ettiğim ’ dediğinde bu nitelikli halin uygulanması söz konusu 

olacaktır. Hakaret bizatihi görevle ilgili olabileceği gibi, görevin yerine getirilme ve 

yürütülüş tarzı ya da sonuçları ile ilgili olabilir.246 

 

                                                 
243 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 247-248. 
244 ‘‘… Devriye görevi yapan mağdur polislerin lokanta sahibine kapanış saatini hatırlatarak 
lokantadan çıkacakları sırada orada yemek yiyen sanığın görevlilere sövmüş olması karşısında; 
sövmenin sanığa karşı ifa edilen bir görevden dolayı olmayıp, görev sırasında işlendiği gözetilmeden 
yerinde olmayan gerekçeyle, TCY’nin 267. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar 
verilmesi…’’ (4.C.D. 5.4.2004  5970-4250)  Yenidünya-Alşahin , Şerefe Karşı Suçlar, s.  72. 
245 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s.  72; Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1124. 
246 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1124; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 248-249. 
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Yargıtay konu ile ilgili vermiş olduğu bir kararında, avukat olan müştekinin 

herhangi bir vekalet ilişkisinden kaynaklanan bir görevin icrası olmaksızın, kardeşi 

hakkında yapılan icra takibine konu evrakla ilgili olarak sanık icra müdürü ile 

yaptıkları telefon görüşmesinden sonra, müştekinin beyanı ve diğer tanık beyanlarına 

göre  ‘‘ bu ne biçim avukat ’’  şeklinde söylediği sözlerin 125/1. fıkradaki takibi 

şikayete bağlı hakaret suçunu oluşturduğuna dikkat çekerek, yerel mahkemenin 

vermiş olduğu kararı bozmuştur.247  

 

Kamu görevlisine görevi sona erdikten sonra da görevinden dolayı hakaret 

edilirse bu nitelikli hal uygulanmalıdır. Yasa maddesinde görev ile hakaret fiili 

arasındaki bağa dikkat çekilmiş olup, fiilin görev sırasında işlenmesi ya da görevin 

devamı sırasında olması aranmamıştır.248     

 

Eski Yasa’nın 266. maddesindeki suçun oluşması için, hakaret ve sövme 

suçunun memurun yüzüne karşı işlenmesi zorunlu olduğundan, bu suç memurun 

yokluğunda işlenmişse aynı yasanın 480/1, 273; 482/1, 273 maddeleri 

uygulanıyordu. Yeni Yasa’nın 125. maddesinin 3. fıkrasının  (a) bendindeki suçun 

oluşumu için hakaretin yüze karşı işlenmesi şartı olmadığı için,  kamu görevlisine 

görevinden dolayı gıyabında yapılan ve ihtilat unsuru gerçekleşen hakaretlerde bu 

nitelikli hal uygulanacaktır.249 Ancak, kamu görevlisinin görevi belli olduğu için, 

kamu görevlisine, görevi olmayan bir konudan dolayı hakaret edilmesi durumunda 

da bu nitelikli halin uygulanması söz konusu olmayacaktır.250 

 

b. Suçun Kişinin Dini, Siyasi, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve 

Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya 

Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun 

Davranmasından Dolayı İşlenmesi            

                                                 
247 ( 4. CD., 22.5.2007, 1038-4872) Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçları, s. 99. 
248 Çetin, Hakaret  Suçları, s. 29;  Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçları, s. 90. 
249 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 303-305; Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 72.       
250 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 249. 
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Hakaret suçunun, mağdurun dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve 

kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden yaymaya çalışmasından ya da mensup 

olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlenmesi nitelikli 

hal olarak kabul edilmiş ve bu hallerde verilecek cezanın alt sınırının bir yıldan az 

olamayacağı belirtilmiştir.251 

 

Önceki yasada dinin ya da düşüncenin değiştirilmesi ya da yayılmaya 

çalışılması koruma altına alınmamış olmasına rağmen yeni yasada mağdurun dini, 

siyasi, sosyal, felsefi, inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması, değiştirmesi ve 

yaymaya çalışması koruma altına alınmıştır. Bu yüzden, dinsel ya da politik anlamda 

görüş değiştirilmek, diğer bir partiye geçmek, belli bir düşünce ya da dini yaymaya 

çalıştığı için hakarete uğraması durumunda bu nitelikli hal uygulanacaktır. Örnek 

vermek gerekirse, bir kişiye Hıristiyan, sosyalist olmasından ya da bu düşünce ya da 

dini yaymaya çalışmasından dolayı veya önceden mensup olduğu dinini ya da siyasi 

düşüncesini değiştirmesinden dolayı ‘dönek’ denilerek hakaret edilmesi halinde bu 

nitelikli hal uygulanacaktır.252 

 

Söz konusu nitelikli hal, Anayasa’nın ‘‘ din ve vicdan hürriyeti ’’ başlığı 

altındaki 24., ‘‘ düşünce ve kanaat hürriyeti ’’ başlığı altındaki 25. ve ‘‘ düşünceyi 

açıklama ve yayma hürriyeti ’’ başlığı altındaki 26. maddeleri ile Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi’nin 9. ve 10. maddeleri bağlamında kişiye insan olmasının doğal 

bir sonucu olarak tanınan düşünce, inanç ve kanaatlerini açıklama, değiştirme ve 

yayma hürriyeti kapsamındaki davranışları ile bunun doğal sonucu olarak kişinin 

mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranması (ibadet etmesi, dininin 

gereklerine uygun şekilde davranması, yasaklanan şeylerden kaçınması gibi ) 

nedenleriyle başkalarının hakaretlerine maruz kalması hallerini kapsamaktadır.  Yani 

düşünce, din ve vicdan özgürlüğünün içsel ve dışsal yönü olmak üzere iki yönü 

vardır. İçsel yönü, kişinin kendi inanç ve düşüncesine ilişkin düşüncelerinin, bunun 

yaşama biçimi  ve değer yargılarına yansımasıdır.  Bu özgürlüğün dışsal yönü ise,  

                                                 
251 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, s.  242. 
252 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel Hukuku, s. 358; Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 307. 
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bunun çeşitli yöntemlerle açıklanması, dış dünyada etki yaratmasıdır. Eski Yasa’nın 

175. maddesinin 3. fıkrasında din özgürlüğüne karşı işlenen suçlar içinde düzenlenen 

bu haller, Yeni Yasa’nın 125. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendinde kapsamı 

genişletilerek, kişinin mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranması da 

hakaret suçunun nitelikli halleri kapsamında yer almıştır.253 

    

Bu nitelikli halin uygulanabilmesi için, mağdurun düşünceyi açıklama, 

değiştirme ve yayma hürriyetini kullanırken Anayasa ve yasaların aradığı şekil, şart 

ve usullere uygun davranmasından dolayı, örneğin; Musevi olduğunu ya da ateist 

olduğunu veya belirli bir siyasi görüşü benimsediğini ya da görüşünü değiştirdiğini 

açıklaması veya namaz kılması, oruç tutması, mensup olduğu dinin gereği olarak içki 

içmemesi, kiliseye gidip törene katılması gibi nedenlerle başkasının hakaretine 

maruz kalmalıdır. Mağdurun bu haklarını kötüye kullanarak, örneğin; devletin ülkesi 

ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlayan bir düşünceyi açıklaması ya 

da yaymaya çalışması gibi durumlarda işlenen hakaret suçları bakımından bu nitelikli 

hal uygulanmaz ve koşulları varsa 125. maddenin 1. fıkrası uygulanır.254                                            

 

Hakaret suçunun bu nitelikli halinin uygulanabilmesi için, suçun ancak 

belirli bir  gerçek kişi muhatap alınarak işlenmesi gerekmektedir. Yani, fail herhangi 

bir kişiyi muhatap almadan, dine, inançlara ve kanaatlere hakaret ederse, madde 

metninden çıkan anlama göre bu nitelikli halin uygulanması söz konusu 

olmayacaktır.255 

 

3. Suçun Mensup Olunan Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden 

Söz Edilerek İşlenmesi 
 

Hakaret suçunun nitelikli hallerinden biri de suçun mensup olunan dine göre 

kutsal sayılan değerlerden söz edilerek işlenmesidir. 

                                                 
253 Tarhan, Tehdit-Hakaret, s. 306;    Parlar, Sulh Ceza Davaları, s. 208. 
254 Centel-Zafer-Çakmut, Ceza Özel, s. 242. 
255 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 257. 
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Bu nitelikli hal, eski Yasa’nın 175. maddesinin 3. fıkrasında din 

özgürlüğüne karşı suçlar içerisinde düzenlenmekteydi. Eski Yasa’da suçun özel 

kastla işlendiği zaman cezalandırılacağına ilişkin bir açıklık olmamasına karşın, 

Yargıtay din ve buna bağlı kutsal değerleri küçük düşürmek özel kastıyla hakaret 

edilmesi halinde suçun oluşacağı sonucuna varmakla,  bu suçta özel kast 

aramaktaydı.256 Ancak Yargıtay’ın bu suçta genel kastı yeterli sayan kararları da 

vardı.257 

Bu nitelikli halde korunmak istenen hukuki yarar, soyut olarak bir dine göre 

kutsal sayılan değerler değil belirli bir dine mensup olan kişilerin bu dine göre kutsal 

sayılan değerlere yönelik dini duygularıdır.258 Ayrıca, bu nitelikli halin düzenlendiği 

madde metninde kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerler ibaresi yer 

aldığı için, kutsal sayılan değer, mensup olunan dine göre değerlendirileceğinden, 

mensup olunan dine göre kutsal sayılmayan ancak kişisel değerlendirmelere göre 

kutsal sayılan davranıştan dolayı hakaret bu nitelik hal kapsamında yer almayacaktır. 

Örnek vermek gerekirse, ağaca bez bağlamak, dinen kutsal sayılan bir değer 

olmamasına rağmen, ağaca bez bağlayan kişi açısından kutsal bir davranış sayılsa 

bile bu bent uygulama alanı bulamayacaktır.259 

 

Din, bir cemaatin sahip olduğu, peygamber, kutsal kitap veya kurucu ve 

Tanrı kavramını da içine alan inanç sistemi ve bu sisteme bağlı olarak yapılan ibadet 

ve ahlaki kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Dine göre kutsal sayılan değerler ise, 

Allah, Peygamber, Kutsal Kitaplar gibi değerlerdir. Bu nitelikli halin 

uygulanabilmesi için genel kast yeterlidir, failde kutsal değerleri tahkir etme özel 

kastı aranmaz. Ayrıca kişinin mensup olduğu dinin semavi ( Müslümanlık, 

Hıristiyanlık gibi ) ya da semavi olmayan ( Tao Dini, Budizm, Jainizm gibi ) 

                                                 
256 ‘‘…Sanığın yakınana ‘‘ ulan senin cumanı da, cuma vaktini de, abdestini de S. K. Ederim’’ 
biçiminde sövme eyleminde, İslam dininin belli ilke ve esaslarını amaçlayan özel kastının ne surette 
oluştuğunu gösteren kanıtlar açıklanıp tartışılmadan, TCY’nin 482. maddesi yerine yazılı madde ile 
hüküm kurulması yasaya aykırıdır.’’ (4. C.D. 2.11.1987 7322/8856) Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, 
s. 342. 
257 ‘‘…Sanığın, görevli belediye zabıta memurunun dinine ve imanına sövme eyleminin, genel kastla 
işlenen 177. maddenin 3. fıkrasına uygun suçu oluşturduğu gözetilmeden, hüküm kurulması yasaya 
aykırıdır.’’ (4. C.D. 2.11.1995 6040/7078) 
258 Parlar, Sulh Ceza Davaları, s. 208.       
259 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 259. 
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dinlerden olup olmamasının hatta söz konusu dinin henüz cemaatleşme aşamasına 

gelmemiş olmamasının bir önemi yoktur. Burada önemli olan, suçun kişinin mensup 

olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi ve bu yolla kişinin 

şeref ve onurunun ve dinsel duygularının, bu dinin kutsal saydığı değerler araç olarak 

kullanılmak yoluyla rencide edilmesidir.260 

 

4.ALENEN HAKARET 

 

a. Suçun Alenen İşlenmesi 

       
Yasa’nın 125. maddesinin 4. fıkrası, hakaret suçu alenen işlendiği zaman, 

verilecek cezanın altıda biri oranında artırılacağını öngörmüştür. Daha önce 

anlatıldığı gibi önceki yasada aleniyet sadece huzurda hakaret ve sövme suçu 

açısından ağırlatıcı neden olarak kabul edilmesine rağmen, yeni yasada bu ayrım 

ortadan kalkmıştır. 

 

Aleniyet kelimesinin sözlük anlamı, bir şeyin zahir ve meydanda olması, 

gizli olmayıp göz önünde bulunmasıdır.261 Ceza Yasası anlamında ise aleniyetin ne 

anlama geldiği doktrinde tartışmalıdır. Bir görüşe göre aleniyet, fiilin herhangi bir 

kimsenin görüp işitebileceği bir yerde işlenmiş olmasıdır. Başka bir görüşe ise fiilin, 

umumi ya da umuma açık bir yerde işlenmesidir. Bu görüşe göre aleniyetin oluşması 

bakımından önemli olan suçun göz önünde işlenmesi değil, fiilin işlendiği yerin 

umumi bir yer olması ve görülebilmek imkanının mevcut bulunmasıdır. Bir başka 

görüş aleniyeti, kalabalık sayıda kimselerin fiili öğrenebilmelerine olanak sağlayan 

herhangi bir vasıta ile fiilin işlenmesi olarak tanımlamıştır. Diğer bir görüş, aleniyet 

unsurunun oluşup oluşmadığının fiilin işlendiği yer açısından değerlendirilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Bu görüşe göre,  fiil genel yerlerde gerçekleştirilmişse, 

başkaları tarafından görülsün ya da görülmesin aleniyet gerçekleşmiş sayılır. Eğer fiil 

                                                 
260 Parlar, Sulh Ceza Davaları, s. 208. 
261 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 261. 
                                                                        DÜZELTME 



 77

özel bir mahalde gerçekleşmişse, bu fiilin işlenmekte olduğunun, üçüncü kişiler 

tarafından fark edilebileceği durumlarda aleniyet varsayılır.262 

 

Aleniyet kavramı ile ihtilat kavramı arasında bazı farklar bulunmaktadır. 

İhtilatın oluşması açısından en az üç kişinin hakaret oluşturan sözleri duyması 

gerekmekte, bir evin içinde bir çok kişinin önünde mağdura hakaret edilmesi 

durumunda ise aleniyet gerçekleşmemiş olacaktır.263 

  

Hakaret suçunda aleniyet bakımından önemli olan, fiilin belirli olmayan bir 

çok kişi tarafından algılanabilecek nitelikte olmasıdır.264 Yargıtay vermiş olduğu bir 

kararında, aleniyetin, gerçekte aleniyet unsurunu meydana getiren umumi yerde 

sanıktan başka bir ya da birkaç kişinin bulunması değil, bir ya da birden fazla kişinin 

umumi yerde işlenen fiili görüp işitebilmesi olduğunu; bu yüzden aleniyet için bir 

kimsenin umumi yerde bulunmasının şart olmadığına, işlenen suçun görüp 

işitilebilme olanağının varlığının yeterli olduğuna karar vermiştir.265 Yargıtay konu 

ilgili olarak vermiş olduğu başka kararlarında, hakaret suçunun evin balkonundan 

aynı sokakta kurulun Pazar yerindeki müştekiye hitaben266 ya da her tarafı açık olan 

evin damından işlenmesi durumunda aleniyetin varlığını belirtmiştir. Bu durumda, 

örneğin, bir kişi evinin penceresinden, sokaktan geçmekte olan kişilere hakaret 

ederse burada aleniyet gerçekleşmiş sayılır.267 Aleniyetin varlığı için, çok sayıda 

kimsenin hakareti öğrenebilmesinin imkan dahilinde olması yeterlidir.268 

     

Mahiyeti gereği aleni olan yani herkesin kolayca, hiçbir şart aranmaksızın 

serbestçe ve istenildiği zaman içine girebildiği, gelip geçtiği yollar, terminaller gibi 

                                                 
262 Yenidünya-Alşahin , Şerefe Karşı Suçlar, s.  75.  
263 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 262. 
264 ‘‘… Sanık, müşteki ve tanık beyanından sanığın müştekiye sövdüğü yerin herkesin rahatça 
sövmeyi duyabileceği yol üzerinde meydana geldiği ve bu suretle suçun aleniyet unsurunun 
gerçekleştiği anlaşıldığı halde, bu husus kararda hiç tartışılmadan hüküm kurulması yasaya aykırıdır.’’ 
(2.C.D. 23.9.2003 5065-10154)  Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s.  244. 
265 (CGK 13.02.1984, 276/456) 
266 (2. CD. 07.11.1985, 7844/8996) 
267 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 244. 
268 Parlar, Sulh Ceza Davaları, s. 209. 
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yerlerde işlenen fiillerin başkaları tarafından duyulması şart değildir.269 Yargıtay, 

tanıkların beyanlarına ve suçun unsurlarının tespiti için yapılan keşif sonucu alınan 

bilirkişi raporu ve krokisine göre, hakaretin müştekinin evinin üzerinden geçen yol 

üzerinde gerçekleştiğinin anlaşılması karşısında somut olayda aleniyetin varlığına 

karar vermiştir.270 Tahsisleri gereği aleni olan yani mutlak bir şekilde, gerek kayıtsız 

olarak herkesin çağrılabileceği ya da bazı şartları yerine getirmek suretiyle 

girilebilecek olan sinema, okul, konser salonu gibi yerler kamuya açık olduğu sürece 

bu yerlerde işlenen fiiller aleni sayılır. Tesadüfen aleni olabilen yerlerdeyse, örneğin, 

hastane, cezaevi, ulaşım araçlarında belirli olmayan birden fazla kişilerin hakareti 

öğrenmeleri durumunda hakaret alenen işlenmiş sayılır. Aynı şekilde, aleni yere 

bitişik olan özel yerlerde aleniyetin varlığı için fiilin başkaları tarafından görülüp 

işitilebilme olanağının bulunması gerekir. Örneğin, fiilin sokak kenarında bir 

bahçede işlenmesi, ev içinde olmakla birlikte hakaret içeren sözlerin pencereden 

işitilebilme olanağının bulunması, açık ve genel yola yönelik bir kapı holünde 

işlenmesi durumlarında aleniyet unsurunun gerçekleştiği söylenebilir. Bina ve iş 

hanlarında oturan kimselerin ortak kullandıkları merdiven, koridor gibi yerlerde 

işlenen hakaret suçlarında da aleniyet gerçekleşmiş sayılır. Kapalı olan yerlerdeyse, 

üçüncü kişilerin işitip görebilmelerine engel tedbirlerin alınmamış olmasından dolayı 

fiilin, örneğin açık olan kapı ya da pencereden görülüp ya da işitilmiş olması 

durumunda aleniyet gerçekleşmiş olur. Ancak, alınan önlemlere karşın, üçüncü 

kişilerin özel bir yerdeki hakareti kendi çabalarıyla duymaları halinde aleniyet 

gerçekleşmiş sayılmaz.271 

 

Yukarıda açıklandığı üzere, somut olayda aleniyetin var olup olmadığının 

tespiti için, hakaretin gerçekleştiği yerin araştırılması gerekmektedir. Nitekim 

Yargıtay konu ile ilgili olarak vermiş olduğu bir kararında, sanığın küfür ettiği iddia 

edilen yerin, aleni sayılan yerlerden olup olmadığının araştırılarak sonucuna göre  

karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir.272 Mağdur ve tanıkların beyanları 

                                                 
269 Erman, Hakaret Suçları, s. 207; Çetin, Hakaret Suçları, s. 31;  Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, 
s. 359-360.  
270 ( 2. CD., 7.12.2006, 6498-19746) Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 163.  
271 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 265-266; Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 210. 
272 (2.CD. 17.03.2008, 17692/4841) 
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doğrultusunda olayın gerçekleştiği yer saptanabiliyorsa keşif yapılmasına gerek 

yoktur. Yargıtay uygulamasına göre, suçun işlendiği yer taraf ve tanık 

anlatımlarından sokak, kahve, park, yol gibi aleni bir mahal olduğu tartışmasız ve 

açık bir şekilde ortaya konulabiliyorsa keşif yapılmasına gerek yoktur. Suçun 

işlendiği yerin tanık ve mağdur anlatımlarından aleni olmayan yer olduğu 

anlaşılıyorsa aynı şekilde keşif yapılmasına gerek yoktur. Hakaret suçunun işlendiği 

yerin aleni yerlerden biri olup olmadığı hususunda kuşku varsa, bu durumda suçun 

işlendiği yerin aleni bir yer olup olmadığı konusunda keşif yapılacaktır.273 

Eski Yasa’da aleniyet, sadece huzurda işlenen hakaret ve sövme suçları 

bakımından kabul edilmişken, yeni Yasa’da başkalarıyla ihtilat edilerek işlenen 

hakaret suçlarında da aleniyet nitelikli hal olarak kabul edilmiştir.  

 

Önceki Yasa’da ihtilatlı hakaret suçu bakımından ağırlatıcı neden olarak 

kabul edilen ve yeni Yasa’nın ilk halinde de yer alan suçun yayın yoluyla 

işlenmesine ilişkin nitelikli hal, 29.6.2005 tarihinde yapılan değişiklikle çıkarılmıştır. 

Basın yayın yoluyla işlenen hakaret suçlarında aleniyet unsuru gerçekleştiği için bu 

değişikliğin pratik bir anlamı yoktur.274 

 

Türk Ceza Yasası’nın 6. maddesinde basın yayın ve yayın yolu deyiminin, 

her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracılığıyla yapılan yayınlar 

olduğu belirtilmiştir. Bir gazete ya da televizyon muhabiri ile yapılan röportaj 

sırasında işlenen hakaret suçu, maddede yer alan vasıtalarla yayınlanmadıkça basın 

ve yayın yolu ile işlenmiş sayılmaz. Bu gibi durumlarda ihtilat unsurunun 

gerçekleşmesi koşuluyla gıyapta hakaret suçu söz konusu olur.275 

 

İnternetten @-mail yolu ile kişi ya da kişilere gönderilen iletiler, birden çok 

kişiye gönderilse bile, hakaret suçu alenen işlenmiş sayılmayacaktır.276 

                                                 
273 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 265. 
274 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s.  75. 
275 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 269.  
276 Necati Meran, Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara, s. 647. 
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B.Suçun Basın ve Yayın Yoluyla İşlenmesi 

        
Yayın aracı, kapsamlı ve büyük  bir kitleye hitap ettiği için, bu açıdan 

meydana gelen zarar da, mağdurun daha savunmasız ve korumasız olmasından 

dolayı, daha ağır olacaktır.277 Açıklanan sebepten dolayı, eski yasanın 480. 

maddesinin son fıkrasında, hakaret suçunun umuma neşir ya da teşhir olunmuş yazı 

ya da resim veya sair neşir vasıtası ile işlenmişse cezanın artırılacağı düzenlenmişti. 

5237 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği ilk şeklinde, 125. yasanın 4. fıkrasında, hakaret 

suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde cezanın üçte biri oranında 

artırılacağı düzenlenmişti. Bu cümle, 29.06.2005 tarih ve 5377 sayılı yasanın 15. 

maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişikliğin gerekçesinde, suçun basın ve 

yayın yoluyla işlenmesi halinin de aleniyetin gerçekleşme şekillerinden biri olduğu; 

hakaret suçu ile ilgili olarak aleniyetin, bir nitelikli unsur olarak belirlendiği için, bu 

suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesinin, bu suç açısından ayrı bir nitelikli unsur 

olarak görülmediği, bu nedenle, bu maddede değişiklik yapılması gereğinin hasıl 

olduğu belirtilmiştir.278 Yukarıda kısaca değindiğimiz gibi, hakaret suçunun basın ve 

yayın yoluyla işlenmesi, alenen işlenmiş olmanın bir türü olduğundan,  bu 

değişikliğe rağmen hakaret suçunun bu şekilde işlenmesi cezayı artıran bir neden 

olarak kalacak, ancak bu durumda yapılacak artırım oranı 1/3 değil 1/6 olacaktır.279 

 

Burada kısaca değindiğimiz hakaret suçunun basın ve yayın yoluyla 

işlenmesi ileride ayrı bir başlık altında incelenecektir. 
 

B. SUÇU HAFİFLETEN VE KALDIRAN NEDENLER 

 

1. Suçun Haksız Fiil Nedeniyle İşlenmesi 
          

                                                 
277 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 269. 
278 Parlar, Sulh Ceza Davaları, s. 205. 
279 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 269-270; Çetin, Hakaret Suçları, s. 31;  Artuç, Kişilere 
Karşı İşlenen Suçlar, s. 1129; Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 311;  Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, 
s. 360. 
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Ceza Yasası’nın 129. maddesinin 1. fıkrasında, hakaret suçunun haksız bir 

fiile tepki olarak işlenmesi durumunda sanığa verilecek ceza üçte birine kadar 

indirilebileceği gibi ceza vermekten vazgeçilebileceği düzenlenmiştir. 

 

Bu fıkra ile hakaret suçuna ilişkin özel bir tahrik hali öngörülmüştür.  

Burada Yasa’nın 29. maddesinde yer alan genel haksız hükmünden farklı olarak, 

hakim cezada indirim yapabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçebilir. Genel 

haksız tahrikin oluşması için gerekli olan, tahrikin gazap ve elem doğurması şartının 

bu özel tahrik açısından da gerekip gerekmediği hususu doktrinde tartışmalıdır. Bazı 

yazarlara göre, gazap ve elem bu tahrik hali açısından da geçerlidir. Buna göre, genel 

haksız tahrikte failin gazap ve elemin etkisi altında suçu işlediğini ispatlaması 

gerekirken, hakaret suçuna özel tahrik halinde bunu ileri süren failin kanıtlama 

yükümlülüğü bulunmamaktadır.280 Bir kısım yazarlar ise, genel tahrik halinin 

düzenlendiği yasa maddesinde, açıkça failin gazap ya da şiddetli elemin etkisi altında  

işlenmesi gerektiği belirtilmişken, hakaret suçuna ilişkin özel tahrik halinin 

düzenlendiği yasa maddesinde bu durum açıkça belirtilmediğinden,  özel tahrik 

halinde bu şartın aranmaması gerekmektedir. Bizim de katıldığımız bu görüşe göre, 

bu fıkranın uygulanabilmesi için genel tahrikten farklı olarak haksız bir fiilin, failde 

hiddet ya da şiddetli elem meydana getirmiş olması gerekmez.281  Yasa’nın 129. 

maddesinin 1. fıkrasının uygulandığı durumlarda 29. maddede yer alan genel haksız 

tahrik hükmünün uygulanması imkanı yoktur. 282 

 

Burada haksız fiil, hakarete maruz kalan mağdur tarafından yapılan hukuka 

aykırı bir fiildir. Haksız fiil, suç teşkil etmese dahi, bir kimsenin ister kasten, isterse 

ihmal yoluyla olsun, bir başkasının hukuka aykırı olarak zarara uğramasına neden 

olan fiilidir.283 Söz konusu haksız fiil mağduru tahrik etmelidir. Hangi durumların 

tahrik oluşturacağı yasada yer almadığı için, bir fiilin haksız ve tahrik edici nitelikte 

olup olmadığı, tahrike maruz kalan hakaret suçu failinin kişilik nitelikleri, tahrik 
                                                 
280 Erman, Hakaret Suçları, s. 224;  Soyaslan, Özel Hükümler, s. 256. 
281 Dönmezer, Kişilere Karşı Cürümler, s.  320;  Arısoy, Hakaret, s. 186-187; Artuç, Kişilere Karşı 
Suçlar, s. 1130. 
282 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 76. 
283 Yılmaz Ejder, Hukuk Sözlüğü, 6. bs, Yetkin Yayınları,  Ankara,  2001, s. 338. 
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eden ile buna tepki gösteren kişi arasındaki ilişki, zaman ve yer koşulları gibi 

heterojen parametrelere göre hakim tarafından değerlendirme yapılacaktır.284 Fiilin 

hukuka aykırı olması yeterlidir.285 Fiilin aynı zamanda suç oluşturması gerekmez. 

