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Giriş:
DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN
NERESİNDEYİZ ?

1

Hacı Ali Özhan

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN NERESİNDEYİZ?
Türkiye’nin insan hakları sorunu yeni olmamakla birlikte, insan hakları
bilincinin farkedilir biçimde belirginleşmesi nispeten yenidir. Bu bilinç, 1980’li
yıllarla beraber somut olarak hissedilmeye ve sivil örgütlenme konusu olmaya
başlamıştır. Bu bilincin belirginleşmesine paralel olarak, artık siyasi ve
toplumsal yapıyla ilgili taleplerin insan hakları olgusuyla temellendirilerek
dillendirilebildiği görülmektedir.
İnsanın sırf insan olması nedeniyle doğuştan devredilemez ve vazgeçilemez
hakları olduğu fikrini esas alan insan hakları doktrininin, gerek iç politikada ve
gerekse de uluslararası ilişkilerde, bir devletin meşruiyetini belirleyen önemli
kriterlerden biri olduğuna kuşku yoktur. İnsan hakları hemen her ülkenin
anayasa ve yasa metinlerinde normatif düzenlemeye konu olmasına rağmen,
kamu görevlilerinin bu haklara şüpheli, mesafeli veya olumsuz yaklaşımları, bu
alanda görülen olumlu gelişmeleri sekteye uğratacak boyutlara ulaşabilmektedir.
Türkiye’nin Avrupa Birliğine giriş süreciyle beraber son dönemde yaptığı yasal
reformların insan hakları için gerekli hukuki alt yapıyı sağlaması bakımından
önemli olması; ancak uygulamaya aktarılması konusundaki isteksizlik nedeniyle
yeterince etkisinin hissedilememesi bunun bir örneğini teşkil etmektedir. Öte
yandan, Türk Ceza Kanunu gibi bazı kanunların, hukuk sistemimizin yakın
dönemde geçirdiği “revizyon”un büyük ölçüde dışında tutularak, hala yeterince
nüfuz edilmeyen bir bölge olarak kalmaya devam etmesi ve kanunlarda yer alan
ifade ve kavramların, kanunu uygulayacak olan kişinin siyasi tercih ve
inisiyatifine göre haklar açısından olumsuz şekilde yorumlanmaya müsait
olması, ülkemizde insan hakkı ihlallerinin hala devam etmesindeki önemli
etkenlerden bir diğerini oluşturmaktadır. Nitekim, “düşünceyi açıklama” ve
“örgütlenme hakkı” gibi insan haklarının önemli tezahür biçimleriyle ilgili
olarak Türk Ceza Kanununda yer alan düzenlemelerin hak ihlallerine yasal
gerekçe oluşturması dikkate değerdir. Âdeta düşünceyi cezalandırma
gerekçesine dönüşen T.C.K.’nın 158, 159, 169 veya 312/2 maddeleri,
uygulanmalarındaki aşırı genişlik nedeniyle, insan hakları için vazgeçilmez
konumunda olan ifade özgürlüğünün kullanımını büyük oranda kısıtlamaktadır.
İfade özgürlüğü konusunda T.C.K. ve diğer kanunlarda yer alan kısıtlayıcı
düzenlemeler nedeniyle, Hasan Celal Güzel, Fikret Başkaya, Recep Tayyip
Erdoğan, Necmettin Erbakan, Akın Birdal, Nurettin Şirin, Eşber Yağmurdereli,
Murat Bozlak, Doğu Perinçek, Mustafa Erdoğan, Abdurrahman Dilipak, Şanar
Yurdatapan, Ahmet Altan gibi pek çok siyasetçi, gazeteci, ve düşünce adamının,
resmi olarak hoş karşılanmayan görüş ve düşüncelerini açıkladıkları için
mahkum edilmesi, ifade özgürlüğü alanında Türkiye’nin içinde bulunduğu
olumsuz durumu göstermesi bakımından önemlidir.

1. Genel Değerlendirme
İfade özgürlüğü konusunda hukuk sistemimizin içinde bulunduğu çizgiye ışık
tutmayı amaçlayan değerlendirmelere geçmeden, bazı yazar ve hukukçular
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tarafından yapılan “düşünce” ve “düşünceyi açıklama” özgürlüğü ayrımının pratikte
bir anlam ifade etmediğini ve kavram kargaşası oluşturduğunu belirtmemiz
gerekiyor. İnsan hakları konusunda orta düzeyde bilgisi olanların da bileceği gibi,
“düşünme” eylemi ancak bir başka insana açıklandığı zaman “düşünce” niteliği
kazanır. Bu eylem bir başkasına açıklanmamışsa, onun “düşünce özgürlüğü”
kapsamında hukuki bakımdan meşru görüldüğünü söylemek mümkün değildir. Bu
çerçevede bir insana başka bireylerle paylaşamaması koşuluyla tanınan “düşünce
özgürlüğü”nün ahlaki ve hukuki bakımdan bir değer ifade ettiği söylenemez.
Unutulmamalıdır ki, en despotik yönetimlerde bile, bireyin iç dünyasında kalan
görüş ve düşüncelerin kısıtlamaya tâbi tutulması mümkün değildir. Sonuç olarak
sınırlanması hiçbir şekilde söz konusu olmayan bir eylemin -düşünme eylemininözgürlüğünden bahsedilemeyeceğinden, “düşünce özgürlüğü” kavramıyla
kastedilenin “düşünceyi açıklama özgürlüğü” olduğu rahatlıkla söylenebilir.
İnsan hakları ve bu kapsamda düşünce özgürlüğü, günümüzde insanlığın
değerler skalasında başta gelen ve hemen herkes tarafından önemli olduğu kabul
edilen bir değer olmasına rağmen, tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de
tartışma ve yasaklama konusu olmaktan bir türlü kurtulamamaktadır. Bu
bağlamda özgürlüklere getirilen kısıtlamalar kadar dikkat çekici bir diğer
noktanın da yasaklamalar için ihdas edilen gerekçeler olduğu görülmektedir.
Konumuzu oluşturan düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik sınırlamalarda
“hakaret” ve “tahrik” gibi kavramların, gerekçe olarak sıkça kullanıldığı
görülmektedir. İfade hürriyetinin önündeki en önemli engellerden birini teşkil
eden T.C.K. ve T.M.K.’nın yukarıda belirtilen maddelerinde yazıldığı biçimiyle
“hakaret” ve “tahrik” unsurunun geniş bir çerçevede ele alması, özgürlüğe
getirilen kısıtlamaların gerekçesini oluşturan argümanların elâstikîyetliğini
göstermesi bakımından dikkate değerdir. Kanunda yer alan ve suç unsuru
taşıdığı iddia edilen, “hakaret” gibi kimi ifadelerin soyut, sübjektif ve göreceli
karakteri, “suçun açık, anlaşılır ve kesin” olması gerektiği ilkesiyle
çelişmektedir.
Bu maddelere ek olarak sövme ve hakaret suçunu düzenleyen T.C.K.'nın 480
ve 482. maddeleriyle, 266. vd. maddelerinde düzenlenmiş bulunan görevli
memura hakaret suçu, 175. vd. maddede düzenlenmiş bulunan din aleyhinde
suçlar, 146. vd. maddelerin bazı fıkralarında düzenlenmiş bulunan devlet
kuvvetleri aleyhine suçlar, 125. vd. maddelerin bazı fıkralarında düzenlenmiş
bulunan devletin şahsiyetine karşı suçlar, 311. maddede yer alan suç işlemeye
tahrik suçu, 132. vd. maddelerde düzenlenmiş bulunan gizli resmî belgeleri ifşa
suçu, 153. vd. maddelerde düzenlenmiş bulunan askerlik aleyhine işlenen suçlar,
162. maddedeki mahkûm olunmuş düşüncelerin tekrarını yayımlama suçu, 164.
vd. maddelerdeki bayrağa saygıyı düzenleyen suçlar, 241 ve 242. maddelerde
düzenlenmiş bulunan imamlara yönelik suçlar da farklı gerekçelerle düşünce
özgürlüğünü sınırlayan maddeler olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Ayrıca Ceza Kanunu dışında Atatürk’ün manevî şahsiyetini koruyan
kanunla, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu gibi özel kanunlarda da düşünce
özgürlüğünü sınırlayan cezaî hükümlerle karşılaşmak mümkündür. Örgütlenme
özgürlüğüyle ilgili olmasına karşın, örgütlerin ve yöneticilerinin düşünce açıklamasını sınırlayan Dernekler Kanunu, Siyasî Partiler Kanunu gibi kanunlarda
da ifadeye özgürlüğüne yönelmiş cezai müeyyideler bulunmaktadır. Mahallî
İdareler Kanunu, Seçim Kanunu (2889 SK) gibi seçim dönemine ilişkin
düzenlemeler de, seçim propagandası niteliğindeki düşünce açıklamalarına
sınırlama getirmektedir. Bu kanunların yanında tüzük, yönetmelik ve
genelgelerde de düşünce özgürlüğünü kısıtlayıcı çok sayıda düzenleme olduğu
gözden kaçmamaktadır. Bunların bir kısmı kanunun yasaklayıcı sınırlarını
genişletici nitelikte iken, bir kısmı ise kanun dışına çıkarak, kanuna aykırı
şekilde, yasaklayıcı düzenlemeler içerebilmektedir.
Gerek T.C.K., gerekse diğer kanunlarda yer alan ve yukarıda kısmen ifade
ettiğimiz yasaklayıcı düzenlemelerle, -mahkeme kararlarında da görüleceği
üzere- genellikle resmî ideolojiye karşıt, beğenilmeyen, hâkim görüşlerden
farklı, aykırı, sert, ağır muhalif düşünce açıklamaları; “yıkıcı”, “bölücü”,
“irticaî”, “tehlikeli”, “şiddet yanlısı” şeklinde vasıflandırılarak, ifade
özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların meşrulaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir.
Kanun koyucunun zararlı veya tehlikeli olarak tanımladığı görüşler, gerçekten
bu niteliği taşısalar dahi, yasaklamanın ahlaki bakımdan kabul edilebilirliğinin
tartışmalı olması bir yana, pratikte de bir çözüm olamayacağı ve ancak o fikrin
arkasında yatan saiklerin irdelenmesiyle bir yere varılabileceği gerçeği çoğu
zaman göz ardı edilmektedir. Dahası, özgürlüğü kısıtlayıcı karar ve
uygulamaların, sık sık demokrasinin tam tersi bir amaca hizmet edecek biçimde
de kullanılması söz konusu olabilmektedir. “Demokrasinin kendini koruma
hakkı” olduğu tezinden hareket eden görüşler bağlamında soruna bakıldığında,
ifade hürriyetine getirilen yasaklarla demokrasiyi koruma uğruna demokrasiden
vazgeçilebileceği görüşünün salık verildiğini söylemek yanlış olmaz. İstikrarlı
bir demokrasiye ulaşmanın ve onu sürdürmenin, farklı fikirlerin ve tartışmanın
var olmasına ve yeni fikirlerin hayat bulabilmesine bağlı olduğu ve bir
demokrasinin ancak böyle korunabileceği unutulmamalıdır.
Demokrasinin tüm kurum ve pratikleriyle hayata geçirilmesinin hala bir
özlem olduğu ülkemizde, başta ifade özgürlüğü olmak üzere tüm özgürlüklerin
yeterli bir seviyeye ulaşamamasında, hukuk sistemimizin özgürlükçü bir yapıya
bir türlü kavuşamamasının etkisi yadsınamaz. Ancak buradaki sorun, hiç
kuşkusuz, sadece ifade özgürlüğünü veya genel olarak özgürlüğü kısıtlayan
kanun maddeleri değildir. Hak ve özgürlükler konusunda “doğal hukuk”
nosyonu yerine pozitif hukuk anlayışını benimseyen veya kimi zaman ideolojik
tercihlerini hukuka sadakatin önünde tutan hukuk adamlarının eline böylesine
yasalar ve böylesine tartışmalı, belirsiz kavramlar verilmesi, düşüncenin
yasaklanması tartışmalarının bitmemesindeki önemli etkenlerden birini
oluşturmaktadır. İlerleyen sayfalardaki mahkeme kararlarında da görüleceği
üzere, hukuk formasyonları hakkında iyimser olmamızı güçleştiren ve
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entelektüel birikimlerinde resmi ideolojinin ağırlığı açıkça gözüken bazı kamu
görevlilerinin kararlara yansıyan tavırlarının, evrensel anlamlarıyla hukuk
devletini ve demokratik toplumun özünü zedeleyici bir karakter taşıdığı
görülmektedir.
Hukuk sistemimizin kararlarını meşru olarak kabul ettiği Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesinin (AİHM), birçok kararında ısrarla, “yalnızca zararsız
veya tarafsız düşüncelerin değil, toplumu rahatsız eden, taciz eden, şoke eden,
endişe uyandıran” düşüncelerin de demokratik bir toplumda yasaklanamayacağını kesin bir dille belirtmesi, izlememiz gereken yola ışık tutması
bakımından önemlidir. Ayrıca AİHM, Türk Ceza Kanunu’na göre yargılananı
kişilerin önemli bir kısmını teşkil eden siyaset adamlarının, diğer vatandaşlara
göre daha fazla eleştiri hakkının olduğunu ve kamu görevlilerinin, vatandaşların
eleştirilerine karşı daha fazla tahammül göstermesi gerektiğini belirterek önemli
bir noktaya vurgu yapmaktadır.

2. Madde 312 / 2
Gündemden hiç düşmeyen, başbakanların ve bakanların dahi mahkûm olabildiği
ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı içeriği ile çok sık karşımıza çıkan Türk Ceza
Kanunu’nun 312. maddesi üzerinde biraz genişçe durmakta fayda vardır.
T.C.K.’nın 312. maddesiyle ilgili hemen herkes bir şeyler söylemesine karşın,
maddenin içeriği hakkında ciddî bilgi eksikliğinin var olduğunu belirtmemiz
gerekiyor. Hukuk formasyonu olmayan basın mensuplarının ve siyasetçilerin
bilgi eksikliği anlaşılabilirse de, kimi hukukçu ve siyaset adamlarının da 312.
madde hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahibi olmamalarını mazur görmek
mümkün değildir.
Ne yazıktır ki pek çok kişi için 312. maddenin hukuki boyutu ve bireysel
özgürlükler için ifade ettiği anlam fazlaca önem arz etmemektedir. Bunun yerine,
madde hakkındaki kanaatlerin oluşmasında mahkum olan kişinin siyasi tercihlerinin
önemli bir rol oynadığı açıkça görülmekte olup, bu madde hakkında doğru ve
sağlıklı bir bilgiye sahip olanların sayısı da azdır. Bu noktalardan hareketle, başta
maddenin tanımı olmak üzere, kapsamı, amacı ve sonuçları üzerinde bazı
hukuksal bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

a. Maddenin Amacı
Madde, Ceza Kanunu’nun “kamu düzeni aleyhine işlenen suçlar” kısmında düzenlenmiştir. Yani amacı, kısaca, kamu düzenini sağlamaktır ve 311 ve 312.
maddeler bu başlık altında yer almaktadır. 311. madde “bir suç işlenmesini
tahrik” fiilini cezalandırmaktadır. 312. maddenin 1. fıkrası; “bir suçu öven”, “bir
suçu iyi gördüğünü söyleyen” fiili ve “halkı kanuna itaatsizliğe tahrik” fiilini suç
olarak değerlendirmektedir. 312. maddenin 2. fıkrası: “halkı düşmanlığa tahrik”
fiilini cezalandırmakta olup, maddeye 2002 yılında yapılan değişiklikle, “kamu
düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde” ifadesi eklenmiştir.
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Yukarıdaki suçlar, ceza hukukunda “tehlike suçu” olarak tanımlanan suç
gruplarıdır. Yani, tahrik niteliği taşıyan eylemin bizatihi kendisi, bir suçun
işlenmesine veya bir karışıklık olmasına neden olup olmadığına bakılmaksızın,
suç kabul edilmektedir. Yargıtay içtihatlarında ve mahkeme uygulamalarında
311. madde “açık tahrik” olarak, 312. madde ise “kapalı tahrik” olarak
nitelendirilmiştir.

b. Maddenin Kapsamı
1981 yılına kadar Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir suç olan 312. madde,
DGM’lerin kuruluş amacına uygunluk göstermemesine rağmen, 12 Eylül Askerî
Yönetimi’nce bu mahkemelerin görev alanına dahil edilmiştir. 1981 yılında
yapılan değişiklikle madde l. ve 2. fıkraya ayrılmış ve 2. fıkranın içinde bulunan
“tehlikeli tarzda” ifadesi suçun unsuru olmaktan çıkarılmıştır. Keza tahrikin
tehlikeli tarzda yapılması hâlinde ise, “suçun 1/3 oranında artırılacağı”
düzenlemesi getirilmiştir.
Madde mevcut hâliyle, halkın bir kesiminin bir başka halk kesimine karşı
tahrik edilmesini suç saymasına karşın, mahkemelerce ve Yargıtayca bu unsur
aranmamaktadır. Öyle ki, genellikle halkın yöneticilere, kamu görevlilerine
karşı eleştiri haklarını kullandıkları bazı durumlar dahi bu kapsamda
değerlendirilebilmektedir (Örnek Hasan Celal Güzel kararı Ankara 1 nolu DGM
97/47 Esas dosyası).
Maddede yer alan “açıkça” ifadesi mahkeme ve Yargıtayca “aleniyet” olarak
yorumlanmaktadır. Oysa bu suçun alenî olarak işlenmemesi zaten mümkün
olmayıp, dava konusu sözlerin ikiden fazla kişi tarafından duyulması veya
kamuya açık bir ortamda söylenmesi mutlak anlamda gereklidir. Bu çerçevede
madde metnindeki “açıkça” unsuru, tahrik fiilinin niteliğiyle ilgili olup, tahrikin
yapıldığının açıkça anlaşılmasını içermektedir.
Maddenin içeriğinde farklılık gösteren konular belirtilmesine rağmen,
uygulamada bu unsur da gözetilmemektedir. Şöyle ki, maddede yer alan din
farklılığı, mezhep farklılığı gözetmek ifadesinde yer alan suçun işlenmiş
sayılabilmesi, ancak iki farklı din veya mezhep arasında düşmanlığa tahrik
eyleminin gerçekleşmiş olmasına bağlıdır; aynı şekilde “ırk, sınıf, bölge
farklılığı” da iki farklı ırk, sınıf, bölge arasındaki düşmanlık durumunda
gerçekleşmiş olabilir. Dolayısıyla aynı din mensupları arasında aynı bölge
arasında, aynı ırk arasında düşmanlığa tahrik eyleminin 312. madde kapsamına
girmemesi gerekirken, bu esaslı ayrım ve suçun unsuru, mahkeme ve Yargıtayca
hem hukuk mantığı ve hem de kanunun amacı bakımlarından dikkate
alınmamaktadır. Bir suçun cezalandırılabilmesi için tipik olması, kanundaki suç
tanımına uygun olması gerekmektedir. Oysa suç tanımına uymayan, dolayısıyla
tipiklik unsuru oluşmadığı için suç teşkil etmeyen fiiller de
cezalandırılabilmektedir.

c. Maddenin Sonuçları
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312. maddeden hüküm giyen kişiler, hükmolunan hapis cezası yanında, kanunî
neticeleri itibariyle ek yasaklamalarla da karşılaşmaktadırlar. Dernek üyesi olamamak, üye iseler ayrılmak zorunda kalmak, bu yasakların
başında
gelmektedir. Maddenin bu ek yasaklarına örnek olarak Akın Birdal’ın İnsan
Hakları Derneği genel başkanlığından ayrılmak zorunda kalması, Murat
Bozlak’ın Halkın Demokrasi Partisi genel başkanlığını bırakmış olması
gösterilebilir. Bu mahrumiyetlere ek olarak bir siyasî partinin üyesi, yöneticisi
olamamak ve milletvekilliğine adaylığını koyamamak, belediye başkanı veya
belediye meclisi üyesi seçilememek, eğer bu görevde bulunuluyor ise ayrılmış
sayılmak, 312/2. maddeden hüküm giyen kişilerin karşılaştığı diğer yasaklardır.
Bu madde ile ilgili dikkat çekici bir diğer nokta ise, örgütlenme ve seçilme
haklarını yitiren kişilerin 3 yıl sonra memnu hakların iadesi kararını alamamaları
durumunda, yasaklı durumunun bütün zamanları kapsayacak biçimde yaşam boyu
sürmesidir.

d. 312/2. maddenin Değerlendirilmesi
Bireysel özgürlüğün temel unsurlarından olan ifade hürriyetinin, bireyin
varoluşunun kaçınılmaz bir sonucu olduğu kabul edildiğinde, düşünceyi
açıklama hürriyetine yönelik ağır ihlâllerin gerekçesini oluşturan 312.maddenin
insan hak ve özgürlükleri için ifade ettiği anlam daha iyi anlaşılmaktadır. Madde
içeriğinde yer alan “düşmanlık” unsuru olumsuz çağrışımları ihtiva etse de tüm
insanların birbirleriyle dost olması ne yazık ki her zaman mümkün olmamakta,
kimi zaman düşmanlık seviyesine ulaşan duygular beslenebilmektedir.
Unutulmamalıdır ki olumsuz görüşler, karşıt düşünceler, birbirinin aleyhine
düşünceler de özünde “düşmanlık” niteliği taşıyabilir. Bu açıklamalar ışığında
Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlarda yer alan tüm dava konusu sözlerin
gerçekten “düşmanlığa” tahrik unsuru taşıdığı sonucuna varılmaması gerekir.
Çalışmamızın ilerleyen sayfalarında yer alan örnek kararlarda da görüleceği
üzere, hem mahkemeler ve hem de Yargıtay, ağır eleştiri ve sert yorumları,
düşmanlık olarak değerlendirmekten çekinmemektedir. Oysa, sonuçta
düşmanlık derecesinde olsa dahi, bir düşünce açıklamasının suç olarak
değerlendirilmesinin çoğulcu toplumun gereklerine uyduğu söylenemez.
Öte yandan, ceza kanunumuzda suç islenmesine tahrik fiili zaten 311. maddede
düzenlenmiş olup, bu suç için gerekli cezai müeyyidelere de aynı madde içinde
yer verilmiştir. Buna rağmen, 312/2 maddesinde suç tahriki yerine, düşmanlığa
tahrik unsurunu içeren yeni bir düzenlemeye gidilmesi anlaşılır değildir. Hem
312.maddedeki, hem de 311.maddedeki eylemlerin birer hak kullanımı olarak
görülmesi ve cezalandırılmaması demokratik, açık toplumun bir gereğini ifade
etmektedir. Unutulmamalıdır ki, suç niteliği sabit bir eylemin işlenmesi
durumunda T.C.K.’ nın 64 ve 65. maddeleri gereğince suça iştirak eden,
azmettiren ve suçun işlenmesini kolaylaştıran kişiler cezai sorumluluğu
paylaşmakta olup, bu kişilere verilecek cezanın da yerinde olduğu tartışmasızdır.
Ancak 312/2 madde ve fıkrasında yer alan ve ortada somut bir suç olmamasına
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rağmen düşmanlığa tahrik gerekçesiyle düşüncenin açıklanmasını suç sayan
düzenlemenin de çoğulcu demokrasinin gerekleriyle bağdaşmayacağı açıktır.
Hukuk sistemi açısından kendisini örnek almaya çalıştığımız Avrupa
ülkelerinde, bu tür eylemlerin “sivil itaatsizlik” olarak kabul edildiği göz önünde
bulundurulduğunda, 312. maddenin, çoğu kimsenin önerdiği gibi, kimi öze
dokunmayan düzenlemelerle ayakta tutulması yerine tamamen ortadan
kaldırılması, ülkemizde ifade hürriyetinin önünü açacak önemli bir adım
olacaktır.
Maddenin T.C.K.’dan tamamen çıkarılmasının ülkemizin içinde bulunduğu
“hassasiyet” ortamında çok iyimser bir beklenti olduğunu kabul edecek olursak,
bu durumda, madde üzerinde yapılacak düzenlemelerde, suçun ancak halkın bir
kesiminin halkın başka bir kesimine karşı işlenebilir olduğu açıkça belirtilmeli,
ayrıca “tahrik” fiilinin nasıl oluşabileceği, koşulları, açıkça, tereddütsüz ve
herkesçe anlaşılır biçimde tanımlanmalıdır. Yine “kin ve düşmanlık” unsurunun
kapsamının, içeriğinin ve niteliğinin, tartışma ve yoruma mahal verilmeksizin
saptanması da şarttır.
Kanunun neden olduğu mağduriyetlerde maddenin içeriğindeki kelime ve
ifadelerdeki muğlaklık ve esneklik etkili olmasına rağmen, ne yazıktır ki 2002
yılındaki düzenlemelerde de “soyut, belirsiz tanımlamalar” yapılmakta ve
değişiklikle maddeye eklenen “tahrikin tehlikeli tarzda” yapılması unsuru,
kanunu uygulayacak hakimlere geniş bir inisiyatif alanı açmaya devam
etmektedir.
Bakanlığın TBMM’ye sevk ettiği Ceza Kanunu tasarısında; maddeye
“insanları birbirine karşı tahrik” etmek fiili eklenerek, mevcut 312/2 fıkrasından
daha geride ve daha geniş bir uygulama imkânı verilmiştir. Bu değişikliğin
yasalaşması durumunda Türkiye’de birbiri ile hasım olan her vatandaşın 312/2
kapsamında yargılanması mümkün hâle gelebilecektir.

3. Düşünce Mahkûmlarına Ek Yasaklar
Düşünce suçları olarak da bilinen ve daha çok T.C.K.’nın.158, 159, 169, 312/2
maddelerinde karşımıza çıkan ifade hürriyetini kısıtlayıcı düzenlemeler bu
kanun maddelerine muhalefet eden kişileri hapis cezasına mahkum ettikten
sonra, ayrıca kimi yasaklamaları da beraberinde getirmektedir.
Dernekler Kanunu’nda ve vakıflar mevzuatında yer alan ve yukarıdaki
maddelerden mahkum olan kişilerin kendilerine üye veya kurucu sıfatla yer
alamayacağını öngören düzenlemeler bu alandaki yasakların bir kaçını
oluşturmaktadır. Bu kanunlara ek olarak, Siyasi Partiler Kanunu ( m.11),
Milletvekili Seçimi Kanunu ( m.11) ve Mahallî İdareler Kanunu (m.9) gibi
kanunlarda da siyasî yasak niteliği taşıyan hükümlerle karşılaşmak mümkündür.
İfadeye getirilen bu kısıtlamalar, belediye ve dernek başkanlığı gibi görevleri
yürüten kişileri bu görevlerden ettiği gibi, milletvekili adaylığının reddedilmesi
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gibi sonuçlarla da karşımıza çıkabilmektedir. Nitekim 3 Kasım 2002 seçimlerinde birçok milletvekili aday başvurusunun aldıkları mahkumiyet kararı
gerekçe gösterilerek reddedilmesi, yasakların toplumsal yaşamdaki somut
yansımalarını oluşturmaktadır.
İfade hürriyetine getirilen yasakların sebebiyet verdiği sorunlarla ilgili olarak
dikkat çekilmesi gereken diğer bir husus ise, bu yasakların mahkumiyete neden
olan eylemle hiçbir hukukî ve fiilî bağlantısı olmayan dernek, vakıf veya siyasî
parti üyeliği belediye başkanlığı, milletvekilliği gibi alanlara da teşmil ediliyor
olmasıdır. Kaleme aldığı bir yazıyla devlet kurumlarını tahkir ve tezyif etmekten
mahkum olan bir kişinin mahkumiyetini, “kamu yararı” adına anayasada
güvence altına alınmış örgütlenme haklarını ortadan kaldıracak ölçüde
genişletmenin ve bunu hayat boyu sürecek bir zaman dilime yaymanın haklı bir
gerekçesi yoktur.
Sonuç olarak T.C.K.’nın bahsetmiş olduğumuz maddelerine yer alan
hürriyeti bağlayıcı cezalar, düşünceyi açıklama hürriyetinin önünde önemli bir
engel teşkil etmesine rağmen, asıl mağduriyet sebeplerinden birisi de ek
yasaklılık ve örgütlenme hakkının ihlâli gibi alanlarda belirmektedir. Bu nedenle
159., 312/2, 158., 169. maddelerin Ceza Kanunundan çıkarılması, ifade
hürriyetinin ülkemizde tüm kurallarıyla tesisi açısından elzemdir. Ancak bu
maddeler bugün için T.C.K.’dan çıkartılamıyorsa, en azından siyasî partiler,
dernekler, vakıflar, milletvekili ve mahalli idareler kanunundaki yasaklayıcı
düzenlemelerin kaldırılması, tartışma ve mağduriyetleri kısmen de olsa sona
erdireceğinden dolayı önemlidir.

4. Sonuç
Bir toplumda genelde özgürlüklerin tamamının, özelde ise ifade özgürlüğünün
tam anlamıyla güvence altına alınmasında hukuki alt yapının evrensel hukuk
prensiplerine göre düzenlenmesinin çok önemli bir rol oynadığı yadsınamaz.
Ancak bunu gerçekleştirmenin, özgürlüklerin tam anlamıyla var olabilmesi için
yeterli bir şart ol(a)madığının da kabul edilmesi gerekiyor. Türkiye örneğinde de
görüleceği üzere, anayasal ve yasal düzenlemeler ne kadar “özgürlükçü” bir
perspektiften hazırlanırsa hazırlansın, bu yasaların hakimler süzgecinden
geçerek gerçek yaşama aksettiği bir vakıadır. AB sürecinde mevzuatta
gerçekleştirilen bazı iyileştirmelerin bir türlü uygulamaya aktarılamadığına
ilişkin yoğun eleştiriler de bu sorunun varlığına işaret etmektedir.
Her birey gibi hakimlik görevini yerine getiren kişinin de kendisine özgü
değerleri ve siyasi görüşleri olması kaçınılmazdır; ancak bunun hakime, karar
verirken kendi değer ve görüşleri çerçevesinde hareket etme yetkisini
vermeyeceğinin kabul edilmesi gerekir. Çalışmanın ilerleyen sayfalarında yer
alan mahkeme kararlarında da görüleceği üzere, evrensel hukuku, insan
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haklarını ve özgürlükleri kendi başlarına bir değer olarak telakki etmeyen ve
referans almayan bazı hakimlerden bireysel özgürlük açısından olumlu kararlar
beklemek mümkün görünmemektedir. Nitekim, hakimlerin “hakaret”, “tahrik”
“düşmanlık”, “teşvik”, “saygı” gibi tartışmalı kavramlar adına kararlarında
ortaya koydukları yorumlar bunu gösterir niteliktedir. Öte yandan bu kitapta yer
alan kararlarda göze çarpan belirgin bir husus ise, söz konusu kararlarla siyasi
konjonktür arasındaki muhtemel ilişkide belirginleşmektedir. Örneğin İslam
dinine, onun çeşitli yorum biçimlerine veya İslamcılık ideolojisine dayalı olarak
yapılan ve demokratik bir hukuk devletinde ifade özgürlüğü çerçevesinde
değerlendirilmesi gereken devlet ve siyasi rejim eleştirilerinin yaygın biçimde
“suç” olarak değerlendirilmiş olduğu kararların tarihiyle, Türkiye’nin 1997
yılından itibaren içine girdiği siyasi 28 Şubat süreci arasında bir ilişki
kurulabileceği düşünülebilir. Oysa hukukun, hakkında karar vereceği kişinin
kimliğine karşı kör olması, dönemsel olarak içine girilen siyasi atmosferden
bağışık karar vermesi ve hukuku siyasi mücadelenin bir aracı olarak
kullanmaması şarttır. Öte yandan, mevcut yasalar insan haklarını ve bu
kapsamda ifade özgürlüğünü korumaya elverişli olmasa bile, evrensel anlamıyla
demokrasiyi ve özgürlük ilkesini temel alarak yapılan yorumlarla mağduriyetleri
büyük ölçüde önlemek de mümkündür. Bu bağlamda şunu da hatırlatmakta
yarar vardır ki, kurul halinde çalışan mahkemelerde tek bir hakimin vereceği
karar mahkeme kararını etkilemese dahi, konulacak şerh ve itirazların ilerde
alınacak kararlar için özgürlükçü bir yorum geleneği oluşturabileceğinden
dolayı bunun önemsenmesi gerekir. Bu açıdan başta Sami Selçuk olmak üzere,
muhalefet şerhlerinde özgürlükçü bir çizgi ortaya koyan
hakimlerin,
Yargıtay’ın bundan sonraki kararlarına yeni bir perspektif kazandıracağını
söylemek yanlış olmaz.
Özgürlüğe getirilen kısıtlamalarda hakimlerin tutumları etkili olsa da, yasal
düzenlemelerin de çok ciddi ihlaller içerdiği unutulmamalıdır. Kadim düşünce
akımlarının geçerliliğini yitirdiği, sorgulanmayan siyaset anlayışının kalmadığı
bir dünyada, 1926 yılının kanunlarına hakim olan anlayışın ürünü olan
T.C.K.’nın 158, 159, 169, 312/2 maddelerinin kaldırılması şart olup, bu
maddelerin tümden kaldırılmasının kamu düzeni açısından hiçbir boşluk
oluşturmayacağı rahatlıkla söylenebilir.
Düşünceyi açıklama özgürlüğüne getirilen yasaklar kimi zaman yalnızca
düşünce sahibini değil söz konusu yayını basan kişileri dahi zor durumda
bırakabilmektedir. Yurt Yayınları sahibi Ünsal Öztürk hakkında açılmış olan
çok sayıda dava, çalışmamızda yer verdiğimiz özgürlüklere yönelik
yasaklamaların uygulamadaki tipik örneğini teşkil etmektedir. Düşünceyi
yayma özgürlüğünden yararlanan bir yazar açısından, yayıncının önemi göz
önünde bulundurulduğunda, yayıncıların yaşadığı sorunların da “düşünce
özgürlüğü” kapsamında değerlendirilmesi gereği daha iyi anlaşılabilir.
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İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine inandığımız ancak
çoğu zaman hürriyeti bağlayıcı cezai müeyyidelere konu olan bir diğer nokta da
“hakaret”, ve “tahrik” unsuru içeren eylemlerdir. Bu tür eylemlerin kimi
yaptırımlara bağlanması normal görülebilir. Ancak bu yaptırımın hapis cezası
boyutuna ulaşmasının isabetli bir uygulama olduğunu söylemek güçtür. Her
şeyden önce, hakarete maruz kalan kişinin, hukuk davasıyla uğramış olduğu
zararı tazmin etmesi yolu varken, ayrıca hürriyeti bağlayıcı karara hükmedilmesi
yerinde bir uygulama olarak gözükmemektedir. Bu çerçevede hakaret suçlarını
düzenleyen T.C.K.’nın 158 ve 159. maddelerin ceza kanunundan tamamen
çıkarılması veya bu tür eylemleri en fazla tazminatla cezalandırmayı içeren bir
düzenlemeye gidilmesi yerinde olacaktır.
Son olarak ceza kanununda önemli bir yer tutan 312. maddeyle ilgili
tamamlayıcı bir noktaya dikkat çekmekte yarar vardır. Bilindiği üzere bu
maddenin 2. fıkrasında yazılı suç için öngörülen ceza 1 yıl olmasına rağmen, bu
suçun DGM’nin görev alanında kabul edilmesi hukuk sistemimizin diğer bir
ikilemini oluşturmaktadır. Bu nedenle maddenin DGM’nin görev alanından
çıkarılması şarttır.
Sonuç olarak, kişilerin düşüncelerini, kanunla değiştirmek mümkün
olmadığına ve erdemli insanlardan beklenenin “bildikleri doğruları söylemeleri”
olduğuna göre, bu değişikliklerin demokratik bir topluma ulaşmamızda
vazgeçilmez şart olduğu açıktır. Bu nedenle sıkça yapmaya çalıştığımız gibi, söz
konusu maddeleri değiştirerek mağduriyeti biraz azaltmak yerine, tümden
kaldırarak 158, 159, 169, 312. maddeleri tarihe emanet etmek daha sağlıklı bir
tercih olarak görünmektedir.
İfade özgürlüğüne ilişkin Yargıtay kararları arasından seçilerek özetlenen ve
Türkiye’de ifade özgürlüğünün Yargıtay tarafından anlaşılış biçimini,
dolayısıyla sahip olduğu korunma düzeyini göstermeyi amaçlayan bu
derlemenin, ülkemizdeki özgürlük çabasına katkıda bulunması umulur.
Hacı Ali Özhan
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Panzerlerle donatılmış toplum polislerinin, yürüyüş yapan astsubay
hanımlarının üzerlerine su fışkırttığını, joplarla dağıtmaya çalıştığını ve bir
kısmını da tutuklayarak götürdüğünü ileri süren ve “Gerici faşist
köpeklerin gerçek yüzü göründü... kahrolsun faşizm ve uşakları” gibi
ifadeler içeren bildirileri hazırlayıp, teksir ederek dağıtmak, polisinin
yaptığı önleyici görevi vesile ederek emniyet kuvvetlerini hedef almakta ve
bu kurumu tahkir ve tezyif eylemektedir.
(E.1970/9-384, K. 1971/420, K.T. 20.12.1971)
Devletin emniyet kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyiften sanığın beraatine
ilişkin mahkeme hükmünü özel daire, sanığın hazırlayıp, teksir ederek dağıttığı
(Halkımıza) başlıklı bildirideki, (panzerlerle donatılmış toplum polisleri,
yürüyüş yapan astsubay hanımlarının üzerlerine su fışkırtmış, hanım
kardeşlerimizi joplarla dağıtmaya çalışmış, bir kısmını da tutuklayarak götürmüştür. Gerici faşist köpeklerin gerçek yüzü göründü... kahrolsun
faşizm ve uşakları) cümleleriyle, ima yollu ve üstü kapalı olarak, devletin
emniyet kuvvetlerinin manevi şahsiyetine matufiyeti de tereddüt edilmeyecek
surette, bu kuvvetlerden toplum polisinin yaptığı önleyici görevi vesile ederek,
emniyet kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif eylediği anlaşıldığı halde, beraate
karar verilmesi (isabetsizliği)nden oybirliğiyle bozmuş, mahkeme bildirideki
hakaretin devletin emniyet kuvvetlerine değil, yürüyüşü dağıtmak isteyen sağcı
saldırganlara yapıldığı gerekçesiyle beraat hükmünde direnmiştir.
Suç konusu (Halkımıza) başlığını taşıyan bildiri bütünüyle incelendiğinde;
devletin emniyet kuvvetlerini değil, astsubay eşlerinin yapmakta olduğu
yürüyüşü engellemek isteyen karşı gruba mensup saldırganları kötüleyip
küçültmek kasdiyle, sanık tarafından düzenlenip dağıtıldığı anlaşılmaktadır.
Bu itibarla, beraate ilişkin hükümde direnilmesi, usule ve yasaya uygun
bulunduğundan hükmün onanmasına karar verilmelidir (çoğunlukla)... (Gündel,
a.g.e., s.96)
... Dava konusu yazının Türkiye’deki bütün savcılara değil, özellikle İstanbul’daki basın savcılarına yöneltildiği, yazının içinde “... bir takım Babıali
varakpareleri hakkında hiçbir tahkikat yapılmazken, savcıların kurbanı,
bazı sol gazeteler olmaktadır,” sözünden açıkça anlaşılmaktadır. Kaldı ki,
sanık İ.T.Y., Ankara Cumhuriyet Savcılığında talimatla alınan 26.2.1968 günlü ilk
ifadesinde “daha ziyade İstanbul ve Ankara Cumhuriyet savcılarını tenkit
maksadıyla yazdım” demekte ve yandaki amacının bu olduğunu belirterek
kastının şumulü sahasını savunmasında açıklamış bulunmaktadır. Daha sonraki
ifadelerinde dahi buna uygun beyanlarda bulunmuştur. Şu hale göre sanığın
genel anlamda bir savcılar topluluğunu değil, en azından İstanbul’da basın
işleriyle görevli Cumhuriyet Savcılarını kastederek onlar için hakaret teşkil eden
sözlerle hitapta bulunduğunun kabulü gerekir. Esasen direnme kararında, dava
konusu yazıda hakaret niteliği bulunduğu açıkça belirtilmiştir.
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Bu itibarla sanığın eyleminin T.C.K.’nın 266’ncı maddesinin 1. fıkrası delaletiyle 3’üncü bendi ve bu bent dolayısıyla 268’inci maddenin son fıkrası
hükümleri çerçevesinde mütalaası gerekir. 268’inci maddenin son fıkrasındaki
(Memur) tabiri, 266’ncı maddenin birinci fıkrasına göre maddenin üçüncü
bendinde yazılı Cumhuriyet Savcılarını da kapsamaktadır.
Diğer yandan (Adalet teşkilatı) C.M.U.K.’nın hükümleri karşısında
Cumhuriyet Savcıları, teşkilatın, mahkemelerin esaslı ve ayrılmaz hükümleri
olması bakımından genel olarak bütün savcılara matuf yazının Adliyenin manevi
şahsiyetini tahkir ve tezyif niteliğinde olduğuna dair ileri sürülen düşünce
çoğunluk bulunmadığından varit görülmemiştir.
Suç tarihine, Adalet Bakanlığınca verilen kovuşturma izni sebebiyle dava süresinde hesaba katılmayacak günlerin toplamına göre, davacının 5680 Sayılı Basın
kanununun 35’inci maddesinde belirtilen süre içinde açıldığı anlaşılmıştır.
Bu bakımlardan bozma ilamına uyulması gerekirken, dosyaya uymayan
yetersiz gerekçelerle beraat hükmünde direnilmesi yasaya aykırı ve Cumhuriyet
Savcısının temyiz itirazı yerinde görülmüş olduğundan her iki sanığı da
kapsamak üzere hükmün bozulması gerekir.
Açıklanan nedenlerle tebliğnamedeki onama isteyen düşüncenin reddiyle
direnme hükmünün BOZULMASINA, karar verildi. (Gündel, a.g.e.,
s.92)(CGD, 20.12.1971 tarih ve 9-384/ 420 sayılı Kararı)
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Sosyalist mücadelenin zorla, terörle, baskı ile durdurulamayacağını
savunan bir bildirideki “boğazı kuruyan ve kana susayan faşizm” sözleri ile
“onların tankı, tüfeği, panzeri, faşizmi varsa” ifadeleri, hükümetin manevi
şahsiyetini tahkir ve tezyif anlamına gelmez.
(E.1976/9, K. 1976/247-258, K.T. 24.5.1976)
Hükümetin manevi şahsiyetini ve devletin askeri kuvvetleri ile emniyet muhafaza
kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek, cemiyetin muhtelif sınıflarına umumun
emniyeti için tehlikeli bir tarzda kin ve adavete tahrik etmekten sanıklar... (üç kişi)
T.C.K.’nın 79’uncu maddesi nazara alınarak, aynı kanunun 159/1, 59, 173/3 ve
36.maddeleri gereğince mahkumiyetlerine ilişkin hükmün özel daire; (24.4.1975 günü
İstanbul’da karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında, Site ve Sivas öğrenci
yurtlarında başlayıp gelişen silahlı çatışmada A.G. isimli bir şahsın öldürülmesi
sebebiyle 25.4.1975 günü Ankara’da Hacettepe Üniversitesinde yapılan
toplantıda dağıtılan ve sanıklar tarafından da dağıtıldığı ileri sürülen
“Kardeşler” başlıklı dava konusu bildiride: Anti-demokratik rejim olan faşizm
“boğazı kuruyan ve kana susamış” olarak tanımlanarak yerilmekte, buna
karşılık bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadele edenler övülmekte,
bu devrimci mücadelede ölenler ve son olarak öldürülen üç çocuk babası yurt
hademesi Abdi Gönen de anılmaktadır.
Bildiride bu mücadelenin zorla, terörle, baskı ile durdurulamayacağı belirtilmektedir. Bildirinin tümünde çıkarılan mana bu olduğuna göre,
bildirinin başındaki “boğazı kuruyan ve kana susayan faşizm” sözleri ile,
sonunda geçen “onların tankı, tüfeği, panzeri, faşizmi varsa” sözcükleri
alınıp bundan basit kıyas ve istidlal yolu ile hükümetin manevi şahsiyetini tahkir
ve tezyif anlamı çıkarmak olanaksızdır.
T.C.K.’nın 159. maddesinde yazılı cürümlerin irtikabında muhatabın açıkça
zikredilmesi şart değilse de, hakaret ve tezyifin, hükümetin veya silahlı
kuvvetler ile emniyet kuvvetlerinin manevi şahsiyetine matuf olduğu hususunda
tereddüt edilmemelidir.
Bu nedenle sözü edilen suçlar oluşmamıştır. Ancak: Sanıklar hakkında
T.C.K.’nın 312. maddesine aykırı davranıştan da dava açılmış olmasına ve 312.
maddedeki fiil, T.C.K.’nın 159. maddesindeki suçtan işleniş ve unsur itibariyle
tamamen ayrı bir nitelik arz etmesine göre, bu yönden inceleme yapılıp olumlu veya
olumsuz karar verilmesi gerekirken T.C.K.’nın 79. maddesinden söz edilerek yazılı
şekilde hüküm kurulması yasaya aykırı) bularak bozmuştur.
C. Başsavcılığı itirazında özetle; sanıklar hakkında, hükümetin manevi şahsiyetini, devletin askeri kuvvetleriyle emniyet muhafaza kuvvetlerini alenen tahkir
etmek suçlarından açılan davada; bu suçların ayrı unsurları kapsaması nedeniyle,
T.C.K.’nın 79’uncu maddesinde yazılı olduğu üzere, fikri içtima olarak kabul
edilmesi mümkün değilse de; bildiri, tüm olarak incelendiğinde, tank, tüfek ve
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benzer gibi ayrı kuruluşlara ait sözcüklerin topluca hükümetin davranış tarzına
müteveccih bulunması itibariyle ayrı suç şeklinde nitelendirilmemesi gerekir.
Bildiride, açıkça hükümetten bahsedilmemiş bulunsa dahi, özel bir kuruluş
veya örgüt tarafından sahip olunulmasına imkan olmayan araçlarla mücehhez,
ezen ve sömürenlerle birlikte hareketi iddia olunan yasa dışı bir rejim bulunan
faşist baskıyı uygulayan kuruluşun, hükümet olduğuna tereddüt edilmeyecek
derecede açıklık bulunmaktadır.
Cemiyetin muhtelif sınırlarının umumun emniyeti için tehlikeli bir tarzda
kin ve adavete tahrik etme suçundan açılan davada mahkemece incelenip değerlendirilmiş, kararda da, suçun unsurları tayin ve münakaşa edilerek, dava
neticelendirildiğinden mahkeme hükmünün yasaya uygun bulunduğu cihetle;
özel daire bozma ilamının kaldırılması ve hükmün onanmasına karar verilmesi,
itirazen istenilmiştir.
1) Dosyaya ve toplanan delillere ve savunmalara göre; suç konusu bildi-ride;
açıkça hükümetin hedef alındığı anlaşılmamakta ve hükümete yönelik bir
ibareye rastlanmamaktadır. Esasen mahkemenin kabulünün de, “boğazı
kuruyan kana susayan faşizm, kan içmeye devam ediyor” yolundaki bir
ibarenin bildirinin alt tarafında “onların tankı, tüfeği, panzeri ve faşizmi
varsa” deyiminde “tank” gibi ordu, “panzer” gibi emniyet kuvvetleri
araçlarının bir arada oluşu ile, ona malik bulunan ve öteden beri bir kabil
bildirilerle “faşist” olmakla itham edilen “hükümet”in sahip olduğu
gerekçesi ile hareketinde hükümete matuf olduğu dolaylı sonucuna
varılmaktadır ki, bildiri bir bü-tün olarak böyle bir tefsire elverişli
görülmemektedir.
Mücerret tank, top veya panzer gibi savaş ve emniyet kuvvetleri araçlarından
söz edilmesi, onlara yalnız hükümet sahiptir de, bu yönden o halde hedef
hükümettir, gibi bir kıyaslama ceza hukukunun temel ilkelerini ihlal edici bir
kabule yol açabilir. Onların tankı, topu veya panzeri varsa, deyimi, daha ziyade
ülkedeki faşist unsurların güçlerini somut olarak belirtebilmek amacı ile
söylenilmiş, mübalağalı bir anlatım yolu olarak seçildiğinin kabul edilmesi,
bildiri muhtevasına daha çok uygun düşmektedir.
Kaldı ki, bildiri mahiyetinde, İstanbul’da meydana gelen karşıt grup çatışmalarından birinde öldürülen bir şahsa ait tepkinin eseri olduğu olay faillerinin amaç edinildiği anlamı rahatlıkla çıkarılmaktadır.
Bu itibarla, bildiride hükümete hakareti kabul eden mahkeme takdirini Usule
ve Yasaya aykırı bulan ve yukarıya aynen alınan özel daire görüşü dosya ve
delillere uygun görüldüğünden C. Başsavcılık itirazının reddine karar
verilmelidir (çoğunlukla)... (Çağlayan, a.g.e., s.254) (CUH 24.5.1976 tarih ve
9/247-258 sayılı Kararı)
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24.4.1975 günü İstanbul’da karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında, Site ve
Sivas öğrenci yurtlarında başlayıp gelişen silahlı çatışmada A.G. isimli bir
şahsın öldürülmesi sebebiyle, 25.4.1975 günü Ankara’da Hacettepe
Üniversitesinde yapılan toplantıda dağıtılan ve sanıklar tarafından da
dağıtıldığı ileri sürülen (Kardeşler) başlıklı dava konusu bildiride: Anti-demokratik rejim olan faşizm “boğazı kuruyan ve kana susamış” olarak
tanımlanarak yerilmekte, buna karşılık bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm için mücadele edenler övülmekte, bu devrimci mücadelede
ölenler ve son olarak öldürülen üç çocuk babası yurt hademesi Abdi Gönen
de anılmaktadır.
Bildiride bu mücadelenin zorla, terörle, baskı ile durdurulamayacağı belirtilmektedir. Bildirinin tümünden çıkarılan mana bu olduğuna göre, bildi-rinin
başındaki (boğazı kuruyan ve kana susayan faşizm) sözleri ile, sonunda
geçen (onların tankı, tüfeği, panzeri, faşizmi varsa) sözcükleri alınıp bundan
basit kıyas ve istidlal yolu ile hükümetin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif
anlamı çıkarmak olanaksızdır.
T.C.K.’nın 159. maddesinde yazılı cürümleri irtikabında, muhatabın açık-ça
zikredilmesi şart değilse de, hakaret ve tezyifin, hükümetin veya silahlı
kuvvetler ile emniyet kuvvetlerinin manevi şahsiyetine matuf olduğu hususunda
tereddüt edilmelidir.
Bu nedenle sözü edilen suçlar oluşmamıştır. Ancak;
Sanıklar hakkında T.C.K.’nın 312. maddesine aykırı davranıştan da dava
açılmış olmasına ve 312. maddedeki fiil, T.C.K.’nın 159. maddesindeki suçtan,
işleniş ve unsur itibariyle tamamen ayrı bir nitelik arz etmesine göre; bu yönden
inceleme yapılıp olumlu veya olumsuz karar verilmesi gerekirken T.C.K.’nın
79. maddesinden söz edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya aykırıdır
(oyçokluğu ile)... (Çağlayan, a.g.e., s.274) (9. C.D., 28.4.1976 10/16)
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Dava konusu yazıda kullanılan “Hayasız” sözcüğünün bizatihi tahkir ve
tezyif unsuru içermesi ve bu sözün hükümete yönelik olduğu konusunda
şüphe olmaması, sözü edilen mahkeme kararında yeterli ve yasal
gerekçenin var olduğunu göstermektedir.
(E. 1979/9, K. 1979/504-40 , K.T.29.1.1979 )
... Hükümetin manevi şahsiyetini neşren tahkir ve tezyiften sanık ...ın mahkumiyetine ilişkin hüküm özel dairece; (Anayasa’nın 135/3. maddede, bütün
mahkemelerin hür türlü kararlarının gerekçeli olarak yazılacağı bildirilmiş;
C.M.U.K.’nın 32. maddesinde bu hükmü daha ayrıntılı olarak tekrarlamıştır.
Anılan yasanın 20/3. maddesinde “... mahkumiyete dair hükmün esbabı mucizesi Ceza Kanununun tatbik olunan maddesini veya ceza miktarının tayinine
Hakimi sevk eden halleri muhtevi olur” denilmiştir.
Mahkemenin mahkumiyet kararında, bu yasal zorunluluklara uyulmamış ve
dava konusu olan sözlerle, hükümetin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif
edildiğinin, derginin incelenmesinden anlaşıldığı belirtilmekle yetinilmiştir.
Oysa, bu sözlerle, hükümetin manevi kişiliğinin tahkir ve tezyif edildiğinin
hukuki yönden açıklanmasının zorunlu olduğu gibi, sanık vekilinin asıl
hedefinin hükümeti tahkir olmayıp Milli Eğitim Bakanlığını eleştirmekten ibaret
bulunduğuna ve suç kastına ilişen savunmalarının kabul edilmeyişi nedenlerinin
de belirtilmesi gerekirdi.
Yukarıda açıklanan usul kuralına uyulmaması isabetsizliğinden, sair yönleri
incelenmeksizin, (gerekçesizlik) nedeniyle bozulmuştur.
C.Başsavcılığı itirazında; Dava konusu cümlede geçen (Hayasız) sözcüğünün
tahkir ve tezyif edici nitelikte bulunduğu açıktır.
Mahkeme, kararının 1. paragrafında, bu cümleyi açıklayarak, cümlede yer
alan ibarelerin suçu oluşturduğunu vurgulamış ve oluşan suçun niteliğini de
belirtmiş bulunmaktadır. Fiilin bu derece belirgin olması, ayrıca bir açıklamaya
gerek duyurmayacağı cihetle, gerekli ve yeterli gerekçenin gösterildiği sonuç ve
kanısına varılmaktadır.
Bu nedenle, özel daire bozma kararının kaldırılarak mahkeme hükmünün
tebliğname uyarınca onanmasına karar verilmesini talep edilmiştir.
Mahkemenin gösterdiği gerekçe aynen: (Ankara’da on beş günde bir yayımlanmakta olan “TÖB-DER” isimli derginin Yıl 7, sayı 150-151, 15 Eylül-1
Ekim 1977 nüshasında bulunan ve sanık... tarafından yapılan açıklamada “...
MC Hükümeti değil halka bir şeyler götürmek, ellerinde olanları da en kısa zamanda almak için hayasızca icraat yapıyor...” denilmek suretiyle, hükümetin
manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği mezkür derginin incelenmesinden anlaşılmış ve vicdani kanaat da bu yolda tahassül etmiştir denilmektedir.
“Hayasız” sözcüğü bizatihi tahkir ve tezyifi tazammun eden sözlerden
olduğu ve bu sözün hükümete yönelik bulunduğu ayrıca hiçbir açıklamaya yer
bırakmayacak biçimde açık seçik ortadadır. Mahkeme, yukarıda sözü edi-len
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kararında sanığın açıklamasını aynen alarak bu cümlede yer alan sözcük-lerin
suçu oluşturduğunu ve oluşan suçun niteliğini de belirtmiş bulunmak-tadır. Açık
olan bir şeyin izahına gerek yoktur. O halde Mahkeme kararında yeterli ve yasal
gerekçenin gösterildiği anlaşılmaktadır.
Bu nedenle, itirazın kabulü ile özel daire bozma kararının kaldırılmasına ve
işin esası incelenmek üzere dosyanın özel daireye tevdiine karar verilmelidir
(çoğunlukla)... Çağlayan, a.g.e., s.252)(CUH. 29.1.1979 9/504-40 itiraz)
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Altında suç teşkil eden yazı bulunan bir portreyi taşımakla kanunun suç
saydığı eylemi teşvik eden sanığın davranışının T.C.K.’nın 312/1’inci
maddesinde düzenlenen kanuna itaatsizliğe tahrik suçu kapsamında
değerlendirilmesi gerekir.
(E.1979/ 2, K. 1979/12-124, K.T. 29.3.1979)
... Kanunun cürüm saydığı bir fiili açıkça övmek ve kanuna itaatsizliğe tahrikten
sanık .... nun, T.C.K.’nın 312/1’inci maddesi uyarınca mahkumiyetine ilişkin
hüküm ... incelenerek; sanığın kabul edilen eyleminde, 312/1. maddede yer alan
suçun kanuni unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bozulmuştur.
Bozma ilamına karşı itiraz yoluna başvuran C.Başsavcılığı, özetle; sanığın
5.11.1977 gününde düzenlenen mitingde, Mahir Çayan’ın portresi altında
“Devrim için savaşmayana sosyalist denmez” yazısını havi pankartı taşıması
şeklinde sabit ve mahkemece kabul edilen eyleminin T.C.K.’nın 312/1. maddesinde yazılı suçu bütün unsurları ile birlikte oluşturduğunu ileri sürerek bozma
kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün açıklanan nedenden
onanmasına karar verilmesini istemiştir.
Sanığın, olay günü TÖB-DER, TUTET ve bazı işçi kültür derneklerinin
Bursa’da tertip ettikleri (pahalılık ve faşist baskılara son) mitinginde yakalanamayıp
hüviyeti tespit edilemeyen ve bu nedenle hakkında kamu davası açılamayan bir kişi
ile birlikte Mahir Çayan’ın 75x100 ebadındaki beyaz bez üzerine şablonla çıkarılmış
portresi altında “devrim için savaşmayana sosyalist denmez...) ibaresi bulunan
pankart taşıdığı, dosyanın incelenmesinden anlaşılmıştır.
Görülüyor ki, Mahir Çayan’ın portresi ve “Devrim için savaşmayana sosyalist denmez” ibaresini havi pankart taşınmak suretiyle Mahir Çayan’ın
herkesçe bilinen eylemlerinin meşru olduğu imajı yaratılmakta ve bu
eylemler övülmekte ve halk bu eylemler etrafında birlik olmaya
çağrılmakta ve Mahir Çayan’ın amaçladığı devrimin gerçekleştirilmesi
için, halk tahrik ve teşvik edilmektedir. Bu hususlar T.C.K.’ nın 312/1.
maddesinde yazılı suçun kanuni unsurlarını kapsayan ve suçu oluşturan
niteliktedir.
Bu nedenle itirazın kabulüne karar verilmelidir. (çoğunlukla)... Çağlayan, a.g.e.,
s.1140) (CUH. 29.3.1979 tarih ve 2/12-124 sayılı Kararı)

37

Hacı Ali Özhan

DGM’lerin belli bir sınıfın yararına yargı görevinde bulunduğunun ve
Faşizmle eşdeğer olduğunun ifade edilmesi, adliyenin manevi şahsiyetini
alenen tahkir ve tezyif suçunu düzenleyen T.C.K.’nın 159. Maddesindeki
suç kapsamındadır.
(E. 1978/9-531, K. 1979/111, K.T.12.3.1979)
... Adliyenin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyiften sanık M.A.’nın
beraatine dair İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 30.6.1978 gün ve
282/211 sayılı hükmün C. Savcısının temyizi üzerine Yargıtay 9. Ceza
Dairesince incelenerek 21.11.1978 gün ve 4193/4310 sayılı ilam ile Onanmasına
karar verilmiştir.
C.Başsavcılığının C.M.U.K.’nın 322. maddesi uyarınca Özel Dairenin
Onama kararına itiraz etmesi, Onama kararının kaldırılması ve hükmen bozulması istemini bildiren 27.12.1978 gün ve 100 sayılı itiraznamesi ile dosyanın
1. Başkanlığa gönderilmesi üzerine dava dosyası Ceza Genel Kurulunca okundu,
gereği konuşulup düşünüldü.. (Gündel, a.g.e., s.102)

