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Sunuş 
 

Neden böyle bir pratik kitapçığı hazırladık, herhalde ilk onu açıklamak gerekir. Aslında 

verilecek bir cevabımız yok. Vize sınavına çalışırken, kendi kendimize olaylar yaratıp 

birbirimize soruyorduk. Olaylar öyle bir hal almıştı ki, artık işin içinden çıkamaz olmuştuk. 

O kadar çok olay sorusu ve ihtimalleri sormuştuk ki, vize sınavında artık olay çözmekten 

gına gelmişti.  

Kendimize olaylar sorarken çoğu kez de soruların harbiden iyi olduğunu düşünmeye 

başlamıştık. İşte o dakika, göreceksin bir gün pratik kitabı yazacağım, demiştim. İşte, şuan 

elinizde bu kitapçık olduğuna göre sözümü nispeten gerçekleştirmiş oluyorum. 

Olayların çözümlerinin bana ait olduğunu ve dolayısıyla içinde bir sürü hata olabileceğini 

unutmayın! En başında, soruları kendi yöntemimle çözdüğümü itiraf etmeliyim. Sözgelimi 

bizden, ilk önce fail ve mağduru belirlememizi istiyor; bense, öncelikle fail ve mağdur 

olunmasının gerekçelerinin sunulmasından sonra fail ve mağdur tespitinin yapılması 

taraftıyım... 

Elimden geldiğince dikkatli çözmeye çalıştım soruları; ancak eminim hatalar mutlaka 

vardır. Bu yüzden her cevaba eleştirel yaklaşın ve kafanıza yatmayan bir husus olursa 

kitaplardan araştırın. Şu aşamada, benim yüzümden sınavda yanlış yapmanızı hiç 

istemeyeceğimi ve bu konuda sorumluluk da kabul etmeyeceğimi belirtmek isterim. 

Meramım, bir nebze de olsa sizlere yardımcı olabilmek. Umarım amacıma ulaşabilirim. 

Dilerim ki, sizler için de, hem yararlı hem de eğlenceli bir çalışma olmuştur. 

Sevgilerimle, 

 

 

 

Özgür Akışoğlu 

 

Üsküdar 

Aralık 2013 
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Tehdit Suçu (m. 106) 
 

MADDE 106. - (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel 
dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara 
uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti 
üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 

(2) Tehdidin; 

a) Silâhla, 

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle, imzasız mektupla veya 
özel işaretlerle, 

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten 
yararlanılarak, 

İşlenmesi hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme 
suçunun işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir. 

 

Olay 1 – Delicesine Aşık  

Üniversitede okuyan Ali (A), Büşra (B) adlı kıza deliler gibi aşıktır. Ne var ki Büşra, 
Cenk (C) ile çıkmaktadır. Bu bilgiyi öğrendiği andan itibaren küplere binen Ali, 
Cenk’le karşılaştığı üniversite tuvaletinde, ikisinden başka kimsenin olmamasını da 
fırsat bilerek, Cenk’in üzerine yürür ve “Eğer Büşra’dan ayrılmazsan, zamanında 
adam öldürmeden hüküm giymiş ağabeyimle seni delik deşik ederiz!” demiştir. Bu 
olaydan bir kaç gün sonra Ali, Cenk’in Büşra’dan ayrıldığını bir ortak arkadaşı 
vasıtasıyla öğrenmiştir. 

Sorular:  

a) Olayı hukuki bilgileriniz ışığında değerlendiriniz. 

Cevabınız ne olursa olsun aşağıdaki soruları gerekçeli olarak yanıtlayınız. 

b) Korkusuzluğuyla bilinen Cenk, Ali’nin sözlerinden hiç korkmasaydı cevabınız 
değişir miydi?  

c) Eğer Ali, Cenk’e “Büşra’yı ölümüne seviyorum. Onu seninle görmeye 
dayanamıyorum. Eğer ondan ayrılmazsan Büşra’yı öldürürüm. Ya benim yarim 
olur ya da mezarın!” deseydi cevabınız değişirmiydi?  

d) Cenk, kız arkadaşı Büşra’dan Ali’nin tehditlerine rağmen ayrılmamış ve buna 
rağmen Ali, Cenk’i tehdit ettiği gibi ağabeyiyle dövmemiş olsaydı cevabınız 
değişir miydi?  
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Cevaplar:  

a) Olayı hukuki bilgileriniz ışığında değerlendiriniz. 

A tarafından, “Eğer Büşra’dan ayrılmazsan, zamanında adam öldürmeden hüküm giymiş 
ağabeyimle seni delik deşik ederim!” şeklinde sarf edilen sözlerin, objektif olarak 
incelendiğinde, somut olayda, muhatap C üzerinde ciddi şekilde korku ve endişe yaratacak 
uygunluk ve yeterlilikte olduğu anlaşılmaktadır1. Nitekim, A tarafından sarfedilen sözler, 
C’nin hayatına, en azından vücut bütünlüğüne yönelik olup tehdit suçunun tipik unsurunu 
teşkil etmektedir. A bu sözleri bilerek ve istiyerek, C’yi korkutmak ve bu suretle onun B’den 
ayrılmasını sağlamak için söylemiş olup A’nın kastının tehdit olduğu açıktır. Şu halde, söz 
konusu suç tehdit suçudur ve dolayısıyla sözlerin muhatabı C mağdur; sözleri sarfeden ve 
C’yi korkutma maksadı taşıyan A ise faildir. Sonuç itibariyle fail A’dan mağdur C’ye karşı 
gerçekleştirilmiş tehdit suçu söz konusudur. 

Burada A’nın tehdit ederken kullandığı “ağabeyim ile” ifadesini, cezanın artırılmasını 
gerekten nitelikli hallerden biri olan “tehdidin birden fazla kişi tarafından birlikte” 
işlenmesi bağlamında tartışmak gerekir. Burada suçun birden fazla kişi tarafından birlikte 
işlenmesi söz konusu değildir; çünkü bu hükmün uygulanabilmesi için suçu işleyecek 
birden fazla kişinin suçun icra hareketlerini müşterek fail olarak sorumluluğu gerektirecek 
şekilde gerçekleştirmesi gerekir. Yani; diğer faillerin de, tehdit aşamasında olaya asli fail 
olarak katılması ve bu birlikteliğin korkutucu gücünün mağdura yansıtılmış olması gerekir. 
Olayda olduğu gibi eğer tehdit yüze karşı yapılıyorsa, ağabeyin de orada olması gerekirdi. 
Sonuç olarak burada tehdit suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi söz 
konusu olmadığından, cezanının artırılmasını gerektiren nitelikli hal uygulanmayacaktır. 

b)  Korkusuzluğuyla bilinen Cenk, Ali’nin sözlerinden hiç korkmasaydı cevabınız 
değişir miydi?  

Tehdit suçunun oluşması için söz konusu tehdidin muhatabın üzerinde etkili olup olmadığı 
önemli değildir; önemli olan, tehdit içeren sözlerin veya davranışların, objektif olarak, kişi 