Örneğin, A, B’nin bahçesinden meyve çaldığında, B, A’ya ‘‘ senin yaptığın 

hırsızlıktır ’’ dediğinde B cezalandırılmayabilecektir. Aynı şekilde A, B’nin 

bahçesini yol olarak kullandığında B, A’ya ‘‘ utanmıyor musun,  burası senin özel 

yolun mu ’’ dediğinde de cezalandırılmayabilecektir. Birinci örnekte mağdurun fiili 

suç oluştururken, ikinci örnekte ise mağdurun fiili suç olmayıp hukuka aykırılık 

teşkil etmektedir.286   

 

Fiilin haksız olduğunun kabul edilebilmesi için, özel hukuk anlamında 

haksız fiil olması da gerekli değildir. Bu fıkra açısından, taksirle yaralama ya da 

taksirle işlenen başka bir fiil da haksız fiil kapsamında sayılmaktadır. Fiilin haksız 

olup olmadığının tespiti somut olaya bakan hakim tarafından, kabul gören ve geçerli 

olan değer hükümlerine göre değerlendirilecektir.287 

 

Eski Yasa’nın 485. maddesinin 1. fıkrasında, kendisine tecavüz olunan 

şahsın 480 ve 482. maddelerde yazılı suçlara kendi haksız fiiliyle sebebiyet verdiği 

hallerde failin cezasının üçte birden üçte ikiye kadar azaltılacağı düzenlenmişti. Bu 

hükmün uygulanabilmesi için, haksız fiilin mağdurun şahsından kaynaklanması 

aranmaktaydı. 765 sayılı Yasa’nın 272. maddesinde ise, memurlara karşı işlenen 

hakaret suçlarına ilişkin özel tahrik hali düzenlenmişti. Yeni Yasa’da hakaret suçuna 

ilişkin özel tahrik hükmü tek bir başlık altında düzenlenmiştir.288 

 

                                                 
284 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 282. 
288 ‘‘…Sanığın dişinin ağrımasından dolayı revire çıma isteğinin yerine getirilmemesi nedeniyle 
müşahade odasının duvarına hakaret içeren yazıyı yazdığını savunması karşısında  tanıklar, Cengiz 
Aydın, Kamil Gençulus ve Yılmaz Uzun’dan olay öncesi sanığın kendilerine ait revire çıkma isteğini 
iletip iletmediği sorularak, sonucuna göre haksız kışkırtma hükümlerinin tartışılması gerekirken eksik 
inceleme ve yetersiz gerekçe ile karar verilmesi…’’ ( 4. C.D.  4.2.2008, 12701-1144 ) Parlar-
Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 307. 
286 Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5. bs., Yetkin Yayınevi, Ankara, 2006, s. 256. 
287 Soyaslan, Özel Hükümler, s. 256. 
276 Yenidünya-Alşahin , Şerefe Karşı Suçlar, s.  76.  
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129. maddenin 1. fıkrasının uygulanabilmesi için, sanığın eyleminden önce 

mağdurun haksız bir eyleminin bulunması gerekmektedir. Mağdurun hareketinin 

haklı olup olmaması, fail ile mağdur arasındaki ilişki ve bu ilişkinin hukuki niteliğine 

göre değişik şekiller gösterebilir. Örneğin, bir kimse hakkında savcılığa yapılan suç 

ihbarı ya da suçlunun saklandığı yerin polise ihbarı haksız hareket olarak kabul 

edilemez. Yargıtay bir kararında, babanın reşit oğlunu eve kabul edip etmeme 

konusunda seçim hakkına sahip olduğundan, evine kabul etmediği için babasına 

hakaret eden evladın bu kabul etmeme nedeniyle 485. maddenin 1. fıkrasından 

yararlanamayacağını öngörmüştür.289 Yani, hukuka uygunluk nedeni içeren fiil, 

failde ne kadar şiddetli öfke uyandırırsa uyandırsın, fiil haksız olmadığı için, bu 

madde hükmünden yararlanamayacaktır.290 

 

Burada söz konusu olan haksız fiilin hakaret suçu olmaması gerekmektedir.  

Eğer haksız fiil hakaret suçu ise, bu durumda 129. maddenin 1. fıkrası değil, 3. 

fıkrası somut olaya uygulanacaktır.291  

 

Hakaret suçu, üçüncü kişiye yönelik haksız bir fiile tepki olarak işlendiği 

taktirde de bu fıkra uygulama alanı bulacaktır. Yani tahriki oluşturan fiilin, doğrudan 

bu tahrike tepkide bulunan kişiye karşı işlenmiş olması gerekmez. Örneğin, annesine, 

teyzesine ya da kız kardeşine laf atılan ya da tacizde bulunulan kişinin bu fiilleri 

gerçekleştiren kişiye hakaret etmesi durumunda, bu kişi bu madde hükmünden 

yararlanacaktır.292 Haksız fiilin doğrudan hakaret suçunun failine yönelmiş olması 

gerekmemekle birlikte hakaretin haksız fiili gerçekleştiren kişiye yönelik olması 

şarttır.293                                                                                                                 

                                                 
289 (4. C.D. 3.6.1968  3133-4352)   Çetin, Hakaret Suçları, s. 121;  Kayançiçek, Şerefe Karşı 
Suçlar, s. 287-288. 
290 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 287. 
291 ‘‘… Sanığın davacıya hakareti sırasında davacının da sanığa sövdüğünün anlaşılması karşısında, 
sanık hakkında TCK’nın 485/2 maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması yasaya 
aykırıdır. ’’  ( 4. C.D. 2.6.1999, 3406/5405)  Çetin, Hakaret Suçları,  s. 130. 
292 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 282-283; Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 339; Arısoy, 
Hakaret, s. 189; Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1139; Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 
78. 
293 ‘‘… Sövme suçunun sanığın oğluna ait bisikletin müşteki tarafından fırlatılmasından kaynaklanan 
tahrik üzerine işlendiği kabul edildiğine göre bu suça özgün TCK’nın 485/1. maddesinin uygulanması 
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Haksız fiili gerçekleştiren kişinin çocuk, akıl  hastası ya da sağır-dilsiz gibi 

isnat yeteneği bulunmayan bir kişi olması, bu maddenin uygulanmasına engel teşkil 

etmez.294 

 

Bu madde hükmüne göre, mağdur kendi haksız hareketleriyle hakaret 

suçunun işlenmesine neden olmuşsa, hakim somut olaydaki haksız hareketin 

ağırlığını da göz önünde bulundurarak, failin cezasını 1/3’ne kadar azaltabileceği gibi 

gerekçesini göstermek kaydıyla tamamen ortadan kaldırabilir. Eğer hakim taktir 

hakkını kullanarak sanık hakkında ceza vermemeye karar verirse, bu durumda 

CMK’nın 223/4-c fıkra ve bendi gereğince ceza verilmesine yer olmadığı kararı 

verecektir. Yargıtay da konu ile ilgili olarak verdiği bir kararında, sanığın hakaret 

eylemini müştekiden kaynaklanan haksız bir fiile tepki olarak işlediğinden bahisle 

5237 sayılı TCY’nın 129/1. maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına 

karar verilmesi gerektiğini belirterek; yerel mahkemenin sanık hakkında 125/1-4 

maddeleri gereğince ceza tayin edip, daha sonra ceza verilmesine yer olmadığına 

karar vermesini bozma nedeni saymıştır.295 

 

Belirtmek gerekir ki, sanığın hakaret suçunu haksız bir fiile tepki nedeniyle 

işlemesinden dolayı hakkında bu madde ve fıkranın uygulanması, hakaret yanında 

işlenen başka suç açısından da 29. maddenin uygulanırlığının mahkemece 

tartışılması gerekmektedir. Nitekim Yargıtay konu ile ilgili olarak verdiği bir  

kararında, sanığın köpeğini öldüren katılan ile sanığı anlaştırmak için taraflar muhtar 

odasına geldikten sonra müdahilin para ödemeyi kabul etmemesine sinirlenen sanığın 

katılana önce yumrukla vurup daha sonra da hakaret ettiğine ilişkin olayda, hakaret 

suçuna ilişkin kurulan hükümde sanığın eylemini haksız fiile tepki olarak işlediğinin 

kabul edilmesine rağmen, kasten yaralama suçu açısından haksız tahrikin 

tartışılmamasını bozma sebebi saymıştır.296  

                                                                                                                                          
gerekirken aynı kanunun 51/1. maddesi ile indirim yapılması yasaya aykırıdır. ’’  (2.C.D. 14.2.2000, 
1169-1305)  Yenidünya, Alşahin , Şerefe Karşı Suçlar, s.  78. 
294 Parlar-Hatipoğlu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, C:.I, Yayın Matbaacılık, Ankara, 
2007, s. 1017. 
295 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 291. 
296 (2. CD. 17.12.2007, 14346/17058) A. e., s. 295. 
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2. Suçun Kasten Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi 

               
129. maddenin ikinci fıkrası, hakaret suçunun kasten yaralama suçuna tepki 

olarak işlendiği durumlarda faile ceza verilmeyeceğini düzenlemiştir. Önceki yasanın 

485. maddesinin  3. fıkrasında, şahsı hakkında şiddet kullanılmasından dolayı hakaret 

eden kimsenin hakaretine ilişkin fiilinin cezalandırılmayacağı düzenlenmiştir. 

               

Bu kurumun hukuki niteliği konusunda öğretide iki farklı görüş 

bulunmaktadır. Bunlardan birine göre, bir kimsenin kendisini kasten yaralayan kişiye 

hakaret etmesi durumunda; korunmanın bir şartı olan zorunluluk bulunmamakta, bu 

hüküm saldırı ile savunma arasındaki fiili hal bağlantısını aramadığından, 129. 

maddenin ikinci fıkrasında yer alan cezasızlık nedeni, özel bir haksız tahrik halini 

oluşturmaktadır. Yani, hakaret suçunun kasten yaralama suçuna karşı tepki olarak 

işlenmesi durumunun cezasızlık sebebi sayılması, yaralamanın fail üzerinde 

oluşturduğu psikolojik etkiye dayanmaktadır.297 Diğer bir görüşe göre ise, yasanın 

129. maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen ‘ ceza verilmez ’ ibaresinin de işaret 

ettiği üzere, sözü edilen hüküm fiili suç olmaktan çıkaran bir hukuka uygunluk 

nedeni ve bir meşru savunma nedeni sayılmaktadır. Yani bu görüşe göre, yasada yer 

alan bu düzenlemenin cezasızlık nedeni değil, meşru savunma hali olduğu ileri 

sürülmektedir. Hatta bu görüşe göre, 129. maddenin ikinci fıkrasına gerek olmadığı, 

25. maddenin ilk fıkrasının bu ihtiyacı karşılamaya yeterli olduğu ileri 

sürülmüştür.298 

 

Önceki yasanın 485. maddesinin 3. fıkrasının uygulanabilmesi için, madde 

metninde, failin şahsına karşı şiddet kullanılmasından bahsedilmekteydi ve bu şiddet 

kişinin yaşamına, cinsel dokunulmazlığına, vücut dokunulmazlığına ya da 

özgürlüğünü sınırlamaya yönelik her türlü saldırı bu kapsamda sayılmaktaydı.299 

                                                 
297 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 78; Timur Demirbaş, Türk Ceza Kanunu’nda Özel 
Haksız Tahrik Halleri, İstanbul, 1985, s. 138. 
298 Erman, Hakaret Suçları, s. 221.  
299 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 366; Artuç; Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, s. 1134; Erman, 
Hakaret Suçları, s. 221. 
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Yeni yasanın 129. maddesinin ikinci fıkrasında ise, sadece ‘ kasten yaralama ’ dan 

söz edilerek kapsam daraltılmıştır.300 

  

Bu fıkranın uygulanabilmesi için öncelikle, suçun kasten yaralama suçuna 

tepki olarak işlenmiş olması gerekmektedir. Bu fıkrada haksız fiilin, bizzat hakaret 

suçunun failine yönelmiş olması ifadesi yer almadığı için, 3. kişiye yönelik olarak 

gerçekleştirilen haksız fiillerde bu kapsamda kabul edilecektir. Önceki yasa 

zamanında ise, önceki yasanın 485/3. maddesi ‘şahsı hakkında şiddet 

kullanılması’ndan bahsettiği için, şiddetin mutlaka hakaret suçunun failine yönelmiş 

olması aranmaktaydı. Failin dışındaki kimseye yönelik şiddete tepki olarak hakaret 

edilmesi durumunda genel tahrik hükmü olan 51. madde uygulanmaktaydı. 301 

       

               Bu fıkra kapsamına giren yaralamanın belli bir ağırlığa ulaşmış olması 

aranmamaktadır. Bu yüzden basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralama 

ile vücutta kemik kırığı yaratacak şekilde yaralama arasında fark yoktur.302 

 

Yasanın  129. maddesinin ikinci fıkrasında, suçun kasten yaralamaya tepki 

olarak işlenmesi ifadesi yer aldığından, ‘ taksirle ’ yaralamaya tepki olarak hakaret 

suçunun işlenmesi durumunda bu fıkra uygulama alanı bulamayacaktır.  Bu durumda 

koşulları varsa 129. maddenin ilk fıkrası,o da oluşmamışsa genel haksız tahrik 

hükümlerinin uygulanması yoluna gidilecektir. Nitekim Yargıtay, hakaret suçunun 

sanığının, eşine 2/8 kusurlu olarak yaptığı kürtaj sonucu eşinin ölümüne sebebiyet 

verdiği mahkeme kararı ile sabit olan mağdura hakaret ettiğine ilişkin yargılamada 

765 sayılı yasanın 485/1(5237 sayılı yasanın 129/1) maddesinin uygulanıp 

uygulanmayacağın tartışılmadan karar verilmesini bozma nedeni yapmıştır.303 Ancak 

yaralamanın olası kastla yapılması durumunda, bu fıkra somut olaya 

uygulanabilecektir.304 

 
                                                 
300 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 366; Artuç, Kişiler Karşı Suçlar, s. 1134. 
301 Erman, Hakaret Suçları, s. 222; Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 79. 
302 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1134. 
303 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 299. 
304 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1134. 
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Kasten yaralama fiili, TCY’nın 24. maddesinde yer alan yasanın hükmü ve 

amirin emrinin yerine getirilmesi ya da 25. maddede yer alan meşru savunma ve 

zorunluluk hali gibi hukuka uygunluk çerçevesinde ise, 129. maddenin 2. fıkrası 

somut olaya uygulanamaz.305 Örneğin, kolluğun bir kimseyi usulüne uygun olarak 

tutuklaması ya da yakalaması karşısında, gerçekleştirilen işlem hukuka uygun olduğu  

için, kolluk görevlisine hakarette buluna kişi bu fıkradan yararlanamaz.306                                           

 

Bu fıkranın uygulanabilmesi için gerekli ikinci şart, sanığın hakaret suçunu 

ilk önce mağdurun gerçekleştirdiği kasten yaralama fiiline tepki olarak işlemesidir. 

Sanığın hakaret suçunu, mağdurun kendisine yönelik yaralama fiilini işlemeye 

devam ettiği sırada ya da bunun hemen sonrasında işlemiş olması gerekmektedir.  

Yani kasten yaralamadan çok zaman sonra gerçekleştirilen hakarette, nedensellik 

bağı haksız tahriki ortadan kaldıracağından, hakaret suçunun faili bu fıkradan 

yararlanamayacaktır.307 

              

  Yargıtay, 129. maddenin 2. fıkrasının eski yasadaki karşılığı olan 485. 

maddenin 3. fıkrası ile ilgili verdiği bir kararında, 485. maddenin 3. fıkrasının 

uygulanabileceği hallerin, sanığın hakaretinin maruz kaldığı şiddetin devam etmesi 

sırasında ya da şiddet gösterilmesinin hemen sonrasına rastlaması gibi hallerle sınırlı 

olacağının gözetilmeden, sanığın 3 gün evvel dövülmesi nedeniyle rastladığı 

davacıya sövdüğü olayda bu fıkranın uygulanamayacağını belirtmiştir.308 

     

129. maddenin ikinci fıkrasının uygulanabilmesi için gerekli son şart, 

hakaretin yaralama suçunu işleyen kişiye yönelik olmasıdır. Failin kendisini 

yaralayan kişi dışında bir başkasına karşı, örneğin yaralayanın eşine karşı hakaret 

suçunu işlemiş olması durumunda bu fıkra uygulanmayacaktır.309 Bu fıkranın 

uygulanabilmesi için, kasten yaralama suçunu işleyen kişinin ceza sorumluluğunun 

bulunmaması veya yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte 
                                                 
305 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel  Hukuku, s. 367. 
306 Erman, Hakaret Suçlar, s. 221. 
307 Soyaslan, Özel  Hükümler, s. 255; Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 340. 
308 ( 2. C.D. 01.07.1976, 5621-6690) Çetin, Hakaret Suçları, s. 122. 
309 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1135. 
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olması ve şikayetin bulunmaması ya da kamu davasının açılıp açılmaması önemli 

değildir.310 

 

Hakaret suçunun failinin, kasten yaralama suçunun asli failine yönelik 

hakaret fiili bakımdan mı, ya da bu faile yardım eden olarak katılanlar açısından mı 

bu fıkradan yararlanabileceği konusunun tartışılması gerekmektedir. Hakaret 

suçunun failinin, kasten yaralama suçunun asli faili yanında yardım eden sıfatıyla 

katılana yönelik olarak gerçekleştirdiği hakaret suçundan dolayı bu fıkradan 

yararlanabilecektir.311 

129. maddenin ikinci fıkrasında aranan bütün koşulların gerçekleşmiş 

olması halinde, hakaret suçunu işleyen faile hakaret suçundan dolayı ceza 

verilmeyecek ve 5271 sayılı CMY’nın 223. maddesinin 4. fıkrasının c bendi uyarınca 

ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilecektir. 312  Bu fıkradan dolayı hakkında 

ceza verilmeyen kişinin tazminat sorumluluğu ortadan kalmaz. Aynı zamanda bu kişi 

yargılama giderlerini ödemeye mahkum edilebilir.313 CMY’nın 327. maddesinde, 

hakkında beraat ya da ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişinin, sadece 

kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkum edileceği anlatılmaktadır. 

Bu maddeye göre, hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olan 

sanık, kendi kusuruyla bazı yargılama giderinin yapılmasına neden olmuşsa, bu 

yargılama giderleri sanıktan alınabilecektir. Örnek vermek gerekirse, sanığın, 

bilirkişi ya da tanıkların dinleneceği ya da yüzleştirmenin yapılacağı duruşmaya 

katılmaması nedeniyle, işlemlerin yeniden yapılmasına nede olmuşsa buna ilişkin 

yargılama giderleri sanıktan alınacaktır.314 

                                                 
310 Parlar,  Hatipoğlu, Hakaret Suçları, s. 305.  
311 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 301. 
312 (… Oluşa uygun kabul ve uygulamaya göre; katılan sanıklar Hakan ve Kemal Melengiç’in önceye 
ait husumet nedeniyle diğer katılan sanığın ana yol üzerinde işlettiği büfeye girerek  Zekeriya’ya 
tekme ve yumruk vurarak 3 gün iş ve gücünden kalacak şekilde yaraladıkları, tanık Kadir Düzen’in 
telefonla polisi araması üzerine olay yerine gelen polis ekibinin Kemal ve Hakan’ı ekip otosu ile  
götürdükleri sırada Zekeriya’nın dükkanından çıkarak her ikisine karşı sövmesi şeklinde gerçekleşen 
olayda, katılan sanık Zekeriya’nın şahsına karşı şiddet kullanılmasından dolayı içine düştüğü öfke ve 
elem nedeniyle ve aradan süre geçmeden atılı suçu işlediği nazara alınarak, bu sanık hakkında 765 
sayılı TCY’nın 485/3. maddesi gereğince ceza verilmemesi gerektiğinin gözetilmemesi…)  ( 2. C.D.  
30.10.2007, 10426-13900)  Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçları, s. 309. 
313 Erman, Hakaret  Suçları, s. 222. 
314 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1135; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 303. 
                                                                  DÜZELTME 



 89

3. SUÇUN KARŞILIKLI OLARAK İŞLENMESİ                    
 

TCY’nın 129/3. maddesinde, hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi 

durumunda, olayın önemine göre, hakim hangisinin neden olduğunu göz önünde 

bulundurarak, taraflardan birisi ya da her ikisi hakkında verilecek cezada üçte birine 

kadar indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten çekinebileceği düzenlenmiştir. 
 

Bu kurumun hukuki niteliği konusunda öğretide görüş birliği 

bulunmamaktadır. Bir görüşe göre, burada ‘ hakaret hakareti ortadan kaldırmakta ’ 

yani, karşılıklı hakaretler birbirlerini yok etmektedir. Bu görüş, Roma Hukuku’nda 

yer alan, mevcut olan kötülüğün diğer kötülüğü yok etmesi ilkesine 

dayanmaktadır.315  

 

Başka bir görüşe göre ise, bu kurumun esası devletin ceza siyaseti düşüncesi 

ile cezalandırma hakkından  yasa yolu ile önceden vazgeçmesidir. Bu görüşe göre, 

karşılıklı hakarette taraflar birbirlerini cezalandırdıkları için ceza verilmesine gerek 

yoktur.316 

  

Diğer bir görüşe göre, hakaret suçuna hakaret suçu ile karşılık vermede ‘ 

takas ’, her iki tarafın da dava hakkını düşürür. Bu görüşe göre, bu kurum, medeni 

hukukta ve Roma Hukuku’nda özel suçlar açısından geçerli olan ‘ takas ’ teorisinin 

ceza hukukuna uyarlamasıdır.317 

 

Bizim de katıldığımız görüşe göre, karşılıklı hakaretin hukuki niteliğini ceza 

politikası ile açıklayan teori daha isabetlidir. O yüzden, bu kurum hukuka uygunluk 

nedeni olmayıp, cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep ya da kusurluluğa 

etki eden bir kişisel cezasızlık nedeni olduğu söylenebilir.318 

                                                 
315 Erman, Hakaret  Suçları, s. 211. 
316 Soyaslan, Özel Hükümler, s. 258; Erman, Hakaret  Suçları, s. 212. 
317 Erman, Hakaret Suçları, s. 211. 
318 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 364; Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 79-80; 
Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 305. 
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Bu fıkranın uygulanabilmesi için gerekli ilk şart, her iki suçun da TCY’nın 

125. maddesi anlamında hakaret suçunu oluşturması gerekmektedir. Hakaret suçuna 

karşılık tehdit suçunun işlenmedi durumunda bu fıkranın somut olaya uygulanmasına 

imkan yoktur. Hakaret suçunun huzurda ya da gıyapta işlenmesinin bu fıkranın 

uygulanması bakımından önemi yoktur.319 

 

Bu fıkranın özel tahkir suçları ( Cumhurbaşkanı’na hakaret, Türk Milletini, 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama gibi) 

açısından da uygulanabilmesi mümkün değildir. Taraflardan biri sövme suretiyle 

hakaret suçunu işlese, diğeri somut bir fiil ya da olgu isnat etse de 129. maddenin 3. 

fıkrası uygulama alanı bulur.  Yargıtay, tanık beyanları ve tüm dosya içeriğine  göre, 

katılanın sanığa ‘‘ sen küçük adamsın, senin ne yapabileceğini gördük ’’ diyerek 

hakaret ettiği buna karşılık sanığın da katılana ‘‘ terbiyesizlik yapma eşek oğlu eşek 

’’   diyerek sövdüğü  bu şekilde somut olayda karşılıklı hakaret suçunun oluştuğuna 

karar vermiştir.320 Ancak kişi kendisini yaralayan kişiye karşı hakaret suçunu işlerse, 

129. maddenin 3. fıkrası değil, 2. fıkrası somut olaya uygulanacaktır.321 

 

İlk hakaret eden kişinin durumu hakkını kullanma ya da görevi yerine 

getirme şeklindeyse bu kişiye hakaret eden kişi bu fıkradan yararlanamaz. Örnek 

vermek gerekirse, terbiye hakkı çerçevesinde oğlunu azarlayan babaya oğlunun 

hakaret ederek karşılık vermesi durumunda322 129/3. maddesi 

uygulanamayacaktır.323 

                                                 
319 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 306. 
320 (2. CD., 22.02.2007, 7160-2728) Parlar,  Hatipoğlu, Hakaret Suçları, s. 315. 
321 Yenidünya, Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 80. 
322 (… Özel Daire ile mahalli mahkeme arasındaki uyuşmazlık TCY’nın 485. maddesinin uygulanıp 
uygulanamayacağı oluşturulmaktadır….Maddenin uygulanabilmesi için; karşılıklı olarak işlenen 
suçların hakaret veya sövme olması, ilk tahkirin haksız olması ve tahkirlerin karşılıklı olması gerekir. 
Olayımızda ilk ve sonuncu şart hususunda herhangi bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu nedenle 2. 
şarttan ne anlaşılması gerektiğine kısaca bakmamızda yarar vardır. İlk olarak hakaret ve sövme suçunu 
işleyen kimsenin haksız olması gerekir. İlk defa tecavüz eden kimse bir hak veya vazifenin yerine 
getirmesi dolayısıyla hakaret etmişse buna karşılık veren kimse TCY’nın 485. maddesinin 2. 
fıkrasından yararlanamaz. Örneğin; terbiye hakkını kullanıp oğlunu azarlayan babaya karşı oğlunun 
karşılık vermesi halinde mezkur fıkra tatbik edilemez. Uyuşmazlık oluşturan olayda sanıkların ilk 
haksız hareketlerinin olaya ve suça neden olduğu görüldüğüne göre mahalli mahkemenin bu konudaki 
direnmesi yasaya uygundur.)  ( CGK 24.12.1984, 255-486) Çetin, Hakaret Suçları, s. 129.                                               
323 Erman, Hakaret Suçları, s. 214; Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 81. 
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Bu fıkranın uygulanabilmesi için, ilk hakaret suçunu işleyen kişinin haksız 

olması gerekmektedir. Yani ilk hakaret suçunun hukuka aykırı olması gerekmektedir. 

Ancak ilk hakaretin haksız olması yeterli olup cezalandırılabilir olması aranmaz.  

Örnek vermek gerekirse, ilk hakaret eden kişinin milletvekilliği sorumsuzluğundan 

yararlanıyor olması, bu fiile karşılık veren kişinin 129/3. maddesinden 

yararlanmasına engel değildir.324                                                                                                            

 

             Bu fıkranın uygulanabilmesi için gerekli son şart, tarafların karşılıklı olarak 

hakarette bulunmalarıdır. 