Ceza Genel Kurulu Kararı
Adliyenin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif suçundan sanık M.A.’ nın
beraatine ilişkin hüküm, Özel Dairece onanmıştır.
Yargıtay C.Başsavcılığı itirazında; ... Yazı tüm olarak incelendiğinde, DGM'
lerin nitelikleri yönünden üç konu dikkati çekmektedir: 1- Yazarın karşısına
sınıf olarak aldığı sermayenin elinde DGM’lerin bir tahakküm aracı olması;
2- Gerici bir kurum olması; 3- Son cümleden açıkça anlaşıldığı üzere Faşizm
ile DGM’lerinin aynı düzeyde görülüp gösterilmek istenmesidir.
DGM’ler Anayasada yer alan ve Türk Ulusu adına yargılama yapan ve
yargılamada hukukun temel ilkelerinden hareket eden mahkemelerdir.
Anayasada yer alması yasa ile kurulması, Ulus iradesinin bir gereksinimi
olduğunu ifade etmektedir. Buna rağmen yazıda; Anayasanın koyduğu temel
hak ve özgürlükleri göz önünde tutmadığı, Yargılamada yanlı olduğu belli bir
sınıfın yararına yargı görevini yerine getirdiği iddiası Devlet Güvenlik
Mahkemelerinin tekelci sermayenin bir tahakküm aracı olduğuna ilişkin sözlerle
gösterilmek istenmiştir.
Mahkemeler, Ulus iradesi olan yasaları uyguladıklarından ve yasalar sosyal
ve ekonomik gereksinmelerden kaynaklandığından bu yasaları uygulayan
DGM’lerin yasaların öngördüğünün gerisinde düşünüp uygulama yaptığı,
topluma inandırılmaya çalışılarak gerici olduğu ifade edilmiş ve nihayet
DGM’ler Faşizm ile aynı düzeyde gösterilerek onun faşist bir uygulama içinde
bulunduğu anlatılmak istenmiştir. Bu yönleriyle; yazının tümü ile tümü
içerisinde ana fikirleri oluşturan sözcükler sadece bir eleştiri kapsamında
kalmamıştır.
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Eleştiri özgürce yapılması gerekmekle birlikte, bu onun kayıtsız şartsız ve
sınırsız olması, şeref ve haysiyetleri kırıcı nitelikte olabileceği anlamına gelmez.
Oysa ki; yazı DGM’lerinin zümre veya sınıf çıkarını koruduğu ve gerici nitelikte
uygulama yaptığı iddiası ve bütün bunların yanında faşist bir kurum olarak
gösterilmesi suretiyle, onun aşağılandığını ve doğal yargı yeri olmadığı savı ile
sahte ve kalp nazarı ile bakıldığını açıkça belirtmekte ve eleştiri sınırlarını aşmış
bulunmaktadır. DGM’lerinin bir sınıfın tahakküm aracı olduğunun, gerici ve
faşist bir kurum bulunduğunun iddia edilmesi normal bir eleştirideki iyi niyetle
açıklanamaz.
Bu nedenle, isabet görülmeyen Yüksek 9. Ceza Dairesinin onama kararının
kaldırılarak yerel mahkeme hükmünün bozulması talep edilmiştir.
Dosyaya, oluşa ve delillere göre: İstanbul’da yayınlanan ve sanık M. A.’nın
yazı işleri müdürü olduğu Vatan gazetesinin 19.9.1976 günlü sayısının 2.
sahifesinde (Vatandaştan Vatana) başlıklı sütunda (DGM’lere hayır) başlığı ile
H.H.E. tarafından kaleme alınan yazıda; Özetle: “DGM’ler 12 Mart dönemi
sırasında işleyen sıkıyönetim mahkemelerinin hemen ardından kurulmuştu”
denildikten sonra: “... Emperyalizm ve onların Türkiye’deki baş ortağı olan
yerli tekelci sermaye kendi sömürülerini, yani egemenliğini, yani
tahakkümlerini devam ettirmek için birbirine bağlı aygıtlar kurmuşlardır... Bu
tahakküm aygıtlarından bir tanesi de DGM’lerdir. İşçi sınıfının ve emekçi
halkın 12 Mart faşizmine muhalefeti karşısında gerilemeye başlamasıyla
birçok gerici baskı kurumu bıraktı. Bunlardan biri de DGM’lerdir. ....
Anayasa Mahkemesi tarafından demokrasiye ve Anayasaya aykırı görüldüğü
için 11 Ekim 1976’da görev süreleri tamamlanacaktı. Ne var ki MC Hükümeti
bu kanunu çıkarmak için birçok kışkırtmaya ve yalan yanlış haberlere
giriştiler... MC’nin dağılmasına yol açacak bir zırıltı çıkmaması için kendi
zümre çıkarlarından birbirlerine taviz verdikleri gibi, DGM’lerin görevlerine
devam etmeleri için bütün çabalarını göstermeye niyetlidirler. Bu durum temel
çıkarları emperyalizmin boyunduruğundan ve tekellerin baskı ve
sömürüsünden kurtulmak olan toplum güçleri kendi aralarındaki tali
çelişkileri ikinci plana itip DGM Kanununun çıkmaması için, olağanüstü
toplantının ertelenmesini, Meclise verilen tasarıların geri alınması için harekete
geçmelidirler. DGM’ler derhal kapatılsın, DGM’ye MC’ye faşizme karşı ileri”
şeklinde yazıldığı görülmektedir.
Yukarıda anahatları ile açıklanan yazının tümünden DGM’lerin kastedildiği
anlaşılmaktadır. Yazıda belirli bir mahkeme değil, Anayasa’ya göre kurulmuş
bir yargı organı olan ve Türk Ulusu adına yargılama yapan DGM’lerin tümü
hedef alınmıştır. Kaldı ki bu mahkemelerin kararlarının temyiz mercii
Yargıtay’dır. Burada bir mahkeme bütünlemesi söz konusudur. Genellikle ifade
etmesi bakımından Adliye’nin manevi şahsiyetine yönelik bulunduğunu kabul
etmek gerekir.
Söz konusu yazıda, yazarın düşüncesini ifadede kullandığı gerek cümle ve
kelimelerin her birinde gerekse yazının bütününde normal siyasi eleştiri
sınırlarının aşıldığı ve kasıtla hareket edildiği görülmektedir. Gerçekten yazarın,
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DGM’leri karşısına alarak, bu mahkemeleri Türkiye’de sömürü düzenini
yürütmekle itham etmesi, yerli tekelci sermayenin elinde bir tahakküm aygıtı,
gerici ve faşist bir baskı kurumu olarak nitelendirmesinin halkın bu
mahkemelere ve dolayısıyla Adliye’ye karşı kin ve husumetini celbedecek bir
anlam taşıdığından tereddüt edilemez. O halde sarf olunan bu cümleler ve
kelimelerin bizatihi tahkir ve tezyifi kapsadığında kuşku yoktur.
Bu nedenle, C. Başsavcılığı itirazının kabulü ile Yargıtay 9. Ceza Dairesinin
21.1.1978 gün ve 4193/4310 sayılı onama kararının kaldırılmasına ve Yerel
Mahkemenin 30.6.1978 gün ve 282/211 sayılı kararının bozulmasına karar
verilmelidir.
Çoğunluk kararına katılmayan üyeler; yazıda Adliye’nin bütününün hedef
alınmadığını, yazının DGM Kuruluş Yasasının Anayasa Mahkemesince
iptalinden sonra yeni yasanın hazırlanışı sırasında kaleme alındığını, yazı tüm
olarak göz önüne alındığında esas amacın 12 Mart dönemi politikasına ve MC
iktidarına yönelik bir politik eleştiri niteliğinde bulunduğunu, doğrudan doğruya
bizatihi DGM’leri tahkir ve tezyifin söz konusu olmadığını, düşünce özgürlüğü
mevcut olan ve demokrasi ile idare edilen ülkelerde bu tür eleştirilerin olağan
sayılması gerektiğini belirterek, itirazın reddi gerektiği yolunda oy
kullanmışlardır.
SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerle, C. Başsavcılığı itirazının kabulü ile Yargıtay 9.
Ceza Dairesinin 21.11.1978 gün ve 4193/4310 sayılı onama ilamının kaldırılmasına, yerel Mahkemenin 30.6.1978 gün ve 282/211 sayılı kararının
BOZULMASINA, karar verildi. (Gündel, a.g.e., s.102)(CGK, 12.3.1979 tarih
ve 9-531/111 sayılı Kararı)
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Hükümeti düşünce özgürlüğünü tanımayan, kaba kuvvete ve diktatörlüğe
yer veren bir rejim olan faşizmle itham etmenin, hükümetin manevi
kişiliğini tahkir ve tezyif suçu niteliğinde olup, ifade özgürlüğü kapsamında
değerlendirilemez.
(E. 1978/502, K.1978/45, K.T. 23.9.1979)
Yayın yolu ile hükümetin manevi kişiliğini kötüleyip, küçük düşürmekten
sanık Halk Birliği Derneği yönetim kurulu üyeleri .... ve .... nın yayınladıkları bildiride; (Faşist milliyetçi cephe hükümeti) deyiminden hükümeti küçük düşürücü ve kötüleyici bir anlam çıkarılamayacağı, faşizmin bir dünya
görüşü olduğu ve hükümetin eleştirisini yaptıkları gerekçesiyle beraatlerine
dair verilen hükmü özel daire; (Suç konusu bildiride “faşist M.C. Hükümeti” demek suretiyle yapılan tahkir ve tezyifin matufiyeti tereddüt bırakmayacak surette T.C. hükümetine yönelik bulunduğu halde, yazılı düşüncelerle
sanıkların beraatlerine karar verilmesi) isabetsizliğinden bozmuştur. Mahkeme
ise ilk hükümdeki gerekçeye dayanmak suretiyle direnmiştir.
Suç konusu bildiride; (faşist M.C. Hükümeti deyimi kullanılmıştır. bu
deyim, düşünce özgürlüğünü tanımayan, kapitalizmi ayakta tutabilmek
için, yasal yola dayanmayan, kaba kuvvete ve diktatörlüğe yer veren bir
rejimi ifade etmektedir. Anayasa dışı bir düzeni anayasal hükümetin
yürüttüğünü ileri sürmek hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde
hükümeti kötülemek ve küçük düşürmektir.
Bu itibarla... direnme hükmünün bozulmasına karar verilmelidir (çoğunlukla)... (M. Muhtar Çağlayan, Gerekçeli Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ceza
Kanunu Genişletilmiş 3. Baskı, Yetkin Yayınları, s.253)(CUH 13.2.1978 tarih
ve 9/502/45 sayılı Kararı)
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Suça konu teşkil eden dergiyi, basınla ilgili bilirkişi ve bayi olmadan, maddi
bir yarar gözetmeden ve işlerinin gereği olmadan dağıtmak suçtur.
(E.1979/9, K.1979/316-513, K.T. 26.11.1979)

Devletin emniyet muhafaza kuvvetlerini tahkir ve tezyif etmekten sanıklar ... ve
...nun mahkumiyetlerine ilişkin hüküm özel dairece: MİT devletin içe ve dışa
karşı emniyetini muhafaza etmek için kurulmuştur. Polis ve Jandarma
teşkilatlarının olduğu gibi bu teşkilatın da kuruluş kanununa göre emniyeti
muhafaza kuvvetleri arasında kabulü gerekir. Bu nedenle bu yöne ilişkin temyiz
itirazları yerinde değildir. Ancak:
Sanıkların eylemleri, içinde devletin emniyet muhafaza kuvvetlerini tahkir
ve tezyif suçu bulunan 12.6.1978 gün ve 21. Özel sayılı (Devrimci Yol)
dergisini 16.6.1978 günü Ankara’da Kızılay’da nokta durağında dağıtmaktan ibaret olup, sözü edilen dergide yer alan suç konusu yazıdan dolayı derginin sorumlu müdürü ve yazarı aleyhine dava açılıp açılmadığı, açılmışsa
sonucunun tespiti, dağıtıcı durumunda olan sanıklar ile yazı işleri müdürü veya
yazarın aynı konuda işbirliği yapıp yapmadıkları hususları araştırılıp bundan
sonra sanıkların hukuki durumlarının tayini gerekirken eksik soruşturma ile
mahkumiyetlerine karar verilmesi isabetsizliğinden bozulmuştur.
C. Başsavcılığı itirazında ise; Sanıklar 1959 doğumlu olup suç tarihine göre
reşit ve yüksek okul öğrencisidirler. Yaşları ve bilgi düzeyleri, davranışlarının
bilinci içerisinde olduklarını, bir sayfadan ibaret dergi özel sayısının içeriğini
güçlük çekmeden okuyup kavrayabileceklerini göstermektedir. Eylemlerini,
geçimleri için gerekli bir iş olarak yapmadıkları, karşılıksız ve ücretsiz olarak
gerçekleştirdikleri görülmektedir. Öte yandan, üniversite seçme sınavlarına
gelen öğrencilere dağıtmaları, özel amaçlarını, bilinçli davranışlarını ortaya
koymakta, üniversite yaşamına katılacak kişilere görüş ve düşüncelerini,
Devletin kurumları hakkındaki yargılarını empoze etmek için çalıştıklarını
belirlemektedir. bu nedenle, sanıkların MİT hakkındaki hakaret oluşturan
yargılarını, aynı yargıyı taşıdıkları açık olan dergi yazar ve sorumlularıyla
birlikte, aynı doğrultuda ve bunu bilinciyle başkalarına yansıttıklarını kabul
etmek oluşan doğal sonucudur.
Yazıdaki hakaretin kuşkuya yer vermemesi, sanıkların bilinçli ve 5680 Sayılı
Basın Yasasının 16. maddesinde sözü edilen dağıtıcılardan farklı davranışları,
yüksek dairenin öngördüğü soruşturmanın genişletilmesi nedenlerinin olayda yerine
getirilmesinin sonucu değiştirmeyeceği, bunların eksikliğinin suçun oluşmasını
engelleyemeyeceği kanısını vermektedir. Bu nedenle yüksek 9. Ceza Dairesinin söz
konusu bozma kararının kaldırılarak mahkeme hükmünün tebliğname uyarınca
onanmasına karar verilmesi talep edilmiştir.
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Oluşa, dosyaya ve delillere göre: Olay tarihinde Ankara DMM. Yüksek
Okulu 2. sınıf öğrencisi olan sanık.... ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 1. sınıf
öğrencisi olan sanık ...nun, genel içeriği yönünden emperyalizme karşı ve (...
Emperyalizm ve onun yerli uzantısı oligarşi CIA, MİT, kont[r]-gerilla gibi
gizli ve ülkü ocakları vs. gibi sivil örgütlerine cinayetler işletiyor, provokasyonlar yarattırıyor... Bizler ülkemizi ne emperyalistlere ne de onların
uzantısı faşist köpeklere terk etmeyeceğiz) biçimindeki sözlerle devletin emniyet muhafaza kuvvetlerinden sayılan kısa adıyla MİT teşkilatının tahkir ve
tezyif edildiği anlaşılan bir yapraktan ibaret 12.6.1978 gün ve 21 numaralı
Devrimci Yol dergisinin özel sayısını ellerinde tomar halinde Maltepe nokta
durağında Üniversite giriş sınavlarına gelmiş öğrencilere dağıtırlarken yakalandıkları anlaşılmaktadır.
Sanıklar savunmalarında dava konusu bildirileri tanımadıkları kişilerden alıp
dağıtırlarken yakalandıklarını, dağıtma izin belgesi olup olmadığını ve yazıda
suç bulunup bulunmadığını bilmediklerini beyan etmişlerdir.
Sanıklar basınla ilgili bilirkişi ve bayi olmadıkları halde suça konu dergiyi
içeriğindeki yazılarda yer alan amaçların gerçekleşmesi kastı ile dağıtmışlardır.
Bu amaçlardan biri de MİT’i küçük düşürmek ve kötülemektir. Sanıklar
içeriğinde tahkir ve tezyif edici cümleler bulunan dergiyi üniversite giriş sınavına giren adaylara, işinin gereği olmadığı ve bir maddi yarar bulunmadığı
halde bilerek parasız dağıtmışlardır. Buna göre sanıkları Basın Yasasının 16.
maddesinde sözü edilen dağıtıcı olarak kabul etmeye olanak yoktur. Yüksek
okul öğrencisi olan sanıkların söz konusu dergideki küçük düşürücü ve kötüleyici sözlerin bilincinde oldukları ve bu koşullarla dergiyi dağıtmakla olayda
hakaret kastının oluştuğu anlaşılmıştır.
Bu nedenle, C. Başsavcılığı itirazının kabulüne, özel dairenin sözü edilen kararı
kaldırılarak usul ve yasaya aykırı bulunan yerel mahkeme hükmünün BOZULMASINA karar verilmelidir (çoğunlukla)... Çağlayan, a.g.e., s.247) (CUH
26.11.1979 tarih ve 9/316-513 sayılı Kararı)
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MİT’in, 30-40 kişinin öldüğü bir olayın suçlusu olduğuna ilişkin sözler,
T.C.K.’nın 159. Maddesinde düzenlenen tahkir ve tezyif suçu
kapsamındadır.
(E. 1980/ 9, K.1980/564-73 K.T. 25.2.1980)

Devletin emniyet muhafaza kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmekten sanık
(Derleyen, Ö.L.nin notu) beraatine ilişkin hükmü, özel daire: (Milli İstihbarat
Teşkilatı (MİT) yasaya göre polis ve jandarma kuruluşları gibi devletin içe ve
dışa karşı emniyet ve muhafaza kuvvetlerinden biri olarak kabul edilmiştir.
Dava konusu yazıda; 1977 yılının 1 Mayısında İstanbul’da 30-40 kişinin
ölümü ile sonuçlanan olay ele alınıp incelenmekte, bunun gerçek suçlusu
saptanırken “her zaman olduğu gibi, olayın gerçek suçluları CIA-MİT’le
onları kullanan dış ve iç güçlerdir” denildikten sonra, sosyalist düşüncenin
iki düşmanı olduğu “dış düşmanın CIA-MİT ve benzerleri bulunduğu” ileri
sürülmekte ve yazının son kısmında ise; 1 Mayıs’ı kana boyayanlar olmadı
ise, başka kimse olmamalıdır” sonucuna varılmaktadır. Devletin Emniyet
Kuvvetleri içerisinde yer alan ve görevi devletin güvenliğini sağlamak olan MİT
kuruluşunun 40’a yakın kişinin ölümüne yol açan olayı düzenlemekle
suçlanmasının, adı geçen kuruluşu kamuoyu önünde küçültmek ve aşağılamak
niteliği taşıdığı, böylece yasada yazılı “tahkir ve tezyif” suçunun oluştuğu
gözetilmeden yazılı şekilde beraate hükmolunması isabetsizliği)nden bozmuş:
yerel mahkeme ise özetle: (sanığın eleştiri hududunu aştığının anlaşılamadığını,
özel bir kastının bulunmadığını, T.C.K.’nın 159. maddesinin hiçbir şekilde
demokratik düzenler için varlığı zorunlu olan eleştiri hakkını ortadan
kaldırmayacağını, bozma ilamında gösterilen sebeplerin davanın konusu yazının
tümüne göre varit görülmediğini) ileri sürerek önceki hükümde direnmiştir.
Sanığın yazı işleri sorumlu müdürlüğünü yaptığı aylık (birikim) dergisinin,
Haziran-Temmuz 1977 tarihli ve 28-29 sayılı nüshasında yazdığı (1 Mayıs)
başlıklı makalede; (... değişik gruplar, değişik sözlerle olayı açıklıyor. Ne
var ki, bütün bu değişik görünen açıklamaların ardında ortak bir yapı
kendini gösteriyor. Her zaman olduğu gibi olayın “gerçek suçluları” CIAMİT ile onları kullanan dış ve iç güçlerdir... Modelin yapısına
baktığımızda, bunun “iki düşmanlı” bir formüle dayandığını görmüştük.
Dış düşman “CIA-MİT vb.” ve iç düşman “sosyalist hareket içindeki rakip
gruplar” ... 1 Mayıs’ı kana bulayanlar CIA-MİT olmalı, başka bir kimse
olmamalı...) biçiminde düşünceler ileri sürerek, devletin emniyet ve
muhafaza kuvvetlerinden olan MİT kuruluşunu 40’a yakın vatandaşımızın
ölümüne yol açan bir olayı düzenlemekle suçlayıp, dış ve iç güçlerce
kullanıldığını iddia etmesini, adı geçen kuruluşu kamuoyu önünde küçültme ve
aşağılamak niteliği taşıdığı hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde anlaşıldığı
halde, kamu davasına konu olan yazı metnine, T.C.K.’nın 159. maddesinin
kapsam ve amacına uymayan bazı düşüncelerle sanığın beraatine karar verilmesi
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yerinde görülmediğinden... direnme hükmünün BOZULMASINA karar
verilmelidir. (oybirliğiyle)... (Çağlayan, a.g.e., s.266) (CUH 25.2.1980 tarih ve
9/564-73 sayılı Kararı)
İlgili Yargıtay Ceza Dairesi Kararı
...Neşir yoluyla devletin emniyet ve muhafaza kuvvetlerini tahkir etmekten sanıklar ... ve ...ın beraatlerine ilişkin mahkeme kararını özel daire; suç konusu
yazının bütünü ile devletin tüm emniyet kuvvetlerini içine alacak surette tahkir ve
tezyif mahiyetini taşıdığı halde, isabetsiz bir görüşle beraat kararı verilmesini
yasaya aykırı bularak bozmuş, buna mukabil mahkeme diğer gerekçeler arasında
yazının ancak gayri kanuni işlemler yapan bir zümre ve zabıta memurunu içine
aldığını, bütün bunların devletin emniyet ve muhafaza kuvvetlerine yönelmiş
olmadığını da ileri sürerek, evvelki kararında direnmiştir.
1. Bahse konu yazıda olaya takaddüm eden 24.1.1971 tarihinde Ankara’da Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrenci yurdunda meydana gelen (polisöğrenci çatışması) ile ilgili olarak, yalnız bu olay ve bunu yaratanlara
hasren yazıldığına dair bir kayıt ve açıklama yoktur. Bu birbirinden ağır
hakaret dolu sözlerin bir olayın inceleme ve eleştirisi olarak kabulüne de imkan
görülememiştir. Yazarın, “siyasal bilgiler yurdunda yapılmış olan vahşetten
sonra, bütün cellatlarımıza sesleniyorum” demek suretiyle, gerçek
maksadını biraz da tebarüz ettirdiği yazısında münferit bir olayı bahane
edip, bu olayda görev alanların üstünde, devletin bütün emniyet ve
muhafaza kuvvetlerini hedef alarak “cellatlar, vahşiler, hunhar
soyguncular, satılmışlar, vicdansızlar, bu ülkeyi soyanlar, reziller sürüsü...
ve ilah...) gibi kelime ve deyimlerle çok ağır surette hakaret ettiğinin kabulü
dosya münderecatına uygun düşer.
Bu itibarla C. Savcısının temyiz itirazının kabulü ile beraate ilişkin direnme
hükmünün bozulmasına karar verilmelidir.
2. Çoğunluğa karşı olan görüş ise; yazının, bütün olarak incelenmesi sonucu;
24.1.1971 tarihinde vukua gelen polis-öğrenci olaylarını yapanlara matuf olduğu
ve eğer bu olay olmasa idi, böyle bir yazının da yazılamayacağının aşikar
bulunduğu olayda talebelere ve özellikle kız talebelere kanunsuz hareketlere
tevessül ettiği, bütün günlük gazetelerde bir kısım eşhas ile zabıta memurlarının
tutumları göz önüne alınarak hakaretin bunlara matuf olduğu Ankara’da
meydana gelen bu olaydan ötürü Van’da görevi başında bulunan bir zabıta
memurunun hedef alınmadığının açık surette anlaşıldığı ve bu itibarla da dava
konusu olan bu suçun unsurları bulunmadığından, sanıkların beraatine ilişkin
hükmün onanmasına karar verilmesi gerektiği yolundadır.
...Direnme hükmünün Bozulmasına .... çoğunlukla karar verildi... Çağlayan,
a.g.e., s.256) (CUH, 21.1.1974 tarih ve 1/61-30 sayılı Kararı)
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“Yurttaşlarımızın üstüne iktidarın satılmış köpekliğini yapan polis
panzerleri ile yürüyordu” diyen sanığın sözleri, Devletin emniyeti muhafaza
kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif kapsamında olup, T.C.K.’nın 159.
Maddesi gereğince suç teşkil etmektedir.
( E. 1981/9-237, K. 1981/311, K.T.20.9.1981)
Devletin emniyeti muhafaza kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmekten sanık
V.B.’nin hükümlülüğüne dair Manisa Ağır Ceza Mahkemesinden verilen
22.12.1980 gün ve 51/365 sayılı hükmü sanık vekilinin temyizi üzerine Yargıtay
9. Ceza Dairesince incelenerek 27.5.1981 gün ve 1390/2066 sayılı ilam ile
onanmasına karar verilmiştir.
C. Başsavcılığının C.M.U.K.’nın 322. maddesi uyarınca özel dairenin onama kararına itiraz etmesi ve onama kararının kaldırılmasını, hükmün bozulmasını isteyen 15.6.1981 gün ve 43 sayılı itiraznamesiyle dosyanın Birinci
Başkanlığa gönderilmesi üzerine dava dosyası Ceza Genel Kurulunca okundu,
gereği konuşulup düşünüldü. (Gündel, a.g.e., s.112)

Ceza Genel Kurulu Kararı
Devletin emniyet muhafaza kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmekten suçundan sanık V.B.’ nin T.C.K.’nın 159/1, 59, 173/son maddeleri gereğince
sonuç olarak on ay ağır hapis cezasıyla tecziyesine, üç ay on gün Çanakkale il
merkezinde genel güvenlik gözetimi altında bulundurulmasına ilişkin hüküm,
Özel Dairece incelenerek onanmasına karar verilmiştir.
Bu karara karşı itiraz yoluna başvuran C. Başsavcılığınca: (1-Muhbir Ahmet
Cin ile tanık polis memurları Sadri Kocaman, Mevlüt Üzüncü ve Şükrü
Yolcu’nun beyanları arasındaki mübayenetin hal ve telifi cihetine gidilmeden, 2.
ifadeleri arasında çelişki bulunan olay yerinde görevli polis memurlarının
dışında, bu yerde bulunan diğer şahısların tespiti ile dinlenebilmesi yoluyla
olayın açıklığa kavuşturulması gerekirken, bu husus nazara alınmadan verilen
mahkumiyet kararının onanması yerinde görülmediğinden Özel Daire onama
kararının kaldırılarak, yerel mahkeme hükmünün belirtilen nedenlerle
Bozulmasına karar verilmesi) talep olunmuştur.
Dosyaya, oluş ve mevcut delillere göre:
9.11.1975 günü Manisa Eğitim Araçları Salonunda T.S.İ. (Türkiye Topraksu Tarım İşçileri Sendikası) Manisa Şubesinin olağanüstü Genel Kurul
toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıyı Hükümet Komiseri olarak izlemekle
görevlendirilen İl Sivil Savunma Katibi A.C. Manisa Valiliğine dilekçe ile
başvurarak: (Sözü geçen sendika ya da fazlalığı sebebiyle konuşmaların uzun
sürebileceğinin muhtemel olması, bu konuşmaları izlemenin güç olacağı
düşüncesiyle 1630 sayılı kanunun 56/F maddesi gereğince toplantı safahatının
Emniyet Müdürlüğünce hazırlanacak teyp bandına kaydedilmesini) talep etmiş,
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bu şekilde valilik “olur”u alındıktan sonra konuşmalar polis görevlilerince banda
kaydedilmiştir.
Çözümü yapılan teyp bandına göre, suç tarihinde C.H.P. Manisa Milletvekili olup, 5 Haziran 1977 seçimlerinden sonra bu sıfatı sona eren sanık V.
B.’nın bu toplantıda yaptığı konuşma sırasında: (Ankara’da C.H.P.nin
düzenlediği bir açık hava toplantısından dönen yurttaşlarımızın üstüne
iktidarın satılmış köpekliğini yapan polis panzerleri ile yürüyordu.)
şeklinde sözler sarf etmek suretiyle devletin emniyet muhafaza kuvvetlerini
alenen tahkir ve tezyif ettiği belirlenmiştir.
Tanıklardan Ahmet Cin ve Sadri Kocaman aşamalarda uyum gösteren
beyanlarında olayı doğrulamakta, sanığın suç konusu sözleri söylediğini açıkça
belirtmektedirler.
Tanık polis memurları Mevlüt Üzüncü, Mehmet Altuner, Tevfik Tenges, Sait
Özer, Ahmet Bayar, Ali Asker ve Komiser Aydın Eroktay ise; (salonun dış
emniyetini sağlamakla görevli olduklarından salonda söylenen sözleri işitmediklerini, gürültü olunca salona girdiklerini, dinleyicilerin konuşmasını protesto
etmesi nedeniyle sanığın salona terk ettiğini gördüklerini) söylemektedirler.
Tanık Polis Memuru, Şükrü Balcı ise; (söz alımı sırasında makinenin başında
münavebeli olarak duruyorduk. bu bakımdan sanığın polisler hakkında
konuşmasını ben salonda iken duymadım. Çözüm sırasında bu şekilde konuştuğunu gördüm) demektedir.
Görüldüğü gibi tanık beyanları arasında herhangi bir çelişki olmadığı gibi,
sanığın suç konusu sözleri söylediği hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde
belirlenmiş olduğundan C. Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir.
SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerle C.Başsavcılığının itirazının REDDİNE karar
verildi... (Gündel, a.g.e., s.112)(CGK, 20.9.1981 tarih ve 9-237/311 sayılı
Kararı)
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Sıkıyönetimi “zindancı”, “işkenceci”, “cellat” olarak nitelendiren ifadeler
içeren bir bildiri dağıtmak, devletin askeri kuvvetlerinin tümüne hakaret
edildiği anlamına gelir.
(E.1981/9, K. 1981/302-376, K.T. 16.11.1981)
... Sanık .... ın, devletin askeri kuvvetlerini tahkir suçundan beraatine ve suç
işlemeye tahrik suçundan cezalandırılmasına ilişkin hüküm özel dairece; (1Uygulamaya göre “a-Takdire dahi dayanılmadan, ağır para cezasının azami had
üzerinden tayini, b-Hürriyeti bağlayıcı ceza paraya çevrildiği halde, teminat
akçasının, hükmün kesinleşmesi yerine infazı sırasında iadesine karar verilmesi,
c- İçtima sonucu ağır para cezasının 50 lira fazla tayini, d-Yargılama giderinin
130 lira yerine 20 lira eksik olarak hükmolunması 2- Sanığın dağıttığı dava
konusu bildiri, gerek tümü ve gerekse sıkıyönetimin var olan özgürlüklerin
celladı olduğu artık kanıtlanmıştır... ibaresi ile, devletin askeri kuvvetlerine
de hakareti kapsadığı gözetilmeden yerinde olmayan bazı düşüncelerle, bu suçtan
beraatine karar verilmesi isabetsizliği)nden bozulmuştur.
Yerel mahkeme ise; suç konusu broşürün ne tümü ile ne de bozma ilamında
sözü edilen ibaresi ile devletin askeri kuvvetlerine hakareti kapsamadığını,
“cellat” kelimesi her ne kadar halk arasında sevimsiz görünen bir ibare ise de;
bu halin, bu kelimenin herhangi bir yerde herhangi bir kimseye veya yönetime
karşı kullanılmasının hakaret olarak telakki edilemeyeceğini vesaire belirterek
(1) numaralı bozma nedenine uymuş ve (2) numaralı bozma nedenine karşı
direnmiştir.
Dosyaya göre olay günü sanık İzmir’de basılan “kurtuluş” isimli bildiriyi
dağıtmıştır. Dava konusu bu bildiri tümü ile incelendiğinde ve özellikle bildiride
geçen (... yürüyüşü engellemek için askerlerin kurduğu barikatlar kağıt gibi
yırtıldı. Tankların kapattığı anayollar kuş gibi aşıldı ve 15 Haziran akşamı
işçilerin direnişini bastırmak üzere oligarşi tarafından sıkıyönetim ilan
edildi... Kürdistan üzerindeki sömürgeci baskılar toptan imha provaları ile
her gün biraz daha artmaktadır. Sıkıyönetimin var olan özgürlüklerin
celladı olduğu artık kanıtlanmıştır... Ne faşist saldırılar ne katliamlar ne
sıkıyönetim zindanları ne de işkenceler bizleri yıldırmayacaktır...) sözleri ile
ve sıkıyönetim “zindancı”, “işkenceci”, “cellat” olarak nitelendirilmek suretiyle
devletin askeri kuvvetlerinin tümüne hakaret edildiği açıkça anlaşılmaktadır.
Bu nedenle, özel daire bozma ilamı yerinde olup uyulmak gerekirken yazılı
biçimde önceki hükümde direnilmesi, usul ve yasaya uygun görülmediğinden...
direnme hükmünün bozulmasına karar verilmelidir. (oybirliğiyle)... Çağlayan,
a.g.e., s.245) (CUH 16.11.1981 ve 9/302-376 sayılı Kararı)
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İlgili makam ve kişileri tahkir eden ve küçülten sözler iki kişi arasında
dahi geçse, bulunulan ortam söz konusu konuşmaya aleniyet
kazandırıyorsa yasada yazılı tahkir ve tezyif suçu işlenmiş sayılır.
(E. 1982/9-482, K. 1983/18, K.T.31.1.1983)
Dosyaya, oluşa ve mevcut delillere göre:
Bursa Endüstri Meslek Lisesi mezunu, Edirne Vali Muavininin oğlu olup, halen
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Akademisinde memur statüsünde
teknisyen olarak çalışan ve suç tarihinde 241. Piyade Alayında çavuş rütbesiyle
askerlik görevini yapan sanıklardan M.E.K.’nin, İstanbul’da yıllık iznini
kullanıp Lüleburgaz’daki kıtasına asker elbiseli dönerken, yanında bulunan
arkadaşı er Nihat Şanlı ile sohbet ederken subayları kastederek “bunların
hepsi kendini beğenmiş ot kafalı heriflerdir... Bizim binbaşı keleğin
biridir... Tümen komutanı Korgeneral olacağım diye götünü yırtıyor...
Hepsini kafaya aldım, hepsi bana gebe. Bunların menfaat karşılığı
yapamayacakları şey yoktur” diye subayları kastederek, “Eğitim yürüyüşü
onlara zor geliyor. Ama Tümen Komutanı olmasa hiçbir şey yapamazlar,
yine de bir kısmı eğitime falan çıkmıyor” ve yine bir rütbeliden
bahsederken “Evde çocuklarına söz geçiremez, burada bizi kırar geçirir,
kendisi evde çocuklara bakarken karısı onunla bununla dolaşır” şeklinde
sözler söylediği, önlerindeki sırada yalnız başına sivil kıyafette oturan, İsth. ve
İ.K.K.Ş.Md. Kurmay Kd. Yzb. H. E. tarafından duyulmuş, sanıkların hüviyetlerini ve izin kağıtlarını alan H.E. bağlı bulunduğu Komutanlığa ihbarda
bulunmuştur.
Ceza Genel Kurulunun 5.12.1966 gün, 276-456 ve 27.4.1981 gün, 91159 sayılı
kararlarında da açıklandığı gibi aleniyet suçun, herkesin görebileceği bir yerde
işlenmesi anlamındadır. Aleniyet ile ihtilatı birbirine karıştırmamak lazım. İhtilat:
T.C.K.’nın 480 ve 482. maddelerinde hükme bağlanmış tahkir ve sövme suçlarının
ikiden fazla kişice duyulup bilgi edinilecek şekilde işlenmesidir.
Şu hale göre, ihtilatın niteliği, fiilin başkaları tarafından duyulup bilgi
edinilecek şartlar içinde işlenmesidir. Aleniyette ise esas olan şey suçun başkaları tarafından görülüp işitilebilecek surette işlenmesidir. İhtilat unsurunda
hedef, saldırılan “kişilerce duyulması ve bilgi edinilmesi” olduğu halde aleniyette, umumi bir yerde işlenen fiilin başkaları tarafından görülüp işitilmesi şart
olmayıp, görülüp işitilebilir olması yeterli sayılır.
Beyanlarının samimiyetinden kuşku duyulması için herhangi birinden
bulunmayan tanık Kurmay Yüzbaşı Hikmet Ergin’in (Sanığın otobüs içerisinde
diğer yolcuların rahatlıkla duyabilecekleri bir ses tonu ile konuştuğunu) açıkça
belirtmesi, sanığın sarf ettiği tahkir ve tezyif edici sözlerin askeri kuvvetlerin
tümüne raci olduğunun açıkça anlaşılması karşısında, C.Başsavcılığı itirazının
reddine karar verilmelidir.
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Çoğunluk görüşüne katılmayan 8. Ceza Dairesi Başkanı Orhan Erdoğan:
(Yolcu otobüsünde yan yana oturan iki kişi arasında geçen bir özel konuşmayı
merak ile izleyip dinlemek suretiyle edinilen ve bir kişinin tekelinde kalmış
bilgi, aleniyetin ve aleniyete çıkarma kastının varlığını göstermez. Olayda
aleniyet çıkarma öğesi yoktur) diyerek; diğer üyeler ise: (itirazın haklı nedenlere
dayandığını) ileri sürerek, C. Başsavcılığı itirazının kabulü gerektiği yolunda oy
kullanmışlardır... (Gündel, a.g.e., s.116)(CGK., 31.1.1983 tarih ve 9-482/18
sayılı Kararı)
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“Atatürk daha yaşamalıydı,” sözüne karşılık “Ne yaşayacaktı, onun ektiği
tohumların cezasını çekiyoruz” dediği ileri sürülen, Atatürk’ün hatırasına
hakaret etmekten sanık C.Y.’nin suç teşkil eden sözleri söylemediği
yönündeki tanık beyanları ve sanığın okulda törenlerde gösterdiği olumlu
tavır, dava konusu sözlerin kasıt unsuru taşımadığını göstermektedir.
(E. 1986/9-215, K. 1986/480, KT. 3.11.1986)
... Atatürk’ün hatırasına hakaret etmekten sanık C. Y.’nin hükümlülüğüne dair
Trabzon Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 17.7.1984 gün ve 574/479 sayılı
hüküm, sanık vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 9. Ceza Dairesince incelenerek
bozulup yerine geri çevrilmiştir.
İlk hükümde direnmeye ilişkin aynı mahkemeden verilen 13.9.1985 gün ve
370/446 sayılı son hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından süresinde
verilen dilekçeyle istenilmiş olduğundan dosya, C. Başsavcılığının hükmün
bozulması istemini bildiren 8.4.1986 gün ve 965934 sayılı tebliğnamesiyle
Birinci Başkanlığa gönderilmesi üzerine, dosya Ceza Genel Kurulunca okundu,
gereği konuşulup düşünüldü: ...

Ceza Genel Kurul Kararı
Atatürk’ün hatırasına hakaret suçundan sanık C. Y.’nin 5816 Sayılı Yasanın 1/1
maddesi uyarınca bir sene hapis cezasıyla cezalandırılmasına dair Trabzon
Asliye Ceza Mahkemesinden verilen hükmü inceleyen Özel Daire, sanığın
üzerine atılı suçun oluşmadığı gerekçesiyle bozmuş, dosyanın gönderildiği yerel
mahkeme önceki görüşünde ısrarla sanığın mahkumiyeti-ne karar vermiştir.
İncelenen dosyaya, delillere göre;
Trabzon Fatih Yüksek Öğretmen Okulunda Müdür Yardımcısı olan sanık C. Y.’nin 1981 yılı içinde bir gün okuldaki odasında “Atatürk daha
yaşamalıydı,” sözüne karşılık “Ne yaşayacaktı, onun ektiği tohumların
cezasını çekiyoruz” sözünü söylediğinden bahisle hakkında Atatürk’ün hatırsına hakaretten her ne kadar dava açılmış olmasına ve okul mutemedi tanık Ali.
Erdoğan da bu iddiayı teyit etmiş ise de; aynı odada bulunan öğretmen tanıklar
Osman Aykut ve Kamil Akaydın’ın beyanlarına göre; sanığın, “Yaşasaydı ne
olacaktı, onun Batılılaşma yolundaki politikasını yanlış anladık, anarşi
bundan kaynaklandı, yaşasaydı anarşi yine devam edebilirdi” şeklinde
konuştuğu ve aradan on ay kadar bir süre geçtikten sonra okulda bir başka olayı
soruşturmakta olan müfettişe bir vesile ile bunun yanlış şekilde aksettirildiği,
oysa; 10 Kasım anma ve 100. doğum yılı törenleri çalışmalarında bulunan, bu
törenlerde Atatürk lehine konuşmalar yapan, Atatürk köşesi ve sahneler
düzenleyen sanıkta Atatürk’ün hatırasına hakaret ve sövme kastı bulunmadığı,
gerekli olmamakla birlikte dosyada bulunan iki ayrı raporda bilirkişilerin de bu
görüşte oldukları anlaşıldığından yerel mahkeme direnme hükmünün
bozulmasına karar verilmelidir.
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Çoğunluk görüşüne esasta katılan 9. Ceza Dairesi Başkanı H.A. Saracoğlu;
sanığın, ayrıca üzerine atılan suçun sübut bulmadığı gerekçesiyle hükmün
bozulmasına, karar verilmesini,
Çoğunluk görüşüne katılmayan 8. Ceza Dairesi Başkanı Y.S.Gökçedağ ise;
oluşa ve delillere ve gerekçeye göre hükmün onanması gerektiği yönünde oy
kullanmışlardır.
SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerle sanığın temyiz itirazlarının kabulü ile yerel
mahkeme direnme hükmünün BOZULMASINA karar verildi.(CGK, 3.11.1986,
E. 9-215, K. 480 sayılı Kararı)
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Sanığın aleyhine tanıklık eden kişiler ile sanık arasında
husumet
bulunması, olay yerindeki bir kısım şahitlerin iddiayı doğrulayamaması ve
aleyhteki delillerin mahkumiyet için yeterli ve inandırıcı nitelikte olmaması
nedeniyle mahkumiyet kararı isabetsizdir.
(E.1987/9-496, K. 1987/80, K.T.23.2.1987)

Cumhurbaşkanına ve Milli Güvenlik Konseyine hakaret suçundan sanık
M.Ç.’nin mahkumiyetine dair Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinden verilen
24.11.1985 gün ve 97/3 sayılı hüküm, sanık vekilinin temyizi üzerine Yargıtay
9. Ceza Dairesince incelenerek bozulmuştur.
İlk hükümde direnmeye ilişkin aynı mahkemeden verilen 26.12.1985 gün ve
109/175 sayılı son hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından
süresinde verilen dilekçe ile istenilmiş olduğundan dosya C.Başsavcılığının
hükmün bozulmasını istemini bildiren 6.11.1986 gün ve 9/1735 sayılı
tebliğnamesiyle Birinci Başkanlığa gönderilmekle, Ceza Genel Kurulunca
okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

Ceza Genel Kurulu Kararı
Cumhurbaşkanına ve Milli Güvenlik Konseyine hakaretten sanık M.Ç. nin
T.C.K.’ nın 159/1, 59, 173. maddeleri uyarınca 10 ay ağır hapis ve 3 ay 10
gün Kastamonu’da genel güvenlik gözetiminde bulundurulmasına ilişkin
hükmü Özel Daire; (Taraflar arasında husumet bulunmasına, olay yerinde bir
kısım şahitlerin iddiayı doğrulayamamasına, aleyhte beyanda bulunan şahitlerin
müşteki köy muhtarının yakınları olduğunun anlaşılmasına, tarafsız şahit nüfus
müdürü Vıfkı Sakarya’nın savunmayı doğrulayan açıklamalarına göre; aleyhteki
delillerin mahkumiyet için yeterli ve inandırıcı nitelikte olmadığı gözetilmeden
beraat yerine yazılı şekilde mahkumiyet hükmü tesisi) isabetsizliğinden oybirliği
ile bozulmuştur.
Yerel Mahkeme ise; olayın görgü tanıkları İsa Çeçe, Yusuf Dede, Şükrü
Gülmez ve Ali Çakır tüm atamalarda birbirini tamamlayan ifadelerinin sübuta
yeterli olduğunu, Nüfus Müdürü Vıkfı Sakarya’nın suç konusu olayın tanığı
olmayıp müşteki ve aleyhte şahadette bulunan tanıkların sanığın bu olaydan
önce de bu yolla hakaretlerde bulunduğunu, hatta bir kere oluşan hakarete Nüfus
Müdürü Vıkfı Sakarya’nın da tanık olduğunu bildirmeleri sonucu bu konuda
dinlendiğini, aleyhteki tanıkların soyadlarından da anlaşılacağı üzere müştekinin
yakınları olmadığını, şahadetleri arasındaki farklılığın olayı aynı anda aynı
şekilde görmemelerinden ileri geldiğini ileri sürerek önceki hükümde direnmeye
karar vermiştir.
Dosya içeriğine ve toplanan delillere göre köyün eski muhtarı olan sanık
olaydan 17 gün önce köyün yeni muhtarı müşteki Şakir Ünlü ile İhtiyar Kurulu
Üyelerinin görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla şikayette bulunmuş, bu
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nedenle tarafların arası açılmıştır. Bunun üzerine müşteki yeni muhtar
C.Savcılığına verdiği 7.5.1983 tarihli dilekçe ile sanığın köprü yapımı
hususunda köy odasında yapılan toplantıya katıldığını, bu toplantıda, “bu
beşler başımızdan gitmedikçe Türkiye’nin işi düzelmez, benim elimden
gelse bunların kellesini keserim, zaten günleri az kaldı, bu beşler olmasaydı
köprü elimizden gitmezdi” yolunda hakarette bulunduğunu ileri sürmüştür.
İddiayı doğrulayan tanık Yusuf Dede, Hakkı Şentürk ve Ali Çakır hakkında
sanık eski muhtar M. Ç. hazine arazisini izinsiz sürerek ekin ektikleri yolunda
Çankırı Valiliğine olaydan önce şikayette bulunmuş, bu nedenle tanıklar davalı
gösterilerek hazine avukatı Çankırı Asliye Hukuk Mahkemesine men’i müdahale ve
ecri misil davası açmıştır. Mahkemenin 1983/341 esasında kayıtlı dava hazine
lehine, davalı tanıklar aleyhine sonuçlanmıştır.
Diğer taraftan savunma tanıkları 7-8 seneden beri sanıkla müşteki ve olay
tanıklar arasının açık olduğuna birbirleriyle konuşmadıklarına şahadet etmişlerdir. Olayın tarafsız tanığı nüfus müdürü Vıfkı Sakarya savunmayı doğrulamış, C. Savcılığı fezlekesi ve valilik yazısında da taraflar arasında husumet
olduğu belirtilmiştir.
Bu itibarla, aleyhteki deliller mahkumiyet için yeterli ve inandırıcı bulunmadığından, sanık vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile usul ve yasaya aykırı
bulunan direnme hükmünün bozulmasına karar verilmelidir.
Bozma kararına gerekçesi yönünden katılmayan üye Sami Selçuk:
“Yerel Mahkeme Kararı Özel Dairece; 1- Taraflar arasında düşmanlık
bulunması, 2-Olay yerinde bir kesim tanıkları iddiayı doğrulayamaması, 3Sanığa karşı anlatımda bulunan tanıkların şikayetçinin yakınları olması, 4Tarafsız tanık Nüfus Müdürü’nün savunmayı doğrulaması nedenleriyle
bozulmuş; bununla da yetinilmeyerek ve ilk mahkemenin bütünüyle yerine
geçilerek onun yetkisi kullanılarak ve ‘aleyhteki delillerin mahkumiyeti için
yeterli ve inandırıcı nitelikte olmadığı’ yolunda dosya incelenmesiyle
oluşturulan bir ‘vicdani kanı yargısı’ da..... sergilenerek eklenilmiş; bu vicdani
kanının belirleyici (determinist) sonucu olarak da ‘beraat yerine yazılı şekilde
mahkumiyet hükmü tesisi’ etmenin doğru olmayacağı belirtilmiştir. Böylece
Yüksek Mahkeme, Yerel Mahkemeye bırakılan vicdani kanı yargısını,
bütünüyle ortadan kaldırmış ve onun yerine bu yargıyı kendisi vermiştir.”
“Öte yandan Yerel Mahkeme ise, bozmanın dayandığı bir kısım nedenlere
yanıt vererek;
1- Nüfus Müdürünün olayın doğrudan değil, dolaylı ve olay öncesi bir başka
hususun tanığı olduğunu,
2- Aleyhteki tanıkların şikayetçinin yakınları olmadığını,
3- Tanıklar arasındaki ayrılığın aynı olayı aynı anda görebilme yetersizliğinden kaynaklandığını ileri sürerek direnmiştir.”
“Özel Dairenin bozma gerekçesine, gerek üslup, gerekse düşünce olarak
katılmak; Yerel Mahkemenin ilk ve direnme hükümlerini ise, hüküm kendi
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kendine yeterli bir işlem (La sentenza come atto autosufficiente) olmak gerektiğinden ve bu niteliği taşımadığından benimsemek olanaksızdır.”
“Gerçekten, Özel Dairenin bozma gerekçesinde sergilenen ve olay yerinde
bulunan ve savunmayı doğrulayan tanıklara inanılmasını, şikayetçinin yakınları
ile savunmayı doğrulamayanlara inanılmamasını, taraflarla ilgili bulunmayan
kişinin ise tarafsız olduğundan doğru söyleyeceğini ve inanılması gerektiğini
belirten üslubuna ve düşüncesine katılmak olanaksızdır. Yargı organı
kararlarında üçüncü kişilerin karakterlerini belirten incitici değer yargılarına,
değerlendirmelere (appreciation blessante) yer vermek doğru olamaz. Nitekim
Fransız Yargıtay’ı bu tür değerlendirmeleri içeren mahkeme kararlarını
kimileyin eleştirmiş (24.7.1984-11.1.1910), kimileyinse bozmuştur (7.12.1937-,
5.8.1981, 3.3.1984). İnsanların deneyimlerine göre ise, taraflarla ilgili
bulunmayan tanıkların daha doğru söyleyecekleri her zaman için mutlak değil,
nispi bir kuraldır. Nitekim, Yasamız da, tanığın tarafla ilgisinin araştırılmasını
bu gerekçeyle öngörmüştür. O zaman yapılacak iş, bu deneyim kuralını
değerlendirmeyen Yerel Mahkeme kararını bozarak mahkemenin yeniden
değerlendirme yapmasını sağlamaktır. Yargıtay şu tanıklar doğru, ötekiler yalan
söylüyorlar, berikiler tarafsız, öbürleri taraflı anlamına gelen apriori hükümler
veremez. Esasen buna yetkisi de yoktur.”
“Yetkisi yoktur, dememizin gerekçesine gelince; Yargıtay ülkede tektir ve
olay mahkemesi değil, hukuki derece mahkemesi olup, kararları hukuk kuralları
açısından irdeler. Eylemsel olaysal saptamalara karışamaz ve yerel
mahkemelerin yerine geçerek hüküm kuramaz. Uyguladığı yargılama yönteminin doğasından kaynaklanan bu neden; bizim Ceza Yargılama Yasasınca da
gözetilmiş ve Yargıtay’ın hukuka aykırılıkları (md.307) denetleyeceği ...... ve
yalnızca 322. maddede sınırlı olarak sayılma (numerus lausus) durumlarında
yerel mahkeme yerine geçerek hüküm kuracağı belirtilmiştir.”
“Gerçekten tüm dünyada yargılama iki aşamada oluşmaktadır. Birinci aşama
suç oluşturan eylemin gerçekten işlenip işlenmediğinin ve işlenmiş ise bunun
fail tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin saptanıldığı ve vicdani
kanı yargının oluşturulduğu (md.254) duruşma aşamasıdır.”
“Olaya ve faile ilişkin kuşku yalnız ve yalnız, açık ve sözlü tartışma yapılan
kanıtlar ve taraflarla doğrudan ilişki kuran, belli kişilerle belli zamanda ve belli
yerde (yoğunluk ve topluluk ilkesi) bu ilkelere göre duruşma yapan yargıçlar,
yani ilk mahkemece verilecektir. Duruşma yargılamanın, yargılama
diyalektiğinin doruk noktasına ulaştığı en önemli ve vazgeçilmez aşamasıdır. O
yüzden tüm dünyada, duruşmaya ilişkin işlemleri yapma yetkisinin başkanlarına
verilmemesi (la nondelegabilitla degli atti dibattimentali istisna; istinabe) ve
duruşmaya katılan yargıçların değişmezliği (immutabilita del giudice) ilkeleri
benimsenmiş bu nedenle duruşmaya katılmamış yargıcın, görüşmeye
(müzakereye) katılmayacağı (C.Y. Y. md.219, 381, 382) tersi durumunda
mahkeme yasaya göre oluşturulmadığından (md.308/1) verilen kararın, mutlak
butlanla sakatlanacağı belirtilmiştir. İşte eylemin oluşmasıyla ilgili kuşku, bu
ilkelere, olanak ve araçlara göre olup yapılan duruşmada yenilenecek ve vicdani
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kanı yargısı da bu duruşmaya katılan yargıçlarca, bir başka ve C. Muhakeme
Kanunun ifadesiyle “irat ve ikame edilen delilleri duruşmadan ve tanıklıktan
edineceği kanaate göre takdir eden) mahkemece oluşturulacaktır. Bu vicdani
kanı yargısı, duruşma yapmamış kişilerce asla oluşturulmaz ve böyle bir işlem,
oluşturmak için C. Muhakeme Kanunun bütün kurallarının seferber edildiği
vicdani kanı ilkesine ters düşecek ve kesinlikle batıl olacaktı. Duruşma
tutanaklarıyla kanıt değerlendirmek olanaksızdır ve aynı sonucu doğuracaktır.
Nitekim bu vicdani kanı sözcüğünün yabancı dillerdeki karşılığı (conviction,
convincimento) da bunu anlatmaktadır. Çünkü, kökbilim (etimoloji) açısından
sözcük, birlikte yenmek cum vincere sözcüklerinden türetilmiştir. Duruşmada
birlikte yenilen şey, kuşkudur. Duruşmaya katılmayan bir yargıcın duruşmadaki
izlenimlerinden söz edilemez. İzlenimler ve vicdani kanı para ya da mal gibi de
aktarılmaz. Üstelik, bir eylemin işlenip işlenmediği konusunda oluşturulan kanı,
her zaman nispidir ve kanıtlamanın nispiliği kurallarına göre de kişiden kişiye
değişir. O yüzden bu kanının en iyi oluşturulabileceği bir aşama yaratılmış ve
yargıcın eline diyalektiği gerçekleştirici belli ilkelere dayanan duruşma aşaması
verilmiştir.
İnsanlığın bulduğu en iyi çare budur.”
“Yargılamanın ikinci aşaması ise, yargıçların karar vermek üzere çekildikleri,
eylemin varlığı ve failin suçu işlediği benimsenirse eyleme konulacak hukuki teşhis
için yapılan gizli toplantı ve görüşme aşamasıdır. Burada artık duruşmadaki kurallar
geçerli değildir. İşte duruşma ve bilgi edinme (Öğrenme) yargılamasını yapmayan
Yargıtay’ın da başvurduğu ve başarabildiği biricik aşama budur ve bu yüzden de
elindeki olanaklar sınırlıdır. O nedenle tüm dünyada Yargıtay’a yalnızca ilk
mahkemece sabit görülen eylemlere konulan hukuki teşhisleri denetleme yetkisi
verilmiştir. O yüzden Yargıtay yalnızca bozma mahkemesidir. Öğrenme yargılaması
yapan Yerel Mahkeme yerine geçerek karar veremeyeceği için, gönderme yargılama
(juridiction d’evnci) ile sorunun çözümünü ilk mahkeme yapacaktır. Eğer gizli
yargılama yapan Yargıtay, duruşmada edinilecek vicdani kanıyı da kendisi
oluşturursa, tüm yargılama ve özellikle duruşma gereksiz hale getirilir ve böylece bir
karar duruşmadaki yargılamaların görüşmede değişmesi halini mutlak butlan sayan
bir yargılama sisteminde elbette öncelikle (a fortieri) batıldır. Vicdani kanıyı
örseleyecek boyutta Yargıtay’a yetki tanımak, Peters’in dediği gibi, mantığa aykırı
olacak ve daha alt derecedeki yargı organı önünde daha iyi araçlarla ve olanaklarla
yapılan daha iyi bir yargılama faaliyeti, daha üst dereceli yargılama oranında gizlice,
daha yetersiz olanaklarla ve araçlarla yapılan daha yetersiz yargılama faaliyetine tercih
ve kurban edilmek için paradoksal bir sonuç doğuracaktır. O nedenle her yargılama
organı yargılama yaptığı oranda karar verir (tantum judicatun, puantum Conclusum)
ilkesine uyulmak gerekir.”
“Görülüyor ki, kararlarda veya yorumlamada disiplin ve tekdüzelik sağlamakla yükümlü Yargıtay’ın yargılama olanakları sınırlı olduğundan, denetlemesi de sınırlıdır.”
“Bu denetlemede ölçü ilk mahkemelerle eldeki olanakların eşit olup olmadığıdır. Eşit ise denetleme olanaklıdır. Değilse olanaksızdır. Söz gelimi, bir tanığın
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tarafsız ya da doğru söyleyip söylemediğini ancak onu dinleme olanağını elinde
bulunduran, sanıkla doğrudan ilişkide bulunan yerel mahkeme değerlendirebilir.
Yargıtay, elinde bu olanaklar olmadığından, bu değerlendirmeyi yapamaz. Ancak,
deneyim kurallarına göre değerlendirme yapmayan yerel mahkeme hükmünü, bu
konuda değerlendirme yapması için elbette bozabilir. Çelişkilerde yüzleştirme
yapması ve çelişen anlatımlardan hangisinin hangi nedenle tercih edildiğini
belirtmesi için, karar bozulabilir. Ancak şu tanıklar tercih edilmelidir, diye karar
bozulmaz. Vicdani kanıyı oluşturmaya yönelmiş yasa maddelerine aykırılık elbette
bozma nedenidir. Ayrıca kanıt toplamada ve değerlendirmede eksiklik, kanıtın
mahiyetini değişik algılama, elbette bozma nedenidir. Ancak, Yargıtay bu bozmaları
yaptıktan sonra kendisi değerlendirme yaparak ve vicdani kanı oluşturarak, tartışma
konusu olayda olduğu gibi, yerel Mahkemenin yerine geçemez, gönderme
yargılaması sonunda, duruşma yapılacak veya kanıtları serbestçe değerlendirecek
olan ilk olay mahkemesidir. Ne ki, Yargıtay’ın elindeki olanaklar ve araçlar yerel
Mahkemeninkiyle eşdeğerdeyse, aynı düzeydeyse bu değerlendirmeyi içeren ya da
Yerel Mahkemenin dikkatini çekecek bir bozmayı Yargıtay yapabilir. Sözgelimi,
sahte belge dosyada mevcut ise, ilk mahkeme kadar, Yargıtay da kanıtla doğrudan
ilişki kurabildiğinden, belgenin aldatma yeteneği konusunu irdeleyebilecektir.”
“Görülüyor ki, bu ölçüler içinde kalarak, Özel Daire yerel mahkeme kararını
taraflar arasındaki düşmanlığı değerlendirmesi, tanıklar arasındaki çelişkinin
yüzleştirilerek giderilmesi ve giderilmediği takdirde hangilerinin hangi
nedenlerle yeğlendiğinin belirtilmesi, taraflara yakınlığı olan tanıkların anlatımlarının, deneyim kurullarının ışığında değerlendirilmesi için kararı bozması
ve elde edilecek sonuca göre ilk mahkemenin yeniden hüküm kurmasını
istemesi gerekir.Yüksek Mahkeme böyle yapmamış, kanıtları gizli yargılamada
ve dosya üzerinde değerlendirmiş, buna göre oluşturduğu vicdani kanı
doğrultusunda da beraat kararı verilmesini istemiştir.”
“Yetki aşımıyla verilen, klasik mantığa ve yargılama hukukuna aykırı olan
böyle bir kararın yargılama hukuku yaptırımının ne olduğu ise yukarıdan beri
sergilenen düşüncelerle açığa çıkmıştır.”
“Öte yandan yerel mahkeme de, direnme kararında bir kısım bozma nedenlerine yanıt vermediğini gibi, bir kısmına verdiği yanıtlar da doyurucu
olmaktan uzaktır.”
“Belirtilen nedenlerle yerel mahkeme kararı bozulmak ve yeniden yargılama
yapılmak üzere dosya yerel mahkemeye gönderilmek gerekirken Yüksek Dairenin
gösterdiği gerekçeyle Yerel Mahkeme kararını bozan ve bu yüzden de, duruşma
yaparak onun değerlendirme ve vicdani kanı yargısı oluşturma yetkisini ortadan
kaldıran Yüksek Ceza Genel kurulunun çoğunluk görüşünü paylaşmak
olanaksızdır.) gerekçesiyle kararın bozulmasını ileri sürmüştür.
Çoğunluk kararına katılmayan üye S. Yertut ise toplanan delillere mahkemenin değerlendirmesine göre usul ve yasaya uygun olan direnme hükmünün
onanması yolunda oy kullanmıştır.
SONUÇ:
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Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme hükmünün istem doğrultusunda
BOZULMASINA karar verildi.(CGK, 23.2.1987 tarih ve
9-496/80 sayılı
Kararı)
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“Cumhuriyet”i tahkir ve tezyif etmekle itham edilen sanığın dava konusu
sözleri sarfetmesinde karşılaştığı özel şartlar etkili olsa da, bu durum “özel
kast”ın varlığını ortadan kaldırmaz, sözlerin kalabalık bir mekanda
söylenmesi de göz önünde bulundurulduğunda “tahkir ve tezyif” suçunun
sabit olduğu açıkça görülmektedir.
( E. 1987/9-167, K. 1987/422, K.T. 5.10.1987)
... Türkiye Cumhuriyetini tahkir ve tezyif suçundan sanık N.L.’ nin mahkumiyetine
dair MUĞLA Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 5.5.1986 gün ve 143/73 sayılı
hüküm sanığın temyizi üzerine Yargıtay 9. Ceza Dairesince incelenerek 24.2.1987 gün
ve 496/1111 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir.
C.Başsavcılığının C.M.U.K.’nın 322. maddesi gereğince Özel Daire kararının
kaldırılarak hükmün bozulması istemini bildiren 24.3.1987 gün ve 57 sayılı
itiraznamesiyle dosyanın Birinci Başkanlığa gönderilmesi üzerine, Ceza Genel
Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü... (Gündel, a.g.e., s.122)

Ceza Genel Kurulu Kararı
Türkiye Cumhuriyetini alenen tahkir ve tezyif etmek suçundan sanık N.L.’nin
T.C.K.’nın 159, 59, 173/son maddeleri gereğince sonuç olarak on ay ağır hapis ve üç
ay on gün Manisa’da ikametle genel gözetim altında bulundurulmasına ilişkin
hüküm, Özel Dairece incelenerek onanmasına karar verilmiştir.
Bu karara karşı itiraz yoluna başvuran C.Başsavcılığınca:
(... Sanığın Muğla Şehirlerarası Otobüs Terminalinde gördüğü manzara
karşısında insan onurunun bu derece küçülmesinden duyduğu teessürle kapıldığı infial sonucu suç konusu sözleri söylediği, özel bir kastının bulunmadığı anlaşıldığından, Özel Daire onama kararının kaldırılarak, Yerel Mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesi) talep olunmuştur.
Dosya içeriğine göre;
5.6.1985 gün saat 23.45 sıralarında, orta derece alkollü olarak Muğla
Şehirlerarası Otobüs Terminaline bilet almaya giden sanık, beton zemin
üzerinde çocukların ve bazı şahısların yattığını görünce, üzüntüye kapılıp
“Böyle Türkiye Cumhuriyetinin s..... koyarım” diyerek küfretmiş; bu sözleri
işiten şahıslardan M.C.’ nin polis memuru O.S.’yi durumdan haberdar etmesi
üzerine yakalanan sanık hakkında tutanak düzenlenmiştir.
T.C.K.’nın 159. maddesinde müeyyideye bağlanmış “Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisini, Hükümetin manevi şahsiyetini, Bakanlıkları,
Devletin askeri veya emniyet muhafaza kuvvetlerini ve Adliyenin manevi
şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif etmek” suçu “Devlet Kuvvetleri aleyhine
cürümlerden”dir. Bu maddedeki kesit unsurunun, olayın akışının kül halinde
değerlendirilmesi ile takdir ve tespiti gerekir.
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İnceleme konumuzu teşkil eden olayda sanığın, kalabalık bir mahalde, birçok
kişinin işitebileceği bir tarzda suç konusu sözleri söylemesi, “Cumhuriyet”i
tahkir ve tezyif etmek özel kastıyla hareket ettiğini açıkça gösterdiğinden, C.
Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir.
Çoğunluk görüşüne katılmayan Başkan ve üyeler: Bu suçun oluşması için, failde
genel kasıttan mı ya da özel kastın da bulunduğunun tespiti zorunludur. Alkollü olan
sanığın aniden karşılaştığı içler acısı manzara karşısında, kendi bozuk durumunda
verdiği infialin ve icapsız yakınmanın ifadesi olarak sarf ettiği sözlerde Cumhuriyeti
tahkir özel kastı bulunmadığı görüşüyle C.Başsavcısının itirazının kabulüne karar
verilmesi gerektiği) yolda oy kullanmışlardır.
SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, T.C.K.’nın 2/2. maddesi uyarınca,
sanık hakkında T.C.K.’nın 173/son maddesinin uygulanması suretiyle
verilmiş olan “üç ay on gün Manisa’da ikametle genel güvenlik
altında bulundurulması” cezasının HÜKÜM FIKRASINDAN
ÇIKARTILMASINA, KARAR VERİLDİ... (Gündel, a.g.e.,
s.122)(CGK, 5.10.1987 tarih ve 9-167/422 sayılı Kararı)
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Dava konusu konuşmanın genelinde eleştiriler uç noktalara götürülse ve
Cumhurbaşkanlığı makamı devletin birliğini temsil eden çok saygın bir
makam olsa dahi, en fazla “ağır eleştiri” olabilecek sözlerin hakaret olarak
değerlendirilmesi mümkün değildir.
( E. 1989/9-63, K. 1989/165, K.T. 24.4.1989)