                                                                    
1 Kanunun gerekçesinde; sarf edilen sözlerin veya gerçekleştirilen davranışların, muhatap alınan kişi üzerinde 
ciddi bir korku yaratma açısından elverişli, yeterli ve uygun olmaması halinde tehdidin oluştuğunun ileri 
sürülemeyeceği yazmakta ve  failin söz ve davranışlarının, muhatabı üzerinde ciddi şekilde korku ve endişe 
yaratacak uygunluk ve yeterlilik içerip içermediğinin her somut olayda araştırılması gerektiği yazmaktadır. 
Diğer bir ifadeyle gerekçeye göre, objektif olarak ciddi bir mahiyet arz eden tehdidin somut olayda muhatabı 
üzerinde etkili olması şart değildir; tehdidin gerçekleşip gerçekleşmemesi muhatabı üzerinde etkili olup 
olmamasına bağlı tutulmalıdır. Nitekim yargıtayın kararları da bu yöndedir. Ancak kanımca, gerekçenin bu 
ilgili kısmını salt olarak kabul etmek; yani, muhatabın etkilip etkilenmediğine hiç bakmamak isabetli 
olmayacaktır. Gerekçenin salt kabulu halinde karşılaşılacak sorun, Olay 3’te ele alınmıştır. Diğer yazarlarca da 
söz konusu durum şöyle eleştirilmiştir: Elverişlilik görecelidir. Bu itibarla elverişliliğin soyut ve genel biçimde 
değil, mağdurun şahsı bakımından, kısacası somut olarak ölçülmesi gerekir. Yargıtay bir kararında, “bir tehlike 
suçu olan tehdidin ciddi olup olmadığı tehdidi içeren sözlerin gerçekleşmesinin kaçınılmaz olup olmamasına 
göre değil, oluştuğu ortama ve tarafların bedensel ve ruhsal durumlarına göre tehdit edici sözlerin 
gerçekleşme olasılığı ve mağdurun iradesini etkileme derecesi ölçüleri içinde, önceden bir bir sayılması 
olanaksız etkenler gözetilerek ilk mahkemece değerlendirilecek olgusal (fiil) bir sorundur” demiştir. Nitekim 
bir başka kararında Yargıtay; tehdit suçunun oluşmadığını muhatapların, sarf edilen sözlerden etkilenmediği 
gerekçesine bağlamıştır. Bkz. 37 nolu dipnot, Tezcan, Erdem & Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 7. 
Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010, s. 357. 
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üzerinde ciddi bir korku yaratma açısından sonuç almaya elverişli, yeterli ve uygun olması 
gerekir. Yani, objektif olarak incelendiğinde ciddi bir mahiyet arz eden tehdidin somut 
olayda muhatabı üzerinde etkili olup olmadığı aranmaz. Aranan, tehdidin elverişliliğinin, 
mağdur üzerindeki somut etkisine göre değil ve fakat ortalama insan ölçütüne veya failin 
özel bilgisine göre hareketin gerçekleştiği anda göz önünde bulundurulmaları mümkün olan 
bütün şartlara göre belirlenmiş olmasıdır. Şu halde, A’nın sarf ettiği sözler, objektif olarak 
değerlendirildiğinde, bir kişiyi korkutmaya elverişlidir. Korkusuzluğuyla bilinen C’nin, A’nın 
sözlerinden korkmamış olması, tehdit suçunun oluşmadığı anlamına gelmeyecektir. Sonuç 
olarak, fail A’dan C’ye karşı tehdit suçu gerçekleşmiştir. 

c)  Eğer Ali, Cenk’e “Büşra’yı ölümüne seviyorum. Onu seninle görmeye 
dayanamıyorum. Eğer ondan ayrılmazsan Büşra’yı öldürürüm. Ya benim yarim 
olur ya da mezarın!” deseydi cevabınız değişirmiydi?  

Kanuni tanımından da anlaşılacağı üzere tehdit suçu, kişinin kendisine yönelik olarak 
işlenebileceği gibi kişinin bir yakınına karşı yöneltilerek de işlenebilir. Buradaki “yakın” 
deyiminden anlaşılması gereken mağdur ile arasında belli bir akrabalık ya da yakınlık 
ilişkisi olan kimsedir. Yani bu kimse öyle bir “yakın” olacak ki, mağdur tehdit edildiğinde o 
yakınına bir zarar gelmesinden korkacaktır. Şu aşamada olay incelendiğinde, B ile C’nin 
sevgili olmasından hareketle, C’nin B’ye karşı bir zarar gelmesinden korkacağı hususunda 
şüphe yoktur. Dolayısıyla, A’nın “Büşra’yı ölümüne seviyorum. Onu seninle görmeye 
dayanamıyorum. Eğer ondan ayrılmazsan Büşra’yı öldürürüm. Ya benim yarim olur ya da 
mezarın!” şeklindeki sözleri, objektif olarak, C’yi korkutacak niteliktedir. Her ne kadar 
öldürülmeye konu olan B olsa da, altını çizmek gerekir ki, burada mağdur C’dir; zira burada 
tehditin muhatabı C olup B’nin öldürülmesi bahsi C’nin korkutulmasına yöneliktir. Sonuç 
olarak, fail A’dan C’ye karşı tehdit suçu gerçekleşmiştir. 

d)  Cenk, kız arkadaşı Büşra’dan Ali’nin tehditlerine rağmen ayrılmamış ve buna 
rağmen Ali, Cenk’i tehdit ettiği gibi ağabeyiyle dövmemiş olsaydı cevabınız değişir 
miydi?  

Tehdit suçu, sırf hareket suçudur; yani, tehdidin yapılması ile suç tamamlanır. Herhangi bir 
sonucun meydana gelmesine gerek yoktur. Yine, tehdit suçunun bir tehlike suçu olması 
nedeniyle, zararın meydana gelmesine gerek yoktur; tehdidin yapılmasıyla suç gerçekleşir. 
Özetle, objektif olarak mağduru korkutmaya elverişli söz ve davranışların, yani tehdidin, 
gerçekleştirilmesi ile tehdit suçu oluşacak; ille de tehditin içeriğinin meydana getirilmiş 
olması aranmayacaktır. Şu halde, C’nin B’den ayrılmamasına rağmen A’nın C’yi tehdit ettiği 
gibi ağabeyiyle – ya da tek başına – dövmemiş olsa bile, yukarıda açıklanan sebeplerle, suç 
oluşacaktır. Dolayısıyla, olayda geçen sözlerin sarf edilmiş olmasıyla fail A’dan C’ye karşı 
tehdit suçu gerçekleşmiştir. 
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Olay 2 – Bir Defacık  

Cenk’in Büşra’dan ayrılmasına pek memnun olan Ali, üniversitenin bahçesinde tek 
başına oturmakta olan Büşra’yı görünce içinden “Ali oğlum fırsat bu fırsat, yaralı bir 
ceylan o şimdi, hadi git yanına, göreyim seni!” der. Büşra’nın tepki vermesini 
beklemeden söze başlayan Ali, “Seni deliler gibi seviyorum. O ödlek Cenk’ten de ben 
istedim ayrılmasını. Sen sadece bana layıksın. Ya benim olacaksın ya da mezarın. Bir 
defa öptürmezsen seni öldürürüm” der. Fakat, Cenk ve yanındaki sekiz dokuz kişinin 
kendilerine doğru geldiğini gören Ali, Büşra’yı öpmekten vazgeçerek oradan 
uzaklaşır. 

Soru: Olayı hukuki bilgileriniz ışığında değerlendiriniz. 

Cevap: Ali’nin sarf ettiği “... bir defa öptürmezsen seni öldürürüm” şeklindeki sözleri her ne 
kadar ilk anda akla tehdit suçunu getirse de burada söz konusu olan suç, basit cinsel saldırı 
suçuna teşebbüstür; çünkü burada Ali’nin tehdit etmek suretiyle gerçekleştirmek istediği 
şey Büşra’yı öpmektir ve dolayısıyla Ali’nin korkutma eylemi başka bir suç olan basit cinsel 
saldırı suçuna yöneliktir. Başka ve daha düzgün bir ifadeyle, buradaki tehdit, cinsel saldırı 
suçunun unsuru olduğundan TCK’nın 42. maddesinde düzenlenen birleşik suç hükmü 
uyarınca ayrıca tehditten hüküm kurulamayacaktır. Sonuç olarak, genel ve tamamlayıcı bir 
suç olan tehdit suçu, başka bir suçu oluşturuyorsa, başka bir suçun unsuru ise veya başka 
bir suçun cezayı ağırlatıcı nitelikli halini oluşturuyorsa, özel suçun genel suça göre önceliği 
ilkesi gereği mürekkep suç (birleşik suç) hükümleri uyarınca fail sadece özel suçtan dolayı 
cezalandırılır, artık tehdit suçundan cezalandırılmaz2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    
2 Olayda tehdidin bir başka suçun unsuru olması konusu vurgulanmak istendiğinden, basit cinsel saldırı 
suçuna teşebbüsün açıklamasını yapmıyoruz. Ancak, sınavda kesinlikle yapılması gerekiyor. 