 

Hakaretin karşılıklı olduğundan söz edebilmek için, ilk hakaret kime 

işlenmişse, ikinci hakaretin de o kişi tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Doktrinde bir görüş, ilk hakaret edilen kişinin bu hakarete karşılık vermesini makul 

gösterecek derecede yakınının hakaret fiiline bu fıkranın uygulanabileceğini ileri 

sürmüştür. Ancak, kadına yapılan hakaretin kocasının da şerefini ihlal edici nitelikte 

olması halinde olduğu gibi, dolaylı hakaret ya da çok yakın akrabalık ilişkisinin 

varlığı halinde karşılıklı hakaret kabul edilebilir. 325 

  

Karşılıklı hakaretlerin aynı yerde veya aynı anda yapılması aranmamaktadır. 
326  Yargıtay da, karşılıklı gıyapta hakarette karşılığın derhal verilmesinin şart 

olmadığını, hakaretlerin karşılıklı olması şartıyla aralarında zaman farklarının 

bulunabileceğine karar vermiştir.327 Özellikle gıyapta yapılan hakaret ve basın 

yoluyla yapılan hakaretlerde, karşılığın hemen yapılmasına olanak bulunmadığından, 

ilk hakaret suçunun mağdurunun bu hakareti öğrenmesinden sonra karşılık vermesi 

durumunda da bu fıkra somut olaya uygulanabilir. Huzurda yapılan hakarete karşılık 

yapılan hakaretin ise her durumda derhal olması gerekmemektedir. İlk hakaret 

suçunun mağduru bir süre sonra karşılık vermek durumunda kalabilir. Örneğin, spor 

salonunda bayanların huzurunda kendisine yönelik hakaret suçu işlenen kişi, 

                                                 
324 Centel, Zafer, Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 153. 
325 Erman, Hakaret Suçları, s. 217; Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 365. 
326 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1132; Dönmezer, Kişilere Karşı Cürümler, s. 321. 
327 (CGK. 10.04.1945, 3919/3962) 
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bayanların huzurunda terbiyesizlik etmemek için spor salonundan dışarı çıkınca 

karşılık verebilir. Yargıtay verdiği bir kararında, duruşma sırasında söylenen hakaret 

içerir sözlere, duruşmadan çıkınca karşılık verilmesi halinde bunu karşılıklı hakaret 

saymıştır.328   

 

Bu fıkranın uygulanabilmesi için yapılan hakaretler arasında oran bulunması 

gerekmemektedir. Karşılıklı edilen hakaretlerden birinin  sövme suretiyle yapılmış 

olması ya da kullanılan sözcüklerin ifade ettiği tahkirin yoğunluk bakımından farklı 

olması 129/3. maddesinin uygulanabilmesi açısından değişiklik arz etmez. Diğer bir 

deyişle, bir kelimeden oluşan hakarete karşı birden çok sözden oluşan hakaretle 

karşılık vermek ya da değer yargısı açısından birinin diğerinden daha yoğun olması 

hakaret suçlarının karşılıklı olmasını engellemez. Somut olaya bakan hakim bu 

durumu, cezayı belirlerken göz önüne alabilir.329 Yargıtay verdiği bir kararında, 

hakaretin karşılıklı olması için iki hakaretin aynı şekilde ve derecede olmasının şart 

olmadığını belirtmiştir.330 

  

Yargıtay vermiş olduğu kararlarında, kendine belli bir fiil isnat edilen 

kişinin, ‘ saygılı ol ’ ya da ‘ aynısını sana iade ediyorum ’ gibi sözlerinin, kendisine 

söylenen sözleri kabul etmediği anlamına geldiğinden tahkir edici nitelikte 

olmadığını belirtmiştir. Ancak bunun için yukarıdaki sözlerin yanında başka hakaret 

ya da sövme içeren sözlerin söylenmemesi gerekmektedir.331 Yargıtay, ilk hakaret 

eden kişinin ‘ ulan eşek oğlu eşek ’ demesinden sonra, sanığın bu kişiye ‘ eşek sensin  

’ diyerek karşılık vermesi durumunda, sanığın mağdura sövme içeren sözlerle 

karşılık vermesinden dolayı, karşılıklı hakaretin bulunduğuna karar vermiştir.332 

 

Karşılıklı hakaret yaşayan kişiler arasında söz konusu olduğu için, ilk 

hakaret suçunu gerçekleştiren kişi öldükten sonra buna karşılık verilmesi durumunda  

karşılık veren kişinin cezası ortadan kaldırılamaz. Çünkü burada ikinci hakaret suçu, 
                                                 
328 ( 2. C.D.  01.12.1949, 11473-11759)  Çetin, Hakaret Suçları., s. 123. 
329 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 341; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 311. 
 330(2. C.D.  26.10.1960, 7391-9568) Çetin, Hakaret Suçları, s. 124. 
331 (2 CD. 20.09.1973, 8227/7618) (2.CD.23.05.1984, 4963/5566)  
332 (CGK, 22.04.1985, 2235/544) Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 313. 
                                                                DÜZELTME 



 93

kişinin hatırasına hakaret suçunu oluşturacaktır. Ancak, ikinci hakaret, ilk hakaret 

suçunu gerçekleştiren kişi ölmeden önce işlenmişse, karşılıklı olma unsurunun 

tespitinde dikkate alınması gereken hüküm anı değil, suçların işlenme anı 

olduğundan, bu kişinin hüküm verilmeden önce ölmesi 129. maddenin üçüncü 

fıkrasının uygulanmasına engel değildir.333 

 

Yasanın 129. maddesinin üçüncü fıkrası gereği, karşılıklı hakarette, ilk 

hakaret suçunun failinin birden çok kişiye hakaret etmiş olması durumunda, hakaret 

edilenlerden biri karşılık vermişse, ilk failin cezası kaldırılmayacak, karşılık veren 

kişi ise bu fıkradan yararlanacaktır. Ancak, eşlere hakaret edilmesi durumunda 

eşlerden biri buna karşılık vermişse somut olaya bu fıkra uygulanabilecektir.334 

 

129/3. maddesinin uygulanabilmesi için,  karşılıklı hakarete maruz kaldığını 

iddia eden kişilerden herhangi birinin dava açması gerekmemektedir. 335  Ayrıca, bu 

kurumun uygulanabilmesi için, her iki tarafın da şikayet hakkını kullanmış olması da 

gerekmemektedir. Yani, hakarete karşılık olarak hakaret eden kişinin, şikayet hakkını 

kullanmamış olması ya da davaya engel bir halin varlığı bu kurumdan 

yararlanmasına engel oluşturmaz. Yargıtay verdiği bir kararında, karşılıklı hakaret 

hükmünün uygulanabilmesi için iki tarafın birbirini kötülemesinin yeterli olduğunu, 

ayrıca öteki tarafın dava açmasına gerek olmadığını belirterek bu karara 

katılmıştır.336 

 

Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi hallerinde, hakim, olayın 

önemine göre, takdir hakkını kullanarak her iki tarafın veya taraflardan birinin 

cezasını indirebilir ya da taraflara ceza vermekten vazgeçebilir.337 Hakim karşılıklı 

                                                 
333 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 312. 
334 Muharrem Özen, ‘‘  Hakaret ve Sövme Suçlarında Özel Tahrik Halleri’’, AÜHFD, C: 51, S: 3, 
Ankara, 2002, s. 40; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 312. 
335 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 80. 
336 (CGK. 13.12.1976, 2-505/526) 
337 (… 07.07.2005 tarihli duruşmada yapılan incelemede suç tarihinden önce 23.04.2004 tarihinde 
tarafından sanığa ait cep telefonuna hakaret içeren mesajlar gönderildiği tespit edildiğinden sanık 
hakkında 765 sayılı TCY’nın  485/2. maddesinin uygulanmasının gerekip gerekmeyeceğinin 
tartışılmaması ve 5237 sayılı TCY’nın 129/3. maddesinde, hakaret suçunun karşılıklı işlenmesi 
halinde olayın mahiyetine göre taraflardan biri veya her iki taraf hakkında verilecek cezadan indirim 
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hakaret suçunun işlendiği hallerde mutlaka ceza vermekten vazgeçmek ya da 

cezalarda indirim yapmak zorunda değildir. Eğer, karşılıklı hakaret suçunu 

işleyenlerden yalnız bir tarafın cezası indirilecek ya da bir tarafa ceza vermekten 

vazgeçilecekse, bu kişinin ilk hakarete karşılık veren kişi olması gerektiği ileri 

sürülmüştür.338  Hakim bu fıkrayı uygularken, olayın önemine göre takdir hakkını 

kullanacağından, eğer karşılık verenin hakareti diğer hakarete göre daha ağırsa, 

sadece ilk hakaret suçunu işleyen kişinin cezasında indirim yapabileceği gibi bu 

kişiye ceza vermekten de vazgeçebilir.339 

 

Hakim bu fıkraya göre takdir hakkını kullanırken taraf istekleri ile bağlı 

değildir. Yani taraflardan biri, diğerinin ceza almamasını önlemek için, kendi 

cezasının ortadan kaldırılmamasını talep etse, hakimin vereceği cezaya razı olduğunu 

belirtse bile, hakim herhangi bir talep beklemeksizin ya da taleplere aykırı olarak da 

bir tarafın ya da her iki tarafın da cezasının kaldırılmasına karar verebilecektir.340 

 
Somut olayda karşılıklı hakaret nedeniyle, sanıklar hakkında ceza 

verilmesine yer olmadığına karar verilse bile, davayı vekil ile takip eden katılan 

lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekecektir.341 

 

C. HAKARET SUÇU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HATA HALLERİ 

 

1. Hakaret Suçunun Maddi Unsurlarında Hata 
Hata yasanın 30. maddesinin ilk fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, 

kişinin kasten hareket ettiğinin kabul edilebilmesi için, yasanın tanımında yer alan 

                                                                                                                                          
yapılabileceği gibi ceza verilmesinden de vazgeçilebileceğinin düzenlenmesi karşısında hükmün 
sonuçları itibariyle 5237 sayılı TCY’nın lehe olduğunun gözetilmemesi…) ( 2. C.D. 28.03.2007, 569- 
4435)  Parlar,  Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 315. 
                                                                   DÜZELTME 
338 İsmail Malkoç, Açıklamalı Yeni Türk Ceza Kanunu, C: I, Malkoç Kitapevi, Ankara, 2005, s. 
522. 
339 Yenidünya-Alşahin , Şerefe Karşı Suçlar, s.  80. 
340 Erman, Hakaret Suçları, s. 220. 
341 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 322. 



 95

tüm maddi unsurları öngörmüş olması gerekmektedir.342 Failin, suçun maddi 

unsurlarından biri olan mağdurun huzurunda suç işleme kastının da bulunması 

gerekmektedir. Fail, fiilini gerçekleştirirken, mağdurun hazır olmadığını bilmiyorsa 

burada hata hükümleri devreye girecek ve hata huzurda hakaret kastını ortadan 

kaldırdığı için, hakaret suçunun gıyapta işlendiğinin kabul edilmesi gerekecektir.343 

 

İşlenen hakaret suçunda, mağdurun kim olduğu konusunda hataya 

düşülmesi halinde ise, bu durum kastın gerçekleşmesini önleyici bir etkiye sahip 

olmadığından, hakaret suçu bütün unsurları ile gerçekleşmiş sayılacaktır.344 

 

2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata 
 

Hukuka uygunluk sebeplerinin varlığında hataya düşen failin hatası  esaslı 

bir yanılgıdan ibaret, yani fail tüm araştırmalarına rağmen hataya düşmüşse, failin 

hatası kaçınılmaz olduğu için, fail yasanın 30. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiş 

olan hukuka uygunluk sebeplerinde hata hükümlerinden faydalanacaktır.345 Yukarıda 

hukuka uygunluk sebepleri başlığı altında basının haber verme hakkı anlatılmıştı. 

Buna göre, basının haber verme hakkını hukuka uygun şekilde kullandığından söz 

edilebilmesi için, haberin gerçek ve güncel olması, verilmesinde kamu yararı 

bulunması ve haberin veriliş biçimi ile konu arasında fikri bağın bulunması 

gerekmektedir. Fail, hukuka uygunluk nedeninin var olduğunu zannederek, var 

olmayan bir gerçekliğini mesleki gerekliliği ve iyi niyeti bir kenara bırakarak 

araştırmadan yayınlamışsa bu durumda hukuka uygunluk sebebinden 

yararlanamayacaktır.346 

 

3. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata 

                                                 
342 Artuk-Gökçen-Yenidünya, Genel Hükümler, s.  555. 
                                                                       DÜZELTME 
343 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel Hukuku, s. 353; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 324. 
344 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 353. 
345 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 63, Erman, Hakaret Suçları, s. 155. 
346 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 326. 
                                                                    DÜZELTME 
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 Yasanın 30. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen suçun nitelikli 

unsurlarında hata durumunda, failin fiilinden dolayı kasten sorumlu tutulması, 

mağdurun kimliğinden kaynaklanan suçun nitelikli hallerinin cezanın 

belirlenmesinde failin lehine olacak şekilde yorumlanmasına engel 

oluşturmamaktadır. Örnek vermek gerekirse, fail kamu görevlisine görevinden dolayı 

hakaret etmeyi düşünmüş ancak, şahısta hata sonucu kamu görevlisi olmayan bir 

kişiye hakaret etmişse, burada fail hakkında 125. maddesinin ilk fıkrasının 

uygulanması gerekmektedir.347 

 

4. Objektif Sorumluluk Hallerinde Fiil Üzerinde Hata 

 
Objektif  sorumluluk, failin iradi bir davranışının yol açtığı sonuç nedeniyle 

kusuru aranmadan, salt nedensellik nedenine dayalı olarak sorumlu tutulmasıdır. 

Dönmezer-Erman’a göre, hata objektif sorumluluk hallerinde de kendini 

göstermektedir.  Bu yazarlara göre, örneğin, gazeteye verilen bir yazıda hakaret 

içeren unsurları gören sorumlu müdürün bunların yayınlanmamasına karar verdiği 

halde, sayfayı düzenlerken farkında olmadan bu yazıyı yayınlanacak yazılara arasına 

koyması ve bu yazının yayınlanması durumunda, sorumlu müdürün bu fiilden dolayı 

cezalandırılması mümkün değildir.348 Bu örnekte, sorumlu müdüre ceza 

verilmemesinin nedeninin, fiil üzerinde hatanın ceza sorumluluğunu kaldırması 

olamayıp, objektif sorumluluk halinde aranan iradi davranışın yokluğu olduğunu ileri 

sürülmüştür.349 

 

5. Kusurluluğu Etkileyen Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata 

  
Yukarıda, yasanın 129. maddesinin ilk fıkrasında düzenlenmiş olan hakaret 

suçuna özel haksız tahrik hali, ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştı. Buna göre, bu özel 

haksız tahrik hakinin uygulanabilmesi için, tahriki oluşturan haksız fiilin, bizzat 
                                                 
347 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 325. 
348 Dönmezer-Erman, Ceza Hukuku Özel Hükümler, s. 319. 
349 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 328. 
                                                                       DÜZELTME 
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hakaret suçu failine yönelmiş olması gerekmeyip, faile yakın bir kişiye ya da üçüncü 

bir kişiye yönelmiş olabilir.350  Ancak, eylem haksız fiil olmamasına rağmen fail 

tarafından o şekilde algılanmışsa, yani fail fiilin üzerinde hataya düşmüşse, failin bu 

hatası kaçınılmazsa, fail burada bu hatasından yaralanacaktır.351 

 

VI. İSNADIN İSPATI 

 

A. AÇIKLAMA  

 
İsnadı ispat hakkı, hakkın kullanılması gibi hukuka uygunluk nedenlerinin 

bulunmaması ya da bulunup da sınırlarının aşılması durumunda, failin yine de 

cezadan kurtulmasını sağlayan tamamlayıcı bir müessesedir.352 

İspat yükümlülüğü kamuya ait olmasına rağmen, hakaret suçları açısından 

sanığa mağdura isnat ettiği fiilin gerçek olup olmadığı konusunda ispat hakkı verilip 

verilemeyeceği konusunda öğretide bir birlik yoktur. bu açıdan öğretide değişik 

sistemler ortaya atılmıştır. Bunlardan ilki, kesin ispat yasağıdır. Bu görüşe göre, hiç 

kimse diğerinin tahrikçisi olmayıp, kimsenin başkasının kötü ve yanlış hareketlerini 

meydana çıkarmaya cesaret gösterememesi, bu hareketler gerçek olsa bile, toplumun 

genel huzurunun sağlanması açısından zorunludur. Otoriter rejim yasalarında 

gerçeğin ispatına hoşgörü ile bakılmamaktaydı ancak artık bu sistemi kabul eden 

ülke kalmamıştır.353 

 

Bu konuda ortaya atılan diğer bir sistem ise, mutlak ispat imkanıdır. Buna 

göre bir kimse doğruyu söylemesinden dolayı cezalandırılmamalı, zira yasalarda 

ispat hakkı tanınmazsa, sanık ‘ müfteri ’, mağdur ise ‘ dürüst, namuslu ’ sayılmış 

olacaktır ki, bu durum eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Aynı zamanda 

isnadın ispatına imkan tanınması mağdurun da yararı olabilir; çünkü mağdurun 

                                                 
350 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1130; Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 339. 
351 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 32; Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 339. 
352 Erman, Hakaret Suçları, s. 26. 
353 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 143-144. 
                                                                     DÜZELTME 
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aleyhinde söylenen bir hususun mahkemede sabit olmaması aynı zamanda mağdurun 

kamuoyunda oluşan şüpheden kurtulmasını sağlayacaktır. 354 

 

Üçüncü sistem olan ‘ karma sistem ’ e göre ise, ispat yasağı gibi, mutlak 

ispat imkanı da sakıncalıdır. Bu sistemde, ya ispat imkanı kuraldır, isnada izin 

verilmeyecek haller yasada gösterilir ya da ispat yasağı kuraldır, ispat iddiasına izin 

verilen haller yasada gösterilir. Türk Ceza Yasası da bu sonuncu sistemi kabul 

etmiştir.355 

 

TCY’nın 127. maddesinde, kişiye somut isnatta bulunulması durumunda, 

hakaretin gerçeğe uygunluğunun  ispatına imkan tanınan durumlar, ispatın koşulları, 

ispat usulü ve sonuçları açıklanmıştır. Yeni düzenleme isnadın ispatı açısından eski 

düzenlemeye göre farklılıklar içermektedir. ETCY’nın 481. maddesi isnadın ispatına 

yer vermemiş, belirli istisnai hallerde ispat iddiasının dinlenmesini ve etkili olmasını 

kabul etmişti. Söz konusu istisnai hallerin uygulanabilmesi için mağdurun memur ya 

da kamu hizmeti gören bir kimse olması, isnat olunan fiilin memuriyet veya hizmete 

ilişkin olması ve 266, 267 ve 268. maddelerde beyan olunan hallerin bulunmaması 

gerekmekteydi. Yeni yasanın 127. maddesi, eski yasanın 481. maddesinde olduğu 

gibi hakaret suçunda hakaretin gerçeğe uygunluğunun ispatına imkan tanımamış, 

ancak bu kurala bazı istisnalar getirmiştir. Yeni yasa ile getirilen bu istisnalar önceki 

yasadaki istisnalara göre daha azdır. Mağdurun kamu hizmeti gören kimse ya da 

memur olması durumuna ilişkin istisnai durum yeni yasanın 127. maddesinde yer 

almamaktadır. Bu yüzden, kamu görevlilerine yönelik işlenen hakaret suçlarının 

gerçeğe uygunluğu ancak isnadın ispatında kamu yararı varsa ya da isnada konu fiil 

suç oluşturuyorsa ispatlanabilecektir. Anayasa’nın hakaret suçlarında ispat hakkını 

düzenleyen 39. maddesi; kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı, bu görev ve 

hizmetin yerine getirilmesi ile ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret 

davalarında, sanığın isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahip olduğunu ve bunun 

dışındaki hallerde isnat isteminin kabulünün isnat olunan fiilin doğru olup 

                                                 
354 Erman, Hakaret Suçları, s. 243. 
355 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1135; Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 234. 
                                                                      DÜZELTME 
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olmadığının anlaşılmasında kamu yararının bulunmasına ya da şikayetçinin ispata 

rıza göstermesine bağlı olduğu belirtilmiştir. Anayasa bu maddesiyle, kamu 

görevlilerine yönelik isnatların ispatı bakımından herhangi bir koşul aramamış ve 

mutlak anlamda isnadın gerçeğe uygunluğunun ispatına olanak tanımıştır.356 

 

B. HUKUKİ NİTELİĞİ 
              

               Bir görüşe göre, isnadın ispatı kurumu, maddi unsurun yokluğu olarak 

kabul edilmeye daha uygundur. Diğer bir görüşe göre ise, isnadın ispatı, hakkın 

kullanılması şeklinde gerçekleşen hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmeye 

daha elverişlidir.357 

 

C. İSNADIN İSPATINA İMKAN TANINAN DURUMLAR  

 
Hakaretin gerçeğe uygun olup olmadığının ispat edilebilmesi için; mağdura 

belirli bir fiil isnat edilmesi, mağdura isnat edilen bu fiilin  bir suç oluşturması ayrıca 

hakaretin yapıldığı anda isnadın konusunu oluşturan suç dolayısıyla hakaret edilen 

hakkında bir mahkumiyet kararı verilmemiş olması gerekmektedir.358 

 

1. Olayın Mağduruna Karşı Belirli Bir  Fiil  ya da  Olgu    İsnat 

Edilmesi  
İsnadın doğruluğunun ispatı için aranan ilk koşul, mağdura belirli bir fiil 

isnat edilmesidir.359 Hakaret suçu,  belirli bir fiilin isnat edilmesi yoluyla değil de 

                                                 
356 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 248; Parlar,  Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 276. 
357Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 326; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 148; Koca-Üzülmez, 
Genel Hükümler, s. 247. 
358 Çetin, Hakaret Suçları, s. 116. 
359 ‘‘…Sanık A. T.Ö’ın görevinden dolayı basın yoluyla sövme suçundan beraatine  karar verilen 
olayda Özel Daire ile Yargıtay C.Başsavcılığı arasındaki uyuşmazlık, sanığa yüklenen suçun oluşup 
oluşmadığı noktasında toplanmaktadır.                                                                                                     
           Uyuşmazlığın esasının çözümüne geçilmeden, sanığa ispat   olanağın sağlanması bakımından 
soruşturmanın genişletilmesine gerek bulunup bulunmadığı hususu Yargıtay İç Yönetmeliği’nin 27. 
maddesi uyarınca ön sorun olarak ele alınıp tartışılmış, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 39. 
maddesinde; kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle 
ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında, sanığın, isnadın doğruluğunu ispat 
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sövme suretiyle işlenmişse bu madde uygulanmaz.360 Yeni yasada, hakaret ve sövme 

suçunun aynı maddede düzenlenip, aynı yaptırıma tabi tutulması, ispat iddiasının 

sövme suçu bakımından da uygulanabileceği şeklinde bir izlenim uyandırsa da, 

sövmenin gerçekliğinin ispatı isteği, hukuken de ahlaken de kabul edilmez. Zaten 

sövme suçunda, mağdur hakkında olumsuz bir değer yargısı isnat edildiği için, bunun 

ispatı da imkansızdır.361 

 

Hakaret suçu, hem sövme suretiyle hem de belirli bir fiil isnadı suretiyle 

işlenmişse yani söylenen sözlerin içinde hem hakaret hem de sövme kabul 

edilebilecek sözcükler varsa,  sanık belirli bir fiil isnadı suretiyle hakaretten isnadı 

ispat etmesi sayesinde beraat etse bile, bu ispat sövme suretiyle hakareti 

                                                                                                                                          
hakkına sahip olduğu, bunun dışındaki hallerde ispat isteminin kabulünün, ancak isnat olunan fiilin 
doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin razı olmasına 
bağlı olduğu belirtilerek temellendirilen, 765 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 481. ve 5237 sayılı Türk 
Ceza Yasası’nın ise 127. maddesinde düzenlenen ispat hakkının belirli bir fiil isnadına dayanan 
hakaret suçlarında söz konusu olması, yargılamaya konu kamu davasının ise sövme suçuna ilişkin 
bulunması karşısında, soruşturmanın bu yönde genişletilmesine gerek bulunmadığı ikiye karşı yirmi 
bir oyla kararlaştırılmıştır.   Çoğunluk görüşüne katılmayan kurul üyesi Muvaffak Tatar; iddianamede 
‘polise şantaj çetesi’, ‘işte belge’, ‘bu da silah gerçeği’, ‘silah oyunu tutmadı’ biçimde yer alan 
anlatımlarla, sanığa atılı suçlamaların kabul edilmesi halinde, hakkında suç tarihinde yürürlükte 
bulunan ve lehe kanun olması nedeniyle 765sayılı TCY’nın 480. maddesinin uygulanmasını gerektirir 
bir kamu davası açıldığı anlaşılmaktadır. İddianamede, uygulanacak yasa kuralının 482. madde olarak 
gösterilmesi; sanığın ‘ madde-i mahsusa tayini  ’ suretiyle hakaret suçundan cezalandırılması için 
kamu davası açıldığı gerçeğini değiştirir nitelikte görülmemiştir. Davanın bu şekilde açıldığının 
kabulü ile sanığın savunmasında ve 23.01.2002 tarihli dilekçesinde yer alan; suçlandığı eylemlerin 
dayanağını oluşturan ve müdahilin görevine taalluk eden maddi olguların gerçek olduğunun ve 
araştırılması talebinin ispat hakkının kullanılması niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır. Çünkü; 
Anayasa’nın 39. maddesine uygun olarak düzenlenmiş 765 sayılı TCY’nın 481. maddesinin, kamu 
hizmeti görenlere karşı isnat olunan fiilin kamu hizmetine taalluk eylediği durumlarda ispat hakkının 
kullanılmasını öngören açık düzenlemesi, maddi olaylar ispatlandığında, öncelikle 480. maddeden 
açılan kamu  davasının düşürülmesini gerektirmektedir. Yerel mahkemenin, beraat kararı vereceğine 
göre ‘ispat hakkına’ öncelik vermediği düşünülebilirse de, Yüksek 4. Ceza Dairesi’nin, sanığa 
eylemlerinin  suç oluşturduğuna ilişkin bozma kararında, sanığa öncelikle ‘ ispat hakkı ’  tanınması 
zorunluluğuna işaret etmesi gerektiği ve daire kararına yönelen itirazın bu değişik gerekçeyle 
kabulüne karar verilmesi düşüncesinde olduğundan, kararın oluşumunda anılan ön sorunun   
bulunmadığı ve    sanığa ispat hakkı tanınmasına gerek bulunmadığına ilişkin çoğunluk görüşüne 
katılmadığını belirtmiştir. Bir kurul üyesi de; somut olayda sanığa ispat hakkı tanınması gerektiği 
görüşüyle karşı oy kullanmıştır.  ’’ (CGK, 11.07.2006, 4-162/181)     Parlar,  Hatipoğlu, Hakaret 
Suçu, s. 280.                                                                                                                                                                           
360 Soyaslan, Özel Hükümler, s. 258-259; Erman, Hakaret Suçları, s. 249; Artuç, Kişilere Karşı 
Suçlar, s. 1141; Malkoç, Ceza Kanunu, s. 513; Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 325; Çetin, Hakaret 
Suçları, s. 95. 
361 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 82.; Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1141; Malkoç, 
Ceza Kanunu, s. 513. 
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kapsamayacağından sanığın bu fiil dolayısıyla sorumluluğu devam eder.362 Önceki 

yasa döneminde, fail aynı fiille hem hakaret hem de sövme suçunu işlemişse, farklı 

nev’iden fikri içtima kuralı gereğince, hakaretten beraat etmiş olsa bile, sövme 

suçuna ilişkin ceza sorumluluğunun devam ettiği kabul edilmekteydi. Yeni yasada da 

bu sonuç değişmemektedir. 363 

 

 İsnat edilen fiilin belirli olabilmesi için bazı şartlar gerekmektedir. Bu 

şartlar, fiilin şahsa, konuya, yere, zamana ve şekle ait bir takım tamamlayıcı unsurları 

taşımasıdır. Ancak bunların hepsinin birlikte aynı olayda bulunması 

gerekmemektedir. İsnat edilen fiilin bütün ayrıntılarının belirtilmiş olması 

aranmamaktadır. İsnat edilen fiili belirlemeye yetecek derecede açıklık bulunması 

yeterlidir.364 

 

 Örneğin, sanık mağdura ‘hırsız’ dediğinde, mağdur hakkında sübjektif bir 

değerlendirmeyi içeren bu sözde belirli bir fiil isnat edilmediğinden bu olaya 127. 

madde uygulanamaz. Ancak sanık mağdura ‘evimden hırsızlık yaptı’ derse, hırsızlık 

fiilinin esasını oluşturan somut olay gösterildiğinden mağdura belirli bir fiil isnat 

edilmiş sayılır ve diğer koşulların da bulunması durumunda somut olaya 127. madde 

uygulanabilecektir.365 Başka bir örnek vermek gerekirse; bir kimse diğerine ‘ rüşvet 

aldın’ dediğinde fiile ilişkin tamamlayıcı unsurlar olmadığı için ispat iddiası kabul 

olmaz. Ancak bir kimse diğerine ‘ sen A. adlı kişinin şu işini halletmek için rüşvet 

aldın, bu yüzden A. adlı kişi banka hesabına şu kadar para yatırmıştı ’ dediğinde, 

rüşveti ne zaman, nerede ve ne surette aldığına ilişkin tamamlayıcı unsurlar yer aldığı 

için, diğer şartların da olması halinde isnadın doğruluğunun ispatına olanak 

tanınacaktır.366 

 

                                                 
362 Malkoç, Ceza Kanunu, s. 513;   Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 325; Çetin, Hakaret Suçları, s. 
95.       
363 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 154. 
364 Çetin, Hakaret Suçları, s. 96; Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 325. 
365 Çetin, Hakaret Suçları, s. 96. 
366 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 325; Çetin, Hakaret Suçları, s. 95; Parlar-Hatipoğlu, Hakaret 
Suçları, s. 276.  
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            2. Mağdura İsnat Edilen Fiilin Bir Suç Oluşturması ( Mutlak 

İspat Hakkı) 

 
 İsnadın doğruluğunun ispat edilebilmesi için aranan ikinci şart, mağdura 

isnat edilen fiilin bir suç oluşturmasıdır. Bu maddenin uygulanabilmesi için sanığın 

mağdura somut bir fiil isnat etmesi yeterli olmayıp, bu fiilin aynı zamanda suç 

oluşturması gerekmektedir.367 Örneğin, bir kadına ‘ sen G ile seviştin’ sözünde belirli 

bir fiil isnat edildiği halde, isnat edilen fiil suç oluşturmadığı için bu durumda 127. 

madde uygulanamaz. Ancak bu da bir fiil isnadı olduğu için, mutlak nitelikte 

olmayıp, 127. maddenin ilk fıkrasının 3. cümlesindeki koşullara bağlanan, nispi 

nitelikte ispat hakkı kapsamındadır.368 Mağdura isnat edilen fiildeki suçun TCY’da 

ya da özel yasalarda yer alması önemli değildir. Ancak isnat suç değil de kabahat 

niteliğindeyse somut olaya bu madde uygulanamaz. Eğer isnat, kabahat kapsamında 

ise, ispatı mümkün olmayacaktır.369 

 

3. Hakaretin Yapıldığı Anda İsnada Konu Olan Suç Dolayısıyla 

Bir Hüküm Verilmemiş Olması  
             

 İsnadın doğruluğunun tespit edilebilmesi için gereken şartlardan biri de 

hareketin yapıldığı anda, isnada konu olan suç dolayısıyla bir hüküm verilmemiş 

olmasıdır.  

 

  Hakaretin yapıldığı sırada, isnat edilen suç nedeniyle, herhangi bir 

soruşturma ya da kovuşturmaya başlanılmamış olup olmamasının önemi yoktur. 

Hakaretin yapıldığı anda isnada konu olan suç dolayısıyla dava açılmış ve bu davada 

beraat kararı verilmiş ve bu karar kesinleşmişse, aynı konuda açılacak ikinci bir dava 

ile isnadın kanıtlanmasına olanak bulunmamaktadır370           

                                                 
367 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 327;  Çetin, Hakaret Suçları, s. 96. 
368 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 154-155; Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 327.  
369 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 154. 
370 Çetin, Hakaret Suçları, s. 117.  
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                  Hakaretten önce, mağdur hakkında açılan davanın kesinleşmiş bir 

mahkumiyet kararı ile sonuçlanmış olması durumunda, 127. maddenin ikinci fıkrası 

ispat iddiasının kabul edilmesine izin vermemektedir.371 Çağdaş bir ülkede, bir 

suçtan yargılanarak mahkum olmuş ve resosyalize olmuş bir kişiye sürekli geçmişini 

hatırlatmak, sürekli vatandaşların hakaretine maruz bırakmak söz konusu olamaz.372 

Bu kişi hakkında verilen kesin hüküm, mahkumiyet dışında başka bir hükümse, 

eylem ispat edilmemiş sayılacağı için, bu fiil isnat edilerek yapılan hakaret suç 

oluşturacaktır.373 

 

 127. maddenin 1. fıkrasında, eski yasanın 481. maddesindeki düzenlemeden 

farklı olarak, isnada konu olan fiilin suç oluşturması yeterli sayılmış, bu suçtan 

dolayı mağdur hakkında ceza kovuşturmasına başlanmış olması şeklinde bir şart 

aranmamıştır. Ayrıca, eski yasadaki isnadın ispatlanamaması halinde cezanın 

ağırlaştırılacağına ilişkin düzenleme, yeni yasada yer almamıştır.374 

 

            4. İsnadın İspatına İmkan Tanınan Diğer Durumlar (Nisbi İspat 

Hakkı) 
 

              127. maddenin 1. fıkrasının ikinci cümlesi, kesin hüküm bulunmayan 

durumlarda, isnadın gerçeğe uygunluğunu ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan 

fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına ya da 

şikayetçinin ispata rızasının bulunmasına bağlı olduğunu düzenlemektedir.  
  