Cumhurbaşkanına yokluğunda hakaret suçundan sanık K.K.’ nın T.C.K.’ nın
158/2, 59/2’nci maddesi uyarınca on ay hapis cezasıyla ce-zalandırılmasına
ilişkin Gönen Asliye Ceza Mahkemesinden 6.6.1988 gün ve 1986/208 E.
1988/109 K. sayı ile verilen hükmün sanık vekili tarafından temyizi üzerine
dosyayı inceleyen 9’uncu Ceza Dairesi; 1.3.1989 gün ve 1988/65828 E.
1989/484 K. sayı ile;
1- Sanığın yaptığı kabul edilen konuşmanın bütünü itibariyle ağır eleştiriden
ibaret bulunduğu ve Cumhurbaşkanına hakareti kapsamadığı gözetilmeden
yazılı düşüncelerle mahkumiyet hükmü kurulması,
2- (...........) isabetsizliğinden bozulmuş,
C. Başsavcılığı ise, 24.2.1989/gün ve itiraz 17 sayı ile;
(Sanık bir Siyasi Partinin toplantısında yaptığı konuşmasında “.... sayın
Cumhurbaşkanımız eğer efeyse Lozan’ı deldirtmesin, marifet Lozan’ı deldirtmemekte ...... Lozan’ı deldirteceksin, halka karşı anayasayı deldirtmem
diye efelik edeceksin, olmaz böyle şey, hadi canım sen de, marifet mi bu
yani, politikacıyla halk arasına gireceksiniz, ortalığı karıştıracaksın.... diğer
taraftan Lozan’ı delerlerken sırtını döneceksin, gaflet içinde olacaksın,
gafillik edeceksin, bu mu Cumhurbaşkanlığı, marifet mi, kabadayılık mı
bu....” sözlerini konuşmanın bütünü içinde ağır eleştiri olarak kabul etmek
mümkün değildir... Bu sözler gerek tek başına, gerek bir fikri güçlendirmek için
kullanılsın her konumda hakareti içermektedir). görüşü ile itiraz etmiştir.
Dosyanın C. Başsavcılığınca Birinci Başkanlığa gönderilmesi üzerine, Ceza
Genel Kurulunda dava dosyası okundu, gereği konuşulup düşünüldü:
İncelenen dosyaya göre;
Suç tarihinde S.H.P. M.K.Y.K. üyesi olan sanığın Gönen İlçe Kongresinde
söz alarak irticalen yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanına yokluğunda
hakaret ettiği kabul edilerek yazılı şekilde cezalandırılmasına karar verilmiş,
Özel Daire ise konuşmanın tümü itibariyle değerlendirildiğinde ağır eleştiri
niteliğinde bulunduğu ve yüklenen suçun oluşmadığını belirterek hükmü
bozmuş, C. Başsavcılığı ise itirazında yerel mahkeme kabulünün haklı nedenlere dayandığını ileri sürmüştür.
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Davaya konu konuşmanın sanık tarafından yapıldığı hususunda bir uyuşmazlık yoktur. Uyuşmazlığın konusu, bu konuşmanın yüklenen suçu oluşturup
oluşturmadığı hususudur.
Konuşma metnine kül halinde bakıldığında, Cumhurbaşkanının dış politika,
NATO ile ilişkiler, Anayasaya ilişkin görüşleri ve işkence konusundaki düşünceleri
ağır biçimde eleştirilerek, konuşmanın değişik bölümlerinde Cumhurbaşkanına ve
bu makama göstermekte olduğu saygıyı sanık özellikle vurgulamıştır.
Konuşmanın içerisinde bazı sözcüklerin tek tek ele alınarak ve bu sözcüklere olumsuz anlamları açısından bakılarak ve konuşma bütünü
itibariyle değerlendirme dışı bırakılarak Cumhurbaşkanına hakareti
içerdiği söylenemez.
Cumhurbaşkanlığı devletin birliğini temsil eden çok saygın bir makam
olmakla beraber, özgürlükçü parlamenter rejimlerde diğer Anayasal ve
yasal kurumların konumu gibi eleştiriye açıktır. Sanık suça konu
konuşmayı bir siyasi partinin toplantısında yapmıştır. Doğal olarak partisi
görüşleri doğrultusunda Cumhurbaşkanının yukarıda açıklanan ve toplum
yaşamını çok önemli ölçüde etkileyen görüşleri üzerine eleştiride
bulunacaktır. Konuşma kül halinde değerlendirildiğinde eleştiriden
ibarettir. Yüklenen suç unsurları itibari ile oluşmamıştır. C. Başsavcılığı
itirazının reddine karar verilmelidir.
Karşı oy kullanan kurul üyelerinden bir kısmı itirazın haklı nedenlere dayandığını ileri sürürlerken, O.K.KESKİN ise,
(Her bir olay ve dosya diğerinden müstakildir...
Ne var ki, değerlendirmede ve içtihatlarda istikrar da şarttır.
Samsun Belediye Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanı hakkında söylediği
“cahilcühela” sözü hakaret olarak kabul edilmiş ve Samsun 2. Asliye Ceza
Mahkemesinin 1987/64E. 1988/6174 K. sayılı 21.3.1988 günlü mahkumiyet
kararı Yüksek Yargıtay 9. C.D.nin 1988/3460 E. 1988/7134 K. sayılı 7.10.1988
günlü ilamı ile onanmıştır.
Oradaki söz; cahil cühela... Yani bilgisiz, bilimsiz...
Buradakiler daha ağır, hem epeyce daha ağır; Efe, kabadayı, gafil, karıştırıcı,
hadi canım sen de...
Efe ve kabadayı Türkçede çift anlamlı... Konuşmanın tamamı cümledeki yeri
nazara alınınca sanık cesur, kahraman, mert anlamında söylemiyor bunları,
lügatlardaki diğer manası ile “kimseden korkmaz görünerek şuna buna meydan
okuyan yiğit taslağı” diye hakaret ediyor.
Gafil; ihtiyatsız, dikkatsiz, her şeyden habersiz, başına geleceği önceden
düşünmeyen... Lügat manası bu ama, halk arasındaki anlamı çok daha ağır,
akılsız, aptal, düşüncesiz...
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Karıştırıcı; lügatte de halk arasında da fesat, ortalığı birbirine katan, nifakçı
demek.
Yiğit taslağı, düşüncesiz, her şeyden habersiz, fesat, nifakçı deyince hakaret
yok denilebilir mi?
Demokrasilerde, Cumhurbaşkanı da dahil herkes eleştirilebilir. Ancak
bu hiçbir zaman hakaret edebilme hakkını vermez. Hele Cumhurbaşkanına
tecavüz hakkını hiç bahşetmez.
Hakaretamiz sözler ağır eleştiri olarak nitelendirilemez. Kaldı ki, Cumhurbaşkanına yapılacak hakaret ve sövme özel bir nitelik taşır. Hakaret ve
sövmeye ilişkin genel hükümlerin burada uygulama yeri yoktur. Cumhurbaşkanı, Devleti kişiliğinde birleştiren ve yaşatan kişidir. Bu itibarla daha hassas
davranılmış ve T.C.K.’nın 158. maddesinde özel hüküm getirilmiştir.
Sanığın söylediği sözleri hakaret vasfında, yani küçültücü, edep ve hürmete
aykırı saymamak mümkün değildir. Hele (cühela) sözü, sayıldıktan sonra...
Sanık eski senatördür. İrticalen de konuşsa ne dediğini bilen, bilecek olan
bir kişidir. Yeni konuşmuyor, yıllardır konuşuyor.
Söylenen kelimelerin mana ve kesafetini söylendiği yer ve zaman, sanığın
kişiliği, yüksek Dairenin daha önceki uygulamaları nazara alındığında; sanığın
kastının Cumhurbaşkanını küçültmek onun saygı duyulacak bir kişi olmadığını
belirtmek, kısacası Cumhurbaşkanına hakaret olduğu aşikar...
Bu itibarla Cumhurbaşkanına hakaret suçunun oluştuğu ve itirazın kabul
edilmesi gerektiği kanaatiyle, suçun oluşmadığı yolundaki çoğunluk görüşüne
katılmıyorum) görüşünü ileri sürmüştür... (Gündel, a.g.e., s.85)(CGK,
24.4.1989, 9-63/165 sayılı Kararı)
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“Stajyer öğretmen olan sanığın deneyimsizliğinin bir sonucu olduğu
anlaşılan sözleri suç kastıyla söylemesi mümkün gözükmediğinden dava
konusu beyanın halkı sınıf, ırk, mezhep din veya bölge farklılığı gözetilerek
kin ve düşmanlığa tahrik kastı taşımadığı anlaşılmaktadır.
(E.1989/8-374, K. 1990/15, K.T. 13.9.1989)
Halkı, sınıf, din mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik
etmek suçundan sanık S.K.’ nın T.C.K.’nın 312 ve 59 ncu maddeleri uyarınca
10 ay hapis ve 2500 lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Kayseri
DGM’ den verilen 15.3.1989 gün ve 1988/28-1989/5 sayılı hüküm sanığın
temyizi üzerine 8. Ceza Dairesince incelenerek 1.6.1989 gün ve 4162/4657 sayı
ile;
“Deneysiz ve stajyer öğretmen olan sanığın Güneydoğuda cereyan eden
olaylarla ilgili olarak basında yer alan farklı görüşlerden esinlenerek ve
olaya tekadüm eden günlerde TV’de gösterilen sonradan yayından
kaldırılan ve Bulgaristan’daki rejimin Türk azınlığa karşı davranışlarını
sergileyen “Yeniden Doğmak” adlı diziden etkilenerek Almus Lisesi 5/Fen
Şubesinde öğrencileriyle yaptığı konuşmada anılan dizinin söz konusu
olması sırasında “Biz sadece bize yapılanları görürüz bunlar doğru mu?
İnanıyor musunuz? Bu diziyi beğendiniz mi? diye sorular yönelttikten
sonra “Kürtlere baskı yapılıyor. Hiç kimse Güney Anadolu’da durup
dururken dağa çıkmaz şeklinde gereksiz ve yersiz kişisel değerlendirme ve
eleştiride bulunduğu ve sözlerinin yanlış manalandırılacağı endişesi ile de
konuşmamız sınıfın dışına çıkmayacak diye sözlerini tamamladığı
anlaşılmış ise de açıklanan bu sözlerle T.C.K.’nın 312/2 nci maddesinde yer
alan halkı sınıf, ırk, mezhep din veya bölge farklılığı gözetilerek kin ve
düşmanlığa tahrik amacı ve kastı bulunmadığı, ve bu maddedeki suçun unsurları
oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde cezalandırılmasına karar verilmesi”
İsabetsizliğinden bozulmuştur.
Yerel Mahkeme ise 13.9.1989 gün ve 20/21 sayı ile;
“Sanık, sosyal konuları içermeyen bir dersin öğretmenidir. Öğrencilere
konusu ile ilgili olmayan sorular yöneltip açıklamalarda bulunması bilinçli
hareket ettiğini gösterir” biçimindeki açıklamalarla “direnmiştir”.
Bu hüküm de sanık vekili tarafından süresinde temyiz edildiğinden dosyanın
C. Başsavcılığının bozma isteyen 15.12.1989 gün ve 5054 sayılı tebliğnamesiyle Birinci Başkanlığa gönderilmesi üzerine, dava dosyası Ceza Genel
Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü:
CEZA GENEL KURULU KARARI:
İncelenen dosyaya göre;
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Almus Lisesinde stajyer resim öğretmeni olan sanığın, olaya tekaddüm eden
günlerde televizyonda gösterilen ve Bulgaristan’daki rejimin Türk azınlığa karşı
davranışlarını sergileyen “Yeniden Doğmak” adlı diziden etkilenerek olay
günü dersi bulunduğu 5/fen sınıfında öğrencilere “diziyi beğendiniz mi”
şeklinde bazı sorular yöneltip arkasından da “Bugün Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’da da aynı şekilde kürtlere baskı yapılıyor. Hiç kimse durup
dururken dağa çıkmaz” biçiminde açıklamalarda bulunduğu sözlerini “konuşmamız sınıfın dışına çıkmayacak” diye tamamladığı anlaşılmaktadır.
Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasında sübutta bir uyuşmazlık yoktur. Uyuşmazlık sanığın eyleminde kasıt unsurunun bulunup bulunmadığına ilişkindir.
Deneyimsiz stajyer resim öğretmeni olan ve suç tarihinden on gün önce
göreve başlayan sanık aşamalarda yüklenilen sözlerin halkı, sınıf, ırk, din,
mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etme kastıyla
söylemediğini savunmuştur.
Sanıkla birlikte çalışan okulun müdürü ve öğretmenleri de sanığın görevine
bağlı dürüst bir kişi olduğunu, bölücülük yapmak gibi olumsuz davranışlarını
gözlemediklerini belirterek kişiliği yönünden olumlu açıklamalarda
bulunmuşlardır.
Göreve yeni başlaması nedeniyle çevreyi ve öğrencilerini yeteri kadar tanımadığı anlaşılan sanığın hangi görüşün hakim olduğunu bilmediği bir ortamda
suç kastıyla hareket edip atılı sözleri söylemesi mümkün görülmediğinden,
kişiliği yönündeki olumlu bilgiler ve deneyimsizliği de nazara alınarak aksi
kanıtlanamayan savunmasına itibar edilmesi gerekir.
Bu nedenle sanığın sübutu kabul edilen eyleminde yüklenilen suçun kasıt
unsuru oluşmadığı halde Özel Daire bozma kararına uyulmayarak yazılı gerekçeyle direnilmesinde isabet görülmemiştir. Yerel Mahkeme hükmünün
açıklanan nedenlerle bozulmasına karar verilmelidir.
Çoğunluk görüşüne katılmayan kurul üyeleri direnme kararı gerekçesine
uygun olarak hükmün onanması yönünden oy kullanmışlardır.
SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerle Yerel Mahkeme direnme hükmünün BOZULMASINA karar verildi.,(CGK, 12.2.1990 tarih ve 8-374/15 sayılı Kararı).

İlgili Yargıtay Ceza dairesi kararı:
Halkı sınıf, ırk, din, mezhep farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmek-ten
sanık S.K.nın yapılan yargılanması sonunda; T.C.K.’nın 312/2,59. maddesi
uyarınca 10 ay hapis ve 2500 lira ağır para cezasıyla hükümlülüğüne dair
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KAYSERİ DGM den verilen 15.3.1989 gün ve 28 esas 5 karar sayılı hükmün
süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan
dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile 25.5.1989 günü daireye
gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
Deneysiz ve stajyer öğretmen olan sanığın Güneydoğuda cereyan eden
olaylarla ilgili olarak basında yer alan farklı görüşlerden esinlenerek ve olaya
tekaddüm eden günlerde TV.de gösterilen sonradan yayından kaldırılan ve
Bulgaristan’daki rejimin Türk azınlığa karşı davranışlarını sergileyen “Yeniden
Doğmak” adlı diziden etkilenerek, Almus Lisesi 5 Fen şubesinde öğrencileri ile
yaptığı konuşmada anılan dizinin söz konusu olması sırasında biz sadece bize
yapılanları görürüz, bunlar doğru mu? İnanıyor musunuz? bu diziyi beğendiniz
mi- diye sorular yönelttikten sonra “Güneydoğu Anadolu’da kürtlere baskı
yapılıyor hiç kimse durup dururken dağa çıkmaz” şeklinde gereksiz ve yersiz
kişisel değerlendirme ve eleştiride bulunduğu ve sözlerinin yanlış
manalandırılacağı endişesi ile de konuşmanın sınıf dışına çıkmayacak diye
sözlerini tamamladığı anlaşılmış ise de: Açıklanan bu sözlerde T.C.K.’nın 312/2
maddesinde yer alan halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek
kin ve düşmanlığı tahrik etme amacı ve kastı bulunmadığı ve bu maddedeki
suçun unsurları oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde cezalandırılmasına karar
verilmiş olması,
Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş
olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 1.6.1989 gününde
oybirliğiyle karar verildi. (8. C.D., E. 89 / 4162, K. 89 / 4637, T. 8 / 2443)
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Suç işlemeye tahrik” suçuyla itham edilen sanığın tahrik ettiği iddia edilen
grubun içinde bulunduğu özel koşullar suçu işlemeyi önlüyorsa veya
“işlenemez suç” söz konusu ise, sanığın yaptığı eylemi yasal öğeleri
taşımaması nedeniyle “suç işlemeye tahrik” suçu olarak kabul etmek
mümkün değildir.
(E.1991 / 8-311, K.1991/342, K.T. 3.5.1991)

DAVAYA KATILAN:
Suç işlemeye tahrik suçundan sanık G. T.’nin T.C.K.’nın 311/1, 59 ve 647
Sayılı Yasanın 4. maddesi uyarınca üç yüz yetmiş beş bin lira ağır para cezası ile
mahkumiyetine ilişkin Silifke Ağır Ceza Mahkemesince 20.3.1990 gün ve 43/26
sayı ile verilen hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine
dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza dairesince 8.11.1990 gün ve 6981-9126 sayı
ile:
(Genelde bilgisizlik, özelde denetimsizlikten kaynaklanan bir ortamda
geçici vaiz olarak görevlendirilen sanığın yaptığı sohbet sırasında yurt dışında bulunan ve Türkiye’ye gelmesi olasılığı bulunmayan ve İslam
peygamberini kötülemesi nedeniyle İran Yönetimince lanetlenen ve ağır
eleştiriye uğrayan Salman Rüşdi adlı kişi hakkında basında yer alan haber
ve yanılgılardan etkilenerek, Müslüman bir kişi olarak tepki göstermek
amacı ile görev gereklerini gözardı ederek “Salman Rüşdi’nin katli
vaciptir” demiş olmasında yüklenen suçun yasal ögelerinin bulunmadığı
gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması, isabetsizliği
nedeniyle bozulmuş,
Yerel Mahkeme ise 5.3.1991 gün ve 159/19 sayı ile sanığın konusu itibariyle
bilgisizlikten söz edilmeyeceği, işlenemez suçun da söz konusu olamayacağı,
biçimindeki açıklamalarla önceki hükmünde direnmiştir.
Bu hükümde sanık müdafii tarafından süresinde temyiz edilmesi üzerine
dosyanın Yargıtay C. Başsavcılığının “bozma” istekli 8.11.1991 gün ve 2102
sayılı tebliğnamesiyle Birinci Başkanlığa gönderilmesi üzerine, dava dosyası
Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü:
İncelenen dosyaya göre;
Sanığın işlediği iddia edilen fiilin sübutunda bir uyuşmazlık bulunmamakta,
Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasındaki uyuşmazlığı, sanığın söylediği sübuta
eren sözlerin, üzerine yüklenen “suç işlemeye tahrik” suçunu oluşturup
oluşturmadığı hususundadır.
İçel ili Merkez vaizi olan sanık, Anamur ilçesi Göktaş Camiinde verdiği
vaaz sırasında, konunun dışına çıkarak, İngiltere’de yaşadığı sanılan
“Şeytan Ayetleri” kitabının yazarı Salman Rüşdi’nin kellesini istiyoruz,
katli vaciptir, Rüşdi’ye ölüm şeklinde konuşmuştur.
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Sanık bu sözleri, vaaz dinlemekte bulunan topluluğu suç işlemeye tahrik için
değil Salman Rüşdi tarafından yazılan “Şeytan Ayetleri” kitabında, İslamiyet
dini ve onun peygamberine yöneltilen ağır suçlamalara karşı duyduğu tepki
nedeniyle dile getirerek, Salman Rüşdi’yi protesto etmek amacı ile söylemiştir.
Bu nedenle ancak genel kastın varlığı halinde oluşabilecek olan suç işlemeye
tahrik cürümü kast yokluğu nedeniyle oluşmamıştır.
Kurul üyesi S. Selçuk; Salman Rüşdi’nin Türkiye dışında ve belli olmayan
bir yerde bulunması nedeniyle sanığın işlemesi için topluluğu tahrik ettiği suçun
“işlenmez suç” olduğunu, bu itibarla yüklenen suçun yasal öğelerinin
oluşmadığını ileri sürerek değişik gerekçe ile hükmün bozulması yolunda oy
kullanmıştır.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden direnme hükmünün isteme uygun olarak BOZULMASINA karar
verildi.(CGK, 2.12.1991 tarih ve 8-311/342 sayılı Kararı)

İlgili Yargıtay Ceza Dairesi kararı:
Suç işlemeye tahrikten sanık G.T.’nın yapılan yargılanması sonunda; T.C.K.’nın
311/1, 59, 647 Sayılı Kanunun 4. maddeleri gereğince 375.000 lira ağır para
cezasıyla hükümlülüğüne ve ertelemeye dair SİLİFKE
Ağır Ceza
Mahkemesinden verilen 20.3.1990 gün ve 43 esas 26 karar sayılı hükmün süresi
içinde Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan
dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile 6.9.1990 günü daireye
gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
Genelde bilgisizlikten, özelde denetimsizlikten kaynaklanan gezici vaiz
olarak görevlendirilen sanığın yaptığı sohbet sırasında yurt dışında bulunan ve
Türkiye’ye gelmesi olasılığı bulunmayan İslam Peygamberini kötülemesi
nedeniyle de İran Yönetimince lanetlenen ve ağır eleştiriye uğrayan Salman
Rüştü adlı kişi hakkında basında yer alan haber ve yazılardan etkilenerek
Müslüman bir kişi olarak tepki göstermek amacı ile görev gereklerini gözardı
ederek “Salman Rüştü’nün katli vaciptir” demiş olmasında yüklenen suçun yasal
ögelerinin bulunmadığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet hükmü
kurulması,
Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 8.11.1990 gününde karar verildi. (8. C.D., E.1990 / 6981, K.
1990 / 9126, T. 8 / 2460)
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Sanığın girmiş olduğu davaların uzaması nedeniyle dava hakimiyle
tartışması ve bu olayı başka yerde anlatırken “bu hakimlerin hepsinin
erkekleri kavat, pezevenk, kadınları orospu” demesi, T.C.K.’nın 159.
Maddesinde sayılan Adliyenin manevi şahsiyetinin alenen tahkir ve tezyif
suçu kapsamına girmektedir.
(E.1995/9-127, K.1995/157, K.T. 2.5.1995)
Adliyenin manevi şahsiyetine hakaret suçundan sanık K. E.’nin T.C.K.’nın
159’uncu maddesi uyarınca 1 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin
Oltu Ağır Ceza Mahkemesince 3.2.1994 gün ve 45-2 sayı ile verilen kararın, C.
Savcısı ve sanık müdafii tarafından temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay
9’uncu Ceza Dairesince 9.3.1995 gün ve 884-1728 sayı ile; “Usul ve Yasaya uygun
bulunan hükmün onanmasına” karar verilmiştir.
Yargıtay C. Başsavcılığı ise 12.4.1995 gün ve 26784 sayı ile; (Sanığın,
davaların uzaması nedeniyle, Şenkaya Hakimi ile tartıştığı, bu nedenle
üzüntü duyduğu, bu psikolojik ortamda görev yaptığı ilçeye dönüp, yemeğini yemek üzere çalıştığı kurumun lokaline gittiği, burada yemeğini
yerken, kurum müdürünün sorusu üzerine, hakaret oluşturan sözleri
söylediği, ancak, ortada bir genellemenin bulunmadığı, hakaretin
Şenkaya’daki hakimlere yönelik bulunduğu anlaşıldığından, yüklenen
suçun yasal unsurlarının oluşmadığı) açıklamasıyla itiraz etmiştir.
Dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Ceza Genel Kurulunca
okundu, gereği konuşulup düşünüldü... (Gündel, a.g.e., s.124)

Ceza Genel Kurulu Kararı
İncelenen dosyaya göre;
Özel Daire ile Yargıtay C. Başsavcılığı arasındaki uyuşmazlık, sanığın sabit
olan eyleminin, T.C.K.’nın 159’uncu maddesinde yer alan Adliyenin manevi
şahsiyetine alenen hakaret suçunu oluşturup oluşturmadığı hususundadır.
T.C.K.’nın 159’uncu maddesi, bu yasanın “cürümler” ile ilgili ikinci
kitabında, “Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler” başlıklı Birinci Babın “Devlet
Kuvvetleri Aleyhinde Cürümler”e ilişkin ikinci faslında yer almakta ve içeriği
bakımından, “Türklüğü, Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Hükümetin Manevi Şahsiyetini, Bakanlıkları, Devletin Askeri veya Emniyeti
Muhafaza Kuvvetlerini ve Adliyenin Manevi Şahsiyetini Alenen Tahkir ve
Tezyif Edenleri”n cezalandırılmalarını öngörmektedir.
Bu hükmün, devletin siyasal ve hukuki varlığını ve aynı doğrultudaki yararlarını koruduğunda kuşku yoktur. Devlet kavramını ve Devletin varlığını
oluşturan, her biri bölünmez ve ayrılmaz bir sentezin başlıca unsurları sayılan
kurumların maddede ayrı ayrı sayılması ve bunlara yönelik hareketin yaptırım
altına alınmasıyla, Devletin manevi şahsiyetinin, saygınlığının ve hukuki
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yararının korunması amaçlanmıştır. Bu kurumların veya kurumları oluşturan
kişilerin ya da grupların korunması amaçlanmamıştır.
Suçun maddi unsurunun gerçekleşmesi; ancak maddedeki kurumlara yönelik
olarak alenen hakaret ve tezyifte bulunulması halinde mümkündür.
Bir kurumun avukatı olan sanığın, Şenkaya ilçesindeki davaların duruşmalarına
girdikten sonra, Oltu ilçesinde bulunan kuruma ait lokale geldiği, yemeğini yediği
sırada, yanına gelen kurum amiri Y. K.’nın “ne var, ne yok” biçimindeki
sorusu üzerine, “Şenkaya’dan geliyorum, duruşmayı üç ay sonraya bıraktılar,
bu hakimlerin hepsinin erkekleri kavat, pezevenk, kadınları orospu” dediği,
lokalde bulunanlardan şikayetçinin “benim eşim de hakim, nasıl böyle konuşuyorsun” şeklindeki uyarılarına, tanıkların da aynı yönde ikazlarına rağmen
“Ben doğruyu söylüyorum... Ne yere şikayet edersen et” dediği iddia, kaçamaklı
kabul tanık anlatımlarından ve tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır.
Açıklanan bu sözcüklerin tahkir ve tezyif niteliği taşıdıklarına bir kuşku yoktur.
Sanık Şenkaya ilçesindeki duruşmadan çıktıktan sonra Oltu ilçesine gelip, kurum
lokalinde bu sözleri sarf ettiğine göre, Şenkaya ilçesinde hakimle tartışması
nedeniyle ve kızgınlıkla söylenen sözler niteliğinde kabul edilemez. Zira, aradan
uzunca sayılabilecek bir zaman süresi geçmiştir. Sanık tarafından bu sözler kurum
lokalinde söylendiğinden aleniyet unsuru da gerçekleşmiştir.
Sanık bu sözleri sarf ettikten sonra, lokalde bulunanlar tarafından uyarılmış,
ancak genelleştirerek söylediği ve hakareti oluşturan sözlerin doğru olduğunu
beyan etmiştir. Sanığın hedefi Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan tüm
mahkemeler, hakimlerdir. Şenkaya ilçesindeki hakimi hedef alarak bu sözleri
söylediği kabul edilemez. Sanığın Şenkaya hakimiyle duruşmaların uzadığı
nedeniyle tartışması, onun genelleştirerek ve ısrarla vurgulayarak söylediği
hakareti oluşturan bu sözleri Şenkaya hakimine yönelik olarak söylediği
anlamını çıkarmaya elverişli değildir.
Bu itibarla yargı yetkisini kullanan tüm hakimler hedef alınarak sanık tarafından söylenen ve içeriği yukarıda açıklanan sözler T.C.K.’ nın 159’uncu
maddesinde açıklanan Adliyenin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif suçunu
oluşturduğundan itirazın reddine karar verilmelidir.
Kurul üyesi O. Ş.:
Kurum avukatı olan sanık, aynı gün Şenkaya ilçesinde iki hukuk davasına
vekil olarak katılmış, davaların kısa sürede karara bağlanmadığından
etkilenerek, dava yargıcı ile tartışmıştır.
Oltu’ya döndüğünde, kurum lokalinde amirle yapmış olduğu konuşma
esnasında amirin muaheze edici bir sualine cevaben yargıçları genelleyerek
yaptığı icapsız hakaret, bu olaydan kaynaklanmış olmaktadır.
T.C.K.’ nın 159. maddesinde tanımlanan suç türü, “Adaletin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif”tir. Bu suç tipinin oluşumu, özel kastın varlığını gerektirmektedir. Bu özel kast, Adalet erkinin manevi bütünlük ve etkinliğini
aşağılamak ve zayıflatmak niyetine yönelik olmalıdır.
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Eyleme vasıf verilirken, şekle değil, öze bakmak ve bu özdeki amacı isabetle
saptamak zorunludur.
Şenkaya’da dava yargıcı ile tartışan ve yargılamanın daha kısa sürede bitirilebileceği yorumu ile ertelemeyi ve süresini isabetsiz bulan sanığın, dava
seyrini soran kurum amirine, tüm yargıçları hedefler biçimde sarf ettiği küfrün
saiki, davalarının icapsız taliki ve geciktirilmesidir. Gecikmelere alışmış ve hatta
kısa sürede hüküm verilmesini olağan dışı sayar olmuş bir yargı düzeyinde, bu
iki davanın alışılmışın ötesinde geciktirilmemiş olduğunu düşünmek ve bunun
doğal sonucu olarak sanığın amacını aşıp, şiddetlendirerek yorumlamak isabetli
olmamalıdır.
Davaların uzun süre devam etmesi ve hızlı isabetli bir yargının bir türlü
gerçekleştirilmemiş olması Türk yargı sisteminin müzmin hastalığıdır. Bu
olgunun rahatsız etmediği kişi ve kurum yoktur. En büyük rahatsızlık da yargı
erkini icra edenlerde olmaktadır. Bu hal, Türk Adaletinin manevi etkinliğini ve
ona duyulan inancı zayıflatmaktadır. Özellikle son zamanlarda, kişilerin yargı
dışı güç ve yöntemlere başvurarak hak elde etme girişimine başvurmaları bu
gecikmelerden kaynaklanmaktadır. Yargı bu nedenle tartışılır hale gelmiş
bulunmaktadır.
Sanık avukat, yetkili olduğu davalarının icapsız yere geciktirildiği sonucuna
varmış bu ertelemeyi dayanak noktası alarak, yargıçları hedef alan ve muhakkak
ki amacını aşan bir genellendirmeyle sövücü sözleri sarf etmiştir.
Gecikmeler Adaletin manevi şahsiyetini zayıflatan bir olgu olduğuna göre,
bu gecikmelere işaret eden ve ondan doğmuş bulunduğu kesin olan bir
sövgünün, Adaletin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiğini kabullenebilmekte ise isabet bulunmamaktadır.
Amacı ve özdeki hedefi dışlayarak kastı saptamaya çalışmak ve sözlerdeki
“şekli genellemeyi” ölçü olarak eyleme vasıf vermek, suç teorisi ile bağdaşmamakta, yasanın amacı ile de uzlaşmamaktadır.
Ceza sistemimizde “kastı aşan cürüm” haline yer verilmiş ise de bazı suçlar
yönünden geçerli olan bu kavramın, T.C.K.’nın 159. maddesini içine alan 1.
bab-2.fasıldaki “Devlet kuvvetleri aleyhinde cürümler”de uygulanırlığı bulunmamaktadır.
Cezada yasallık esastır. Suç tipinin saptanmasında temel unsur kasttır. İncelemeye konu olayda sanığın, Şenkaya’daki duruşma yargıcını tahkir amacı ile
hareket ettiğinde kuşku bulunmadığına göre, kastın aşılması halinin geçerli
bulunmadığı bir suç türüne, sanığın kastını aşıcı bir yorumla ulaşmak isabetli
olmasa gerektir.
Sanığın fiili; görevinden kaynaklanmış nedenle Şenkaya yargıcına gıyapta
hakaret niteliğinde olup, kanımca ve kesinlikle T.C.K.’nın 159. maddesinde
tanımlanan “Adaletin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif” mahiyetindeki suç
tipine uygun düşmemektedir.
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Göz ardı edilmemelidir ki; cezalar ve doğurduğu sonuçları; eylemle ve
eylemi oluşturan saikle uyum arz etmeyen bir şiddete ulaşıyorsa, gerek bireysel
ve gerekse toplumsal vicdanı rahatsız edecektir. Oysa hukuk, toplum ölçüleri ile
oluşur ve bu kavramlardan onay alırsa benimsenir ve yaşar.
Kaldı ki;
Gerek Yüksek 9. Ceza Dairesi, gerekse Yüksek Ceza Genel Kurulu birçok
kararında bu çağdaş görüşü benimsemenin takdire değer örneklerini de vermiştir.
Nitekim; Yüksek Ceza Genel Kurulu, 9.5.1977 gün ve 172/198 sayılı kararında
duvarlara “katil iktidar” sözcüğü yazanların 159. madde “hükümet” tabiriyle
açıklanan yürütme erkini hedeflemiş sayılamayacağına işaretle beraatlerini öneren
Yüksek 9. Ceza Dairesi kararının isabetliliğine hükmedebilmiştir.
Bu çağdaş hukuki yorumun, hedef yargı olunca terk edilmesi için hiçbir
zaman haklı neden yoktur.
Unutulmamalıdır ki;
Geciken yargıdan kaynaklanan bir sövgünün adaletin manevi şahsiyetine
vereceği zarar, atıl, hantal ve yavaş bir yargı sistemine yöneltilecek övgüden
fazla değildir.
Bu düşünceler ve yorumlamalarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının
itirazını isabetli buluyor, sayın çoğunluğun itirazı reddeden görüşüne katılmıyorum) açıklamasıyla karşı oy kullanmıştır.
SONUÇ: Açıklanan nedenlerle, Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının REDDİNE, karar verildi... (Gündel, a.g.e., s.124)(CGK, 22.5.1995 tarih ve 9127/157 sayılı Kararı)
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Suç unsuru teşkil eden ifadeler ihtiva eden bir dilekçenin C. Başsavcılığına
verilmesinde, hazırlık soruşturmasının gizliliği nedeniyle “aleniyet” unsuru
gerçekleşmiş sayılmaz.
(E. 1999/9-74, K.1999/104, K.T. 11.5.1999)
Devletin askeri kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek suçundan sanıklar E.
K, M. Ş. Y, M.C. T.C.K.’nın 159/1, 59. maddeleri uyarınca onar ay ağır hapis
cezası ile cezalandırılmalarına ilişkin İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesince
verilen 3.2.1998 gün ve 311/14 sayılı hükmün sanıklar vekilleri tarafından
temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi 18.2. 1999 gün
2731/942 sayı ile,
“Sanıkların suç duyurusunu içeren dilekçelerini C. Başsavcılığına vermekten
ibaret eylemlerinde yüklenen suçun aleniyet unsuru itibariyle oluşmadığı
gözetilmeden yazılı düşüncelerle mahkumiyetlerine karar verilmesi”
isabetsizliğinden “bozmuştur.”
Yargıtay C. Başsavcılığı 16.3.1999 gün ve 70823 sayı ile;
“C. Savcılığına verilen dilekçede bölücü terör örgütünün yaptığı katliam
Devlet güçlerine yüklenmeye ve Genelkurmay Başkanlığı hedef alınarak sorumlu gösterilmeye çalışılmıştır. Katliamı PKK’nın gerçekleştirmediği, silahlı
kuvvetlerinin yaptığı ileri sürülmüştür. Hazırlık soruşturması gizli ise de,
sanıkların dilekçeyi İstanbul C. Başsavcılığı aracılığıyla Ankara C. Başsavcılığına gönderme isteklerinden önce Genelkurmay Başkanlığına dilekçe
yazdıkları, basın duyurusu düzenledikleri, 9.4.1996 günlü gazetede bu haberlerin yer aldığı, sanıkların eylemi gelişen süreç itibariyle bir bütün olarak
değerlendirildiğinde aleniyet unsurunun gerçekleştiği anlaşıldığından hükmün
onanmasına karar verilmelidir.” gerekçesiyle “itiraz” edilmiştir.
Dosya Birinci Başkanlığa gönderilmekle Ceza Genel Kurulunca okundu,
gereği konuşulup düşünüldü.
CEZA GENEL KURULU KARARI:
Sanıkların, Devletin askeri kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek suçundan
cezalandırılmalarına karar verilen olayda, Özel Daire ile Yargıtay C. Başsavcılığı arasındaki uyuşmazlık suçun aleniyet unsurunun oluşup oluşmadığına
ilişkindir.
T.C.K.’ nın 159/1. maddesinde “Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet
Meclisini, Hükümetin manevi şahsiyetini, Bakanlıkları, Devletin askeri veya
emniyet muhafaza kuvvetlerini veya Adliyenin manevi şahsiyetini alenen tahkir
ve tezyif edenler bir seneden altı seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.” hükmü yer almaktadır.
Aleniyet, bazen suçun unsuru bazen de cezayı ağırlatıcı neden olarak kabul
edilmiştir. T.C.K.’ nın 159. maddesinde ise suçun unsurlarından olup tahkir ve
tezyifin alenen vuku bulması gerekmektedir.
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Gerek öğretide, gerekse yargı kararlarında aleniyet; “suçun, herhangi bir
kimsenin görüp işitebileceği bir yerde işlenmesi” olarak kabul edilmiştir. Suçun
işlendiği yerin umumi veya umuma açık bir yer olması ve bir ya da birkaç
kişinin görüp işitebilme olanağı ve olasılığının bulunması gerekir. Aleniyetin
mevcudiyeti için kalabalık sayıda kimselerin fiili öğrenmelerinin olanaklı olması
yeterlidir. Bu itibarla aleniyet için bir kimsenin umumi yerde bulunması ve fiili
görüp işitmesi şart olmayıp, görüp işitme olasılığının bulunması yeterli
sayılmaktadır.
Ancak aleniyet, suçun işlendiği sırada oluşmalıdır. Suçun işlenmesinden
önce ve sonradan gerçekleştirilen eylemlere dayanılarak aleniyetin varlığından
söz edilemez.
Somut olayda sanıkların İstanbul C. Başsavcılığı aracılığıyla Ankara C.
Başsavcılığına gönderdikleri 18.4.1996 tarihli dilekçede, Devlet güçlerinin
güneydoğuda katliam yaptıkları, Genelkurmay Başkanlığı sorumluları
hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmiştir. Dilekçede yer alan
küçültücü ve incitici sözler nedeniyle sanıklar hakkında T.C.K.’nın 159.
maddesine aykırı davranmak suçundan dava açılmışsa da dilekçede
yazılanların, hazırlık soruşmasının gizli olması nedeniyle başkaları tarafından
öğrenilmesi olanaksızdır. Sadece görevliler tarafından okunup gerekli yasal
işlem yapılacaktır. Görevlilerin dilekçeyi okumaları, bu dilekçeye aleniyet
kazandırmayacaktır. Görevliler dışındaki kimselerin dilekçeyi okuması veya bilgi
sahibi olması da mümkün değildir. Dilekçenin verilmesinden sonra sanıkların
iradeleri dışında dilekçe örneklerinin başka kurumlara intikal ettirilmesi ve Adalet
Bakanlığından izin alınması bu eksikliği gidermeyecek ve aleniyet unsuru sonradan
tamamlanmayacaktır.
Öte yandan CMUK’ nın 150. maddesi uyarınca “tahkikat ve hüküm yalnız
iddianamede beyan olunan suça ve zan altına alınan şahıslara hasredilir.” Aynı
Yasanın 257. maddesi ise, “hükmün mevzuu, duruşmanın neticesine göre
iddianamede gösterilen fiilden ibarettir. Fiili takdirde mahkeme, iddia ve
müdafaalarla bağlı değildir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükümlerde belirtildiği gibi, hükmün konusu iddianamede gösterilen
eylemdir. İddianamede açıklanan fiilin dışına çıkılarak, dava konusu yapılmayan
bir eylem nedeniyle yargılama yapılması ve açılmayan davadan dolayı hüküm
kurulması olanaksız ve yasaya aykırıdır. İddianame kapsamına göre sanıkların;
dava konusu olan 18.04.1996 tarihli dilekçeden önce ve sonra basına yaptıkları
açıklamalar ve basın duyurularından dolayı açılmış bir dava bulunmadığından,
bu eylemleri nedeniyle yüklenen suçun aleniyet öğesinin oluştuğu da ileri
sürülemez. Ayrıca bu konularda dava açılması için Adalet Bakanlığınca izin
verilip verilmeyeceği, dava açılıp açılmayacağı bilinemeyeceğinden, C. Savcılığını
dava açmaya zorlar biçimde, “dava açılmasının sağlanarak mevcut kanıtların birlikte
değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi” gerektiğinden bahisle hükmün
bozulması da usul ve yasaya aykırıdır.
Açıklanan nedenlerle Yargıtay C. Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir.
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Genel Kurula katılan bazı üyeler, “Dosya kapsamına göre haklı nedenlere
dayanan itirazın kabulü gerektiği” ve bir kısım üyeler de, “Sanıkların basında
yer alan sözleri nedeniyle dava açtırılıp kanıtların birlikte değerlendirilmesi
gerektiğinden itirazın değişik bu gerekçeyle kabulü” gerektiği düşüncesiyle,
üyelerden O. Kadri Keskin ise, “Yargıtay Ceza Genel Kurulundaki görüşmelerde de belirttiğim gibi:
1- İLKİN (aleniyet unsuru oluştuğundan; itirazın kabulü düşüncesindeyim.
2- ANCAK ESAS BAKIMINDAN
a) Dilekçede yazılanların (yürütülmekte olan terörle mücadele şeklinin
yanlışlığını belirten bir ELEŞTİRİ) niteliğinde olduğunu,
b) Herkesin; (yetkililerin ve etkililerin yanlış kararlarını ve uygulamalarını kabul zorunda bulunmadığını,
c) Propaganda veya tahrik niteliği kesinlikle ispatlanmadan; çok ağır da
olsa ELEŞTİRİNİN suç teşkil etmeyeceği ve HAK OLDUĞUNU,
d) Sanıkların şikayet haklarını kullanmalarının suç teşkil etmeyeceğini düşündüğümden,
Şahsen; Genelde bu tip davranış ve eylemlerin karşısında olmakla beraber;
günlük olayların etkisi altında kalmadan ve dosya ile sınırlı olarak, tamamen
hukuki sınırlar içinde ve belirttiğim sebeplerle DEĞİŞİK GEREKÇE İLE;
İTİRAZIN REDDİNE karar verilmelidir.” gerekçesiyle çoğunluk görüşüne
katılmamışlardır.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle Yargıtay C.Başsavcılığı
verildi.(CGK,11.05.1999 9-74/104 sayılı Kararı)

itirazının

REDDİNE

karar
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Devlet kurumlarında görev alan bazı kişilerin eylem ve faaliyetlerine dikkat
çekilerek, bu kimselerin hukuka aykırı davranmakla itham edilmesi ve
eleştirilmesi Cumhuriyeti tahkir ve tezyif suçu kapsamında
değerlendirilemez.
(E.1998/9-70, K.1998/1561 K.T. 4.11.1999)

Cumhuriyeti alenen tahkir ve tezyit etmek suçundan sanık Y. T.nin TCK’nin
159/1, 59/2, 647 Sayılı Yasanın 6. maddeleri uyarınca 10 ay ağır hapis cezası ile
cezalandırılmasına ve bu cezanın ertelenmesine ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nce 4.11.1997 gün ve 42/211 sayı ile verilen kararın, sanık vekili
tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza
Dairesince 5.2.1998 gün ve 6246/331 sayı ile;
“Suça konu olan basın açıklaması bütün olarak ele alınıp incelendiğinde; ana
teması itibariyle bir kısım yönetici ve görevlilerin kirli ve gizli işlerle uğraştıklarının vurgulandığı, ağır eleştiri niteliğinde olduğu, Cumhuriyeti tahkir ve
tezyif özel kastını taşımadığı, bu nedenle de atılı suçun unsurları yönünden
oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi
isabetsizliğinden hükmün BOZULMASINA karar verilmiştir.
Çoğunluk görüşüne katılmayan Üyeleri Ş. Erol ve S. Erkan ise, “İçeriğinde
(Devletin mafyalaştığı, mafyanın devletleştiği... faili meçhullerin faili
Devlettir... birçok siyasi cinayetin gerisinde kontrgerilla örgütü vardır... bu
gizli Devlet...) ibareleri bulunan 17 Kasım 1996 “Basın Açıklaması” başlıklı
bildiriyi suç tarihinde Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde
oluşan topluluğa aynen okuyup ve bilahare orada bulunan basın mensuplarına dağıtan sanığın, bu eylem T.C.K.’nın 159. maddesinde öngörülen
müsnet “Cumhuriyeti alenen tahkir ve tezyif etme suçunu oluşturduğu, sanığın da ağır eleştiri kastı ile değil, suç işleme kastı ile hareket ettiği,
binnetice hakkında hükmolunan mahkumiyet hükmünün onanması” görüşüyle karşı oy kullanmışlardır.
Yargıtay C. Başsavcılığı ise 25.2.1998 gün ve 119/63 sayı ile, “Suça konu
basın açıklamasında yer alan mafyanın ne olduğunun Meydan Larousse cilt 12,
sayfa 580’de yapılan yorumu.
Sicilya’da yuvalanmış genellikle iktisadi temele dayanan ve siyasi hedeflere
de yönelen karmaşık, teşkilatı gizli, şantaj cürüm ve şiddet hareketlerini icra
eden şebeke olarak izah edilmektedir.
Basın açıklamasının irdelenmesine gelince;
Daha basın açıklamasının ilk cümlesinde “Devletin mafyalaştığı
mafyanın devletleştiği” denilmek suretiyle hedefin T.C. Devleti olduğu
belirtilmiş, hakaret ve tezyit başlamıştır. İlk cümleden hareketle devam
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eden yazıda “T.C. Devleti mafya devleti olduğu için ülkemizde insan
haklarına olan inancın tükendiği, kaba kuvvetin hakim olduğu faili meçhul
cinayetlerin üzerinin örtüldüğü, gözaltında işkence ve ölümlerin
sorumlularının cezasız kaldığı, hak ihlallerinin arttığı, kirli ve gizli işler
çeviren emniyet müdürleri, milletvekilleri, devlet yöneticileri ile
Türkiye’nin bir Latin Amerikan ülkesi olduğu” ve Türk Milletince
etraflarında bir sevgi yumağı oluşan gazeteci yazar ve hukukçulardan
Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok vs. isimlerden bahsederek
bunlar da bu operasyonun içinde midir? diye sorulduğu ve soruya yanıt
yine devamı cümlede kendileri tarafından “iddia ediyoruz ki faili
meçhullerin faili devlettir” şeklinde verildiği, burada özel kastın tüm
açıklığıyla ortaya konulduğu, Ceza Genel Kurulunun ve Yargıtay 9. Ceza
Dairesinin kararlarında kabul edildiği gibi, Türkiye’de işlenen tüm faili meçhul
cinayetlerin, hatta içlerinde canice katledilen kişilerin katilinin devlet olduğu
iddia edilerek, bu insanlara karşı halkta bulunan sevgi de kullanılmak suretiyle
devletin aşağılanmış küçük düşürülmüş olduğu, amaca yönelik tüm fiillerin icra
edildiği T.C.K.’nın 159. maddesinin kanuni unsurlarının hepsinin oluştuğu”
gerekçesiyle özel daire kararına itiraz etmiştir.
Dosya Birinci Başkanlığa gönderilmekle Ceza Genel Kurulu’nca okundu, gereği
konuşulup düşünüldü. (Çağdaş hukuk dergisi sayı 50 s. 75 alınmıştır.)
CEZA GENEL KURULU KARARI:
Özel Daire ile Yargıtay C. Başsavcılığı arasındaki uyuşmazlık, sanığa isnad
olunan suçun yasal unsurları itibariyle oluşup oluşmadığına ilişkindir.
T.C.K.’nın 159/1. maddesinde, “Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet
Meclisini, Hükümetin manevi şahsiyetini, Bakanlıkları, Devletin askeri veya
emniyet muhafaza kuvvetlerini veya Adliyenin manevi şahsiyetini alenen tahkir
ve tezyif edenler... cezalandırılırlar” hükmü yer almaktadır.
Konunun çözüme kavuşturulabilmesi için T.C.K.’nın 159. maddesiyle korunmak istenilen değerler ve suçun yasal öğeleri üzerinde durmak gerekir.
Maddede “Cumhuriyet”, korunan değerler arasında gösterilmiştir. “Cumhuriyet” sözcüğü 159. maddeye Mer’i Ceza Kanununda ve hükümet teklifinde
yer almadığı halde, encümen tarafından “Devletin şekli olan Cumhuriyeti tahkir
etmenin de bu maddede yazılı cürümler arasında bulunması muvafık
görülmüştür” şeklindeki bir gerekçeyle dahil edilmiştir.
Cumhuriyet, Devletin şeklini anlatır. Anayasanın 1. maddesine göre Türkiye
Devleti bir Cumhuriyettir. Cumhuriyet, sözcük ve kavram olarak milli ve kutsal
bir nitelik taşır. Nitekim Anayasanın 5. maddesine göre Devlet şeklinin
Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi
dahi teklif edilmez. Devletin şekli olan Cumhuriyetin her türlü saldırıya karşı
korunması toplum yararı bakımından zorunlu görülmüş ve 159. Maddeye de bu
amaçla ilave edilmiştir. Maddedeki “Cumhuriyet” “Devlet” ile anlamdaştır. Bu
nedenle Devleti tahkir ve tezyif niteliği itibariyle Cumhuriyeti tahkir ve tezyif
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olur. Devlet ise, belli bir ülke içinde kurulan en üst iktidar ve selahiyeti temsil
eden bir tüzel kişiliktir.
Maddede Devlet organizasyonu içerisinde TBMM, Hükümet, Bakanlıklar,
askeri veya cemiyet kuvvetleri ve adliye ayrı ayrı belirtildiğine ve bunların her birine vakit tahkir ve tezyif suç sayıldığına göre bunların tümünü oluşturan “Devlet”e
karşı tahkir ve tezyifin suç oluşturmadığını kabul etmek mümkün değildir.
Ancak hüküm ile Devlet kavramı ve Devletin varlığını oluşturan ve maddede
sayılan kurumlar korunmuş olup bu kurumlarda yer alan kişi veya kişilerin ya da
grupların korunması amaçlanmamıştır.
Suçun maddi öğesi, maddede belirtilen kavramların varsayılan tüzelkişiliklerine yönelik, onları aşağılayan ve küçük düşüren hareketlerdir.
Manevi öğesi ise tahkir ve tezyif kastıyla hareket edilmesidir. İncelenen
dosya içeriğine göre;
Sanığın İnsan Hakları Derneği, Ankara Şube Başkanı olduğu, olay tarihinde Ankara’da Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde
düzenlenen açık yer toplantısında, katılanlara hitaben “Basın Açıklaması”
başlığını taşıyan bir bildiriyi okuyup, dağıttığı, bu bildiride;
“Devletin mafyalaştığı mafyanın devletleştiği bir ülkede insan hakların
savunuyoruz... kaba kuvvet ve yetkiyi elinde tutanlar kendi koydukları kanunlarla ülkeyi yönetmektedirler... Bir yandan çığ gibi büyüyen ve
yaygınlaşan hak ihlalleri, diğer taraftan kirli ve gizli işler çeviren emniyet
müdürleri, milletvekilleri, devlet yöneticileri ve Türkiye bir Latin Amerika
ülkesi oldu... Toplumun güvenliğinden sorumlu güvenlik güçleri bizzat
toplumun güvenliğini tehdit etmektedir... İddia ediyoruz ki; “Faili
meçhullerin faili devlettir” ve pek çok siyasi cinayetin gerisinde kontrgerilla
örgütü vardır. Bu gizli devlet terör örgütü dağıtılmadan demokratikleşme
ve insan hakları bakımından ileri adım atılamayacağı açıktır... ülkeyi
yönetenler milletin değil servetin vekilliğini yapıyorlar ve bizleri kirlenmiş bir
toplumda yaşamaya mahkum ettiler... Çocuklarına temiz ve onurlu bir toplum
bırakmak isteyen emekçi kitlelere sesleniyoruz; bu ülkeye adaleti, demokrasiyi
ve insan haklarını hakim kılacak olan sizlersiniz!” gibi açıklamalara yer verildiği
anlaşılmaktadır.
Sanık, yargılama sürecindeki savunmalarında, kamuoyunda “Susurluk
olayı” olarak adlandırılan olaydan sonra ülkedeki gelişmeleri dile getirip, basın
açıklamasını hazırladığını, açıklamada yer alan hususların kişisel düşünceleri
olduğunu, bir vatandaş olarak eleştiri hakkını kullandığını Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaret etme kastının olmadığını belirtmiştir.
Suça konu basın açıklaması bir bütün olarak ele alınıp incelendiğinde;
Devletin yönetim kademesinde bulunan bir kısım kişilerin kirli ve gizli işlerle
uğraştıkları, hak ihlallerinde bulundukları, bu nedenle toplumda meydana gelen
kirlenmenin can güvenliğini tehdit ettiği ve bu duruma karşı demokratik
yollardan mücadele edilmesi gerektiği düşüncesinin işlendiği görülmektedir.
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Söz konusu basın açıklamasının yapıldığı dönemde, “Susurluk Olayı” olarak
adlandırılan ve içinde bazı kamu görevlilerinin de karıştığı ısrarla ileri sürülen
olay nedeniyle gerek yazılı gerekse görsel basında yer alan haberler ve oluşan
kamuoyu nazara alındığında sanık tarafından bu olay nedeniyle ortaya çıkan
gelişmelerin ağır bir şekilde eleştirildiği açıkça anlaşılmaktadır. Görüldüğü gibi
sanık, söz konusu basın açıklaması ile Devletin varlığını oluşturan kurumlarda
görev alan bulunan bazı kişilerin konumlarına dikkati çekmekte, açıklama
Cumhuriyeti tahkir ve tezyif kastını taşımamaktadır. Bu itibarla özel dairenin
çoğunluk görüşü yerinde olduğundan, Yargıtay C. Başsavcılığının itirazının
reddine karar verilmelidir.
Kurul Üyelerinden 4. Ceza Dairesi Başkanı Sami SELÇUK; “Yüksek Daire
Yerel Mahkeme’nin kararını “Cumhuriyeti tahkir ve tezyif özel kastı”
bulunmadığı gerekçesiyle ve oy çokluğuyla bozmuş; itiraz ise “özel kastın” var
olduğu gerekçesine dayanmıştır. Azınlıkta kalan üyeler de “eleştiri kastı” değil,
“suç işleme kastı”nın varlığına dayanmışlardır.”
“Konunun açıklığa kavuşması için T.C. Yasasının 159. maddesinde öngörülen suçun koruduğu değerlerle suçun manevi öğesi üzerinde durulmalıdır.”
“Suçun yasada yer aldığı yer ve maddede sınırlanarak korunan değerler
gözetildiğinde, bunlar arasında sanığın yöneldiği kavramın bulunmadığı görülmektedir. Maddede geçen Cumhuriyet ise, elbette devlet değil, kişiliklerden
arınmış kurumlar bütünüdür. Bu açıdan esasen suç oluşmamıştır (Manzini, IV,
1982, n.1121).”
“Yasal metin (md.159) gözetildiğinde, bu suçta amacın/dürtünün de gözetilmediği, suçun genel kasıtla işlenen suçlardan olduğu anlaşılmaktadır. (Ö.
Tosun, Türk Ceza Kanununun 159. Maddesi ve Basın Hürriyeti ile İlişkisi,
Yargıtay Dergisi, 1980, sayı:4, sayfa 466; Ranieri, s.138; Antoisei, s.965).
Nitekim kaynak 1889 ve 1930 İtalyan Ceza Yasalarında da aynı hükümler vardır
ve İtalyan Yargıtayı’nın 18.12.1931, 16.2.1932, 16.1.1952, 12.11.1954,
15.1.1958, 24.11.1976, 30.5.1977 tarihli kararlarında da özel kasıt aranmamıştır
(İleten: Manzini, n.1125). Sanığın 159. maddede geçen kurumları aşağılama
bilinç ve iradesinin bulunması, suçun oluşması için yeterlidir ve bu da genel
kasıttır. Suçun, siyasal dürtü, nefret, kin, yurt ya da ulus sevgisi yahut da başka
bir fanatizmle işlenmesinin önemi yoktur.”
“Yeri gelmişken belirteyim ki, Carrara’dan esinlenen eski öğreti yasal suç
kalıbında amaçtan/dürtüden söz edilmese bile kimi suçlarda örtülü olarak bunun
varlığına inanıyor; bu suçlarda da özel kasıt arıyor ve kolaycı bir ihlali
dışlıyordu. Almanya’da Ortloff; İtalyan Angioni, Manzini; Fransız D. de Vabres
bu düşüncedeydi. Nitekim Manzini bu düşüncelerle söz konusu suçla özel kasıt
aramıştır (n.1125).”
“Oysa çağcıl ceza hukukunda ve uygulamada artık bu görüş aşılmıştır. Özel
kastın bulunabilmesi için suç kalıbında amacın/dürtünün özerk biçimde yer
alması gereklidir. Özel kasıt hukuka aykırı eylemin ötesine geçen bir amaçsallık
olduğu için bu zorunludur (Antolisci, Manuale, n.129; Pagliaro, rincipi di diritto
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enale, 1993, s.2/6, 379-381; Mantovani, Diritto penalc, s.286, 287; Gallo, Il
dolo, s.267; Pecoraro Albani, Il dolo, s.558; Malin-verni, s.105; Bettiol, Welzel,
Jescheck).”
“Yüce Ceza Genel Kurulu’nun 6.10.1987 tarih ve 167/422 kararında bir
amaç ya da dürtüden söz edilmeden “tahkir ve tezyif özel kast’ına, yine aynı
kararda yer alan azınlık görüşünde de aynı biçimde alkolün etkisiyle “infialin ve
icapsız yakınmanın ifadesi olarak sarf ettiği sözlerde Cumhuriyeti tahkir özel
kastının bulunmadığı’na değinilmiştir.
“Gerek olayımızda Yüksek Dairenin ve gerek anılan Yüce C. Genel Kurulu’nun görüşlerinde yer alan kasıt, anlatımdan da anlaşılacağı üzere, aslında
genel kasıttır ve genel kastın “bilinci” ögesi vurgulanmıştır. Kullanılan bu
deyişin özel kasıt diye adlandırılması yerinde değildir. Zira, özel kasıtta aranan
amaçla/dürtüyle kasıtta bulunan bilinç Pagliaro’nun deyişiyle hukuka aykırı
eylemin amaçsal içeriği, sık sık görüldüğü üzere, birbirine karıştırılmıştır
(Pagliaro, s.286).”
“Öte yandan her suç, hukuka aykırı, iradi bir insan eylemidir. Ancak, suçun
oluşması için, maddi açıdan hukuka aykırı boyuta ulaşması zorunlu olduğu gibi,
hukuka aykırılığı, hukuka uygun kılan bir neden de olmamalıdır.”
“Bütün bunlar gözetildiğinde, yukarıda da belirtildiği üzere eylemin yöneldiği değer T.C. Yasasının 159. maddesinde yer almamıştır. Öte yandan söz
konusu suç için genel kasıt yeterli ise de, olayımızda sanık yurttaş olarak eleştiri
hakkını kullanmıştır. Bu yüzden eylemi hukuka uygundur. Bu nedenlerle
Yüksek Daire’nin kararı sonuç olarak doğru; fakat gerekçe açısından yerinde
değildir.” görüşüyle, Yargıtay C. Başsavcılığı itirazının değişik gerekçe ile
reddine karar verilmesi yönünde oy kullanmış.
Çoğunluk görüşüne katılmayan bir kısım Kurul Üyeleri ise; “Yargıtay C.
Başsavcılığı itirazının haklı nedenlere dayandığından kabulüne karar verilmelidir.” gerekçesi ile karşı oy kullanmışlardır.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle, yerinde olmayan Yargıtay C. Başsavcılığı itirazının
“REDDİNE,” karar verildi.(CGK, 5.5.1998 tarih ve 9-70/1561 sayılı Kararı)
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Basında çıkan bir habere konu teşkil edecek beyanatı veren kişinin bu
beyanındaki suç teşkil eden sözler bir basın organında yayınlandığı
takdirde, bu nedenle oluşacak basın suçundan dolayı beyanatı veren kişi
sorumlu tutulamaz, ancak, suç oluşturan sözleri nedeniyle genel ceza
sorumluluğuna dair hükümlere tabi olur.
(E.2000/9-185, K.2000/186, K.T.4.5.2000)
Cumhurbaşkanına yayın yoluyla hakaret suçundan sanık H.C.G.’nin T.C.K.’nın
158/2-son maddesi uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin
Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesince 3.5.1999 gün ve 1136-342 sayı ile verilen
kararın sanık vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen
Yargıtay 9. Ceza Dairesince 29.2.2000 gün ve 361/494 sayı ile;
“1- Basında çıkan bir habere konu teşkil edecek beyanatı veren kişinin bu
beyanında suç teşkil eden hususlar bulunduğu ve bu sözler bir basın organında
yayınlandığı takdirde, bundan dolayı oluşacak basın suçundan sorumlu
tutulamayacağı, suç oluşturan sözleri nedeniyle genel ceza sorumluluğuna dair
hükümlerin uygulanmasının gerekeceği gözetilmeden, T.C.K.’nın 158/2.
maddesi uyarınca tayin olunan cezanın, aynı maddenin son fıkrası uygulanmak
suretiyle artırıma tabi tutulması,
2- ......” isabetsizliğinden hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
İkinci bozma nedenine uyan Yerel Mahkeme 4.5.2000 gün ve 306/391 sayı
ile birinci bozma nedeni yönünden, “isnat edilen suçun basın toplantısında
yapılan konuşma nedeni ile olup, herhangi bir miting veya salon toplantılarında
yapılan topluluğa karşı konuşma sırasında sarf edilen sözler olmadığı, bu
nedenle önceki hükümde sanık aleyhine 158/son maddesinin uygulanmasının
yasaya, yerleşmiş Yargıtay İçtihatlarına uygun bulunduğu kanaatine varıldığı”
gerekçesiyle önceki hükümde direnmiştir.
Bu kararın da sanık vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya,
Yargıtay C. Başsavcılığının “bozma” istekli 14.9.2000 günlü tebliğnamesiyle
Birinci Başkanlığa gönderilmekle Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü.
CEZA GENEL KURULU KARARI:
Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasındaki uyuşmazlık, sanık hakkında Cumhurbaşkanına gıyabında hakaret suçundan T.C.K.’nın 158/2. maddesi uyarınca
belirlenen temel cezanın, somut olayda aynı maddenin son fıkrası uyarınca
artırılmasının mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
T.C.K.’nın 158. maddesinin son fıkrasında, “suçun, neşir vasıtalarından biri
ile işlenmesi halinde ceza üçte birden yarıya kadar artırılır” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, Cumhurbaşkanına hakaret suçunun, basının araç
olarak kullanılması suretiyle işlenmesi hali artırım nedeni olarak kabul edilmektedir. O halde, uyuşmazlık konusu hakkında sağlıklı bir hukuki çözüme
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ulaşılabilmesi için, basın yoluyla işlenen suçlarda “sorumluluk” konusunun
incelenmesinde yarar vardır.
Basın yoluyla işlenen suçlar ile bu suçlardan doğan “sorumluluk” 5680
Sayılı Basın Yasasında düzenlenmiştir. Yasanın 2. maddesinde; “Bu Kanun
hükümlerine göre basılmış eserlerden maksat, neşredilmek üzere tabi aletleriyle
basılan veya sair her türlü vasıtalarla çoğaltılan yazılar ve resimler gibi
eserlerdir.” 3/2. maddesinde ise, “Basılmış eserlerin herkesin görebileceği veya
girebileceği yerlerde gösterilmesi veya asılması veya dağıtılması veya
dinletilmesi veya satılması veya satışa arzı ‘neşir’ sayılır.” hükümlerine yer
verilmiştir. Bu hükümler karşısında, basılmış bir yazı veya resim ya da maddi
varlığı bulunan bir eser bulunmalı ve bunun çoğaltılması, bu çoğaltmanın
“neşredilmek üzere yapılması” gerekmektedir. Bu suretle meydana getirilmiş bir
eserle işlenen suçtan dolayı kimlerin sorumlu olacağı ise Basın Yasasının 16.
maddesinde düzenlenmiş olup, maddenin 1. bendinde, “Mevkutelerle işlenen
suçlarda sorumluluk, suçu vücuda getiren yazıyı veya haberi yazan veya resmi
veya karikatürü yapan kimse ile beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu müdürüne
aittir.” denilmektedir.
Görüldüğü gibi, basın yoluyla suç işlenmesinden söz edilebilmesi için bir
eser meydana getirilmelidir yoksa, sadece kamuya yönelik duyurma, genele
iletme amacıyla basın toplantısı düzenlenmesi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunulması yeterli değildir. Çünkü, basın toplantısında yapılan
açıklama haber konusu niteliğinde olup, bu konuyu yazılı haber şeklinde kaleme
alan, eser haline getiren kişi Basın Yasası açısından sorumlu olacaktır. Basın
toplantısını düzenleyen kimsenin bu açıklaması suç konusu oluşturuyor ise, bu
eylem genel hükümler gereğince değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Nitekim
konu öğretide de ele alınmış olup; “Basın Yasasının 16. maddesi hükmüne göre,
haber, havadis vereni, belge sağlayanı, beyanat verip açıklamalarda bulunanı,
maddede öngörülen özel sorumluluk kapsamında görmek, bu kişilerin otomatik
sorumluluğunu kabul edebilme olanağı yoktur. 16. maddenin 1. bendi, özel
sorumluluk sistemi kapsamında olan kişileri sınırlayıcı bir biçimde sıralanmıştır.
Bu durumda “yazıyı yazan”, “haberi yazan”, “resmi yapan”, “karikatürü yapan”
dışında kalan kişilerin yayın yoluyla işlenen suçlardan sorumlu tutulabilmeleri,
özel sorumluluk sisteminin dışında, iştirakin genel kurallarının varlığı
kanıtlandığı hallerde söz konusu olabilir.” görüşüne yer verilerek basın
toplantısı yapan kişilerin basın yoluyla suç işlemeyeceği esası kabul edilmiştir.
(Erman-Özek, Açıklamalı Basın Kanunu, sh.120-122)
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;
Bir siyasi partinin genel başkanı olan sanık 22.6.1997 günü düzenlediği basın
toplantısında zamanın Cumhurbaşkanı hakkında açıklamalarda bulunmuş ve
konuya ilişkin olarak Yeni Günaydın, Milliyet, Akit gazetelerinde yayınlanan
haberlerde sanığa atfen “Demirel bunu niye yaptı? Akli melekelerinden bir
şey kaybettiğini düşünmek bile istemiyorum. Ancak bunu düşünmek
zorundayız; Medeni Yasada 70 yaşını geçenlerin miras bırakırken akli
dengesinin yerinde olup olmadığının incelendiği hatırlatılarak, “Demirel
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eğer akli melekelerindeki zaafı dolayısıyla bunları yapıyorsa, bunu da
milletin bilmesi lazım”; “Cumhurbaşkanıysan, Cumhurbaşkanlığını bil”
şeklindeki ibarelere yer verilmiştir. Dosya içeriğinden, sanık tarafından bu
açıklamaların yapılması ile yetinildiği, hatta açıklamanın yazılı metin halinde
dahi basın mensuplarına dağıtılmadığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar sanığın basın toplantısı sırasında söylediği sözlerin zamanın Cumhurbaşkanına karşı
küçültücü değer yargısını içerdiği hususunda bir kuşku yoksa da basın yoluyla
işlendiği kabul edilerek, hakkında tayin olunan temel cezanın T.C.K.’nın
158/son maddesi uyarınca artırılması olanaksızdır. Bu itibarla yerinde olmayan
Yerel Mahkeme “direnme hükmünün bozulmasına” karar verilmelidir.
Öte yandan Yerel Mahkemece suçun basın yoluyla işlendiği kabul edilmesine karşılık 4454 Sayılı Yasa hükümlerinin uygulanmaması da isabetsizdir.
3.9.1999 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4454 Sayılı
Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Yasanın 1. maddesinin 1. fıkrasında, “23 Nisan 1999 tarihine
kadar sorumlu müdür sıfatı ile işlenmiş suçlar dahil, basın yoluyla yahut sözlü
veya görüntülü yayın araçlarıyla işlenmiş olup ilgili kanun maddesinde
öngörülen şahsi hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı on iki yılı geçmeyen
suçlardan dolayı on iki yıl veya daha az şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezaya
mahkum edilmiş bulunan kimselerin cezalarının infazı ertelenmiştir.” ... hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum edilmiş bulunan kimselerin cezalarının
infazı ertelenmiştir.”,
3. fıkrasında, “ilgili kanun maddesinde öngörülen şahsi hürriyeti bağlayıcı
cezanın üst sınırı on iki yılı geçmeyen suçlardan dolayı birinci fıkrada sayılanlar
hakkında henüz takibata geçilmemiş veya hazırlık soruşturmasına girişilmiş
olmakla beraber dava açılmamış veya son soruşturma aşamasına geçilmiş
olmakla beraber henüz hüküm kurulmamış veya verilen hüküm kesinleşmemiş
ise, davanın açılması veya kesin hükme bağlanması ertelenir” hükümlerine yer
verilmiştir.
Madde metninden açıkça anlaşıldığı üzere, 23 Nisan 1999 tarihine kadar
basın yoluyla suç işlendiği iddiası ile yapılan kovuşturmalarda davanın açılması,
dava açılıp hükmün kesinleşmemiş olması halinde ise kesin hükme bağlanması
ertelenecektir. Somut olayda sanık hakkında Cumhurbaşkanına yayın yoluyla
hakaret suçundan dava açılmış olup, suç tarihi 23.6.1997 günüdür. bu nedenle
4454 Sayılı Yasanın 1. maddesi hükmü gereğince sanık hakkındaki davanın
ertelenmesi yerine, yüklenen suçtan mahkumiyet hükmü kurulması yasaya
aykırıdır ve “Yerel Mahkemenin kabulüne göre de hükmün bozulmasına”
karar verilmelidir.
Kurul Üyelerinden M.T. Okyay ise, “Sanık, suç teşkil eden konuşmasını
basın mensupları huzurunda, basında yayınlanmasını sağlamak amacıyla
yapmış ve basında da yayınlanmıştır, sonucuna katlanmalıdır. Hakkında
T.C.K.’nın 158/son maddesi uygulanmalıdır. Bu nedenle Yüksek Genel Kurulunun çoğunluk görüşüne karşıyım.” görüşüyle karşı oy kullanmıştır.
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SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle Yerel Mahkeme direnme hükmünün
BOZULMASINA karar verildi (CGK, 20.10.2000 tarih ve 185/ 186
sayılı Kararı)
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İkinci Bölüm