 
8 Tehdit Suçu (m. 106) 

Olay 3 – Üç Maymun  

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin 24-A servisinde (odasında) beş akıl hastası 

birlikte kalmaktadır. Bu hastalarından ikisi olan A ve B kendi aralarında, doktorların 

rahat bıraktığı kadarıyla, şiir okumaktadırlar. A şiirini okumaya başlar: “Aşkımın 

şiddetinden koptu gönlün fireni! / Doktor beni sanıyor hâlâ şizofreni! / Üsküdar 

taburculuk hasretiyle derinden / Kalbimi hoplatıyor Bakırköy’ün treni! / Tâ uzaktan 

Marmara aşkla çekiyor beni / Hayretle karşılarım beni deli göreni / Taburcu olmak 

için kullanmalı dümeni / Aşkımın şiddetinden koptu gönlün freni / Doktor beni 

sanıyor hâlâ şizofreni.” Buna karşılık B’nin ise şiiri şöyledir: “ Zorba, kız kaçırır / 

Kamaret, kurşun kaçırır / Karaborsacı, döviz kaçırır / Zengin hanım kürk kaçırır / 

Ağa koyun kaçırır / Orman eşkiyası kütük kaçırır / Ve sonunda kaçırmak için bizlere 

/ Elbette akıl kalır.”3 Bu sırada hastanede temizlikçi olarak çalışan Cemal, diğer 

doktor ve görevlilerin öğle yemeğinde olmasından fırsatla işaret parmağını da 

kaldırarak “Tüm delilikleriniz bitti de şimdi sıra şiire mi geldi, sessiz olun yoksa 

hepinizi öldürürüm” diye bağırır. Bunun üzerine, A ve B şiir okumayı kesip 

yataklarına uzanarak yorganlarını üzerine çeker; diğer üç hasta ise Cemal’e anlamsız 

anlamsız baktıktan sonra biri kulağını, diğeri gözlerini, diğer üçüncüsü de 

dudaklarını elleriyle kapatarak üç maymunu oynarlar. 

Soru: Olayı hukuki bilgileriniz ışığında değerlendiriniz. 

Cevap: “Tüm delilikleriniz bitti de sıra şiire mi geldi, sessiz olun yoksa hepinizi öldürürüm” 
şeklindeki C’nin sözlerinin, somut olayda objektif olarak incelendiğinde, korku yaratma 
açısından sonuç almaya elverişli, yeterli ve uygun olduğunu söylemek mümkündür; çünkü 
bu sözlerin sarf edildiği yerin akıl hastanesi olduğu dikkate alınırsa, hastaların görevliler 
karşısındaki zayıf bir durumda olduğu, sözlerin söylendiği anda diğer doktor ve görevlilerin 
öğle yemeğinde olmasının şayet C tehdidini gerçekleştirmeye kalkışırsa C’ye karşı kimsenin 
müdahelede bulunamayacağı ve C’nin el hareketleri ve bağırmak suretiyle sözlerini 
söylemesinin sonuç olarak hastalar üzerinde korku yaratmaya elverişli olduğu söylenebilir. 
Ancak buradaki sorun, muhatapların akıl hastası olmasıdır; yani akıl sağlığı yerinde 
olmayan kişilere karşı da tehdit suçunun işlenip işlenemeyeceğinin tartışılması gerekir. Şu 
aşamada yapılacak en yerinde uygulama, her ne kadar akıl hastası da olsa, muhatapların 
tehditten etkilenip etkilenmediğin somut olayda tespiti olacaktır; çünkü tehdit suçu ile 
korunmak istenen hukuki değer, kişilerin huzur ve sükunu ve böylece kişilerin kendilerini 
güvensizlik duygusu içinde hissetmelerini engellemektir. O halde, akıl hastası olsalar da, kişi 
eğer söylenen sözlerin anlamını algılayabiliyor ve dolayısıyla bu sözlerden korkuyorsa 
tehdit suçunun oluştuğunu söylemek gerekir. Hatta hatırlatmak gerekir ki, bu kimseler 
kendilerinde bulunan akıl zayıflığıyla, söylenen sözlerin daha ileri aşamasını da tahayyül 

                                                                    
3 Bu şiirler gerçekten de 1961-64 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Snir Hastalıkları Hastesinde yatan 
hastalarca yazılmıştır. Sözkonusu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Hastane’nin çalışan 
personellerini yetiştirmek amacıyla gönderilen öğretmen Bedia Tuncer, çalışmalarını sürdürürken hastalarla 
vakit buldukça sohbet etmiş ve nihayet onlardan şiir yazmalarını istemiş. İşte bu şiirler de “İnilti” ismi ile kitap 
olarak o yıllarda basılmış. Boş bir vaktinizde mutlaka bakın, ne cevherler göreceksiniz.  
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edip daha fazla korkmuş olabilirler. Bu nedenle somut olaya göre mağdurların tespit 
edilmesi gerekir4. 

Olayda, 24-A servisinde birlikte kalan beş kişiden A ve B’nin yazdıkları şiirlere bakarsak akıl 
hastalıklarının derecelerinin nispeten daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim, A ve B, 
C’nin sözlerini işittikten sonra “sessiz olun” emrine uygun olarak yataklarına çekilmiş ve 
yorganlarını üzerine çekmişlerdir; ki bu, A ve B’nin korktuklarını en azından C’nin 
sözlerinin muhtevasını anladıklarını gösterir niteliktedir. Şu aşamada, C’nin objektif olarak 
korkutmaya elverişli sözlerinin muhatabı A ve B mağdur; C ise tehdit suçunun failidir.  

Odada bulunan diğer üç kişinin ise C’nin sözlerinin içeriğini anladığını söylemek güçtür; zira 
C’nin sözlerini işiten bu üç kişi C’ye anlamsız anlamsız bakmış ve daha sonra da yerinde bir 
tepki olarak değerlendirilemeyecek üç maymunu oynamışlardır. Dolayısıyla, söz konusu üç 
kişinin akıl hastalığı derecelerinin C’nin sözlerini anlamayacak derecede kötü olduğunu , 
C’nin sözlerinden korkmadığını söylemek isabetli olacaktır. Dolayısıyla, C’den bu üç kişiye 
karşı tehdit suçunun gerçekleştiğini söylemek mümkün değildir.  

C, tehdit suçu teşkil eden sözlerini A ve B’ye karşı söylemek suretiyle bir fiil ile birden fazla 
kişiye karşı aynı suçu işlemiş olmaktadır. Dolayısıyla burada aynı neviden fikri içtima 
hükümleri uygulanması gerekeceğinden, TCK’nın 43/2 hükmü uyarınca, tehdit suçu 
dolayısıyla verilecek ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. 

A ve B dışındaki diğer üç hastaya karşı bu suç gerçekleşmediğinden, aynı neviden fikri 
içtima hükümleri çerçevesinde bu üç kişi değerlendirilmeye tabi tutulmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
4 Olay 1 – b şıkkında, tehdit içeren sözlerin objektif olarak korkutmaya elverişli olup olmadığına bakılması 
gerektiği; şayet elverişli ise mağdurun kendi kişisel özelliğinden dolayı korkmamış olması halinde dahi suçun 
oluştuğunu belirtmiştik. Şu aşamada, burada çeliştiğimiz düşünülebilir. Ancak buradaki fark, muhatabın akıl 
hastalığı sebebiyle tehdidi anlayıp anlamadığına ilişkindir. Olay 1’de objektif olarak tehdit içeren sözleri C 
zaten anlayabilecek kabiliyettedir; oysa burada akıl hastalığı sebebiyle tehdidin anlaşılmaması söz konusudur. 
Bu farkı şöyle düşünebiliriz: Objektif olarak çok ağır bir tehdidi ihtiva eden bir söz, duvara karşı(veya 
kundaktaki bebeğe) söylense bu suç oluşur mu? Oluşmaz, çünkü duvar (bebek) hiç korkmaz.  
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Olay 4 – Hovarda 

Ahmet, kiracısı Bekir’i cep telefonundan arayarak, “Sana öyle bir süprizim olacak ki 

bana bunu yaptığına pişman olacaksın yengenin kulağına birileri yaptığın 

hovardalıkları fısıldayabilir hem de inanacağı birisi, bakalım o zaman ne 

yapacaksın!” der ve telefonu kapatır5. 

Sorular: 

a) Olayı hukuki bilgileriniz ışığında değerlendiriniz. 

b) Ahmet, üç aydır kirayı ödemeyen Bekir’e telefonda “Üç aydır kiranı 

ödemiyorsun; ama hovardalığa gelince paran var. Seni en kısa zamanda 

mahkemeye vereceğim, millete rezil olacaksın!” dese idi cevabınız değişir 

miydi? 