            Hakaret suçu ile ilgili davaya bakan mahkeme, isnadın suç teşkil eden bir 

fiil olup olmadığını araştırıp, suç olmadığını belirlediğinde, bu durumda isnadın ispat 

isteminin kabul edilmesi, isnat edilen fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında 

                                                 
371 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1140. 
372 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 84. 
373 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1140. 
374 Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçları, s. 277. 
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kamu yararı bulunmasına ya da kendisine hakaret edilen kişinin ispata razı olmasına 

bağlıdır.375 

 

a. Kamu Yararı 
 

Hakaretin konusunu oluşturan fiilin kamuoyu tarafından bilinmesinde yarar 

varsa isnadın ispatlanmasında kamu yararı vardır.376 İsnadın ispatında kamu 

yararının var olup olmadığını tespit hukuki değil, fiili meselelerden olduğundan, 

somut olaya bakan hakim tarafından, somut olayın özellikleri de değerlendirilerek 

tespit edilecektir.377 

              

Kamu yararı, kamunun gereksinimleriyle ya da ulusal birliğin, devletin 

gereksinmeleriyle ilgili olan ve bunları karşılayan, topluma, ulusa, devlete istifadeler 

sağlayan yarar olarak tanımlanabilir.378  Hakarete konu olan fiilin kamuoyu 

tarafından bilinmesinde genel yarar varsa, bunun kanıtlanmasında kamu yararının 

olduğu kabul edilmektedir. Kamu görevlerine bunu hak eden yetenekli kişilerin 

atanmaması, kamu görevlilerinin görevlerini yasaya uygun şekilde yapmamaları, 

kamu kaynaklarının amaç dışında kullanılması gibi haller bu durumun klasik 

örneklerindendir.379 Mağdur kamu görevlisi ise, yaptığı görevin yerine getirilmesi ile 

ilgili olarak yapılan isnatlar ile ilgili olarak açılan hakaret davalarında, yapılan 

isnadın doğru olup olmadığının tespitinde kamu yararının olduğu kabul edilerek, 

mağdur ispata razı olmasa bile, faile isnadın ispatı imkanının tanınması 

gerekmektedir.380  

 

Kamu hayatında rol almamış kişinin ya da rol almaya talip olmayan kişinin 

işlediği iddia edilen bir fiilin doğru olup olmadığının bilinmesinde kamu yararı 

                                                 
375Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1138; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 156-157; Tarhan, 
Tehdit ve Hakaret, s. 328. 
376 Çetin, Hakaret Suçları, s. 118.    
377 Erman, Hakaret Suçları, s. 261;  Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1138. 
378 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 156-157. 
379 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 157; Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 363. 
380 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1137. 
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bulunmamaktadır. Örneğin, bir vatandaşın önceden işlemiş olduğu hırsızlık suçunun 

basın yoluyla açıklanmasında kamu yararı olmamasına karşın, bir bakanın önceden 

işlemiş olduğu hırsızlık suçunun açıklanmasında kamu yararı vardır.381 Ancak, 

kişilerin özel yaşamı ile ilgili olmasına rağmen, kamusal yaşamı ilgilendiren bir 

isnadın ispatında kamu yararı vardır. 382 

  

 Kamu görevine ilişkin isnadın yapılmasından sonra, hakaret suçunun 

mağdurunun memurluk sıfatının kalkmış olması, ispat hakkı üzerinde olumsuz bir 

etki oluşturmayacaktır.383 

                   

              Kamu yararı ile kamunun merakı arasında fark bulunmaktadır. Mağdurun 

kişiliğinden dolayı bazı fiilleri işleyip işlemediğinin bilinmesinde kamu yararı olduğu 

kabul edilse bile, bu fiillerin onun kamunun kontrolüne arz ettiği hayat bölümüne 

inhisar ettiği unutulmamalıdır. Özel hayatın, resmi hayata etkisinin bulunmadığı 

durumlarda, bu hayata ait bir fiilin bilinmesinde kamu yararı bulunmamaktadır. Öte 

yandan, isnadın haklı sebebe dayandığından ve ispat isteminin kamu yararı sebebiyle 

kabulünün gerektiğinden söz edilebilmesi için, failin bu isnatta bulunması için 

mantıksal bir neden bulunması gerekmektedir. Bu şekilde mantıksal bir nedenin 

bulunmadığı durumlarda, kamu yararından bahisle ispat hakkının tanınması ulu orta 

hareketleri cezasız bırakmak sonucuna götürür. Bundan dolayı kişilerin kamusal 

yaşamına yansıması olmayan özel yaşamına ilişkin isnatların ispatında, kamu yararı 

bulunmamaktadır. Doktrinde ve uygulamada, daha önce söylediğimiz gibi kamu 

görevlilerinin görevlerini kötüye kullanmaması, kamu görevine yetenekli kişilerin 

atanması ve kamu kaynaklarının amaç dışı kullanılmaması gibi durumlarda kamu 

yararının bulunduğu kabul edilmektedir.384 

 

 Kusurun ya da eksikliğin belirtilmesi yoluyla; örneğin bedensel engelli 

birine, kör, topal denmesi gibi, hakaret edilmesi durumunda, bu hususun ispatında 

                                                 
381 Çetin, Hakaret Suçları, s. 97. 
382 Erman, Hakaret Suçları, s. 157. 
383 Erem, Ceza Kanunu Şerhi, s. 2283. 
384 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1138.   
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kamu yararı yoktur.385 Aynı zamanda, kişinin özel hayatına ilişkin olarak yapılan 

isnatların ispatına izin verilmemelidir. Eğer buna izin verilirse, kişinin anayasal 

güvence altında olan özel hayatının gizliliğinin ihlali söz konusu olacaktır.386 

  

 İsnadın ispatında kamu yararının bulunup bulunmadığının takdiri davaya 

bakan hakime aittir. Kamu yararı kavramı oldukça geniş bir anlam taşımaktadır. 

Ancak, isnadın ispatına imkan tanımak kural olmayıp istisnai bir durumdur. Asıl 

olan, bireyin şeref ve haysiyetinin korunmasıdır.387 

 

b. Mağdurun İspata Razı Olması                                                            
 

Şikayetçinin isnadın ispatına razı olduğu durumlarda, , isnadın ispatında 

kamu yararının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, ispat istemi kabul edilir. Yani 

mağdurun rızasının bulunması durumunda, kamu yararının olup olmadığına 

bakılmadan, failin ispat talebi kabul edilecektir.388 Bu başlık altında isnadın ispatı 

için, mağdurun şikayeti üzerine fail hakkında hakaretten dava açılmış ve hakaret 

suçunun mağdurunun isnadın gerçeğe uygun olup olmadığının ispatına açık olarak 

rıza göstermiş olması gerekmektedir. Mağdurun fail tarafından yapılan isnadın ispatı 

teklifine cevap vermemesi ya da mağdurun dava dışı sözlü veya yazılı beyanda 

bulunması yeterli değildir. Mahkeme dışındaki ispata rıza göstermeye yönelik 

talebin, hakim huzurunda tekrar edilmesi gerekmektedir. Hakaret suçunun mağduru 

birden fazla ise ve mağdurlardan bazıları ispata rıza gösterip bazıları göstermiyorsa, 

sanığın ispat istemi kabul edilemez.389 Ancak, hakaret suçunun mağdurlarından 

birinin ispata rıza göstermemesine rağmen, somut olayda kamu yararının varlığı 

saptandığı takdirde, failin isnadın ispatı talebi kabul edilecektir.390 

 

                                                 
385 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 324. 
386 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 363. 
387 Yenidünya-Alşahin , Şerefe Karşı Suçlar, s.  83. 
388 Arısoy, Hakaret, s. 196. 
389 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 329; Çetin, Hakaret Suçları, s. 97. 
390Erman, Hakaret Suçları, s. 264. 
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Açıkça ve şartsız bir şekilde ispata rıza gösteren mağdur, artık bundan 

vazgeçemez.391 Yasada açıkça bu konu için mağdurun ne zaman kadar rıza vereceği 

gösterilmediği için, mağdur hüküm kesinleşinceye kadar isnadın ispatına rıza 

gösterebilir.392 

 

Hakaret suçuna ilişkin olarak birden fazla kişinin şikayet hakkı varsa, 

bunlardan bir ya da bir kaçı şikayetçi olmuş, diğerleri ise bu haklarını 

kullanmamışlarsa, bu kişiler isnadın ispatını isteyen şikayetçilere engel 

oluşturmaz.393 

 

5. İsnada Konu Olan Suç Hakkında Hükümlülük Kararı 

Verilmesi 
 

Yasa’nın 127. maddesine göre, hakaret suçu ile isnat edilen ve suç oluşturan 

fiilin, isnat edildikten sonra ispat edilmesi durumunda hakaret eden kişiye ceza 

verilmeyecektir. Buna göre, hakaret ile isnat edilen fiilin bir suçla ilgili olması ve bu 

suçtan dolayı mağdurun yargılanıp mahkum edilmesi ve bu mahkumiyet kararının 

kesinleşmesi gerekmektedir.394 

 

İsnadın ispatına ilişkin yapılan yargılama sonunda hakaret suçunun mağduru 

hakkında mahkumiyet kararı yerine, beraat, red, ceza verilmesine yer olmadığı  

kararı ya da  güvenlik tedbirine ilişkin karar verilmiş ise, fail hakaret suçundan 

dolayı cezalandırılacaktır.395 İsnada konu olan suç affa uğramış ise, bu suçu 

kovuşturma imkanı kalmadığı için isnat iddiası kabul edilmeyecektir.396 

 

                                                 
391Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 82. 
392 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1139. 
393 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 162. 
394 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 248; Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 
82. 
395 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 328. 
396 Dönmezer, Kişilere Karşı Cürümler, s. 296. 
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Aynı zamanda, hakaret ile mağdura isnat edilen fiil ile ilgili olarak savcılık 

tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişse, isnat ispat edilmiş 

sayılmayacağı için faile ceza verilecektir.397 

 

C. İSNADIN DOĞRULUĞUNUN İSPATININ YAPILACAĞI 

MAHKEME 
 

Önceki yasada isnada konu fiilin suç oluşturması durumunda, hakaret 

suçuna ilişkin yargılamayı yapan mahkemenin, ispat konusunu bekletici mesele 

yapamayacağı ve konunun başka merci tarafından sonuçlandırılmasının 

beklenemeyeceği düzenlenmişti. 398                        

 Yeni yasanın 127. maddesinde yukarıda belirtildiği şekilde bir zorunluluk yer 

almamaktadır. İsnadın doğruluğunun ispatı, hakaret suçundan dolayı açılan davanın 

görüldüğü mahkemede yapılmamaktadır. Hakaret suçunun işlendiği iddiasıyla açılan 

davaya bakan mahkeme, yapılan isnadın bir suç oluşturması durumunda, bu suçun 

gerçekten işlenmiş olup olmadığının ortaya çıkarılmasını bekletici mesele kabul 

ederek, bu nedenle açılmış ya da açılacak olan davaların sonucunu beklemelidir. 

İsnadın doğru olup olmadığı, isnadın konusu suça ilişkin açılan davaya bakan ceza 

mahkemesinde incelenecektir.399 

 

İsnadın ispatı konusu, iştirak halinde işlenen hakaret suçları açısından önem 

taşımaktadır. İştirak halinde işlenen hakaret suçunda, isnadın ispat edilmesi 

durumunda tüm suç ortakları bundan yararlanacaktır.400 

              D. Mağdurun Ölümü Halinde İspat Hakkının Kullanılması 

         

                                                 
397 Soyaslan, Özel Hükümler, s. 261; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 166. 
398 Dönmezer, Kişilere Karşı Cürümler, s. 298. 
399 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 327-328; Çetin, Hakaret Suçları, s. 97; Kayançiçek, Şerefe Karşı 
Suçlar, s. 172. 
400 Mustafa Ruhan Erdem, Faillik ve Suç Ortaklığı, Hukuki Perspektifler Dergisi, S: 5, Aralık 2005, 
s. 214. 
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            Mağdurun şikayet hakkını kullanmadan ölmesi durumunda, yasada açıklık 

olmadığı için, rızaya dayalı olarak ispat hususunun mümkün olup olmayacağı 

konusunda öğretide görüş birliği bulunmamaktadır. 

 

            Bir görüş, mağdurun şikayet hakkını kullanmadan ölmesi durumunda, faile 

hiç bir şekilde ispat hakkının tanınmaması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu görüşün 

gerekçesi, ispat talebini karşılayabilecek, ölen mağdura karşı kullanılacak ispat 

vasıtalarına layığı ile karşı koyabilecek ve bu vasıtaları çürütebilecek bir taraf 

mevcut değildir.401 Bize göre de bu görüş isabetlidir. Çünkü bu suçun mağduru ve 

dolayısıyla hakkın sahibi ölenin yakınları olmayıp, ölen kişinin bizzat kendisidir.402                

  

               Diğer bir görüşe göre ise, mağdur şikayet etmeden ölürse, yasanın 131. 

maddesinde sayılan yakınlarının şikayette bulunabileceğinin gösterilmiş olması 

karşısında, bu kişilerin ispatın isnadına rıza gösterme yetkileri vardır.403 

                 

            Hakaret suçunun mağduru şikayet hakkını kullandıktan sonra ölürse, rıza da 

söz konusu olmayacağı için, rızaya bağlı isnadın ispatı da söz konusu olmayacaktır. 

Bu hakkın mağdurun mirasçılarına geçmesi de mümkün değildir.404 Eğer isnadın 

ispatında kamu yararı varsa, zaten bu durumda mağdurun rızası aranmayacağı için, 

isnadın ispatı mümkündür.  Hakaret suçu ile isnat edilen fiil suç teşkil etmekte ise, 

mağdurun ölümünden dolayı düşme kararı verilmesi gerektiğinden isnadın ispatı da 

mümkün değildir.405 

 

          E. İSPATIN SONUCU 

 
          Yeni yasada, isnadın ispatına ilişkin yapılan yargılamada verilecek karara 

göre, hakaret suçuna ilişkin yapılan yargılamada ne karar verileceğine ilişkin açık bir 
                                                 
401 Erman, Hakaret Suçları, s. 266; Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1139. 
402 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 173-174. 
403 Arısoy, Hakaret, s. 196. 
404 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 174; Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 329; Erman, Hakaret 
Suçları, s. 266. 
405 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 175.  
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düzenleme bulunmamaktadır. Önceki yasanın 481. maddesinin 7. fıkrasında, isnadın 

ispatına ilişkin yapılan yargılamada sanığın suçu işlediğinden bahisle mahkumiyet 

kararı verilmesi durumunda, fail hakkında düşme kararı verileceği düzenlenmişti. 

 

            Öğretide bir görüş, hakaret suçu ile isnat edilen fiilin ispat edilmesi 

durumunda, hakaret suçunun faili hakkında düşme kararı verilmesi gerektiğini ileri 

sürmüştür.406 

 

            Diğer bir görüş ise, isnadın ispat edilmesi durumunda, hakaret suçunun faili 

hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi gerektiğini ileri 

sürmüştür.407 

               

                Bu konudaki son görüş ise, isnadın ispatını hukuka uygunluk 

nedenlerinden biri olarak kabul ettikleri için, isnadın ispat edilmesi durumunda fail 

hakkında, CMK’nın 223/2-d fıkra ve bendi gereğince beraat kararı verilmesi 

gerektiğini ileri sürmüştür.408 Bu görüş, yasanın 127. maddesinin gerekçesinde, 

isnadın doğruluğunun ispat edilmiş olması karşısında, hakaret suçunun hukuka 

aykırılığının ortadan kalktığının ve bundan dolayı hakaret eden fail hakkında beraat 

kararı verilmesinin belirtildiğine işaret ederek görüşlerini desteklemişlerdir.409 

              
            Önceki yasanın 481. maddesinin 8. fıkrasında, isnadın ispatlanamaması 

durumunda, ispat hakkını kötüye kullanan hakaret suçunun faili hakkında verilecek 

para cezasının on katı, hapis cezasının ise yarı oranında artırılacağı düzenlenmişti. 

Hem yasal hem de anayasal bir hakkını kullanmasından dolayı bir kişinin ceza 

sorumluluğunun bulunduğundan söz edilemez. Bu yüzden, isnadın 

ispatlanamamasından dolayı cezanın artırılmasını öngören düzenlemeye yeni yasada 

yer verilmemiştir.410 

                                                 
406 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 82; Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 
250; Çetin, Hakaret Suçları, s. 98;  Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 364. 
407Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1139. 
408 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 326; Malkoç, Ceza Kanunu, s. 176, Kayançiçek, Şerefe Karşı 
Suçlar, s. 176. 
409 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 176. 
410 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 177;  Tarhan, Hakaret ve Tehdit, s. 326. 
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            VII. İSPAT EDİLMİŞ FİİLİNDEN SÖZ EDİLEREK KİŞİYE 

HAKARET EDİLMESİ                                                     

                                                                           
127. maddenin ikinci fıkrasına göre;  işlediği bir suç nedeniyle 

cezalandırılmış olan kişiye bu suçtan bahisle hakarette bulunan kimse hakaret 

suçundan cezalandırılacaktır. Yani, işlediği bir suç nedeniyle cezalandırılmış kişiye 

hakaret eden kişi, 127. maddenin ilk fıkrasından yararlanamayacaktır. 

 

Cezasını çekmiş olan mahkumun suçu oluşturan fiili kural olarak başkalarını 

ilgilendirmez. Mahkeme kararı ile ispat edilmiş fiilin, sonsuza kadar bahis konusu 

edilmesi, cezanın infazından beklenen amaçlarla uyuşmamaktadır. Cezasını çekmiş 

mahkum, tüm ömrü boyunca yasa dışı kalmamalıdır. Aynı zamanda cezasını çekmiş 

olan mahkuma, suçunun sürekli hatırlatılması iktisadi faaliyetine ciddi bir engel 

oluşturabilir. Ancak, haber verme ya da eleştiri veya tarihsel olayları aydınlatma 

haklarından birinin kullanılması dolayısıyla, infaz edilmiş bir mahkumiyetten 

bahsediliyorsa, bu hakların kullanılabilmesine ilişkin koşulların bulunup 

bulunmadığını araştırmak amacıyla, eski mahkumiyetin bulunduğu ispat olunabilir. 

Böyle bir durumda ceza sorumluluğu, fiil hukuka uygun olduğu için bulunmaz. 

Örnek vermek gerekirse, banka tarafından belli bir tacirle ilgili sorulan soruya, bu 

tacirin hileli iflastan dolayı mahkum edilmiş olduğunu söyleyen kişi hem fiili hukuka 

uygun olduğu, hem de tahkir kastı olmadığından cezalandırılmaz.411 

Savcılık tarafından yapılan hazırlık soruşturması sonunda takipsizlik kararı 

verilmiş ya da açılan dava sonunda mahkeme tarafından yargılama sonunda beraat 

veya düşme kararı verilmiş olan kişiye,  soruşturma veya kovuşturma konusu fiilden 

dolayı hakaret eden kişiye diğer koşullarında bulunması durumunda ceza verilir.412 

VIII. HAKARET SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
 

A. İÇTİMA 

                                                 
411 Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 279.   
412 Çetin, Hakaret Suçları, s. 119.   
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1. Gerçek İçtima 

 
Ceza hukukunda prensip olarak ne kadar fiil varsa, o kadar suç, ne kadar suç 

varsa o kadar da ceza vardır. Gerçek içtima kuralı gereğince, istisnai haller dışında, 

sanığa işlediği her suçtan dolayı ayrı ceza verilecek ve verilen cezalar da 

bağımsızlıklarını koruyacaktır.413 

 

Hakaret suçunun tek başına ya da başka suçlarla birlikte işlenmesi 

mümkündür. Özellikle uygulamada sıklıkla karşılaşıldığı üzere hakaret suçu kasten 

yaralama ya da tehdit suçlarıyla birlikte işlenebilmektedir. Bu gibi durumlarda, 

sanığın işlediği her bir suç ayrı ayrı cezalandırılmaktadır. 

 

2. Bileşik (Mürekkep) Suç  
 

Daha önce anlattığımız gibi gerçek içtima gereği, ceza hukukunda prensip 

olarak kaç tane fiil varsa, o kadar suç, ne kadar suç varsa o kadar ceza vardır. Bu 

kuralın istisnalarından biri ise bileşik suçtur. Yasanın 42. maddesine göre,  her biri 

kanuni tipe uygun, başlı başına suç sayılan fiillerden biri diğerinin unsuru ya da 

ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek sayılan suç bileşik suçtur. Bileşik 

suçta, ilk fiil suç yolunda ilerle sayıldığı için, ikinci ve ağır neticeli suçun yanında 

yasadaki tarifeye uygun şekilde erimektedir.414 Bu tanıma göre hakaret suçu, başka 

bir suçun unsurunu ya da ağırlaştırıcı nedenini oluşturuyorsa, hakaret suçu nedeniyle 

fail ayrıca ceza verilmeyecektir. Örnek vermek gerekirse,  yasanın 94. maddesinde 

düzenlenen işkence suçunun oluşabilmesi için, failin mağdura insan onuruyla 

bağdaşmayan davranışlarda bulunması gerekmektedir. Maddenin gerekçesinde insan 

onuruyla bağdaşmayan davranışlar içine hakaret suçu da girdiği için fail, suçun 

unsurlarından birini oluşturan hakaret suçu için ayrıca cezalandırılmayacaktır.415 

                                                 
413 Mahmut Koca, Fikri İçtima, CHD., Y: 2, S: 4, Ağustos, 2007, s. 197. 
414 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 337-338. 
415 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 352.  Öğretide bir görüş, işkence ve eziyet suçunun oluşabilmesi 
için özel kastın gerektiği, hakaret suçu için ise genel kastın varlığının yeterli olduğu, böyle bir 
durumda, fikri içtima kuralları gereğince faile en ağır suçtan ceza verilmesi gerektiği ileri sürülmüştür. 
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Yasanın 265. maddesinde düzenlenmiş olan kamu görevlisine karşı görevini 

yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanılması suçu ile birlikte 

genellikle kamu görevlisine karşı hakaret suçu da işlenilmektedir. Böyle bir durumda 

hakaret suçu, kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme suçunun unsuru 

ya da ağırlaştırıcı nedeni olmadığı için fail hakaret suçundan da ayrıca 

cezalandırılacaktır.416 Yargıtay konu ile ilgili vermiş olduğu bir kararında, sanığın 

etkin direnme suçu ile birlikte kamu görevlisine karşı hakaret suçunu işlediği somut 

olayda, yasanın 265. maddesinde düzenlenen kamu görevlisine etkin direnme 

suçunun unsurlarının ‘… engellemek amacıyla cebir ve tehdit ’ olarak gösterildiği 

sanığın kamu görevlisine hakaret suçunun bu suçun unsurları içinde kalmadığını 

dolayısıyla sanığın hakaret suçundan da gerçek içtima kuralları gereğince ayrıca 

cezalandırılması gerektiğini belirterek bu görüşe katılmıştır.417 

 

3. Zincirleme Suç 
Yasanın 43. maddesinde düzenlenen zincirleme suç hükümleri, failin aynı 

suç işleme kararı ile aynı kişiye karşı, farklı zamanlarda birden fazla hakaret suçu 

işlemesi durumunda uygulanacaktır. Zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi 

için, işlenen suçların hepsinin de hakaret suçu olması gerekmektedir. Zincirleme suç 

kapsamında sayılacak hakaretlerin, somut olgu isnadı ya da sövmek biçiminde 

işlenmesi,  yüze karşı veya gıyapta olması halinde sonuç değişmeyecektir.418 Ancak 

önceki yasanın yürürlükte olduğu zamanlarda ise Yargıtay farklı yönde kararlar 

vermekteydi.419 

 

Bu suçların ortak özelliği, aynı suç işleme kararı ile işlenmiş olmalarıdır. 

Hakim, sanığın suç kararında birlik olup olmadığını gerekçesini de göstererek takdir 

edecektir. Buradaki suç kararı kavramı, suç kastı kavramından daha geniş ve genel 

bir anlama sahiptir. Yargıtay, bir suç işleme kararının varlığı saptanırken, hakimin 

                                                                                                                                          
Mustafa Özen, ‘‘ 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Özel Hükümlerine İlişkin Düşünceler’’, Türkiye 
Barolar Birliği Dergisi, S: 63, Ankara, 2006, s. 100. 
416 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1143; Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 725. 
417 (4.CD. 14.04.2008, 2244/6396) (yayınlanmamıştır.) Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 340. 
418 Arısoy, Tehdit ve Hakaret, s. 199. 
419 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 345. 
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her suç çokluğunda, kuşkusuz,  eylemlerin işleniş biçimlerindeki benzerlik yada tek 

düzelik, benzer fırsatları değerlendirme, yasa sistematiğine göre suçla korunan 

hukuki varlık, değer ya da yarar, suçu oluşturan fiilin yöneldiği maddi konu olan kişi 

ya da şeyin özellik ve başkalıkları, suçlar arasındaki zaman aralığı ve bunlara benzer 

daha bir çok dışa yansıyan verilerden yararlanabileceğini ve bunlara 

dayanabileceğini belirtmiştir.420 

  

Gıyapta hakarette, hakaretin üç ya da üçten fazla kişiye söylenerek 

gerçekleştirilmesi suçun unsuru olduğundan, burada tek suç vardır ve zincirleme suç 

hükümleri uygulanmaz.421 Ancak fail, üç kişiye mağdurun hırsız olduğunu, başka 

zaman ve yerde başka üç kişiye mağdurun dolandırıcılık yaptığını, bunlardan başka 

yer ve zamanda, başka kişilere mağdurun zina yaptığını söylerse bu durumda fail 3 

ayrı gıyapta hakaret suçu işlemiş olacaktır.422 

 

Tek bir fiille, birden fazla kişiye karşı, aynı hakaret suçunun işlendiği 

durumlar öğretide, aynı neviden fikri içtima durumlarından biri olarak 

gösterilmektedir. Önceki yasanın yürürlükte olduğu zamanlarda Yargıtay verdiği 

kararların çoğunluğunda, hakaret suçunun mağdurlarının sayısı topluluk oluşturacak 

derecede ve fail bu topluluğun tümüne hakaret etmişse ya da topluluğa mensup olan 

kişiler teşhis ve tayin edilmişse, ortada tek suçun olduğunu kabul etmişti. Ancak, 

mağdurlar topluluk teşkil etmemekte ve fail bu kişilerin her birinin şerefini ayrı ayrı 

ihlal etmek istemişse gerçek içtima kurallarının uygulanması gerektiğini 

belirtmekteydi.423 

 

5237 Sayılı Yasa’nın 43. maddesinin ikinci fıkrasında, fail tek fiille aynı 

suçu birden fazla kişiye işlediği durumlar zincirleme suç kapsamında sayılacaktır. Bu 

düzenlemeye göre fail, tek bir fiille birden fazla kişiye hakaret ettiğinde faile tek ceza 

                                                 
420 Çetin, Hakaret Suçları, s. 40. 
421 Arısoy, Hakaret, s. 200.      
422 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 345. 
423 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 350-351. 
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verilecek ve 3. maddenin ikinci fıkrasının yollaması ile 43. maddenin birinci 

fıkrasına göre, cezasında zincirleme suç hükümlerine göre artırım yapılacaktır.424 

 

Fail tek fiille, farklı zamanlarda, birden çok kişiye karşı farklı suçlar 

işlemişse bu durumda, farklı nev’iden fikri içtima kuralları uygulama alanı 

bulacaktır.425 

 

              Önceki  yasanın 268 ve 483/2. maddelerinde, ‘ resmi kurullar ’a hakaret 

edilmesi durumunda, suç kurula karşı işlenmiş sayılarak faile tek ceza verilmekteydi. 

Yeni yasanın 125. maddenin son fıkrası ise, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine 

görevlerinden dolayı hakaret edilmesi durumunda, suçun kurul üyelerine karşı 

işlenmiş sayılacağını ancak bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümlerinin 

uygulanacağını düzenlemiştir. 
 

Bu düzenlemeye göre, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı 

hakaret suçu ayrı bir suç olarak yeni yasada yer almadığından, bu kişilere 

görevlerinden ötürü hakaret edilmesi durumunda suç kamu görevlisine karşı işlenmiş 

kabul edilerek, herhangi bir topluluğa yönelik işlenen hakaret suçlarında olduğu gibi 

zincirleme suça ilişkin hükümler uygulanacaktır.426 

 

4. Farklı Nev’iden Fikri İçtima              
              Tek bir fiille yasada yer alan birden fazla suçun ihlal edilmesi olan fikri 

içtima yasanın 44. maddesinde düzenlenmiştir. 