Ceza Dairesi Kararları
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Sanığın aşağıdaki kararda özetlenen dava konusu yazıyla Türk Hükümetini
kastederek tahkir etmekten ziyade gayri muayyen ve umumi bir mütalaa
verme amacında olduğu anlaşıldığından mahkumiyet kararı isabetsizdir.
(E. 1964/2076, K. 1965/950, K.T.4.5.1965)

... Dava mevzu yazıda, hepsi de (Eğer) şart edatını ihtiva eden (Hükümet;
Adalet müesseselerine baskı yaparsa, hükümet; Vatandaşın temel hakkına
hürmet etmez, seyahat, vicdan ve fikir hürriyetini, kendi hasis menfaati için
kısıtlarsa, Hükümet vatandaşın malını ve hayatını emniyet altında bulundurmazsa; Hükümet kendi iktidarının devamı için orduyu millete bir
umacı gibi gösterme yoluyla gayret sarf ederse; Hükümet kendi
beceriksizliğinin açıklarını ağır ve adaletsiz vergilerle vatandaşa yüklemek
suretiyle kapatmaya çalışırsa; ve Hükümet bir milleti iki kampa ayırmak
için vatandaşlar arasında nifak sokmakta devam ediyor, huzursuzluğun
başlıca sebebi olursa); cümlelerinden sonra bu şartların tahakkuku halinde
(o memlekette vatandaş demokratik anayasalarca tanınan “direnme
hakkını” kullanmak için tereddüt göstermemelidir) denilmek suretiyle
direnme hakkının kullanılmasını bu şartların tahakkukuna bağlamakta olduğu
görülmesine, muayyen bazı şartların tahakkuk etmiş olması takdirinde
demokratik anayasalarca tanınan direnme hakkının kullanılması gerekeceğini
ifade eden bir beyanın suç teşkil edebilmesi için (direnme hakkı)nın mevcut
olmaması lazım geldiği ve halbuki 1961 Anayasasının başlangıç bölümünde
(direnme hakkı) meşru bir hak olarak yer almış bulunduğu cihetle bazı şartlarda
bu hakkın kullanılacağına dair olan yazıda suç unsurunun mevcudiyetinden
bahsedilemeyeceğine, kaldı ki; yazının gerek (eğer) kelimesiyle başlayan ve
şarta bağlanan cümlelerin teker teker her biri gerekse yazının bütünü -biraz sert
olmakla beraber- normal siyasi tenkit hududunu aşan ve hükümetin manevi
şahsiyetini tahkir ve tezyifi tazammun eden bir mana taşımaktan uzak olduğu
gibi; aksi kabul edilse bile, yazıda ileri sürülen hususlardan hepsi de (eğer)
şartına bağlanmış ve bu şartların tahakkuk ettiğine dair yazıda en küçük bir ima
dahi mevcut bulunmamış olması itibariyle bu sözlerde -şart tahakkuk etmedikçehakaret ve tezyifin teşekkül ve tekevvün etmiş olduğunun kabule imkan
bulunmamasına, nihayet yazının sonundan (o memlekette vatandaş demokratik
anayasalarca tanınan direnme hakkını kullanmak için tereddüt göstermemelidir)
denilmesi de (Anayasaya) yerine cemi edatı ile (anayasalar)dan bahsedilmesi de;
Türk Hükümetini kasdetmekten ve ona natif olmaktan daha ziyade, gayri
muayyen ve umumi bir mütalaa verme gayesinin yazıda hakim olduğu intibaını
vermesine rağmen; bu hususlar nazara alınmadan aksinin kabulü ile yazılı
şekilde mahkumiyet kararı verilmesi;
Yolsuz, sanığın ve duruşmalı inceleme sırasındaki müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla varit bulunduğundan tebliğnamedeki onama isteğinin reddiyle
hükmün bu sebeplerden dolayı C.M.U.K.’un 321. maddesi uyarınca
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BOZULMASINA karar verildi... (Gündel, a.g.e., s.128)(1.C.D., 4.5.1965, tarih
ve 2076/, K. 950 sayılı Kararı)
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Sanık N. F. K. tarafından kaleme alınan ve aşağıdaki kararda belirtilen
ifadelerle, dava konusu yazıda T.C.K.’nın 159. Maddesi kapsamında yer
alan hükümeti tahkir ve tezyif suçu işlenmiş olup, verilen mahkumiyet
kararından bir isabetsizlik söz konusu değildir.
(E. 1966/748, K. 1966/878, K.T. 213.4.1966)
Sanıklardan A.K.’nın sorumlu Müdürü bulunduğu (Büyük Doğu) mecmuasının
14 Ekim 1964 tarihli ve 3 sayılı nüshasının 3’üncü sahifesinde diğer sanık
N.F.K. imzasıyla (Politikamız) başlığı altında yayınlanan yazıda “Zifiri
karanlıkta, silik ve belirtisiz bir zenci yüzü... bizim dış politikamız budur.
Milletlerarası Ana Siyaset Caddesinin renk renk (Neon) yazılarıyla
belirtilen, gök tırmalayıcı binaları arasında, bir arka mahalleye sığınmış
içinde isli bir idare lambası yanan bir kulübecikten başka bir şey değiliz.
Mısır, Cezayir ve Tunus’un, Suriye, Irak ve Hicaz’ın, hatta bazı sarı ve
siyah renkli insan ülkelerinin, bizimkinden daha aktif bir dış politikası var;
zira onlar içte ne olduklarıyla malum ve ona göre dışta sağladıkları varlık
hakkıyla mesut, yavaş yavaş gelişen, hiç değilse yerlerinde sayan tezatsız
memleketler... biz ise, kendini bir şey olmuş sanmanın mağrur rehni içinde,
hiçbir şey olamamanın iflasını bile idrakten aciz bir ruh kamaşması, derin
apışma ve bu hale bağlı hazin bir politika üzerindeyiz.”
“Dış politikanın günlük manası ve adi tekniğiyle hiçbir alakamız yok bizim... hedefimiz büyük manasıyla politika, iç ve dış her cepheyi saran
birleştiren ve ana sebebe irca eden büyük politika... işi böyle görünce
anlıyorum ki dış politikamızın bütün zaafı içten gelmektedir. İçi çürük bir
uzviyetin dışı sapsarıdır; ve dışardan gördüğümüz muamele ve ona karşı
davranışımız bu beniz uçukluğunun neticesidir.”
“Türkiye’deki simsarlarına, kendinden birer fert gibi değil, kazuratı gözüy-le bakan garplı, bunların elindeki politikayı da hapsahane=tabiriyle
mahkum adamın ‘maruzatı’ sayılmaktadır. Nasibi boyunca reddedilmek
olan ve maruzatın zalimden insaf ve merhamet istemekten başka hiçbir
dayanağı yoktur.”
“İradesine yüzde yüz zıt işler karşısında kalmış ‘İrade senindir’
denilince de iradesinin parça parça ve hasır altı edildiğine şahit olmuş bir
milletin, bundan tam 14 yıl evvel bir şahlanışında yere çaldığı kötü süvariyi
şimdi tekrar sırtında görmesi hem de ensesinden havayi tel=bağlı olarak
görmesi, milletle hükümet arasında en küçük dayanışmaya nasıl imkan
bırakabilir; ve bu acıklı hale istihza dolu gözlerle bakan garplının
karşısında hangi milli politikayla çıkılabilir? bu hal vaziyetin Hükümetin
politikası, erkek, ödlek, müdafaası, yatıştırma yollarını arcıyı, dışardan
ziyade içeriyi yatıştırmaya savaşçı, kötürüm ve kekeme olmaz da ne olur?”
“Bir de bu halin tam aksi olarak, hayat ve bu boşlukta mekan işgal etme
hakkını şahsiyet ve celadetiyle heykelleştiren bir Millet hayali vardır ki, o
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bize bugünkü şartlarımıza bakılınca çöplükte eşlenen horozun kendisini hazinede farz etmesi kadar uzaktır.”
“Bu hal böyle sürüp gittikçe, korkarım ki bir gün garplı:
- Vaziyetin tek suçsuzu ve asaletini bin bir vesile ile göstermiş olan Milletimize çabucak bir baş bulunmaz.
Tavsiyesine kadar gitmesin diye yazılı bulunmuştur.”
Bu yazıda; Türkiye’nin dış politikası, zifiri karanlıkta, silik ve belirsiz
bir zenci yüzüne benzetildikten, bu politikanın, Milletlerarası siyaset
caddesinden renk renk Neon gazlarıyla belirli gök tırmalayıcı binaları
arasında arka mahalleye sığınmış, içinde isli idare lambası yanan bir
kulübecikten başka bir şey olmadığına işaret olunduktan ve adları yazılı
bazı ülkelerin güttükleri aktif dış politikalara karşılık bizim ise kendini bir
şey olmuş sanmanın mağrur vehmi içinde hiçbir şey olamamanın iflasını
bile idrakten aciz hazin bir politika içinde olduğumuz kaydedildikten sonra
garplının bu politikanın Türkiye’de simsarlara kazurat gözüyle baktığı,
bunların elindeki politikayı, mahkumların maruzatı mahiyetinde saydığı,
Milletle Hükümet arasında en küçük bir dayanışmaya imkan olmadığı ve
garplının bu acıklı hale istihza dolu gözlerle baktığı, bu hal ve vaziyetin
hükümetin politikasının, ödlek, müdafaacı, yatıştırma yollarını arayıcı,
dışarıdan ziyade içeriyi yatıştırmaya savaşçı, kötürüm ve keme olmaz da ne
olacaktı, bu hal böyle sürüp gittikçe bir gün garplının Türk Milletine
kendinize çabucak bir baş bulunuz tavsiyesine kadar gitmesinden korktuğu
beyan edilerek, memleketin dış politikasını idare edenlere karşı hakaret ve
tecavüzde bulunduğu görülmüştür.
Sanık yazar Necip Fazıl Kısakürek, C. Savcısı tarafından tespit olunan
12.11.1964 günlü ifadesinde, bu yazı ve cümlelerin ağır hakareti tazammun
ettiğini kabul ve itiraf etmekle beraber bu söz ve yazıların Hükümete matuf
olmadığını, tenkidin ağırlığının, körü körüne Avrupalılaşmak, Türk’ün tarihi
şahsiyetini karartmak ve yine Türk’ün ruh köküne uzak kalmak temayülündeki
bir sınıfa ait olduğunu, bu sınıfın gazeteciler, profesörler, bakanlar ve daha nice
zümreleri içine alabileceğini, fakat bunlardan hiçbirini doğrudan doğruya hedef
tutmadığını, yazıda garplının simsarı diye gösterilen tipin ise bu zümreye dahil
ruh ve zihin haletinin bir timsali olup garplının buna kendinden bir unsur değil,
kazuratı diye baktığının yazıldığını, böylece bu ağır hareketin asla Hükümete
değil, muayyen, belli başlı bir düşünce sınıfına ait olduğunun ortada
bulunduğunu, eğer aynı düşünce sınıfına mensup bir bakan varsa onun da dahil
olduğunu, fakat bakanlık ve bakanlık vasfı dahil olmadığını, yazı bu gözle
okunacak olursa bu türlü zümrelerin elinde kalan Türk politikasının ki bu tesire
kapılan hükümet adamları da bulunabilir, acıklı hali muayyen bir mesuliyet
makamına değil, yine muayyen bir ruh haletin bağlanarak suçlandırıldığını ve
yazıdaki (bunların elindeki=politika) tabirinin de incelikten gelmekte ve o
zümrelerin telkin ve tesirlerini istihdaf ettiğini ileri sürmüş, ilk soruşturma ve
duruşmada bu yolda savunmada bulunmuş, diğer sanık derginin sorumlu
müdürü A.K. da bu yazıda hükümete hakaret mahiyetinde bir vasıf görmediğini
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söylemiş iseler de; metinden açıkça anlaşılacağı üzere sözü edilen yazıda konu
olarak Türkiye’nin dış politikası ele alınmış, bu politika, diğer bazı devletlerin
dış politikalarıyla da mukayese edildikten sonra bu politikayı idare edenlere yine
yukarıda yazılı cümlelerle hakaret ve tecavüzde bulunulduğu görülmüştür.
Bir memleketin dış politikasının, memleket içindeki sorumsuz bir zümre
tarafından değil, sorumlu hükümetler tarafından idare edildiği tartışmaya dahi
tahammülü olmayan bir gerçektir. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu
yana gelip geçmiş hükümetlerin programlarının incelenmesinde, dış politikaya
ait geniş yer verildiğinin görülmesi ve ayrıca 334 sayılı Yasanın 105’inci
maddesinde, başbakanın hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözeteceği
ve bakanlar kurulunun bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumlu
bulunduğunun yazılı bulunması da dış politikanın yürütülmesinin Hükümete ait
olduğunu açıkça göstermektedir. Durum böyle olunca sanık N.F.K.’nin yazıdaki
hedefinin hükümete değil, gazeteciler, profesörler vs. gibi bir zümreye matuf
olduğu yolundaki iddiası kabule değer görülmemiş, kaldı ki adı geçen yazar
hakaret ve tecavüzde bulunduğu ve dış politikayı idare ettiğini bildirdiği o
zümrenin hangisi olduğunu savunmalarından sarahat ve kesinlikle
bildirmemiştir. Bundan başka sözü geçen yazıda yer almış olan ... Milletle
Hükümet arasında en küçük dayanışmaya nasıl imkan bırakabilir ve bu acıklı
hale istihza dolu gözlerle bakan garplının karşısında hangi milli politikayla
çıkabilir. bu hal ve vaziyetin Hükümet politikası, ödlek, müdafaacı, yatıştırma
yollarını arayıcı, dışardan ziyade içeriyi yatıştırmaya savaşçı, kötürüm ve
kekeme olmaz da ne olur?7 ve (... bu hal böyle sürüp gittikçe korkarım ki bir
gün garplı:
- Vaziyetin tek suçsuzu ve asaletini bin bir vesile ile göstermiş olan Milletimize çabucak bir baş bulunuz tavsiyesine kadar gitmesin... cümleleri de
yazıdaki hedefin hükümet olduğunu belli etmektedir.
Ayrıca Ordinaryüs Profesör Dr. Sulhi Dönmezer, Profesör Dr. Naci Şensoy
ve Doçent Dr. Nevzat Gürelli’den kurulu bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen
20.10.1964 günlü raporda da,
“1- Yazının konu dış politikadır. Gayesi ise dış politikayı gören hükümeti
küçük düşürmektir.
2- Yazının 3’üncü paragrafında (batının Türkiye’de simsarlar) olarak
gösterilen kimseler kabine üyeleridir. Zira dış politikayı hükümet yürütür.
3- Yazı bütünü ile ve bilhassa 3 ve 4’üncü paragraflarında yazılı ibareler
batılı Devletlerin Türk Hükümeti üyelerine birer insan değil, hakarete layık birer
sufli varlık nazarıyla baktığını ifade etmektedir” denilmektedir.
Uygulanan T.C.K.’nın 235 sayılı kanunla değiştirilen 159’uncu maddesinin
2’nci fıkrası “Birinci fıkrada beyan olunan cürümlerin irtikabında muhatap adı
sarahaten zikredilmemiş olsa bile onlara matufiyetinde tereddüt edilmeyecek
derecede karineler varsa tecavüz sarahaten vuku bulmuş addolunur” hükmünü
ihtiva etmekte olmasına ve yukarıda açıklanan sebeple sözü edilen yazıdaki
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hakaret ve tecavüzün Hükümete matuf olduğuna kuşku olmadığına göre bu
bakımdan da yapılan uygulamada bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bu sebeplerle, karar yerinde gösterilen gerekçelere, mahkemenin tecelli eden
kanaat ve takdirine ve incelenen dosyaya göre her iki sanığın bir sebebi
kapsamayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün
tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, karar verildi... (Gündel, a.g.e.,
s.129) (1.C.D., 213.4.1966, tarih ve 748/878 sayılı İlamı)
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Aşağıdaki kararda özetlenen dava konusu yazıda hükümete yönelik yer
alan eleştirileri T.C.K.’nın 159. Maddesi kapsamında düzenlenen
“hükümetin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif
suçu kapsamında
değerlendirmek mümkün değildir.
( E. 1969/1137, K. 1969/1489, K.T.15.5.1969)
Ant Dergisinin 3 Ekim 1967 tarihli nüshasının 3. sahifesinde sanıklardan D.
G.Ö. imzasıyla yayınlanan (Amerika Kovulmadıkça) başlıklı yazıda;
Hükümet başkanının bir kafile ile Sovyet Rusya’ya yaptığı ziyaretten söz
açılarak Türk kafilesinin bu ziyaret dolayısıyla Sovyetlerle yapılacak
ekonomik işbirliğinin ne kadar yararlı olacağını anladıkları, Kıbrıs bağımsızlık görüşünün iki tarafça da benimsendiği, Başkanının “Türkiye’nin
dış politikası ipotek altında değildir” dediği ve Moskova’da Kosigin ile son
görüşleri için masaya oturduğu halde Milli Savunma Bakanının Ankara’da
Amerikan Savunma Bakanı Mc Namara ile aynı masaya oturup nükleer silahlanmaya hız verilmesi yolunda pazarlığa giriştiği, Başkanın kendi ulusal
çıkarlarımızı savunacak bir tutuma sahip olmadığı ileri sürüldükten sonra
söz Tumpane şirketindeki grevi durdurmak için hükümetçe alınan karara
getirilerek bu kararın eleştirildiği görülmüş ve iktidar partisinin tutarsızlık
içinde bulunduğu, Amerikan sömürüsüne maşalık ettiği öne sürülmüştür.
Mahkeme kararında da etrafıyla açıklandığı üzere, hukuki anlamda İktidar
partisi ile Hükümet mefhumu tamamıyla birbirlerinden ayrı bulunduğundan
Büyük Millet Meclisinde çoğunlukta bulunan ve iktidar partisi denilen siyasi bir
partinin politik görüş ve davranışlarına yöneltilen tenkitlerin hukuken hükümete
mal edilmesi mümkün olmadığı gibi; Başbakan veya diğer herhangi bir bakanın
bazı tutum ve hareketlerinin eleştirilmesinin Türk Ceza Kanununun 159.
maddesine göre “Hükümetin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif” suçunu teşkil
etmeyeceği de şüphesiz bulunmuştur.
Aynı derginin 6. sahifesinde yer alan (Grevin ertelenmesi, A.P. için yüz karasıdır) başlıklı yazıda da; Harp-İş Grevinin hükümet kararıyla ertelenmesi ele
alınıp eleştirilerek ve “... Demirel Hükümeti hiçbir bağımsız ülkede görülmemiş bir tutumla kendi vatandaşlarının haklarını değil, Amerikalıların
çıkarları-nı savunmak yolunu tutarak Harp-İş Grevini bir ay süre ile
erteledi”, “... De-mirel hükümeti Tumpane şirketi ve Amerikan silahlı
kuvvetlerinin temsilcisi gibi hareket ediyordu. Kendi vatandaşlarını
Amerikalılara ezdiriyordu” diye yazılmış ve ayrıca bu meselede Türk-İş’in
tutumu da yerildikten sonra yazının “grevi erteleme kararı Türkiye’yi
Amerikalılara peşkeş çeken A.P. iktidarı için ta-rihe geçecek bir utanç
vesikasıdır ve Türk işçisi kendi oylarına karşı işlenen bu ihaneti asla
unutmayacaktır” cümlesiyle sona erdiği anlaşılmıştır.
Bu yazıda da TCK.’nun 159. maddesinde suç sayılan “Hükümetin manevi
şahsiyetini tahkir ve tezyif” maksat ve amacı güdülmediği ve sadece alınmış
olan grevi erteleme kararının Türk işçilerinin yararına aykırı olduğunun sertçe
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bir dille tenkidinden ibaret kaldığı sonucuna varılmış, bu gibi eleştirmelerin
demokratik rejimlerde normal karşılanması Demokrasinin icaplarından
bulunmuş olmasına, mahkemenin tecelli eden kanaat ve takdirine göre
Cumhuriyet Savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle beraat
hükmünün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, karar verildi...
(Gündel, a.g.e., s.132)
(1.C.D., 15.5.1969, tarih ve 1137/1489 sayılı
Kararı )
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Hükümetin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif niteliği taşıdığı iddia edilen
ve aşağıdaki kararda özetlenen dava konusu yazıyla ilgili esaslı ve etraflı
bir şekilde inceleme yapılmaksızın mahkumiyete hükmedilmesi kanuna
aykırıdır.
(E.1969/747, K.1969/2630, K.T. 1.10.1969)

Yeni İstanbul Gazetesinin 12 Kasım 1967 tarihli nüshasının (Demirel-İnönü
oyunları ve Danıştay’ın kahramanlığı) adını taşıyan O.T. imzalı baş yazıda;
hükümetin manevi şahsiyetinin tahkir ve tezyif edildiği kabul edilerek bu
gazetenin yazı işleri müdürü bulunan sanığın mahkumiyetine hükmedilmiş ise
de;
Yayın yolu ile hükümetin manevi şahsiyetinin tahkir ve tezyif edilmiş sayılabilmesi, gazetede yayınlanan makalenin temel konusu ve hedefi bütün halinde göz
önünde tutularak yapılacak inceleme ve tahlilin, T.C.K.’nın 159. madde-sindeki
unsurları kapsadığının açık ve kesin surette anlaşılabilmesine bağlıdır.
Davaya sebep olan makalenin temel konusu, Kıbrıs meselesinde Türkiye
Devlet Adamları Demirel ile İnönü’nün gereken başarıyı gösterememeleri
ve bunun neticesi olarak da Türkiye Devletinin itibar ve haysiyetinin
zedelenmesine sebebiyet verilmiş bulunduğu, makalenin başından sonuna
kadar kaleme alınan cümleler ve kısımlardan hiçbir tereddüde yer
vermeyecek şekilde anlaşılmakta olduğu gibi, makalede hedef ise, Kıbrıs
işinde başarısız kalan devlet adamları, adları geçen mesul siyasilerin
tutumu, beceriksizlikleri bir bir ve bazen de sert bir tarzda tenkit
edilmesinden ibarettir. Nitekim yazının baş kısmında (Türk Devleti
Makarios’un ve Küçük Yunanistan’ın eğlencesi, dünyanın da alay mevzuu
haline gelmiştir), (Türk Devletinin Kıbrıs faciası ile birlikte utanç verici
duruma düşmesi... İsmet Paşa ve Demirel hükümetlerinin hassasiyetlerini
ve vazife duygularını asla harekete geçirmemiş...) denildikten sonra ve
gazetenin 7. sahifesinde (Denktaş bu garip ve haysiyet kırıcı siyaset
karşısında elinden geleni yapmış...) tarzındaki ileri sürülen düşünceler bütün
halinde incelenirse, Türk Hükümetinin mesul başkanlarının bahse konu Kıbrıs
meselesindeki yetersiz ve beceriksiz tutumlarının tenkidinden ibaret olduğu
neticesine varılır. Yazının başlığında ve yapılan tenkitlerde (Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti) değil ve fakat bu hükümete başkanlık eden siyaset
adamlarının adlarının yer alması ve her defasında adları geçen siyaset
adamlarının vazifelerinde başarısızlıkları mahiyetinin belirtilmekte olduğu
görülmüştür.
Makalede yer alan düşünceler ve ileri sürülen görüşler, makalenin bütün
halindeki konusu ve hedefi açısından gözden geçirilince ortada hükümetin
manevi şahsiyetinin tahkir ve tezyif edildiğini gösteren bir durumun mevcut
olmadığı kendiliğinden anlaşılır.
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Davaya sebep olan makaledeki fikirler topyekun bir bütün halinde göz
önünde tutulmaksızın, bunlardan bazılarının ne gibi sebeplerden dolayı hükümetin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif niteliğinde olduğu esaslı ve etraflı
bir şekilde incelenip tartışılmadan yazılı şekilde mahkumiyete hükmedilmiş
olması, kanuna aykırıdır.(... Çağlayan, a.g.e., s.281)
Yazarın Notu: Mahkemece, sanığın T.C.K.’nın 159, 173/son maddeleri uyarınca mahkumiyetine karar verilmiştir.
Karşı düşünce:
Sanıklar hakkında devletin emniyet kuvvetlerine ve askeri muhafaza kuvvetlerine
hakaret suçundan açılan davada ayrı ayrı unsurları içeren bu suçların
T.C.K.’nın 79. maddesinde yazılı olduğu üzere, fikri içtima kabulüne olanak
yoksa da, bildiri tüm halinde ele alındığında, top, tüfek ve panzer gibi başka
başka kuruluşlara ait sözcüklerin topluca hükümetin davranış tarzına
müteveccih bulunması itibariyle, ayrı suç şeklinde mütalaası mümkün
görülmemiştir.
Bildiride açıkça, hükümetten bahsedilmemiş bulunulsa dahi, özel bir kuruluş
veya örgüt tarafından sahip olunması imkanı olmayan araçlarla mücehhez, ezen
ve sömürenlerle birlikte hareketi iddia olunan yasa dışı bir rejim bulunan faşist
baskıyı uygulayan kuruluşun hükümet olduğunda tereddüt olamayacak derecede
açıklık bulunmaktadır. Bu nedenle yasaya uygun hükmün onanması görüşündeyiz.(1.C.D., 1.10.1969 tarih ve 747/2630 sayılı Kararı)
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Aşağıdaki kararda özetlenen yazıda hükümetin manevi şahsiyetine karşı
işlenmiş bir hakaret mevcut görülmediğinden beraat kararında isabetsizlik
söz konusu değildir.
(E.1969/2256, K.1969/2885, K.T.5.11.1969)
Yayın yolu ile hükümetin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif etmekten sanık
D.Ö. ve O.U.’nun yapılan duruşmaları sonunda: beraatlerine dair İstanbul 4.
Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 24.5.1969 gün ve ... sayılı hükmün ... gereği
konuşuldu ve aşağıdaki karar tespit edildi:
Yazıda hükümetin manevi şahsiyetine karşı bir hakaret mevcut görülmemiş ve (iktidar) kelimesi, çoğunluk partisine matuf olup (hükümet)
anlamına gelmemiş olmasına göre; C. Savcısının sübuta yöneltilen, takdire ilişen
ve yerin-de görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün tebliğnamedeki
düşünce gibi ONANMASINA karar verildi. (Çağlayan, a.g.e., s.279) (1.CD.
5.11.1969 tarih ve 2256/2885 sayılı Kararı)
Ortak Karşı Düşünce:
Milli egemenlik yönetimi, temsil usulüne dayanır. Millet egemenliğini, Anayasa’nın
koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanır. (Anayasa Maddi 4). Egemenlik yasama yetkisi (M.5) yürütme görevi (M.6) ve Yargı yetkisi (M.7)nden ibarettir.
Yürütme görevi, kanunlar çerçevesinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulu
tarafından yerine getirilir.
Anayasa’nın 84 ve 85 inci maddeleri gereğince Milletvekilleri seçiminde çoğun-luğu elde eden parti başkanı Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla
gö-revlendirilir. Siyasi iktidarı seçimle eline geçiren parti başkanı başbakan sıfatıyla yü-rütme görevini yerine getirecek olan hükümeti kurar. Böylece, yürütme
görevi siyasi iktidarı elde eden partiye mensup ve o parti başkanı tarafından
seçilen ve Cumhur-başkanınca atanan bir (siyasi kurul-hükümet) tarafından yerine
getirilir. Kısaca, yürütme görevi hukuken siyasi iktidarın tamamı tarafından değil
ve fakat ancak onun vazifelendirdiği ve hükümet adını alan (siyasi kurul) tarafından yapılır. Hü-kümette vazifelendirilenler dışında, siyasi iktidarı elinde bulunduran parti mensup-larının hukuken ve kanunen yürütme görevini yerine getirmeleri yani yürütme kuvvetini kullanmaları asla mümkün değildir. Başka deyimle,
siyasi iktidarı elinde bulunduran siyasi parti mensuplarının, hükümet olarak
görevlendirdiği kimseler dışında yürütme kuvvetini kullanmaları hiçbir şekilde
söz konusu olamaz.
Bu sebeplerle “iktidar” denilince, yürütme kuvveti olan hükümetin
anlaşılması lazım gelir.
Kaldı ki; T.C.K.’nın 159 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında aynen; (Birinci
fıkrada beyan olunan cürümlerin irtikabında muhatap, sarahaten zikredilmemiş
olsa bile, onlara matufiyetinde tereddüt edilemeyecek derecede karineler varsa,
tecavüz sarahaten vuku bulmuş addolunur) denilmekte olup sanıkların, kamu da-
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vasına konu yazıda kullanmış oldukları (iktidarın ihanetine ve maşalığına...)
sözlerinin, hükümete matufiyetinde hiçbir tereddüde yer olmadığından,
tecavüzün açıkça hükümete karşı yapıldığında şüphe yoktur. Doğan
Özgüden imzalı ve (Go Home Yankee) başlıklı yazı baştan sona kadar
incelendiğinde, siyasi iktidarı fiilen ve hukuken kullanan hükümete karşı
sarf edilen sözlerin tahkir ve tezyif edildiği açıkça anlaşılmaktadır. Bu
yazıda (iktidarın ihanetine ve maşalığına rağmen Amerika’nın kirli
oyunları... Amerika ile uşaklarının Türkiye’de barınmasına imkan
kalmayacaktır... Türkiye İşçi Partisinin... çorap örmek için Amerika’nın
Türkiye’deki maşaları dosyalar hazırlatmaktadırlar...) tarzında sarf edilen
tahkir ve tezyif edici sözlerin siyasi iktidarı kullanan hükümete değil de siyasi
partiye aidiyetini kabule mantıken ve hukuken imkan yoktur. Çünkü siyasi
iktidarı yani yürütme kuvvetini kullanan siyasi parti değil ve fakat o partiye
mensup kimselerden kurulu hükümettir. bu sebeplerle beraat hükmünün bozulması düşüncesindeyiz...
Üye
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Dava konusu olayda sarfedilen “senin de, hükümetin de...” şeklindeki
sözler nedeniyle sanık hakkında T.C.K.’nın 159’uncu maddesi ile ceza
tayini, kanuna aykırıdır.
(E.1969/3247, K.1969/3536, K.T.30.12.1969)
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünde Fen Memuru olan sanığın hadise günü
şube müdür yardımcısı Nihat Bilgin aralarında sanığın idare yardımlaşma
sandığından borç para almak istemesine adı geçen müdür yardımcısının
işlemi yapmaktan kaçınması yüzünden çıkan münakaşa sırasında müdür
yardımcısının sanığı dışarı çıkmaya davet ettiği ve çıkmaması üzerine (beni
devlet kuvveti çağırmaya mecbur etme, dışarı çık) dediğini yine çıkmayınca
(ben, bu partiye mensup isem, bu hükümetin idare adamı isem sana yapmayacağım yok) deyince; (senin de, hükümetin de...) diye tahkir edici sözler
sarf eylediği, kamu tanıkları Nihat Bilgin, Fahrettin Karaaslan ve diğerlerinin
ifadelerinden açıkça anlaşılmaktadır.
Sanığın sarf eylediği kabul olunan sözler, dileğini yerine getirmeyen müdür
muavinine ve onu bu vazifede tutanlara matuf olduğu anlaşılmakta bulunmasına
göre; işlenen fiil ile hükümetin manevi şahsiyeti arasında herhangi bir sebebiyet
münasebeti mevcut olmadığı gibi, (hükümet de seni tutuyorsa, senin de...
hükümetin de...) cümlesinde, sarf edilen sözler şartlı olup gerçek kastın bu
olmadığı da hadise sebebinden ve oluşundan anlaşılmakta bulunmasına rağmen
yerinde olmayan bazı düşüncelerle sanık için T.C.K.’nın 159’uncu maddesi ile
ceza tayini, kanuna aykırıdır (oybirliğiyle)... (M. Muhtar Çağlayan, Gerekçeli
Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, Genişletilmiş 3. Baskı, Yetkin
Yayınları, s.278)(1.CD. 30.12.1969 tarih ve 3247/3536 sayılı Kararı)

Sanığın suça konu telgrafında kullandığı kelime ve cümleler kül olarak
T.B.M.M.nin manevi şahsiyetine müteveccih olup, eyleminin T.C.K.’nın 159/1.
maddesine temas eylediği, bu husustaki delillerin tahlil, münakaşa ve takdirinin
yüksek vazifeli mahkemeye ait bulunduğu düşünülmeden yazılı şekilde hüküm
tesisi kanuna aykırıdır... Çağlayan, a.g.e., s.278)(4.CD. 20.10.1972 tarih ve
7058/7908 sayılı İlamı)
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Dava konusu yazıda yer alan ve aşağıdaki kararda belirtilen kelime ve
ifadeler hükümetin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif niteliği
taşımadığından beraat kararı yerindedir.
(E.1970/3400, K.1970/267 , K.T. 24.1.1970)

Ant Dergisinin 12 Aralık 1967 tarih ve 50 sayılı nüshasının 7’nci sahifesinde
“NATO kovulmalıdır” başlığını taşıyan ve H.B. adı altında üç sütun halinde
yayınlanan yazıda hükümetin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif
etmekten sanık H.N.H ve derginin sorumlu müdürü O.Y.U.’nun yapılan
duruşmaları sonunda: Beraatlerine dair İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinden
verilen 28.6.1969 gün ve ... sayılı hükmün ... gereği konuşuldu ve aşağıdaki
karar tespit edildi.
Sanıklardan Y.O.U.’nun sorumlu müdürü olduğu (ANT) dergisinin 12
Aralık 1967 tarihli nüshasında, diğer sanık H.N.H.’nin (H.B.) imzası ile
yayınladığı (NATO kovulmalıdır) başlıklı yazıda; Kıbrıs meselesinin bir
hezimet olarak nitelendirildiği görülmüş, bu hezimetin Türk halkına ve
Kıbrıslı soydaşlara bir zafermiş gibi yutturulmaya çalışıldığı, en hayati bir
davada Anglo-Amerikan emperyalizminin kendi çıkarları uğruna Türk
halkını çaresiz, kolu kanadı kırık bir duruma soktuğu ve Anglo-Amerikan
emperyalizminin sömürü ve çıkarlarını gözden uzak tutmaya çalışmanın
beyhude bulunduğu iddia olunmuş, Johnson’un Kıbrıs davasındaki tutumu
ve Türkiye’nin müdahale teşebbüsünü önlemesi ve devrin başbakanına
yazdığı mektup verilmiş ve A.P. liderinin söylediği öne sürülen (Türkiye
blöf yapmamıştır. Yumruğunu sıkmış ortaya koymuştur. Kıbrıslı
soydaşlarımızın haklarından vazgeçmeyeceğiz) sözü üstünde bazı
mütalaalar beyan edilmiş ve “... şimdi iktidarın Akdeniz’deki muazzam
çıkarları uğruna Türkiye ile çatışmak gibi talihsiz ve güç bir durumda
kalan Anglo-Amerikan emperyalizminin bütün çabası, yine bir takım
tavizlerle Türk halkının bağımlılığını artık kör parmağım görme dercesine
ortaya koyan son kepazeliği geçiştirmek, örtbas etmek yönündedir” diye
yazıldıktan sonra, Kıbrıs hezimetinin perde arkasından Anglo-Amerikan
emperyalizmi ile NATO’nun bulunduğu, Amerikan emperyalizminin
NATO’yu paravana yaparak çıkarlarını sağladığı tekrarlanmış ve ikili
anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesi ve Fransa’yı daha süresi
dolmadan NATO’dan çeken General De Gaulle’ün politikasına eğilmek
gerektir ve Türkiye’nin kendisini her bakımdan emperyalistlere bağımlı
kılan bütün anlaşmalardan, Paktlardan, üslerden arınmalıdır. Bütün
çabamız bu yola... diye yazıya son verilmiş olduğu görülmüştür.
Yazının umumi heyetinden ve yazıda geçen (A.P. lideri) ve (iktidar) kelimelerinden yazının hükümeti diğer tabirle Bakanlar Kurulunu değil, Kıbrıs
meselesinde takip edilen politikayı benimseyip destekleyen iktidar partisine
matuf olduğu anlaşılmış, “iktidar” kelimesinin hukuken bakanlar kurulunu ifade
edemeyeceği şüphesiz bulunmuş olmasına, karar yerinde gösterilen gerekçelere,
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mahkemenin vardığı netice ve kanaate göre; ... hükmün ONANMASINA karar
verildi... Çağlayan, a.g.e., s.278) (1.CD. 24.1.1970 tarih ve 3400/267 sayılı
Kararı)
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Sanık Ç.A. tarafından kaleme alınan ve aşağıdaki kararda dava konusu
bölümleri alıntılanan yazıda Büyük Millet Meclisini tahkir ve tezyif mahiyeti
bulunmadığı yönündeki kararın isabetli olduğu söylenemez.
( E. 1972/4820, K. 1973870, K.T.7.3.1973)
İstanbul’da yayınlanan Akşam gazetesinin 22 Mart 1971 günlü nüshasının 2’nci
sahifesinde Ç.A. imzalı (Parlamentoculuğa tanınan son şans) başlıklı yazıda,
(Bir parlamentoculuğun Türkiye’nin çağdışı düzeni ile özdeş bir kurum,
köhnemiş sosyal yapıyı yansıtmaktan başka hiçbir şeye yaramayan ve mutlaka başka bir düzeyde yeniden biçimlenmesi gereken bir tuzak olduğu
kanısındayız), daha sonra (Parlamentoculuğu kısır ve tutucu bir kurum olarak
görüyoruz. Buna rağmen bu parlamentoya tanınmış son şansı da sekterce
tenkit etmiyorum. Tutucu feodalite artığı, çağdışı, çürümüşlüğündeki
kurumun yerini yeni bir devrimci bir kurum alacaktır ve bu kurum da
devrimcilik olacak, karşı devrimci muhalefette olmayacaktır) cümleleri ile
Büyük Millet Meclisinin varlığını küçültme ve aşağılama suretiyle manevi
şahsiyetinin alenen tahkir ve tezyif edildiği gibi yine Akşam gazetesinin 9 Nisan
1971 tarihli nüshasının 2. sahifesinde (Hızlı Günler Yaşadık) başlıklı ve Ç. A. imzalı
yazıda da (Köhne sosyal yapı artık iyice çatırdamıştır. Türkiye’de parlamento
bir enkaz durumunda kalmıştır, ortalıkta... sosyal koşullarla taban tabana zıt
düştüğü için ortalıkta sadece cesedi kalmış olan parlamentonun yerini devrim
meclisi alacaktır) denilmektedir. Bu yazı ile de Büyük Millet Meclisi küçük
düşürülerek ve aşağılanarak manevi şahsiyeti tahkir ve tezyif edilmekte olduğu
açıkça anlaşılmaktadır.
Mahkeme heyeti çoğunluğu, bilirkişi mütalaasını esas alarak adı geçen gazetenin yazılı tarihlerde yayınlanan iki nüshasında yer alan bahse konu yazılar-da
Büyük Millet Meclisini tahkir ve tezyif mahiyeti bulunmadığı gerekçesiyle
sanıkların beraatlerine hüküm verilmiş ise de bu hükümde isabet yoktur.
Hakim ancak ve yalnız özel ve uzmanlık bilgisini gerektiren hallerde soruşturma görevini kolaylaştırmak üzere bilirkişiye müracaat edebilir. Bunun
dışında bilirkişiye başvurma hakimin resmi görevini yapmama veya başkasına
yaptırma mahiyetini taşıyabileceğinden kabul edilemez. Nitekim hakimin
bilirkişiye müracaatının mecburi olduğu haller Ceza Usulü Kanunumuzda
(Madde74, 79, 83, 84) birer birer sayılarak gösterilmiştir.
Bu itibarla dava konusu yazılı bilirkişi incelemesini gerektiren mahiyette
değildir. Bu gibi konuları hakimlerin umumi ve mesleki bilgilerinin ışığı altında
incelemeleri gerekir. Nitekim Yargıtay Yerleşik İçtihadı da (Yargıtay Ceza
Genel Kurulunun 22.2.1971 gün, Esas 1970/164, Karar 1971/52, Birinci Ceza
Dairesinin 2.7.1973 gün, Esas 1973/109, Karar 1973/397, Birinci Ceza Dairesinin
18.3.1972 gün, Esas 1972/613, Karar 1972/1284) böyledir.
Kanunun sözüne, özüne ve maksadına uygun olmayan bazı düşüncelerle
yazılı şekilde sanıkların beraatlerine hükmedilmesi,
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Kanuna aykırı, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görüldüğünden hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı BOZULMASINA karar verildi... (Gündel, a.g.e., s.137)( 1.CD. 7.3.1973 tarih ve 4820/
3870 sayılı Kararı )
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Dava konusu bildiriyi dağıtan sanığın bildirinin içeriğini bildiği
anlaşıldığından beraat kararı verilmesi usule ve kanuna aykırıdır.
(E.1977/1702, K.1977/1633, K.T.6.5.1977)
... 5680 sayılı Basın Kanununun 16/4. maddesi hükmüne göre, mevkute tarifine
girmeyen eserlerde ceza sorumluluğu, serin müellif muharrir, mütercim veya
tersim edenin, fail belli olmazsa veya hakkında dava açılamazsa naşire, naşir
belli değilse tabi’e, o da bilinemediği takdirde, bilerek satana ve dağıtana aittir.
Maddenin son kısmında yer alan “bilerek” kelimesinden amaç, eserin suç
teşkil edip etmediğini bilmek olmayıp, münderecatına vakıf olmaktır.
Bu durumda önemli olan, sanığın dağıttığını kendisinin de kabul ettiği
bildirinin münderecatına vakıf olup olmadığının tespitidir. Şayet vakıf ise,
ondan sonra bildirinin suç teşkil edip etmediğinin takdiri gerekir.
Sanık Devlet Güvenlik Mahkemesi C.Savcılığınca tespit edilen 29.4.1976
günlü ifadesinde bildiriyi dağıtmak üzere aldığında ‘“şöyle bir baktım, içerisindeki fikirlerin kendi fikrime uygun olduğu sonucuna vardım, bu sebeple
dağıtmaya başladım”, aynı mahkeme yedek hakimliğindeki savunmasında
“bildiriyi tam okumadım. Bir göz gezdirmiştim” demektedir.
14.1.1977 günlü oturumda hazır bulunan sanık vekilinin “müvekkilim
sempati duyduğu bildiriden almış, okumuş ve orada bulunan birkaç kişiye
dağıtmış” şeklindeki savunmasına iştirak ettiğini beyan etmiştir.
Sanığın C.Savcısı, Yedek Hakim ve duruşmadaki bu bayanlarından, dava
konusu bildiriyi okuduğu ve böylece münderecatına vakıf olduğu ve ondan
sonra dağıttığı açık olarak anlaşılmaktadır.
28.4.1976 günlü zabıt varakasında da açıklandığı üzere, aynı gün evinde
yapılan aramada elde edilen kitaplardan ve safahattaki savunmalarından siyasi
görüşü anlaşılan sanığın, olay mahalline gelen zabıta mensuplarını gördüğün-de,
45 adet bildiri ile kaçmaya başlaması ve Üniversite 4. sınıf talebesi olan sa-nığın,
dava konusu bildirileri emsali olmayan lise talebelerine dağıtması da, bildirinin
münderecatına vakıf olduğunun kabulü görüşünü desteklemektedir.
Yukarıdan beri izah olunan gerçekler karşısında, mahkemenin sanığın dava
konusu bildiriyi münderecatına vakıf olmadan dağıttığı yolundaki kabulü,
vakıanın oluşuna uygun düşmemektedir.
Bu duruma göre, sanığın dava konusu edilen bildiriyi münderecatına vakıf
olarak dağıttığının kabulü ile bildiride yer alan sözlerin suç teşkil dip etmediğinin takdiri gerekirken yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, usule ve
kanuna aykırıdır. Çağlayan, a.g.e., s.1143)(9.CD, 6.5.1977 tarih ve 1702/1633
sayılı Kararı)
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Kitabın yazarının notu: Sanık hakkında, T.C.K.’nın 159/1 ve 312. maddelerine
muhalefet suçlarından kamu davası açılmıştır.
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Suça konu bildiride yer alan ve aşağıdaki kararda belirtilen kimi ifadeler
142/3/6 ve 159/1 maddesine göre suç teşkil etmesine rağmen bunlardan
beraat verilmesi ve bildiride T.C.K.’nın 312/2.maddesindeki suçu oluşturan
başka sözler olmadığı halde mahkumiyete hükmedilmesi yasaya aykırıdır.
(E. 1979/4093, K. 1979/4346, K.T.23.10.1979)
1. Suça konu bildirinin muhtelif yerlerinde geçen (faşist devlet) sözünün ,
Cumhuriyete yönelik olmayıp, hükümete matuf ve onun icraatı için kullanıldığı,
bu mealdeki sözlerle oluşan tahkir ve tezyifin devleti değil, tek tek sayılan
olaylar dolayısıyla, icra organını (hükümeti) hedef aldığı görüldüğünden C.
Savcısının bu cihetle matuf temyiz itirazı ile, tebliğnamenin 1/b bendindeki
düşüncenin reddiyle bu suçtan verilen beraat hükmünün isteme aykırı olarak
onanmasına;
II.a) Dağıtılan bildiride yer alan “... Kürt ulusu üzerindeki milli zulüm
artarak sürdü... Kürt milleti üzerindeki milli zulüm sona ermelidir... komando baskısı Kürt emekçisini ezmeye devam etti... askeri manevra adı altında Kürt ulusunu toptan imha etmenin provaları yapıldığı...” şeklindeki
sözlerle, milli duyguları zayıflatıp, yok etmek ve milli bütünlüğü bozmak
amacıyla T.C.K.’nın 142/3./6. maddesine uyan propaganda yapıldığı;
b) “... Hükümet sivil sıkıyönetim adı altında halk üzerinde faşist devlet
terörünü artırdı... İşkenceciler faşist katiller ödüllendirildi... halkımız, yabancı emperyalist sömürgeye peşkeş çekildi... emperyalistlerle kölelik
anlaşmaları imzalandı... hakim sınıfların faşist devletini ayakta tutmak, bu
sömürü ve zulüm düzenini korumak için çalışmaktadır.... Faşist devletin
valileri, olağanüstü yetkilerle donatılmaktadır...” gibi ve benzeri sözlerle,
tenkit sınırı aşılıp, taşılarak hükümetin manevi şahsiyetinin T.C.K.’nın 159/1.
maddesine mümas şekilde tahkir ve tezyif edildiği;
Anlaşıldığı halde bu iki suçtan mahkumiyet yerine beraat kararı verilmesi,
III. Yukarıda II-a ve b bentlerde yazılı suç teşkil eden fiiller dışında,
T.C.K.’nın 312/2.maddesindeki suçu oluşturan başkaca sözler bulunmadığı
halde, gerekçe ve sonuç kısmı birbirini tutmayan ve bildiri kapsamına uygun
düşmeyen bilirkişi mütalaasına dayanılarak, bu suçtan ötürü, beraat yerine,
mahkumiyete hükmedilmesi,
IV. Sanığa İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 13.9.1978 günlü kararı in-faz
evrakıyla birlikte celp edilip incelenerek tekerrüre esas teşkil edip etmeyeceğinin araştırmasız bırakılması;
Yasaya aykırı C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, karar
verildi... (Gündel, a.g.e., s.143)
(9.C.D., 23.10.1979 tarih ve 4093/4346
sayılı Kararı)
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Suç konusu yazılar sanık tarafından kaleme alındığından “yazı işleri müdürlerinin hürriyeti bağlayıcı cezalarının paraya çevrilmesini düzenleyen”
yasa hükmünün sanığa uygulanması mümkün değildir.
(E. 1980/1987, K.1980/2023, K.T. 7.5.1980)
Suç konusu yazılar, sanık tarafından kaleme alınmış olmasına göre; 5680 sayılı
Basın Kanununun değişik 16/1. maddesi ile getirilen yazı işleri müdürlerinin
hürriyeti bağlayıcı cezalarının paraya çevrilmesi zorunluluğundan
yararlandırılamaz. Bu gibi kimseler, ancak mahkum oldukları hürriyeti bağlayıcı
cezanın miktarına göre; şartlarının tahakkukunda, 647 sayılı Kanunun 4.
maddesi hükümlerinden istifade edebilirler.
Sanığın mahkum olduğu hürriyeti bağlayıcı cezalar da kısa süreli değildir.
Hal böyle iken, sanık hakkında 5680 sayılı Kanunun 16/1. maddesi delaletiyle 647 sayılı Kanunun 4. maddesinin uygulanması yolsuzluğu aleyhte
bozma sebebi sayılmamıştır.
Sanığın, bizzat kaleme alıp Vatan gazetesinin 17.1.1977 ila 11.2.1977 tarihli
nüshalarında tefrika halinde yayınladığı (Ser verip sır vermeyen bir yiğitİbrahim Kalpakkaya’nın hayatı ve mücadelesi) başlıklı yazı ile dava
açıldıktan sonra, bu tefrikanın aynen yayınlandığı ve aynı adı taşıyan kitap
münderecatına nazaran, suçlarının sübutunda ve vasfının tayininde usul ve
kanuna aykırı bir cihet görülmemiştir. Ancak;
Ağır para cezası taksit sürelerinin gösterilmemesi, kanuna aykırıdır...
Çağlayan, a.g.e., s.1141) (9.CD. 7.5.1980 tarih ve 1987/2023 sayılı Kararı)

113

Hacı Ali Özhan

Dava konusu “Kahrolsun Türkiye” şeklindeki sözle T.C.K.’nın 159.
Maddesinde düzenlenen suç işlendiğinden mahkumiyet kararı isabetlidir.
(E.1980/1281, K.1980/2368, K.T.28.5.1980)
... Toplanan deliller, leh ve aleyhe olan şahadet karar yerinde incelenip sanığın
olay günü talebeler arasında çıkan bir çatışma sebebiyle emniyet otomobiline bindirildiği sırada (Kahrolsun Türkiye) diye birkaç kez bağırdığının
sübutu kabul, oy niteliğine ve soruşturma sonuçlarına uygun bir şekilde ve
Türkiye kelimesiyle Türklüğü kastettiği göz önünde tutularak vasfı tayin, cezayı
azaltıcı bir sebep bulunmadığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle
reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik
görülmemiş olduğundan sanık vekilinin temyiz itirazları, duruşmalı inceleme
sırasındaki savunmaları ve tahkikat noksanlığı sebebiyle bozma isteyen
tebliğnamedeki düşünce yerinde görülmediğinden reddiyle usul ve Kanuna
uygun bulunan hükmün ONANMASINA, karar verildi. (Gündel, a.g.e., s.144)
KARŞI GÖRÜŞ:
T.C.K.’nın 159’uncu maddesiyle korunan kurum ve kuruluşlar tahdidi ve ta-didi
olarak belirlenmiştir. Bunların içinde “Türkiye” yoktur. Türkiye kelime-si,
kullanıldığı yere, zamana ve biçime göre değişik anlamlar kazanır.
T.C.K.’nın 1. maddesinin “Kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil ile
kimseye ceza verilemez” açık hükmü karşısında, amacın Türklüğü tahkir olduğu
kesinlikle belli olmadığı halde, amaçtan hareket edilerek, sanık aleyhine
genişletici bir yorumla mahkumiyet kararı verilmesi mümkün olmadığı cihetle
çoğunluk görüşüne katılmıyoruz... (Gündel, a.g.e., s.144)
Üye
Ö.F.Yöndem