Cevaplar: a) A’nın sözlerinin; B’nin yaşamı, vucüt dokunulmazlığı, cinsel dokunulmazlığı 

veya malvarlığı dışında kalan ve fakat özel hayatının gizliliği ile korunan hukuksal değere 

yönelik bir zararı ihtiva ettiği açık olup sair bir kötülüğe yönelik olduğu açıktır. Şu aşamada, 

objektif olarak değerlendirildiğinde A’nın sözlerinin, B’nin iç huzurunu, güvenlik 

duygusunu, karar verme ve hareket etme hürriyetini bozmaya elverişli olduğunu söylemek 

gerekir. Somut olay değerlendirildiğinde A’nın kastının, B’yi tehdit etmeye yönelik olduğuna 

şüphe yoktur. Şu halde fail A’dan mağdur B’ye karşı gerçekleştirilmiş tehdit suçu mevcuttur. 

b) Evet değişecekti. Şöyle ki, tehdit suçunun oluşabilmesi için fail tarafından mağdura 

uğratılacağı bildirilen zarar haksız6 olmalıdır. Haklı bir nedene dayanan zarar bildirimleri, 

tehdit suçunu oluşturmayacaktır. Bu sebeple, üç aydır kirasını ödemeyen B’ye yönelik 

olarak, A’nın kiranın ödenmemesinden dolayı mahkemeye başvuracağını söylemesi, zarar 

haksız olmadığından tehdit suçu olarak değerlendirilemeyecektir. Sonuç olarak, haklı bir 

nedene dayanarak başvuracağı bir hakkı kullanmaktan bahseden A’nın tehdit suçunun faili 

olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.  

 

 

 

 

 
                                                                    
5 4. CD’nin 9.9.2006 tarih ve 2005/9166-2006/14904 sayılı kararından uyarlamadır. 
6 “Haksız” kelimesine dikkat etmek gerekir. Burada “suç” olmalıdır demiyoruz. Nitekim, fail tarafından 
mağdura bildirilen ve gelecekte yapılacak şeyin bir suç olması zorunluluğu yoktur. Yani, yapılması suç 
oluşturmayan zararlar da tehdidin konusu olabilir. Örneğin, “senin kardeşlerinle aranı bozacağım” sözünde 
olduğu gibi. Yaşar, Gökcan & Artuç, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Cilt III, s. 3495. 
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Olay 5 – Anam Dedi Ki 

Nezahat ile aralarındaki husumet dolayısıyla Melahat, üniversitede okuyan oğlu 

Özgür’ü “Anam dedi ki, onun saçını başını yolup, doğduğuna pişman edeceğim”i 

söylemesi için üst kat komşusu Nezahat’e gönderir. Özgür, annesinin sözlerini bir bir 

iletir. 

Sorular:  

a) Olayı hukuki bilgileriniz ışığında değerlendirin. 

b) Özgür, on sekiz yaşından küçük olsaydı cevabınız değişir miydi? 

c) Nezahat’in büyüden çok korktuğunu bilen Melahat, Özgür aracılığıyla, “Anam 

sana büyülerin en karası yapacak, kocanı başka karılara düşkün edecek, senin 

çeneni bağlattıracakmış” sözlerini iletseydi cevabınız değişir miydi? 

d) Üst kat komşusu Nezahat’in her gün balkondan halı sirkelemesi dolayısıyla 

evinin içinin ve kurutmak için astığı çamaşırların toz olmasından gına gelen 

Melahat, Özgür’e olayda geçen sözleri söylettirseydi cevabınız değişir miydi? 

Cevaplar: a) “... onun saçını başını yolup, doğduğuna pişman edeceğim” şeklinde sözler, M 

ile N arasındaki husumet de düşünüldüğünde ve objektif olarak değerlendirildiğinde, 

muhatabını korkutmaya, onda güvesizlik duygusu hissettirmeye elverişlidir. Tehdidin 

gerçekleşmesi için, kötülüğün gerçekleştirileceğiin karşı tarafa bildirilmiş olması gerekir; 

bunun için mağdurun mutlaka kötülüğün gerçekleştirileceğinin bildirildiği sırada huzurda 

olmasına gerek olmayıp; tehdit herhangi bir araçla veyahut bir üçüncü kişiyle de 

bildirilebilir. Dolayısıyla, N’nin vücut dokunulmazlığına karşı saldırı gerçekleştirmeye 

yönelik söylemlerinin Ö tarafından N’ye iletilmesini bizzat isteyen M’nin kastının tehdit 

olduğu kabul edilmelidir.  Şu halde, fail M’den N’ye karşı tehdit suçu gerçekleşmiştir. 

Bu soruda; üniversite öğrencisi (başka bir ifadeyle 18 yaşından büyük) Ö’nün durumunu, 

iştirak hükümleri çerçevesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini tartışmak gerekir. 

Acaba Ö, azmettirilen ya da yardım eden, birlikte fail veya bunlardan hiçbiri olabilir mi?  

Hoca’ya göre, suç ehliyeti bulunan bir kişi, tehdit suçunu ihtiva eden sözleri bir başkasına 

iletiyorsa burada birlikte fail ya da duruma göre yardım eden olabileceğidir. Yani burada, Ö 

yardım eden olmalıdır7. 

Her ne kadar bu cevap kendi içinde anlamlı da olsa, ben bu yönde düşünmüyorum. Nedeni 

de şöyle: 

Azmettirme konusunda öncelikle belirtmek gerekir ki, Ö’nün kastı tehdit etmeye yönelik 

değildir; zira Ö’yü azmettirilen olarak kabul edebilmek için Ö’nün tehdit suçunu işlemek 

                                                                    
7 Fotokopideki notlarda, Hoca’nın görüşü yer almamakta, benim cevabım yazmaktadır. Elbette sınavda 
Hoca’nın görüşünü yazmak doğru olacaktır. 
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gibi önceden bir düşüncesi olmaması ve azmettiren kişinin/M’nin yönlendirmesiyle bu suçu 

işlemeye karar vermesi, tehdit suçunu işleme kastı ile hareket etmesi gerekirdi. Oysa 

olayda, Ö’nün hareketi annesinin sözleri sadece iletmekten ibarettir. Başka bir ifadeyle, 

annesinin sözlerini iletmeyeceği halde belki de annesinden azar işitecek olan Ö, tehdit etme 

kastı olmaksızın hareket etmektedir. Dolayısıyla Ö’nün azmettirilen (yani, azmettirilen 

olarak suçun faili ve M’nin ise azmettiren) olması söz konusu değildir. Peki Ö, yardım eden 

midir? Kanımca; Ö, yardım eden olarak da nitelendirilemez; çünkü yardım eden kişiden 

bahsedebilmek için yardım edenin kastının da suçun tamamlanmasına yönelik olması 

gerekir. Oysa, Ö’nün, M’nin kasten işlemek istediği tehdit suçunu oluşturan fiiline karşı 

kasten maddi ve manevi nitelikte destekleyici hareketler yapmamaktadır; kaba tabirle Ö, 

emir kuludur. Sonuç olarak, üçüncü bir kişi olarak Ö’nün iştirak iradesi, somut olayda 

mevcut olmadığından tehdit suçundan Ö sorumlu tutulamayacaktır.    

b) Özgür, on sekiz yaşından küçük olsaydı cevabınız değişir miydi? 

Hoca’nın katıldığı görüşe göre bir yanıt verilecek olursa, eğer 18 yaşında küçük ve tehdit 

suçunu anlayabilecek kabiliyette değilse, Ö bakımından suç oluşmayacaktır; yani Ö yardım 

eden veya birlikte fail olarak değerlendirilemeyecektir. Yine 12 yaşından küçük olması 

halinde, suç işleme ehliyeti bulunmadığından Ö’yü yardım eden veya birlikte fail olarak 

değerlendirmek mümkün değildir. Ancak 18 yaşından küçük ve suçun anlam ve sonuçlarını 

anlayacak nitelikteyse yardım eden veya birlikte fail olarak Ö’nün değerlendirilmesi 

mümkündür. 