                  

                Bu başlık altında incelenmesi gereken konulardan biri, fiili sövmelerde 

mağdura ‘ tokat atılması ’ fiilidir. Bir görüşe göre, burada sadece kasten yaralama 

suçu oluşur; çünkü tokat atma fiili vücuda acı veren bir fiildir. Diğer bir görüş ise, bu 

tür durumlarda failin amacına bakılması gerektiğini ileri sürmektedir. Buna göre, fail 

                                                 
424 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 352. 
425 Centel-Zafer-Çakmut, Şerefe Karşı Suçlar, s. 53. 
426 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 319; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 356-357. 
                                                                  DÜZELTME 
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mağdura sadece bedensel zarar verme amacı ile tokat atmışsa kasten yaralama, eğer 

mağduru küçük düşürme amacıyla tokat atmışsa bu durumda sövme suçunu işlemiş 

sayılacaktır.427 Bizim de katıldığımız görüşe göre ise, bu tür bir olayda hem kasten 

yaralama hem de sövme suçu oluşmakta ve bu durum farklı nev’iden fikri  içtima 

kuralları ile açıklanmaktadır. Yani bu tür bir olayda yasanın hem 125/1 hem de 86/2 

hükümleri ihlal edilmiş olmakta, farklı nev’iden fikri içtima kuralları gereğince fail 

hakaret suçuna ilişkin cezanın üst sınırı daha yüksek olduğu için hakaret suçundan 

dolayı cezalandırılacaktır.428 

 

               Burada incelenmesi gereken başka bir konu da hakaret suçu ve şantaj suçu 

arasındaki ilişkidir. Yasanın 107. maddesinin ikinci fıkrasında, kendisine ya da 

başkasına çıkar sağlamak amacıyla bir kimsenin şeref ya da saygınlığına zarar 

verecek nitelikteki hususların açıklanacağı ya da isnat edileceği tehdidinde bulunursa 

107. maddenin  ilk fıkrasının uygulama alanı bulacağı düzenlenmiştir. Örnek vermek 

gerekirse, fail, mağdurun şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikteki bir olayı 

açıklayacağı tehdidinde bulunarak, kendine ya da bir başkasına çıkar sağlamaya 

zorlarsa, hem şantaj hem de hakaret suçu işlemiş olacaktır.429 

             

                Yasanın 267. maddesinde düzenlenen iftira suçu, bir suç isnadını içerdiği 

için, mağdurun şeref ve haysiyetini de zorunlu olarak zedelediği için, bu açıdan 

hakaret suçunu oluşturduğu yani, her hakaret, iftira suçu teşkil etmese de, her iftira 

fiili aynı zamanda hakaret suçunu oluşturmaktadır.430 Buna göre, iftira suçunun 

işlenmesi ile, yani bir fiil ile yasanın değişik hükümleri zorunlu olarak ihlal 

edileceğinden, farklı nev’iden fikri içtima kuralları gereğince, failin cezası daha ağır 

olan iftira suçundan cezalandırılması gerekecektir.431 

 

B. TEŞEBBÜS 

                                                 
427 Soyaslan, Özel Hükümler, s. 244. 
428 Erman, Hakaret Suçları, s. 117-118; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 362-363. 
429 Erman, Hakaret Suçları, s. 234-235. 
430 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 362. 
431 Önder, Özel Hükümler, s. 228; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 362-363. 
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Teşebbüs, 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nın 35. maddesinde 

düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan düzenleme, 765 Sayılı Türk Ceza Yasası’nda 

farklı olarak eksik ve tam teşebbüs ayrımını kaldırmıştır. 35. maddedeki 

düzenlemeye göre teşebbüs, suç yoluna girildikten sonra ulaşılmak istenen neticeye, 

dış etkenlerden dolayı ulaşılamazsa söz konusu olacaktır. Netice gerçekleşirse bu 

durumda suç oluşacaktır.432 Ancak, failin meydana gelmesini istediği netice çeşitli 

sebeplerle gerçekleşemese bile, doğan gerginliğe bağlı olarak toplumsal barış ve 

düzene zarar geldiği ve suç yoluna bir kere giren failin gerçekleştirdiği hareketleri 

haksızlık oluşturmaya başladığı için, failin cezalandırılması zorunluluğu vardır.433 

Ancak yasa, hazırlık hareketlerini, yani suçun gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan 

ortamı ve diğer şartları sağlamak amacıyla yapılan fakat failin suç işlemek 

hususundaki kesin iradesini göstermediği gibi tek başına böyle bir sonuç meydana 

getirmeye elverişli olmayan hareketleri cezalandırma yoluna gitmemiştir.434 

         

Hakaret suçu, şekli bir suç olduğu için435, tahkir teşkil eden fiil 

gerçekleştirildiği anda suç oluşmaktadır. Hakaret suçunda, mağdurun tahkir edici 

hareket ya da sözü öğrendiğinde suç tamamlanmaktadır. 

 

 Doktrinde bir görüşe göre, huzurda hakaret suçunun tamamlanma anı ikiye 

ayrılarak incelenmelidir. Bu görüşe göre, mağdurun sağır-dilsiz, tam akıl hastası, 

konuşulan dili anlamayan kimse olması gibi durumlarda yapılan fiilin anlamının 

öğrenilmesinin imkansız olduğu durumlarda, algılama ölçütü benimsenmeli, bunun 

dışındaki durumlarda ise fiilin algılandığı ya da öğrenildiği anda suçun oluştuğu 

kabul edilecektir.436  Yukarıda açıkladığımız gibi, tam akıl hastası, çok küçük yaştaki 

çocuklar gibi kendilerine yapılan hakaretin ahlaki kötülüğünü anlamaya yeteneği 

bulunmayan kişilerin de korunması gereken normatif şerefleri bulunduğu için, 

                                                 
432 Mustafa Özen, Hakaret ve İnternet, s. 101. 
433 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 329; Özgenç, Gazi Şerhi, s. 466. 
434 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 330. 
435 Özen, Hakaret ve İnternet, s. 101. 
436 Özen, Hakaret ve İnternet, s. 101. 
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mağdurun bu gruptan olması, suçun oluşması ve failin cezalandırılmasını engelleyen 

bir durum oluşturmadığı için bu görüşün isabetli bir yanı bulunmamaktadır.437 

 

Ancak, huzura eşit sayılan araçların kullanılması yoluyla işlenen hakaret 

suçlarında, icra hareketlerinin bitirilememesi gibi bir durum söz konusu olabilir. 

Örneğin, hakaret içeren sözlerin yer aldığı mektubun postaya verilmiş olmasına 

rağmen mağdura ulaşamaması durumunda hakaret suçuna teşebbüs oluşmuştur. Yeni 

yasa ile eski yasadaki eksik-tam teşebbüs ayrımına son verilmiş olduğuna göre, 35. 

maddenin ikinci fıkrasında öngörülen zarar ve tehlikenin ağırlığı kıstasına göre 

uygulama yapılmalıdır.438 

 

Hakaret suçlarında, suçun ne zaman tamamlandığı konusunda öğretide bir 

görüş birliği söz konusu değildir. Bir görüşe göre hakaret suçu, tahkir teşkil eden fiil, 

mağdura ulaştığı an tamamlanır. İtalyan Yargıtay’ı son zamanlarda vermiş olduğu 

kararlarında, suçun tahkir teşkil eden ileti ya da bilginin alındığı anda tamamlanmış 

olacağına karar vermiştir. Bizim de kabul ettiğimiz görüşe göre, fiilin anlamının 

öğrenilmesinin imkansız olduğu durumlar dışında, hakareti oluşturan fiilin 

öğrenildiği ya da algılandığı anda suç oluşacaktır. 439 

 

Öğretide hakim olan görüşe göre ise, hakaret suçunun tamamlanması için, 

failin kastettiği neticenin gerçekleşmesine gerek olmadığı için, hakaret suçu tehlike 

suçu olduğu için, ihtilat edilen kişiler, isnat olunan fiil ya da olguya inanmamış 

olsalar ya da mağdur bu tecavüz karşısında üzüntü duymasa dahi, suç tamamlanmış 

sayılacaktır.440 

 

Hakaret suçunun faili hakaret içeren söz ya da cümlesini tamamlamamış 

ancak tamamlanmamış bu söz ya da cümle ile failin ne söylemek istediği 

                                                 
437 Erman, Hakaret Suçları, s.52-53; Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 46. 
438 Arısoy, Hakaret, s. 199. 
 439Özen, Hakaret ve İnternet, s. 102. 
440 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 68; Erman, Hakaret Suçları, s. 124, Ersan Şen, Yeni 
Türk Ceza Kanunu Yorumu, C:I, 1.bs, Vedat Kitapçılık,  İstanbul, 2006, s. 541. 
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anlaşılabiliyorsa hakaret suçu tamamlanmış sayılacaktır. 441 Bu tür eksik ve üstü 

kapalı fiillerin, aynı zamanda aynı zamanda diğer koşulların da bulunması ile 126. 

madde kapsamında kalıp kalmadığının tartışılması da gerekecektir.442 

 

Hakaret suçu şekli suçlardan olduğu için, kural olarak bu suçta teşebbüs 

mümkün değildir. Sözle hakaret edilmesi durumunda, sözün söylendiği zaman suç 

oluşmuş sayılacağından dolayısıyla henüz söylenmeyen bir söz suç 

oluşturmayacağından, bu durumda sözle hakaret suçuna teşebbüs mümkün değildir. 

Mağdurun gıyabında hakaret açısında ise, doktrinde bir görüşe göre, gıyapta 

hakaretin oluşabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi 

gerektiğinden ve bir veya iki kişiyle ihtilat edilmesi hazırlık hareketi 

sayılmaktadır.443 Diğer bir görüşe göre ise, yasada gıyapta hakaretin oluşması için 

ihtilat arandığından, ihtilat gerçekleşmezse suçun yasal unsuru da gerçekleşmeyecek 

ve suç oluşmayacağından bu suça teşebbüs mümkün değildir.444 

 

Bir görüşe göre, posta,  telgraf, internet gibi hareket ile neticenin farklı 

zamanlara ya da kısımlara bölünebildiği durumlarda, teşebbüs mümkün gibi görünse 

de tahkir teşkil eden fiilin ya da herhangi bir iletinin mağdur tarafından öğrenilmesi 

ile suç tamamlanır. Buradaki öğrenme kişinin kendisinin öğrenmesidir.445 

                   

Öğretide446, genel olarak yukarıda belirtilen koşulların oluşması halinde 

hakaret suçuna teşebbüsün varlığı kabul edilmiştir. Ancak bu sonucun pratikte bir 

faydası bulunmamaktadır. Zira, hakaret oluşturan fiil ya da sözün mağdurun bilgisine 

ulaşması durumunda ancak suç olarak ele alınacak ve savcılık tarafından 

kovuşturması yapılacaktır.447 

 

                                                 
441 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 68-69; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 333; 
442 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 332. 
443 Erman, Hakaret Suçları, s. 125; Şen, Ceza Kanunu Yorumu, s. 541. 
444 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 68-69;  Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 333-334. 
445 Erman, Hakaret Suçları, s. 125. 
446 Soyaslan, Özel Hükümler, s. 239;  Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 451. 
447 Arısoy, Hakaret Suçu, s. 199. 
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C. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME 
Yasanın 36. maddesinde, fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer 

ya da kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını ya da neticenin gerçekleşmesini 

önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmayacağı; ancak tamam olan kısım esasen bir 

suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir. 

 

Daha önce de açıkladığımız gibi hakaret suçu şekli suçlardan olduğu için, 

bu suçta gönüllü vazgeçmenin uygulanacağı durumlar çok sınırlıdır. Örnek vermek 

gerekirse, fail mağdura hakaret içeren mektup yazmış, bu mektubu mağdura elden 

göndermiş ancak mektup mağdurun eline geçmeden fail tarafından alınırsa, faile 

yasanın 36. maddesi gereğince ceza verilmeyecektir.448 

 

Yasada etkin pişmanlık bütün suç tipleri için olmayıp ancak belli suç tipleri 

için geçerli olduğundan ve hakaret suçu açısından yasada bu konuda bir düzenleme 

olmadığından, hakaret suçu açısından etkin pişmanlık hükümleri uygulanmayacaktır. 

Bu yüzden hakaret içeren sözler fail tarafından geri alınsa ya da fail mağdurdan özür 

dilese bile suç tamamlanmış olduğundan, bu durum ancak hakim tarafından cezanın 

belirlenmesi ve kişiselleştirilmesinde dikkate alınabilecektir.449 

 

D. İŞTİRAK 
 

Hakaret suçu, iştirak açısından özellik arz etmez. Yasanın iştirake ilişkin 37, 

38 ve 39. maddeleri somut olaya şartları oluştuğunda uygulanabilecektir.450 Örnek 

vermek gerekirse, hakaret içeren bir mektup iki kişi tarafından birlikte yazılmışsa, 

her ikisi de müşterek fail sıfatıyla sorumlu olacaktır.451 Ancak, bir mektubu, bir 

haberi, içeriğine katılmaksızın, sadece mağdura götüren kişi, hakaret suçuna iştirak 

etmiş sayılmayacaktır.452 

                                                 
448 Özbek, Ceza Kanununun Anlamı, s. 883. Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 69. 
449 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 69. 
450 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 350; Arısoy, Hakaret, s. 199; Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı 
Suçlar, s. 69. 
451 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 364. 
452 Hafızoğulları-Kurşun, Şerefe Karşı Suçlar, s. 50. 
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IX. HAKARET SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME VE 

YETKİLİ MAHKEME 
 

Eski yasanın 482. maddesinde düzenlenen sövme suçu ile ilgili olarak açılan 

davalara bakma görevi sulh ceza mahkemelerine, 480. maddesinde düzenlenen 

hakaret suçu ile 266, 268 ve 175. maddelerinde düzenlenen memura, resmi kurula, 

dine ve dince kutsal sayılan değerlere hakaret ve sövme suçlarından açılan davalara 

ise bakma görevi asliye ceza mahkemelerine aitti. 

 

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye 

Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkındaki Yasa’nın 10. maddesine 

göre, içerdiği cezanın üst sınırı iki yıl olan 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 125. 

maddesindeki hakaret suçlarına bakma görevi sulh ceza mahkemelerine aittir. Aynı 

yasanın 14. maddesinde, mahkemelerin görevinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı ve 

hafifletici nedenlerin gözetilmeyeceği belirtildiğinden, hakaret suçunun nitelikli 

halleri bakımdan da sulh ceza mahkemesi görevlidir. Ancak 5187 sayılı Basın 

Yasası’nın 27. maddesinin ilk fıkrasına göre, basılmış eserler yoluyla işlenen hakaret 

suçlarına ilişkin davalara bakma görevi asliye ceza mahkemelerine aittir. Bir yerde 

birden fazla asliye ceza mahkemesi bulunmakta ise, basın yoluyla işlenen hakaret 

suçlarına 2 nolu asliye ceza mahkemesi bakacaktır. Radyo- televizyon yoluyla 

işlenen hakaret suçlarına ise bakma görevi, sulh ceza mahkemelerinindir.453 

 

Yargıtay konu ile ilgili vermiş olduğu bir kararında, 5187 Sayılı Basın 

Yasası’nın 27. maddesinin ilk fıkrasına göre davaya bakma görevinin Asliye Ceza 

Mahkemesi’ne ait olduğunu belirterek, görevli olmayan Sulh Ceza Mahkemesi’nin 

vermiş olduğu kararı bozmuştur.454 

              

Ceza yargılamasında genel yetki kuralına göre, davaya bakma yetkisi suçun 

işlendiği yer mahkemesindedir. Ancak, hakaret suçu basılı bir eserle ya da işitsel 

                                                 
453 Çetin, Hakaret Suçları, s.  38.     
454 Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 79. 
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yayınlarla işlendiğinde, yetkili mahkeme kural olarak eserin yayım merkezinin 

bulunduğu yerdeki mahkemedir. Aynı eser birden çok yerde basılmışsa ve suç eserin 

yayım merkezi dışındaki baskısında meydana gelmişse, bu suç için eserin basıldığı 

yer mahkemesi yetkilidir. İşitsel ve görsel yayınlarda, mağdurun yerleşim yerinde ya 

da oturduğu yerde bu yayın görülmüş veya işitilmişse, o yerde bulunan mahkeme de 

yetkilidir.455 

 

X. HAKARET SUÇUNDA MUHAKEMEYE İLİŞKİN 

KURALLAR  
 

Ceza yargılaması şartlarından biri olan  şikayet, yasanın cezai soruşturma ve 

kovuşturma yapılmasını suçtan zarar görenin isteği koşuluna bağlı suçlarda, suçtan 

zarar gören kişinin, ceza kovuşturmasında sakınca görmediği yönündeki iradesini 

gösterdiği bir başvuru ile yasa yolu ile bu engeli ortadan kaldırma işlemidir.456 

 

Hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması kural olarak şikayete 

bağlıdır. Hakaret suçu, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenirse suçun 

soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olmayıp, resen takibat yapılır. kurul 

halinde çalışan kamu görevlilerine karşı işlenen hakaret suçlarının da soruşturulması 

ve kovuşturulması şikayete tabi değildir. Yargıtay konu ile ilgili olarak verdiği bir 

kararında, sanığın komşusuna ait iş yerinde yapılan haciz işlemleri sırasında, 

haczedilen eşyaların kendisine yediemin olarak teslim edilmesine ilişin isteğinin 

kabul edilmemesi üzerine mağdur icra müdürünün de duyabileceği şekilde ‘‘ …böle 

işi sinkaf ederim ’’ sözlerinin kovuşturulması şikayete bağlı olmayan kamu 

görevlisine hakaret suçunu oluşturduğu için, mağdur icra müdürünün şikayetinden 

vazgeçmesinin yargılamanın devam etmesini engellemeyeceğine karar vermiştir.457 

 

                                                 
455 Arısoy, Hakaret, s. 204. 
456 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 374. 
457 (4. CD., 14.1.2008, 7080-111)  Parlar,  Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 323. 
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Daha önce açıkladığımız gibi kamu görevlisine karşı işlenen hakaretin resen 

kovuşturmaya tabi kılınmasının nedeni, bir yandan kamu görevlisinin şeref ve 

onurunun, diğer yandan da kamu yönetiminin itibarının korunması düşüncesidir. 

Burada, suç şikayete tabi tutulmayarak kamu yönetiminin itibarına öncelik 

verilmiştir.458 

 

Hakaret suçunda, suçla ihlal edilen ve ceza ile korunan hukuki değer ya da 

menfaatin sahibi olan kişi şikayet hakkına sahiptir. Suçtan doğrudan doğruya zarar 

gören kişi yanında bu kişinin vekili ve temsilcisi de bu kişi adına şikayet hakkını 

kullanabilir.459  Eğer mağdur akıl hastası ise, bu kişinin vasisi tarafından şikayet 

hakkı kullanılacaktır. Eğer akıl hastasının vasisi yoksa, bu kişiye sulh hukuk 

mahkemesi tarafından vasi atanması sağlanmalıdır.460  

 

Şikayet hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu için prensip olarak 

mirasçılara geçmez.461  Bu kuralın istisnalarından biri de 5237 sayılı Türk Ceza 

Yasası’nın 131. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, 

mağdur şikayet hakkını kullanmadan ölürse, şikayet hakkı ölen mağdurun üstsoyu 

(anne, baba, büyükanne, büyükbaba),  altsoy  (evlat, torun), eş ve kardeşlerine geçer. 

Buradaki üstsoy ve altsoy kavramları, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre 

belirlenecektir. Doktrinde bir görüş, yasadaki bu düzenleme karşısında, ikinci 

dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eşi ya da kardeşleri bulunmayan ölülere karşı 

saldırıların suç sayılmayacağını, ölüler arasında fark gözetmenin uygar toplumun 

kuralları ile çeliştiğini ileri sürmüştür. Bu görüşe göre, yasadaki bu düzenleme 

karşısında, yakınları olmayan ölülerin himayesi, kişilerin ahlaki duygularına 

terkedilmiştir ve yasadaki bu boşluğun giderilmesi gerekmektedir.462 Bu kişilerin 

                                                 
458 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 370. 
459 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s. 370. 
460 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 382. 
461 Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri 
Hukuku, 8. bs, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005, s. 105. 
462 Nurullah Aydın, Türk Suç ve Ceza Hukuku, 2. bs., Adalet Yayınevi, Ankara, 2009, s.  248 .    
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mağdurun sağlığında yapmış olduğu şikayeti geri alabilecekleri de kabul edilebilir.463

  
15 yaşından büyük çocuklar, mümeyyiz olmadıkları kanıtlanmadığı sürece 

kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarından biri olan şikayet haklarını, Ceza Genel 

Kurulu’nun da bu konu ile vermiş olduğu kararı da dikkate alındığında, kural olarak 

yasal temsilcilerinin rızası olmadan kullanabileceklerdir.464 Ayrıca Yargıtay’a göre, 

15 yaşından büyük çocuk, şikayet konusunda sessiz kalmışsa, bu çocuğun yasal 

temsilcisi, çocuğun yerine şikayette bulunabilecek; ancak şikayet iradeleri arasında 

çatışma varsa, küçüğün beyanına itibar edilecektir.465 12-15 yaş grubunda bulunan 

hakaret suçunun mağduru çocuklar mümeyyiz olsalar bile şikayet haklarını yasal 

temsilcilerinin kullanması gerekmektedir. Ancak kanuni temsilci suçta sanıksa, bu 

durumda hakaret suçunun mağduru çocukla yasal temsilcisi arasında menfaat 

çatışması bulunduğu için, küçüğe kayyım tayin edilmesi gerekmektedir.466 

 

Yasanın 73. maddesi, şikayet süresini altı ay olarak düzenlemiştir. Altı aylık 

süre, zamanaşımı süresinin geçmemesi şartıyla, fiilin ve failin bilinmesi ya da 

öğrenilmesinden itibaren başlar. Yargıtay, müştekinin, cep telefonuna sanık 

tarafından 21 Mayıs 2004 tarihinde çekilen hakaret içerikli mesajı gerekçe 

göstererek, 25.01.2005 tarihinde savcılığa şikayette bulunduğu olayda, müştekinin 

olayı öğrendiği tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde şikayette bulunmadığı için 

CMY’nın 223/8. fıkrası gereğince düşme kararı verilmesi gerektiğine karar 

vermiştir.467 

 

Şikayet hakkının kullanılması için öngörülen sürenin geçmesinden sonra 

yapılan işlemler geçersiz olacaktır. Bunun nedeni yasanın öngördüğü 6 aylık sürenin 

zamanaşımı süresi olmayıp, hak düşürücü süre olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı 

                                                 
463 Arısoy, Hakaret, s. 204; Süheyl Donay, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Beta Yayınevi, İstanbul, 
2007, s. 208. 
464 (CGK., 2.3.2004-2-44/58) Sedat Bakıcı, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, 
Ankara, 2008, s. 1131. 
465 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 383. 
466 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s. 371. 
467 ( 2. CD., 22.02.2007, 9668-2705)   Parlar-Hatipoğlu,  Hakaret Suçu, s. 327. 
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zamanda bu hak düşürücü sürede, zamanaşımı süresinde olduğu gibi durma ve 

kesilmeler söz konusu değildir.468 

 

Kendisine yönelik olarak bir suç işlendiğini öğrenen kimsenin şikayet hakkı 

doğmuş olmakla birlikte, şikayet edilen şey fiil olduğu için, suç mağdurunun sadece 

fiili öğrenmedi ve şikayet etmesi başlı başına 6 aylık sürenin işlemeye başlaması için 

yeterli değildir; çünkü yasa, bu sürenin başlamasını hem fiilin hem de failin 

öğrenilmesi koşuluna bağlamıştır.469 

 

İştirak halinde işlenen suçlarda, kural olarak ortakların fail ya da şerik olup 

olmadıklarına bakılmaksızın faillerden birinin bilinmesi, şikayet süresinin bilinen ya 

da bilinmeyen tüm suç ortakları açısından başlaması için yeterlidir.470 

 

Hakaret suçunun mağdurunun birden fazla olması durumunda, her bir 

mağdurun diğerinden ayrı ve bağımsız olarak şikayet hakkına sahiptir. Bu yüzden, 

mağdurlardan birinin şikayet hakkını kullanamadan süreyi geçirmesi halinde, bu 

durum diğerlerini etkilemeyeceği gibi, birinin şikayet etmesi soruşturma ve 

kovuşturma şartının gerçekleşmesi için yeterli olacaktır.471 

         

              Şikayetten vazgeçme, takibi şikayet bağlı olan suçların hepsinde, özel ve 

genel şartlardan önce gelen bir ön şartı ortadan kaldırmasından dolayı failin 

cezalandırılmasının önüne geçen bir sebeptir.472 

 

Hakaret suçunun mağduru, yasanın 73/4. fıkrasına göre, şikayet hakkını 

kullanmışsa, hüküm kesimleşinceye kadar şikayetinden vazgeçebilir. Mağdurun 

vekilinin şikayetten vazgeçebilmesi için, vekaletnamede bu hususun açıkça 

                                                 
468 Bakıcı, Genel Hükümler, s. 1332. 
469 Toroslu, Ceza Hukuku, s. 296. 
470 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s. 370. 
471 Dönmezer-Erman, Ceza Hukuku, s. 331. 
472 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 403. 
                                                                      DÜZELTME 



 126

belirtilmesi gerektiği için, bu hususun olup olmadığının yargılamaya bakan hakim 

tarafından araştırılması gerekmektedir.473 

 

Mağdurun şikayetten vazgeçmesi halinde dava düşürülür. Ancak şikayetten 

vazgeçme, sanık vazgeçmeyi kabul etmedikçe etkili değildir. Bu yüzden mağdur 

şikayetten vazgeçtiğinde, sanığa şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmediği 

sorulmalıdır. Sanığın,  şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmediğinin açıkça 

sorulmadığı durumlarda, sanık kabul etmiyorum dememişse kabul ettiği 

varsayılmalıdır. Mağdurun hükmün kesinleşmesinden sonra şikayetinden 

vazgeçmesi, cezanın infazına engel olamayacaktır.474 Ancak, şikayetten vazgeçme 

dilekçesi, kararın verilmesinden sonra ancak hüküm kesinleşmeden verilmesi halinde 

davanın düşürülmesine karar verilecektir.475 Karar verildikten sonra, kararın temyiz 

edilmesinden dolayı kararın kesinleşmesinden önce mağduru şikayetinden 

vazgeçmişse, vazgeçmeye ilişkin tüm belgelerin dosyaya konularak Yargıtay C. 

Başsavcılığı’na gönderilmesi gerekmektedir. Mağdurun şikayetinden vazgeçmesi 

kararın kesinleşmesinden önce adli makamlara ulaştırılamamış ya da dikkate 

alınmaması durumunda, CMK’nın 311/1-(a) maddesi uyarınca yargılamanın 

yenilenmesi yoluna gidilebilecektir.476 

 

Hakaret suçunun mağduru şikayetten vazgeçse bile, suçsuz olduğunu 

düşünen fail, yasada aksi yazılı olmadıkça, şikayetten vazgeçmeyi kabul etmediği 

takdirde, yargılamaya devam edilecek ve yargılama sonunda failin suçu işlemediği 

anlaşıldığında beraat kararı verilecek; ancak sanığın suçu işlediğinin anlaşılması 

halinde ise, sanık hakkında mahkumiyet kararı değil, şikayetten vazgeçildiği 

gözetilerek düşme kararı verilecektir.477 

Şikayete bağlı hakaret suçu, uzlaşmaya tabi olması ve adli para cezasının 

seçimlik ceza olarak öngörülmesinden dolayı, ön ödeme kapsamında değildir. Aynı 

zamanda şikayete bağlı hakaret suçları hakkında ilk aşamada uzlaşma hükümleri 
                                                 
473 Bakıcı, Genel Hükümler, s. 1333. 
474 Arısoy, Hakaret, s. 204.  
475 (10 CD. 9.12.2003, 5764-22193) 
476 Bakıcı, Genel Hükümler, s. 1134. 
477 Bakıcı, Genel Hükümler, s. 1333; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 416. 
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uygulanacaktır. Uzlaşma gerçekleşmediği takdirde, Cumhuriyet Savcısı tarafından bu 

dava ile ilgili kamu davası açılmadan önce kamu davasının açılmasının ertelenmesi 

konusu tartışılacaktır. Yargılama aşamasında ise, hakim somut olayda hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması için gerekli koşulların var olup olmadığını 

değerlendirecektir.478 

 

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçlarının 

soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olmadığından, bu suçlarda uzlaşma 

ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi olanağı bulunmamaktadır. 479 

 

XI. HAKARET SUÇUNDA ZAMANAŞIMI ve YAPTIRIM                            
 

Hakaret suçunun  basit ve nitelikli halinde dava zamanaşımı süresi, yasanın 

66. maddesine göre suçun işlendiği tarihten itibaren sekiz yıldır. Yasanın 67. 

maddesine göre, dava zamanaşımını kesen nedenlerin varlığı halinde, dava 

zamanaşımı süresi en fazla 12 yıl olabilir. 480 

 

Fail, suçu işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da henüz 15 yaşını 

doldurmamışsa bu süreleri yarısı, 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını 

doldurmamışsa bu sürelerin üçte ikisinin geçmesi zamanaşımının dolması için yeterli 

sayılacaktır. 