Üye
M.Uygun

(9.C.D., 28.5.1980 tarih ve 1281/2368 sayılı Kararı)
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Sanığın dava konusu küfürleri söylediğinde bilincinin yerinde olmaması ve
sarhoş olması atılı suçun yasal öğelerinin tamamlanmadığını
gösterdiğinden mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.
( E. 1982/2454, K. 1982/2772, K.T.15.9. 1982)
... T.C.K.’nın 159. maddesine muhalefet suçuna gelince;
13.8.1981 günlü doktor raporuyla tespit edildiği üzere aşırı derecede alkol alan
ve şuuru bulanık hale gelen sanık bu durumu sebebiyle önüne gelen her şeye ve
herkese sövüp sayarak saldırmış etrafı birbirine katmıştır. Mobiletli çocuğa ve
mobiletine, terziye ve makinesine, tüm gözlüklülere taşa toprağa ve bu meyanda
hükümete ve devlete küfredip saldırmıştır. Bu oluş kendi bütünlüğü içinde değerlendirildiğinde, sanığın özel kasıtla hükümete ve devlete müteveccihen sövme-diği,
saldırganlık kavramı içinde mütalaa edilecek biçimde vaki küfürleri arasında devlet ve
hükümet sözcüklerinin de taş ve toprak sözcükleri gibi sarf edildiği na-zara alınmadan
ve bu itibarla müsnet suçun manevi unsuru kast itibariyle tekev-vün etmediği
gözetilmeden bu suçtan da mahkumiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan T.C.K.’nın 159. maddesine muhalefet suçuna ilişkin hükmün bu
sebeplerden dolayı BOZULMASINA, karar verildi... (9.C.D, 15.9.1982, tarih
ve 2454/2772 sayılı Kararı)
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“Ulan asker, ben de askerlik yaptım, senin ananı, avradını ... ederim. Polisin de,
bekçinin de, askerin de anasını avradını ... ederim” şeklindeki sözlerinden dolayı
sanığa verilen mahkumiyet, T.C.K.’nın 159. maddesindeki kast unsuru tam
olarak gerçekleşmediğinden yasaya aykırıdır.
(E. 1983/688, K. 1983/826, K.T.18.3.1983)
....T.C.K.’nın 159. maddesindeki kasıt unsurunun, olayın akışının kül halinde
değerlendirilmesi ile takdir ve tespiti gerekir.
Sarhoş olan sanığın gittiği genelev odasına alınmamasından doğan münakaşa-dan dolayı kendisini genelevden çıkaran Polis Memuru Osman ile inzibat
eri şahit Mehmet’e “Ulan asker, ben de askerlik yaptım, senin ananı, avradını ...
ederim. Polisin de, bekçinin de, askerin de anasını avradını ... ederim” şeklinde
küfür ve hakareti mutazammın sözleri olayın akışı içinde kül halinde
değerlendirildiğinde kendisine müdahale eden görevlilere muzaf olduğu ve bu itibarla
T.C.K.’nın 266. maddesine mümas bulunduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm
kurulması,
Kanuna aykırı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş
olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, karar verildi...
(Gündel, a.g.e., s.151)(9.C.D, 18.3.1983., tarih ve 688/826 sayılı Kararı)
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Müştekiye yönelik aşağıdaki kararda belirtilen sövme fiilinden ibaret dava
konusu sözde tahkir kastının bulunmaması nedeniyle mahkumiyet kararı
isabetsizdir.
(E 1983/576, K. 1983/599, K.T. 9.3.1983)
... Her ne kadar tefhim ile hükmün esasını teşkil eden kısa kararda hapis yerine
hapis denilmişse de kısa kararın devamında tecile yer olmadığı şeklindeki
kabulün gerekçesi yazılırken yapılan açıklamadan bu yanlışlığın maddi hatadan
doğduğu sonucuna ulaşılmış olmakla tebliğnamenin birinci bendindeki
düşünceye iştirak edilmemiştir.
Müteahhit olan sanık ile işçisi olan müşteki arasında, ücretin
ödenmemesi yüzünden çıkan tartışmada müştekinin “Seni şikayet edip
devlet eliyle alacağımı alırım...” demesine karşılık sanığın da “Seni de
devleti de Sk ederim” şeklindeki cevabının müştekiye yönelik sövmeden
ibaret olmasına, olayın akışı içinde sanığın rejime (Cumhuriyete) yönelik tahkir
kastının bulunmamasına göre, yasal unsurları itibariyle oluşmayan müsnet
suçtan beraat yerine yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,
Kanuna aykırı ve sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA karar verildi... (Gündel, a.g.e., s.150)(9.C.D., 9.3.1983 tarih
ve576/599 sayılı Kararı)
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Cezaevinden başka bir cezaevindeki arkadaşına yazdığı mektup,
bulunduğu yer cezaevi görevlisi tarafından açılıp okunmak suretiyle
kontrol edilmiş olan sanığın dava konusu eylemde suçun var olması için
gerekli aleniyet unsuru gerçekleşmediğinden verilen beraat
kararı
isabetlidir.
(E.1983/2852, K. 1983/2913, K.T.,18.11.1983)
.....Sanığın tutuklu bulunduğu Konya Askeri Cezaevinden başka bir cezaevindeki arkadaşına yazdığı mektup, bulunduğu yer cezaevi görevlisi
tarafından açılıp okunmak suretiyle kontrol edilmiş ve görevlinin mektup
muhtevasında suç bulunduğu şeklindeki ihbarı üzerine merciine intikal
ettirilmiştir.
Bu oluşa göre; Y.C.G. Kurulunun 5.12.1966 gün 276/456 sayılı kararında da
belirtildiği üzere fiilin suç teşkil etmesi için gerekli olan aleniyet unsurunun
gerçekleşmediği mahkemece gerekçeler gösterilerek kabul ve takdir kılınmış
olduğundan mektup muhtevasının müsnet suçu oluşturup oluşturmayacağı
hususu incelenmeksizin Cumhuriyet Savcısının, yerinde görülmeyen temyiz
itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA karar verildi. (Gündel, a.g.e.,
s.151)
KARŞI OY:
Aleniyet deyimi suçun “Herhangi bir kimsenin görüş işitebileceği bir yerde
işlemesini” belirler. Aleniyette esas olan suçun başkaları tarafından görülüp,
işitilebilecek surette işlenmesidir.
Tutuklu bulunan sanık, başka bir cezaevinde olan arkadaşına yazdığı
mektubun idarece açılıp okunarak kapsamının öğrenileceğini bilmektedir.
Bu husus, olayın cereyan tarzı ve sanığın Synt. Yard. Savcısına verdiği
14.4.1982 günlü “Ben bu mektubun cezaevi idaresince okunacağını biliyordum
ve Mahkemelerin yargılamaları sonucunda dikkatleri çekilmesini düşünmüştüm.
bu konuda hakkımda soruşturma yapılacağını bilmiyordum, daha doğrusu tahmin
etmiyordum” şeklindeki savunmasından anlaşılmaktadır.
Olayda, aleniyet unsuru gerçekleştiği halde, bu unsurun oluşmadığından
bahisle yazılı olduğu şekilde sanığın beraatine karar verilmesi,
Yasaya aykırı olduğundan, hükmün bozulmasına karar verilmesi gerektiği
görüşündeyim... (Gündel, a.g.e., s.151)
Üye
S.Tüzün
(9.C.D, 18.11.1983, tarih ve 2852/2913 sayılı Kararı)
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Davaya konu olan aşağıdaki ifadenin sanıklar tarafından yazıldığının ispat
edilememesi sanıklara atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleşmediğini
gösterdiğinden verilen mahkumiyet kararı yerinde değidir.
(E.. 1985/1253, K. 1985/2582, K.T.8.5.1985)
... Sanıklar H.M., A.K. ve K.D.’nin kapatılan Türkiye Sosyalist İşçi Partisinin
1.2.1976 günü Edirne’de düzenlediği mitinge davet niteliğindeki “işçiler,
emekçiler, yurtseverler” başlıklı bildiriyi dağıtmak üzere Uzunköprü
ilçesine geldikleri ve suç konusu bildiriyi dağıtıp ayrıca 29.1.1976 günlü
görgü zabıt varakasında belirtilen sloganları da duvarlara yazdıkları,
dosyada mevcut delillerden anlaşılmaktadır.
Ancak gerek alınan görgü ve gerekse aynı tarihli olay zabıt varakalarında
zikredilmeyen, ikrarlarında yer almayan ve fotoğrafı dosyaya ne şekilde konulduğu belirlenemeyen “hükümet halk düşmanı” ibaresinin bizzat
sanıklar tarafından yazıldığını ortaya koyacak herhangi bir delilin elde
edilememesine, suç konusu bildiride yer alan “iktidar” sözcüğünün ise
T.C.K.’nın 159. maddesinde korunan “hükümet’in manevi şahsiyeti” ile eş
anlamlı olmayıp, iktidarın millet hakimiyetini kullananlara, görev ve
sorumluluklarının karşılığı ve gerçekleştirme aracı olarak verilen yetkilerden
ibaret bulunmasına, Hükümetin ise yürütme kuvvetini temsil eden Anayasal
organın bütününü teşkil etmesine, bu itibarla iktidar sözcüğünün özellikle
olayda hükümeti açık olarak istihdaf etmemesine göre unsurları oluşmayan
müsnet suçtan sanıkların beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyet hükmü tesisi,
Kanuna aykırı sanıklar A.K. ve K.D. vekilleri ve sanık H. M.’nin temyiz
itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı
tebliğnamedeki istem gibi BOZULMASINA, karar verildi... (Gündel, a.g.e.,
s.153)(9.C.D, 8.5.1985, 1253/2582 sayılı Kararı)
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Sanığın dağıttığı ve Mamak-Balgat katliamları olarak bilinen olaylar
nedeniyle, o tarihlerde yürütme gücünü elinde bulunduranların ve bazı
devlet güçlerinin kanlı olaylara neden olduğu, yeterli önlemlerin alınmadığı
ve sonuçta (Faşistler) olarak adlandırılan bir kesimin eylemlerine karşı
savunma hakkı doğduğu, varılacak yere kan içinde varılacağı ve zaferin
tırnakla sökülüp alınacağı şeklinde ifadeler içeren bildiride belli bir hareketi gerçekleştirmeye yönelik etkili ve inandırıcı bir çağrının
bulunmaması ve belli bir kesimin diğer kesime kin ve düşmanlığını
sağlayacak özellik ve kapsamın olmaması nedeniyle TCK’nin 312/1-2
kapsamında değildir.
(E. 1985/4937, K. 1985/5298, K.T.20.11.1985)
Halkı suç işlemeye tahrik etmekten sanık İdris Demircioğlu’nun bozma üzerine
yapılan yargılanması sonunda; T.C.K.’nın 312/1-2 nci maddeleri uyarınca 6 ay
hapis, 100 lira ağır para cezasıyla hükümlülüğüne, zoralıma dair ANKARA 2.
Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 25.10.1984 gün ve 29 esas 143 karar sayılı
hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş
olduğundan dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Davanın konusunu, sanık tarafından dağıtılan (halkımıza) başlıklı (Balgatlı
Devrimciler) anonim imzalı, tek sayfa teksir yazı oluşturmaktadır.
Yazı içeriği tümü ile incelendiğinde özetle 12 Eylül 1980 tarihinden öncesinde sürüp giden şiddet olaylarından olup sonradan Sıkıyönetim Mahkemelerinde dava konusu yapılan ve kamuoyunda (Mamak-Balgat katliamları)
biçiminde adlandırılıp bilinen olaylar nedeniyle, o tarihlerde yürütme gücünü
elinde bulunduranların ve bazı devlet güçlerinin yanlı sayılabilecek ilgisizliği
eleştirilerek bu umursamaz tutumun kanlı olaylara neden olduğu, yeterli
önlemlerin alınmadığı ve sonuçta (Faşistler) olarak adlandırılan bir kesimin
eylemlerine karşı savunma hakkı doğduğu, varılacak yere kan içinde varılacağı
ve zaferin tırnakla sökülüp alınacağı vurgulanmaktadır.
Davanın konusuna göre sorun; bu bildiride “TAHRİK”in var olup olmadığıdır.
Tahrik’in varlığı, sosyal disiplini ağır biçimde bozan, zarar veren veya zarar
verme tehlikesini taşır nitelikteki eylemlere yönelik kışkırtmanın amaçlanması
ile saptanmalıdır.
Yazılı bildiri belli sözcük ve bölümleri ile alınarak değil, tümü ile değerlendirilmelidir. Doç.Dr. Köksal Bayraktar’ın (suç işlemeye tahrik cürmü sayfa
182) açıklamasından da anlaşılacağı gibi, hareketin tahrik cürmünün maddi
ögesini oluşturması ve suçun gerçekleşebilmesi için itici bir özelliğe, kapsama
sahip olması gerekir. Etkili ve inandırıcı bir çağrı, tahrik kavramı ile birlikte
bulunmalıdır. Dolaylı etkilemeler tahrik kavramı için yeterli sayılamaz. Tahriki
oluşturan hareket, yöneldiği kişilerin suç işlemelerini isteyici, sağlayıcı bir
özelliğe ve kapsama sahip olabilmelidir. Bu nedenledir ki, tahriki ortaya çıkaran
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sözlerde, yayın araçlarında, tahrikle ulaşılmak istenen amacın açıklıkla
belirtilmesi ve bunun gerçekleşmesine doğrudan doğruya yönelen bir hareket
biçiminin bulunması ve başka bir anlatımla güdülen amaç ile tahrik hareketi
arasında yakın bağların varolması gerekmektedir. Contieri, Schönke, Schröder
ve Garraud gibi yazarlara da refrans yapılan bu açıklama karşısında bildiri tümü
ile değerlendirilecek olursa;
Aktarılan olayların gerçekliğinden hareket edilmekle birlikte, belli bir hareketi
gerçekleştirmeye yönelik etkili ve inandırıcı bir çağrının bulunmadığı, bildiri ile
yönelinen kişilerin suç işlemelerini isteyen veya belli bir kesimin diğer kesime
kin ve düşmanlığını sağlayacak özellik ve kapsam taşımayıp, basında
kamuoyunda ve mahkeme dosyalarında (katliam) olarak nitelenen olaylara karşı
yönetimin ilgisizliği ve önlemlerin yetersizliği ile nefretin vurgulandığı,
amaçlanan (zafer)in -ki bu sözcükle (savunma hakkı) kastolunmaktadır- tırnakla
sökülüp alınacağı, ancak bunun için (kan içinden) geçileceğinden söz edilirken
bildiriye neden olan (Mamak ve Balgat katliamları)nın kastolunduğu
anlaşılmalıdır. Bu durumda, yazılı bildiride eleştiri sınırı aşılmış olmakla
birlikte, halkı kanuna uymamaya tahrik kastı ile suçun diğer ögelerinin
varlığından söz etmek olanağı yok iken (itaatsizlik) sayılacak hangi eylem ve
davranış biçimlerinin tahrik edildiği açıkça gösterilmeden ve gerekçeye
uygulama maddesinde yeri bulunmayan (teşvik) ögesi de katılmak suretiyle
hükümlülük kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş, sanık vekilinin temyiz
itirazları bu açıdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenle
BOZULMASINA, karar verildi. (8.CD., 20.11.1985 tarih ve 4937/5298 sayılı
İlamı)
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Basın yoluyla “zina suçunu müstehçen biçimde övmek”le suçlanan
sanıklara sanıklara yüklenen suç gerçekleşmediğinden beraat kararında
isabetsizlik yoktur.
(E. 1985/872, 1985/1682)
Basın yoluyla kanunun suç saydığı bir fiili övmek, müstehcen yazı yazmak,
edebe muhalif hareketten sanıklar R. Y., E. F. Ş. (E.)’nin yapılan yargılanmaları
sonunda sanıkların yüklenen suçun oluşmadığından bahisle beraatlerine dair
İSTANBUL 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 25.12.1984 gün ve 500 esas
818 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi C. Savcısı
tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
OLAY:
Sanık F.E. tarafından yazılıp, sanık R. Y.’nin ortak ve mümessili bulunduğu A.
Yayınevince yayınlanan (....) adlı kitapta;
1. Evli kadının zina suçunun övülmesi suretiyle T.C.K.’nın 312.
maddesinin ilk fıkrasına,
2. Evli kadının zina eyleminin, toplumun ar ve haya duygularını
incitecek biçimde anlatımı suretiyle ve (müstehcen) yayın yoluyla
T.C.K.’nın 426 ve 427. maddelerine,
3. Kitaptan alınan (bir kadının donunu çıkartmak) gibi sözlerle halkın
edep ve nezahatine tecavüz etmek suretiyle T.C.K.’nın 576 nca maddesine,
aykırılıkta bulunduğu iddia edilmiştir.
HÜKÜM:
Yargılamayı yapan İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, gerekçelerini göstermek suretiyle ve takdirini de belirterek her iki sanığın da yüklenen suçlardan
“beraatlerine” karar vermiştir.
TEMYİZ:
Beraat hükmünü temyiz eden C. Savcısı, iki bilirkişi raporu arasında çelişki
bulunduğu, kitabın çeşitli sayfalarından alınmış bölümlerde, zina eden evli
kadının bu eyleminin açıkça övüldüğü, kitabın gene bazı sayfalarından alınmış
örnekler gösterilerek, halkın ar ve haya duygularını rencide edecek müstehcen
nitelikte anlatımlar bulunduğu ve gene kitapta kullanılan bazı deyim ve
sözcüklerle halkın edep ve nezahet duygularının rencide edilmiş olduğu
gerekçesi ile beraat hükmünün bozulmasını istemiştir.
Kamu davasının konusunu oluşturan kitabın bütünüyle incelenmesinde,
özetle evli ve çocuklu, tiyatro sanatçısı kadının, kocası ile ortak yaşamlarında-ki
uyumsuzluktan kaynaklanan bir bunalımla ve çalıştığı ortamın hazırladığı
rastlantılarla aynı çevreden başka bir erkekle önce duygusal ve giderek cinsel
sevgiye dönüşen ilişkisi, gelişen olaylar, ortam, bunalımlar, bu çelişkiden
kurtulma çabaları, utanç duygusu, pişmanlık, kendi kendini bu nedenle it-ham
gibi özeleştirilere de yer verilmek suretiyle anlatılmaktadır.
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Bu çok kısa özet içinde ve kitapta övüldüğü iddia olunan eylem, yasalarımıza
göre evli kadının zina suçu, bu suçun müstehcen bir biçimde yayın yolu ile
anlatımı ve halkın edep ve nezahatine tecavüz biçiminde dava konusu olmuştur.
Bir suçun oluşabilmesi, o suç için yasanın öngördüğü tüm ögelerin gerçekleşmesi gereklidir. Cürüm fiilini övme suçunun da oluşması için maddi,
manevi ve hukuka aykırılık ögelerinin gerçekleşmesi gerekir. Olaya maddi
ögeler açısından bakıldığında, biçim koşulunda gerçekleşme vardır izlenimini
vermekte ise de bir suçu ilişkin olarak söylenmiş sözler, ileri sürülen beyanlar,
düşünce özgürlüğü ve eleştiri çerçevesinden taşmadıkça ve övüldüğü iddia
olunan suç nedenleri, failin yaşantısı, suçun hangi koşullarda işlendiği ve
etkenlerinin neler olduğunun ortaya konulmasında, sözü edilen sınır içinde
bulunuldukça, hukuka aykırılıktan söz edilemez. Övme suçunun, ister sözle ve
ister ağırlaştırıcı neden olan yayın yolu ile olsun, manevi ögesinin (kast),
iletilmek istenilen (mesaj)la belirlenmesi gerekir.
Mahkeme, gerekçesinde, iki bilirkişi raporu arasındaki çelişkiyi, kendisinde
oluşan kanıya göre değerlendirirken takdir yanılgısına düşülmüş ve kitaptan
alınan belirli sözcükler, cümleler ve bölümlerle değil, kitapta zina suçunu
işleyen evli kadının, bu ilişkinin eleştirisini de yaparak kurtuluş yolunu araması
çabalarını ve kendisini suçlayıcı, yanılgısını vurgulayan yönleri ile kitabın
tümünü değerlendirerek sonuca varmıştır. Gerçekten, sanat değeri tartışılabilir
olmakla beraber, kitabın tümü gözetilmeden, şuradan buradan seçilmiş
bölümlerle yetinilerek (mesaj)ı zina suçunu övme biçiminde almak çok sınırlı
bir yaklaşımla T.C.K.’nın 312. maddesindeki hukuka aykırılık ve kast ögesini
değerlendirme dışında bırakmak anlamına gelir.
Müstehcenlik konusunu incelerken, “porno-(obsen-müstehcen) ve erotik”
kavramlarını birlikte değerlendirmek gerekir. Eski Yunanca (Porno-fahişe)
sözcüğünden türeyen porno ve bu konuda yapılan yayınları belirleyen
pornografi, aşırı, çok şiddetli, makul olmayan bir biçimde şehvet duygularının
tahrik edilmesi anlamına gelirken, müstehcen, çok değişik tanımlar yapılmış
olmakla beraber kanunumuzdaki tanımı ile halkın ar ve haya duygularını
inciterek (söz, yazı, vs.) anlamına gelmektedir. Bu tanıma göre müstehcen
kavramı topluma, kişiye, çevreye göre normatif sayılmalıdır. Bunun bir sınırı
bulunduğu da kuşkusuzdur. Erotik sözcüğü ise, sevginin cinsel yönünü ve cinsel
aşkı anlatması açısından edebiyat, resim, tiyatro, fotoğraf, film gibi her türlü
sanat dalının bir türü olarak kabul edilmiştir.
Cürüm övme suçunda değinilen ve kitabın bütünüyle değerlendirilmesi
gereğini saptayan gerekçe, müstehcen yayın için de geçerli olmalıdır. Bu durumda kitap tümü ile ele alındığında cinsellik-seks olayı, pornografik veya
müstehcen değil erotik bir bütünlük taşımaktadır.
Sanıkların kabahat eylemlerini oluşturan T.C.K.’nın 576. maddesine aykırılıklarına gelince; bu suçun oluşması için failin halkla doğrudan doğruya ve
suçun işlendiği anda karşı karşıya bulunması gerekli olup mahkeme gerekçesi
bu açıdan yerinde değilse de sonucu bakımından yeterli bulunmuştur.
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SONUÇ:
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahkemenin
soruşturma sonuçlarına göre oluşan kanı ve değerlendirmelerine ve incelenen
dosya içeriğine göre C. Savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi
ile hükmün, istem gibi ONANMASINA, karar verildi.(8.CD., 3.4.1985 t. ve
872/1682 s. K.)
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“İran’a Nasıl Bakmalı?” adlı kitapta ifade edilen ve aşağıda yer verilen
görüşler, ifade edilen görüşler T.C.K.’nın 312/2 madde ve fıkrasında tanımı
yapılan “halkı sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge farklılığı gözeterek kin ve
düşmanlığa açıkça tahrik” etme suçunu oluşturmadığından kitabın
yayınını gerçekleştiren sanık İ.C. ile ilgili mahkumiyet kararı isabetsizdir.
(E.1989/9668, K. 1989/3475, K.T.21.4.1989)
Halkı din ve mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa yayın yoluyla açıkça
tahrik etmekten sanık İ.C’.nin yapılan yargılanması sonunda: T.C.K.’nın 312/2,
321/3, 59. maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla hükümlülüğüne ve zoralıma
dair ANKARA Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 4.10.1988 gün ve 63 esas
102 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sa-nık vekili
tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
S.E.’nin Z.R. takma adıyla yazmış olduğu İRAN’A NASIL BAKMALI adını
taşıyan ve aylık dergi yayınları arasında yer alan 99 sayfadan oluşan kitapçıkta
İran’ı konuşabildik mi gerçekten? Türkiye’de İran’ı konuşmanın bedeli,
yakın tarihimiz ve İran İslam Devrimi, günümüz İslami hareketleri içindeki
yeri, İslami hareketler parçalanamaz, bir bütündür, İran’ı anlamak için
mantık gerek, Olay Türkiye’de nasıl Karşılandı? İslam Devrimini
sahiplenmek, Şia kültürüyle İslam devrimini yargılayabilir miyiz? Olayın
çarpıtılması, Bazı terimlerin yeniden yüklenilmesi gerekiyor, İran olayını
tartışmak, bir İslami hareketi desteklemenin temel şartı, ve sonuç ana
başlıkları altında önce İran İslam devrimi tanıtılmaya çalışıp İran İslam
Devriminin Türkiye’de yeterince konuşulmadığı, bunun kimi güçlerle
engellendiği vurgulandıktan sonra yakın tarih ve İslam devrimi olgusu
açıklanarak İslami amaçlar güden hareketler olarak nitelenen Pakistan
İslam Devletinin kuruluşuna, Cezayir İslam devrimine, İhvani Müslimin
(Müslüman kardeşler) hareketine değinilerek İran İslam devriminin
Türkiye’de kimi çevrelerce anlaşılamadığı ve devrime karşı tavır alındığı
İran’daki İslamın Türkiye’deki İslam’a göre farklılaştığı ileri sürülüp
Hümeyni’den nefret edildiği, oysa İran’ın şu anda dünya üzerinde en iyi
idare edilen ülkelerden biri olduğu, devrimin insanlık tarihinin en kansız
devrimi olduğu ve böylece İran İslam devriminin “her devrimin kendi
evlatlarını yemeyeceği” tezini kanıtladığını açıklayarak İran’ı
düşmanlarından değil kendisinden öğrenmek gerektiği düşüncesini ileri
sürerek İran İslam devriminin tüm dünya müslümanlarının sesi olarak
ortaya çıktığı iddia edilip İran İslam Cumhuriyeti’nin müslümanlarla
birlikte tüm ezilenlerin haklarını koruma, dünya üzerindeki sömürü
düzenlerine ve yeryüzünü kapılmış bulunan zulme karşı çıkma esasına
dayanan bir devlet politikası izlediği düşüncesine yer verilip İslam dininin
evrenselliğiyle teokratik toplum ve hukuk düzenini anlatan dini devlet yapısı
özleştirilerek dini devletin evrenselliği savunulduktan sonra ümmetin
kurtuluşundan da söz edilerek bunun biricik yolunun İran’ın önderliğinde
devrim olduğu vurgulanıp devrimin anlamından söz edildikten sonra
yurtta ve cihanda barışı put haline getirenler, bölgedeki talihsiz ülkeler
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İran İslam devriminden yararlanmak yerine devrimle Şia kültürünü öndeş
tuttukları ve devrimi bu yandan yıpratmaya çalıştıkları belirtilerek son bölümünde de aynı düşünceleri paylaştığı anlaşılan Yaşar Kaplan isimli bir şahsın
“SAVAŞ HAFTASI MÜNASEBETİYLE KONUŞMA”, “BU SAVAŞ İSLAM
İNKİLABINA KARŞI BAŞLATILMIŞ BİR SAVAŞTIR” konulu konuşmasına
da yer verilmektedir.
Kitap tümüyle incelendiğinde, teokratik devlet görüntüsünü sergileyen İran
İslam Cumhuriyetinin karşıtlarının kafir olduğu yolunda düşüncelere yer
verilmekle birlikte bu anlatım biçimi T.C.K.’nın 312/2 madde ve fıkrasında
tanımı yapılan “halkı sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge farklılığı gözeterek kin ve
düşmanlığa açıkça tahrik” etme suçunu oluşturmamaktadır. Çünkü T.C.K.’nın
anılan madde ve fıkrasında sözü edilen bir suçun oluşması için belli görüşteki
kişi sınıf ve gruplara karşı dostça olmayan düşünce açıklamakla bu sınıf ve
düşüncedeki kişilere karşı düşmanlığa tahrik ayrı ayrı davranış biçimleridir.
Kitapta İslam devleti anlayışına karşı olanların yerildiği ve onların dost olmadığı
dahası düşman olduğu açıklanmakla birlikte onlara yönelik bir düşmanlık
tahrikine gidilmemektedir. Bu durum karşısında kitabın yayımını gerçekleştiren
aylık dergi sahibi sanık İ.C.’nın üzerine atılan suç oluşmamaktadır. İşte tüm bu
nedenlerle sanığın beraati yerine bilirkişi düşüncesinden esinlenerek yazılı
gerekçelerle mahkumiyet kararı verilmesi,
Kabule göre de:
Hükümden sonra yürürlüğe giren 3506 sayılı yasanın 8. maddesiyle deği-şik
647 sayılı yasanın 6. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2 yıla kadar hapis
cezasının ertelenmesi öngörülmüş bulunduğundan bu maddeler çerçevesinde
yeniden değerlendirme ve uygulama yapılmasında yasal zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş bulunduğundan hükmün belirtilen nedenlerden dolayı isteme aykırı
olarak BOZULMASINA, karar verildi.(8.CD., 21.4.1989 tarih ve 9668/3475
sayılı İlamı)

KARŞI DÜŞÜNCE:
Dosya içinde bulunan suç konusu kitapçığın içeriğinde bununla ilgili bilirkişi
düşüncesine, sanığın kitabı derleyip basmaktaki amacına göre mahkemenin
kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik bulunmadığından çoğunluğun 1 nolu
bozma düşüncesine karşıyım.
Üye:
R. Sönmez
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Kanunun cürüm saydığı fiili övmekten sanık K.D.’nin yapılan yargılamasından sonra yürürlüğe giren 3506 sayılı yasanın 5. maddesi ile
değişik 647 Sayılı Yasanın 3/4 yine aynı yasanın 6. maddesi ile değişik 4/4
madde ve fıkralarında yapılan değişiklik çerçevesinde yargılamanın
yeniden yapılması için “bozma” kararına hükmedilmiştir.
E.1989/7471, K.1989/10476, K.T. 7.12.1989
Kanunun cürüm saydığı fiili övmekten sanık K.D.’nin yapılan yargılanması
sonunda; T.C.K.’nın 312/7 son maddesi gereğince 1 yıl hapis, 6000 lira ağır
para cezasıyla hükümlülüğüne ve ertelemeye dair ANKARA 2. Asliye Ceza
Mahkemesinden verilen 23.6.1989 gün ve 50 esas 514 karar sayılı hükmün
süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş
olduğundan dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
1- Suça konu yapılan GÖKYÜZÜ adlı derginin 4. sahifesinde yer alan 6
Mayıs 1972 den 15 yıl sonra onları anarken başlıklı “boyundan utan darağacı” vurgulamalı yazı bütünüyle değerlendirildiğinde 6 Mayısın
alışagelmiş kutlaması ve değerlendirmesi yanında, Deniz Gezmiş ve
arkadaşlarının aynı gün asılmış olmalarına değinilerek 6 Mayısın bir son
gün olduğu, kendi siyasi eğilimine ve kültür düzeyine göre, Deniz Gezmiş ve
arkadaşlarının bağımsızlık uğruna emperyalizme karşı uğraşları genel
çizgilerle açıklandıktan sonra onların cezalandırılmalarına konu olan ve
suç sayılan eylemlerinin çerçeveleri kesin şekilde belirlenip somut olarak
ortaya konmadan, sonuç düşünce olarak “Denizlerin yanlışlarından
öğrenecek duygusal yan-lışlıklara düşmeden yandaşlarının başarıya
ulaşabileceğini savunan bir yazı olduğu kanunun cürüm saydığı herhangi bir
fiili “açıkça öven veya iyi gör-düğünü bildiren veya halkı tahrik eden bir yönü
bulunmadığı” bu nedenle yüklenen suçun temel ögelerinin oluşmadığı
gözetilmeden yazılı şekilde ka-rar verilmiş olması,
2- Hükümden sonra yürürlüğe giren 3506 sayılı yasanın 5. maddesi ile
değişik 647 sayılı yasanın 3/4 keza aynı yasanın 6. maddesi ile değişik 4/4
madde ve fıkralarına göre bir yıla kadar kısa süreli geçici hürriyeti bağlayıcı
cezaların para cezasına çevrilmesi öngörülmüş bulunduğundan bu maddeler
çerçevesinde yeniden değerlendirme ve uygulama yapılmasında yasal zorunluluk bulunması.
Bozmayı gerektirmiş, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, karar
verildi.(8.CD., 7.12.1989 tarih ve 7471/10476 sayılı İlamı)
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Sanığın özel bir sohbette “Türkiye’de de Kürtlere baskı yapılıyor, dillerini
konuşmaları engelleniyor” biçimindeki sözleri, T.C.K.’nın 312/1
madddesideki suç tipine uymadığından bu maddeden hüküm tesis edilmesi
hukuka aykırıdır.
(E.1990/4347, K.1990/5181, K.T.29.5.1990)
Ammenin Nizamı Aleyhine suç işletmekten sanık F.K.’nın yapılan yargılanması
sonunda; T.C.K.’nın 312/1. maddesi gereğince 6 ay hapis 3000 lira ağır para
cezası ile hükümlülüğüne dair ARALIK Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
26.6.1989 gün ve 7 esas 33 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca
incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası incelenip
gereği düşünüldü:
Öğretmen olan sanığın lojmanlarında kendi aralarındaki özel sohbette
Bulgaristan’da cereyan eden olayların, özellikle Naim Süleymanoğlu’nun
Türkiye’ye sığındığı günlerde ihbarcının kardeşi tanığın konuyu açıp
Bulgaristan’da Türklere zulüm yapıldığından söz etmesi üzerine sanığın
“Türkiye’de de Kürtlere baskı yapılıyor, dillerini konuşmaları
engelleniyor” biçimindeki sözlerinde T.C.K.’nın 312/1. maddesinde yer alan
suç unsurlarının bulunmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş
olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, karar
verildi. (8.CD., 29.5.1990 tarih ve 4347/5181 sayılı İlamı,)
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Aşağıda içeriği hakkında bilgi verilen “Toplu Sözleşme ve İşçi Sınıfı” adlı
dava konusu kitapçıkta T.C.K.’nın 311. maddesinde tanımı yapılan “suç
bir eylemi açıkça tahrik etme” suçunun değil, genel olarak T.C.K.’nın
yürürlükten kaldırılan 142/1. maddesinde tanımı yapılan propaganda suçu
söz konusu olduğundan değerlendirme bu maddeye göre yapılmalıdır.
(E.1991/8349, K.1991/12009, K.T.3.12.1991)
Suç işlemeye tahrikten sanık C.C.’nin yapılan yargılanması sonunda; 5680 Sayılı
Kanunun 16. maddesi aracılığıyla T.C.K.’nın 311/1-2, 647 Sayılı Kanunun 4.
maddeleri gereğince 900.000 lira ağır “para cezasıyla hükümlülü-ğüne” dair
İSTANBUL 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 11.1.1990 gün ve 143 esas
392 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sa-nık tarafından
istenilmiş olduğundan dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Sanık Ş.A.’nın Yazı İşleri Müdürü olduğu “Emeğin Bayrağı” ya-yınlarından olan ve içeriğindeki yazıları sanık C.C.’ye ait bulunan “Toplu
Sözleşme ve İşçi Sınıfı “ isimli işçi eğitim dizisi 4 seri kitapçık tümü ile incelendiğinde; giriş bölümünde kapitalistlerle işçilerin burjuva toplu-munun
iki temel sınıfı olduğu işçi sınıfının kapitalistlere işgücünü satmak zorunda
bulunduğu, bu sistemin bir nevi “ücretli kölelik” olduğu devletin bu ücretli
kölelik sisteminin sürgit devam etmesi için güvence olduğunu 1982 Anayasasının 51-52-53-54. maddeleri ve 2821 ve 2822 sayılı yasaların işgücünün
satış koşullarını düzenleyen devletin taraf olduğunu ve kapitalist sınıfın çıkarlarını gözettiğinin kanıtı olduğunu bu durumda işçi sınıfının iş-gücünün
satış koşullarını kendi lehine değiştirmeyi hedeflemesi gerektiğini işçi sınıfının bu olguyu aşması için öncelikle örgütlenmesi gerektiği bugün-kü sendikaların ve sendikacıların işçi sınıfının çıkarlarına hizmet etmeyip, ak-sine
kapitalistlerin ve kendilerinin çıkarlarına hizmet ettikleri, 12 Eylül yasalarının işverenin iş istikrarının bozulmaması ve iş barışının sağlanması için
gerekli tedbirleri aldığını ve 12 Eylül yönetiminin uzantısı olan iktidarın da
bunun eksiklerini tamamlamaya çalıştığını yasaları değiştirerek iptal
ettirile-cek olan işçi sınıfının bilinçli örgütlü gücü olduğu Marksist bir
yaklaşımın açıklandıktan sonra kitapçığın devam eden 30. sayfasında
mevcut yasalarda üretimi durdurmak suç olmasına karşın insanca
yaşayabilmek için işçilerin bu suçu işlemek zorunda olduğu üretimi
doğrudan durdurarak 12 Eylül yö-netimince gasp edilen hak grevi hakkını
üretime ortak sınıfsal çıkarlar doğ-rultusunda topluca durdurarak
dayanışma grevi hakkını fiilen kullanarak elde etmeliyiz deyip, 31.
sayfasında da mücadelelerin ateşi içinde işçi sınıfının bi-linç ve örgütlülük
düzeyini değiştirmezsen dayanışma ve genel grev gibi güçlü mücadelelerle
örgütlü bir güç olan kapitalist işverene, onu koruyan ya-salara ve devlete
karşı mücadele etmezsen 12 Eylül yönetiminin dayattığı protokol düzeyinde
bir sözleşme yapmakla sınırlı kalırsın denilerek kitapçı-ğın 42. sayfasında
işçi sınıfının bu kayıplarının elde edilmesi için homurda-nıp küfür edip
oturmak yerine birleşip örgütlenip, miting yaparak ve genel grev, grev
yaparak sokaklara dökülmesi gerektiği vurgulanarak işçi sınıfına bugünkü
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yasalarda yasaklanan ancak demokratik sistemlerde doğal karşıla-nan
demokratik tepki niteliğindeki kimi eylemlere özendirildiği bu koşullarda
T.C.K.’nın 311. maddesinde tanımı yapılan genelde suç olan bir eylemin
gerçekleştirilmesi konusunu açıkça tahrik etmenin söz konusu olmadığı genel
olarak T.C.K.’nın yürürlükten kaldırılan 142/1. maddesinde tanımı ya-pılan
propaganda suçunun söz konusu olduğu, bu koşullarda değerlendi-rilmenin buna
göre yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı biçimde mahku-miyet hükmü
kurulması,
Bozmayı gerektirmiş sanık C.C.’nin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş bulunduğundan bu nedenle BOZULMASINA karar verildi.(8.CD.,
3.12.1991 tarih ve 12009/110802 sayılı İlamı)
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Kanunun suç saydığı fiili övmekten sanıklar hakkında T.C.K.’nın 80.
maddesi uygulanmak suretiyle ceza arttırımına gidilmesi hukuka aykırıdır.
(E.1992/8209, K. 1922/11635, K.T.15.10.1992)
Kanunun suç saydığı fiili övmekten sanıklar E.Y.K., H.K.’nın yapılan
yargılanmaları sonunda; Sanık E.’nın, T.C.K.’nın 312/1, son, 80, 5680 Sayılı
Kanun’un 16/1, 647 Sayılı Kanun’un 4. maddeleri gereğince 2.193.333 lira ağır
para cezasıyla hükümlülüğüne, sanık H.’nin, 312/1-son, 80. maddeleri gereğince
14 ay hapis, 93.333 lira ağır para cezasıyla hükümlülüğüne dair İSTANBUL 2.
Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 12.12.1991 gün ve 666 esas, 534 karar
sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar vekilleri tarafından
istenilmiş olduğundan dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; Ancak
Aynı derginin aynı sahifesinde yayınlanan iki yazı mahiyetleri itibarıyla
birlikte değerlendirildiğinde sanıkların asıl amaçlarının kanunun suç saydığı
eylemleri övmek olduğunun anlaşılmasına göre uygulama yeri bulunmadığı halde,
T.C.K.’nın 80. maddesi uygulanmak suretiyle sanıklara fazla ceza tayini,
Bozmayı gerektirmiş sanıklar vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA,
karar verildi
NOT:
“Emperyalizm ve Oligarşiye karşı MÜCADELE” dergisinin 15 Eylül 1990 tarih
ve 4 sayılı nüshasının 23. sahifesinin birinci sütununda.... yoldaşımız Mustafa
Işık’ı işkence ile öldüren polis İbrahim Çağlar’ı cezalandırdık şeklinde ve yine
aynı sahifenin ikinci sütununda Muhbir ajanlık yapan sair Yüksel’i
cezalandırdık şeklindeki yazıların yazarı sanık ile bu yazıyı sorumlu müdürü
olduğu dergide yayınlayan sanık hakkında, mahalli mahkeme:
Suç konusu yazının yazarı hakkında:
T.C.K.’nın 312/1-son, 80. maddeleri uyarınca-sorumlu yazı işleri müdürü
hakkında ise, T.C.K.’nın 312/1-son-80, 5680 Sayılı Kanun’un 16/1, 647 Sayılı
Kanun’un 4. maddesi uyarınca uygulama yapılmış ve dairemizce yukarıdaki
bozma kararı verilmiştir. (8.CD., 15.10.1992 tarih ve 8209/11635 sayılı İlamı)
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Sanıklar S.Ö ve M.İ.B’nin bir antolojide yayımlanan şiirleriyle, devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine propaganda yapma
eylemleri sabit olduğundan haklarında verilen mahkumiyette
bir
isabetsizlik söz konusu değildir.
(Der. Notu: Kararın orjinalinde numaralar okunamadığından yazılamamıştır.)
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine propaganda
yapmaktan sanıklar S.Ö. ve M.İ.B’nin bozmaya uyularak yapılan yargılamaları
sonunda; mahkumiyetlerine dair İSTANBUL 2 Numaralı Devlet Güvenlik
Mahkemesinden verilen 9.9.1993 gün ve 1993/12 esas, 1993/177 karar sayılı
hükmün duruşmalı olarak Yargıtayca incelenmesi sanıklar vekilleri tarafından
istenilmiş olduğundan, dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile
daireye gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenerek gereği düşünüldü:
Yasal şartları bulunmadığından sanıklar vekillerinin duruşma istemlerinin
reddine,
Bozmaya uyularak, yapılan duruşmaya dava konusu kitapta yer alan şiirlerin
içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat
neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya
münderecatına göre sanık S.Ö. vekili, sanık M.İ.B. vekillerinin yerinde
görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,
karar verildi.
KARŞI OY:
Söz konusu şiirlerin içeriğine göre müsnet suçun yasal unsurları itibariyle
oluşmadığından, hükmün bu nedenle bozulması gerektiği düşüncesiyle sayın
çoğunluğu onama görüşüne karşıyım.
Başkan
D.Tavil(9.CD., 9.12.1993, )
İlgili Yerel Mahkeme Kararı:
Devletin bölünmezliği aleyhine propaganda yapmak suçundan sanıklar S. Ö., M.
İ. B. haklarında mahkememizin 14.10.1992 gün 1992/41 esas 1992/215 sayılı
kararıyla kitaptaki 111 sayfada davaya konu R.K.’den alınan şiirde Türkçe ve
Kürtçe olarak ayrı ayrı yer verildiği, Kürdistan ve Kürtlerden söz edildiği, ancak
şiirin özünde Türkiye’den hiç söz edilmediği, dolayısıyla basılı eserin tümü
itibariyle içeriğine göre bölücülük suçunun unsurlarının oluşmadığından bahisle
Beraatlerine ilişkin hükmün,
Yüksek Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 28.1.1993 gün ve 1992/11437 Esas
1993/314 Karar sayılı ilamıyla sanıkların sahibi bulundukları Sorun ve Melsa
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Yayınları tarafından ortaklaşa yayınlanan dava konusu 1980-1990 cezaevi şiir
antolojisi isimli kitabın 111-117 sayfalarında yer alan ve R. K. tarafından
yazıldığı belirlenen şiirler bir bütün olarak ele alınıp değerlendirildiğinde
Türki-ye Cumhuriyeti Devletinin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü
bozma-yı hedef alan yazılı propaganda niteliğinde bulunduğu gözetilmeden
şiirlerde Türkiye’den söz edilmediğinden bahisle Beraatlerine karar verilmesinin
kanuna aykırı olduğundan bahisle bozularak iadesi üzerine bozma kararı usul
ve yasaya uygun görülerek uyulmasına karar verilip yeniden yapılan açık duruşma
sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanık S. Ö’nün İstanbul’daki S.Yayınlarının sanık İ. (M.İ.) B.’nin aynı yerdeki
M. Yayınlarının sahibi oldukları, iki sanığın ortak olarak 1980-1990 Cezaevi
Şiir Antolojisi adlı şiir kitabını yayınladıkları, kitapta değişik siyasi suçlardan
tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde kalmış kişilerin şiirlerinin konduğu,
mezkur kitabın 111-117 sayfalarının R.K. tarafından yazıldığı belirtilen şiirlerde
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmezliği aleyhine propaganda yapıldığı
anlaşılmıştır.
SAVUNMA:
Sanıklar ve vekilleri savunmalarında suç işlemek kasıtlarının bulunmadığını,
önceki savunmalarının da göz önünde bulundurularak beraat kararında ısrar
edilmesini ileri sürmüşlerdir.
DELİLLER VE TARTIŞILMASI:
İstanbul’daki sahibinin S.Ö. olduğu S.Yayınları ile sanık M.İ. B.’nin sahibi
bulunduğu M. Yayınları tarafından ortaklaşa yayınlanan F.U., H. İ.Ö.
tarafından derlenen 1980-1990 Cezaevi Antolojisi adlı şiir kitabının 111-117
sahifelerinde yer alan R.K. tarafından yazılan ismi bulunmayan başımızda
peşmerge olsun mısrası ile başlayıp 1980 yılında mum gibi eriyen
reformistler gibi ve 117. sayfada “Esirlerin Selamı” adlı şiirler bir bütün
olarak ele alınıp anlam ve içerik itibariyle değerlendirildiğinde; Türkiye
Cumhuriyetinin (Anayasadaki) Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünü
bozmayı hedef alan yazılı propaganda niteliğinde bulunduğu anlaşılmış
bulunmakla, yayınevinin sahibi olan sanıkların aynı zamanda eserin
yayıncıları olduğundan 5680 sayılı basın kanununun 16. maddesi uyarınca
sorumlu yazı işleri müdürü gibi cezalandırılmaları gerektiği sonuç ve
kanaatine varılmakla:
HÜKÜM:
Açıklanan nedenler ve gerekçeye dayanılarak yayınevinin sahibi oldukları
anlaşılan sanıkların aynı zamanda eserlerin yayınlayıcıları da olduğu anlaşıldığından 5680 Sayılı Kanun’un 16. maddesi uyarınca sorumlu yazı işleri gibi
mesuliyetleri söz konusu olduğundan sübut bulan hareketlerine uyan 3713 Sayılı
Kanun’un 8/2-son cümlesi uyarınca sanıklar S.Ö. ve M.İ.B.’nin sahibe verilecek
para cezasının yarısı olan Ellişer Milyon lira ağır para cezası ve altı ay (Altışar

133

Hacı Ali Özhan

ay) hapis cezaları ile mahkumiyetlerine, sanıkların duruşmadaki hal ve tavırları
lehlerine takdiri indirim nedeni kabul edilerek T.C.K.’nın 59/son maddesi
uyarınca cezalarının 1/6 şar oranında indirilerek neticeden sanıkların AYRI
AYRI.....
41.666.666-ŞAR
LİRA
AĞIR
PARA
CEZASI
İLE
CEZALANDIRILMALARINA,
647 Sayılı Kanun’un 5 maddesi uyarınca sanıkların ağır para cezasını birer
ay ara ile 10 eşit taksitte tahsiline, sanıklar taksitleri süresinde ödemedikleri
takdirde kalan tamamının kendilerinden alınmasına,
Sanıkların yargılanmaları için yapılan aşağıda müfredatı yazılı -90.000- lira
yargılama giderinin sanıklardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,
Toplatma kararına rağmen emanete kayıtlı suç konusu kitap bulunmadığından müsadere konusunda karar verilmesine gerek olmadığına, dosyadaki bir
adet kitabın delil olarak dosyada muhafazasına,
Şiirleri derleyenler F.U. ve H. İ.Ö. hakkında ve ayrıca suça konu şiiri yazan
şahıslar hakkında 5680 sayılı yasanın 35. maddesi uyarınca dava açılma
gününün zamanı dolduğundan bu konuda suç duyurusunda bulunulmasına gerek
olmadığına, karar verildi. (İstanbul 2 Nolu DGM, 9.9.1993 tarih ve 12/177 sayılı
Kararı)
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Dava konusu “Atatürk’ün Samsun’da Kur’an-ı ayaklar ile çiğneyerek,
etrafındakilere Kuran çarpacak olsa beni çarpardı” şeklindeki sözler
Atatürk’e hakaret olup, beraat kararı verilmesi hukuka aykırıdır.
(E.1994/565, K.1994/1295, K.T.10.3.1994)
... Sanığın tanıklar huzurunda, dini konularda yapılan söyleşi sırasında, el
ve ayak hareketleriyle gösterip “Atatürk’ün Samsun’da Kur’an-ı ayaklar
ile çiğneyerek, etrafındakilere Kuran çarpacak olsa beni çarpardı” dediğini
söylemek suretiyle müsnet suçu işlediği ve orada bulunanların tepkisi üzerine
olay yerinden uzaklaştığı dosya kapsamından anlaşıldığı halde, oluşan uygun
düşmeyen düşüncelerle beraat hükmü kurulması,
Kanuna aykırı ve C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş
olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA),
oybirliği ile karar verildi... (Ahmet Gündel Açıklamalı-İçtihatlı Atatürk’e,
Cumhurbaşkanına, Cumhuriyete, Hükümete Hakaret Suçları, Seçkin Yayınevi,
Şubat 1997, Birinci Baskı s.48) (9.C.D, 10.3.1994, tarih ve 565/1295 sayılı
İlamı)
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Aşağıdaki kararda özetlenen dava konusu yayınların Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan
yazılı propagandayı içermelerine rağmen bunun gözetilmemesi ve yayınlar
hakkında kamu davaları yönünden hüküm kurulması gerekirken bu
yapılmadığından verilen karar isabetsizdir.
(E.1993/5290, K.1994/1395, K.T. 21.3.1994)
Basın yoluyla devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine
propaganda yapmak ve halkı ırk ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa
açıkça tahrik etmek suçlarından sanık İ.B. ile halkı ırk ve bölge farklılığı
gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmekten sanık Ü. Ö.’nün yapılan
yargılanmaları sonunda; Mahkumiyetlerine dair Ankara Devlet Güvenlik
Mahkemesinden verilen 2.7.1993 gün ve 1991/28 esas, 1993/70 karar sayılı
hükmün Yargıtay’ca incelenmesi C. Savcısı ile sanıklar vekilleri tarafından
istenilmiş ve sanıklardan İ.B. vekilince incelemenin duruşmalı olarak yapılması
talep edilmiş olduğundan, dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile
daireye gönderilmesi üzerine duruşmalı olarak yapılan inceleme sonunda
aşağıdaki karar tespit edildi:
Sanıklara T.C.K.’nın 312/2. maddesi uyarınca halkı ırk ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçundan dolayı verilen cezanın nevi
ve süresine göre vekillerinin bu suçtan kurulan hükme ilişkin duruşmalı in-celeme
isteğinin C.M.U.K.’un 318. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,
Sanık İ.B. hakkında Doğu Anadolu’nun Düzeni Sosyo Ekonomik ve Etnik
Temeller I başlığıyla yayınlanan kitap nedeniyle verilen beraat kararı Cum-huriyet
Savcısı’nın temyiz dilekçesinin kapsamına göre inceleme dışı bırakılmıştır.
Yapılan yargılamaya, toplanan kanıtlara, mahkemenin kanaat ve takdirine
göre, sanıklar ve vekillerinin temyiz dilekçeleri ile sanık İ.B. ve vekilinin
duruşmalı inceleme sırasında ileri sürdükleri tüm, Cumhuriyet Savcısının ise
sair temyiz itirazları yerinde görülmemişse de;
I- Yazarı sanık İ. B., sahip ve yayınlatanı diğer sanık Ü.Ö. olan:
A- a) Zihnimizdeki Karakolların Yıkılması-Yargılama Süreçleri ve Özgürleşme,
b) Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Tüzüğü (1927) ve Kürt Sorunu,
c) Doğu Anadolu’nun Düzeni-Sosyo Ekonomik ve Etnik Temeller II
başlığıyla yayınlanan kitapların gerek bir bütün halindeki kapsamları,
gerekse bölümleri içerisindeki değişik ifadelerle ve temelde Kürtlerin ayrı bir
ulus oldu-ğuna, halen de sürdürülen Kemalist ideoloji nedeniyle Türkiye
tarafından bir sömürge olarak kullanıldığına ilişkin süreklilik arz eden
belirlemeler itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesi ve milletiyle
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bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan yazılı propagandayı içerdiklerinin
gözetilmemesi,
B-

a) Türk Tarih Tezi, Güneş-Dil Teorisi ve Kürt Sorunu,
b) Bilim-Resmi İdeoloji, Devlet-Demokrasi ve Kürt Sorunu,
c) Tunceli Kanunu (1935) ve Dersim Jenosidi

başlığıyla yayınlanan kitaplarda gerek bir bütün halindeki, gerekse bölüm-lerindeki belirleme ve yinelemeler itibariyle bölücülük propagandasını
içerdik-leri halde bu kitaplardan dolayı oluşan suçların yazılı şekilde nitelendirilmesi,
II- Sanıklara isnat olunan suçlar, basın yoluyla işlenmişlerdir. Somut olayda
sanıklardan İ.B., mevkute niteliğine girmeyen kitapların yazarı, sanık Ü. Ö. hem
sahibi hem de yayınlatanı durumunda olup, Basın Kanunu’nun 16. maddesinin
4. bendi uyarınca cezai yönünden sorumlulukları mevcuttur. Sanık Ü.Ö.’nün
Anayasa Mahkemesi’nin 31.3.1992 gün ve E. 1991/18, K. 1992/20 sayılı iptal
kararıyla gayrimevku-tenin sahibi olma sıfatından doğan sorumluluğu ortadan
kalkmışsa da, ya-yınlatan sıfatıyla cezai sorumluluğunun devam ettiğinde, Basın
Kanunu’nun 16. maddesinden kaynaklanan bu sorumluluğunun suç unsurları
itibariyle 3713 sayılı Yasanın 8. maddesinin 1. fıkrası kapsamında değerlendirme zo-runluluğu bulunduğunda; Ancak; Basın Kanunu’nda mevkutelerin yazı işleri müdürleriyle, mevkute tanımına girmeyen basılı eserlerin
yayınlatanları ara-sında sorumluluk yönünden fark gözetilmemiş olması, hakkaniyet ve nesafet kuralları nedeniyle mevkute tanımına girmeyen basılı
eserlerin yayınlatanları hakkında 8. maddesinin 1. fıkrası yerine 2. fıkrasının son
cümlesi uyarınca ceza tayini gerektiğinde kuşku yoktur.
Yine Basın Kanunu’nun 3/son maddesi hükmüne göre, basın suçu neşir ile
vücut bulmakta, diğer bir deyişle suç işlemek kararının icrası cümlesinden
olarak Kanunun aynı hükmünün birkaç defa ihlal edilmesi biçiminde tanımlanan
“müteselsil suç” Yargıtay’ın süreklilik gösteren kararlarında da belirtildiği gibi,
suçta hukuki kesinti usule getiren iddianamenin düzenlenmesine kadar devam
eder. bu tarihten sonra gerçekleştirilen eylemler ayrı bağımsız suçların konusu
olurlar.
Yukarıdaki değerlendirmeler, (I) nolu bozma nedeni birlikte ele alınıp kitapların yayınlandıkları ve iddianamelerin düzenlendikleri tarihler göz önün-de
bulundurulduğunda, sanıklar hakkında 3.9.1991, 23.12.1991, 20.4.1992 ve
24.7.1992 günlü iddianameler nedeniyle kendi içlerinde T.C.K.’nın 80. maddesi
hükmünün de nazara alınması suretiyle 3713 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca
dört kez ceza tayini gerektiğinin düşünülmemesi,
III- Sanık Ü.Ö. hakkında, Zihnimizdeki Karakolların Yıkılması-Yargılama
Süreçleri ve Özgürleşme, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Tüzüğü (1927) ve
Kürt Sorunu, Doğu Anadolu’nun Düzeni-Sosyo Ekonomik ve Etnik Temeller
I ve II adlı kitapları nedeniyle açılmış bulunan kamu davaları yönünden hüküm
kurulmaması,
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IV- Kürdistan Üzerinde Emperyalist Bölüşüm Mücadelesi isimli kitabın yayınlanma tarihine göre sanık İ. B.’ye hükmolunan temel ağır para cezasının
3506 sayılı Kanunla, TCK.na eklenen ek-2 madde uyarınca misil artırımına tabi
tutulmaması,
Kanuna aykırı ve Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görüldüğünden, sanıklar hakkındaki hükümlerin sonuçta istem gibi
BOZULMASINA, karar verildi.(8.CD., 21.3.1994 tarih ve 5290/1395, sayılı
ilamı)

Tevhim Şerhi
21.3.1994 gününde verilen işbu karar Yargıtay C. Savcısı Mehmet Mansuroğlu’nun huzurunda, duruşmada sanığın savunmasını yapmış bulunan Av. Celal
Vural’ın yokluğunda 23.3.1994 günü usulen ve açık olarak tefhim olundu.
NOT: Bu karar İ.B.’nin “Hukuksuz Adalet” isimli kitabından alınmıştır. (Yurt
Kitap-Yayın Yayınları, Eylül 1994, Birinci Baskı, s.243 vd.)
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“Devlet Silopi ve Derik’e kurşun yağdırdı başlıklı yazı bütünü itibariyle
yöre halkını, etnik köken ve bölge ayrımı gözetilerek, devlete karşı kin ve
düşmanlığa açıkça tahrik edecek biçimde özel kasıtla yazıldığından,
T.C.K.’nın 312. Maddesinde düzenlenen suç işlemeye dolayısıyla tahrik
olarak nitelendirilen tehlike suçu tipine uygun düşmekte olup beraat kararı
isabetsizdir.
(E.1994/6163, 1994/7188, K.T.12.5.1994)
Halkı bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmekten sanık
Ş.D.K.’nın yapılan yargılanması sonunda; Beraatine dair (İSTAN-BUL) 1. Nolu
Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 29.3.1994 gün ve 225 esas, 44 karar
sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi C. Savcısı tarafından
istenilmiş olduğundan dava dosyası incelenip gereği dü-şünüldü:
Sanığın sorumlu yazı işleri müdürlüğünü deruhte ettiği 8 Temmuz 1993
günlü Özgür Gündem gazetesinde (Silopi’ye yapılan saldırıda 4 kişi öldü, çok
sayıda ev ve işyeri tahrip oldu) manşeti ile yine daha büyük puntolarla (Devlet
Silopi ve Derik’e kurşun yağdırdı) başlığı altında yayımlanan, savunmaya
göre muhabirden alınan bilginin aktarılmasından ibaret olan mahkemenin
kabulüne göre kamuda telaş ve heyecan doğurabilecek abartılı niteliği olmakla
birlikte haber özelliği ağırlığı benimsenen yazı içeriğinde (önceki gece
Silopi’ye 4 saat havan topları ve roket atarlarla saldıran devlet güçleri ikisi
çocuk 4 kişinin ölümüne, 15 kişinin yaralanmasına neden oldu, Derik
ilçesinde de birçok işyeri tahrip oldu) sözleri ile başlatılıp, 11. sayfasında
ayrıntısı sürdürülerek Silopi ve Derik de bu saldırılar sonucu ölen ve
yaralananlar ismen belirtilmekle birlikte, telefonla iletişim kurulduğu
bildirilen kaynağı muhayyel bir Silopiliye atfen (Gerillalar gece devletin
kurumlarına baskın düzenledi o sırada Devlet Güçleri hiçbir ateş açmadı,
gerilla çekildikten sonra devlet bu sefer ortalığa rast gele ateş açmaya,
havan topu atmaya başladı, işyerleri tahrip edildi, ekili alanlar yandı,
bütün evleri arayan askerler baskınla bulduklarını götürdüler, herkesi
yerlerde sürüklüyorlardı, bazılarının kafası kırıldı, devlet hayvanlarımızı
bile öldürdü, canlı ne buldularsa öldürdüler) biçiminde anlatıma yer
verildiği anlaşılmaktadır.
Yazı bütününde ana tema (etnik ayrıcalıklı mazlum bölge halkına devletin
saldırısı) mesajıyla işlenmekte, gerilla olarak adlandırılan illegal güçlerin taciz
ateşinden sinen ve karşılık verme tepkimesi göstermeyen devlet güçlerinin
bunun öcünü gerilla çekildikten sonra bölge halkından aldığı imajı getirilmekte,
devlet ve halk düşman kutuplar halinde gösterilmekte, halkta devlete karşı
başkaldırı tohumları ekilmekte, kin ve nefret duyguları yaratılıp, ateşi
körüklenmek istenmektedir.
Kamu düzenine karşı cürümler başlığı altında yer alan T.C.K.’nın 312.
maddesi suç işlemeye dolayısıyla tahrik, (kapalı tahrik) olarak nitelendirilen
tehlike suçu tipindendir. Mahkemenin topluluğu tahrike yönelik daha açık ve net
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cümleler bulunmadığı şeklindeki gerekçesi, bu suçun hukuki yapısı ile
bağdaşmamaktadır.
Yazı bütünü itibariyle yöre halkını, etnik köken ve bölge ayrımı gözetilerek,
Devlete karşı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik edecek biçimde özel kasıtla yayımlanmış olduğu ve müsnet suçun unsurları açıkça oluştuğu halde objektif
habercilik çerçevesinde yorumlanarak yayın amacıyla bağdaştırılamayan bir
değerlendirmeyle yazılı şekilde beraat kararı ittihazı.
Bozmayı gerektirmiş C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA,
karar verildi.(8.CD., 10.6.1994 tarih ve 6163/7188 sayılı İlamı)
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Dava konusu yazı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan propagandayı kapsamasına
rağmen, bunun mahkeme tarafından gözetilmemesi, sorumlu müdürün
mahkumiyetinin paraya çevrilmesi için gerekli koşullar sağlanmadığı halde
bu yönde karar verilmesi mahkeme kararının isabetsizliğini
göstermektedir.
(E.1994/3563, K.1994/6236, K.T.18.5.1994)
Halkı bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan
sanıklar Z.G., L.Y.’nın yapılan yargılanmaları sonunda; sanık L.Y.’nin
T.C.K.’nın 312/2-son, 59, 647 sayılı Kanunun 4. maddeleri gereğince 3.191.666
lira ağır para cezasıyla hükümlülüğüne, sanık Z.G.’nin beraatine, suça konu
dergilerin zoralımına dair (İSTANBUL) 2. Devlet Gü-venlik Mahkemesinden
verilen 13. 5. 1993 gün ve 403 esas, 117 karar sayılı hükmün süresi içinde
Yargıtay’ca incelenmesi C. Savcısı ve sanık L.Y. vekili tarafından istenilmiş
olduğundan dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; Ancak,
Sanık Z.G.’nin sahibi, sanık L.Y.’nin sorumlu yazı işleri müdürü
bulundukları “Devrimci Gençlik” adlı aylık derginin 18. sayısının 11.
sahifesinde yayımlanan davaya konu “Devlet kürdistanda terör estiriyor,
kurtuluş ortak mücadeleden geçiyor” başlıklı yazıda Türkiye Cumhuriyeti
topraklarından bir ölümü Kürdistan oradaki terörün kürt halkının ulusal
mücadelesi olarak nitelendirildiği, bu mücadelenin başarıya ulaşması için
eleştiri ve önerilerin yer aldığı, böylece yazının 3713 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde tanımlanan hangi yöntem, maksat ve düşünceyle olursa olsun Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı
hedef alan propagandayı kapsadığı gözetilmeden suçun nitelendirilmesinde
yanılgıya düşülerek yazılı biçimde hüküm tesisi,
Kabule göre; Basın Kanununun 16. maddesi uyarınca suça konu yazının
yazarı açıklanmadığı ve sanığa tayin edilen hapis cezasının uzun süreli bulunduğu nazara alınmadan 647 Sayılı Kanun’un 4. maddesi uygulanmak suretiyle
hapsin para cezasına dönüştürülmesi,
Sanığın sabıka sorgulaması sonuçlarını gösteren adli sicil kaydında yazılı
önceki mahkumiyetinin tekerrürü esas teşkil edip etmediği araştırılıp karar
yerinde tartışılmadan hüküm kurulması.
Bozmayı gerektirmiş C. Savcısı ve sanık L. Y. vekilinin temyiz itirazları bu
itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi
(BOZULMASINA, karar verildi.(8.CD., 18.5.1994 t. ve 3563/6236 s. İlamı)
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Bir konser ortamında konusunu çok eskilerden almış bir türkünün etki ve
kitleyi kışkırtıcı heyecanı bulunmayan sözlerini söyleyen sanık P.Y’nin bu
eyleminin “kanunun cürüm saydığı fiili açıkça övme” olarak
değerlendirilmesi ifade özgürlüğünü zedeleyici bir nitelik taşımaktadır.
(E.1994/2709, K.1994/5351, K.T. 5. 5.1994)
Kanunun cürüm saydığı fiili açıkça övmekten sanık P.Y.’nin yapılan
yargılanması sonunda; Beraatine dair (İZMİR) 4. Asliye Ceza Mahkemesinden
verilen 10. 6. 1993 gün ve 416 esas, 502 karar sayılı hükmün süresi içinde
Yargıtay’ca incelenmesi C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava
dosyası incelenip gereği düşünüldü:
İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Başsavcılığınca sanık P.Y. hakkında
komünizm ve bölücülük propagandası yapmak suçlarından kovuşturmaya yer
olmadığına, Kızıldere olaylarına ilişkin olarak söylediği şarkıda kanunun cürüm
saydığı fiili övme suçunun oluşabileceği, kürtçe söylemenin de 2932 sayılı
kanuna aykırılık olabileceği takdiri ifadesiyle görevsizliğe karar verildiği, yetkili
İzmir C. Savcılığınca da bu suçlardan dava açıldığı anlaşılmakla beraber,
iddianame konusu tape edilen bant kaydında yer alan Kızıldere, Mahir
Çayan, Deniz Gezmiş, Sinan ve İbrahim ile ilgili olayların 20 yıl öncesinde
yaşandığı, güncelliğini yitirdiği gibi, zaman içerisinde eriyip isimlerinin
unutulmaya yüz tuttuğu, esasen amacı başka olan ve bir kısım kişilerin
bölücülük suçlarından yasal kovuşturmaya alındığı bir konser ortamında
konusunu çok eskilerden almış bir türkünün etki ve kitleyi kışkırtıcı
heyecanının bulunmadığı, kaldı ki söz konusu mısralarda bu kişilerin
övgüsü varsayılabilir ise de yasa karşıtı eylemlerinin daha açık bir deyişle
kanunun suç saydığı bir fiilin açıkça övüldüğünü söylemek, T.C.K.’nın
(kamu düzeni aleyhine işlenen cürümler) babında yer alan 312/1. maddesindeki suç
yapısını oluşturan öğelerin biçimlendiğini kabullenmek olanaklı bulunmamaktadır.
Sonuç olarak; C.M.U.K.’un 254. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,
delilleri takdir ve suçun oluşmadığı yargısına varan mahkemenin kanı ve
inancında bir isabetsizlik görülmemiş, aksine görüş belirleyen tebliğnameye de
iştirak olunmamıştır. Elde edilen delillerin sanığın müsnet suçtan
hükümlendirilmesine yeterli nitelik ve derecede olmadığı uygun hukuki gerekçeleri gösterilmek suretiyle mahkemece takdir ve kabul edilmiş ve müttehaz
beraat kararı yerinde görülmüş olmakla, C. Savcısının suça tahrik cürmünün
sübutuna ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün tebliğname hilafına
ONANMASINA, karar verildi.(8.CD., 5.5.1994 tarih ve 2709/5351 sayılı İlamı)
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Davaya konu yazının Türkiye Cumhuriyetinin devleti ve ülkesi ile bölünmez
bütünlüğünü bozmayı hedefleyen bir propaganda olduğuna karar verilmiştir;
davanın Devlet Güvenlik Mahkemsi yerine Asliye Ceza Mahkemesinde hükme
bağlanması yasaya aykırıdır.
(E.1994/9296, K.1994/10868, K.T. 7.10.1994)
Kanunun suç saydığı fiili övmekten sanıklar N.K.Ç., M. K.’nin yapılan
yargılanmaları sonunda; sanık N.K.’nin T.C.K.’nın 311/1, 647 Sayılı Kanunun
4. maddesi gereğince 1.800.000 lira ağır para, sanık M.K.’nin T.C.K.’nın 311/12. maddesi gereğince 12 ay hapis cezası ile hükümlülüklerine dair
(İSTANBUL) 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 29. 12. 1993 gün ve 101
esas, 1545 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar
vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası incelenip gereği
düşünüldü:
Davaya konu yazıda, Türkiye’nin bir bölgesi Kürdistan, bazı kentleri de
Kürt kenti olarak nitelendirildiği kentlerde yaşayan ve sonradan buralara
yerleşen Kürtlerin, sürdürülmekte olan ayrılıkçı terör eylemlerinin
başarıya ulaşması için neler yapması gerektiğine dair öneri ve tavsiyelerinn
işlendiği, bu haliyle yazının 3713 sayılı yasanın 8. maddesinde düzenlenen
Türkiye Cumhuriyetinin devleti ve ülkesi ile bölünmez bütünlüğünü bozmayı
hedefle-yen propagandayı kapsadığı, delillerin değerlendirilmesinin üst dereceli
Devlet Güvenlik Mahkemesine ait olduğu düşünülmeden suçun nitelendirilmesinde
ya-nılgıya düşülerek yargılamaya devamla yazılı biçimde karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanıklar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan sair yönler incelenmeksizin hükmün bu sebepten dolayı
ve kazanılan hak saklı kalmak üzere isteme aykırı olarak BOZULMASINA,
karar verildi.(8.CD, 7.10.1994 tarih ve 9296/10868 sayılı İlamı)
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Sanığın sorumlu müdürlüğünü yaptığı ilgili yayında “polis işbirlikçisi
cezalandırıldı” başlıklı yazısında, kanunun cürüm saydığı fiili övme suçu
gerçekleşmiş olmasına rağmen mahkemenin beraat kararı vermesi isabetli
değildir.
(E.1994/2133, K.1994/5597, K.T.5.11.1994)
Kanunun suç saydığı fiili övmekten sanık B.G.’nin yapılan yargılanması
sonunda; “Beraatine” dair (İSTANBUL) 2. Asliye Ceza Mahkemesinden
verilen 21. 9. 1993 gün ve 468 esas, 550 karar sayılı hükmün süresi içinde
Yargıtay’ca incelenmesi C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava
dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Sanığın sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığı “Emeğin Bayrağı” adlı
mevkute de yer alan “polis işbirlikçisi cezalandırıldı başlıklı dava konusu
yazıda TKP/ML hareketinden polise bilgi verdiği için örgüte önemli
darbeler vurulmasına neden olan Ö.T.’nin örgütçe sorgulanıp ölümle
cezalandırılmasının açıkça övülüp iyi görüldüğü ve benzeri davranışlara
gözdağı verilmek istendiği bu itibarla yazının içeriği bakımından kanunun
cürüm saydığı fiili övme suçunu oluşturduğu karar yerinde tartışılıp hukuksal
açıdan değerlendirilmeden yetersiz gerekçe ile yazılı biçimde beraet kararı
verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, karar verildi.(8.CD., 11.5.1994 tarih ve 2133/5597 sayılı İlamı)
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Aşağıdaki kararda alıntılanan konuşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan
propaga yapmaktan sanıklar M.P. ve M.A.’ nın eylemlerinin yasada yazılı
suçu oluşturduğu sabit olduğundan mahkumiyet kararı yerindedir.
(E.1996/6083, K.1997/2770, K.T.14.4.1995)
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü
bozmayı hedef alan propaganda yapmaktan sanıklar M.P. ve M. A’nın bozmaya
uyularak yapılan yargılamaları sonunda; Mahkumiyetlerine dair ANKARA 1
Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 28.12.1995 gün ve 1995/67
esas, 1995/132 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık M. A. ile
sanık M. P. vekili tarafından istenilmiş ve sanık M. A. yönünden incelemenin
duruşmalı olarak yapılması talep edilmiş olduğundan dava dosyası incelenerek
gereği düşünüldü:
1- Sanık M. P. vekilinin yasal süreden sonra yaptığı temyiz talebinin
REDDİNE,
2- Sanık M.A.’ya yönelik temyize gelince:
Şartları oluşmadığından sanığın duruşmalı isteme talebinin reddine,
Bozmaya uyularak yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen
delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve
takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre sanığın yerinde görülmeyen
temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün istem gibi ONANMASINA, karar verildi.
(9.CD., 14.4.1995 tarih ve 6083/2770 sayılı İlamı)
İlgili Yerel Mahkeme Kararı:
Mahkememizce açılan kamu davasının yapılıp bitirilen açık yargılaması sonunda
Mahkememiz-den verilen , 1993/117 Esas, 1994/121 Karar sayılı kararın vaki temyizi üzerine Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanlığının 14.06.1995 gün ve 1995/242 Es.,
1995/42 karar sayılı ilamı bozulmasına karar verilmesi, Mahkememizin 1995/67 Es.
sırasına kayıt olan dava dosasının yapılan yargılaması sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA:
Sanıklar M.P.ve M. A. 29.04.1993 günü Özgür Ekin dergisinin Altındağ
Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi salonunda düzenledikleri “İşçi Sınıfı,
Sendikalar ve 1 Mayıs” konulu panelde yaptıkları konuşmaların Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhinde
propaganda niteliği taşıdığı düşüncesiyle cezalandırılmaları cihetine gidilmiştir.
Sanık M.P. konuşmasında, “... Kürdistan alanına baktığımızda işçi
sınıfının karşısına yeni görevler düşmektedir. Halkların kardeşliğinin ezilen
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ulusun kendi kaderini tayin etme hakkını kullanmasında sınıfın yapacağı
eylemleri hayati önemlidir. Sınıfın devasa bir sosyal güç olarak Kürt
halkına gönülsüz edilgen bir yakınlaşmaktan öte çok daha aktif bir
yoldaşlığı seçmelidir... Kürt ulusunun mücadelesini oyalayıcı taktikler ile
siyasi manevra ve entrikalarla alt etmeye yönelik oyunları ancak sınıfından
Devrimci Demokrasi meselesine ve onun en yıkıcı halkalarından biri olarak
Kürt sorununa sahip çıkması ile bozulabilir. Halklar kardeştir ama
kardeşlik özgürlükle gelişir, bir şiar olarak benimsense de sınıf fabrikadaki
üretimi doğrudan yabancılaştırmadan kurtulup onu Kürt ulusunun
mücadelesi ile bağlantısını kavramadıkça emek gücünün sömürüsünün
nasıl benzerlerle zırhlara kurşunlara dönüştüğünü kavramadıkça kardeşlik
köprüsünde sağlam temellerde oluşturulması da güçtür. Türkiye
metropollerinde kımıldayacak her devrimci yaprağın yarattığı rüzgar Kürt
ulusunun mücadelesine ivme kazandıracak onun gelişimine rahatlatıp
özgürlüğünü yakınlaştıracaktır. Bu noktada mücadelelerin Kürt halkı
mücadelesi ile işçi sınıfının mücadelesinin ortaklığı ile özdeşleştiği noktasını
her vesile ile vurgulamak ve halkların kardeşliği şiarını dilden düşürmemek
asıl görevimizdir.... İşçi sınıfı mücadelesindeki ve Kürt Ulusal
mücadelesinde şehit düşenler adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.”
Sanık M.P., Kürt ulusal mücadelesi, Kürt ulusunun mücadelesi, Kürt
halkının özgürlük mücadelesi gibi ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine propaganda teşkil edebilecek
ve bu amacını açıkça ifade eden sözlerle propaganda yaptığına kuşku
bulunmaktadır.
Bu kadar açık ve net bir konuşmanın yorumunu yapmaya lüzum hissetmi-yoruz.
Zira sanık açıkça bölücü propaganda yapmıştır. Amacı işçilerin emeği, alınteri ve
toplum içindeki yerinin değerlendirilmesi olmayıp doğrudan doğruya bölücü
propaganda içerdiği anlaşılmakla cezalandırılması cihetine gidilmiştir.
Sanık M. A.panelde yaptığı konuşmada “... Türkiye’de işçi sınıfının
durumu Kürdistan’da işçi sınıfının durumu hakkında bu görüşlerimi
belirtmek istiyorum.... Türkiye’de devrimci sınıf sendikacılığı geliştirmek
gerekir. Kürdistan’da ulusal kimliğe dayanan hem de sınıf stratejisine
dayanan sendikacılığı geliştirmek gerekir. Kürt ulusal kimliğini tanımayan
ve devlet adına dayatılan sendikacılığı kuşatmak demektir. Türk işçisinin
sınıfsal mücadelesini saptıran sendikayı Kürt işçisinin sömürgeci Türk
Kapitalizmine karşı etkili mücadelesini engelleyen sendikayı içten yarmak
gerekir. Kürt hareketinin yoğun mücadelesine rağmen Kürdistandaki
sendikacılık beklenenin oldukça gerisindedir. ... Devlet Kürdistanda sosyal
yaşantıya bile olanak bırakmamıştır. Belki seksen öncesi dönemlerde Türk
solunun şovenist tavrından dolayı bu değerlere gereken vurguyu
yapamıyorduk, bu anlaşıldı. Bana göre tüm Kürdistan devrimcisi ulus
sorununa gereken vurguyu yapmama hatasına düşüldü. Bu gün Kürdistan
devrimci sınıf sorununu vurgulama hatasına düşmemelidir. Sınıf sorunu,
ulus sorunu kadar vurgulanmalıdır. Eğer Kürdistan halkının büyük bir
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iradeye sahip olduğuna göre inanıyorsak eğer halkımızın kendi evini kendi
eliyle kurmasını istiyorsak bu evin içinde çöplüğün bulunmasına tahammül
etmemek gerekir. Evi kurma ira-demiz varsa bu irade temiz ve düzenli bir
zeminde gelişmelidir. İrademiz geri bir sosyal temeli olan ilkel milliyetçilikte
kendisini bulamaz. Bizim devlete gi-dişte bir temele bir kılavuz kadar bir
düzene ihtiyacımız vardır. En büyük yurt-severlik sosyalizmdir. Yaşasın bütün
dünya Kürtlerinin birliği.”
Yukarıda konuşması aktarılan sanık M. A., işçilerin sorunları ile ilgili
yapılan panelde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesini Türkiye ve Kürdistan
olarak ikiye yırdıktan sonra yine kendi ifadesiyle Kürdistandaki sınıf tarifi
yapmış ve ülkeyi ve milleti iki ayrı parça halinde tarif ettikten sonra yaşasın
Kürtlerin birliği diye konuşmasını noktalamıştır.
Dünyadaki son siyasal ve sosyal çöküntülerden sonra Türkiye’deki bir
kısım Marksistler bölücülüğü ve yıkıcılığı kendilerine kalkan yaparak
propaganda yapmaya başlamışlardır. Bölücü teröristlerin lideri Marksist
ideolojiyi hayata geçirebilmek için gerilla savaşının tüm Türkiye’ye
yayılacağını ve kuracakları bağımsız Kürdistan ile Türkiye’deki rejimi de
değiştireceklerini ifade etmesinden sonra sanıkların da benzeri ifadelerle
Türkiye ve Kürdistan Marksizmini tariflemekte ve kendilerine göre sınıf
yaratmaktadırlar fakat her iki sanığın da asıl amacı bölücülüktür. Türkiye
Cumhuriyeti Devletini ülkesi ve milletiyle bölmektir. Bunların amacı işçilerin
hakkı ve hukukunun korunması değildir. Kesinlikle ülkeyi ve milleti
bölmektir. Zira konuşmalarının bütünü ele alındığında asıl vurgulamak
istedikleri konunun bölücülük olduğu anlaşılacaktır. Bu nedenlerle her iki
sanığın da cezalandırılmaları cihetine gidilmiştir.
HÜKÜM:
Yukarıda açıklanan gerekçelere binaen:
Sanıklar M.A.ve M.P.’nin 29.04.1993 günü Özgür Ekin derneğinin
düzenlediği toplantıda yaptıkları konuşmanın mahiyeti itibariyle Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhinde
propaganda niteliği taşıdığından her iki sanığın eylemlerine uyan 3713 Sayılı
Kanunun 4126 Sayılı Kanunla değişik 8/1. maddesi gereğince takdiren 1’ER Yıl
Hapis ve 100.000.000.TL.şer milyon lira Ağır Para Cezası ile ayrı ayrı
CEZALANDIRILMALARINA,
647 Sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince 1’er yıl hapis cezasının beher günü
5.000 TL.den 1.825.000. TL.şer lira Ağır Para Cezasına ÇEVRİLMESİNE,
T.C.K.’nın 72. maddesi gereğince aynı neviden ağır para cezaları toplanarak
neticeten 101.825.000.TL.şer lira ağır para cezası ile CEZALANDIRILMALARINA,
647 Sayılı Kanunun 5. maddesinin cezanın nevi ve miktarı itibariyle uygulanmasına YER OLMADIĞINA,
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647 Sayılı Kanunun 6. maddesinin suçun işleniş şekli ve özelliği dikkate
alınarak ERTELENMESİNE,
T.C.K.’nın 36. maddesi gereğince emanette kayıtlı kasetlerin MÜSADERESİNE, karar verildi. (Ankara 1 Nolu DGM, 28.12.1995 tarih ve 57/132 sayılı
Kararı)
Not: Kararın orjinali okunamadığından yazılamamıştır.
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Milletvekili olan sanığın aşağıdaki kararda özetlenen davaya konu olan
konuşması
yasama
dokunulmazlığı
kapsamında
değerlendirilemeyeceğinden beraat kararı yasaya aykırıdır.
( E. 1995/2996, K.1995/3844, K.T.1.6.1995)