Bim görüşüme göre ise şöyle olacaktı: 

Cevabım, Ö’nün üçüncü bir kişi olarak iştirak iradesi bulunmaması sebebiyle sorumlu 

tutulamayacağı yönünde olduğu için, Ö on sekiz yaşından küçük olsaydı dahi yine somut 

olayda Ö’nün iştirak iradesi bulunmayacaktı. Bu sebeple cevabım değişmeyecekti. Diğer bir 

ifadeyle, on sekiz yaşından küçük olsaydı da Ö, tehdit suçundan sorumlu tutulamayacaktı. 

c) Nezahat’in büyüden çok korktuğunu bilen Melahat, Özgür aracılığıyla, “Anam sana 

büyülerin en karası yapacak, kocanı başka karılara düşkün edecek, senin çeneni 

bağlattıracakmış” sözlerini ilettirseydi cevabınız değişir miydi? 

Maddenin gerekçesinde, batıl inançlara dayanılarak bir kötülüğe maruz bırakılabileceği 

beyanıyla bir kimsenin tehdit edilemeyeceği yazmaktadır. 

Ancak, gerekçenin bu kısmını isabetli bulmuyorum. Şöyle ki; her ne kadar tehdit suçunun 

oluşması için önemli olan, tehdidin mağduru korkutmuş olması değil ve fakat objektif 

olarak bir kişiyi korkutabilecek nitelikte olması ise de, 1 nolu dipnotta yer alan gerekçelere 

de paralel olarak, korkutmaya elverişliliğin sadece ve sadece objektif olarak araştırılması 

kanımca yeterli değildir. Unutulmamalıdır ki, tehdit suçu ile korunmak istenen hukuksal 
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yarar; bireyin iç huzuru, güven içinde olma duygusu ve bu suretle kişinin verdiği karar 

doğrultusunda davranabilmesi, yani kişinin karar verme ve hareket etme özgürlüğüdür. 

Somut olayda olduğu gibi, büyüye ve büyüden gelecek kötülüğe inanan bir kişi, pekala büyü 

içerikli sözlerden korkabilir; güven içinde yaşama duygusu ve buna paralel olarak hareket 

etme ve karar verme özgürlüğü menfi olarak etkilenebilir. 

Şu aşamada inancım odur ki, tehdit suçunu incelerken bir de subjektif kriteri göz önüne 

almalıyız8. Subjektif kriter, objektif olarak değerlendirildiğinde (objektif kriter) korkutmaya 

elverişli olmayan sözlerin veya davranışların, mağdurun korkmasına sebep olup 

olmadığının belirlenmesidir. Kanun gerekçesinde, batıl inançlara dayanan kötülüğün tehdit 

suçu oluşturmayacağının sebebi, tehdidin gerçekleştirilemeyecek olması ile ilgisi olsa gerek. 

Gerçekten de, tehdide konu olan hukuksal değerlere yönelik saldırının gerçekleştirilebilir 

olması gerekir. Örnek vermek gerekirse, ikisi de astronot olmayan A, B’ye “Seni Ay’a 

gittiğimizde döveceğim!” demesi tehdit suçunu oluşturmayacaktır; çünkü Ay’a gitmeleri 

mümkün değildir; imkansızlık söz konusu oluğundan işlenemez suç mevcut olup 

cezalandırma mümkün değildir. Ancak; bu, gerçekleştirilemeyecek hususları ihtiva eden 

beyanların, hiç bir zaman tehdit oluşturmayacağı anlamına gelmez. Buna örnek olarak, 

aralarında husumet bulunan A’nın, B’ye “Seni Ay’a göndereceğim, göreceksin” demesi örnek 

gösterilebilir; zira burada her ne kadar fiilî olarak A’nın, B’yi Ay’a göndermesi/fırlatması 

mümkün değilse de, A teşbih ile, B’nin hayatına veya vücut bütünlüğüne karşı, en azından 

sair bir kötülüğe dair bir beyan bildirmektedir; yani, burada tehdit suçu gerçekleşmiştir.  

Dolayısıyla, büyü ile kötülük yapılacağı, objektif olarak değerlendirildiğinde 

gerçekleştirilmesi imkansız gibi görülse de, subjektif olarak değerlendirildiğinde dini 

inançları gereği büyüye inanan ve ondan korkan biri için söz konusu kötülüğün 

gerçekleştirilmesi hiç de imkansız değildir. Buradan hareketle, bir beyanın tehdit suçunu 

teşkil edip etmediğinin tespitinde sadece ve sadece objektif kritere bakılmamalı ve fakat 

subjektif kritere de dikkat edilmelidir. Kanaatimce, bir kişi kendi kişisel özelliklerinden ya 

da  inandırıcı bulmaması sebebiyle bir tehdit beyanından korkmamış ve fakat o tehdit 

beyanı, normal bir insanı korkutmaya elverişli ise objektif kritere; objektif olarak 

değerlendirildiğinde tehdit suçu oluşturmaya elverişli olmayan bir beyandan muhatabın 

kendi kişisel özelliklerinden, inancından ya da yaşanmışlıklardan ötürü korkması halinde 

ise subjektif kritere bakılmalıdır. Şu aşamada belirtmek gerekir ki, tehdit suçunun oluşup 

oluşmadığı için kriterler aranırken yapılması gereken, somut olaya ayrıntılarıyla bakmak 

olacaktır.  

Subjektif kritere neden ihtiyaç duyduğumuzu, bir örnekle açıklamaya çalışalım: A ve B, 

aralarında kan davası bulunan iki farklı ailenin iki ferdi olsun. A, B’nin kardeşini, kan davası 

sebebiyle denize götürüp boğmuş olsun. Bunun üzerine, kardeşinin boğulmasından iki ay 

                                                                    
8 Doktrinde böyle bir kriter, bu konuyla ilgili yoktur (varsa da ben bilmiyorum). Tamamen benim uydurmam. 
Bir tek doktrin yapmadığımız kalmıştı; o da oldu  
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sonra B, A’yı arayıp “Ben de seni denize götüreceğim” desin. Bu somut olayda, objektif 

olarak değerlendirildiğinde “ben de seni denize götüreceğim” ifadesi bir kimseyi 

korkutmaya elverişli değildir. Ancak somut olayın ayrıntıları dikkate alındığında, subjektif 

kritere göre A, B’nin beyanının, yaşadıklarından ötürü kendi hayatına karşı tehlike teşkil 

ettiği bilmekte ve bu sebepten ötürü korkmaktadır. Şu aşamada, sadece objektif kriter 

dikkate alınsaydı tehdit suçu oluşmayacaktı diyecektik ki, bunun ne akla ne de vicdana 

uygun düşen bir tarafı vardır.  

Maddenin gerekçesinde peşpeşe yer alan şu cümlelerin çelişki içerdiğini düşünmekteyim: 

“Tehdidin gerçekleşip gerçekleşmemesi, muhatabı üzerinde etkili olup olmamasına bağlı 

tutulmamalıdır. Failin de kendisinin tehdit konusu tecavüzü gerçekleştirebilicek imkan ve 

iktidara sahip olduğu kanaatini karşı tarafta uyandırdığını bilmesi gerekir. Mağdurda bu 

kanaat uyandırıldıktan sonra, failin tehdit konusu tecavüzü gerçekleştirebilecek imkan ve 

iktidara sahip olmamasının bir önemi yoktur.” Buradaki itirazım bu gerekçenin salt 

kabülünedir; yani, elbetteki gerekçenin isabetli tarafları vardır. Benim itirazım vereceğim 

şu örnekte ne olacağına ilişkindir: Eline bir kez bile silah almamış, bu işlerden de hiç 

anlamayan A, A’nın süt çocuğu olduğunu bilen B’yi arayarak “Seni, Kamyon Mehmet’in 

adamlarına (Kamyon Mehmet ve adamlarının gerçekte var olmayan bir suç örgütü olarak ve 

B’nin buna inandığını kabul edin) kurşunlattıracağım” der. Gerçekte süt çocuğu A’nın 

tehdidin içeriğini gerçekleştirme iktidar ve imkanı yoktur ve bahsi geçtiği gibi bir suç 

örgütü de mevcut değildir; yani, tehdidin içeriğinin gerçekleşmesi imkansızdır. Fakat, 

gerekçeye göre, suçun gerçekleşeceğine muhatabın inanması halinde suç oluşacaktır; çünkü 

muhatap korkacaktır. Hani muhatabın etkilenip etkilenmemesi önemli değildi?9  

Ayrıca, 1999 yılında verdiği bir kararında Yargıtay, eski TCK’daki şartlı tehdit ve adi tehdit 

ayrımını kastederek, yerel mahkemeden dava konusu uyuşmazlığa ilişkin olarak, “büyünün 

bozulması için mağduru zorlamanın şartlı tehdit mi yoksa adi tehdit suçu kapsamında mı 

değerlendirileceğinin tartışılmasını” istemiş ve bu suretle, tehdit suçunun batıl inançların 

beyanıyla da işlenebileceğini kabul etmiştir10. Ne var ki burada, kararın yeni TCK öncesinde 

verildiğinin altını çizmek gerekir. Eski TCK’nın ilgili madde gerekçesinde, yeni TCK’da 

olduğu gibi, batıl inançlarla ilgili bir referans olup olmadığını, eski kanunun gerekçesine 

ulaşamadığımdan bilmiyorum.  