 

125. maddenin ilk fıkrasında düzenlenen hakaret suçunun temel şeklinin 

yaptırımı, 3 aydan 2 yıla kadar hapis ya da adli para cezasıdır. Bu maddede para 

cezasının alt ve üst sınırı belirtilmemiştir. Adli para cezasının alt sınırı 5377 sayılı 

yasanın yürürlüğe girdiği 19.12.2006 tarihinden önce işlenen suçlarda yasanın 52. 

maddesi uyarınca 5 gündür.  19.12.2006 tarihinden sonra işlenen suçlarda ise, 

yasanın 61. maddesinin 9. fıkrası uyarınca 90 gündür. Hakim yargılama sonunda adli 

para cezasını tercih ettiğinde, takdiri açıdan hapis cezasının alt ve üst sınırını 
                                                 
478 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 430. 
479 Arısoy, Hakaret, s. 204. 
480 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s.  254.  
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gözeterek gün birimini belirlemesi gerekmektedir. Bu durumda para cezası 

ödenmediği zaman uygulanacak olan hapis cezasının süresi bakımından dengesiz ve 

adaletsiz sonuçların ortaya çıkması önlenmiş olacaktır. Hakim hapis cezasını seçtiği 

zaman bu cezayı para cezasına çeviremez. Yargıtay konu ile ilgili olarak verdiği bir 

kararında; sanığın işlediği suçun düzenlendiği yasa maddesinde hapis cezası ve adli 

para cezası seçenek yaptırım olarak belirlendiği ve hakimin hapis cezasını seçtiği 

durumlarda, bu hapis cezası kısa süreli bile olsa hapis cezasını adli para cezasına 

çeviremeyeceğini belirtmiştir.481 Ancak hakim bu hapis cezasını, yasanın 50. 

maddesindeki diğer seçenek yaptırımlara çevirebilir.482 

 

125. maddenin 3. fıkrasında düzenlenen hakaret suçunun yaptırımı ise, 1 

yıldan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Doktrinde, 125. maddenin 3. fıkrasındaki artırım 

nedenlerinin somut olayda olması durumunda, adli para cezasının da yaptırım olarak 

seçilebileceği ve bu adli para cezasının 1 yıl karşılığı olan adli para cezasından az 

olamayacağı savunulmuştur.483 Yargıtay ise verdiği kararlarda, buradaki cezanın 

seçenekli olmadığını, sadece hapis cezası olduğunu dolayısıyla 3. fıkradaki nitelikli 

halin gerçekleşmesi durumunda para cezasını söz konusu olamayacağını 

belirtmiştir.484 Somut olayda 125. maddenin 3. fıkrasındaki nitelikli hallerin 

bulunması durumunda sanığa verilecek olan hapis cezasının, koşulları bulunduğu 

taktirde, para cezasına, 50. maddede belirtilen diğer seçenek yaptırımlara 

çevrilebileceğinin ya da ertelenebileceğinin kabul edilmesi gerekmektedir. Daha açık 

bir şekilde söylemek gerekirse, sanığa verilecek 1 yıl ya da yıldan az hapis cezası 50. 

maddede düzenlenen para cezası da dahil olmak üzere tüm seçenek yaptırımlara 

çevrilebilir ya da ertelenebilir. 

 

Sanığa hakaret suçundan dolayı hapis cezası verildiğinde, sanık hakkında 

TCY’nın 53. maddesinde düzenlenen belli haklardan yoksun kılma cezasına da 

hükmedilir. 

                                                 
481 (4 . CD, 18.11.2006, 2006/5345-2006/15883) Arısoy, Hakaret , s. 202. 
482 Yenidünya-Alşahin , Şerefe Karşı Suçlar., s.  85.   
483 Meran, Kişilere Karşı Suçlar, s. 647. 
487 (4. CD, 11.12.2006, 2006/8657-2006/17529) Arısoy,  Hakaret , s. 203. 
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                        İKİNCİ BÖLÜM                                                                  

 

       KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET 

 

I. GENEL OLARAK KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET 

SUÇU 
 

Daha önce yukarıda anlattığımız gibi hakaret suçu kişilere karşı işlenen bir 

suçtur. Kişilik, insanın doğumuyla başlayıp, ölümüyle sona erdiği için, ölümle 

birlikte bir kimse hak sahibi sıfatını da kaybettiğinden ve artık şerefine ilişkin 

dokunulmazlık alanı olmayacağından, yasa koyucu kişinin hatırasına hakaret suçunu 

düzenlemiştir.485 

 

TCY’nın 130. maddesinin 1. fıkrasında,  bir kişinin hatırasına ölümünden 

sonra en az 3 kişi ile ihtilat edilerek hakaret edilmesi ayrı bir suç olarak 

düzenlenmiştir. Bu suçun alenen işlenmesi ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiştir. 

130. maddenin ikinci fıkrası ise, ölünün ceset ya da kemiklerini alma veya ceset ya 

da kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunmayı cezalandırmıştır.486             

 

II. ESKİ VE YENİ YASANIN KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Eski yasanın 488. maddesinin 2. fıkrasında, hakaret veya sövmenin ölmüş 

bir kişinin hatırasına yönelik işlendiğinde kimlerin şikayet hakkına sahip olduğu 

düzenlenerek ölünün hatırası korunmak istenmişti. 178. maddenin 1. fıkrasında ise, 

ölü bir kişinin cesedi ya da kemikleri hakkında işlenen fiillerin cezalandırılacağı 

düzenlenmişti.  Bu madde, kişilere karşı suçlar başlığı altında değil, hürriyet 

aleyhinde işlenen suçlar başlığı altında yer alan, din hürriyeti aleyhinde işlenen 

suçlar faslında düzenlenmişti.487 

                                                 
485 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 478. 
486 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar., s. 255. 
487 Centel-Zafer-Çakmut, Ceza Özel, s. 255. 
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5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nda ise, ölünün hatırasına yönelik hakaret 

teşkil eden fiillerin tümü, özel hükümlerin düzenlendiği ikinci kitabın ikinci 

kısmında kişilere karşı suçlar başlığı altındaki sekizinci bölümde yer alan şerefe karşı 

suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Dolayısıyla yeni yasa ile birlikte, ölünün ceset 

ya da kemiklerinin alınması ya da bunlar hakkında tahkir edici fiiller yapılmasında, 

korunan hukuki yarar artık din özgürlüğü kapsamında değildir.  Bu suçun, ‘şerefe 

karşı suçlar’ başlığı altında düzenlenmesi isabetli olmuştur.488 

 

Eski yasada ölünün naaş ve kemiklerinden söz edildiği halde, yeni yasada 

ölünün ceset ve kemiklerinden söz edilmiştir. Ancak ceset ile naaş kelimeleri eş 

anlamlı olduğu için, bu konuda eski yasa ile yeni yasa arasında herhangi bir fark 

bulunmamaktadır. 489                                                

 

5237 sayılı Türk Ceza Yasası, 765 sayılı Türk Ceza Yasası’ndan farklı 

olarak, ölünün hatırasına hakaret suçunun oluşabilmesi için en az 3 kişiyle ihtilat 

edilmesi koşulunu aramış ve ayrıca suçun alenen işlenmesini cezayı ağırlaştıran bir 

neden olarak düzenlemiştir. 

 

765 sayılı Türk Ceza Yasası’nda bu suçun yaptırımı olarak hapis ve para 

cezası birlikte düzenlenmesine rağmen, 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nda ise hapis 

cezası ve adli para cezası seçimlik cezalar olarak düzenlemiştir. Ayrıca yeni yasada 

suç için öngörülen hapis cezasının üst sınırı eski yasaya göre daha yüksektir. 

 

Yeni yasa eski yasadan farklı olarak,   ‘mezardan çıkarmak’ fiiline her ne 

kadar yer vermemiş olsa da, yeni yasada yer alan ‘ almak’ hareketi bu fiili de 

kapsamaktadır. Ancak, eski yasada ölünün cesedinin tahkir amacıyla ya da meşru 

olmayan diğer bir amaçla alınması durumunda, failde özel kast aranmasına rağmen, 

yeni yasa genel kastı yeterli görmüştür. Ayrıca, 765 sayılı Türk Ceza Yasası’nda 

suçun, mezarlık ya da ölü gömülmeye veya ölünün korunmasına tahsis edilmiş 
                                                 
488 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 372; Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 89; Aksi 
görüşte, Hafızoğulları-Kurşun, Şerefe Karşı Suçlar, s. 37-38. 
489 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 495. 
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yerlerde görevli olanlar ya da kendisine naaş ve kemikler tevdi edilenler tarafından 

işlenmesi cezayı ağırlaştıran bir neden olarak düzenlenmesine rağmen, bu 

ağırlaştırıcı neden yeni yasada yer almamıştır.490 

           

           III. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER 
 

Maddede tanımlanan suçlarla korunan hukuksal değer karma bir nitelik 

taşımaktadır. Bu suçla, bir yandan ölen kişi ve onun ruhuna saygı korunurken, bir 

yandan da ölü yakınlarının rencide edilmesi önlenmek istenmiştir.491 Zira, artık 

kendini savunma olanağı olmayan ölülerin her türlü tecavüzlerden korunmaları, 

medeni ve sosyal bir görevdir. Ölüye yönelik gerçekleştirilen hakaret fiilleri, 

gerçekte ölmüş kişinin yakınlarını incitir.492 

 

Ölünün kemik ya da cesedinin alınması veya bunlar hakkında tahkir edici 

fiillerin suç sayılması,  ölünün hatırasına saygısızlığın ve ölünün yakınlarının rencide 

edilmesinin önlenmesi olduğu kadar, ayrıca kamu sağlığının da korunmasına 

yöneliktir.493 

 

Bu suçla ölünün şerefinin korunduğu görüşü ileri sürülmüştür. Bu görüşe 

göre, ölen kişi, ölümüyle birlikte arkasında maddi malvarlığı yanında manevi 

malvarlığı da bırakır ve bu manevi malvarlığına tecavüz, ölünün şerefini ihlal 

etmektedir. Ölüyü tahkir eden bu nitelikteki fiiller, bireysel değil, toplumsal bir 

yararı ihlal eder. Dolayısıyla bu fiillerin, toplum adına re’sen takip edilmesi 

gerekmektedir.  Toplumdaki baskın olan görüşe göre ise, kişinin ölümü ile birlikte 

şerefi de ölür. Ölü hak sujesi değildir. Şeref kişiliğin bir parçasıdır ve ölümle birlikte 

kişilik ve dolayısıyla şeref de kaybolur.494 

 
                                                 
490 Centel-Zafer-Çakmut, Ceza Özel,  s. 257. 
491 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 372; Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 343; Artuç, Kişilere 
Karşı İşlenen Suçlar, s. 1234. 
492 Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 319.  
493 Centel-Zafer-Çakmut, Ceza Özel, s. 257. 
494 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 255. 
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Ölünün hatırasına karşı hakaret suçu ile din hürriyeti değil, ölünün kişilik 

hakkının ölümden sonraki etkisi korunduğundan, yeni yasada bu suçun ‘ şerefe karşı 

suçlar ’ başlığı altında düzenlenmesi isabetli olmuştur.495 

 

           IV. SUÇUN KONUSU 
                

              Yasanın 130. maddesinin 2. fıkrasına göre, bu suçun konusu ölünün ceset ve 

kemikleridir.496 

 

Ölüm, insan hayatının ve dolayısıyla kişiliğin sona ermesidir. Ölümün 

tespiti, tıp alanını ve dolayısıyla hekimleri ilgilendirmektedir. 2238 sayılı Organ ve 

Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Yasa’nın 11. maddesi, 

bilimin ülkede ulaştığı yöntem ve kuralların uygulanması yoluyla dört ayrı uzmandan 

oluşan bir kurulun tıbbi olarak ölüme karar vereceğini belirtmiş ve bu konuda kesin 

bir ölçü koymamıştır.  Ancak, ölüm hukuki yönden de önemli sonuçlar doğuran bir 

olgudur.497   

Ölümün ne zaman gerçekleştiği konusunda, iki farklı görüş vardır. Biyolojik 

ölüm görüşü ölümü, insana canlılık veren temel yaşam işlevlerinin kendiliğinden 

durması ve bu niteliğin insana tekrar kazandırılamamasıdır. Bu görüşe göre, insanın, 

kalbi durmadıkça, beyin merkezleri ne kadar zarar görmüş olursa olsun, ölmüş 

sayılmaz. Beyin ölümü görüşüne göre ise ölüm, beynin, vücudu yönetme olanak ve 

yeteneğini tamamen ve geri dönüşümü olmayacak şekilde kaybetmesidir. Bu görüşe 

kişi, beyin ölümünün gerçekleşmesi ile birlikte ölmüş sayılacaktır. Ölüm anı 

konusunda genellikle benimsenen görüş bu görüştür.498 

 

Ceset, ölü doğmuş ya da doğduktan sonra ölmüş birinin vücududur. İnsan 

bütünlüğünün önemli ölçüde muhafaza edildiği ve organların bir arada bulunduğu 

                                                 
495 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 89. 
496 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 354; Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1235; Yenidünya-
Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 89. 
497 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 495-496. 
498 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 257; Artuk-Gökçen-Yenidünya, Genel 
Hükümler, s. 533. 
                                                                     DÜZELTME 



 133

kısacası kimliğin tespit edilebildiği aşamaya kadar vücut ceset niteliğindedir. Yani, 

henüz organları dağılmamış, çürümemiş ve bütünlüğünü koruyan ölünün vücudu 

ceset kavramı içerisine girmektedir. 499 Buna karşılık, insan şeklini temsile yeterli 

bulunmayan bir organ parçası tek başına ceset sayılmayacaktır.500                                                        

 

Alman Ceza Yasası’nın 168. maddesinde, ölünün cesedi ve cesedinin 

parçaları ayrı ayrı korunmuştur.  TCY’nın 130. maddenin 2. fıkrasında ise ceset 

koruma alınmış, ancak cesedin parçalarından bahsedilmemiştir. Yapay olarak ya da 

çürüme sonucu ceset bütünlüğünü yitirmişse, 130. maddenin ikinci fıkrası ceset 

yanında kemiklerin de bu suçun konusu olduğunu belirttiği için, bu nitelikteki ceset 

parçaları da bu maddenin öngördüğü korumadan yararlanır.501 

 

Vücutta bulunan ve sonradan eklenmiş olan kalp pili ya da protez gibi 

araçların alınması, 130. maddedeki korumadan yararlanamayacaktır.502  

 

Herhangi bir nedenle vücuttan atılan, insan şeklini almamış embriyonun, bu 

madde kapsamında görülüp görülmeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklama, yasada 

yer almamaktadır. Embriyonun, ceset sayılamayacağı, öğretide genellikle kabul 

edilmektedir.503 Alman Ceza Yasası’nın 168. maddesinde, 1987 yılında yapılan 

değişiklik sonucu, ölmüş embriyonun alınması durumunda söz konusu suçun 

oluşacağı açıkça belirtilmiştir. İnsan bedeni şeklini almamış bulunan ölü embriyonun 

alınması ceset kavramı içersinde değerlendirilemeyeceği için, Türk Ceza Yasası 

açısından aynı sonuca varmak mümkün değildir.504 

 

Ölünün küllerinin 130. maddenin ikinci fıkrası kapsamında olup olmadığı 

tartışılması gereken bir konudur. Türk Ceza Yasası’nda bu konuda bir açıklık 

                                                 
499 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 259. 
500 Çetin, Hakaret Suçları, s. 115. 
501 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 354. 
502 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 259. 
503 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 344; Artuk-Gökçen-Yenidünya, Özel Hükümler, s. 223; 
Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 497; Çetin, Hakaret Suçları, s. 115. 
504 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 497. 
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bulunmamaktadır. Umumi Hıfzıssıhha  Yasası’nın 224 ve 225. maddelerinde ölülerin 

yakılabileceği ve buna ilişkin yöntemler, 226. maddesinde ise yakılma sonucunda 

cesetten geriye kalanların özel kaplar içerisinde mezarlık dahilinde saklanacağı 

belirtilmiştir.  Dolayısıyla, cesedin yakılması sonucu ortaya çıkan küller de 130. 

maddenin ikinci fıkrası kapsamında görülmelidir.505 Aynı zamanda, bir bütün olarak 

ceset ya da parçaları hakkında duyulan saygı duygusunun korunması gereği, ölünün  

külleri açısından da mevcuttur. 506    

.           

Ölülere karşı beslenmesi gereken saygı duygusunun, aynı esastan hareketle,  

mumyalar için de geçerli olduğu söylenebilir. Aynı zamanda mumya, 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın   2. maddesi anlamında tarih öncesi 

veya tarihi devirlere  ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili varlık 

sayılabiliyorsa, aynı yasanın 65. maddesindeki, yıkma, bozma, tahrip, yok etme veya 

her ne suretle olursa olsun zarara uğratma suçu da oluşur. Bu durumda 5237 sayılı 

TCY’nın 130. maddesinin ikinci fıkrası ile 2863 sayılı Yasa’nın 65. maddesi arasında 

fikri içtima kuralları uygulanabilir.507                                                                                                     

 

Kemik,  insanların ve omurgalı hayvanların vücudunun çatısını oluşturan 

sert ve katı organlara verilen addır ve ölülerin kemiklerinin kısmen ya da tamamen 

alınması 130. maddenin ikinci fıkrası kapsamında sayılacaktır.508 Ceset dağıldıktan 

sonra her türlü sert ve katı organ kemik kapsamında değerlendirilmelidir.509 

 

V. SUÇUN FAİLİ  
 

Bu suçun faili herkes olabilir. Ölünün hatırasına hakaret suçu özgü suç 

olmadığından, fail bakımından bir özellik söz konusu değildir.510 

                                                 
505 Önder, Özel Hükümler, s. 34; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 498; Artuç, Kişilere Karşı 
Suçlar, s. 1235. 
506 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 357. 
507 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 89;  Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1235. 
508 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 260. 
509 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1235. 
510 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 344.; Artuç, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, s. 1234. 
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VI. SUÇUN MAĞDURU 
 

Bu suçta mağdurun kim olduğu konusunda öğretide bir görüş birliği 

bulunmamaktadır.  

  

Öğretide bir görüş, ölülerin hakaret suçunun mağduru olabileceğini ileri 

sürmüştür. Bu görüşe göre, ölü kişiler sağken yaşadıkları çevrede belli bir manevi 

kişiliğe sahiptirler ve kendileri fiziken ölmelerine rağmen meni kişilikleri devam 

ettiğinden, bu kişilere hakaret edildiği zaman, aslında ölünün yaşayan kişiliğine ya da 

hatırasına hakaret edilmektedir.511 

 

Diğer bir görüşe göre, ölüler bu suçun faili olamadıkları gibi mağduru da 

olamazlar. Çünkü, ölülerin şerefinin varlığının kabulü, bunların, hukuksal yarın 

sahibi olabilmelerini de gerektirir ve bunun kabul edilebilmesi mümkün değildir. Bu 

yüzden bu suçun mağduru, ölmüş kişinin yakınlarıdır.512 

 

Bize göre, bu suçta mağdur, ölmüş kişinin yakınlarıdır. Ölenin şeref ve 

saygınlığının rencide edilip edilemeyeceği tartışmalı bir konudur. Günümüzde baskın 

olan görüş de, ölülerin bu suçun mağduru olamayacağı şeklindedir.513 Bu yüzden, 

TCY’nın 130. maddesinde, kişinin hatırasına hakaret başlığı altında, ölünün geride 

bıraktığı hatırasına hakaretin cezalandırılması öngörülmüştür. Bu durum, bu hükmün 

konulma amacının, ölüye karşı hakaret suçunun işlenmesini olanaklı kılmak 

olmadığını göstermektedir. Aksi bir durumda, hakaret suçunda fiilin kime karşı 

işleneceği tespit edilirken, bir kimse ibaresi yanında ölü kişiler de gösterilirdi 514  

 

VII. SUÇUN UNSURLARI 
 

                                                 
511 Soyaslan, Özel Hükümler, s. 236;  Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1234. 
512 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 88-89; Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçları, s. 1021. 
513 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 295; Toroslu, Ceza Özel, s. 108-109; Çetin, Hakaret Suçları, s. 
18. 
514 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 498. 
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A. MADDİ UNSURLAR 

 

 1. Ölünün Hatırasına Hakaret 
 

TCY’nın 130. maddesinin ilk fıkrası, bir kimsenin öldükten sonra hatırasına 

en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişinin, üç aydan iki yıla kadar hapis ya 

da adli para cezası ile cezalandırılacağını, hakaretin alenen işlenmesi halinde ise, 

cezanın altıda biri oranında artırılacağını düzenlemiştir. 

 

Konuşup görüşme demek olan ihtilat, toplu ve dağınık olmak üzere iki 

şekilde gerçekleşebilir. Fail, hakaret sayılan fiil ya da sözleri tek bir kişiye 

yönelttiğinde ihtilat oluşmaz. İhtilatın oluşabilmesi için, failin mağdur dışında en az 

üç kişiyle görüşüp konuşması gerekmektedir. Akıl hastaları, gerçekleştirilen hakareti 

algılayamayacak durumda olanlar ve kusur yeteneği bulunmayan çocuklar ihtilat 

edilenler kapsamında sayılmaz. Bunlar dışında görüşüp,  konuşulan herkes, ihtilatın 

oluşmasına neden olur. İhtilatın oluşması açısından, failin ihtilat ettiği kişileri tanıyıp 

tanımamasının ya da mağdurun ailesinden olup olmamasının önemi yoktur. Burada 

önemli olan, gösterilen sayıdaki kişinin hakareti öğrenmesinin olanaklı olması değil, 

bu kişilerin hakareti öğrenmesidir.515 

 

Aynı zamanda, ihtilat ile failin hareketi arasında nedensellik ilişkisi 

bulunmalıdır. Bu suçun oluşabilmesi için, failin en az üç kişiyle ihtilat etmek 

istemesi gerekmektedir. Fail, üç kişiyle kendisi iletişime geçebileceği gibi, bir ya da 

iki kişi ile görüşüp, görüştüklerinden birini diğer kişiye bildirmesi için 

görevlendirmiş de olabilir. Farklı zamanlarda ya da aynı zamanda bizzat veya 

görevlendirerek üç kişiyle ihtilat edilmesi mümkündür.516  

 

Yasanın 130. maddesinin ilk fıkrasında düzenlenen suç, ölünün cesedine 

dokunulmadan işlenmektedir. Maddede, ihtilatın ne şekilde gerçekleştirilmesi 
                                                 
515 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 261. 
516 Centel-Zafer-Çakmut, Ceza Özel, s. 261. 
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konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. İsnat, iletişime elverişli, yazı, resim, telefon 

gibi herhangi bir araç kullanılarak gerçekleştirilebilir. Örneğin, ölen kişiyi 

cehennemde zebanilerin başı olarak gösteren bir karikatürle de bu suç işlenebilir.517    

 

Burada önemli olan şey, bu kişilere aynı isnadın iletilmiş olmasıdır. İhtilatın 

resmi makamlara yapılan başvurular yoluyla da gerçekleşmesi mümkündür.518 

 

2. Ceset veya Kemiklerin alınması 
 

TCY’nın 130. maddesinin ikinci fıkrası, ölünün kısmen ya da tamamen 

ceset veya kemiklerini almayı ya da bunlar hakkında tahkir edici fiillerde bulunmayı 

cezalandırmıştır. 

 

Kemik ya da cesedin alınması, failin hakkı olmadığı halde, kemik veya ceset 

üzerinde belirginleşmiş fiili bir egemenlik ilişkisinin yaratılmasıdır. Bu suçun 

oluşması için,  failin kemik ve cesetlerinin, hak sahibinin korumasından alınmış 

olması yani zilyetlik ihlali yeterlidir. Bu suçun oluşması için az ya da çok 

somutlaşmış fiili egemenlik ilişkisinin oluşması yeterlidir.519 Bu suçun oluşması için 

aranan alma kavramı ile hırsızlık suçunda aranan alma kavramı birbirinden farklıdır. 

Zaten, ölünün ceset ve kemikleri, hırsızlık suçunun konusunu oluşturan ‘mal’ 

kavramı içinde yer almaz. Ayrıca, TCY’nın 130. maddesinde almak fiilinin nerede 

gerçekleştirileceğine ilişkin bir açıklık bulunmadığından, mezardan ya da başka bir 

yerden kemik ya da cesedin alınması, bu suçun oluşması için yeterlidir. 520                                          

 

Bu suçun oluşabilmesi için, ceset veya kemiklerin tamamen mezardan 

alınması gerekmemektedir. Ceset ya da kemiklerin kısmen alınması da bu suçun 

                                                 
517 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 482. 
518 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1365. 
519 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1236; Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel Hukuku, s. 374. 
520 Centel-Zafer-Çakmut, Ceza Özel, s. 261; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 499.  
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oluşabilmesi için yeterlidir. Ayrıca ceset ya da kemiklerin hangi amaçla alındığının 

da önemi yoktur.521 

 

Fail, ceset yanında ceset ile birlikte gömülmüş eşyayı da alacak olursa, fail 

hem ölünün hatırasına hakaret suçundan hem de hırsızlık suçundan 

cezalandırılacaktır.522 

             

           c. Ceset veya Kemikler Hakkında Tahkir Edici Fiillerde Bulunma 
 

Kişinin hatırasına hakaret suçunun üçüncü şekli, failin ceset ya da kemikler 

hakkında tahkir edici fiillerde bulunmasıdır.   

 

Tahkir, aşağılama, hor görme, küçük görme anlamına gelmektedir.  Tahkir 

etmek ise, kişiyi aşağılayan davranışlarda bulunmaktır.523 Ceset ya da kemikler 

hakkında tahkir edici fiillerde bulunma fiilin gerçekleştirilebilmesi için, öncelikle bu 

ceset ya da kemiklerin alınması gerekmektedir.524 Failin bu suçu işlemiş sayılması 

için, ölünün ceset ya da kemikleri hakkında, ölüye saygı ile bağdaşmayacak nitelikte 

hareketlerde bulunmuş olması gerekmektedir.525 Ölünün ceset ya da kemikleri 

hakkında tahkir edici fiillere örnek olarak; cesede tükürmek, tabutunu tekmelemek ve 

cesedi parçalamak,526 cesedin altın dişlerini sökmek, cesedin kulağını kesmek, 

cesedin üzerindeki kefeni yırtmak, cesedi yakmak, cesedi hayvanlara yedirmek, 

cesetle cinsel ilişkide bulunmak, cesedi çıplak şekilde sokak ortasında asmak, cesedi 

tuvalete koymak, kemikleri sağa sola atmak gibi fiiller sayılabilir.527 

 

Yapılan bu hareketlerin maddi nitelikte olması gerekmektedir. Sözle yapılan 

saldırılar bu fıkra kapsamında değil, koşulları varsa ilk fıkra kapsamında 
                                                 
521 Çetin, Hakaret Suçu, s. 144. 
522 Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 345; Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 90. 
523 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1237. 
524 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 500. 
525 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 262; Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 
90. 
526 Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 320. 
527 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 501. 
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değerlendirilmelidir.528 Ayrıca bu fiiller açısından, üç kişiyle ihtilat etme koşulu 

aranmamıştır. Bu fiiller, üç kişiyle ihtilat edilerek işlenmişse, bu durumda somut 

olaya ilk fıkra uygulanabilir.529 
           
               Yasa’da bu suçun oluşumu açısından tahkir edici fiillerde bulunulması 

yeterli sayılmış, ayrıca ihtilatın varlığı aranmamıştır.530 Bu durumda, ceset üzerinde 

yapılan tahkir edici fiilleri kimse görmese bile, bu suç oluşmuş sayılacaktır.531 

 

B. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
 

Fail, hukuk kurallarına dayanan bir yetkiyi kullanarak, bir ölünün ceset ya 

da kemiklerini kısmen ya da tamamen alırsa, fiili hukuka aykırı kabul 

edilemeyeceğinden suç oluşmayacaktır.532 

 

Beden muayenesi, moleküler genetik inceleme, ölünün kimliğini belirleme, 

adli muayene ve otopsi amacıyla ceset mezardan çıkarılabilir. Burada yasanın verdiği 

yetkiye dayanan hukuka uygunluk nedeni söz konusudur. Ayrıca, Hıfzısıhha 

Yasası’nda ölülerin nakli ve mezarların açılması ile ilgili işlenen fiiller de hukuka 

uygun sayılacağından, ölünün hatırasına hakaret suçu oluşmayacaktır.533 

 

2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında 

Yasa’da belirtilen koşullara uygun şekilde ölüden organ, kemik ve doku alınması ile 

ilgili fiiller de,  yasadan kaynaklanan hukuka uygunluk nedeni kapsamında kalacağı 

için, suç oluşturmaz.534 

 

                                                 
528 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 90; Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 345; Çetin, 
Hakaret Suçları, s. 115. 
529 Parlar-Hatipoğlu, Ceza Kanunu Yorumu, s. 1022. 
530 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 501.  
531 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1237. 
532 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 262.  
533 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 375. 
534 Dönmezer, Özel Ceza Hukuku, s. 26-28; Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 263; 
Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1238. 
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Ölünün hatırasına hakaret suçunda, yasanın 128. maddesinde düzenlenen 

iddia ve savunma dokunulmazlığının uygulanma imkanı bulunmamaktadır.535 

 

3. MANEVİ UNSUR 
 

Bu suç, kasten işlenebilen bir suçtur. Ölünün hatırasına hakaret suçunun 

oluşabilmesi bakımdan, failin saikinin önemi yoktur. Bu suçun taksirle işlenmesi 

mümkün değildir.536 Bir kişinin sağ olduğu zannedilerek bu kişiye hakaret edilmesi 

durumunda, aslında hakaret edilen ölmüş olduğundan, fiil yasanın 130/1. fıkrası 

kapsamında değerlendirilecektir.537 

 

VIII. SUÇ ve CEZAYA ETKİ EDEN HALLER 

 

  A. SUÇUN NİTELİKLİ HALİ           
 

765 sayılı Türk Ceza Yasası’nda, cesedin korunmasıyla yetkili ve görevli 

kimselerce fiilin işlenmesi, hizmetin kötüye kullanılması ve fiilin işlenmesindeki 

kolaylığı göz önüne alarak, ağırlaştırıcı neden olarak düzenlemişken yeni yasada bu 

ağırlaştırıcı neden yer almamıştır.538 

  

5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 130. maddesinin ikinci fıkrasında, ölünün 

hatırasına hakaret suçunun alenen işlenmesi durumunda, faile verilecek cezanın, 

altıda biri oranında artırılacağı düzenlenmiştir. Bu nitelikli halin konulmasının amacı, 

suçun alenen işlenmesi nedeniyle, ölenin hatırasına hakaret suçunun sonucunun ve 

korunan hukuki yararın ihlalinin daha ağır olacağının kabul edilmesidir.539 Suçun 

                                                 
535 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1238. 
536 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 263; Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1238. 
537 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1237. 
538 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel., s. 359.  
539 Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 321; Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 263; Şen, 
Ceza Kanunu Yorumu, s. 561. 
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basın ve yayın yolu işlenmesi durumunda da aleniyetin varlığı nedeniyle cezanın 

artırılması gerekecektir.540 

 

Aleniyetin oluşması için, fiilin belirli olmayan ve birden fazla kişiler 

tarafından algılanma olanağının bulunması gerekmektedir. Yani hakaret, belirsiz 

sayıda kişiler tarafından görülebilecek, işitilebilecek ve algılanabilecek bir ortamda 

ya da çok sayıdaki kişinin öğrenmesini sağlayacak herhangi bir araçla işlenmelidir. 