... Sanığın, konuşmacı olarak katıldığı 6. Uluslararası Bandırma Kuş
Cenneti Kültür ve Turizm Festivali nedeniyle 4.6.1992 günü gerçekleştirilen
“İnsan Hakları” konulu panelde sarf ettiği sözlerin Atatürk’ün hatırasına
alenen hakareti içerdiğinin bilirkişi kurulu raporuna uygun şekilde
mahkemece de kabul olunduğu, ancak önceden Mecliste ileri sürülen düşüncelerin
Meclis dışında tekrarı niteliğinde bulunduğundan bahisle Anayasanın 83.
maddesinin 1. fıkra-sında düzenlenen sorumsuzluk (Mutlak Dokunulmazlık)
kapsamı içerisinde de-ğerlendirilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm tesis edildiği
anlaşılmaktadır.
Anayasanın 83. maddesinin 1. fıkrası “Türkiye Büyük Millet Meclisi üye-leri
Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisçe bir
karar alındıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu
tutulamazlar” hükmünü taşımaktadır.
Sanığın dokuz arkadaşıyla birlikte imzalayarak, 30.4.1992 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş oldukları Meclis
araştırması önergesi incelendiğinde, yakın tarihimizin başlangıcında olup
bitenlerin yeterince aydınlatılmamış olmasının tartışmaların devamına
sebep olduğu, ülkede haksızlık, hırsızlık yapanların, cinayet işleyenlerin
suçları ortaya çıkarılmadıkça hukuk devletinden söz etmenin mümkün
bulunmadığı genel anlamda vurgulandıktan sonra devleti zan ve şaibe
altında bulundurduğu, milli skandal niteliğinde olduğu ileri sürülen Ali
Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılmasının istenildiği anlaşılmaktadır.
Görüldüğü gibi Meclis araştırması önergesinde “Atatürk” adı doğrudan ve
dolayısıyla yer almamakta somut olaya ilişkin düşünce açıklanmaksızın ancak gerekçeleri sıralanarak belli bir olayın açıklığa kavuşturulması talep olunmaktadır.
Oysa, sanık tarafından 4.6.1992 günü yapılan konuşmada “Bu ülkede konuşmak güç. Ben düzene karşıyım, Kemalist diktatörlük düzenine, istibdata
karşıyım. İsmi koymak önemli değil, hürriyet demişsiniz, Hitler’den fazla
adam kesmişsiniz, şapka giymiyor diye binlerce baş vurmuşsunuz. Tanrı
uludur demiyor diye insanları öldürmüşsünüz” denilerek görüş açıkladıktan
sonra devam edilip, Meclis araştırması önergesiyle bağlantı kurulması müm-kün
olmayan bir şekilde Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret teşkil edici söz-ler sarf
edilmiş olması karşısında, artık Mecliste ileri sürülmüş olan düşünce-lerin
Meclis dışında tekrar edilmiş bulunduğundan söz etmeye olanak yok-tur. Diğer
bir deyişle sanığın paneldeki söz ve düşünceleri Meclis araştırma önergesinin
tekrarı niteliğinde değildir.
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Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan inceleme sonunda da sanı-ğın
eylemi sorumsuzluk (Mutlak dokunulmazlık) kapsamında görülmeyerek Ana-yasanın
83. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yasama dokunulmazlığı kaldırılmıştır.
Bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yasama Meclisi
üyelerine yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak için
“sorumsuzluk”, “yasama dokunulmazlığı” gibi ayrıcalıklar tanınmıştır, bu
ayrıcalıklarla, yalnızca kamu yararının daha iyi gerçekleşebileceği varsayılmıştır. Meclis üyelerini diğer vatandaşlardan farklı bir statüye kavuşturmanın
amacı, kuşkusuz onları ayrıcalıklı ve hukuk üstünde bir grup haline getirmek
değildir.
Bu itibarla ve yukarıdaki açıklamalar ışığında sanığın eyleminin Anayasanın
83. maddesinin 1.fıkrasında gösterilen yasama sorumsuzluğu içerisinde değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı gözetilmeden, müsnet suçtan yasama
dokunulmazlığının kaldırılmış olduğu da nazara alınarak cezalandırılması ye-rine
yazılı gerekçelerle kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve C. Savcılarının temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, karar verildi. (Gündel, a.g.e., s.52) (9.C.D, 1.6.1995,tarih ve
2996/3844 sayılı Kararı)
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İzinsiz olarak halkı toplayıp Karapınar ilçesinde Konya Belediye Başkanı
Halil Ürün’ün 27 Mart 1994 de yapılacak yerel seçimler ile ilgili konuşmasını
telin etmelerinden ibaret eylemden dolayı 2111 Sayılı Kanuna muhalefetten
sanıklar H.Y., S.E.’nin izinsiz olarak yaptıkları eylemle ilgili gerekli
araştırma ve inceleme yapılmaksızın hüküm verilmesi hukuka aykırıdır.
(E.1995/10115, 199512144, K.T.21.9.1995)
2111 Sayılı Kanuna muhalefetten sanıklar H.Y., S.E.’nin yapı-lan
yargılanmaları sonunda; Hükümlülüklerine ve ertelemeye dair (KARAPINAR)
Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 8.12.1994 gün ve 22 esas, 135 karar sayılı
hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar vekili tarafından
istenilmiş olduğundan dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile
27.6.1995 günü daireye gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği
düşünüldü:
2911 Sayılı Kanunun 5. maddesi dikkate alındığında, sanıkların izinsiz
olarak halkı toplayıp Karapınar ilçesinde Konya Belediye Başkanı Halil
Ürün’ün 27 Mart 1994 de yapılacak yerel seçimler ile ilgili konuşmasını telin
etmelerinden ibaret eylemin, 298 sayılı yasa hükümlerine aykırılık oluşturup
oluşturmadığı tartışılmadan ve bu cümleden olarak anılan yerel seçimin başlangıç
tarihi de araştırılmadan eksik inceleme ile yazılı biçimde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş sanıklar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, karar
verildi. (8.CD., 21.9.1995 tarih ve 10115/12144 sayılı İlamı)
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Halkını laik ve laik olmayanlar diye ikiye ayırıp, laik olanları dinsizlikle
suçlayıp, müslümanlığa davet ettiği, Allahın kendilerini intikama memur
etmesini dua olarak kabul ettiklerini ifade eden sanığın davaya konusu
olan konuşmasında ifade ettiği görüşler T.C.K.’nın 312/2 maddesine göre
suç teşkil edip ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.
(E.1996/14840, K. 1996/17127, K.T. 26.2.1996)
Halkı din farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmekten sanık Y.
Ö.’nün bozma üzerine yapılan yargılanması sonunda; Beraatine dair
(İSTANBUL) 3. Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 14.10.1996 gün
ve 334 esas, 295 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi C.
Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakının C. Başsavcılığından
tebliğname ile 26.11.1996 günü daireye gönderilmesi üzerine dava dosyası
incelenip gereği düşünüldü:
Sanık Y. Ö.’nün 23.6.1994 perşembe günü saat 22.45 sıralarında Kanal6 Televizyonunda Ş.A. tarafından sunulan “Baskın” isimli programın “Şok
Haber” bölümüne konuşmacı olarak katılıp ülke halkını laik ve laik
olmayanlar diye ikiye ayırıp, laik olanları dinsizlikle suçlayıp,
müslümanlığa davet ettiği, Allahın kendilerini intikama memur etmesini
dua olarak kabul ettiklerini açıkladığı konuşma metninde yer alan diğer
söylem ve deyimler göz önüne alınıp, bu metin tümüyle
değerlendirildiğinde halkın bir kesimini diğer kesimine karşı inançlarından
dolayı genel güvenliği bozup toplumsal tehlike yaratacak boyutta kin ve
düşmanlığa tahrik ettiği, böylece T.C.K.’nın 312/2. maddesinde tanımlanan suçu
işlediği dosyada mevcut bant çözüm tutanağı ve diğer kanıtlardan anlaşıldığı
gözetilmeden yazılı biçimde beraat hükmü kurulması,
Bozmayı gerektirmiş C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA,
karar verildi. (8.CD., 26.2.1996 tarih ve 14840/17127 sayılı İlamı)
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Sanığın “Atakürt” başlıklı suça konu yazıda ifade ettiği görüşleri, halkı ırk
ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçunu
teşkil ettiğinden verilen hükümlülük kararında da bir isabetsizlik
görülmemiştir.
(E.1996/1251, K.1996/2776, K.T.1.3.1996)
Halkı ırk ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmekten
sanık A.H.A.’nın yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve ertelemeye
dair (İSTANBUL) 4. Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 18.10.
1995 gün ve 153 esas, 261 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca
incelenmesi sanık vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası
incelenip gereği düşünüldü:
17.4.1995 tarihli Milliyet Gazetesinde yayımlanan suça konu “Atakürt”
başlıklı yazıda, sanığın yıllardır Güneydoğu Anadolu bölgesinde süregelen
terör amaçlı eylemlere karşı güvenlik güçlerinin aldıkları önlemleri ters
kim-lik senaryosu oluşturarak tam bir kalem ustalığı gösterip eleştiri ve
düşünce özgürlüğü sınırlarını aşan ve suçlama niteliği taşıyan, ayrıca,
toplumsal teh-like boyutlarına ulaşan bir yaklaşımla yöre halkını ırk ve
bölge farklılığı gö-zeterek açıkça kin ve düşmanlığa tahrik ettiği mahkemece
kabul ve değer-lendirilmiş ve bu takdirde de bir isabetsizlik görülmemiş
olmakla, sanık ve-killerinin suç kastına ve sübuta yönelen ve yerinde
görülmeyen temyiz itiraz-larının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA
karar verildi.(8.CD., 1.3.1996 ve 1251/2776, sayılı İlamı)
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Basın yolu ile halkı ırk, bölge ve mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmekten, sanıklar E. Ö., K. G.’nin tek parti dönemine,
Kürt sorununa ve askeri müdahale dönemlerinde yaşanan insan hakları
ihlallerine ilişkin aşağıdaki karşı oy yazısında özetlenen düşünceleri
T.C.K.’nın 312/2. Maddesi kapsamındadır.
(E.1996/11624, K.1996/12797, K.T. 18.10.1996)
Basın yolu ile halkı ırk, bölge ve mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa
açıkça tahrik etmekten, sanıklar E. Ö., K. G. (Y.K.)’nin yapılan yargılanmaları
sonunda; Hükümlülüklerine ve ertelemeye dair (İSTANBUL) 2. Nolu Devlet
Güvenlik Mahkemesinden verilen 7.3.1996 gün ve 474 esas, 55 karar sayılı
hükmün süresi içinde Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi C. Savcısı ve
sanıklar vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası incelenip gereği
düşünüldü:
A- Hükmedilen cezanın tür ve tutarına göre sanıklar vekillerinin duruşmalı
inceleme isteminin REDDİNE,
B- Anayasanın 14. maddesi hükmü karşısında; T.C.K.’nın 312. maddesinin
hukuksal yapısındaki değişikliğin Anayasaya aykırılığı savı Anayasanın 152.
maddesi kapsamında değerlendirildiğinde ciddi görülmediğinden, Anayasa
Mahkemesine başvuru isteminin benimsenmemesine oybirliği ile karar
verildikten sonra,
Esasın incelenmesinde;
Yerel mahkemece hazırlık ve son soruşturma evrelerinde toplanan kanıtlar,
hüküm konusu yazı metni, karar yerinde ayrıntılarıyla incelenip, tartışılarak,
sanıklara atılı suçun oluştuğu kabul edilmiş, suç niteliği yasal normuna uygun
biçimde belirlenmiş, savunmalar, incelenerek inandırıcı gerekçelerle
reddedilmiş, ceza yaptırımı doğru bulunmuş, sanıklara hükmedilen cezalar
şahsileştirilmiş, takdiri indirim uygulanmış bulunmakla; sanıklar vekillerinin
kararın hukuki değerlendirme yönünden çelişkili bulunduğuna, yazının bütünü
yerine, bazı bölümlerinin alınıp tartışılarak suç tipine uyarlandığına, suç kastı
bulunmadığına, ifade özgürlüğü kapsamında düşünce açıklamanın suç
oluşturmayacağına, İnsan Hakları Avrupa sözleşmesi ve yürürlükteki hukuk
mevzuatının benimsenmediğine ve eksik incelemeye yönelen, C. Savcısının
dava konusu yazıda T.C.K.’nın 312/2. maddesinde yaptırıma bağlanan hukuka
aykırılık ve kasıt öğelerinin bulunmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz
itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün istek veçile
ONANMASINA, karar verildi.(8.CD., 18.10.1996 tarih ve 11624/12797 sayılı
İlamı)
KARŞI DÜŞÜNCE:
Sanık Y. K. yapıtlarında toplumsal çelişkileri ve çatışmaları, bunların insanların
yaşamlarına yansımalarını konu alan özellikle Çukurova Bölgesindeki feodal
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yapının doğurduğu insan sorunlarını sergileyen bu kimliği ile yurt içinde olduğu
kadar yurt dışında da büyük ün kazanmış olan bir yazardır.
Yazarın bu kimliği ile ülkede yaşanan ya da yaşanması olası bulunan so-runlara ilgisiz kalması düşünülemez. Suça konu edilen ve yayıncısı E. Ö. olan Can
Yayınları tarafından yayımlanan “Düşünceye Özgürlük ve Türkiye” adlı
kitapta yer alan “Türkiye Üzerinde Kara Gökyüzü” başlıklı 14 sayfalık
yazısında Türkiye’de Devletin 1900 lerden bu yana ırkçı bir politika izlediğini, özellikle tek parti dönemini kastederek 1946 yılına kadar Türkiye’de
Jandarma ve Polis dayağı yememiş hiçbir köylü kalmadığını vurgulayarak
Anadolu insanının böylesine yaklaşımlar yüzünden çok sıkıntı çektiğini, zarar gördüğünü, insan hakları ihlallerinin 12 Eylül dönemi gibi ara rejim
dönemlerinde önemli boyutlara ulaştığını, bu dönemde Kürtçe konuşmanın
yasaklandığını, dahası Türk Dil Kurumunun bile kapatıldığını belirtip
ülkenin Güneydoğusunda yıllardır süren bölücü terör örgütünün eylemlerine
karşı güvenlik güçlerinin yürüttüğü mücadeleyi bir savaş olarak niteleyip, bu
uygulamanın yanlış olduğunu, çünkü yanında göç, yoksulluk, sefalet, ormanların ve evlerin yanması gibi birçok sorunu da birlikte getirdiğini vurgulayarak savaşın bölünme tehlikesini de taşıdığını ve bu nedenle durdurulması
gerektiğini belirtmiş, yönetimlerin tutumlarının ve bu yöndeki politikala-rının
ülkeye zarar verdiğini açıklamıştır.
Demokratik bir ülkede yazarların ve düşünürlerin ülke sorunları üzerinde
kafa yorması, düşünce üretip bunları yazılarıyla ve söylemleriyle dile getirmeleri kadar doğal bir yaklaşım biçimi düşünülemez. Yazarlar ve düşünürler bu
işlevlerini ortaya koyarlarken yönetimlerin istekleri doğrultusunda düşünmek,
yazmak ya da söylemler üretmek zorunda değillerdir. Dahası bu düşünceler
çoğunluk tarafından paylaşılmayan düşünceler de olabilir. Bunun tek yaptırımı
benimsenmemek olmalıdır. Kuşkusuz özgürlükler sınırsız değildir. Ancak
bunların sınırlamaları çağdaş demokrasilerde olan kurallara göre çizilmelidir.
Özetlemek gerekirse; Bir ülkenin yazarı, düşünürü ve aydını Devletin iç ve dış
güvenliğini tehlikeye sokmak amacıyla somut olarak suç sayılan eylemlere
çağrıda bulunmak ve bunları teşvik etmek gibi düşünceler dışında her türlü
düşünceyi özgürce ifade edebilmelidir.
Anayasamızın 2. maddesinde Devletimizin demokratik hukuk devleti olduğu yazılıdır. Türkiye yurttaşlarına batı ülkelerinde var olan demokratik hak ve
özgürlükleri sağlamak ve bunlara işlerlik kazandırmak vaadiyle birçok uluslararası sözleşmelere taraf olmuş ve imza koymuş bir ülkedir. Bu söz-leşmelerin
öngördüğü doğrultuda iç hukukta gerekli düzenlemeler yapılma-mış olmakla
birlikte Meclislerin onayından geçen sözleşmeler Anayasamıza göre yasa
hükmünde bulunduğu göz önüne alındığında bunların yok sayıla-mayacağı
açıktır.
Kaldı ki, yazar Y.K. hakkında uygulanan T.C.K.’nın 312. maddesinin 2.
fıkrasında tanımı yapılan suç tipinin Y.K.’nin sözü edilen yazısında
oluşmadığını görmekteyiz.
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T.C.K.’nın 312. maddesinin 2. fıkrası; “Halkı, sınıf, ırk, din, mezhep ve
bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik” eylemlerinin cezalandırılacağını öngörmektedir. Yazar Y.K. yukarıda da açıkladığımız gibi suça
konu yapılan yazısında bir Kürt ve Türk düşmanlığına rastlanmamaktadır.Bu
yazıda gelmiş, geçmiş yönetimler suçlanmakta, eleştirilmekte ve kınanmaktadır.
Ülkenin bölünmesi yerine kendi nitelemesine göre Güneydoğu’da süren savaşın
bölünme tehlikesi doğuracağını dolaylı yoldan vurgulayarak bölünmeye karşı
olduğunu göstermektedir.
Yazı tümüyle incelendiğinde hiç kuşkusuz birçoğumuzun katılmadığı ve
duygusallığın egemen olduğu görüşlere de yer verdiğini görmekteyiz. Dahası
kimi konulara yaklaşımında abartılar da söz konusudur.
Ancak bunlar maddedeki yazılı suçun tanımı içinde yer alan düşünceler
değildir.
Yukarıdan beri açıkladığımız tüm bu nedenlerden dolayı yazar Y. K.’e ve
buna bağlı olarak yayıncı E. Ö.’ye yüklenen suçun oluşmadığı ve Mahkemenin
mahkumiyet hükmünün Bozulması gerektiği görüşüyle çoğunluğun onama
düşüncesine karşıyız.
Başkan
N. Ünver
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Kamu sendikaları yöneticisi olan sanıkların sendikal işlev ve amaçlı kapalı salon
toplantısı yapmaktan ibaret eylemlerinin Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri
hakkındaki kanun aykırılık teşkil ettiği söylenemez.
(E.1995/17577, K.1996/2011, K.T.12.2.1996).
2911 Sayılı Kanuna muhalefetten sanıklar M.İ., A.T., E. Ö., A.S.G., Z. Y., M. R.
Y., B. E., F.A., M.T., C.B., A.RA., S.D.’nin yapılan yargılanmaları sonunda;
Hükümlülüklerine ve ertele-meye dair (SAMSUN) 3. Asliye Ceza Mahkemesinden
verilen 27.4. 1995 gün ve 1323 esas, 214 karar sayılı hükmün süresi içinde
Yargıtay’ca incelenmesi C. Sav-cısı ve sanıklar tarafın-dan istenilmiş olduğundan
dava evrakının C. Başsavcılığından teb-liğname ile 18.12.1995 günü daireye
gönderilmesi üzerine dava incelenip gereği düşünüldü:
Ülkemizin de üyesi bulunduğu (İLO) Uluslararası Çalışma Örgütünce 1948 yılında
kabul edilen “Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin” 87
Sayılı Sözleşme 3847 Sayılı Kanunla; keza Uluslararası Çalışma Örgü-tünce 1978
yılında kabul edilen “Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Ko-runmasına ve
İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin” 151 Sayılı sözleşmenin
3848 Sayılı Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisince 26.11.1996 günü onaylandığı ve
her iki Kanunun da Resmi Gazetede yayımlanarak 11.12.1992 tarihinde yürürlüğe girdiği
Anayasa’nın 90. maddesinin Milletlerarası andlaşmaları Kanun hükmünde kabul
ettiği; Türkiye’nin de taraf olduğu bu sözleşmelerin İç Hukukumuzla bütünleşerek
bağlayıcılık kazandığı, yasa koyucunun onayladığı sözleşmelerin kural olarak Devlet
memurlarına Sendika Kurma hakkını verdiği, bu iti-barla davaya konu memur
Sendikalarının tüzel kişilik kazanmış olduğu, yasal statü bu meşru zeminde
değerlendirildiğinde, 2911 Sayılı Yasanın istisnaları belirleyen 4/a maddesi hükmü
karşısında, kamu sendikaları yöneticisi olan sanıkların sendikal işlev ve amaçlı
kapalı salon toplantısı yapmaktan ibaret eylemlerinin Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri hakkındaki yasaya aykırılık suçunu oluşturmayacağının gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş C. Savcısı ve sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA,
karar verildi.(8.CD., 12.2.1996 tarih ve17577/2011 sayılı İlamı)
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Sanıklar H. K., M. E.’nin yapılan yargılanmaları sonunda, dava konusu
yazı nedeniyle yayının sahibi H.K. ve yazı işleri müdürü M.E.’nin 3713
Sayılı Terörle Mücadele Yasasına aykırı davrandıkları açık olduğundan
iglili kararın onanmasına, aynı yayında Y.K.imzasıyla yer alan bir yazı
nedeniyle M.E’ye T.C.K.’nın 312/2 maddesine göre verilmesi gereken
mahkumiyet yerine beraat verilmesinin ise bozulmasına karar verildi.
(E.1997/1046, K.1997/3254, K.T.12.3.1997)
3713 Sayılı Kanuna aykırılık ve halkı suç işlemeye tahrik etmekten sanıklar H.
K., M. E.’nin yapılan yargılanmaları sonunda; M.E.’nin T.C.K.’nın 312/2
maddesine aykırılıktan beraatine, 3713 Sayılı Kanuna muhalefetten her iki
sanığın hükümlülüklerine dair (İSTANBUL) 3. Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesinden verilen 6.3.1996 gün ve 79 esas, 39 karar sayılı hükmün süresi
içinde Yargıtay’ca incelenmesi O yer C. Sav-cısı tarafından istenilmiş olduğundan
dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğna-me ile 24.1.1997 günü daireye
gönderilmesi üzerine dava incelenip gereği düşünüldü:
A) Özgür Ülke Gazetesinin 11-12-13 Eylül 1994 tarihli sayılarının 4.
sahifesinde “Kürtün Kaderi Bu Savaşta” başlığı altında yayımlanan yazıda,
PKK militanı Şemdin Sakık’ın örgüt adına yaptığı açıklamalara yer
verilmek suretiyle 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasına aykırı davranış
suçundan gazete sahibi H.K.ile sanık Yazı İşleri Müdürü M. E. hakkında
mahkemece yazı metni değerlendirilip suçun sübutu kabul edilmiş, suç vasfı
isabetle tayin ve ceza uygulaması yerinde görülmüş olmakla, sanıklar vekilinin
sübuta ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün bu
bölümünün istem gibi ONANMASINA,
2- Sanık M. E. hakkında halkı suç işlemeye tahrik suçuna ilişkin hükmün
temyiz incelemesinde,
Aynı gazetenin 6. sahifesinde Y.K. imzasıyla “Kim Kirli” başlığı altında
yayımlanan ve içeriğinde “Kürt savaşı on beş yıldır devam etmekte-dir,
kürtler gözlerini dört açmalıdırlar, yüzyıllardır bize dayatılan, ya işbirlikçilik ya kölelik veya ölümdür, bizlerin ölüm fermanını herkes hazırlayabiliyor, öldürülen yeter ki kürt olsun, kürt kellesi getireni
ödüllendiriyorlar” sözlerinin yer aldığı yazı, bütünlüğü, kaleme alınış biçimi
ve amacı itibariyle haber boyutlarını aşan ve T.C.K.’nın 312/2. maddesinde
tanımlanan, toplu-mun bir kesimini ırk ve bölge farklılığı gözeterek kin ve
düşmanlığa açıkça tahrik vasıf ve unsurlarını taşıdığı açıkça belirgin iken yazılı
gerekçeyle bu suçtan beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş O yer C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, karar
verildi. (8.CD. 12.3.1997 tarih ve 1046/3254 sayılı İlamı).
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“Paralı Eğitime Hayır, Yaşasın Liseli Öğrenci Birlikleri, İş-BilimÖzgürlük, Kahrolsun Amerika, Bağımsız Türkiye” şeklinde pankart açan
sanıkların dava konusu eyleminin 2911 Sayılı Kanunun 5. maddesinin izin
verdiği etkinlikler kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, Kanunun 28.
maddesindeki suç kapsamında değerlendirilmesi yerinde bir karar değildir.
(E.1997/103, K.1997/4027, K.T. 20.3.1997)
2111 Sayılı Kanuna muhalefetten sanıklar M.D.Y., M.K.Ü., C.D., E. G.’nin
yapılan yargılanmaları sonunda; Hükümlülüklerine ve ertelemeye dair
(ANKARA) 12. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 27.12.1995 gün ve 16
esas, 1548 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar
vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakının C. Başsavcılığından
tebliğname ile 7.1.1997 günü daireye gönderilmesi üzerine incelenip gereği
düşünüldü:
Sanıkların lise öğrencisi olup, liseli gençlik eğlence şöleni düzenlemek
için Yenimahalle Belediyesine ait düğün salonunu kiralamak istedikleri, Belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi ile görüşüp “liseli gençlik şenliği
yapmak istiyoruz, bize salon verir misiniz? yasal işlemini halleder misiniz?”
diye sorduklarında; ilgililerin teklifi kabul edip izin konusunu halledeceklerini söylemeleri üzerine suç tarihinde düğün salonunda toplantı
yaptıkları, salonun duvarlarına (Paralı Eğitime Hayır, Yaşasın Liseli
Öğrenci Birlikleri, İş-Bilim-Özgürlük, Kahrolsun Amerika, Bağımsız
Türkiye) yazılı demokra-tik istem ve eleştirilerini dile getiren ve suç teşkil
etmeyen pankart astıkları, getirdikleri müzik grubunun program aralarında
pankartlarda yazılı sözleri de slogan olarak attıkları oluş ve kabulden
anlaşılmıştır.
Bu oluş içinde 2911 şöleni adı altındaki ya-sal toplantının düzenleyicisi olan
sanıkların eylemlerinin 2911 Sayılı Sayılı Kanunun 5. maddesinin izin verdiği
etkinlik-ler kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, gençlik Yasanın 28.
maddesindeki suçu oluşturmadığı gözetilmeden yazılı biçimde mahkumiyetlerine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş sanıklar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA,
karar verildi. ( 8.CD., 20.3.1997 tarih ve 20.3.1997 103/4027, sayılı İlamı)

159

Hacı Ali Özhan

Halkı mezhep farklılığı gözeterek, kin ve düşmanlığa tahrik etmekten sanık
İ. A’nın dava konusu yazısı T.C.K.’nın 312/2.maddesinde yazılı suç
kapsamına girmesi nedeniyle yazı ifade özgürlüğü kapsamında
değerlendirilemez.
(E.1997/4599, K.1997.1997/6033, K.T.16.4.1997)
Halkı mezhep farklılığı gözeterek, kin ve düşmanlığa tahrik etmekten sanık İ.
A.’nın yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve ertelemeye dair
(İSTANBUL) 4 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 2.8.1996 gün ve
434 esas, 221 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık
vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası
incelenip gereği
düşünüldü:
Yapılan duruşmaya, davaya konu yazının içeriğine, toplanıp karar yerinde
gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden
kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre sanık vekilinin
yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi
ONANMASINA, 16. karar verildi.(8.CD, 16.4.1997 tarih ve 4599/6033 sayılı
İlamı)
KARŞI DÜŞÜNCE:
Yazının tümü birlikte değerlendirildiğinde; T.C.K.’nın 312/2. maddesinde yazılı
unsurların oluşmadığı, zira bazı abartmalar yapılmak suretiyle ağır bir
eleştiri üslubu benimsenmek suretiyle Anayasamızda benimsenmiş bulunan
Devlet’in demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma vasfına aykırı
bazı uygulama hatalarını dile getirmekten ibaret olan ve kendisine göre sıraladığı sorunların barışçıl ve demokratik yöntemlerle ve demokrasi içerisinde çözüme kavuşturma önerisinde bulunan bir yazı olarak değerlendirilmesi kanaatına varılmıştır. Diğer taraftan aksine bir düşünce varsa hatalı
uygulamaları dahi eleştirebilme olanağını yasaklayacak düşünce özgürlüğü
ve hukuk devleti açısından vahim sonuçlara götürebilecektir. Alevilerin
vasıfları belirtilen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, rejiminin idamesi,
birlik ve bütünlüğü konularındaki kararlılıkları da dikkate alındığında bu
tür bir yazı ile ülkesine ve milletine belki de yazarın esas saikinde arzulamış
olabileceği ve yazı içeriğinden açıkça anlaşılamayan bu tür düşüncelerle
tahrik edilemeyeceği de bilinen bir gerçek olduğundan mahkemenin
gerekçesine ve çoğunluk oyuna iştirak edilmemiştir. Bu nedenle mahkumiyet
kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.
Üye
Y.K. Doğan
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Eğitsen yöneticisi olan sanıkların taşıdıkları pankartların içerik olarak suç
oluşturmaması, eylemlerinin demokratik ve sendikal haklarını kullanmaya
yönelik olması nedeniyle dava konusu eylemi 2111 Sayılı Kanuna muhalefet
kapsamında değerlendirmek isabetli değildir.
(.E.1997/8068/ 1997/9593,K.T.12.6.1997)
2111 Sayılı Kanuna muhalefetten sanıklar R.C., N.Ç., S.G., E.A.Ş., İ.Ş.Ç., M.
Ö., İ.P.’nin yapılan yargılanmaları sonunda; Hükümlülüklerine, ertelemeye ve
zoralıma dair (HATAY) 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 26.3.1996 gün
ve 759 esas, 321 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi
sanıklar vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakının C.
Başsavcılığından tebliğname ile 20.5.1997 günü daireye gönderilmesi üzerine
dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Ülkemizin de üyesi bulunduğu (İLO) Uluslararası Çalışma Örgütünce 1948
yılında kabul edilen, “Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin” 87 sayılı Sözleşme 3847 Sayılı Kanunla; Keza Ulus-lararası
Çalışma Örgütünce 1978 yılında kabul edilen “Kamu Hizmetinde Örgütlenme
Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine
İlişkin” 151 sayılı sözleşmenin de, 3848 Sayılı Kanunla TBMM tarafından
26.11.992 günü onaylandığı ve her iki kanunun da Resmi Gazete’de
yayımlanarak, 11.12.1992 tarihinde yürürlüğe girdiği, Anayasanın 90.
maddesinin Yasama Meclisinin onayından geçen Milletlerarası antlaşma-ları
kanun hükmünde kabul ettiği, Türkiye’nin de taraf olduğu bu sözleşme-lerin
Yasama Meclisi’nde kabul edilmesi nedeniyle iç hukukumuzla bütünle-şerek
bağlayıcılık kazandığı ve devlet memurlarına sendika kurma hakkı ver-diği, bu
itibarla davaya konu memur sendikalarının tüzel kişilik kazanmış ol-duğu yasal
statü bu meşru zeminde değerlendirildiğinde;
Eğit-sen yöneticisi olan sanıkların taşıdıkları pankartların içerik olarak
suç oluşturmadığı, eylemlerinin demokratik ve sendikal haklarını
kullanmaları amacına yönelik ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Hakkındaki Yasaya aykırı davranış boyutuna, huzur ve
sükunu bozacak niteliğe ulaşmayan demokratik tepki niteliğinde
bulunduğu gözetilmeden yazılı biçimde hukuksal olgulara ve oluşa uymayan
bir gerekçe ile sanıklar hakkında mahkumiyet hükmü kurulması,
Bozmayı gerektirmiş sanıklar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, karar
verildi.(8:CD., 12.6.1997 tarih ve 8068/9593 sayılı İlamı)
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Yazı İşleri müdürü sanığın ARGK örgütü temsilcisinin bir bombalama
olayından sonra basına verdiği açıklamayı gazetesinde yayımlamasından
ibaret eylemi, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 6/2. madde ve
fıkrasındaki belirtilen suç kapsamında değerlendirilemez.
(E.1997/9565, K.1997/10861, K.T.3.7.1997)
Yayın yoluyla cürüm sayılan fiili övmekten sanık E.S.’nin yapılan yargılanması
sonunda; Hükümlülüğüne dair (İSTANBUL) 2. Asliye Ceza Mahkemesinden
verilen 24.4.1996 gün ve 816 esas, 295 karar sayılı hükmün süresi içinde
Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava
dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, Ancak;
Yazı İşleri müdürü sanığın ARGK örgütü temsilcisinin bir bombalama
olayından sonra basına verdiği açıklamayı gazetesinde yayımlamaktan
ibaret eylemin, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 6/2. madde ve fıkrasına
uyacağı, böylece davaya bakmak ve gerekli değerlendirmeyi yapmak görevinin
Devlet Güvenlik Mahkemesine ait olduğu gözetilmeden yargılamaya devamla
yazılı biçimde hüküm kurulması.
Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, karar
verildi.(8.CD., 3.7.1997, 9565/10861 sayılı İlamı)

162

Yargıtay Kararlarında İfade Özgürlüğü

Arkadaşlarını bekleyen öğrencilerin kolluk güçlerinin uyarısına rağmen
dağılmamalarının suç sayılmasına ilişkin karar, davaya konu eylem 2911
Sayılı Kanuna muhalefet niteliği taşımadığından ve suç tarihinde 15
yaşından büyük ve 18 yaşından küçük sanıkların bu hali göz önüne
alınmadığından dolayı isabetsizdir.
(E.1997/16042, 1997/18410, K.T.24.12.1997)
2911 Sayılı Kanuna muhalefetten sanıklar B.G. ve 64 arkadaşının yapılan
yargılamaları sonunda; Hükümlülüklerine dair (ANKARA) 16. Asliye Ceza
Mahkemesinden verilen 27.11.1996 gün ve 623 esas, 1067 karar sayılı hükmün
süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş
olduğundan dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile 18.11.1997 günü
daireye gönderilmesi üzerine incelenip gereği düşünüldü:
Kabule göre sanıklar hakkında hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın 2911
Sayılı Yasanın 32/son madde ve fıkrası ile indirim yapılırken yanlış hesap sonucu 4 ay 15 gün yerine, 3 ay 15 gün olarak noksan tayini karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
1- Tutuklu yakınları olan sanıkların cezaevi koşullarının iyileştirilmesi
yönündeki isteklerini iletmek üzere gittikleri Doğru Yol Partisi Genel
Merkezi Önünde içeride parti yetkilisi ile görüşen arkadaşlarını
bekledikleri sırada polisin dağılmaları yönündeki müdahaleden sonra
dağılmamaları gerekçesinin içerideki arkadaşlarının dönüşünü beklemek
olduğu, hak arama amacına yönelik olan bu davranışlarındaki olağanlık
karşısında; Kolluğun müdahalesinin ve müdahale sonucunda dağılma
konusundaki isteksizliklerin 2911 Sayılı Yasanın 32. maddesindeki suçu
oluşturmayacağı gözetilmeden yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,
2- Kabule göre de; Suç tarihinde 15 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük H.
D.ve A.A. haklarında T.C.K.’nın 55/3. madde ve fıkrasının uygulanmaması,
Bozmayı gerektirmiş sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla ye-rinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, karar verildi.(8.CD., 24.12.1997 tarih ve 16042/18410, sayılı
İlamı)

163

Hacı Ali Özhan

“Laik Kemalist-lerin salyalı ağızlarıyla tüm küstahlıklarıyla ...” ifadelerini
kullanarak basın yoluyla halkı tahrik etmekten sanıklar M. K., A.Y.,’nin
fiillerinin, T.C.K.’nın 312/2. maddesindeki suça dönüşemeyeceği
gözetilemeyerek bu hüküm çerçevesinde karar verilmesi hukuka aykırıdır.
(E.1994/12406, K. 1994/13327, K.T.23.11.1997)
Basın yoluyla halkı tahrik etmekten sanıklar M. K., A.Y.,’nın yapılan
yargılanmaları sonunda; T.C.K.’nın 312/2-son, T.C.K.’nın 59. maddeleri
gereğince 1 er yıl 8 er ay hapis, 360.666 şar lira ağır para cezası ile
hükümlülüklerine ve ertelemeye dair (MALATYA) Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 21. 6. 1994 gün ve 156 esas, 149 karar sayılı hükmün süresi
içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar vekili tarafından istenilmiş olduğundan
dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Malatya C. Başsavcılığının 4.4.1994 günlü iddianamesinde sanıklara suça
konu “müslüman halkımıza” başlıklı basın bildirisinde yer alan “Laik Kemalist-lerin salyalı ağızlarıyla tüm küstahlıklarıyla ...” dava sözcüğünün basın
yoluyla hakaret suçunu oluşturduğu belirtilerek dava konusu fiilin bu kapsamla sınırlandığı, bildirinin genel içeriğinden dava açılmadığı ve dar kapsamda haka-ret
olarak nitelenen fiilin, T.C.K.’nın 312/2. maddesindeki suça dönüşemeye-ceği
gözetilmeden Malatya 2. Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının kabul
edilip, yargılamaya devamla yazılı biçimde hüküm tesisi,
Yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiş, sanıklar vekilinin temyiz itirazları
bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönler incelenmeksizin hükmün bu
sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, karar verildi.(8.CD,
23.11.1994 tarih ve 12406/13327, sayılı İlamı)
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Halkı din farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmekten
sanık,Ş.K.’nin T.C.K.’nın 312. maddesinin 2. fıkrasındaki suç kapsamına
giren konuşmasından dolayı daha sonra pişmanlık duyması, sorumluluğu
ortadan kaldırmaz.
(E.1997/15582, K.1997/17413, K.T.10.12.1997)
Halkı din farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmekten sanık Ş. K.’nın
yapılan yargılanması sonunda; T.C.K.’nın 312/2, 19. maddeleri uyarınca 1 yıl
hapis, 420.000 lira ağır para cezasıyla hükümlülüğüne dair (ANKARA) 1. Nolu
Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 9.10. 1997 gün ve 163 esas, 176 karar
sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi Yerel C. Savcısı ve sanık
vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası incelenip gereği
düşünüldü:
C. Savcısının Hakim havalesi taşımayan temyiz isteminin C.M.U.K.’un 310.
ve 317. maddeleri uyarınca REDDİNE,
Sanık vekillerinin temyizi üzerine yapılan incelemede;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesinde; Cumhuriyetin, Atatürk
Milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir Hukuk Devleti olduğu
kavramlarıyla temel ilkelerinin belirlendiği,
Bu ilkelere göre; Laik Devlet yapısı içinde herkesin özel hayatında inançlarını özgürce yaşaması en doğal hakkı olmakla birlikte, bireylerin Devlet’in
yasa ve kurallarını kendi inançlarına uydurmayı istemek ve dayatmak hakkına
sahip bulunmadıkları, bunun da ötesinde hiç kimsenin hukuk düzeninden de
boyutlu olan kamu düzenine karşıtlığını gerekçe yaparak toplumda gerginlik
yaratıcı, insanları birbirlerine karşı kin ve düşmanlığa tahrik edici söz ve eylemlerde bulunma hakkına sahip olamayacağı, T.C.K.’nın “Ammenin Nizamı
Aleyhine İşlenen Cürümler” başlığı altında düzenlenen 312. maddesindeki suç
tipinde bu tür davranışların yaptırıma bağlandığı, sanık Belediye Başkanının
partisinin genişletilmiş İl Divanı toplantısında bir bütün olarak ele alınan
konuşması ve yayın yoluyla yayma konusu dava dışı kalmakla birlikte
iradesindeki sürekliliği ve kararlığını yansıtma amacıyla bu konuşmanın kamuya
duyuru başlığı altında yayımlanan metninde; 10 Kasım Atatürk’ü anma
gününe istemeyerek katılma nedenini gerekçe alıp “mecburiyet karşısında
gittiğim yerde, inancımıza küfredilirken, değerlerimize küfredilirken,
içimize kan akıyor, ama resmi görevimiz icabı orada bulunmak
zorundayız.” “Bu zulüm rejimi değişmelidir, tek parti rejiminin kalıntısı,
çağdışı olmuş, insanları köle gibi gören, rey verip de yöneticisini seçen
insanlara, hiç muamelesi yapan bu düzen mutlaka değişmelidir...
Müslümanlar! Sakın ha! İçinizden bu hırsı, bu kini, bu nefreti ve bu imanı
eksik etmeyin” tarzındaki sözleriyle konuşmanın bütününde demokratik
Cumhuriyet rejimine karşıt düşünceler üreten ve taşıdığı sıfat itibariyle ve
özellikle dini duyguları coşkulu biçimde ateşleyerek kendi alt kültürüne bağlı
toplumunu etkileme ve yönlendirme gücüne sahip olacağı tartışmasız bulunan
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sanığın halkı, laik sistemi savunanlara karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik
ettiği, hukuka aykırı, kusurlu davranış biçiminin T.C.K.’nın 312. maddesinin 2.
fıkrasındaki suçu oluşturacağı, sonraki faalnedamet halinin suçluluğu bertaraf
edemeyeceği, dosyadaki bilgi ve belgelerden kuşkuya yer vermeyecek biçimde
anlaşılmış olmakla, mahkemenin kabulü ve uygulaması yerinde görülmüş ve İstanbul 5 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığının sanık hakkındaki
takipsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin olarak itiraz üzerine verdiği kararın
kesin olması nedeniyle, bu karar aleyhine “yazılı emir” gibi olağanüstü kanun
yoluna başvurulmasının yargılamanın durmasını veya ertelenmesini gerektirmeyeceği, kaldı ki bu konudaki başvurunun da yetkili merciine ve usulüne
uygun biçimde yapılmadığı belirlenmiş,
Ayrıca, mahkemece sorgusu yapılan sanığın müdafii tarafından verilen ve
sanığın son oturuma katılamayacağını bildiren dilekçede; duruşmanın bir başka
güne ertelenmesi istemi bulunmadığı gibi, bu oturumda vekiller aracılığıyla
savunmanın da yapılmış olduğu anlaşılmış olmakla,
Yapılan yargılamaya, toplanan kanıtlara, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak beliren kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine
göre sanık vekillerinin suçun oluşmadığına, usul kurallarına aykırılık yapıldığına, son söz hakkı verilmediğine, T.C.K.’nın 59. maddesi ile 647 Sayılı Yasanın lehe hükümlerinin uygulanma gerekçelerine yönelik olup, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle sanık Ş.K. hakkındaki hükmün istem gibi
ONANMASINA, karar verildi.(8.CD., 10.12. 1997 tarih ve 15582/17413, sayılı
İlamı)
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Sanık M.G.’nin dava konusu yazılarında ifade ettiği görüşler T.C.K.’nın
312/2. madde ve fıkrasında yer alan halkı din farklılığı gözeterek kin ve
düşmanlığa açıkça tahrik etme suçu kapsamında değerlendirilmiştir.
(E. 1997/19078, K.1997/1127, K.T. 4.2.1998)
Basın yoluyla din farklılığı gözeterek halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik
etmekten sanık M.G.’nin yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne dair
(İSTANBUL) 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 27.5.1997 gün
ve 159 esas, 115 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi
sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Sanık M.G., Haftalık (Taraf) dergisinin 17-24 Haziran 1994 ve 24 Haziran-1
Temmuz 1994 tarihli 2. ve 3. sayılarında “Bombayla geldiler, bombayla
gidecekler” başlıklı röportajda; kendisinin “Said-i Nursi’nin gerçek takipçileri
Aczmendilerin lideri olduğu belirtilerek Kemalist düşünceyi benimseyenleri
kastetmek suretiyle “ …müslümanların içinden bir babayiğidin çıkıp
bunların o yumuşak kof olduğunu göstermesine bağlı iş!... Bir adam imanı
olduğu halde ahkam-ı ilahiyye tabi şerif nizamına, Kur’an nizamına
tarafgirlik göstermiyorsa o adam imanı olan bir gayr-ı müslimdir...
Tövbekar olun... Meclise milletin önüne çıkın, deyin ki - ey Kemalizm dinindeki adamlar, biz 70 senedir yanlış yoldaymışız.. Bir kuran’ı kaldırdık,
çarşafları yırttık, peçeleri paramparça ettik. Biz Kuranları meydanlara
koyup üzerlerine bastık, yaktık. Şer’i mahkemeleri kaldırdık. Yanlış ettik.
Tövbe biz müslüman olduk... O zaman belki, Allah onların inine, dinine
bomba koymayı nasip etmez. Çünkü eğer öyle bir şey yapacak olurlarsa
cezadan kurtuluyorlar... Bunlar bomba ile geldi bomba ile gidecekler...
Şeyh Said Efendi olsun, İskilipli Atıf Hoca olsun, Muhammet Esat Erbil
olsun ve daha ismi şöhreti duyulmayan nice mücahit müslümanlar olsun bu
Kemalist rejimin zulmüne karşı durdular, vuruştular... Niye şehit oluruz
dediler ve şehit oldular. Bütün pisliklerin yuvası, anası, merkezi bu
Kemalizm dedikleri şeydir. Onun için inşallah bunların sonu geldi ve bitti.
Bir adam ben laik-kemalist birisiyim diyorsa, İslama göre konuşuyorum o
adam dinsiz, kitapsız, ahlaksız, rezil, kepaze bir adam demektir. Bir kimse
hem kemalizme sempati duysun hem de müslüman olsun bu mümkün
değildir. Ey kemalistler, rahat uyumayın, gideceksiniz, ama bu biraz
sürer... Bir tavuğun bile kafasını koparsan üç beş dakika kafası bir yerde
gövdesi bir yerde çırpınır. Tabi bu nihayetinde bir devlet kavuğa göre biraz
daha uzun sürer. Bu rejim Allah düşmanı bir rejimdir. Kuran’ın düşmanı
bir rejimdir. İslamın düşmanı bir rejimdir... Müslümanların bunlarla cihad
etmesi, eliyle gücü yetiyorsa eliyle, diliyle gücü yetiyorsa diliyle, kalbiyle
gücü yetiyorsa kalbiyle cihat etmesi farz-ı ayn olarak her müslümanın
üzerine farz mı? farz. Bitti.” şeklinde açıklamaları yazının bütünlüğünde ele
alındığında; T.C.K.’nın 312/2. madde ve fıkrasında yer alan halkı din farklılığı
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gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçunun oluştuğuna yönelik
mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiş olmakla,
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik
olunan dosya münderecatına göre sanık ve vekillerinin yerinde görülmeyen
temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, karar
verildi.(8.CD., 4.2.1998 tarih ve 19078/1127 sayılı İlamı)
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“Askere gitme, sevdiğini askere gönderme” şeklindeki sözleriyle halkı
kanuna itaatsizliğe tahrik etmekten sanık Ü.A.’nın dava konusu eyleminde
suç kastının olup olmadığı değerlendirilmesi gerekirken C.M.U.K.’un
253/2-1. madde ve fıkrasına dayanılarak davanın reddine hükmedilmesi,
isabetli değildir.
(E.1998/6533, K.1998/8879, K.T. 11.6.1998)
Halkı kanuna itaatsizliğe tahrik etmekten sanık Ü.A.’nın yapılan yargılanması
sonunda; C.M.U.K.’un 253/2. maddesi uyarınca davanın reddine dair (İZMİR)
4. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 3.7.1997 gün ve 1119 esas, 778 karar
sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi C.Savcısı tarafından
istenilmiş olduğundan dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile
20.5.2000 günü daireye gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği
düşünüldü.
İddianameye konu yapılan bildirimde yer alan değişik tümcelere dayanılarak
kamu davası açıldığına göre; Genelkurmay Askeri Mahkemesinde açılan
davaya konu olan “Askere gitme, sevdiğini askere gönderme” sözleri dışındaki cümlelerin sevk maddesindeki suçu oluşturup oluşturmadığı ve
sanığın suç kastının değerlendirilmesi yapılıp sonucuna göre hüküm kurulması
gerekirken olayda uygulama yeri bulunmayan C.M.U.K.’un 253/2-1. madde ve
fıkrası ile davanın reddine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, le
karar verildi. (8.CD., 11.6.1998 tarih ve 6533/8879 sayılı İlamı)
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Sanık M. A’nın yazısında yer alan ve aşağıda belirtilen ifadeleriyle, terör
örgütünün propagandasını yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan propaganda
yapmaktan aldığı hükümlülükte isabetsizlik görülmedi.
(E.1998/432, K.1998/1982, K.T.23.6.1998)
Terör örgütünün propagandasını yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan propaganda
yapmaktan sanık M. A.’nın bozmaya uyularak yapılan yargılaması sonunda;
Mahkumiyetine dair ANKARA 2 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesinden
verilen 28.10.1996 gün ve 1996/62 esas, 1996/95 karar sayılı hükmün duruşmalı
olarak Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava
evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmesi üzerine dava
dosyası incelenerek gereği düşünüldü:
Cezanın tür ve miktarı itibariyle sanığın duruşmalı inceleme isteminin
C.M.U.K.’un 318. maddesi gereğince REDDİNE,
Bozmaya uyularak yapılan duruşmaya, dava konusu yazıların içeriğine, top-lanıp
karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak
tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre sanığın
yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle , hükmün istem gibi
ONANMASINA, karar verildi.(9.CD., 23.6.1998 tarih ve 432/1982, sayılı İlamı)
İlgili Yerel Mahkeme Kararı:
Mahkememizce açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA:
Sanık M.A.’ın Ankara’da münteşir Özgür Bilim isimli derginin 03.02.1994
tarihli 3. sayısında 13-32 sayfalarında yayınlanan yazısında bölücülük
propagandası yaptığı iddiasıyla 3713 sayılı yasanın 8/1 maddesine, ayrıca da
aynı yazıda sanığın yasadışı örgütleri överek propagandasını yaptığından bahisle
aynı yasanın 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası
açılmıştır.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık M.A.’nın iddianamede
belirtilen yasa maddeleriyle cezalandırılmasını istemiştir.
Sanık savunmasında dava konusu dergide yayınlanan yazının
(Değerlendiremeyen ve aşamayan temsilciler başlıklı) kendisi tarafından
kaleme alındığını, Doğu PERİNÇEK ile yapılan röportajın da tarafından
yapıldığını, yazının propaganda kastı taşımadığını, ayrıca bu yazıda terör
örgütlerinin değerlendirilmesinin yapıldığını, bu örgütleri övme ve