Özetle, sözü söyleyen veya davranışta bulunan kişinin tehdit etme kastı olması şartıyla: 

 Muhtevası dolayısıyla tehdit teşkil eden söz veya davranışlar şayet muhatabı üzerinde 

etkili olmamışsa ve fakat normal bir insanı korkutmaya elverişli ise, objektif kritere;  

                                                                    
9 Birkez daha hatırlatmak istiyorum ki, gerekçeyi yanlış anlıyor; yanılıyor olabilirim. Unutmayın, bunlar 
tamamen benim görüşlerim. Doktrin aksini söylüyor zaten, ayağınızı denk alın (bu son cümle tehdit suçu 
galiba)! 
10 4. CD. 10.05.1999, 4150/5208 
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 Muhtevası dolayısıyla normal bir kişiyi korkutmaya elverişli değilse ve fakat mağdur 

kendi yaşantısı, inancı, özelliklerinden vb dolayı korkmuş ise; subjektif kritere; 

başvurulur. 

 Bunlar, birbirinden tamamen ayrı şeyler olmayıp somut olay, tüm koşullarına ve 

özelliklerine göre değerlendirilmelidir. 

Subjektif kriter, şu örnek vasıtasıyla eleştirilebilir: Kızının ölmesinden ötürü psikolojik 

travma yaşayan ve bu sebeple akıl hastası olan A, ölüm kelimesini duyduğunda veya ölümü 

anlatan sembolleri gördüğünde anormal tepkiler vermekte, bağırmakta ve ağlamaktadır. 

A’nın yattığı Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde temizlikçi olarak çalışan B, A’nın 

oturmakta olduğu salonda yerleri süpürürken “Kaynana kaynana / Şu kızını ver bana / 

Altın dükem koynuna / ‘adi kızını ver bana / Kaynana kaynana / Yuksa ölüm teper başına” 

şeklindeki roman şarkısını (gene ben uydurdum) mırıldanmaktadır. Şarkının sözlerini 

işittiği ve anladığı gibi A, bağırmaya başlamış ve korkusundan ağlamıştır. Bu örneğe 

bakıldığında, söz konusu şarkının güfteleri objektif olarak incelendiğinde tehdide elverişli 

değildir; ancak geçmişinde yaşadığı psikolojik travma hasebiyle A, “kız” ve “ölüm” 

kelimelerini işittiği gibi, subjektif olarak, korkmuştur. Şu halde, subjektif kritere göre, B’nin 

tehdit suçu işlediğinin kabul edilmesi gerektiği ve bunun hiç de isabetli olmayacağı 

söylenmek suretiyle, subjektif kriter eleştirilebilir. Buna yanıtımız şudur: Subjektif kriter; 

objektif olarak değerlendirildiğinde tehdide elverişli olmayan beyanın, muhatabı korkutup 

korkutmadığını anlamaya yarar. Eğer muhatap korkmuşsa suç oluşur. Ancak bunu 

söylerken, beyanda bulunan kişinin, yani söz veya hareketleri yapan kişinin, tehdit suçuna 

yönelik olarak kastının var olduğunu varsayıyoruz. Bu örnekte ise, sadece şarkı 

söylemekten ibaret olan eylemi ile B’nin tehdide yönelik bir kastı bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, suç B’nin kastının olmaması dolayısıyla oluşmayacaktır. 

Kendi safsatama bir eleştiri getireyim; zira bir görüş ileri sürerken bazen en yararlı 

uygulama, bir karşı görüş geliştirmek olur: Tehdit ihtiva eden beyanların objektif olarak 

incelenmesinin amacı, somut olayda muhatabın kişisel özellikleri gereği mezkur beyandan 

korkmadığı hallerde, beyanın normal bir insanın korkmasına elverişli olup olmadığının 

saptanmasıdır. Somut olayda muhatap, tehdit teşkil eden beyandan zaten korkmuşsa, bir de 

normal bir insanın korkup kormadığına bakmanın gereği yoktur. Şu halde, subjektif kriter 

diye ayrıca bir kriter belirlemenin anlamı da yoktur; zira objektif kriter, “aranması gerektiği 

iddia edilen subektif kriteri” halihazırda kendi içinde ihtiva eder.  

Pes etmeyeyim, bu şekildeki eleştiriye de şunu söyleyebilirim: Objektif ve subjektif kriterin 

yukarıda izah edildiği şekilde aranması, her halde, suçun oluşup oluşmadığı konusunda 

daha kolay bir cetvel sağlayacaktır. 

Yukarıda izah edilmeye çalışılan sebeplere göre, madde gerekçesinde aksi yazsa da, N’yi 

korkutmak için yani tehdit kastı ile hareket eden M’den, kendi inançları gereğince büyüden 
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korkan ve dolayısıyla subjektif olarak incelendiğinde güven içinde yaşama duygusu 

sarsıldığı anlaşılan N’ye karşı, tehdit suçu gerçekleşmiştir. Kastın, sair bir kötülüğe (kocasını 

başka kadınlara düşkün kılmak) ve vücut dokunulmazlığına (çenesi bağlattırmak) zarar 

vermeye yönelik olduğu söylenmelidir.   

Ö için daha önce yapılan açıklamalar, burada da geçerlidir.  

d)  Üst kat komşusu Nezahat’in her gün balkondan halı sirkelemesi dolayısıyla evinin 

içinin ve kurutmak için astığı çamaşırların toz olmasından gına gelen Melahat, 

Özgür’e olayda geçen sözleri söylettirseydi cevabınız değişir miydi? 

N’nin balkonundan halı sirkelemek suretiyle M’nin evine ve çamaşırlarına zarar vermesi 

şeklinde gerçekleşen fiil, haksızdır; çünkü balkondan halı sirkeleme, toplum tarafından 

onaylanmayan bir husustur. N’nin eylemenin “her gün” olması ve M’ye “gına gelmesi”nden 

anlaşılan, söz konusu eylemin M’yi elem ve öfkeye sürüklemiş olduğudur. M, içinde 

bulunduğu öfke duygusu içinde ve N’nin haksız fiiline bir tepki olarak, Ö’ye tehdit oluşturan 

sözlerini N’ye karşı söylettirmiştir11. Dolayısıyla, burada N’nin fiili haksız tahrik teşkil 

etmektedir. Haksız tahrik, kusurluluğu azaltan bir sebeptir ve TCK m. 29’da düzenlendiği 

üzere, “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç 

işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve 

müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer 

hâllerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.” Şu halde: M’nin 

sözleri, objektif olarak incelendiğinde muhatabı N’yi korkutmaya elverişli olduğu için fail 

M’den mağdur N’ye karşı tehdit suçu gerçekleşmiştir. Fakat, yukarıda açıklanan sebeplerle, 

M’ye karşı haksız tahriğin varlığı sebebiyle TCK m. 29 uyarınca cezada indirim yapılması 

gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
11 Haksız tahrikin şartı dört tanedir: 1) Tahriki teşkil eden bir fiil olmalıdır. 2) Bu fiil haksız olmalıdır. 3) Fail 
bu fiil sebebiyle öfke veya şiddetli eylem haline sürüklenmelidir. 4) Failin işlediği suç bu ruhi durumun tepkisi 
olmalıdır. 
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Olay 6 – Dansözlük Zor San’at  

Şehrin en beğenilen dansözü olan Dilber, ünlü bir gazinoda her gece sahne 

almaktadır. Gazinoya bir gün içmeye gelen ve Kara Rüstem diye bilinen kabadayı 

bozması Dilber’i gördüğü gibi gönlünü kaptırır. Sahnesi bittikten sonra Dilber’in 

odasına çiçek gönderen Kara Rüstem, buketin üzerine “Adın gibi gönlümü alıp 

götürdün!12” yazan bir not iliştirmiştir. Her zamanki iltifatlar, diye notu pek 

önemsemeyen Dilber, kaderin ağlarının onu kara dertlerle saracağı nereden 

bilecekti? Gece geç saatte, kapıda kendisini bekleyen araca tam binecekti ki, 

bıyıklarının ucunu daha bir parlatan Kara Rüstem iki adamıyla, Dilber’e yaklaşır ve 

“Dansözlüğü bırak13, gel benim karım ol! Köşkler, arabalar, uşaklar önünde pervane 

olsunlar!” der. Gece hayatının kabadayılıklarına alışkın Dilber, ağzındaki sakızı yere 

tükürür, “Lan lavuk! Her kuşun eti yenmez, diye sana öğretmediler mi?” der ve 

arabasına yönelir. Rüstem’in adamlarını kendilerini tutamaz ve gülmeye başlarlar. 