Örneğin, ölü hakkında, sokakta yüksek sesle, hatırasına hakaret edici nitelikte sözler 

söylenmesi durumunda aleniyet oluşmuştur.541 

 

Aleniyetin oluşması için, söylenen sözlerin duyulması şart olmayıp; çok 

sayıda insanın hakareti öğrenmesinin olanaklı olması yeterlidir. Diğer taraftan; 

herkesin girip çıkabileceği bir yer, geçici olarak kapatılmış ve insanların giriş çıkışı 

engellenmişse, burada işlenen hakaret suçunun alenen işlendiği söylenemez.542 

 

B. SUÇU HAFİFLETEN NEDENLER 
Ölünün hatırasına hakaret suçu açısından yasada özel bir hafifletici neden 

düzenlenmemiştir.  Somut olayda koşulları varsa, genel hükümlerde yer alan 

hafifletici nedenler uygulanabilir.543 

 

IX. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

 

  A. İÇTİMA 
 

    Yasada, ölünün hatırasına hakaret suçu bakımından içtima ile ilgili özel 

bir hüküm bulunmadığı için, bu suçta içtima ile ilgili sorunlar genel hükümlere göre 

çözülecektir.544      

                                                 
540 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1238; Şen, Ceza Kanunu Yorumu, s. 576; Parlar-Hatipoğlu, 
Ceza Kanunu Yorumu, s. 1022. 
541 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 263.                                                                     
542 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar,  s. 264. 
543 Kayançİçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 484. 
544 Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 321. 
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                    Kişinin hatırasına hakaret suçu, aynı ölü kişiye karşı değişik zamanlarda 

birden fazla kez işlenirse zincirleme suç hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 545 

Ceset ya da kemikleri alınan ya da bunlar üzerinde tahkir edici fiillerde bulunulan 

veya hatırasına hakaret edilen ölünün yakının birden fazla olması halinde tek suç söz 

konusu olacaktır.546 

     

          Ölünün kemik ya da cesedine tahkir edici fiillerde bulunma aynı zamanda 

mezarın yıkılması ya da bozulması veya kirletilmesi yoluyla işlenirse, fikri içtima 

kuralları gereğince somut olaya yasanın 153. maddesinin uygulanması 

gerekecektir.547 

Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret edilmesi durumunda bu değil, 5816 

sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Yasası’nın 1. maddesinde 

tanımlanan suç oluşur.548 

 

Yasanın 130. maddesinin ikinci fıkrasındaki fiillerin, 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın 2. maddesi kapsamında, tarih öncesi ya da 

tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bir varlık sayılan anıt 

mezarda bulunan ceset veya kemikleri hakkında işlenirse, bu yasanın 65. 

maddesindeki suç da oluşur.549 Bu 2863 sayılı yasa ile Türk Ceza Yasası’nın 130/2. 

fıkrasındaki suç arasında fikri içtima kurallarının uygulanması söz konusu 

olacaktır.550 

 

1593 sayılı UHY’nın 227. maddesinde yer alan istisnalar dışında, 

belediyelerden izin almaksızın her ne şekilde olursa olsun mezarların açılması, 6 

aydan 1 yıla kadar hapis cezasını gerektiren ayrı bir suç olarak öngörülmüştür. 

Ancak, mezardan cesedin çıkarılması ya da kemiklerin alınması durumunda, bu 

fiillerin işlenebilmesi için zorunlu olarak mezarın açılması da gerektiğinden, yani 

                                                 
545 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 486. 
546 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 506. 
547 Meran, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1457. 
548 Tarhan,  Tehdit ve Hakaret, s. 344.  
549 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 373. 
550 Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 1022. 
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burada geçitli suç söz konusu olduğu için, somut olaya sadece TCY’nın 130. 

maddesinin ikinci fıkrasının uygulanması gerekir.551 

 

B. TEŞEBBÜS 
 

Ölünün hatırasına hakaret suçu, neticesi harekete bitişik suçlardan olduğu 

için, teşebbüse elverişli değildir. Bu suçun işlenebilmesi için, en az üç kişiyle ihtilat 

edilmesi arandığından, öngörülen sayıda kişiden sonuncusunun söylenenleri 

öğrenmesiyle birlikte suç tamamlanacaktır.  Ancak, yasada ihtilatın ne şekilde 

gerçekleşeceği konusunda açıklık olmadığı için, isnadın üçüncü kişilere 

ulaştırılmasına elverişli herhangi bir araç kullanılması durumunda, icra hareketleri 

bölünebiliyorsa, suçun teşebbüs aşamasında kalması söz konusu olabilecektir.552 

 

Bu suçun, ölünün tamamen ya da kısmen ceset veya kemiklerinin alınması 

ya da ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunulması yoluyla 

işlenmesi durumunda, teşebbüs mümkündür.553 Kemiklerin veya cesedin alınması ya 

da bunlar hakkında tahkir edici fiiller yapılması, failin elinde olmayan nedenlerle 

tamamlanamadığında, fiil teşebbüs aşamasında kalmış olacaktır. Örneğin, fail, 

mezarı kazdığı sırada görevliler tarafından yakanmışsa bu suça teşebbüs edilmiş 

olacaktır. Suçun bu seçimlik hareketlerle işlenmesi şeklinde, gönüllü vazgeçme de 

mümkün olacaktır.554 

 

C. İŞTİRAK 
Bu suçta iştirak herhangi bir özellik göstermez. Hakaret suçunda olduğu 

gibi, bu suçta da iştirakin her türlüsü mümkündür. Bu suçta iştirake ilişkin sorunlar 

genel hükümler çerçevesinde çözülecektir. 555 

                                                 
551 Tezcan-Erdem-Önok, Ceza Özel, s. 373.     
552 Centel-Zafer-Çakmut, Kişilere Karşı Suçlar, s. 264. 
553 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1238.  
554 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 505. 
555 Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1238; Hafızoğulları-Kurşun, Şerefe Karşı Suçlar, s. 55; Parlar-
Hatipoğlu, Ceza Kanunu Yorumu, s. 1022. 
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X. MUHAKEMEYE İLİŞKİN KURALLAR 
 

Yasanın 131. maddesinin ikinci fıkrasına göre, hakaret suçunun ölünün 

hatırasına karşı işlenmesi durumunda, suçun soruşturulması ve kovuşturulması ölenin 

ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş ya da kardeşleri tarafından yetkili 

makamlara şikayette bulunulmasına bağlıdır. Bu suç, CMK’nın 253. ve 254. 

maddeleri uyarınca uzlaşma kapsamındadır.556 Hem kişinin hatırasına hakaret suçu 

hem de ölünün ceset ya da kemiklerini alma veya ceset ya da kemikleri hakkında 

tahkir edici fiiller de bulunma suçu açısında yargılama aşamasında hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağının 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Yasa’nın 1. 

maddesinde, Atatürk’ün hatırasına karşı işlenen tahkir fiillerinin onun varislerine 

karşı değil, bütün Türk Milleti’ne karşı işlenmiş sayılarak, bu suçun resen soruşturup 

kovuşturulacağı düzenlenmiştir. 

 

5235 sayılı Yasa’nın 10. maddesine göre, bu suçtan dolayı açılan davalara 

bakma görevi sulh ceza mahkemesindedir. Ölünün hatırasına hakaret suçunun basın 

yoluyla işlenmesi durumunda ise görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. 

 

Bu suçlara bakacak yetkili mahkeme genel yetki kuralları çerçevesinde 

belirlenecektir. 

 

XI. ZAMANAŞIMI 
 

Kişinin hatırasına hakaret suçunun dava zamanaşımı, TCY’nın 66. 

maddesine göre, suçun işlendiği tarihten itibaren sekiz yıldır. Dava zamanaşımını 

                                                 
556 Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 322. 
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kesen nedenlerin gerçekleşmesi durumunda, dava zamanaşımı süresi en fazla 12 yıl 

olabilir. 

              

. Fail, suçu işlediği sırada 12 yaşını doldurup 15 yaşını doldurmamışsa 

yukarıda belirtilen sürenin yarısı, 15 yaşını doldurup da 18 yaşını doldurmamışsa bu 

sürelerin üçte ikisinin geçmesi ile zamanaşımı dolacaktır 

 

XII. YAPTIRIM 
 

Kişinin hatırasına hakaret suçu, üç kişiyle ihtilat edilerek işlendiğinde, 

verilecek ceza üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Bu suç alenen 

işlendiğinde ise, verilecek ceza altıda bir oranında artırılacaktır. Bu suç, ölünün ceset 

ya da kemiklerinin kısmen veya tamamen alınması ya da kemikler hakkında tahkir 

edici fiillerde bulunulması şeklinde işlendiğinde verilecek ceza ise üç aydan iki yıla 

kadar hapis cezasıdır. 

 

Yasa, 125/1. maddesinde öngördüğü adli para cezasını, ölünün hatırasına 

hakaret suçu için de kabul etmiş olmasına rağmen, ölünün cesedi ya da kemiklerini 

almak ya da bunlar hakkında tahkir edici fiillerde bulunma açısından kabul 

etmeyerek, cesedi, ölünün kemiklerini alma ya da bunlar hakkında tahkir edici 

fillerde bulunma suçlarını, cezai himaye açısından hem kişiye hakaretten hem de 

ölünün hatırasına hakaret suçundan daha önemli görmüştür.557 

 

                         

 

  

 

 

  
                                                 
557 Hafızoğulları-Kurşun, Şerefe Karşı Suçlar, s. 56. 
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                         ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

          

HAKARET SUÇLARININ BASIN YAYIN YOLUYLA 

İŞLENMESİ 

 

I. GENEL OLARAK 

 
Hakaret suçunun, basın yoluyla işlenilmediği hallerde ceza sorumluluğu,  

doğrudan hakaret içeren söz ya da davranışı gerçekleştiren kişiye ait olduğu halde, 

hakaret suçunun basın yayın yoluyla işlendiği hallerde bu sorumluluk farklı kişilere 

ait olabilmektedir. Aynı zamanda basın suçları için, Basın Yasası’nda özel usul 

kuralları yer almaktadır. Bu nedenlerle, hakaret suçunun basın ve yayın yoluyla 

işlenmesi ayrı bir başlık altında incelenmiştir.558  

 

765 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 480, 482 ve 268. maddelerine göre, hakaret 

ve sövme suçları ‘‘ umuma neşir veya teşhir olunmuş yazı ya da resim veya sair neşir 

vasıtalarıyla işlenirse ’’ yayın yoluyla işlenmiş sayılıp ceza artırılmaktaydı. Bu 

maddeler, hem hakaret içeren bir yazı ya da resmin genel bir yere asılması suretiyle 

işlenen hakaret suçları için, hem de yazılı basın ve radyo- televizyon yoluyla işlenen 

hakaretler için uygulanmaktaydı.559 

  

5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 6. maddesi ise, basın ve yayın yolu 

deyiminden anlaşılması gerekenin, her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle 

iletişim aracıyla yapılan yayınlar olduğunu belirterek, 765 sayılı Yasa’da basın yayın 

yolu ile işlenmiş sayılan suçların bir kısmını bu kapsamdan çıkarmıştır. Bu maddeye 

göre, 6. maddede sayılan araçlar kullanılarak yapılan hakaretler basın ve yayın 

yoluyla işlenmiş sayılacak, hakaret içeren yazı veya resmin genel bir yere asılması 

ise, hakaret suçunun aleni bir şekilde işlenmesi kapsamında yer alacaktır. 
                                                 
558 Çetin, Hakaret Suçları, s. 221; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 365; Muharrem Özen, Ceza 
Hukukunda Objektif Sorumluluk, US-A Yayıncılık, Ankara, 1998,  s.  239. 
559 Çetin, Hakaret Suçları, s. 221. 
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II. HAKARET SUÇLARININ YAZILI BASIN YOLUYLA 

İŞLENMESİ 

 

A. AÇIKLAMA 
 

            5187 sayılı Basın Yasası’nın 11. maddesi, basın yoluyla işlenen suçlardan 

kimin sorumlu olacağını, 26-29. arası maddeler ise, basın davalarında uygulanacak 

olan usul kurallarını düzenlemiştir. 5237 sayılı Ceza Muhakemeleri Yasası’nın 12. 

maddesi ise, basın ve yayın yoluyla işlenen hakaret suçlarında yetkili olan 

mahkemeyi göstermektedir. 

  

B. SORUMLULUK  

 

Hakaret suçunun yazılı basın yoluyla işlendiği hallerde kimlerin sorumlu 

olacağı, Basın Yasası’nın ‘‘ cezai sorumluluk ’’ başlığı altındaki 11. maddesinde 

belirtilmiştir. Bu şekilde işlenen suçlarda yayım unsurunun özellikleri, bu unsurun 

birden fazla kişinin katılımı ile gerçekleşmesi bu nedenle de iştirake ilişkin TCY’nın 

genel hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılan bazı zorluklar nedeniyle, basının 

bazı suçların işlenmesinde araç olarak kullanılmasında ya da Basın Yasası’nda yer 

alan bazı suçlar için özel bir ceza sorumluluğu sistemi kabul edilmiştir.560 

 

Basın Yasası’nın 11. maddesinin birinci fıkrası, basılmış eserler yoluyla 

işlenen suçlarda suç zamanının, yayım anı olduğunu belirtmiştir. Buna göre, eser 

yayımlandığı anda suç oluşacaktır. Bu fıkradan çıkarılan diğer bir sonuç ise, yayının 

yapıldığı yerin suçun işlendiği yer olmasıdır. Suçun işlendiği yer ve zaman, teşebbüs, 

içtima, yetkili mahkemenin belirlenmesi, zamanaşımı gibi sorunların çözümünde 

önem taşımaktadır.561  

Basılmış eserin varlığı, basın suçunun oluşması bakımından aranan zorunlu 

bir unsurdur. Basın Yasası’nın 2. maddesi basılmış eseri, yayımlanmak üzere her 

                                                 
560 Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçları, s. 5.  
561 Çetin, Hakaret Suçları, s. 223. 
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türlü basım araçları ile basılan ya da diğer araçlarla çoğaltılan yazı, resim ve benzeri 

eserler ile haber ajansları yayınları olarak tanımlamıştır. Bu tanıma göre, basılmış 

eserin, fikri içeriğe sahip olma ve çoğaltma şartlarının yanı sıra, basımın ya da 

çoğaltmanın yayınlanmak amacıyla yapılması şartlarının bir araya gelmesi sonucu 

oluştuğu anlaşılmaktadır. Yazı ve resim dışındaki diğer benzeri eserlerin basılmış 

eser olarak kabul edilebilmeleri, bu eserlerin fikri içeriğe sahip olmaları şartına 

bağlıdır. Eğer yazı ya da resimler herhangi bir fikri içeriğe sahip değilse yani, 

basılmış bir eserde yer alan yazı ya da resimler herhangi bir anlam, fikir ifade 

etmiyorsa bu durumda basın suçunun oluşması söz konusu olmayacaktır.562 

 

Basılmış eserler, süreli yayınlar ve süreli olmayan yayınlar olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Süreli olmayan yayınlar, belirli aralıklarla yayımlanmayan eserleri 

ifade etmektedir.  Süreli yayınlar, günlük, haftalık ya da başka bir süre ile 

yayımlanan gazeteler, belirli aralıklarla yayımlanan dergiler ile haber ajanslarının 

yayımladıkları bültenleri ifade etmektedir.563 

 

5187 Sayılı Basın Yasası’nın 11. maddesinin ikinci fıkrasına göre,  süreli 

olan yayınlar ve süreli olmayan yayınlar yoluyla işlenen suçlardan dolayı birinci 

derecede sorumlu olan kişi, bu eserin sahibidir. Yürürlükten kaldırılan 5680 sayılı 

yasanın 16. maddesine göre, ceza sorumluluğu süreli yayınlarda eser sahibi ile 

birlikte sorumlu müdüre, süreli olmayan yayınlarda yine eser sahibi ile birlikte 

yayımcıya aitti. Yeni yasaya göre ise, daha önce belirttiğimiz gibi hem süreli hem de 

süreli olmayan yayınlarda, birinci derecede sorumluluk eser sahibine yüklenmiş 

ancak bazı koşulların bulunması durumunda, sorumlu müdür564 ya da yayımcının 

sorumlu olacağı kabul edilmiştir.  

 

                                                 
562 Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 5. 
563 Çetin, Hakaret Suçları, s. 223. 
564 Öğretide bir görüş, Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde geçerli olan, sorumlu müdürün yayının 
içerdiği suçtan değil, sadece taksirli hareketinden dolayı sorumluluğunu öngören bir düzenlemenin 
daha isabetli olacağını ileri sürmüştür. Kayıhan İçel, A. Hakan Evik, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, 4. bs,Beta Yayınları, İstanbul, 2007, s. 213;  Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 365. 
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Yargıtay basın suçlarında, cezai sorumluluğun kimlere ait olacağına ilişkin 

verdiği bir kararında, iddianame ile H. Gazetesinin 23, 24 ve 25 Ocak 2003 tarihli 

baskılarında, Z. B. tarafından yazılan yazılarla ilgili olarak kamu davaları açıldığı ve 

bu yazıları da ana konu olarak, Başbakanlık Heyeti’nin Suudi Arabistan gezisinde 

kendilerine Bvlgari marka saat hediye edilmesinin ve bu konu ile ilgili haberler 

üzerine Başbakanlık Müsteşarı olan katılanın habercilerin çalışmalarını kısıtlayıcı 

tedbirler aldığının anlatıldığını, 23.01.2003 tarihinde yayımlanan ilk yazıda, katılanın 

söz konusu gezide hiç bulunmadığı halde, hiçbir araştırma yapılmadan katılanın saat 

hediye edilmesi haberinden rahatsız olduğu ve hediyesini resmi kayıtları geçmek 

yerine, haberin önüne geçmeye çalıştığından söz edilerek, haberin başlığında da ‘ 

Bvlgarici Müsteşar ’ kelimelerinin kullanıldığı, 25.01.2003 tarihinde yayımlanan 

haberinin başlığının ise ‘ Büyükelçi Olmayanları Müsteşar mı Yapıyorlar? ’ olduğu, 

haber içeriğinde ise, katılanın parlak bir sicili olmadığı ve büyükelçi 

yapılmadığından söz edildiğini, savunma tarafından dosyaya sunulan diğer 

gazetelerde saat hediyesi ile ilgili olarak çıkan haberlerin söz konusu haberden daha 

önce yayımlandığı anlaşılsa da, bu haberlerde genel olarak Başbakan’ın Heyeti’ne 

saat hediye edildiğinden bahsedildiğini, ancak katılanın adının yer almadığı, yapılan 

diğer yayımlarda katılanın kişilik haklarının zedelenmediğini, her ne kadar 

hükümden sonra yürürlüğe giren 5187 sayılı Basın Yasası’nın 11. maddesine göre, 

kural olarak basın suçlarında, cezai sorumluluk haberi yazan kişiye ait olsa da,  sanık 

Z.B.’nin savunmalarında saat hediyesi ile ilgili haberi kendisinin yazmadığını, 

kendisinin Başbakanlık muhabiri olmasından dolayı, yazı işlerinde bu haberin 

hazırlanıp başlıkların kendi bilgisi dışında hazırlanmış olduğunu ileri sürmesi ve 

tanık anlatımları karşısında, bu konuda sorumlu yazı işleri müdürü olan sanığın 

savunmasının da saptanmasından sonra tüm deliller toplandıktan sonra sanıkların 

hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğine değinmiştir.565 

                         

5187 Sayılı Basın Yasası’nın 11. maddesinin üçüncü fıkrasında, süreli 

yayınlarda eser sahibi belli değilse ya da yayım sırasında ceza ehliyeti bulunmuyorsa 

veya yurt dışında bulunduğu için Türkiye’de yargılanamıyorsa veya verilecek 

                                                 
565 Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 94. 
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cezanın eser sahibinin başka bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkum olduğu cezaya 

etki etmemesi gibi durumlarda sorumlu müdür ile birlikte varsa editör ve basın 

danışmanı, yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni gibi sorumlu müdürün bağlı 

olduğu yetkilinin sorumlu olacağı düzenlenmiştir. Ancak, söz konusu eserin 

yayınlanmasına sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karşı 

çıkmasına rağmen bu eser yayınlanmışsa, bu eseri yayımlatan kişi sorumlu olacaktır. 

 

5187 Sayılı Basın Yasası’nın 11. maddesinin dördüncü fıkrasında, süreli 

olmayan yayınlarda, süreli yayınlarda olduğu gibi, eser sahibi belli değilse ya da 

yayım sırasında ceza ehliyeti bulunmuyorsa veya yurt dışında bulunduğu için 

Türkiye’de yargılanamıyorsa veya verilecek cezanın eser sahibinin başka bir suçtan 

dolayı kesin hükümle mahkum olduğu cezaya etki etmemesi gibi durumlarda 

yayımcı, yayımcı belli değil ya da eserin basımı sırasında ceza ehliyetine sahip 

değilse veya yurt dışında bulunması nedeniyle Türkiye’de yargılanamadığı 

durumlarda basımcının sorumlu olacağı düzenlenmiştir. Öğretide bir görüş, haklı 

olarak, eseri basmak ve çoğaltmak dışında, içeriğini denetlemek ve suç unsurlarından 

arındırmak gibi bir yükümlülüğü bulunmayan basımcının, bu maddede belirtildiği 

şekilde eserin içeriğinden sorumlu tutulmasının, objektif sorumluluk anlamına 

geldiğini ileri sürmüştür.566 

 

Maddenin gerekçesinde de belirtildiği üzere, basılmış eserler vasıtası ile 

işlenen hakaret suçlarında, satan ve dağıtanın sorumluluğunu kabul etmemiştir.  

Dolayısıyla bu kişileri, iştirak olmadığı sürece, işlenen suçtan sorumlu tutmak 

mümkün değildir.567 Önceki yasa, süresiz yayınlarda basanın belli olmaması 

durumunda, eseri basan ve dağıtanı sorumlu tutuyordu. Yeni yasa ise, bu kişilerin 

sorumluluğunu kabul etmemiştir. 

 

                                                 
566 Özen, Objektif Sorumluluk, s. 288-289. Aynı yönde, Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 365-
366. 
567 Özen, Objektif Sorumluluk, s. 289; Çetin Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, İstanbul, 
1992, s. 173.  
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İşlenen bir suçtan dolayı, bir başkasının hukuki sorumluluğu yerine, yedek  

ve dolayısıyla objektif sorumluluğu içeren bu düzenlemeyi, ceza sorumluluğunun 

kişisel olduğunu ifade eden Anayasa’nın 38/7. maddesi ve Türk Ceza Yasası’nın 20. 

maddesi ile bağdaştırmak mümkün gözükmemektedir.568 

 

   Hakaret suçunun basın yoluyla işlendiğinin kabul edilebilmesi için, 

basılmış eserin suç oluşturan içeriğe sahip olması yeterli değildir. Aynı zamanda bu 

eserin yayımlanması gerekmektedir.  Bu bakımdan, basın suçları için basılmış eserin 

yayımlanması zorunlu icra hareketi niteliğindedir.569 

    

Basın Yasası’nın ikinci maddesinde, yayım terimi basılmış eserin herhangi 

bir şekilde kamuya sunulması olarak tanımlanmıştır. Buna göre, yayımın 

gerçekleşmesi bakımdan, basılmış eserin fiilen kamuoyunun bilgisine ulaşması 

aranmamış, kamuoyunun basılmış eserin fikri içeriğini öğrenme imkanına kavuşması 

yeterli sayılmıştır.570 

 

 Basın Yasası’nın 2. maddesine göre, eser sahibi, süreli ve süresiz yayının 

içeriğini oluşturan yazıyı ya da haberi yazanı, çevireni veya resmi yayımlanan gerçek 

ya da tüzel kişiyi, basımcı, bir eseri basım araçları ile basan ya da diğer araçlarla 

çoğaltan gerçek veya tüzel kişiyi, tüzel kişi temsilcisi, yayın sahibi ya da yayımcının 

tüzel kişi olması durumunda bu kişiliğin yetkili organı tarafından, yöneticiler 

arasından belirlenen gerçek kişi ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen 

gerçek kişidir. 

 

Yasa sadece eser sahibinden söz ettiği için, yazı veya habere kaynak 

oluşturan haber, beyanat ve belge verenlerin bu maddeye göre cezalandırılmalarına, 

bu yasaya göre olanak yoktur. Yargıtay konu ile ilgili verdiği bir kararında, basında 

çıkan bir habere konu teşkil edecek beyanatı veren kişinin bu beyanında suç teşkil 

                                                 
568 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 26; Özen, İnternet ve Hakaret, s. 106, Yenidünya-Alşahin, 
Şerefe Karşı Suçlar, s.  46; Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 299.  
569 Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 94. 
570 Çetin, Hakaret Suçları, s. 220. 
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eden hususlar bulunduğu ve bu sözler bir basın organında yayımlandığı takdirde 

bundan dolayı oluşacak basın suçundan sorumlu tutulamayacağı, suç oluşturan 

sözleri nedeniyle genel ceza sorumluluğuna dair hükümlerinin uygulanmasının 

gerekeceğini belirtmiştir.571 Bu kişilerin yazıyı yazan kişi ile birlikte sorumlu 

tutulabilmesi için, iştirake ilişkin genel kuralların somut olayda bulunması 

gerekmektedir.572 Haber, belge, beyanat, görüş, yazı işleri sorumluları tarafından yazı 

veya haber haline getirilmişse, bunları yazı ya da haber haline getirenin sorumlu 

tutulabilmesi için, sorumlu müdürle iştirak halinde olmaları gerekmektedir. Bunun 

için aynı zamanda, suç oluşturan hususların, getirilen haber ve belgede ve verilen 

beyanda bulunması gerekmektedir.573 Örneğin; muhabirin getirdiği haberde suç 

oluşturan herhangi bir unsur yokken, aynı haber süreli yayında veriliş şekli ya da 

yazılış biçimi açısından suç oluşmuşsa bu durumda haber ya da belge veren ya da 

beyanda bulunan sorumlu tutulamaz.574       
 
Basın suçlarına özel sorumluluk sisteminin kabul edilmesi karşısında 

iştirake ilişkin kuralların uygulanıp uygulanamayacağı konusunda öğretide iki farklı 

görüş vardır. Bunlardan ilkine göre, özel cezai sorumluluğun kabul ediliş sebebi, 

basın özgürlüğünün korunması ve basın faaliyetine katılan birçok kişinin 

cezalandırılmasının önlenmesi olduğundan, burada iştirake ilişkin hükümler 

uygulama alanı bulamayacaktır. Bu görüştekilere göre, yayın yoluyla işlenen hakaret 

suçundan sorumlu olacaklar, Basın Yasası’nın 11. maddesinde sınırlı bir şekilde 

sayılmasının nedeni, sorumlu tutulacak kişileri en aza indirmektir.575      
 
Bu konudaki diğer görüşe göre ise, eğer basın suçlarında düzenlenen özel 

sorumluluk, basın suçlarının failsiz kalmaması neniyle kabul edildiyse, iştirakin 

varlığı durumunda, suçun failsiz kalması da söz konusu olmayacağı için, genel iştirak 

                                                 
571 Parlar,  Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s. 94. 
572 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s. 141; Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 
75. 
573 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 75. 
574 Çetin, Hakaret Suçları, s. 220. 
575 Öztekin Tosun, Basın Suçlarında Ceza, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, C:1, S:2, 1979, s. 
1979. 
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kurallarının uygulanması gerekmektedir. İştirakten söz edilebilmesi için iştirak 

iradesinin bulunabilmesi gerektiğinden, yani faillerin aynı neticeye ilişkin kasıtlı 

iradelerinin bulunması gerektiği, ancak Basın Yasası’nın 11. maddesinde yer alan 

kişilerin kast şeklinde kusurlulukları aranmadığı için, basın suçlarından sorumlu 

kişiler arasında ya iştirak iradesi vardır ve 11. maddedeki sorumluluk söz konusu 

olmaz ya da iştirak iradesi aralarında yoktur, bu durumda da iştirakten söz edilemez. 