170

Yargıtay Kararlarında İfade Özgürlüğü

örgütlerin propagandasını yapma gibi bir niyetinin bulunmadığını
belirtmek suretiyle hakkında beraat kararı verilmesini istemiştir.
Mahkememizce daha önce sanık hakkında verilen 1994/51 Es. 1995/119 kr.
sayılı ilam Yüce Yargıtay 9. Ceza Dairesince yerinde görülmeyen sair itiraz-ları
reddederek sadece para cezasının 8 yerine 9 misli artırılmasına tabi tutula-rak
fazla ağır para cezası tayin edilmesi nedeniyle bozulmuş, mahkememizce usul ve
yasaya uygun görülen bozma ilamına uyulması uygun görülmüştür.
Sanık M. A.yönünden iddia ve savunmanın değerlendirilmesi:
Sanık dava konusu yazısında, “Kürt Solu Kürdistan’daki baş çelişki olan ulus
sorununu gündeme getirmekte gecikti, başlangıçta Türk solundan çekine
çekine ulusal soruna yaklaşım gösterdiler, güven bulduktan sonra Ulus
gerçeğini savunabildiler. Kürt emekçilerin hizmeti kendi topraklarında kendi
halkına yapmadığını görmek gerekir. Kürt Solu dünyanın çeşitli yerlerindeki
kurtuluş hareketlerine enternasyonal anlamda yaklaştığı halde Kürt
Hareketinde eksiklik bulduğunu, Kürt halkında özgücüne dayalı kendi başına
yaşayabilme gücünü görmediklerini, ülkenin her koşulda kendi halkının
ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda olduğunu, kirli ellerin
topraklarımızdan çekilmesiyle huzur bulacağını, Türk Solu halkımızın
bağımsızlaşma hakkını savunmaktan uzak görünüyor, Şoven bir konumda
bulunuyor” şeklindeki sözlerinde ülkemizin belli bir bölgesin-deki istenmeyen
sorunları kendisine göre ulusal sorun sayarak bu bölgedeki ya-sadışı terörist
faaliyetleri ve buna kalkışmaları kurtuluş hareketi ve ulus gerçeğini savunmak
olarak değerlendirmek suretiyle, ayrıca Türk halkının Şoven bir yapı-ya sahip
olduğunu belirterek bu bölgede yaşayan Kürt kökenli Türk vatandaş-larını
Anayasamızın 66. maddesinde öngörülenin dışında ayrı bir ulus olarak vasıflandırılarak ve bu bölgenin de farklı bir ulusun yurdu olarak tanımlanması gerektiğini belirtmek suretiyle Anayasamızın 3. maddesinde öngörülen milli devlet
düzenini inkar ederek bu bölgede belirli bir etnik grubun devlet düzenine sahip
çıkmasını ve bunun kazanılmasının gerektiğini belirterek Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelik olarak propagan-da
kastıyla suça konu yazıyı kaleme aldığı kanaatine varılmıştır.
Ayrıca sanığın bu yazısında açıkça yasadışı silahlı çete niteliğindeki terör ör-gütü
PKK ile Dev-Sol ve TİKKO gibi örgütleri överek propagandasını yaptığı ve böylece
sanığın 3713 Sayılı Kanun’un 7/2 maddesiyle aynı yasanın 4126 sayılı yasayla
değişik 8/1 maddesini ihlal ettiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.
HÜKÜM:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- Sanığın eylemine uyan 3713 Sayılı Kanunun 7/2 maddesi uyarınca 1 sene
hapis ve 50.000.000.-TL Ağır Para cezası ile cezalandırılmasına,
3506 Sayılı Kanun’un ek 1. maddesi ile ağır para cezası 8 misli artırılarak
(...) cezalandırılmasına,
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Takdiren sanık hakkında T.C.K.’nın 59. maddesinin uygulanmasına yer
olmadığına,
Suçun işleniş şekil ve özelliği dikkate alınarak takdiren 647 Sayılı yasanın 4.
maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,
2- 3713 Sayılı Kanunun 4126 Sayılı Kanunla değişik 8/1 maddesi uyarınca
sanığın 1 sene hapis ve 100.000.000.-lira Ağır para cezası ile cezalandırılmasına,
Takdiren T.C.K.’nın 59. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,
Suçun işleniş şekli ve özelliği dikkate alınarak takdiren 647 sayılı Yasanın 4.
maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,
T.C.K.’nın 71 ve 72 maddeleri uyarınca sanığın cezaları toplanarak NETİCETEN 2 SENE HAPİS ve 500.000.000.-LİRA AĞIR PARA CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
T.C.K.’nın 36. maddesi uyarınca suç konusu dergilerin ZORALIMINA,
Sanığın geçmişteki hali ve eğilimlerine göre cezasının ertelenmesi halinde
ileride suç işlemekten çekineceğine dair Mahkememizce yeterli vicdani kanaat
edinilemediğinden sanık hakkında 647 sayılı yasanın 6. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,
Yargıtay’a gidiş geliş masrafı hariç (121.000.-) lira yargılama giderinin sanıktan
alınmasına, karar verildi. (Ankara 2 Nolu DGM 28.10.1996 tarih ve 62/95
sayılı Kararı)
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Dava konusu konuşmanın demokratik hak arama niteliğinde olması ve
T.C.K.’nın 311. maddesinde tanımı yapılan suç tipini oluşturmaması
nedeniyle verilen mahkumiyet kararı isabetsizdir.
(E.1998/7642, K.1998/10408 K.T.2.7.1998)
Halkı, suç işlemeye tahrik etmekten sanık S.E.’nin yapılan yargılanması
sonunda; Hükümlülüğüne ve ertelemeye dair (ANKARA) 18. Asliye Ceza
Mahkemesinden verilen 11.2.1997 gün ve 909 esas, ?? (okunmuyor) karar sayılı
hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş
olduğundan dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile 8.6.1998 günü
daireye gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı olan
sanık S.E.’ nin 8.4.1996 günlü basın açıklamasında; Genelde ülkenin sosyoekonomik sorunlarına değindikten sonra özelde kamu emekçilerinin
sorunlarını ve taleplerini madde başlıkları altında açıklayıp, taleplerinden
bir sonuç alamadıkları takdirde açık alanlarda kitlesel basın açıklamaları
yapıp, bundan da sonuç alamamaları takdirde işi bırakma eylemlerinin
genişletilerek uygulanacağını belirtmiş olmasına göre, emekçileri doğrudan
suç işlemeye tahrik niteliğinde bulunmayan ve T.C.K.’nın 311. maddesinde
tanımı yapılan suç tipini oluşturmayan ve demokratik hak arama niteliğinde
bulunan eylemleri nedeniyle hakkında beraat hükmü kurulması gerekirken,
dosya içeriğine uymayan bir gerekçeyle hakkında mahkumiyet hükmü
kurulması,
Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş
olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA karar verildi.(8.CD.,
2.7.1998 tarih ve 7642/10408 sayılı İlamı)
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Sanığın “... Ey arkadaşlar, ey namuslu insanlar... bizim memlekette her
taraftan ölüm ve kan akmakta. Gençlerimiz ölüyorlar, sizler daha iyi
bilirsiniz... biz istiyoruz ki amacımız kendi kimliğimizi, anadilimizi,
eğitimimizi kullanmak istiyoruz ve konuşmak istiyoruz... İmparatorlar,
Sultanlar, tüm Meclisler yok etmek istiyor bizleri, Saltuğun toprağında
sökülür ta bugünlere dek dayancım... Ben kurtuluşun gübrelenmiş toprağı,
ben namusuma susamış sömürge ülke, ben Kürdistan, ben insandım...”
şeklindeki sözleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Ülkesi ve Milletiyle
bölünmez bütünlüğü aleyhine propaganda içermektedir.
( E.1988/612, K.1995/2141, K.T. 6.7.1998)
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğü
aleyhine propaganda yapmaktan sanık M.A.’nın bozmaya uyularak yapılan
yargılaması sonunda; Suç vasfında vaki değişiklik nedeniyle T.C.K.’nın 312/2,
72 ve 647 sayılı Kanunun 4. maddeleri gereğince içtimaen 1.985.000.-lira ağır
para cezası ile mahkumiyetine dair ANKARA 1 Numaralı Devlet Güvenlik
Mahkemesinden verilen 22.10.1996 gün ve 1996/72 esas, 1996/69 karar sayılı
hükmün duruşmalı olarak Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş
olduğundan dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye
gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenerek gereği düşünüldü:
Hükmedilen cezanın türü ve tutarına göre sanığın duruşmalı inceleme
isteğinin REDDİNE,
Bozmaya uyularak yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen
delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve
takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre sanığın yerinde görülmeyen
temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün istem gibi ONANMASINA, karar verildi.
(9.CD., 6.7.1998 tarih ve 612/2141 sayılı İlamı)
İlgili Yerel Mahkeme Kararı:
Ankara DGM C. Savcılığının 12.10.1993 tarih 1993/518 Hz. 1993/131 esas
sayılı iddianamesi ile açılan kamu davasının yapılan açık yargılamaları sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanık M.A. hakkında Ankara DGM C. Başsavcılığının yukarıda tarih ve
numarası belirtilen iddianamesi ile 07.03.1993 günü Özgür Ekim Derneğince
Keçiören Güçsüzler Yurdu sinema salonunda yapılan toplantıda yapmış olduğu
konuşmaları sırasında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik bölücülük propagandası yaptığından
bahisle 3713 Sayılı Kanunun 8/1 maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle
kamu davası açılmıştır.
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Bunun üzerine Mahkememizin 29.07.1994 tarih 1993/170 esas 1994/121
karar sayılı kararı ile sanığın bölücülük propagandası yaptığından bahisle 3713
Sayılı Kanunun 8/1 maddesi uyarınca İki Yıl Ağır Hapis ve 250.000.000. TL
Ağır Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Not: Kararın bu kısmı orjinalinden okunamamıştır.
Bu karara karşı süresinde kanun yollarına başvurulmadığından söz konusu
karar kesinleşmiş ve infaz verilmiştir. Bu sırada 3713 Sayılı Terörle Mücadele
Yasasında 8. maddede 4126 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik yürürlüğe girdiğinden dava dosyası yeniden Mahkememizce ele alınmış ve sanığın 3713 Sayılı
Kanunun 4126 Sayılı Kanunla değişik 8/1. maddesi uyarınca Bir Yıl Hapis ve
100.000.000.-TL Ağır Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Söz konusu bu karar sanık tarafından temyiz edilmiş, Yüksek Yargıtay 9.
Ceza Dairesi yaptığı temyiz incelemesi ile “17.02.1995 tarihli bozma ilamında
da belirtildiği gibi sanığın 7.3.1993 günü Özgür Ekin Derneği tarafından
düzenlenen toplantıda yaptığı konuşma ile okuduğu şiirin içerikleri itibariyle bir
bütün olarak değerlendirildiğinde T.C.K.’nın 312/2 maddesinde öngörülen suçu
oluşturduğu”ndan bahisle bozulmuştur.
Bu bozmadan sonra Mahkememizce Yüksek Yargıtay’ın bozma ilamına
uyularak yapılan yargılamaya devam edilmiştir.
İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında: Sanığın sonuç olarak
T.C.K.’nın 312/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasını istemiştir.
Sanık savunmalarında: Müsnet suçu kabul etmediğini, kendisinin sosyalist
olduğunu, herhangi bir dini inancı olmadığını, dini inancı olmayan bir kişinin
bölgesel farklılık gözetmesinin de mümkün olmadığını ve müsnet suçu işlemediğini suç kastı olmadığını belirterek beraatine karar verilmesini istemiştir.
Sanığın 07.03.1993 tarihinde Özgür Ekin Derneğinin Keçiören Güçsüzler
Yurdu sinema salonunda yapılan toplantıda yaptığı konuşma ve okuduğu şiirin
bant çözümleri yaptırılmış ve sanığın bu toplantıda “... Ey arkadaşlar, ey
namuslu insanlar... bizim memlekette her taraftan ölüm ve kan akmakta.
Gençlerimiz ölüyorlar, sizler daha iyi bilirsiniz... biz istiyoruz ki amacımız
kendi kimliğimizi, anadilimizi, eğitimimizi kullanmak istiyoruz ve
konuşmak istiyoruz... İmparatorlar, Sultanlar, tüm Meclisler yok etmek
istiyor bizleri, Saltuğun toprağında sökülür ta bugünlere dek dayancım...
Ben kurtuluşun gübrelenmiş toprağı, ben namusuma susamış sömürge
ülke, ben Kürdistan, ben insandım...” şeklindeki sözlerle ve diğer bantların
incelenip bir bütün olarak ele alınan konuşmaları bütün olarak değerlendirildiğinde
sanı-ğın T.C.K.’nın 312/2. maddesine mümas “Halkı sınıf, ırk ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek” suçunu işlediği kanaatine varılmıştır. Ve sanığın bu suçtan dolayı cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir.
Bu sebeplerle
HÜKÜM:
Sanığın halkı sınıf, ırk ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği
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sübuta erdiğinden sanığın eylemine uyan T.C.K.’nın 312/2. maddesi gereğince
suçun işleniş şekli, yeri, zamanı, özelliği, sanığın sosyal durumu ve kişiliği
nazara alınarak takdiren Bir Yıl Hapis ve 3.000.-TL Ağır Para cezası ile
cezalandırılmasına,
Sanığa verilen ağır para cezası 3506 sayılı yasa gereğince 6 misli artırılarak
18.000.-TL ağır para cezası ile cezalandırılmasına,
Sanığa verilen para cezası T.C.K.’nın 19. maddesinde belirtilen ağır para
cezasının asgari haddinden aşağıda kaldığından T.C.K.’nın 19 maddesi gereğince 20.000.-TL Ağır Para Cezası ile cezalandırılmasına,
Sanığın cezasının bütçe kanunundaki katsayı artışı dikkate alınarak sekiz
misli artırılarak sonuç olarak sanığın BİR YIL HAPİS VE 160.000.-TL AĞIR
PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA
Sanığın cezasından başkaca teşdif ve tahfife takdiren ve kanunen yer olmadığına,
647 Sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince sanığın şahsi hali, ahlaki temayülleri göz
önünde tutularak beher günü 5.000.-TL’den olmak üzere sanığa verilen ha-pis
cezası paraya çevrilerek 1.825.000.-TL Ağır Para Cezasına çevrilmesine,
Sanığa verilen ağır para cezaları T.C.K.’nın 72. maddesi gereğince içtima
ettirilerek NETİCEDEN BİR MİLYON DOKUZYÜZSEKSENBEŞBİN LİRA
AĞIR PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
647 Sayılı Kanunun 5. maddesinin cezanın miktarı itibariyle uygulanmasına
yer olmadığına,
647 Sayılı Kanunun 6. maddesinin sanığın kişiliği, suç işleme şekli ve
özelliği ve suç işleme konusundaki ısrarlı tutum ve davranışları sanığın geçmişteki hali ve suç işleme temayülü hususunda eğilimine göre cezasının ertelenmesi ileride suç işlemekten çekinmesine sebep olacağı hakkında Mahkememize kanaat hasıl olmadığından sanık hakkında 647 sayılı Yasanın 6.
maddesinin tatbikine yer olmadığına,
T.C.K.’nın 40. maddesi gereğince sanığın gözetimde ve tutukta geçirdiği
günlerinin mahkumiyetinden mahsubuna,
Mahkeme masrafı olan (566.000.-TL)nin sanıktan tahsili ile hazineye irat
kaydına, karar verildi. (Ankara 1 Nolu DGM, 22.10.1996 tarih ve72/69 sayılı
Kararı)
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Hiçbir düşünce ve mülahazanın, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları
karşısında korunma göremeyeceği ilkesi gereğince, “minareler süngü,
kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker” şeklindeki dava
konusu şiirle halkı, din ve ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik
eden sanık R.T.E.’nin bu eylemi ifadeyi açıklama hürriyeti kapsamında
değerlendirilemez.
(E.1998/10296, K.1998/11672, K.T. 23.9.1998)
Halkı, din ve ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmekten sanık
R.T. E.’nin yapılan yargılanması sonunda; T.C.K.’nın 312/2, 59. maddeleri
gereğince 10 ay hapis ve 716.666.666 lira ağır para cezası ile hükümlülüğüne
dair (DİYARBAKIR) 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen
21.4.1998 gün ve 36 esas, 69 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca
incelenmesi sanık vekilleri ve C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava
dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Esasen hükmedilen cezanın tür ve tutarı itibariyle C.M.U.K.’un 318. maddesi
koşullarına uymayan ve yasal süreden sonra ek layıha ile vaki duruşma
isteminin reddiyle evrak üzerinde inceleme yapılmasına oybirliğiyle karar
verildikten sonra dosyanın tetkikinde;
Sanığa hürriyeti bağlayıcı ceza yanında hükmedilen ağır para cezasının kuruş
küsuratının gösterilmesi yazım hatası kabul edilmiştir.
A) Hüküm konusu olay:
İrticai faaliyetlerin odağı haline geldiği gerekçesiyle hakkında Anayasa Mahkemesinde dava açılan ve sonradan kapatılan bir siyasi partinin lider kadrosundan olan sanığın, bu yargılama sürecinde Siirt İl Başkanlığınca düzenlenen
açık hava toplantısına fahri hemşehrilik sıfatını da taşıyarak konuşmacı olarak
katılmış ve konuşmasına, “minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler
kışlamız, müminler asker” şiirini okuyarak başlamış, hiçbir şeyin kendilerini
sindiremeyeceğini, gökler yerler açılıp üzerlerine tufanlar yağsa, yanardağlar
saçılsa kendilerinin susturulamayacağını, yanardağ olup, yıldırım olup, ezan-ları
susturanların karşısında patlayacaklarını ifade ile sürdürerek referansının İslam
olduğunu, bu ülkede inançlara saygı duyulmadığını, tefsire (yoruma) değil
müfessire(yorumcuya) bakılması gereğini, kula kulluk edilemeyeceğini, hakka
kulluk edenlerden oldukları tablosunu çizmiş, bu konuşma hemen şiir
sonrasında başlayan tekbir sesleri arasında sürüp gitmiştir.
B) Hüküm Özeti:
C.M.U.K.’un (delilleri takdir yetkisi) başlığı altında sevk edilen 254. maddesinin “Mahkeme irat ve ikame edilen delilleri duruşmadan ve tahkikattan
edineceği kanaata göre takdir eder” hükmünün verdiği yetkiye dayanan
mahkeme vicdani kanaatının oluşması etkenlerini ayrıntıya yer vererek gösterip,
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sübutu kabul etmiş ve sanığı T.C.K.’nın 312/2, 59. maddeleri gereğince
cezalandırıp koşullarının bulunmadığı gerekçesiyle 647 Sayılı Kanunun 4 ve 6.
maddeleri uygulanmamıştır.
C) Temyiz Davası:
Yerel mahkemenin mahkumiyet kararına karşı, o yer C. Savcısı ve sanık vekilleri usul hukuku açısından; Bant çözümünü yapan polis memurlarına yemin
verilmediği, sanığın son söz hakkından yoksun bırakıldığı, gerekçeli karşı oy
yazısının hüküm fıkrasına yazılmadığı, T.C.K.’nın 59. maddesi uygulandığı
halde, çelişik gerekçeyle 647 Sayılı Kanunun 4-6. maddelerinin tatbik
edilmediği, esas itibariyle de suç öğelerinin oluşmadığı gibi nedenlere
dayanarak hükmü temyiz etmişlerdir.
D) Hukuki Değerlendirme:
T.C.K.’nın 312/2. maddesi bir tehlike suçunu yaptırıma bağlamıştır. Madde
T.C.K.’nın (Ammenin nizamı aleyhine işlenen cürümler) başlığı altında 5. babında yer almış, T.C.K.’nın 311. maddesi (suç işlemeye alenen tahriki), 312.
maddesi (kapalı tahrik dolayısıyla tahrik, endirekt tahriki) yaptırıma bağlamıştır.
Suç, doktrinde tipe uygunluk, hukuka aykırılık ve kusurluluk niteliklerine
sahip bir eylemle ceza normunun ihlali olarak tanımlanmakta, bu niteliklere bir
de özel ağırlık özelliğini ekleme gereği ifade edilmekte ve suçun niceliği olarak
değerlendirilmektedir. Suç kastı, suçu teşkil eden fiili sonuçlarını bilerek ve
isteyerek işleme iradesidir. Kast kavramında iradenin varlığı temel öğe olmakla
birlikte, failde yasayı ihlal etme niyeti koşul kabul edilmemekte, hiç kimsenin
kanuna karşı gelme güdüsüyle suç işlemeyeceği, isteminin bizatihi eylem
olduğu, ancak failde bu eylemin gayrimeşruluğu bilincinin bulunması gereği
benimsenmektedir.
Sanık konuşmasına, Büyük Türk Milliyetçisi Ziya Gökalp’in eserinden
alınan Romanos Diogenos ile Alpaslan arasında yaklaşık bin yıl geride kalmış
çağın gereklerine göre yazılmış, atışmayı yansıtan ve Bizans İmparatoru
Diojen’in “Yaktırayım Kuran’ı, yıktırayım Kabe’yi, şarka gelen görmesin,
minareli kubbeyi” deyişine Alpaslan’ın ağzından karşılık olarak kaleme alınan
“minareler süngü, kubbeler miğfer, cami kışlamızdır, müminler asker” şiirinin
ilk kıtasını gizleyip soyutlayarak ikinci kıtayı okumakla başlamıştır.
Bu şiir örneğin 1071 Malazgirt Savaşı yıldönümünde bir öğrenci tarafından
okunsa, ancak tamamının okunması kaydıyla olağan kabul edilebilir.
Sanık, anti laik odaklaşması nedeniyle sonradan kapatılan bir siyasi
partinin önde gelen isimlerindendir. Siirt’te eşi nedeniyle hemşehrilik
beratı almıştır. Yığınları etkileyebilme özelliğinde mevki sahibi bir kişidir.
Hitap ettiği kitle, o partinin mensuplarından oluşan (şekilli) kısmen
sempatizan ve kısmen de meraklılardan oluşan (şekilsiz) karma bir
topluluktur. Adli psikolojide bu topluluk yığın niteliğinde tanımlanmaktadır.
Dini duyguları çok güçlü olan bu topluluk, birbirinin etki alanına gireceği gibi,
yine adli psikolojide be-lirtildiği üzere lider konumundaki kişinin cesaret ve
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söylemine hayran kalır. Bazen bir haykırış, kişiyi sarsar, kişinin psikolojik
kudreti muayyen noktalarda yoğunlaşır. İradenin (NEHİY) öğesi kaybolur.
Bundan sonra yığınların eğilim ve hareketi düşünceden ziyade inşiyaka
bağlanır. Yığın artık sürükleyicinin et-kisi altındadır. (Publiese) bunu buhar
kazanına benzetmekte “yığın büyüdükçe heyecan arttıkça buhar basıncının
çoğalacağını artık enerjinin harekete dönüşümünün subap’ın açılmasına
kalacağını” ifade etmektedir.
Sanık vekillerinin ilmi görüş olarak sunduğu yazılarda; tehlike suçlarının
zarar suçlarından farklı olduğu, tehlike suçunu oluşturan hareketin ceza normu
ile yaptırıma bağlanan tehlike şeklindeki sonuca vücut verip-veremeyeceği
konusunda değerlendirme yapılıp, sonucunda tahrik, teşvik, övme gibi
hareketlerin tehlikeyi yaratmak bakımından uygun ve elverişli olduğu
belirlenebiliyorsa, suçun varlığı kabul edilmelidir. Gerçeği yer almaktadır.
Sanığın, kula kulluk edenlerle (Atatürkçü laik kesimi), Hakka kulluk edenlerle
(İslam, Şeriat ile bütünleştiren müslümanları) amaçladığı anlaşılmaktadır.
İslam dini, barış ve kardeşlik dinidir. Müslümanlar arasında ayırım yapmaz.
Allah nezdinde kimin daha makbul müslüman olduğu sanığın takdirinde
değildir. Kur’anın El Hucurat Suresinin 8. ayetinde “Müminlerden iki taraf
vuruşacak olursa aralarını bulup, barıştırın” denilmektedir. Sanık bir kesimi,
diğeri aleyhine kapalı da olsa kışkırtmaktadır.
Anayasamız, başlangıç bölümünde “hiçbir düşünce ve mülahazanın, Türk
milli menfaatlerinin, Türk varlığının, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının,
Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve
inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik
ilkesinin gereği kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle
karıştırılamayacağı” görüşüyle takdim edilmektedir.
Anayasamızın 24. maddesi din ve vicdan hürriyetini güvence altına almakla
beraber 14. maddeye atıfta bulunularak, bu özgürlüğün dil, ırk, din ve mezhep
ayrımı yaratmak amacıyla kullanılamayacağı, aksine davranışa ve hatta
başkalarını bu yolda teşvik ve tahrik edenlere yasal yaptırım uygulanacağı
öngörülüp, son fıkrasında da siyasi veya kişisel çıkar sağlama ya da nüfuz
sağlamak için, her ne surette olursa olsun biçimindeki kapsamlı deyimi ile din
ve dini duyguların istismar edilemeyeceği, sınırlamasını getirmiştir.
Diğer yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilke olarak din ve vicdan
özgürlüğünün kişisel olacağı, siyasi kuruluş ve partilerin bu hakka sahip
bulunmadığını benimsediği, ülke bütünlüğü, kamu düzeni, ulusal güvenlik,
suçun önlenmesi, yargı erkinin otorite ve saygınlığının sağlanması amacıyla
ifade özgürlüğünün kısıtlanabileceğini öngördüğü bilinmektedir.
Her rejim gibi demokratik rejimin de kendini savunma hakkı vardır.
Uygulamada demokratik özgürlükçü düzenin savunma hakkı evrensel ilke
bazında ele alınmaktadır.
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Bu ilke 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 30. maddesinde
yer almıştır.
Özgürlüklerin, özgürlüğü yok etme amacıyla kullanılmasını yasaklayan diğer
Uluslararası Belge “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi”dir. 17. maddesinde
benzer hüküm vardır.
1976 tarihli “Kişisel ve Sosyal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme”nin her
türlü ayrımcılığı, düşmanlığı, şiddete yol açacak ulusal, ırksal, dinsel nefret
savunuculuğunu ve propagandasını yasakladığı görülmektedir.
Sanık vekilleri her ne kadar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine dayanarak
herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip olduğunu savunmakta iseler
de, bu sözleşmenin 9 ve 10. maddelerinde, (Liberte D’expres-sion) olarak
tanımlanan anlatım özgürlüğünün kullanılmasının görev ve so-rumluluk
gerektireceğini, özellikle kamu güvenliği, düzenin korunması açı-sından yasal
koşullara ve yaptırımlara bağlanabileceğini de ifade etmektedir.
Anayasamız Laik Cumhuriyeti demokrasinin olmazsa olmaz koşulu kabul
etmiştir. Demokratik sistemin karşıtı olan her türlü totaliter rejimin kişi hak ve
özgürlüklerini önemsemeyip bireyi dışlayarak toplumu esas aldığı bir gerçektir.
Bu nedenle laiklik esasına dayalı demokratik sistemin insan doğasına ve
onuruna en uygun sistem olduğu ve hiç kimsenin bu sistemin kendine tanıdığı
hak ve özgürlükleri bireyi kul durumuna düşüren totaliter rejimin gelmesi
uğrunda kullanma hakkı yoktur. Başka bir deyişle “demokratik hak ve
özgürlükler demokrasiyi yok etmek için kullanılamaz.”
Sanık savaş çağrısı yapmaktadır.
T.C.K.’nın 312/2. maddesi, anti demokratik boyutta görülebilir.
Ancak hakimin iyi yasa, kötü yasa ayrımı yapma yetkisi yoktur. Hakim
yasayı uygular. Yasalar hakkında siyasi platformda tartışmalar varsa çözümünü
sağlamak yasama görevini üstlenen anayasal merciinindir.
Sanık vekillerinin suç öğelerinin oluşmadığına ilişkin temyiz itirazları bu
nedenlerle yerinde görülmemiştir.
Usuli itirazlara gelince; iki polis tarafından çözümü yapılan konuşma
bandının sanık tarafından da çözümlenen bir örneği dosyaya ithal edilmiş ve
ikrar karşısında bu kişilere yemin verilmemiş olması hukuki eksiklik sayılmamış, sanık duruşmadan vareste tutulmasını istemiş, vekillerine son söz verilmiş, muhalif üyenin karşı düşüncesi hüküm fıkrası altına yazılmış, T.C.K.’nın
59. maddesi sanığın duruşmadaki davranışlarıyla ilgili gözleme dayandırılmış,
647 Sayılı Kanunun 4 ve 6. maddelerinin uygulanmayışı yolunda gösterilen
yasal gerekçe ile bir çelişki yaratmadığı görülmüştür. Bu itibarla temyiz
itirazları yerinde değildir.
Bir hüküm, gerekçe yokluğundan ya da yetersizliğinden bozulabilirse de dos-ya
içeriğine uygun gerekçesin abartılı ve ayrıntılı olması nedeniyle beğenilmemesinden bozulamaz. Diğer yandan, Usul Hukukumuzda savcıyı red müessesesi
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yoktur. Yargıtay’ca tebliğnameyi kim düzenlerse düzenlesin C. Başsavcısı adına
düzenler, asli görev ve sorumluluk C. Başsavcısına aittir. C. Başsavcısı ikna yeteneğini kullanması açısından hukuki platformda kişisel düşünce ve kanaatini da-va
konusu dışına da taşarak açıklamışsa da, bu ayrıntı Yargıtay’ca değerlendirilebilir.
Ancak, red yetkisi vermez. Sonuçta tebliğname hükmün onanmasını istemiş,
dairemiz kendi hukuki değerlendirmesine göre gerekçelerini göstererek belirli ve
sınırlı ölçüde tebliğnamedeki düşünceyi benimsemiştir.
SONUÇ ve KARAR:
Toplanan deliller, karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul,
soruşturma sonuçlarına uygun biçimde suç niteliği tayin edilip savunması
incelenerek tartışılıp reddolunmuş, ceza uygulaması yerinde görülmüş, temyiz
itirazları varit bulunmamış olmakla, hükmün tebliğname veçhile
ONANMASINA, karar verildi
KARŞI OY YAZISI:
6.12.1997 günü Siirt ilinde yasal olarak tertip edilen açık hava toplantısında,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan sanık R.T.E. konuşmasına, Ziya
Gökalp’in “minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, mü’minler
asker” mısraları ile başlayıp, “... imanıyla övündüğümüz ecdadımızı hiçbir
şeyin sindiremeyeceğini, Türk’ün ecdadını zaferden zafere koşturan şeyin
inanç birliği olduğunu, yanlış zihniyetlerin ülkeyi sıkıntıya soktuğunu,
Siirt’te açlık, işsizlik olduğunu, bunun uygun olmayan kişilere seçimlerde
oy verilmesinden kaynaklandığını, Siirtlileri kendilerinin eniştesi, damadı
olarak değil, Allah yarattığı için sevdiğini, referansının İslam olduğunu,
zira kendisinin insan olup tornadan çıkmış demir parçası olmadığını, bu
nedenle inancını rahatlıkla söylemesi gerektiğini” belirttikten sonra, İstiklal
Marşımızın
“Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli,
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda,
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda,
Canı, cananı bütün varı alsa da hüda,
Etmesin beni tek vatanımdan beni dünyada cüda” mısralarını okuyup, “...
kardeşler, İstiklal Marşımız bizim manifestomuzdur, kuvvetimizi İstiklal
Marşının ruhundan alıyoruz, bu nedenle İstiklal Marşındaki (Hakkıdır
hakka tapan milletimin istiklal) dendiği gibi, kula kul değil hakka kul
olacağız” diyerek, yapılan zamlardan kendisinin sorumlu olmadığını, zam sorumlusunun Ankara olduğunu, ülkede meydana gelen selden dahi bir kısım
grupların kendisini sorumlu tutmaya kalktığını, bunların yanlış olduğunu,
zihniyetler ne olursa olsun, düşünceler ne olursa olsun, insanların doğrularda
birleşmelerini, bir olup, beraber olup, bütün olup, ülkedeki yanlışları def
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etmeleri gerektiğini, kendisinin Belediye Başkanı olarak 27.500 öğrenciye
eğitim yardımı yaptığını, bu yardımın halkın parası olduğunu, muhaliflerinin
demokrasiye inanmadıklarını ve yalan konuştuklarını, artık sözlerinin sonuna
geldiğini, Türk-Kürt, Laz-Çerkez, Arap-Beyaz, Doğulu-Batılı, Kuzeyli-Güneyli
şeklinde ayrım yapmayıp birlik ve beraberlik içinde olmaya mecbur
bulunduklarını, zira birbirlerini bağlayan bağlar olduğunu, bu toplumda 70
milyonu ayırt etmeksizin sevdiğini, hepimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olduğunu, inançlara, fikre, düşünceye kimsenin müdahale etmemesi gerektiğini,
780 bin kilometrekarelik vatanın bir ve bütün ve parçalanamaz olduğunu,
dünyanın yeniden yapılanma dönemine gireceğini, herkesin fikrinde,
düşüncesinde, inancında hür ve serbest olacağını, kula kul olmayan, hakka kul
olan, beraberce, bütün olarak, barışa, sevgiye, kardeşliğe dayalı bir Türkiye kurmaya
hazır olmaları gerektiğini, belirterek Necip Fazıl’ın
“Mihraptan ilahi kelam geliyor yere düşmüş,
Selam geliyor ne para ne pul ne makam ne mevki,
Savulun kalplere adil düzen geliyor,”
şeklindeki şiirini okuyarak konuşmasını tamamlamış bulunmaktadır.
Davaya ve mahkumiyete konu olan yukarıda belirtilen bu konuşmada
T.C.K.’nın 312/2. maddesinde belirtilen (Halkı, sınıf, ırk, din, mezhep veya
bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik eden kimse.... cezalandırılır) suçunun yasal unsurları bulunmamaktadır.
Çünkü;
A) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Yönünden Yapılan İncelemede:
Roma, 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Türkiye 1954
yılında taraf olmuş olup, sözleşme gereği komisyon, mahkeme ve bakanlar
komitesinden oluşan üç organı bulunmaktadır. Türkiye, komisyonun bireylerden
başvuru alma yetkisine 1987’den bu yana, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
yargılama yetkisini de 1990’dan bu yana kabul etmiş, bu şekilde dı geçen
sözleşme Türk İç Hukukunun bir parçası haline gelmiştir. Bu mahkemenin
işlevi, devletlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uymalarını sağlamak için
bir çeşit Avrupa denetimi yapmaktır. Bu sözleşmeyi imzalamış olan devletlerin
birinde hakları çiğnenen herkes, önce iç kanun yollarını tüketir, hǎlă hakkını
alamadıysa o zaman milli düzeyde elde ettiği ve fakat tatmin olmadığı karardan
itibaren 6 ay içinde Strazburg’a başvurabilir. Bugüne kadar 1800 civarında kişi
Strazburg’a gitmiştir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin insan haklarına ilişkin kriterleri belirten
10. maddesi aynen şöyledir:
Madde 10: 1-Herkes anlatım özgürlüğüne (Liberte d’expression) sahiptir. Bu
hak, düşünce özgürlüğünden başka, resmi makamlar karışmaksızın ve ülke
sınırları söz konusu olmaksızın, haber ve düşünce almak ya da vermek
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özgürlüğünü içerir. Bu madde, devletin radyo, sinema ya da televizyon işletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmasını engellemez.
2- Kullanılması görev ve sorumluluk gerektiren bu özgürlükler, ulusal
güvenliğin, toprak bütünlüğünün, kamu güvenliğinin, düzeni korumanın, suçun
önlenmesinin, sağlığın ya da ahlakın ve başkalarının ünü ya da haklarının
korunması için, demokratik bir toplulukta zorunlu önlemler niteliğinde olarak,
gizli haberlerin açıklanmasının engellenmesi ya da yargı erkinin üstünlüğünün
ve yansızlığının sağlanması bakımından, kanunla belirli işlemlere, koşullara,
sınırlamalara ya da yaptırımlara bağlı tutulabilir.
Bu açıklamalardan sonra belirtmek gerekir ki, Birleşmiş Milletler “dinsel
hoşgörüsüzlüğün önlenmesi” bildirgesi yanında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yukarıda belirtilen 10. maddesinde yer alan ifade özgürlüğü bakımından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yerleşmiş içtihatlarına göre, bir
beyanın 10. maddenin 2. fıkrası çerçevesinde cezalandırılabilir telakki
edilebilmesi için, sürekli olarak aranan şartlar şunlardır;
1- İfade hürriyeti demokratik bir toplumun asıl temel unsurlarından birisidir
ve kişileri sarsan, rahatsız eden, fikir ve düşüncelerin ifade edilebilmesi de 10.
maddenin güvencesi altındadır.
2- Her özgürlük için olduğu gibi, ifade hürriyetinin kullanımı da 10. mad-denin
2. fıkrasında belirtilen istisnalara girdiğinde kısıtlanabilir ve ihlaller cezalandırılabilir. Ancak 2. fıkradaki istisnaların dar yorumlanması zorunludur.
3-10. maddenin 2. fıkrasındaki kısıtlamanın meşru sayılabilmesi için demokratik bir toplumda kabul edilebilecek zorunlu, mübrem, hemen tatmini
gereken bir sosyal ihtiyacı karşılar nitelikte olması lazımdır. Acil ihtiyacı tayin
bakımından devletlerin bir takdir payı olduğu kuşkusuzsa da, bu takdiri ve değerlendirmeyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi denetlemekte ve kararlar bağımsız milli mahkemelerce verilse bile arz olunan esaslar geçerli sayılmaktadır.
4- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarına göre, düşünceyi ifade
eden konuşma veya yazı bütünüyle ele alınmalı ve 2. fıkranın koruma imkanının
verdiği yani izlediği meşru amaçlarla orantılı olup olmadığı, yazı veya sözlerin
olaylarla doğrudan doğruya ilgili ve müeyyidelendirmek bakımından yeterli
bulunup-bulunmadığı tespit edilmelidir.
Bu açıklamaların ışığında, Türk İç Hukukunun ayrılmaz bir parçası haline
gelen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde konuşma metni incelendiğinde; 10. maddenin 1. fıkrasının verdiği özgürlük içerisinde kaldığı,
aynı maddenin 2. fıkrasında belirtilen (demokratik bir toplumda zorunlu
önlemler niteliğinde olarak ulusal güvenliğini, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü,
kamu güvenliğini, düzeni korumayı, suçun önlenmesini, sağlığın ve ahlakın ve
başkalarının ünü ve haklarının korunmasını, gizli haberlerin açıklanmasının
engellenmesini, yargı erkinin üstünlüğünün ve yansızlığının sağlanmasını) ihlal
edecek herhangi bir hususu içermediği, sosyal ve siyasi kanaatleri ifade ve dini
düşünceleri açıklama çerçevesi içerisinde kaldığı görülmektedir. Bu nedenlerle;
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sanığın suça konu konuşması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre suç teşkil
etmemektedir.
B) T.C.K.’nın 312/2.Maddesi Bakımından Yapılan İncelemede;
T.C.K.’nın 312/2. maddesindeki suç “TEHLİKE SUÇU” olup, maddi suçlarda
olduğu gibi, fiilin oluşması için failin kastettiği sonucun meydana gelmesi
aranmaz. Gerek Türk, gerek yabancı öğretide, tahrik, teşvik eylemlerinin
normun önlemek istediği tehlikeyi yaratmaya uygunluğu halinde suç sayılacağı
kabul edilmektedir. Normun önlemek istediği “TEHLİKE” halkın kin ve
düşmanlığa AÇIKÇA TAHRİK edilmesidir.
Bu durumda suçun işlenmesi yani suçun varlığının kabulü için, failin özel
kasıtla değinilen tehlikeyi yaratmaya uygun “AÇIKÇA AYRIMCI” hareketler
yapmasına bağlıdır. (T.C.K.’nın 312. Maddesinin benzeri olan İtalyan Ceza
Yasasının 414. maddesine ilişkin aynı görüşteki İtalyan Yargıtay’ının 15 Ocak
1991 tarih 350 sayılı kararı için Bkz. Alibrandi L.II.Cudice Penale Commentato
Pet Articolo Con la giurisprudenza 1996, sh.1155)
Aksi takdirde, tehlike suçlarında hareketin tehlike neticesi yaratmaya uygunluğu saptanmadan, salt “BEYAN” şeklindeki hareket nedeniyle hüküm
verilmesi, sadece düşüncenin suç sayılmsı anlamına gelir. (Bkz. Ç. Özek, Basın
Hukuku, İstanbul 1978, sh.348 vs.)
1982 Anayasasının 24. maddesinde “Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat
hürriyetine sahiptir” açıklaması belirtilerek, Anayasanın 25. maddesinde de “kişi,
düşünce ve kanaatları sebebiyle kınanamaz, suçlanamaz” denilmektedir. Ayrıca
Anayasa Mahkemesinin 4.11.1986 gün 11/26 sayılı kararında aynen;
“Laik devlette herkes dinini seçmekte ve inançlarını açığa vurabilmekte,
tanınmış olan din ve vicdan özgürlüğünün sınırları içerisinde serbest kalmaktadır. Hiçbir dini itikatı olmayan için de durum aynıdır. Laik bir toplumda
herkes istediği dine ya da inanca sahip olabilir. Bu husus yasa koyucunun her
türlü etki ve müdahalesinin dışındadır. Dinlerden birini devlet olarak tercih fikri,
ayrı dinlere mensup vatandaşların kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı düşer.
Laik devlet din konusunda inancına bakmaksızın yurttaşlara eşit davranan yan
tutmayan devlettir” denilmektedir.
Yukarıda açıklanan yasal ve hukuki düzenlemeler açısından, sanığın konuşması; yerleşmiş Yargıtay İçtihatları ve doktrinin de kabul ettiği üzere bir
bütün olarak ele alınıp incelendiğinde;
Sanık seçimle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelmiş olup, siyasi
bir kişiliği bulunmakla, bütün vatandaşların sahip olduğu “ELEŞTİRİ HAKKI”
öncelikle siyaset adamı kişiliği itibariyle sanığın hakkı olduğu inkar edilemez.
Hakkını kullanan kişinin sorumluluğunun olamayacağı da hukukun ana
kuralıdır.
Sanık R. T. E. konuşmasının başında, Mustafa Kemal Atatürk’ün (benim
ilham kaynağım) dediği ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi ideolojisinin
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fikir babası olarak tanınan ünlü şair Ziya Gökalp’ın Milli Eğitim Bakanlığınca
da kabul edilen (Türk ve Türklük) adlı kitabında bulunan Romen Diogen ile
Alpaslan arasında geçtiği tahayyül edilen şiirden alınan iki mısraı okuması,
şiirin tamamını okumaması karşısında Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatları ile de
belirlendiği gibi bütününden soyutlanmış söz ve yazılara dayanılarak hüküm
verilemeyeceğinden, şiirin tümü bilinmeden ve sanığın kendisine ait olmayan
okuduğu bu iki mısraya dayanılarak sonuç çıkarmak hukuken uygun
bulunmadığı gibi, değinilen mısralar bütün konuşma ile birlikte ele alındığında
da, dinsel duyguların dile getirilmesinden öte bir anlam taşımamaktadır. Sanık
evrensel bir hak olan dini duygu ve düşüncelerini açıklamasının yanında,
referansının İslam olduğunu, bunun da insan olmaktan doğan bir hak
bulunduğunu belirtmesi, İstiklal Marşının bazı kıtalarını okuyarak İstiklal
Marşının manifestomuzdur demesi, siyasi kişiliği nedeniyle yaptığı hizmetleri
belirten bir kısım açıklamalardan sonra insanların fikir, düşünce, inanç
özgürlüğünün bulunması gerektiğini ve bütün insanlar arasında ayrım
yapmaksızın birlikten, bütünlükten yana olduğunu belirtip birleştirici, barışa,
sevgiye dayalı Türkiye arzuladığını dile getirerek tamamladığı konuşmasının
T.C.K.’nın 312/2. maddesindeki suçu oluşturmadığı gibi herhangi bir suç da
teşkil etmediği kesinlik kazanmaktadır.
Sanığın suç tarihinden sonra Anayasa Mahkemesince kapatılan Refah
Partisinin mensubu olmasının, Anayasamızın 38. maddesinde ifadesini bulan
(CEZA SORUMLULUĞU ŞAHSİDİR) ilkesinden de anlaşıldığı üzere,
başkasının fiilinden sorumlu olmayıp sadece kendi eylem ve yaptıklarından
kişinin sorumlu tutulması gerekeceğinden, sanığın adı geçen partiye mensup
olması nedeniyle suçlu kabul edilemeyeceği tartışmasız bir gerçektir.
C) Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer 3.12.1997 günlü mütalaasında;
(Sanık konuşmasının başında İslami nitelikte iki mısraı okumasının anlamının,
müminler için savaşta manevi güdülemenin, İslamın kutsal sembolleri olan
cami, kubbe ve minarelerden ibaret bulunduğu tarzında yansıtılması gerektiği,
savaşa girmeden önce abdest alıp kendi şahadet namazını kılma geleneğine
sahip Türk milleti ve onun asker evlatları bakımından bu mısralarda sosyal veya
siyasi yönden gericiliği ve irticai tahrik edici bir niteliğin bulunmadığını,
Türk’ün ecdadını zaferden zafere koşturan şeyin inanç birliği olduğunu, zihniyet
farklılığından ülkede sorunlar meydana geldiğini, referansının İslam olduğunu,
İstiklal Marşının kendilerinin manifestosu olduğunu belirtmesinin Türk
milletinin İstiklal Marşını devletin sembolü olarak kabul etmiş bulunduğuna
göre bu marşın bütün Türk vatandaşları için manifesto sayılması gerektiğini,
konuşmasının sonunda sanığın toplumun 70 milyonunun herhangi bir ferdinin
ayrım yapılmaksızın sevilmesi icap ettiğini, fikre, düşünceye kimsenin
müdahale etmemesi gerektiğini, vatanın bir bütün olduğunu ve
parçalanamayacağını belirtilmiş olduğuna göre, gerek Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi, gerek T.C.K.’nın 312/2. maddesindeki hüküm bakımından sanığın
konuşmasının suç oluşturmadığı gibi herhangi bir suç da teşkil edemeyeceği)
belirtilmiştir.
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Prof. Dr. Çetin Özek 5 Ocak 1998 günlü mütalaasında (sanığın konuşması
bir bütün olarak ele alınıp değerlendirildiğinde, gerek Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinin 10. maddesi gerek T.C.K.’nın 312/2. maddesi açısından suç
oluşturmadığı, bir şiirden alınmış iki mısranın okunmasının ülkemizde hala suçlama
nedeni olmasından duyduğu elemi dile getirdiğini, Yargıtayımızın değişik
kararlarında bütününden soyutlanmış söz ve yazılara dayanılarak hüküm
verilemeyeceğinin benimsendiğini, şiirin tümü bilinmeden iki mısraya dayanılarak sonuç çıkarılamayacağını ancak dinsel duyguları dile getirmiş olduğunu
konuşmanın tamamının da suç oluşturmadığını) açıklamıştır.
Prof. Dr. Uğur Alacakaptan 10.3.1998 günlü mütalaasında (Ord. Prof. Dr.
Sulhi Dönmezer ve Prof. Dr. Çetin Özek tarafından yapılan analiz ve
değerlendirmelere tamamen katıldığını, muhayyel şiirsel bir çatışma ile milli
marşımızın bir bölümünün suç unsuru sayılmasından duyduğu şaşkınlığı
belirterek, sanığın konuşmasının T.C.K.’nın 312. maddesinde açıklanan suç
tipini oluşturmadığı gibi bir başka ceza hükmünde yer alan suçun unsurlarının
da bulunmadığını) dile getirmiştir.
D) Sonuç:
Yukarıda nedenleri detaylı olarak açıklandığı üzere:
Sanık R. T. E.’nin yaptğı konuşmanın başında okuduğu şiirin iki mısrası ile
konuşması bir bütün olarak ele alındığında; İç Hukukumuzun parçası haline
gelen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesinin 1. fıkrasında
zikredilen özgürlük içerisinde kaldığı, aynı maddenin ikinci fıkrasına aykırılık
teşkil etmediği gibi, T.C.K.’nın 312/2. maddesinde yer alan halkı sınıf, ırk, din,
mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme
suçunu oluşturmadığı ve ayrıca başka herhangi bir suç tipini de meydana
getirmediği gibi,
AKSİNE; Sanığın hala aşiret düzeninin var olduğu, çok azalmış da olsa
şeyhlik ve müritlik ilişkilerinin mevcut bulunduğu bir bölgede kula kul
olunmamasını, herkesin insan olup birlik ve beraberlik içinde fikrinde, düşüncesinde, inancında hür ve serbest olarak, sevgiye, kardeşliğe dayalı bir bütün
olarak Türkiye’nin kurulması gerektiğini ifade etmesinin birleştirici özellik
taşıdığı, bu bağlamda demokratik bir anlayışın savunuculuğunu dile getirdiği, bu
nedenlerle sanığın beraatine karar verilmesi icap ettiğinden, mahkumiyet
hükmünün açıklanan nedenlerle bozulması düşüncesinde olduğumdan sayın
çoğunluğun mahkumiyet kararının onanmasına yönelik görüşlerine
katılmıyorum.
Üye
M. MIHÇAK
(8.CD., 23.9.1998 tarih ve 10296/ 11672 sayılı İlamı)
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Sanık M.A.A.’nın aşağıda özetlenen davaya konu yazısı T.C.K.’nın 312/2.
madde ve fıkrasında tanımı yapılan suç tipine uygun olmasına rağmen
bunun gözetilmeyerek beraat kararı verilmesi isabetli değildir.
(E.1998/10485, K.998/13301, K.T.21.10.1998)
Basın yoluyla halkı din ve mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça
tahrik etmekten sanık M.A.A.’nın yapılan yargılanması sonunda; Beraatine dair
(DİYARBAKIR) 4 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 5.5.1998 gün
ve 344 esas, 161 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi C.
Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakının C. Başsavcılığından
tebliğname ile 22.9.1997 günü daireye gönderilmesi üzerine dava dosyası
incelenip gereği düşünüldü:
“Diyarbakır Söz” isimli mevkutenin 26.5.1997 günlü nüshasının günün
notları başlığı altındaki 1. sayfada başlayıp 12. sayfada sürdürülen yazı bütünü
ve özellikle “İslamın toplum içinden çıkarılarak yok edilmesi söz konusudur. İşte bugün gerçekleştirilmek istenen manzara budur. Bunun dışında
bir şeyler aramak safdilliktir. Hatta budalalıktır. Bundan değil midir ki
hain, münafık, solcu, sover bir güruh, gah Atatürkçülüğün gölgesine
sığınır, gah laiklik kalkanı altına sığınarak demokrat kesilir ise de,
hattızatında münafıktır. Değişik yüzlüdür ve karanlıktır; Hiçbir tarafına
güvenilemez... Hatta birçok mahfillerde Atatürk’ün kafasını sarı tunç rozet
olarak kullanır, rastgele herkesin sol göğsünün yakasına iğneleyiverir. Bu
sarı kafa gerçekten Atatürk’ün simgesi değil lions veya gizli bazı şer
güçlerinin faaliyetinin arka planıdır.” sözleri ile oluşan hukuka aykırı kusurlu
davarınş biçiminin T.C.K.’nın 312/2. madde ve fıkrasında tanımı yapılan suç
tipine uygun olmasına rağmen bunun gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş
olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, karar
verildi.(8.CD., 21.10.1998 tarih ve 10485/13301 sayılı İlamı)
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Aşağıdaki kararda özetlenen dava konusu eylem ve faaliyetlerle T.C.K.’nın
313. maddesinde tanımı yapılan siyasal ve sosyal bir görüşten kaynaklanan
bir amaçla cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek suçunu
işledikleri sabit olan sanıklar hakkında beraat karar verilmesi yerine bir
karar değildir.
(E.1998/17996, K.1998/2798, K.T.4.3.1999)
Siyasi veya sosyal bir amaçla cürüm işlemek için oluşturulan teşekkülün yöneti-cisi
olmaktan sanıklar Ö.K., B.A., E.S.Ö., M.H.Y.’nin yapılan yargılanmaları sonunda;
Beraatlerine dair (ANKA-RA) 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen
25.6.1998 gün ve 58 esas, 82 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca
incelenmesi C. Savcısı ta-rafından istenilmiş olduğundan dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile 23.12.1998 günü daireye gönderilmesi üzerine dava
dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Temel amaçları Türkiye’de geçerli bulunan laik düzeni yıkıp yerine
şeriat düzenine dayalı bir sistem getirmek olan sanıkların, siyasal
yaşamdaki yerini legal olarak alıp sonradan yaygın ve etkin biçimde laiklik
karşıtı faaliyette bulunması nedeniyle Anayasa Mahkemesince kapatılan
Refah Partisi ile organik bağ içinde oldukları, bu siyasal kuruluşun
istemlerini ve amaçlarını göz önüne alarak 1996 yılında kurdukları Yüksek
Öğrenim Yurt Dışı Mezunları Gençlik ve Dayanışma Vakfı (YUVA)
bünyesinde devletin yetkili kurumlarının bilgisi dışında ve onların izni
olmadan illegal olarak “Yuva Vakfı yüksek öğrenim özel suffe insani
ilimler akademisi” isimli bir Yüksek Öğretim Kurumunu oluşturdukları,
temel amaçları doğrultusunda gerçekleştirdikleri birçok faaliyetler yanında
yurtdışındaki İslami eğitim veren üniversitelere ve şeriat okullarına illegal
yoldan öğrenci gönderdikleri ve öğrencilerin oradaki faaliyetlerini izleyip
yönlendirdikleri, böylece Yuva Vakfının legal olarak kurulması
aşamasındaki resmi kurucularına sunulan faaliyetler dışında anayasa ve
yasalara aykırı faaliyetlerde bulunmak üzere örgütlendikleri, vakfın ayrıca
Türkiye’deki laik sistemi yıkmaya yönelik çalışmalar içinde bulundukları
bilinen Refah Partisinin yan kuruluşları olan “Milli Gençlik Vakfı” (MGV)
Uluslararası Yardım Teşkilatı (İHH) İslam İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı
(İSİLAY) ile dayanışma içinde çalıştığı dosyadaki,
1- Klasör 2, dizi 923’te bulunan İsilay Yurtdışı Öğrenci işleri koordinatörlüğü,
2- Klasör 3, dizi 890’da “Mısır’da okuma imkanı ve şartları” Ömer Faruk
Yasir, Yurtdışı öğrenci işleri koordinatörü,
3- Klasör 3, dizi 888-897’de Necmettin Erbakan ve Lütfi Doğan’ın, Hamit
Saygın isimli öğrenci için Suudi Arabistan’da bulunan Üniversitelere yazdıkları
referanslar,
4- Klasör 3, dizi 886’da bulunan Rıza Toz isimli şahıs tarafından Şam’dan
sanık Ömer Korkmaz’a gönderilen mektup,
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5- Klasör 3, dizi 884’te İslamcı Kuruluşlar ve kapatılan Refah Partisi Genel
Başkanı Necmettin Erbakan’ın bağlantısı,
6- Klasör 3, 856’da “merhaba Hocam” başlıklı,
7- Klasör 3, dizi 854-855’te Lahor’da Türk öğrenciler adına Alaattin
Özdemir imzalı mektup ve Türk öğrencilerin sorunları,
8- Klasör 3, dizi 851-853’te Mehmet Gündüz imzalı Ömer Faruk Korkmaz’a
hitaben yazılan mektup,
9- 00357 numaralı “Milli Gençlik Vakfı Başkanlarına Duyuru” ile Öğrenci
Seçme sınavının 16 Temmuz 1994 tarihinde Balgat’ta bulunan Balgat Kültür
Merkezi’nde yapılacağı,
10- Klasör 3, dizi 381’de 00348 numaralı “Ömer Faruk Yaşar Yüksek
Öğrenim Yurtdışı Mensupları Gençlik ve Dayanışma Vakfı Başkanı” duyurusu,
11- Klasör 3, dizi 826-823’te Muhterem Hocam başlıklı “Müslüman tekkeler
birliği adına Yusuf Müslüm Şimşek” gayemiz Allah yolunda cihadı yükseltmek
ve düşmanlarımızın bize yönelttiği silahı elde etmek bunu onlara karşı hakkın
yüce davası için kullanmaktır,
Başlıklı belgeler ile diğer kanıtlardan anlaşıldığı, böylece sanıkların eylemlerinin T.C.K.’nın 313. maddesinde tanımı yapılan siyasal ve sosyal bir
görüşten kaynaklanan bir amaçla cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek
suçunu oluşturduğu gözetilmeden, dosya içeriğine uymayan ve mevcut
kanıtların değerlendirilmesi yönünde açıklamalar içermeyen soyut ve yetersiz
bir gerekçeyle sanıkların beraatlerine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş
olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, karar
verildi.(8.CD., 4.3.1999 tarih ve 17996/2798 sayılı İlamı)
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Yapılacak mitinge ait ve miting düzenleme kurulu başkanı ile en az altı
üyesinin ad, soyad ve imzasını taşımayan çağrı kağıtlarını, dükkanının
camlarına dışarıdan görünecek biçimde asan sanığın eyleminin 2911 Sayılı
Yasanın 26/1. madde ve fıkrası delaletiyle, aynı yasanın 31/1.madde ve
fıkrasında tanımlanan suçu oluşturması nedeniyle sanık H.Ç. hakkında
beraat kararı verilemez.
(E.1999/985, K.1999/3521, K.T.17.3.1999)
2911 Sayılı Kanuna muhalefetten sanık H.Ç.’ nin yapılan yargılanması sonunda;
Beraatine dair (ASLANAPA) Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 4.2.1998
gün ve 40 esas, 2 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi O
Yer C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakının
C.Başsavcılığından tebliğname ile 9.2.1999 günü daireye gönderilmesi üzerine
dava dosyası incelenip gereği düşünüldü;
Vilayetin izniyle Kütahya’da yapılacak olan mitinge ait ve miting düzenleme kurulu başkanı ile en az altı üyesinin ad, soyad ve imzasını taşımayan
çağrı kağıtlarını, Aslanapa İlçesindeki dükkanının camlarına dışarıdan
görünecek biçimde asan sanığın eyleminin 2911 Sayılı Yasanın 26/1. madde
ve fıkrası delaletiyle, aynı yasanın 31/1.madde ve fıkrasında tanımlanan suçu
oluşturduğu gözetilmeden, yazılı gerekçelerle beraatine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş O Yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, karar
verildi.(8.CD., 17.3.1999 tarih ve 985/3521 sayılı İlamı)
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Bozuk eğitim sistem konusunda basının ve kamuoyunun ilgisini çekmeyi
hedefleyen bir bildiri okumaktan ibaret dava konusu eylemi 1911 Sayılı
Kanun kapsamında değerlendirmek mümkün değildir.
(E.1999/2007, K.1999/2962, K.T.10.3.1999)
2911 Sayılı Kanuna muhalefetten sanıklar K.Ö., Ş.Ö., A. Y., H. A., M. T.’ nin
yapılan yargılanmaları sonunda; Hükümlülüklerine ve ertelemeye dair
(ESKİŞEHİR) 2.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 18.2.1998 gün ve 598
esas, 57 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar
K.Ö., A.Y., M.T. vekili ile sanık-lar H.A. ve Ş.Ö. tarafından istenilmiş
olduğundan dava evrakının C.Başsav-cılığından tebliğname ile 24.2.1999 günü
daireye gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği düşünüldü;
Eğitim Sen Sendikası Eskişehir Şube Başkanı olan sanık Ş. Ö.’nün İl
Milli Eğitim Müdürlüğü önünde saat 13.00’de, “Eğitimin zorunlu, kesintisiz
11 yıl ve parasız olması” gerektiği ile ilgili mevcut bozuk eğitim sistemi
konusunda medyanın ve kamuoyunun ilgisini çekmek üzere basın
bildirisini okuduğu, diğer sanıkların da destek vermek ve dinlemek
amacıyla orada bulundukları, afiş gösterdiklerine dair delil olmadığı,
bildirinin okunmasından sonra saat 13.15’te kendiliklerinden dağılmaları
şeklinde gelişen olayda 2911 Sayılı Yasaya aykırılık suçunun unsurlarının
bulunmadığı gözetilmeden sanıklar hakkında yazılı biçimde mahkumiyet hükmü
kurulması,
Bozmayı gerektirmiş sanıklar K.Ö., A.Y., M.T. vekili ile sanıklar H.A. ve
Ş.Ö.’ nün ’ün temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün
bu sebepten dolayı BOZULMASINA, karar verildi.(8.CD., 10.3.1999 tarih ve
2007/2962 sayılı İlamı)