Herşeyi, her dilediğini elde etmeye alışkın Kara Rüstem hem adamlarının 

gülmesinden hem de aldığı cevaptan deliye döner ve henüz arabasına binmemiş ve 

kendisine son bir bakış atan zor kadın Dilber’e “Demek öyle! Topal ayağınla sürüne 

sürüne geleceksin lan ayağıma! Topuğuna sıktıracağım senin!” diye yüzüne söyler. 

Nitekim çok geçmeden bir başka gün, Kara Rüstüm’in adamlarından Kurusıkı lakaplı 

şahıs, gece işten çıkmakta olan Dilber’e ateş eder, onu ayağından vurur ve kaçar. 

Hastanede ameliyathaneye alınan Dilber’in, kalkaneus (topuk) kemiğinde kırılma 

medana gelmesinden ötürü en az bir yıl boyunca yürümekte zorlanacağı doktorlarca 

Dilber’in yakınlarına bildirilir. 

Soru: Olayı hukuki bilgileriniz ışığında değerlendiriniz. 

Cevap: “Topal ayağınla sürüne sürüne geleceksin lan ayağıma! Topuğuna sıktıracağım 

senin” şeklindeki sözler objektif olarak değerlendirildiğinde tehdit suçunu oluşturmaya 

elverişlidir. Tehdit edenin beyanında geçen kötülüğün ille de tehdit edenin bizzat kendisi 

tarafından icra edilecek olması gerekmez. Muhatap, söz konusu kötülüğün tehdit edenin 

yönlendirmesiyle bir başka üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilebileceğine inanıyorsa da 

tehdit suçu gerçekleşecektir. R’nin kabadayı olduğu düşünüldüğünde “topuğuna 

sıktırtmaya” muktedir olduğu; bu işi yapacak adamları olduğu elbetteki düşünülebilir. 

Öyleyse; D’nin vücut bütünlüğüne gelecek bir zarardan bahseden ve buna yönelik kasıt ile 

hareket eden R’den, D’ye karşı tehdit suçu gerçekleşmiştir, demek isabetli olacaktır.  

R’nin tehdit ederken yanında adamlarının bulunması, bu suçun birden fazla kişi ile 

işlenmesini düzenleyen cezanın arttırılmasını gerektiren nitelikli hal çerçevesinde 

                                                                    
12 Dilber, gönlü alıp götüren güzel demektir. 
13 Şimdilik Kara Rüstem’in Dilber’den dansözlüğü bırakmasını istemesini değerlendirmeyelim; hikayeyi 
bozmamak için çıkarmadım onu. Çünkü şu halde, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu (m.117) oluşur; tehdit 
bu suçun unsurudur. Dolayısıyla, farz edilim ki Rüstem dansözlüğüne karışmasın. 
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tartışmak gerekir. Her ne kadar R’nin adamları, R tehdit suçunu gerçekleştirirken olay 

yerinde bulunsalar da, söz konusu adamların mezkur hüküm çerçevesinde 

değerlendirilebilmesi için bunların olaya asli fail olarak yani birlikte fail olarak suçu işlemiş 

olması gerekir. Oysa bu adamların o ortamda bulunması, patronları olan R’nin her daim 

peşinden gitmelerinin bir sonucudur. Kaldı ki, D’yi beklerlerken bu adamların R’nin D’yi 

tehdit edip etmeyeceğini bilmesinin imkanı yok gibidir; zira R’nin baştaki kastı da tehdit 

değil evlenme  idi. Ancak D’nin itirazı, R’yi daha önceden tasarlamadığı bir suça itmiştir. 

Söz konusu adamlara kalan ise, sadece tehditi duymak olmuştur. Sonuç olarak, mezkur 

adamların birlikte fail olarak değerlendirilememesinin bir sonucu olarak, cezanın 

arttırılmasını gerektiren söz konusu hüküm uygulama alanı bulmayacaktır. Gene aynı 

sebepten, yardım etme kastı bulunmayan sadece vücutlarıyla orada bulunan bu kişilerin 

yardım eden olarak iştirak hükümleri gereğince değerlendirilmesi de mümkün değildir.  

R’nin adamlarından Kurusıkı (K), tabancası ile ateş etmek suretiyle D’yi ayağından 

vurmuştur. K, daha önceden D’yi vurmaya dair bir düşüncesi olmamasına rağmen R’nin 

emri ile (yönlendirmesi ile) D’ye ateş etmiş ve onu yaralamıştır. Şu aşamada, K azmettirilen; 

R ise azmettirendir. K’nın kastının D’yi yaralamaya yönelik olduğu açıktır; zira en başında 

aldığı emir D’yi sadece topuğundan vurmaya/yaralamaya yöneliktir. Nitekim, K sadece 

ayağına nişan almakla ve ateş etmekle yetinmiş, daha fazla ateş etme veya D’yi öldürme 

imkanına sahipken aksine hareket ederek olay yerinden kaçmıştır. Netice itibariyle 

azmettirilen olarak fail K’den D’ye karşı kasten yaralama suçu söz konusudur. R ise, burada, 

azmettirendir. 

K, söz konusu yaralama suçunu, yaralamaya elverişli tabanca ile işlemiştir. Tabanca, ateşli 

bir silah olduğundan yola çıkarak, yaralama suçunun silah ile işlenmiş olduğunu söylemek 

gerekir ki; bu, cezanın arttırılmasını gerektiren nitelikli hallerden biridir. Dolayısıyla, 

yaralama suçunun silah ile işlenmesinden dolayı K’ya verilecek ceza ağırlaştırılacaktır. 

D’nin kalkaneus kemiğinin kırılması ise, neticesi sebebiyle cezanın arttırılımasını gerekli 

kılan nitelikli hallerden biridir. Nitekim m. 87/3’te kasten yaralamanın kemik kırılmasına 

yol açması halinde cezanın arttırılması düzenlenmiştir. Şu  aşamada belirtmek gerekir ki, 

D’nin dansöz olması ve kalkaneus kırılması hasebiyle en az bir yıl yürümekte zorlanacağı ve 

dolayısıyla mesleğini icra edemeyeceği dikkate alınırsa, neticesi sebebiyle cezanın 

arttırılmasını gerektiren bu nitelikli hal uygulanırken yapılacak ceza tayininde, m. 61 

dikkate alınması gerekecektir. Yani, kalkaneus kemiğinin kırılması sadece D’nin bir yıl 

yürümesini zorlaştırmakla kalmamış, onun hayatını devam ettirmek için yaptığı mesleğini 

de icra etmesini engellemiştir; ki bu, mezkur hüküm uygulanırken “daha üstten” ceza 

verilmesini gerekli kılar. 

Peki K’nın gerçekleştirdiği yaralama suçunun, yukarıda açıklanan cezanın arttırılmasına 

ilişkin hükümleri azmettiren olarak R için de uygulanacak mıdır? Kanaatimce, R’nin K ile 
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aynı cezayı alması gerekir; çünkü, K’yi azmettirmek suretiyle R’nin bizzat kendisi K’den, 

D’nin topuğunu vurmasını istemektedir. Diğer bir ifadeyle R, K’nin silah kullanarak suçu 

gerçekleştirmesini bizzat istemekte ve vurmanın sonucu olarak D’nin sakat kalabileceğini 

bilmektedir; ne de olsa bu işlerin adamıdır. Dolayısıyla R’nin kastı, cezanın arttırılmasını 

gerektiren nitelikli hal (silah kullanılması) ile neticesi sebebiyle cezanın arttırılmasını 

gerektiren hali (kemik kırılması) kapsar durumdadır. Bu sebeple K’ya verilecek cezanın 

aynısı R’ye de verilecektir. 