Bu yüzden Basın Yasası’nın 11. maddesi iştirak sistemi getirmemiştir.576 

             

            C.    USUL HÜKÜMLERİ  
 

5187 sayılı yasanın 26. maddesinde, basılmış eserler yoluyla işlenen ya da 

bu yasada öngörülen suçlardan dolayı açılacak davalar, günlük süreli yayınlarda iki 

ay, diğer yayınlarda ise 4 ay içinde açılmak zorundadır. Yargıtay konu ile ilgili 

olarak vermiş olduğu bir kararında, 5680 Sayılı Yasa’nın 35. maddesine göre, günlük 

süreli yayınlar hakkında 6 ay içinde kamu davasının açılması gerektiğini ve 1412 

Sayılı CMUK’nın 163. maddesinin ilk fıkrasına göre de, Cumhuriyet Savcısı’nın 

mahkemeye iddianameyi vermek suretiyle kamu davasının açılacağını belirtmiştir. 

Burada ki süreler, basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildiği 

tarihten itibaren başlamaktadır. Eğer basılmış eser Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim 

edilmemişse, bu sürelerin başlama tarihi, suçu oluşturan fiilin Cumhuriyet 

Başsavcılığı tarafından öğrenildiği tarihtir.577 

 

    5187 sayılı yasanın 26. maddesinin ilk fıkrasında yer alan süreler 

zamanaşımı süresi olmayıp, hak düşümü süresidir. Bundan dolayı bu süreler, Ceza 

Yasası’nda yer alan zamanaşımını kesen ve durduran nedenlerden dolayı uzamazlar. 

Ancak 26. maddenin 6. fıkrasına göre, kamu davasının açılması izin ya da karar 

alınmasına bağlı ise, izin ya da karar alınıncaya kadar dava zamanaşımı süresi durur.  

Bu durma süresi 2 ayı geçemez.  Böyle bir durumda dava açma süresi, süreli yayınlar 

için en çok   4 ay, kitap, broşür,  günlük olmayan süreli yayınlar gibi diğer basılmış 

                                                 
576 Özek, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, s. 29; Özen, Objektif Sorumluluk, s. 262-263. 
577 Arısoy, Hakaret, s. 201. 
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eserlerde  en çok 6 ay olabilecektir.578 Durma süresinin 2 ayı geçemeyeceğine 

yönelik düzenlemenin amacı, basılmış eserler yoluyla ya da Basın Yasası’nda 

öngörülen diğer suçlardan dolayı bu alanda faaliyet gösterenleri, uzun süre ceza 

tehdidiyle karşı karşıya bırakmamak ve böylece basın özgürlüğünü güvence altına 

almaktır. 

 

5187 sayılı yasanın 3, 4 ve 5. fıkralarına göre ise, sorumlu müdür karşı 

çıktığı halde yayınlandığı iddia edilen eserden dolayı yayınlatan aleyhine açılacak 

davalarda süre, sorumlu müdür hakkında verilen beraat kararının kesinleşmesinden 

itibaren; sorumlu müdürün yayımlanan eserin sahibini bildirmesi durumunda eser 

sahibi hakkında açılacak davada bildirim tarihinden itibaren; kovuşturulması şikayete 

bağlı suçlarda ise, suçun işlenildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren başlayacaktır.579 

 

5187 sayılı Basın Yasası’nın 27. maddesine göre, hakaret suçunun basılmış 

eser yoluyla işlenmesi halinde görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Bir 

yerde birden fazla Asliye Ceza Mahkemesi varsa, bu davalara bakmakla görevli 

mahkeme 2 nolu Asliye Ceza Mahkemesi’dir.580 

 

Ağır cezayı gerektiren davaların Ağır Ceza Mahkemeleri’nde, Asliye Ceza 

Mahkemesi’nin görevine giren davaların da Asliye Ceza Mahkemesi’nde 

görülmesine ilişkin usul kuralları, Basın Yasası’nda değişerek Sulh Ceza 

Mahkemesi’nin görev alanına giren davalarda Asliye Ceza Mahkemesi görevli kabul 

edilmiştir. Basın dışındaki yollarla hakaret suçunun işlenmesi durumunda, bu suçtan 

dolayı açılacak davalara bakma görevi Sulh Ceza Mahkemesi’ne aitken, hakaret 

suçunun basın yoluyla işlenmesi durumunda bu suçtan dolayı açılacak davalara 

bakma görevi Asliye Ceza Mahkemesi’nde olacaktır.581 

 

Basın Yasası’na göre, basılmış eserler yoluyla işlenen suçlara ilişkin davalar 

acele işlerden sayıldığından, bu davalara adli ara verme içinde de bakılabilir ve adli 
                                                 
578 Çetin, Hakaret Suçları, s. 220. 
579 Çetin, Hakaret Suçları, s. 226. 
580 Arısoy, Hakaret, s.204. 
581 Çetin, Hakaret Suçu, s.  226. 
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ara verme içinde bu davalara ilişkin temyiz süresi durmayıp,  işlemeye devam 

eder.582 

 

Hakaret suçunun basın yoluyla işlenmesi durumunda faile para cezası 

verildiğinde, para cezası ödenmediği taktirde hapis cezasına çevrilip çevrilemeyeceği 

konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Bu konuda öğretide iki farklı görüş ileri 

sürülmüştür. Bir görüşe göre, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki 

Yasası’nın 106. maddesinde kural olarak,  para cezasına mahkum olanların para 

cezasını ödemedikleri taktirde, bu cezanın özgürlüğü bağlayıcı cezaya çevrileceği 

düzenlenmiştir. Bu kuralın istisnalarından biri de Basın Yasası’nda düzenlenmiştir. 

Basın Yasası’nın 28. maddesine göre, Basın Yasası’nın 18. ve 22. maddelerindeki 

suçlar dışındaki suçlar açısından verilen para cezaları ödenmedikleri taktirde 

özgürlüğü bağlayıcı cezaya çevrilemez.583 

 

Diğer bir görüşe göre ise, 5187 sayılı Basın Yasası’nda ‘ bu kanunda 

öngörülen suçlardan’ söz edildiği için ve basın yoluyla hakaret suçu bu yasada 

düzenlenmemiş olduğundan, basın yoluyla işlenen hakaret suçundan verilen adli para 

cezaları da ödeme emri tebliğ edilmesine rağmen ödenmezse, 5275 sayılı Ceza ve 

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yasası’nın 106/3. madde ve fıkrasına göre, 

hapse çevrilebilecektir.584 

 

Basın Yasası’nın 29. maddesinde, süreli yayının yönetim yeri tebligat 

işlemleri açısından yayın sahibinin, onun küçük ya da tüzel kişi olması durumunda 

yasal temsilcisinin ve görevi devam ettiği sürece sorumlu müdürün yerleşim yeri 

sayılacağı düzenlenmiştir. Bu madde, sadece süreli yayının sahibi, varsa yasal 

temsilcisi ve sorumlu müdürüne ilişkin olduğu için, süreli olmayan yayınların 

yayımcı ve basımcıları ve süreli ve süreli olmayan yayınlarda yayınlanan eserlerin 

sahipleri hakkında uygulanamaz.585  

                                                 
582 Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s.  29. 
583 Çetin, Hakaret Suçları, s. 232. 
584 Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 86-87; Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1144;  Arısoy, 
Hakaret, s. 201; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 455. 
585 Çetin, Hakaret Suçları, s. 232. 
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Ceza Muhakemeleri Yasası’nın 12. maddesinde, davalara bakma yetkisinin 

suçun işlendiği yer olduğu belirtilmiştir. 

 

Basın Yasası’nın 11. maddesinde yer alan basılmış eserler yoluyla işlenen 

suçlarda suçun yayım anında oluşacağına ilişkin düzenleme aynı zamanda suç 

zamanı yanında suç yerini de gösterdiği için, yayının yapıldığı yer aynı zamanda 

suçun işlendiği yer de olmaktadır. 586 

 

Ceza Muhakemeleri Yasası’nın 12. maddesinin 3. fıkrasında,  suçun ülkede 

yayımlanan basılı bir eserle işlenmesi halinde, eserin yayım merkezinin bulunduğu 

yerdeki mahkemenin yetkili olacağı belirtilmiştir. Bu fıkrada ayrıca aynı eserin 

birden çok yerde basılması halinde, suç eserin yayım merkezi dışındaki baskısında 

meydana gelmişse, bu suçta eserin basıldığı yerdeki mahkemenin de yetkili olduğu 

belirtilmiştir. 

 

Ceza Muhakemeleri Yasası’nın 12. maddesinin 4. ve 5. fıkralarında ise, 

soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçlarında eserin, 

mağdurun yerleşim yerinde ya da oturduğu yerde dağıtılması halinde, o yer 

mahkemesinin de yetkili olacağı düzenlenmiştir. Ayrıca  mağdurun, suçun işlendiği 

yerin dışında tutuklu ya da hükümlü olması halinde ise, mağdurun tutuklu ya da 

hükümlü olarak bulunduğu yerdeki mahkeme de yetkilidir. Maddeye göre,  görsel  ya 

da işitsel yayınlarda yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş 

veya görülmüşse bu yer mahkemesi de yetkili olacaktır. 

 

Yukarıdaki bilgiler ışığında bir örnek vermek gerekirse; yayım merkezi 

İzmir’de olan bir gazete ile Ankara’da oturan bir kimseye hakaret edildiği zaman, bu 

gazetenin Ankara’da dağıtılması şartıyla, bu suça ilişkin açılacak davada hem İzmir 

hem de Ankara mahkemeleri yetkili olacaktır.587 

 

                                                 
586 A. e. 
587 Çetin, Hakaret Suçları, s. 232. 
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Ceza Muhakemeleri Yasası’nın 12. maddesinin 4. ve 5. fıkralarında yer alan 

yetki kuralları 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 125. maddesinde yer alan hakaret 

suçları içindir. 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 299, 300 ve 301. maddelerinde yer 

alan özel hakaret suçları açısından yetkili mahkeme genel kurallara göre 

belirlenecektir. 

 

III. HAKARET SUÇLARININ TELEVİZYON-RADYO 

YOLUYLA İŞLENMESİ 

 

A. SORUMLULUK 
 

Hakaret suçlarının radyo-televizyon yoluyla işlenmesi halinde cezai 

sorumluluğun kimlere ait olacağı hususu, ilgili yasalarda gösterilmiştir. 

 

1. 2594 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Yasası’na Göre 

Sorumluluk  

 

2594 sayılı TRT Yasası’nın 28. maddesinde, TRT Kurumu personelinin 

radyo televizyon yoluyla işlenen suçlardan dolayı sorumluluğu düzenlenmiştir. Bu 

maddenin ilk fıkrasına göre, TRT Kurumu’nun yayınları yoluyla işlenen suçlarda ya 

da haksız fiillerde, yayın tespit yoluyla yapılmışsa, metni yazan ya da sesi tespit 

edilen, bu metni ya da tespiti fiilen kontrol eden ve yayını fiilen yöneten ve kontrol 

eden kişiler sorumludur.   

 

Tespit yoluyla yapılan yayınlar haber programları gibi canlı yayın şeklinde 

olabileceği gibi belgesel, müzik, eğlence programları gibi canlı olmayan yani 

önceden çekilmiş banttan yayınlanan yayınlar da olabilir. Yayının tespit yoluyla 

yapılması halinde işlenen suçlardan dolayı, metni yazan veya sesi tespit edilen, metni 

veya sesi fiilen kontrol eden ve yayını fiilen yöneten ve kontrol eden görevlilerin 

cezai sorumlulukları söz konusudur. Yasanın 28. maddesinde, tespite ve bir ön 
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hazırlığa dayanmadan gerçekleştirilen canlı yayınlar açısından kimlerin sorumlu 

olacağı düzenlenmemiştir. Örneğin, TRT’nin kendi stüdyolarında ön hazırlık ve bir 

tespite dayanmadan canlı olarak yayınlanan bir eğlence programını sunan kişinin, 

kişilik değerlerine saldırıda bulunulması halinde sorumluluğu kime ait olacağı 

hususunda yasada bir açıklık bulunmamaktadır. Kanaatimizce böyle bir durumda, 

sorumlu tutulması gereken kişi, saldırıda bulunan kimsedir. Dolayısıyla bu suçla 

ilgili olarak, yayını denetleyen ve yöneten kimselerin sorumluluğu yoluna 

gidilemez.588 Yani, konuşmacı kimse, ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi uyarınca, 

saldırıda bulunmasından dolayı sorumlu tutulacaktır.589 

 

2954 sayılı Yasa’nın 28. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında TRT Kurumu 

personelinin sorumluluğunun olmadığı yayınlar belirtilmiştir.  Yasa’nın 28. 

maddesinin 3. fıkrasına göre, TRT Kurumu personeli; Yasa’nın 18 maddesi uyarınca 

yapılan hükümet bildirileri ve konuşmalarına ilişkin yayınlardan, Yasa’nın  maddesi 

uyarınca yapılan seçimlerdeki siyasi parti propagandalarına ilişkin yayınlardan,  

Yasa’nın 27. maddesi uyarıca yapılan cevap ve düzeltme metinlerine ilişkin 

yayınlardan, ön hazırlık ve tespite dayanmadan TRT Kurumu dışındaki radyo ve 

televizyon kuruluşundan naklen yapılan yayınlardan sorumlu tutulamaz. TRT ‘nin, 

kendilerine verilen metni aynen okumakla görevli personeli, o yayının yönetim ve 

kontrolünde görevlendirilmemiş olmak şartıyla, o yayın yoluyla işlenen suçtan 

sorumlu tutulamaz. Ancak bu kişiler, o yayının yönetim ve kontrolünde özel olarak 

görevli ise, yayın yolu ile işlenen suçlardan sorumlu tutulurlar.590 

 

Yasa’nın 5. fıkrasında, yayın yolu ile suç işlediği iddia edilen TRT Kurumu 

personeli hakkında açılan ceza davalarında, personelin Kurum avukatlarınca 

savunulmasına izin verildiği belirtilmiştir. 

 

                                                 
588 Çetin, Hakaret Suçları, s. 261. 
589 Arısoy, Hakaret ve Tehdit, s. 157; Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1102; Kayançiçek, Şerefe 
Karşı Suçlar, s. 27-28.  
590 Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s.  8; Çetin, Hakaret Suçları, s. 250-251; Arısoy, Hakaret, s. 
156-157; Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1102; Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 28. 
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2954 sayılı Yasa’nın 28. maddesinin son fıkrasında ise, TRT Kurumu’na ait 

radyo ve televizyonlarda yapılan yayınlar yoluyla oluşan suçlara ilişkin açılacak ceza 

ve hukuk davalarının 60 günlük süre içinde açılması gerektiği belirtilmiştir. Buradaki 

süre hak düşürücü süre olup, zamanaşımını kesen ve durduran nedenlerden dolayı 

uzatılamaz. 591 

 

2. 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 

Hakkındaki Yasaya Göre Sorumluluk 
 

Bu Yasa’da, yayın yolu ile işlenen suçlarda sorumluluğun kimlere ait 

olacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bir görüşe göre, TRT Yasası burada 

da kıyas yoluyla uygulanmalıdır.592 Bizim de katıldığımız diğer görüşe göre ise, 

kıyas yasağı, cezaların kişiselliği ve kanunilik ilkeleri karşısında, özel radyo ve 

televizyon kuruluşlarının yayınları yolu ile işlenen suçlara ilişkin cezai 

sorumluluğunun 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nın genel sorumluluk kuralları 

çerçevesinde çözümlenmesi gerekmektedir.593 

 

Yasa’da bu konuda hüküm olmamasına rağmen, Özel Radyo ve Televizyon 

Yayın Kuruluşları’nın Kuruluşları’nda Uyması Gerekli Asgari İdari ve Mali Şartlarla 

Yayın Alanı, Yayın Saat ve Süreleri Hakkında Yönetmelik’in 18. maddesi, yayından 

doğan sorumluluğun, yayını yöneten ya da programı yapanla birlikte sorumlu 

müdüre ait olduğunu düzenlemiştir. Bu madde olmasa dahi, yayını yöneten ya da 

programı yapan kişilerin TCY’nın genel hükümleri çerçevesinde yayın yoluyla 

işlenen suçlardan sorumlu tutulmaları mümkündür.  Yönetmelikte yer alan bu hüküm 

açısından, özel radyo ya da televizyonun sorumlu müdürünün kusuru aranmadan 

suçu kasten işleyenlerle birlikte sorumlu tutulması, ‘ kusursuz ceza olmaz ‘  ilkesine 

aykırılık oluşturmaktadır. 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nın 2. maddesinin 2. 

                                                 
591 Çetin, Hakaret Suçları, s. 261. 
592 Arısoy, Hakaret, s. 157;  Artuç, Kişilere Karşı Suçlar, s. 1102. 
593 Adem Sözüer, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, 1. bs, Alfa, İstanbul, 1996, s. 125; Çetin, 
Hakaret Suçları, s. 250; Yenidünya-Alşahin, Şerefe Karşı Suçlar, s. 76; Parlar-Hatipoğlu, Ceza 
Kanunu Yorumu, s. 973. 
                                                                      DÜZELTME 
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fıkrasında, idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamayacağı 

düzenlenmiştir. Bu maddeden yola çıkıldığında,  yayında hiçbir kusuru bulunmayan 

sorumlu müdür, idarenin düzenleyici işlemlerinden biri olan yönetmelik hükümlerine 

göre sorumlu tutulamaz. Ancak, özel radyo ve televizyonların suçun işlendiği yayın 

yapan ve yöneten personeli ile spikerinin ve canlı yayında yorum yaparken hakaret 

suçu işleyen, yorum yapan kişinin Türk Ceza Yasası’nın genel hükümleri 

çerçevesinde sorumluluğu söz konusudur. 594   

 

B.RADYO-TELEVİZYON YOLUYLA İŞLENEN HAKARET 

SUÇLARINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 

 

1. Yetkili Mahkeme 

 
Yazılı basın yoluyla işlenen hakaret suçları için yetkili mahkemeyi 

belirlemeye ilişkin kurallar, suçun radyo- televizyon yoluyla işlenmesi halinde de 

geçerlidir. Örneğin; Denizli’de yayın yapan bir radyo ya da televizyonla Aydın’da 

oturan bir kimseye hakaret edildiğinde, bu yayının Aydın’da işitilmiş ya da görülmüş 

olması durumunda, hem Aydın mahkemeleri hem de Denizli mahkemeleri 

yetkilidir.595 

 

b. Görevli Mahkeme        
 

2954 ve 3984 Sayılı Yasalar’da radyo ve televizyon yolu ile işlenen suçlarda 

hangi mahkemenin görevli olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır. Basın 

Yasası’nın 27. maddesinde yer alan hüküm de ancak basılmış eserler yoluyla işlenen 

hakaret suçlarında uygulanmaktadır.596 

                                                 
594 Parlar-Hatipoğlu, Hakaret Suçu, s.  9;  Çetin, Hakaret Suçları, s. 251; Yenidünya-Alşahin, 
Şerefe Karşı Suçlar, s. 76;  Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 29. 
595 Çetin, Hakaret Suçu, s. 262. 
596 Çetin, Hakaret Suçları, s. 263;  Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 440; Tarhan, Tehdit ve 
Hakaret, s. 363. 
                                                            DÜZELTME 
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Radyo ve televizyon yayınları yoluyla işlenen hakaret suçlarında görevli 

mahkemenin hangi mahkeme olduğuna dair yasada açık bir hüküm bulunmadığı için, 

görevli mahkemeye ilişkin 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’ndaki genel kurallar burada 

da geçerlidir. Bu durumda 125. maddede düzenlenen hakaret suçlarına bakma görevi 

sulh ceza mahkemesine ait olduğu için, radyo ve televizyon yayınları yoluyla işlenen 

hakaret suçlarına da bakma görevi sulh ceza mahkemesine aittir.597              

 

5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nın 299, 300 ve 301. maddelerinde 

düzenlenen özel tahkir suçlarının radyo ve televizyon yayınları yoluyla işlenmesi 

durumunda da genel görev kuralları geçerlidir.598 

 

3. Yayın Bantlarının Saklanması ve Radyo Televizyon Yoluyla 

İşlenen Hakaret Suçlarının İspatı  
 

TRT Yasası’nın 29. maddesi, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun 

yayınlarında kullanılan yazılı metinler ve metni bulunmayan radyo ve televizyon 

yayınlarına ait tespitlerin yayın tarihinden itibaren 25 gün süreyle saklanacağını 

düzenlemiştir. Ancak daha sonra yürürlüğe giren ve TRT Kurumu yayınları için de 

uygulama olanağı bulunan 3984 Sayılı Yasa’nın 28. maddesinin 2. fıkrası ise, yayın 

bantlarının 1 yıl süre ile saklanmasını zorunlu kılmıştır. Aynı yasanın 34. maddesinin 

2. fıkrasında, yayın bantlarını 1 yıl süre ile saklamayan yayın kuruluşlarının sahip ve 

yöneticilerinin cezalandırılacağı düzenlenmiştir. 

 

Radyo ve televizyon yayınları yolu ile işlenen suçlarlarda, bu suçun yalnız 

yayın bantları yoluyla ispatlanabileceği konusunda yasal bir düzenleme yoktur.  

Dolayısıyla radyo ya da televizyon yayınları yoluyla işlenen hakaret suçları tanık 

anlatımları dahil her türlü delille ispatlanabilir. Müşteki, hakaret suçuna ilişkin 

yapılan ceza yargılamasında, hakaret suçuna konu olan yayın bandını mahkemeye 

                                                 
597 Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, s. 440; Tarhan, Tehdit ve Hakaret, s. 363; Çetin, Hakaret 
Suçları, s. 252. 
598 Çetin, Hakaret Suçları, s. 263. 
                                                                    DÜZELTME 
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sunamamışsa, hakim de söz konusu yayını içeren bandı ilgili yayın kuruluşundan 

istediği halde bu bant bulunamamışsa, müştekinin hakaret suçuna ilişkin diğer 

delillerinin toplanılması ve ona göre karar verilmesi gerekmektedir. Yargıtay konu 

ile ilgili vermiş olduğu kararında, televizyon yayınlarıyla yapılan hakaret ve 

sövmelerin ispatlanması için, yayın bantlarının ele geçirilip çözümlenmesinin 

zorunlu olmadığına ve yayının başka delillerle ispatlanabileceğine karar vermiştir.599  

 

D. RADYO ve TELEVİZYON YOLU İLE İŞLENEN 

HAKARET SUÇLARINDA USUL HÜKÜMLERİ ve USUL 

HÜKÜMLERİNİN BASIN YOLUYLA İŞLENEN HAKARET 

SUÇLARINA İLİŞKİN USUL HÜKÜMLERİ İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Daha önce yukarıda belirttiğimiz gibi, basın yolu ile işlenen hakaret 

suçlarında, eğer hakaret suçu günlük süreli yayımlar yolu ile işlenmişse 2 ay, diğer 

basılmış yayımlar yolu ile işlenmişse 4 ay içinde dava açılmak zorundadır. 2954 

Sayılı Yasası’nın 28. maddesinin son fıkrasında ise, TRT Kurumu’na ait radyo ve 

televizyon yayınları yolu ile işlenen hakaret suçlarında ise kamu davasının 60 gün 

içinde açılması gerekmektedir. Bu kural özel radyo ve televizyon yayınları yolu ile 

işlenen hakaret suçları açından geçerli değildir. Bu şekilde işlenen hakaret suçlarında 

dava açma süresi ise 5 yıldır.600 

 

Basın Yasası’nın 27. maddesine göre, basın yolu ile işlenen hakaret 

suçlarına ilişkin davalar acele işlerden sayılmaktadır ve bu davalar adli tatilde de 

                                                 
599          ‘‘… Televizyon yayınları yoluyla yapılan hakaret ve sövmelerin ispatlanması için yayın 
bandının  ele geçirilip çözümlenmesinin zorunlu olmadığı ve yayının başka delillerle de 
kanıtlanabileceği gözetilerek sanık M.Ö.A.’nın duruşmadaki ikrarının değerlendirilmesi ve katılandan 
suç konusu yayını dinlemiş olan kimselerin sorulup tanık olarak dinlenmeleri ve sonucuna göre 
hüküm kurulması gerekirken, başkaca bir araştırma yapılmadan, yayın bandının ele geçirilemediği 
gerekçesi ile beraat hükmü kurulması yasaya aykırıdır. ’’(  4. CD. 7.6.1996 3848-5280)  Çetin, 
Hakaret Suçları, s. 263. 
600 Arısoy, Hakaret, s. 201. 
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görülebilir. Ancak radyo televizyon yayınları yolu ile işlenen hakaret suçlarına ilişkin 

davalar acele işlerden sayılmayıp genel kurallara tabidir.601 

 

5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nın 125. maddesinde yer alan hakaret suçları 

ile, 300. maddenin 2. fıkrasında yazılı İstiklal Marşı’na ve 301. maddenin 2. 

fıkrasında yazılı Hükümet’e, Devletin Yargı Organları’na, Askeri ya da Emniyet 

Teşkilatı’na hakaret suçlarından açılan davalara bakma görevi sulh ceza 

mahkemelerine ait olduğundan bu suçların radyo ve televizyon yayınları yolu ile 

işlenmeleri durumunda da sulh ceza mahkemeleri görevlidir. Daha önce de 

belirttiğimiz gibi Basın Yasası’nın 27. maddesine göre, basılmış eserler işlenen 

hakaret suçlarında ise asliye ceza mahkemeleri görevlidir. 

                                                 
601 Çetin, Hakaret Suçları, s. 264. 
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SONUÇ 
 
 
Hakaret suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nın ‘‘Kişilere Karşı Suçlar’’, 

ismini taşıyan 2. kısmının, 8. bölümünde ‘‘Şerefe Karşı Suçlar’’ adı altında 125. 

madde ve devamında düzenlemiştir. Bu yüzden, hakaret suçuna ilişkin, 5237 Sayılı 

Türk Ceza Yasası’ndaki değişiklikler de dikkate alınarak yapılan çalışmada, 

öncelikle konunun anlaşılması bakımından ilk bölümde hakaret suçu anlatılmadan, 

genel olarak şerefe karşı suçlar anlatılmıştır. 

 

İlk bölümün devamında ise, hakaret suçu tanımlanmış suça ilişkin unsurlar, 

suç ve cezaya etki eden haller, isnadın ispatı, suçun özel görünüş şekilleri ve suçla 

ilgili usul hükümlerinden bahsedilmiştir. 

 

Üçüncü bölümde, Eski Yasa’da ‘‘Din Özgürlüğü’ne Karşı Suçlar’’ başlığı 

altında düzenlenen, Yeni Yasa’da ise ‘‘Şerefe Karşı Suçlar’’ başlığı altında 

düzenlenen ‘‘ Ölünün Hatırasına Hakaret Suçu ’’, suçun unsurları, suç ve cezaya etki 

eden haller ve suçla ilgili muhakemeye ilişkin kurallar anlatılmıştır. 

 

Son bölümde ise, hakaret suçlarının radyo-televizyon yayınları ve yazılı basın 

yolu ile işlenmesi anlatılmış; suça ilişkin sorumluluk ve usul kurallarına 

değinilmiştir. 

             

             Bu çalışmada, suç tarihi yeni yasanın yürürlüğe girmesinden önce olan 

suçlarda, özellikle lehe-aleyhe yasa değerlendirmesinde kolaylık sağlaması amacıyla 

hakaret suçuna ilişkin bilgiler yeni ve önceki yasanın karşılaştırılması suretiyle 

verilmiştir. Ayrıca anlatılan konunun anlaşılmasında yardımcı olması amacıyla sık 

sık Yargıtay içtihatlarına yer verilmiştir. 

  

          Tüm bu incelemeler dikkate alındığında, kişilerin şeref, onur ve haysiyetini   

korumayı amaçlayan hakaret  suçu, Yeni Yasa’da hakaret ve sövme ayrımı 

kaldırıldığından tek bir başlık altında düzenlenmiş; isnadın ispatı ve  suçun 
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ağırlaştırıcı halleri önceki Yasa’ya oranla sadeleştirilmiş, suça nitelikli hallerine ve 

suça uygulanacak yaptırıma ilişkin konularda değişiklik yapılmıştır. Yeni yasada 

hangi hallerde aleniyetin gerçekleşmiş olacağına ilişkin bir açıklama bulunmasa da, 

Yargıtay içtihatları bu konuda yol gösterici olacaktır. 
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