D’nin, R’nin “benim karım ol” teklifine karşılık sarf ettiği “Lan lavuk, her kuşun eti yenmez”  

ifadesi akla haksız tahrik olabileceğini getirecekse de belirtmek gerekir ki, mafya 

dünyasının erdemli bir üyesi olmakla kendiyle gurur duyan R’nin D’yi vurdurtması “lavuk” 

sözünden değil ve fakat reddedilmeyi kabullenememesinden ileri gelmektedir. Başka bir 

ifade ile, Rüstem’in öfkelendiren şey, D’nin haksız olarak sarf ettiği “lavuk” sözcüğü değildir. 

Dolayısıyla haksız tahrikten bahsetmek, kanımca, mümkün değildir.  

Öte yandan D’nin “lavuk” demesi ile hareket suçu işleyip işlemediğinin değerlendirilmesi 

gerekir; ancak burada sadece tehdit suçunu ele aldığımızdan şimdilik bunu geçelim. Ancak 

sınavda suçlar bir olay içinde karışık olacağından her bir suç açıklanmalıdır; yani sınav 

sorusu olsaydı bu olay, hakaret suçunu da, tabi eğer koşulları vardıysa, ele almak 

gerekecekti.  
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Olay 7 – Nedir Bu Yaşadıklarım?   

Alp bir süredir garip olaylar yaşamaktadır. Önce apartmanın girişindeki posta 

kutusunda kimden geldiği belli olmayan bir mektup bulmuştur. Mektupta gazete 

manşetlerinden kesilmiş harflerle  

“Oleceksin, yaRIN gece yaRISI pencereden bak!”  

yazmaktadır. Gerçekten de o gece yarısı penceresinden baktığında Alp, çoçuk 

bisikletine binmiş ve yüzünde beyaz maske olan bir adamın sokakta gezindiğini ve 

elindeki testereyi kendisine doğru salladığını görmüştür. Her ne kadar adamın kim 

olduğunu öğrenmek için Alp dışarı koşsa da, sokakta kimseyi bulamamıştır. O günün 

sabahında kapıcının her sabah kapısına astığı ekmeği almak için kapıyı açan Alp, 

eşiğe dökülmüş kan ve poşetin içinde de oyuncak bir kurukafa bulmuştur. Aynı 

günün akşamında çalan telefonunu cevaplayan Alp, elektronik bir sesin, “Sağlıklı, 

filinta gibi çocuksun. Sigara yok, alkol yok. Biz en büyük organ mafyasıyız. Git 

küvetine bak, ortamı hazırladık, içine buz doldurduk!” der. Banyosuna bakan Alp, acı 

gerçekle yüzleşir: küveti buz doludur. Gelgelim, Alp o günün 1 Nisan olduğunu, içine 

düştüğü dehşet korkudan fark edememiştir. Alp’in çocukluk arkadaşı Burak, en 

eşşek 1 Nisan şakası yapmanın verdiği mutlulukla gülmekten yarılmaktadır.  

Soru: Olayı hukuk bilgileriniz ışığında değerlendiriniz. 
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Olay 8 – İki Kişinin Bildiği Sır Değildir   

Yakın arkadaşı Levent ile bir gece rakı balık keyfi yaparlarken Kadir, Levent’in 

tanımadığı ve kendisiyle iki yıllık husumetleri bulunan Mehmet’i  kastederek 

“Mehmet’i öldüreceğim, göreceksin!” demiştir. Levent buna sadece rakı bardağını 

kaldırarak cevap vermiştir. Ne var ki, sabah uyandığında, dün gece Mehmet ile ilgili 

konuşulanları hatırlayan Levent’in duruma içi çok sıkılır, vicdan yapar ve Mehmet’in 

izini sürer. Sonunda Mehmet’in dükkan adresini bulur ve oraya giderek durumu 

Mehmet’e anlatır. Levent’in söylediklerinden etkilenen Mehmet, dükkanını 

kapatarak evine gider.  

Sorular:  

a) Olayı hukuki bilgileriniz ışığında değerlendiriniz. 

b) Levent, Mehmet’in çok yakın arkadaşı ve Kadir söylediklerinin Levent 

tarafından Mehmet’e iletileceğine kesin gözüyle bakıyor olsaydı ve gerçekten 

de Levent Mehmet’i bu konuda uyarsaydı cevabınız değişir miydi? Neden? 

c) Kadir, Levent’in Mehmet’i az çok tanıdığını biliyor ve sohbet ederkenki 

sözlerini Levent’in Mehmet’e iletip iletmeyeceğini umursamıyorsa cevabınız 

değişir miydi? Neden? 

 

 

 

 

Olay 9  – Emlak Emin vs. Baba  

Emlak piyasasında sözünü geçirmeyi bilen ve camiada “Baba” olarak anılan zat, 

adamlarından üçünü Üsküdar’da emlakçılık yapan Emlak Emin’e gönderir. Üçü de, 

Emlak Emin’den başka kimsenin olmadığı ofise girer. Öne çıkan adamlardan biri, 

“Bizi Baba gönderdi. Şu adresteki emlak satılmayacak!” diyerek adresin yazılı olduğu 

kağıdı masaya atar. “Aksi halde ne olur bilirsin!” der ve belinde duran silahı 

göstermek için ceketini arkaya atar. Silahı görünce yutkunan Emin, “Baba’ya 

hürmetlerimi iletin, dileği benim için emirdir!” der. 

Soru: Olayı hukuki bilgileriniz ışığında değerlendiriniz. 

 

 

 



 
22 ÇÖZÜMSÜZ ÖRNEKLER 

Olay 10 – Mapushane 

Nitelikli adam öldürmekten bir cezaevinde hüküm giymekte olan Ferdi, Hayri’ye 

yazdığı mektuba  “İkimiz de Ferdi Tayfur dinlerdik hep rakı masasında, onun bir 

şarkısını yazmak istedim sana” der ve “Mapushane etrafında dikenli teller / Birbirine 

kenetlenmiş bağlı bilekler / Sağımda solumda hasret çekenler14 / Tahliyeye iki ay 

kalmış, günler çabuk biter / Elbet Ferdi baba seni bizzat delik deşik eder / Mezarına 

da bir gül diker!” şeklinde şarkı sözleri üzerinde oynayarak yazar, mektup sayfasının 

kenarlarına dikenli teller, kırmızı kalemle de tellerden damlayan kanlar çizer ve 

mektubun arkasına Hayri’nin şuanda ikamet ettiği evin adresini yazarak 

cezaevindeki posta kutusuna zarfı kapatmadan atar15. 

Soru: Olasılıkları değerlendirerek olayı hukuki bilgileriniz ışığında değerlendiriniz. 

 

 

 

 

 

                                                                    
14 İlk üç dize Ferdi Tayfur’un Mapushane şarkısının sözleridir; diğerleri benim uydurmam. 
15 Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük uyarınca; hükümlü 
tarafından yazılan mektuplar, zarfı kapatılmaksızın, kurumun uygun bir yerine konulmuş olan posta kutusuna 
atılır. Bu mektupların gönderilmesinde sakınca görülmediği takdirde, zarfları kapatılmak suretiyle postaneye 
verilir (m. 145). Hükümlüler ... tarafından gönderilen mektuplar kurum müdürlüğünce  incelenir (m. 144 f.1). 
Mahaline gönderilmesi ... sakıncalı görülen mektuplar en geç 24 saat içinde disiplin kuruluna tevdi edilir. 
Disiplin kurulu, mektupların aynen veya sakıncalı görülen kısımları okunmayacak surette çizildikten sonra 
mahalline gönderilip gönderilmeyeceği veya aynı suretle hükümlüye verilip verilmeyeceği hususunda karar 
verir. Tamamen sakıncalı görülen mektuplar, disiplin kurulu kararı ile yok edilir ve durum sahiplerine 
bildirilir (m. 147).  