191

Hacı Ali Özhan

Dava konusu yayında söylenen sözlerle ilgili araştırma ve inceleme
yapılmaksızın, sanıkların hukuki durumları belirlenmeksizin beraat kararı
verilmesi isabetli değildir.
(E.1999/617, K.1999/2108, K.T.15.3.1999)
Yayın yoluyla hakaret suçundan sanıklar M.F.T., A.E., N.M.Ç., İ. E., İ.U.D., H.
D., S.F.T.’nin yapılan yargılanmaları sonunda beraatlerine ilişkin ŞİŞLİ Asliye
2. Ceza Mahkemesinden verilen 1994/1200 Esas, 1997/7 Karar sayılı ve
11.11.1997 tarihli hükmün temyiz yoluyla incelenmesi katılan Osman Yıldız.
Karaosmanoğlu. vekili tarafından istenilmiş ve temyiz edilmiş olduğundan;
Yargıtay C. Başsavcılığının 27.1.1999 tarihli onama isteyen tebliğnamesiyle
1.2.1999 tarihinde daireye gönderilen dava dosyası, başvurunun nitelik ve
kapsamına göre görüşüldü.
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak; “Vergi sülükleri, utanç rekortmenleri” biçimindeki hakaret içeren
sözlerin hangi sanık(lar)ca söylendiğinin ve programının yayınlanmasında hangi
sanık(lar)ın sorumlu olduğunun saptanması ve sonucuna göre sanıkların hukuki
durumlarının belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik soruşturma ve bu
sözleri inceleme konusu yapıp görüş belirtmeyen bilirkişi raporuna dayanılarak
beraat kararları verilmesi,
Yasaya aykırı ve katılan Osman Yılmaz Karaosmanoğlu vekilinin temyiz
nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesini reddiyle
hükümlerin BOZULMASINA, karar verildi. (8.CD., 15.3.1999 tarihe ve
617/2108 sayılı İlamı)
KARŞIOY:
Üçüncü bin yıla girerken, Türkiye’yi çetin bir hukuk sınavı beklemektedir.
İnsanları özgürleştiren bir hukuk anlayışını uygulamaya yansıtamamış bir
Türkiye, yasalarını benimsediği ülkelerin gerisinde kalmaya yargılı bir Türkiye’dir. Böyle bir durum, elbette ülkenin yararına olamaz. Türkiye özgürlükler/haklar sorunlarını çözerek üçüncü bin yıla girmelidir.
Bunlardan biri de hiç kuşkusuz düşünceyi açıklama özgürlüğü sorunudur.
Düşünce özgürlüğü ve dolayısıyla eleştirel akılcılık, demokratik toplumlarda
vazgeçilemez bir değerdir. “Eleştirene pençemizi değil, elimizi uzatalım (...)
Düşünceleri saymam tartarım” (Montaigne) anlayışına ulaşmak için, batılı
toplumlar çok kanlı evreler yaşamışlardır. Aynı evrelerden geçmek elbette
gerekmez. Bugün, artık eleştirinin bireysel ahlakın alanına giren vazgeçilebilir
bir hak değil kamusal ahlakın alanına giren bir görev olduğu ve bireyin ondan
vazgeçme hakkı olmadığı toplumun ilerlemesi ve yararı için zorunlu bir kaldıraç
bulunduğu bilinen uygar toplumlarda yer etmiştir. Ne zaman ki bir görüş, inanç
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ya da sistem eleştirilemezse, dogmalaşır; hem kendisi çürüyüp yozlaşır ve hem
de toplumu kötürümleştirir. Ortaçağ kendini eleştiremediği için ortaçağ
olmuştur. Düşünce özgürlüğünün ve eleştirinin olmadığı toplumlarda, tartışan
insanlar değil, çarpışan ordular üretilir.
Demokratik toplumda, bireyler düşündükleri gibi konuşmalı, yazmalı ,
konuştukları, yazdıkları gibi düşünmelidirler. Bunlar örtüşmezse, orada ikiyüzlülük ve aldatma egemen olur.
Volney’in “Yıkıntılar”, Renan’ın “İsa’nın Yaşamı” adlı yapıtlarıyla;
Hugo’nun, Zola’nın konuşma ve yazılarında Hıristiyanlığa, Kilise onaylanamayacak oranda saldırıda bulundukları ve özgür Fransa’nın bunlar karşısındaki tutumu bilinmektedir.
Amerika’da çevrilen “Kökler” filminde siyahlar beyazları doyasıya aşağılamışlardır. Ama eleştiri ve hoşgörü bilinci filmi yasaklamayı önlemiştir. Ülke-mizde
ise 1970’lerde TRT’de oynanan “Fadik Kız” filmi, bir meslek adamının ahlaka
aykırı düşen davranışına, o meslek grubunun örgütü katlanamamıştır.
B. Shaw: “Burası İngiltere mi, tımarhane mi?”, “İngiliz kibarlar zenginliği
kutsandığı bir tapınak ve bakirelerin satıldığı bir pazardır”, “İngilizler, şaşkın,
kibirli, budala bir ulustur”, “... Bu ülkede başbakan olmaktansa köpek olmayı
yeğlerim”; J.P. Sartre: “Cezayir’i önce işgal ettik. Sonra da ikiyüzlü bir
sırıtkanlıkla adını değiştirdik, Fransız Cezayir’i dedik” der ve Fransızlara
“katiller” diye saldırırken ne İngilizler, ne Fransızlar yazarlarını cezaevine
sokmayı düşünmüşlerdi.
Yazar Averçenko, “Devrimin Sırtına Saplanan Oniki Bıçak” adlı yapıtında
Lenin’le alay etmiş ve ona sövmüştür. Buna karşılık Lenin şunları yazmıştır: “Son
kertesine varmış bir nefretin, bu ustaca yazılmış kitaba, nasıl yer yer ger-çekten
güçlü, yer yer de gerçekten zayıf bölümleri getirdiğini görmek ilginç oluyor...
Bence kitaptaki anlatımlar yeniden yayımlanmaya değer. Yetenekli insanlara
cesaret vermeliyiz.” Zor kullanarak devrim yapan bir kişinin bu hoş-görüsü, Stalin
döneminin kanlı sayfalarıyla elbette karşılaştırılamaz.
Bir süre önce, Fransız Cumhurbaşkanı Chirac ve Başbakanı Jospin ikinci dün-ya
savaşında Fransa’nın Yahudilere karşı suç işlediğini itiraf edebilmişlerdir; Fran-sızlar
bu itiraflara tepki göstermek şöyle dursun, bu devlet adamlarını alkışlamıştır.
Japon Tarihçisi Saburo İenega, Japon Tarihi adlı yapıtında Japon ordusunun
Çin’de, Singapur’da ikinci dünya savaşı sırasında kimyasal silah kullanarak suç
işlediğini yazmış, yönetim kitabın okullarda okutulmasını yasaklamıştır. Ancak
Japon Yüksek Mahkemesi, bilimsel/tarihsel gerçeklerin yasaklanamayacağına
karar vererek yönetimin işlemini iptal etmiştir.
Amerikan Yüksek Mahkemesi, protesto için bayrağı yırtmayı, düşünceyi
açıklama özgürlüğüne sokmuş ve eylemin hukuka uygun olduğunu belirtmiştir.
Kanada Yüksek Mahkemesi, mahkemeyi aşağılama ve ona saldırının
(Kopyto 1988, Coates 1998), kinci ve açık saçık propagandanın (Taylor 1987,
Keegstra 1988, Andrews 1989, Luscher 1985, Red Hot Video 1985) düşünceyi
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açıklama özgürlüğünün kapsamına girdiğini; bu özgürlüğün gerçeğin
araştırılması, toplumsal ve siyasal kararlara katılma ve kişisel açılım ve
zenginleşme için zorunlu bulunduğunu (Ford 1988) vurgulamıştır (Brun,
Henri/Tremblay, Guy, Droit Constitutionnel, Quebece, 1990, s.888,890).
AİH Mahkemesine göre, Sözleşme; hakları, kuramsal ve yanılsamalı biçimde
değil, uygulanabilir, etkili ve somut biçimde güvence altına almıştır (Artico,
13.5.1980). Çoğulculuk, hoşgörü, görüş açıklama demokratik toplumun kurucu
öğeleridir. Toplumlarda, yalnızca hoşgörülen, saldırgan ve zararlı olmayan
görüşleri değil, toplumu yüreğinden yaralayan, sarsan, aşağılayan, rahatsız eden
görüşleri / inanışları sergilemek de, düşünceyi açıklama özgürlüğüne girer
(Handyside, 7.12.1976, Sunday Times 26.4.1979, Türkiye Komünist Partisi,
30.1.1998). Din/düşünce ve bunları açığa vurma özgürlükleri demokratik
toplumun olmazsa olmaz temelidir. Dindar, dinsiz, kuşkucu, agnostik olabilme,
çoğulcu toplumda olağan yaşama biçimleridir (Kokkinakis, 25.5.1993). Öğreti
aşılayan ideolojik öğrenim sözleşmeye aykırıdır. Devlet; dinler, düşünceler
karşısında yansız ve öğrenim de nesnel (objektif), eleştirel ve çoğulcu olmalıdır
(Kjeldsen, 7.2.1976).
AİH Mahkemesi, bu temel ilkeleri birçok kez vurguladıktan sonra daha
somut olaylarda tutumunu belirgin biçimde ortaya koymuştur.
Profil dergisinin basımcısı Peter Michael Liğens, Avusturya Başbakanın
Kreisky için “oportünizmin en aşağılığı, ahlaksızlık, onursuzluk, vahşilik, siya-sal
ahlaktan yoksunluk” sözcüklerini kullanarak onu aşağılamış ve Avusturya
mahkemelerince hüküm giymişti. Yukarıdaki ilkelerden yola çıkan AİH Mahkemesi, düşünceyi açıklama özgürlüğünün demokrasinin temel taşı, birey ve
toplumun gelişmesi için zorunlu olduğunu, yalnızca sakıncasız hak ve görüş-leri
değil, incitici, kaygı verici olan haber ve görüşleri de içerdiğini, çoğulculuk,
hoşgörü, görüş açıklama ve dolayısıyla basın özgürlüğünün demokratik
toplumunun kalbi bulunduğunu vurgulayarak, Lingens’in Avusturya mahkemelerince hükümlülüğüne karar verilmesini doğru bulmamıştır (8.7.1986).
Distillers Şirketinin çıkardığı Thalimodide adlı ilacın sakat doğumlara yol
açması üzerine, Sunday Times, yetkiliyi “cimrilik yapacak kadar pişkin ve
utanmaz” olmakla suçlamış ve gazete İngiltere’de hüküm giymişti. AİH
Mahkemesi yukarıdaki gerekçeyle bunu da düşünceyi açıklama özgürlüğüne
(md.10) sokmuştur (26.4.1979).
Forum dergisi basımcısı Gerhard Oberschlick, Parti lideri ve eyalet valisi Jörg
Halder’i “ahmak, geri zekalı (Trottel)” diye aşağılamış ve Avusturya’da hüküm
giymişti. AİH Komisyonu (29.11.1995) ve Mahkemesi (1.7.1997) bu sözleri de
düşünceyi açıklama özgürlüğü (md.10) içinde düşündüler (Ayrıntı için bakınız:
Cohen-Jonathan, Gerard, article 10, Commentaire, s.365-408).
Bir kez daha vurgulayayım ki, hoşgörü; davranış, düşünce başkalıklarını
onaylamak, onları paylaşmak değildir. Böyle olursa, kişi kendisini hoşgör-müş
olur. Bu ise, başkalık öğesi taşımadığından hoşgörü kavramına girmez, giremez.
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Hoşgörü, onaylamadığı başkalıklara katlanmaktır ve bu yüzden başkalık ve
katlanma olarak iki ayrı öğeyi bağrında taşır.
Yukarıda sergilenen AİH Mahkemesinin bir kesim kararlarındaki sövgüleri,
düşünce özgürlüğü kapsamında algılaması benim için de şaşırtıcıdır. Ancak, bu
görüşü paylaşmasak bile, düşünceyi açıklama özgürlüğü konusunda Batının ve
AİH Mahkemesinin hoşgörü sınırlarını geniş tutmaktaki bu tutumu, yargı
kararlarımızı yeniden gözden geçirme konusunda, sanıyorum, bizi en azından
düşündürecek boyutlardadır.
Eleştiri ve hoşgörü, çağcıl ceza hukukunda, suçun hukuka aykırılık öğesini
hukuka uygun kılan etkenlerdir. Eleştiride estetiği aşmamak ve incelik elbette
asıldır. Ancak eleştiri estetiği aşıldığında, onaylamadığımız bu aşırılığa
katlanmak, onu hoşgörü sınırları içinde değerlendirerek hukuka uygunluk
öğesini geniş tutmak, toplum ve eleştirilen düşüncenin yararınadır. Korunan
değerle toplum yararı arasındaki çatışma optimum denge, hoşgörünün sınırları
genişletilerek kurulmalıdır.
Çağcıl ceza yasaları ulusal simgeleri (md.145), anayasal kurumları (md. 158,
159), kutsal değerleri (md.175), görevlilerin (md.266) ve bireylerin onurlarını
(md.480-486) elbette koruyacaklardır, korumalıdırlar da. Suç işle-meye özendirme
(md.311), yasaya uymamaya ve halkı düşmanlığa kışkırtma (md. 312) için de
durum elbette böyledir. Ancak, bu konuda hoşgörü sınırları dar tutulursa, her
eleştiri suç sayılırsa, korunan bu değerlerin ve toplumun geliş-mesi durdurulmuş
olur. Bu hm toplumun hem de bu değerlerin zararınadır.
Bunun çarpıcı bir örneğini, dünya Salman Rüşti olayında yaşamıştır. “Şeytan
Ayetleri” gibi sıradan bir roman, Humeyni’nin fetvası sayesinde hem yapıtı,
hem de yazarını hak etmedikleri biçimde ünlü kılar ve zenginleştirirken, İslam’a
zarar vermiştir. Aynısı, ülkesinden kaçmak zorunda kalan Bangladeş’li kadın
romancı Teslime Nesrin olayında yaşanmıştır. Gerçekten, İslam, tarihsel
gerçekler ve bilimsel gerekçelerle bunlara yanıt verebilecek güçte iken, sanki
veremezmiş gibi bir haksız duruma düşürülerek batılı insanın kafasında yapıtın
gerçeği yansıttığı, İslam’ın bundan korktuğu izlenimi yaratılmış, hatta ucuz ün
ve zenginlik peşinde koşan kimi serüvencileri İslam’a saldırarak rant sağlamaya
özendirmiştir. Ayrıca “Herkesin bir yolu, yöntemi vardır. Allah sizleri sınamak
için böyle yaptı. Hayırlarda birbirinizle yarışın” (Bakara, 148 Maide 48, Fatır,
32, Mü’minun 61) diyen başkalıkları/çoğulculuğu/hoşgörüyü özendirdiği doğulu
ve batılı İslambilimcilerce vurgulanan İslam’ın özü konusunda yaratılan kuşku,
kimi yazarlarda İslam’ın köktendinci olup olmadığı kaygısını uyandırmıştır
(Örneğin, Bernard-Henry Levi, La purete Dangereuse, 1994, s.99, 112, 116,
124, 189 vd, 238. Ke-pel, Gilles, La Revanche de Dieu gibi yapıtlar).
Oysa, İslam, hiçbir zaman köktendinci ve integrist olmamış, Ala Tou-rain’in
dediği gibi, köktendinciliği laikler kadar İslam’a inananlar da eleş-tirmişlerdir
(Touraine, Alain, Critique de la modernite, Paris 1993, s.356).
Bu çarpıcı örnekler çok yenidir. Esasen düşüncelerin/inançların yasaklanması hep aynı sonuçları doğurmuştur. Sokrates, Nesimi, Galileo, Bruno,
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Voltaire vb.nin başına gelenler ve günümüzde bu düşünürlerin taçlandırıldıkları
anımsanmalı ve tarihin tekerrür etmemesi için ondan ders alınmalıdır.
Özetle demokratik bir toplumun insanı, güne söyleyeceği ya da yazacağı bir
sözün, yazının suç olup olmadığı kaygısıyla başlayamaz. Çünkü özgürlük
asıldır. Hukuk insanı özgürleştirdiği oranda meşrudur.
10.12.1998’de Sakharov ödülünü verirken, Avrupa Parlamentosu Başkanı
Jose-Maria Gil-Robles: “düşman, ilgisizliktir. Ötekilerin sessizliği umut yaratmaz” diyordu. Sessizlik yaratan bir hukuk, hukuk değil, yasalar yığınıdır. Türkiye’nin girmeye çabaladığı Avrupa Birliği, insan haklarını savunmayı, dış politikasının yüreği olarak görmektedir (Tribupour l’Europe, Decembre 1998).
Türkiye bir hukuk devrimi yapmış; temel yasalarını kendi kotarmamış;
Batıdan olduğu gibi alarak, uygarlığın ulaştığı son değerleri topluma yansıtmaya
karar vermiştir. Batı toprağında oluşan bu yasalar ve dolayısıyla değerler;
Rönesans, Reform, Aydınlanma ve sanayi devrimini yaşamamış bir toplumun
değerleriyle elbette çoğu zaman çatışacaktır ve çatışmıştır. Ancak, hukuk
devriminin temel felsefesi ve amacı, Türk Yurttaşlar Yasasının (T. Medeni
Kanunu) gerekçesinde de yansıtıldığı üzere, toplumu alınan yasaların düzeyine
yükseltmektir; asla yasaları toplumun düzeyine indirmek değildir. Tersi
durumda, hukuk devrimi amacından saptırılmış olur. Türk yargıcı, her
uygulamasında bu amacı göz önünde tutmak ve gerçekleştirmeye çabalamak
zorundadır. Zira hukuk devrimi, salt Batıdan yasa almakla bitiveren kabuk bir
alıntı değil, Türk toplumunun düzeyini yükseltmek için bir kaldıraç işlevini
üstlenmiş bir devrimdir. Yeter ki bu işlev, yüzeysel ve sığ taklitlerle değil, batılı
yasaların özündeki felsefi birikim özümsenerek ve Türk top-lumunun uygarlıkla
çatışmayan öz değerlerine kıyılmadan gerçekleştirilsin.
Hoşgörü de bu değerlerden biridir ve esasen Türk toplumunun kültürel
geçmişinde ve yaşamında, Mevlana’sında, Yunus’unda, Veysel’inde görkemli
biçimde sergilenmiştir.
Türk hukukçusu, bu hazır hoşgörü malzemesini, uygulamaya yansıttığı
takdirde, uygar dünya ile kolayca yan yana gelebilecektir. Çünkü kendi kültürel
toprağında boy gösteren hoşgörü anlayışıyla uygar dünyada gelişen hoşgörü
anlayışı çatışmamakta; yalnızca uygulamaya aktarılmayı beklemektedir; o
kadar.
Somut olayda kullanılan “vergi sülükleri”, “utanç rekortmenleri” sözleri, hiç
kuşkusuz, eleştiri estetiğinin ve inceliğinin sınırlarını aşmıştır. Bu sözleri
paylaşmak, onaylamak olanaksızdır. Ancak, bu sözler yukarıdaki ülkelerdeki
örnekler ve AİH Mahkemesi kararları gözetildiğinde eleştiri ve hoşgörü sınırları
içinde kaldıkları, suçun hukuka aykırılık öğesinin oluşmadığı görüşü
benimsenmelidir. Bu nedenle yerel mahkemenin gerekçesi ve ulaştığı sonuç
yerindedir.
Başkan
Sami Selçuk

196

Yargıtay Kararlarında İfade Özgürlüğü

Lozan Anlaşmasını ihanet olarak niteleyip, Cumhuriyet rejiminin kendisi
gibi düşünenlerin rejimi olmadığını belirtip, şeriat kurallarının egemen
kılınmasından yana olanların iktidarı ele geçirmeleri durumunda, karşı
düşüncedekileri öldüreceklerini belirtip, cihat çağrısında bulun kişi
hakkında T.C.K.’nın 312/2 madde ve fıkrası gereğince verilen mahkumiyet
kararı, dava konusu suçun işlendiği sabit olduğundan, isabetlidir.
(E. 1999/1140, K.1999/3117, K.T.10.3.1999)
Din farklılığı gözeterek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten sanık H. H.
C.’nın yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve zoralıma dair
(ANKARA) 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 17.11.1998 gün
ve 51 esas, 146 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık
vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası
incelenip gereği
düşünüldü:
Koşulları bulunmadığından sanık vekilinin duruşmalı inceleme isteminin
REDDİNE,
Dosya üzerinde yapılan incelemede;
Sanığın, Genel Yerel Seçimler nedeniyle Kırıkkale ilinde 14 Mart 1993’de
yaptığı konuşmada; Ulusal Kurtuluş Savaşından sonra başlayan Lozan
sürecinde Türkiye yararına yapılan faaliyetleri ve imzalanan anlaşmayı
ihanet olarak niteleyip, Cumhuriyet Yönetimini hasım yönetim olarak göstermeye çalışarak, Demokratik Laik Cumhuriyet rejimini de kendisi gibi
düşünenlerin rejimi olmadığını belirtip, hilafetin kaldırılması kararını
veren ve Cumhuriyeti kuran kadroları ve Meclisi aşağılayarak Devrimlere
karşı olan tarikat şeyhlerinin faaliyetlerini övüp, ülkedeki insanları kendi
dini görüşü ve inancı doğrultusunda ve yoğunluğunda inanca sahip
olanlarla, olmayanlar biçiminde ayrıma tabi tutarak şeriat kurallarının
egemen kılınmasından yana olanların iktidarı ele geçirmeleri durumunda,
karşı düşüncedekileri öldüreceklerini belirtip, cihat çağrısında bulunarak halkı,
din ve inanç farklılığı gözeterek açıkça kin ve düşmanlığa tahrik etmek suretiyle
T.C.K.’nın 312/2. madde ve fıkrasında tanımı yapılan suçu işlemiş olduğu,
incelenen konuşma metnine ilişkin 38 sayfalık bant çözümü ve dosyadaki diğer
bilgi ve belgelerden anla-şılmış, mahkemenin kanıtları değerlendirmesinde ve
suç vasfının tayininde bir isabetsizlik görülmemiş olmakla;
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin
tahkikat neticelerne uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan
dosya münderecatına göre sanık vekilinin yerinde görülmeyen temyiz
itirazlarının reddiyle hükmün, istem gibi ONANMASINA, karar verildi.
(8.CD. 10.3.1999 tarih ve 1140/3117 sayılı İlamı)

197

Hacı Ali Özhan

Susurluk olayıyla ilgili olarak “sermayenin çete devletinin katilleri akladığını”
ileri sürmek ve olaya adı karışan bazı kişileri bu kapsamda suçlamak, yayın
yolu ile hedef göstermek, yayın yoluyla halkı sınıf, ırk, bölge farklılığı
gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmekten ve terörle mücadelede
görev almış kişileri hedef göstermekten sanık B.H.O’nun 312/2 maddde ile
ilgili mahkumiyet hükmüne dair temyizinin reddine, terörle mücadelede
görev almış kişileri hedef göstermekte aldığı mahkumiyetin ise onanmasına
karar verildi.
(E.1999/339, K. 1999/6181, K.T. 29. 4. 4.1999)
Yayın yolu ile hedef göstermek, yayın yoluyla halkı sınıf, ırk, bölge farklılığı
gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmekten sanık B.H.O.’nun yapılan
yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne dair (İSTANBUL) 5 Nolu Devlet
Güvenlik Mahkemesinden verilen 1.12.1998 gün ve 403 esas, 398 karar sayılı
hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş
olduğundan dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile 9.3.1999 günü
daireye gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
1- Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin
tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan
dosya münderecatına göre sanık vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının
reddiyle, sanık hakkında T.C.K.’nın 312/2-son madde ve fıkraları uyarınca kurulan
mahkumiyet hükmünün istem gibi oybirliğiyle ONANMASINA,
2- Vekilin, sanık hakkında 3713 Sayılı Yasanın 6. maddesinde yazılı suçtan
kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyizine gelince;
Davaya konu “Sosyalizm yolunda Kızılbayrak” adlı Gazete’nin 19 Eylül
1997 tarihli 23. sayısının 3. sahifesindeki “sermayenin çete devleti katillerini
aklıyor. Susurluk’un üstü örtülüyor.” başlıklı yazının 2. sütununun 7.
paragrafında ve 4. sahifede yer alan “temiz toplum savaşan işçilerle
gelecek” başlıklı yazının 2. sütununda terörle mücadelede görev almış M.
Ağar ve İbrahim Şahin’in hedef gösterildiği belirtilerek, müsnet suçun bu
şekilde işlendiği ileri sürülmüş ise de; davaya konu yazılar bütün olarak ele
alındığında birtakım olayların açıklandığı, bu olaylarla ilgili değerlendirmeler
yapıldığı dolayısıyla maddede tanımı yapılan hedef gösterme suçunun unsurları
oluşmadığı gözetilmeden bu suçtan sanığın yazılı şekilde mahkumiyetine karar
verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, karar
verildi. ( 8.CD, 6.4.1999 tarih ve 3342/4453 sayılı İlamı)
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Basın yoluyla halkı sınıf, ırk, bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa
açıkça tahrik etme suçundan sanık olan sorumlu müdürün mahkumiyetinin
paraya çevrilebilmesi, dava konusu yazı, haber veya resim veya
karikatürün sahibini doğru şekilde bildirilmiş olmasına bağlıdır.
(E.1999/3828, K.199/6191, K.T. 29.4.1999)
Basın yoluyla halkı sınıf, ırk, bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa
açıkça tahrik etmekten sanık N.Y.’nın yapılan yargılanması sonunda;
Hükümlülüğüne dair (İSTANBUL) 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden
verilen 23.12.1998 gün ve 52 esas, 437 karar sayılı hükmün süresi içinde
Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava
evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile
16.3.1999 günü daireye
gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Sorumlu Müdürler hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların 5680 Sayılı
Basın Yasasının 16. maddesi uyarınca paraya çevrilebilmesi için sorumlu müdür
tarafından en geç mahkemece yapılacak 1. sorgusu sırasında yazı, haber
veya resim veya karikatür’ün sahibinin doğru şekilde bildirilmiş ve
yerleşmiş Yargıtay İçtihatlarına göre de, bu bildirimin doğruluğunun
kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmiş olması gerektiğinden, sanık vekili tarafından ibraz edilen fotokopiden ibaret özel tanzimli belgenin kişiye
aidiyetinin kesin olduğu belirlenemediğinden, 5680 Sayılı Yasanın 16. maddesi uyarınca hürriyeti bağlayıcı cezanın paraya çevrilmesi aykırılığı karşı
temyiz olmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, tetkik olunan
dosya münderecatına göre sanık vekilinin yerinde görülmeyen temyiz
itirazlarının reddiyle hükmün, istem gibi ONANMASINA karar verildi.(8.CD,
29.4.1999 tarih ve 3828/6191 sayılı İlamı)
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Halkı, sınıf farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmekten sanık hakkında dosya içeriğine uymayan bir gerekçe ile beraat hükmü
kurulması hukuka aykırıdır.
(E.1999/3331, K. 1999/5203, K.T. 15.4.1999)
Halkı, sınıf farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmekten sanık G.
Y.’nin yapılan yargılanması sonunda; Beraatine dair (İS-TANBUL) 6 Nolu Devlet
Güvenlik Mahkemesinden verilen 18.12.1998 gün ve 109 esas, 298 karar sayılı
hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi C. Savcısı tarafından istenilmiş
olduğundan dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Sanığın, Yazı İşleri Müdürü olduğu “Emeğin Kurtuluşu Kavgasında
Alınteri” adı altında yayımlanan Gazete’nin 17.4.1998 günlü özel sayısında;
Kimi olgular ve olaylar bahane edilerek, halkı sınıf ve bölge farklılığı
gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ederek, toplumda bir kavga
ortamı hazırlamaya çalışıldığı açıkça belli iken, dosya içeriğine uymayan bir
gerekçe ile yazılı biçimde beraat hükmü kurulması,
Bozmayı gerektirmiş C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, karar
verildi.(8.CD, 15.4.1999 tarih ve 3331/5203 sayılı İlamı)
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Asliye Ceza Mahkemesinin, T.C.K.’nın 312/2. madde ve fıkrasında tanımı
yapılan suçu oluşturan ve aşağıda özetlenen dava konusu bildirinin
DGM’nin görev alanına girdiğinin gözetmeden yargılama yapması yasaya
aykırılık teşkil etmektedir.
(E.1999/3259, K.1999/5784, K.T.22.4.1999)
Halkı kanunlara itaatsizliğe tahrik etmekten sanık K.Y.D.’nin yapılan
yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve zoralıma dair (VEZİRKÖPRÜ)
Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 18.12.1997 gün ve 375 esas, 423 karar
sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından
istenilmiş olduğundan dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile
9.3.1999 günü daireye gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği
düşünüldü:
Sanığın, cuma namazı dağılımında “Büyük Türk milleti” başlığı altında
“Öz elinle, yüreğinle, alınterinle, inançla açtığın ve yaşattığın İmam Hatipleri’ni kapatıyorlar. Hafızların sokağa atılacak, Kuran Kurslarında
kapatılıyor. Sen susarsan elinden camilerini alıp, kapısına kilit vuracaklar...
Kanımız aksa da zafer islamındır” sözlerini içeren ve “Nizami Alem
ülkücüleri” kimliği ile yayımlanan basılı el ilanlarını dağıtmak biçiminde
oluşan eyleminin T.C.K.’nın 312/2. madde ve fıkrasında tanımı yapılan suçu
oluşturabileceği, böylece davaya bakma görevinin Devlet Güvenlik
Mahkemesine ait olduğu gözetilmeden, yargılamaya devam edilierek yazılı
biçimde hükmün kurulması,
Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan ceza süresi yönünden kazanılmış hakları saklı kalmak
üzere hükmün bu nedenle BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.(8.CD.,
22.4.1999 tarih ve 3259/5784 sayılı İlamı)
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Çetelere ve yolsuzluklara karşı yürütülen “Aydınlık için bir dakika
karanlık” eylemine katılıp, konuşma yaptıktan sonra ihtara hacet
kalmadan kendiliğinden dağılmasından ibaret eylemi Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu kapsamında değerlendirmenin ifadeyi açıklama
hürriyetiyle bağdaşmayacağı açıktır.
(E.1999/1921, K.1999/5266, K.T.15.4.1999)
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten sanık Sadık Şahin’in
yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve ertelemeye dair (GİRESUN)
Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 24.2.1998 gün ve 733 esas, 69 karar sayılı
hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından is-tenilmiş
olduğundan dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Sanığın, Türkiye genelinde çetelere ve yolsuzluklara karşı yürütülen
“Aydınlık için bir dakika karanlık” eylemine katılıp, konuşma yaptıktan
sonra ihtara hacet kalmadan kendiliğinden dağılmasından ibaret eyleminin
2911 Sayılı Yasanın 28. maddesindeki suçu oluşturmadığı, sadece
Demokratik tepki boyutunda kaldığı gözetilmeden, oluşa ve dosya içeriğine
uymayan bir gerekçe ile yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,
Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş
olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, karar
verildi. (8.CD, 15.4.1999 tarih ve 1921/5266 sayılı İlamı)
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Aşağıda özetlenen ifadeleriyle, amme nizamı aleyhine suç işlemekten sanık
Ş.Y.’nin dava konusu yazıyla T.C.K.’nın 312/2. madde ve fıkrasındaki halkı
din ve mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik suçunu
işlediği açıktır.
(E.1999/1453, K.1999/5231, K.T.15.4.1999)
Amme nizamı aleyhine suç işlemekten sanık Ş.Y.’nin yapılan yargılanması
sonunda; Hükümlülüğüne dair (İSTANBUL) 4 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesinden verilen 9.11.1998 gün ve 414 esas, 343 karar sayılı hükmün
süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş
olduğundan dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Sanık Ş.Y., aylık “Vasat” isimli derginin Nisan 1997 tarihli 12. sayısının
21-28 sayfalarında yer alan “Yolumuz Cihat 1” başlıklı yazısında; Cihat
önererek, cihadın Allah’ın dininin hakim olmasını istemeyen tağutlara
karşı savaşıp onları yok etmeyi içerdiği, Allah’a Resulüne iman etmek,
sonra malıyla, canıyla cihat etmenin hayatın gerçek anlamı olduğu,
yeryüzünde haddini aşmış olanlara Allah’ın kanunlarını bir yana
bırakarak kendi kanunlarını yaparak yürürlüğe koyup uygulayanlara
karşı savaşmak gerektiği, bunun namaz, oruç, hac ve zekat gibi Allah’ın
emri olduğu, bu savaşın da yeryüzünde İslamın tamamıyla hakim oluncaya
kadar devam edeceğini belirterek toplumda kavga ortamı yaratmaya yönelik
çaba göstermiş olduğundan T.C.K.’nın 312/2 madde ve fıkrasındaki halkı din ve
mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik suçunun işlendiğine
dair mahkemenin kabul ve uygulamasında isabetsizlik görülmemiş bulunmakla,
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin
tahkikat neticelerne uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan
dosya münderecatına göre sanık vekilinin yerinde görülmeyen temyiz
itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, karar verildi.(8.CD.,
15.4.1999 tarih ve 1453/5231 sayılı İlamı)
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Sanık H.C.G.’nin üzerine atılı, devletin emniyeti, dahili ve beynelminel
siyaseti açısından gizli kalması gereken belgeleri ifşa etme suçunu işlediği
sabit olmadığından verilen beraat kaarı yerindedir.
(E.1998/3039, K.1999/2148, K.T.10.5.1999)
Devletin emniyeti, dahili ve beynelminel siyaseti açısından gizli kalması gereken belgeleri ifşa etmekten sanık H.C.G.’ninyapılan yargılaması sonunda;
Beraatine dair ANKARA 2 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen
13.5.1998 gün ve 1997/155 esas, 1998/55 karar sayılı hükmün Yargıtayca
incelenmesi C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası incelenerek gereği düşünüldü:
Müsnet suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gerekçeleri gösterilerek
mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan Cumhuriyet Savcısının ye-rinde
görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi
ONANMASINA, karar verildi.(9.CD., 10.5.1999 tarih ve3039/2148, sayılı İlamı)
İlgili Yerel Mahkeme Kararı:
Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanık hakkında DGM Başsavcılığına verdiği 28.07.1997 günlü şikayet dilekçesine eklediği belgelerde Genelkurmay Başkanlığı’na ait gizli ve kişiye özel
damgasını taşıyan bu belgelerin Türk Devletinin laik demokratik düzenini
yıkmayı amaçlayan siyasal İslamın gelişme ve nedenlerinin anlatıldığı alınan
tedbirlerin belirtildiği, bunlarla ilgili emir ve talimatların bulunduğu ve gizlilik
dereceli kişiye özel belgeler olduğu, buna rağmen sanığın bunları açıkladığı,
31.07.1997 tarihli basın toplantısında basın mensuplarına dağıtarak ifşa ettiği, bu
belgelerin Genelkurmay’a ait gizli belgeler olduğu, böylece T.C.K.’nın 136/1, 31,
33, 40 maddelerine muhalefet ettiği iddiasıyla kamu davası açılmıştır.
Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında; aynı nedenlerle sanığın
aynı maddelerle cezalandırılmasını istemiştir.
Sanık savunmalarında özetle; 27.07.1997 Pazar günü yaptığı basın toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde Batı Çalışma Grubunun gayri
kanuni ve anti demokratik çalışmalarını göstermek için bu konuda
kendisine intikal eden bilgi ve belgeleri açıkladığını, bunların kendisine
posta ile geldiğini, bu belgeleri elde etmek için hiçbir faaliyette
bulunmadığını, ayrıca, bu belgelerin devlet sırrı niteliğinde gizli belgeler
olamayacağını, Milli Savunma ve Genelkurmay Başkanlığının statüsü,
görev ve yetkilerinin Anayasanın 117. maddesinde belirlendiğini buna göre
Türk Silahlı Kuvvetlerinin laik Cumhuriyeti ve Demokrasiyi koruma
kollama gibi bir görev ve yetkisi olmadığını, ayrıca, 1324 sayılı ve 1325
sayılı kanunlarda da böyle bir görev ve yetki verilmediğini belirtmiştir.
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Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35. maddesindeki
ifadeyi genişletici ve yanlış yorumlar Anayasa’ya aykırı bir şekilde
kullanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisine görev ve yetki icat
edemeyeceğini bu durumun Anayasa’ya aykırı olduğunu;
Bir belgenin üzerinde gizli ve kişiye özel ibaresinin bulunması, o belgenin
bu nitelikte olması sonucunu doğurmayacağını, olayın geçtiği kurumdan seçilen subay bilirkişinin raporuna dayanılarak bu belgelerin gizli nitelikte belgeler olduğunun iddia edilemeyeceğini, ayrıca; bu belgelerin ve benzeri
birçok belgenin daha önce çeşitli basın ve yayın kuruluşları bizzat Batı Çalışma Grubu, siyaset adamları tarafından kamuoyuna birçok kereler açıklandığını, bu nedenle aleniyet kazanmış ve gizlilik vasfının kalmadığını,
03.07.1997 tarihli Sabah gazetesinin ön sayfasında, “İşte belge” başlığı altında Genelkurmay Başkanının Başbakanlığa yazdığı gizli ve kişiye özel ibareli yazının da aynı mahiyette olduğunu keza Haziran 1997’den itibaren basın-yayın organlarında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Batı Çalışma Grubunun
çalışmaları hakkında sayısız haber, makale ve yorumların yayınlandığını, söz
konusu belgelerin kapsamının Genelkurmay Başkanlığında verilen brifinglerde açıkça kamuoyuna anlatılarak aleniyet kazandığını, bu nedenlerle
T.C.K.’nın 136/1 maddesi kapsamında bir suç işlemediğini, belirterek
beraatini istemiştir.
Dava konusu belgeler içeriği itibariyle, Devletin emniyetini, dahili yahut
uluslararası siyasi menfaatlerini ilgilendiren ve gizli kalması lazım gelen bilgiler
içeren belgelerden değildir. Bir belgenin üzerinde “Gizli” ve “Kişiye Özel”
ibaresinin bulunması o belgeye gizlilik kazandırmaz. Belgenin içeriğine bakmak
gerekir. Hangi bilgi ve belgelerin devlet sırrı olacağı ve bunun hangi organ
tarafından belirleneceği yasalarda açıkça gösterilmemiştir. Belgelerin gizli
nitelik taşıyıp taşımadığı, iç ve dış güvenlikle ilgisi ve ayrıca gizlilik
niteliğini yitirip yitirmediği hususunun tayin ve taktir yetkisi mahkemeye
aittir. Bu husus bilirkişi aracılığı ile tespit edilemez.
Laik Türkiye Cumhuriyetini koruma ve yaşatma her Türk vatandaşının
görevidir. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35. maddesi de
halen yürürlüktedir. Laik Türkiye Cumhuriyetini koruma ve kollama
faaliyetlerinin mahiyeti icabı gizlilik içerisinde yürütülmesine gerek yoktur.
Bununla ilgili belgeler de bu nedenle gizli sayılamaz.
Ayrıca, bu belgeleri oluşturan idarenin görüş ve düşünceleri de o belgelere yasanın anladığı anlamda gizlilik kazandırmaz. Ayrıca, bu belgeler içerikleri itibariyle Genelkurmay Başkanlığında gerçekleştirilen brifinglerde kamuo-yuna
açıklanmış ve anlatılmış, ayrıca daha önce çeşitli basın organlarınca yapılan yayınlarda
da açıklanarak kamuoyuna maledilmiş, gizlilik niteliği kalmamıştır. Herkesin bildiği
ve açıklandığı herkesçe malum olan belgelerin gizliliğinden söz edilemez. Belgeler
hakkındaki görüşlerini sanığın eleştiri yaparak açıklaması düşünceyi açıklama
özgürlüğü içerisinde değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu belgeler sanık tarafından özel bir
gayret sarf edilerek elde edilmiş değildir. Kendisine posta yoluyla gelmiştir.
10.07.1997 tarihli Sabah Gazetesinin ön sayfasında yayınlanmış keza 03.07.1997
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tarihli Sabah Gazetesinin ön sayfasında “İşte Belge” başlığı adı altında aynı mahiyette
kamuoyuna açıklanmış Haziran 1997’den itibaren çeşitli basın-yayın organlarında
Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Batı Çalışma Grubunun çalışmaları hakkında birçok
haber, makale ve yorumlar yapılmıştır. Ayrıca, siyasi parti başkanları, İç işleri eski
bakanı, benzeri belgelerle ilgili açıklamalarda bulun-muşlar. Böylece belgelerin içeriği
hakkında kamuoyu açıkça ve alenen bilgilendi-rilmiştir. Bir an için bu belgelerin
gizliliği kabul edilse bile halka açıklanmış olması nedeniyle gizliliği ortadan
kalkmıştır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle; sanığın basın açıklamasında ve şikayet dilekçesine ekli olarak sunduğu belgelerde suçun yasal unsurları görülmemiş sanı-ğın
suç kastı ile hareket ettiği hususu da saptanmamıştır. Bu nedenlerle
T.C.K.’nın136. maddesinde tanımı yapılan suçun oluştuğundan bahsedilemez. Bu
belgelerin açıklanmasıyla Hukuki ve toplumsal bir yarar da ihlal edilmemiştir.
Sanık, demokratik bir toplumun sınırları içerisinde kalarak düşüncelerini
açıklamıştır. Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren belgeleri açıklama niyet ve
kastı yoktur. Bu nedenlerle sanığın beraatine karar verilmesi uygun görülmüştür.
HÜKÜM:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Sanık hakkında T.C.K.’nın 136/1 maddesine muhalefetten kamu davası açılmış
ise de olayda suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanığın üzerine
atılan suçtan BERAATİNE, karar verildi.
KARŞI OY YAZISI:
Y.D.P. Genel Başkanı sanık H.C.G. tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na ait
“Gizli” ve “Kişiye Özel” damgası taşıyan bilgi ve belgeler kamuoyuna
açıklanmıştır.
Söz konusu belgeler devletin meşru mercilerince tanzim edilmiş olup göreve
ilişkin bulunduğu, keza Genelkurmay Başkanlığının 29 Temmuz 1997 tarih,
İSTH:955 sayılı yazılarında açıklanan belgelerin “İrtica, tehdit” değerlendirmesine esas olacak, irticai faaliyetlerin tespitine ilişkin “Gizli”lik dereceli ve Kişiye Özel gerçek belgeler olduğu bildirilmiş, DGM Cumhuriyet
Başsavcılığınca tayin olunan yeminli bilirkişi raporunda da adı geçen belgelerin
tamamıyla devletin emniyeti, dahili ve milletlerarası siyaset açısından gizli
kalması gereken belgelerden olduğu, belgelerin elde edilerek ifşa edilmesinin
suç teşkil edeceği belirtilmiştir.
Hangi belgelerin ve bilgilerin gizli ve gizlilik derecesinde olduğu kanunlarla
belirlenmemiş olmakla birlikte gizlilik derecesinin tayin ve tespitinin kişilerin
görüş ve düşüncelerine bırakılması da mümkün değildir. Zira böyle bir
değerlendirme vatanın birlik ve bütünlüğü doğrultusunda görev icra eden
mercilerin görevlerini ifada zorlanmalarına görevi yapamaz hale gelmelerine
neden olacaktır. Karşı güçlere karşı Anayasal düzenin kollanıp korunması
akamete uğrayacaktır.
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Olayımızda gizlilik derecesinin tayininin kimin inisiyatifinde olacağı sorunu
karşımıza çıkmaktadır ki gizlilik derecesinin tayinini kişilerin inisiyatifine
bırakılması yukarıda kısmen açıklanan sakıncaların doğmasına, ilgilendirdiği
konu itibariyle devletin dahili ve milletlerarası menfaatlerinin zarar görmesine
neden olacağından gizlilik derecesinin tayini hususunun ilgili daha doğrusu
belgeyi düzenleyen makamların inisiyatifinde olmasını zorunlu kılacağı
görüşünde olduğumdan ve ilgili komutanlıkça da sanık tarafından ifşa olunan
belgenin gizli kalması gereken belgelerden olduğu belirtilip bu husus yeminli
bilirkişi tarafından da teyit edilmekle;
Sanığa isnat olunan gizli kalması lazım gelen malumatı ifşa etmek suçunun
gerçekleşmiş olduğu görüşünde bulunduğumdan suçun oluşmadığı gerekçesiyle
çoğunluk tarafından sanık hakkında verilen beraat kararına katılmam mümkün
olmamıştır.(Ankara 2 Nolu DGM, 13.05.1998 tarih ve : 1997/155 ve 1998/55
sayılı Kararı)
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Halkı bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmekten
sanık M.Ş.Y’nin mahkumiyetinde dava konusu eylemin sabit olması
nedeniyle isabetsizlik söz konusu değildir.
( E. 1999/4233, K.1999/6651, K.T. 6.5.1999)
Halkı bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmekten sanık
M.Ş.Y.’nın yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne dair (İSTANBUL) 1
Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 19.11.1998 gün ve 479 esas, 364
karar sayılı hükmün süresi içinde duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi
sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası incelenip gereği
düşünüldü:
Sanığa verilen cezanın türüne göre, vekilinin duruşma isteminin CMUK. nun
318. maddesi uyarınca REDDİNE,
Dosya üzerinde yapılan incelemede;
Sanığın dağıttığı bildirinin T.C.K.’nın 311/2. madde ve fıkrasında sayılanlardan olması karşısında, uygulama maddesinin son fıkrası ile cezanın artırılmaması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin
tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan
dosya münderecatına göre sanık vekilinin yerinde görülmeyen temyiz
itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, karar verildi.(8.CD,
6.5.1999 tarih ve 4233/6651 sayılı İlamı)
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Bir odanın duvarına yasa dışı örgüt adı yazmak, kanunun suç saydığı bir
fiili övmek olarak değerlendirilemez.
(E.1999/5263, K.1999/7284, K.T. 13.5.1999)
Kanunun suç saydığı fiili övmekten sanık M.Y.’nın yapılan yargılanması
sonunda; hükümlülüğüne dair (SARIKAMIŞ) Asliye Ceza Mahkemesinden
verilen 24.2.1998 gün ve 49 esas, 70 karar sayılı hükmün süresi içinde
Yargıtay’ca incelenmesi Üst C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava
evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile 12.4.1999 günü daireye
gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Oluşa ve dosya içeriğine göre sanığın konuk olarak bulunduğu bekar evinin odasının duvarına, diğer konukların bulunduğu sırada “DHKP-C” yazdığı, tanık A.A.’nın bunun ne anlama geldiğini sorması üzerine “Devrimci
Halk Kurtuluş Partisi” diye açılımını yaptığı, sanığa yüklenen suçun bu oluş
içinde yazının yazıldığı yer itibariyle aleniyet unsurunun gerçekleşmediği
gözetilmeden, dosya içeriğine uymayan gerekçelerle yazılı biçimde mahkumiyet
hükmü kurulması,
Bozmayı gerektirmiş Üst C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA,
karar verildi.(8.CD, 13.5.1999 tarih ve 5263/7284 sayılı İlamı)
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Genel seçimlerde her partinin eşit yararlanması ilkesini aşarak haber
bülteni içine yerleştirdiği propaganda ile bir partiye ayrıcalık tanıyan sanık
M.D.K.’nın dava konusu eylemini basın özgürlüğü kapsamında
değerlendirmek mükün değildir.
(E.1999/8492, K.1999/9211, K.T.7.6.1999)
298 Sayılı Kanuna muhalefetten sanık M.D.K.’nin yapılan yargılanması
sonunda; Hükümlülüğüne ve ertelemeye dair (TAVŞANLI) Asliye Ceza
Mahkemesinden verilen 3.7.1998 gün ve 9 esas, 306 karar sayılı hükmün süresi
içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava
evrakının C.Başsavcılığından tebliğname ile 18.5.1999 günü daireye
gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği düşünüldü;
Genel seçimlerde Tavşanlı’da yayın yapan yerel bir televizyonun sahibi ve
sorumlusu olan sanığın, her partinin eşit yararlanması ilkesini aşarak
haber bülteni içine yerleştirdiği propaganda ile bir partiye ayrıcalık tanımış
olması karşısında, eyleminin 298 Sayılı Yasanın 52/son madde ve fıkrası
aracılığıyla aynı yasanın 151/2. madde ve fıkrasına uyduğu anlaşılmış olmakla,
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin
tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan
dosya münderecatına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının
reddiyle, hükmün istem gibi ONANMASINA karar verildi. (8.CD., 7.6.1999
tarih ve 8492/9211 sayılı İlamı)
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Namlusu halka yönelmiş tankları sevmediğini, ordu cuntanın elindeyse karşı
çıkacağını, İmam Hatip okullarının kökünün kurutulmak istendiğini, Hacı
Bayram Camiinde ezan okutulmadığını ve bütün bunlar karşısında susanların
dilsiz şeytan gibi olduklarını, aşağıdaki kararın içindeki metindeki cümlelerle
ifade eden sanığın konuşması T.C.K.’nın 312/2. madde ve fıkrasında tanımı
yapılan suç kapsamında olup, söz konusu konuşma ile din farklılığı gözeterek
halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik suçu işlenmiştir.
(E.1999/7181, 1999/10820, K.T. 24.6.1999)
Din farklılığı gözeterek halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmekten sanık H.C.
G.’nin yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne dair (ANKARA) 1. Nolu
Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 23.2.1999 gün ve 47 esas, 21 karar sayılı
hükmün süresi içinde duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sa-nık vekilleri
tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Sanığa verilen cezanın tür ve tutarına göre vekillerinin duruşmalı incele-me
isteminin C.M.U.K.’un 318. maddesi uyarınca REDDİNE,
Dosya üzerinde yapılan incelemede;
3.9.1997 tarihinde Kayseri ilinde düzenlenen “Türkiye Demokrasinin neresinde” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan sanığın “Biz o tankları
halktan toplanmış vergilerle alınmış, o tankları halkın, milletin göğsüne
yönelmiş namlularla, halkın milletin ortasında gezerken sevmiyoruz. İşte o
zaman tank severliğimiz biter, tanksavarlığımız gelir, yerine oturur... O zaman
biz o tankın üstüne çıkmayı biliriz, siz de gelir misiniz beraber? bilirim
gelmezsiniz... Türki-ye’de gerçekten o tankları Ordumuza alıp hediye edecek
fedakarlığı gösterecek bizlerin, o tanklar görevinin dışında kullanıldığı zaman
da üzerine çıkacak cesa-ret, celadet ve şuuru göstermelerinin günü yakındır...
Bizim Milletimiz hiç Ordusuna karşı çıkar mı?.. Ama o müessese bazı kötü
ellerde ise, bazı kötü eller cunta şeklinde yuvalanmışlarsa, bir takım ayrımcı
mülahazalarla irtica tehdidi ve faaliyetleri bahane edilerek milletimin dini,
imanı üzerinde baskı yapılmasına ve-sile oluyorsa, elbette karşı çıkarım, elbette
karşı çıkmalıyız... Şu andaki Anavatan Partisinin ara rejim iktidarı, Mesut
Onbaşı’nın hükümeti, devlet millet için var-dır demiyor. Biz cuntacılardan
aldığımız kuvvetle milletin sırtına bineriz, mille-tin okulunu kapatırız, Milletin
Kur’an kursunu kapatırız, milletin başörtüsünü açarız, milletin ezan’ını
sustururuz diyor. İşte biz bu Devlet anlayışına karşıyız, olmaz olsun böyle
devlet. Biz bu Devlet’i kabul etmeyiz... İşte Türkiye Büyük Millet Meclisinden
çalıntı milletvekilleriyle yapılarak çıkartılan bu kesintisiz kanunu, sevgili
dostum Şair Abdurrahim Karakoç’un tabiriyle, kesin dinsiz ka-nunu diyor o
da; Bu kesin dinsiz kanunu neticesinde onlar aksini de iddia etse İmam Hatip
Okulları kapatıldıktan sonra İmam Hatip Liselilerinin kaynağı ke-silmiş
olacak, kaynağı kurmuş olacak... Hafızlık kurutulmak istenmektedir. Bu
milletin daha doğrusu milleti, İbrahim’in 1400 küsür senedir hafızasına
nakşet-miş mukaddes ayetleri silmeye uğraşanlar vardır: Onu unutturmak için
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bunu yapmaktadırlar... Kur’an kursu diye 12 yaşından önce Kur’anı Kerim’i
okumayı yasaklamış duruma düşürmüşlerdir... Neler olması gerekiyor,
okullarımızı kapa-tıyorlar, Kur’an Kurslarımızı kapatıyorlar, öğrenci
kızlarımızın başını açıyorlar, artık başı açık öğrenciniz olacak yahut da
göndermeyeceksiniz... Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin Camii’nde dün sabah
ezan okutmadılar, sabah namazını da kıldırmadılar. 550 senedir ilk defa
oluyor bu, ben Gaziantep’liyim, Fransız ga-vuru bile Gaziantep’te, Kahramanmaraş’ta bunu yapmamıştır. Peki neyi bekli-yorsunuz o zaman? Sadece
biz mi konuşacağız? Gene buğuznu yapacaksınız, mantıları yedikten sonra
evinizde, hiç dininiz de mi yok sizin? Yoksa siz dinsiz şeytanlardan mı çıktınız?
Bunu sormak lazım. Onun için bu zulmün karşısında susuyorsunuz... Bu
milletin dinini, imanını çalanların karşısında eğer susarsanız, sükut ederseniz
yarın huzuru ilahide nasıl hesap verirsiniz?.. Biraz haysiyetiniz varsa, biraz
şerefiniz varsa, insansanız eğer, hayvan değilseniz, ayağa kalkın artık, ayağa
kalkın...” diyerek, sekiz yıllık kesintisiz eğitimi bir şair’in deyimiyle sekiz yıllık
kesin dinsiz eğitim olarak niteleyip laikliği korumak amacıyla alınan ön-lemleri,
Kur’an Kursları ve İmam Hatiplerin kapatılması olarak değerlendirerek ve
Ankara’nın Sincan ilçesinde yapılmış olan ve Kudüs Gecesi olarak bilinen toplantı
ile bu toplantı sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı bazı tank birlikle-rinin intikal
işlemini ilişkilendirip, devletin irticai faaliyetlerin önlenmesi amacıy-la yaptığı yasal
düzenlemeleri ve Diyanet İşleri Başkanlığının kamuoyuna açıkla-nan belirlenecek
merkezi camilerde ezan’ın hoparlörle, diğerlerinde ise sesi güzel vaizler tarafından
minareye çıkılarak ve hoparlörsüz okunması şeklindeki uygu-lama düşüncesini
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Devleti idare edenlerin İs-lam dinine ve ezan’a
karşı bir saldırısı olarak vasıflandırdığı ve halkın masum din duygularını alet ederek
onları yönetenlere ve Ordu’ya karşı alenen ve açıkça tahrik ettiği ve bu şekildeki
eylemleri T.C.K.’nın 312/2. madde ve fıkrasında tanımı yapı-lan suç tipine uyar nitelikte olduğu dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmış olup, bu nedenle
mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik olmamakla;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik
olunan dosya münderecatına göre sanık vekillerinin yerinde görülmeyen temyiz
itirazlarının reddiyle hükmün, istem gibi ONANMASINA, karar verildi.(8.CD.,
24.6.1999 tarih ve 7181/10820 sayılı İlamı)
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Dava konusu yazıyla halkı din ve inanç farklılığı gözeterek kin ve
düşmanlığa açıkça tahrik etme suçu işlendiği sabit olduğundan verilen
hükümlülük kararında isabetsizlik yoktur.
(E.1999/3342, K.1999/4453, K.T.4.6.1999)
Halkı din ve inanç farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmekten
sanık A.K.’nın yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne dair,
(İSTANBUL) 5 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 29.12.1998 gün
ve 129 esas, 445 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi
sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakının C.
Başsavcılığından tebliğname ile 9.3.1998 günü daireye gönderilmesi üzerine
dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Sorumlu müdürler hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların 5680 Sayılı
Basın Yasası’nın 16. maddesi uyarınca paraya çevrilebilmesi için, sorumlu
müdür tarafından en geç mahkemece yapılacak birinci sorgusu sırasında yazı,
haber veya resim veya karikatürün sahibinin doğru şekilde bildirilmiş ve
yerleşmiş Yargıtay İçtihatlarına göre de bu bildirimin doğruluğunun kuşkuya yer
vermeyecek şekilde belirlenmiş olması gerekliliğine göre;
30 Mart- 5 Nisan 1998 tarih ve 330 sayılı “Selam” Gazetesinin davaya konu
yazılardan 1. sahifedeki “saldırılar ve sorumluluklarımız” başlıklı yazının, F.
Y.’ya ait olduğu ileri sürülmüş ise de; Bu yazının aynı zamanda köşe yazarı olan
sanığın resmi ve ismi altında yazılmış ve yayımlanmış olması karşısında,
yazarının sanık A.K. olduğunun kabulünün gerekeceğinin gözetilmemesi karşı
temyiz olmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin
tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan
dosya münderecatına göre sanık vekilinin yerinde görülmeyen temyiz
itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi oybirliğiyle ONANMASINA, karar
verildi.(8.CD., 4.6.1999 tarih ve 3342/4453 sayılı İlamı)
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Yeşil zeminli tevhid bayrağı açılarak İslami Büyük-doğuş Akıncıları
Cephesi (İBDA-C)nin özel işaretlerle “İslami hareket engellenemez,
Hizbullah neredeyse biz oradayız” şeklindeki sloganlar atılıp tekbir
getirmek, T.C.K.’nun 312. maddesi gereğince suçtur.
(E. 1999/ 4694, K.1999/ 11333, K.T.6.7.1999)
H.U. ve M.E.G. ile terör örgütünün propagandasını yapmaktan sanıklar K. E., B.
H., T.Ö., M.S., H.B. Ş., C.M.A., B. E, M.Ö., O.Y., H. Ş., Y. Ş.’nin yapılan
yargılanmaları sonunda; Tüm sanıkların beraatlerine dair (ANKARA) 2 Nolu
Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 19.3.1997 gün ve 109 esas, 25 karar
sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi C. Savcıları tarafından
istenilmiş olduğundan dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
1- Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, soruşturma sonuçlarına uygun
değerlendirme ve oluşa göre M.E.G. ve H. U.’nun eylemlerine T.C.K.’nın
312/2. maddesinde yazılı suç oluşumunu saptamayan mahkemenin ittihaz ettiği
beraat kararında isabetsizlik bulunmadığından, her iki C. Savcısının bu
sanıklarla ilgili sübuta ilişkin temyiz istemleri yerinde görülmemiş olmakla,
H.U. ve M.E.G. hakkındaki beraate ilişkin hükmün istem gibi oybirliğiyle
ONANMASINA,
2- Diğer sanıklarla ilgili hükmün tetkikinde;
İsrail’de bir kısım Filistinlilerin öldürülmesini protesto ve ölenler için
4.10.1996 günü cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacağı
yayımı üzerine Kocatepe Camisinde icra kılınan ibadeti müteakip dosya
içerisindeki fotoğraflar, tutanaklar ve görüntülü video bant kaydı gibi
kanıtlarla saptandığı bildirilen ve yeşil zeminli tevhid bayrağı açılarak
İslami Büyük-doğuş Akıncıları Cephesi (İBDA-C)nin özel işaretlerle
“İslami hareket engellenemez, Hizbullah neredeyse biz oradayız”
şeklindeki sloganlar atılıp tekbir sesleriyle desteklenerek Hizbullah
örgütünün propagandasının yapıldığı, bu örgütün öldürme ve kundaklama
dahil birçok eyleme katılan illegal terör örgütü olup propaganda,
teşkilatlanma ve cihad stratejisi ile Anayasal düzeni yıkıp, İslam’daki
teokratik devlet kurma amacında olduğu anlaşıldığı ve sanıkların tevilli
ifadeleri ve fotoğraflardan eylemle organik bağları kurulabildiği halde,
görüntülü bant kaydı izlenmeden, kanıt olarak ibraz edilen tutanaklar ve
resimler karar yerinde tartışılıp değerlendirilmeden eksik soruşturma veyetersiz
gerekçe ile soyut biçimde, kanıt, belge ve bilgi bulunmadığı gerekçesiyle 3713
Sayılı Yasanın 7/2. maddesindeki suç normunu ihlal eyleminden beraate
hükmedilmesi, Bozmayı gerektirmiş C. Savcılarının temyiz itirazları bu itibarla
yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi
BOZULMASINA, karar verildi.(8.CD, 6.7.1999 tarih ve 4694, / 11333 sayılı
İlamı)
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Halkı inanç farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve yasadışı
örgüt üyesi olmaktan sanık Y.P.’nin yakınlarına yazdığı ve cezaevinde el
konulan mektupları, atılı suçun aleniyet öğesi gerçekleşmediğinden suç
teşkil etmemektedir.
(E.1999/12168, K.1999/11699, K.T.13.9.1999)
Halkı inanç farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve yasadışı
örgüt üyesi olmaktan sanık Yavuz Parlak’ın yapılan yargılanması sonunda;
Beraatine dair (ANKARA) 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen
9.9.1998 gün ve 20 esas, 109 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca
incelenmesi C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakının C.Başsavcılığından tebliğname ile 1.7.1999 günü daireye gönderilmesi üzerine dava
dosyası incelenip gereği düşünüldü;
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin
tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan
dosya münderecatına göre sanığın yakınlarına yazdığı ve cezaevinde el
konulan mektuplarda yer alan tümcelerin davaya konu yapılmış olması ve
bu nedenle atılı suçun aleniyet öğesinin oluşmaması karşısında C.Savcısının
yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün istem gibi
ONANMASINA, karar verildi. (8.CD, 13.9.1999 tarih ve 12168/11699, sayılı
İlamı)
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Aşağıda özetlenen dava konusu konuşmada sanık E.Y.’nin sarfettiği
sözlerin halkı din ve mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça
tahrik etmesi söz konusu konuşmanın düşünceyi yayma özgürlüğü
kapsamında değerlendirilmesini önlemektedir.
(E.1999/12306, K.1999/13187, K.T.6.10.1999)
Halkı din ve mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmekten sanık E. Y.’nin yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve
ertelemeye dair (ANKARA) 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen
21.4.1999 gün ve 70 esas, 47 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca
incelenmesi sanık vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakının C.
Başsavcılığından tebliğname ile 1.7.1999 günü daireye gönderilmesi üzerine
dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)’nin 4.10.1997 tarihinde
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yapmış olduğu toplantıda sanık E.M.Y. adı
geçen derneğin Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada; Hükümetin icraatını
değerlendirdikten sonra 8 yıllık kesintisiz eğitimin kesin dinsiz eğitim olduğu,
bu yasayı hazırlayanların mümin olmayıp olsa olsa sünnetsizlerin işi
olabileceğini, kesin dinsiz eğitimden kesin dinsiz hayata nasıl geçileceğini tartışılır hale getirdiklerini, böyle tartışmaların sosyal ahengi bozup inanmadığı
halde inanır gibi görünüp dinsiz hayata geçişin kanunlarının çıkarılmaya
çalışıl-dığını, kendilerine düşen görevin böyle kanunları ortaya koyanlara karşı
demokratik istiklal mücadelesi başlatmak olup, bunun üzerlerine farz
olduğunu, ülkede sünnet düğünü dahi yapmaya hapis cezası veren zihniyetin
sünnetsizliğin ürünü olduğunu, bu zihniyetin dünyada neler olduğunu
kendilerinden gizlemeye çalıştığını belirterek bu kafaların değiştirilmesi için
mücadele etmeleri gerektiğini, tüm gayretlerine rağmen değişmezse bu
kafaların koparılması gereken kafalar olduğunu vurgulayarak halkı sınıf ve din
farklılığı gözeterek kin ve düş-manlığa açıkça tahrik ettiği sabit görülmekle
uygulama maddesi olan T.C.K.’nın 312/2. madde ve fıkrasında tanımı yapılan suç
tipinin oluştuğu mahkemece dos-ya içeriğine uygun gerekçelerle değerlendirilmiş,
suç niteliği isabetle tayin edil-miş, ceza uygulaması yerinde görülmekle sanık
vekillerinin usule ve sübuta yö-nelen ve yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının
reddiyle, hükmün istek doğrultusunda ONANMASINA karar verildi.(8.CD.,
6.10.1999 tarih ve 12306/13187 sayılı İlamı)
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“Dikkat dikkat bu bir cenaze için verilmiş sela değildir, Kur’an kursları
kapatıldı, müslüman aleminin başı sağolsun” demek halkı suç işlemeye
tahrik olup, ilgli kanun uyarınca hükümlülüğe karar verilmesinde
isabetsizlik yoktur.
(E.1999/10953, K.1999/16748, K.T.25.11.1999)
Halkı suç işlemeye tahrik etmekten sanık F.C.’nin yapılan yargılanması
sonunda; Hükümlülüğüne ve ertelemeye dair (ALTINTAŞ) Asliye Ceza
Mahkemesinden verilen 16.7.1998 gün ve 12 esas, 49 karar sayılı hükmün süresi
içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan
dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile 17.6.1999 günü daireye
gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Gerekçeli karar başlığında sanığın adının F. olarak mahallinde düzeltilmesi
mümkün görülmüştür.
Köy imamı olan sanığın, olay günü görevli olduğu cami’nin hoparlöründen
“Dikkat dikkat bu bir cenaze için verilmiş sela değildir, Kur’an kursları
kapatıldı, müslüman aleminin başı sağolsun” demek suretiyle hükümet programında olup, TBMM’de Kanunlaşan 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamasına
karşı halkı, itaatsizliğe tahrik ve teşvik ettiği anlaşılmakla; Mahkemenin suç
vasfını tayini, eylemin T.C.K.’nın 242/1. madde ve fıkrası kapsamında değerlendirilmesinde isabetsizlik bulunmamış olmakla, yapılan duruşmaya, toplanıp
karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun
olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre
sanık vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün, istem
gibi ONANMASINA, karar verildi.(8.CD., 25.11.1999 tarih ve 10953/16748,
sayılı İlamı)
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Aşağıda özetlenen konuşmasıyla halkı sınıf, ırk, bölge farklılığı gözeterek
kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmekten sanık Y.K.’nin bu eylemi
işlediğinin sabit olması, T.C.K.’nın 312/2 madde ve fıkrasında yazılı suçun
işlendiğini göstermektedir.
(E.1999/12715,K.1999/14981, K.T.3.11.1999)
Halkı sınıf, ırk, bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik
etmekten sanık Y.K.’nin yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne dair
(VAN) Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 6.4.1999 gün ve 101 esas, 80
karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili
tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile 6.7.1997 günü daireye gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip
gereği düşünüldü:
İddianame ve hükmün konusu konuşma metni tümü ile incelendiğinde;
Şeriat özentisi kimliğinde olan sanığın, Türkiye’nin doğulu, güneydoğulu,
Türk-Kürt, Alevi-Sünni, inanan-inanmayan ayırımı yapmayan yöneticiler
tarafından yönetilmiyor olması gibi bir problemi olduğunu, en büyük
eşkiyanın Ankara’da bulunduğunu, hukukun ve yasaların Ankara’da ayrı
Tatvan’da farklı uygulandığını, terör bölgesi gerekçesine sığınıldığını,
anayasal hakların kullanımında fırsat eşitliği bulunmadığını, tatbikatın
bölgeden-bölgeye, şahıstan-şahısa değiştiğini, etnik kökenlilere farklı
muamele yapıldığını, laik diktatörlük kurulduğunu, bu diktatörlüğe kanun,
nizam hakkı istiyorum diye karşı çıkılması gerektiğini, Kürt olmanın,
müslüman olmanın suç sayıldığını, düzenin baş belası olarak görülen
inananların
cesaretlerini
göstermesi
zorunluluğunu,
yönetim
kadrolarındaki iş imkanlarının çalışanın dinsel kimliğine göre
kullanıldığını, Türkiye’nin bir kurtuluş savaşı verdiğini, ancak
düşmanların topraklarımızdan sökülüp atılamadığını, düşman ruhunun ve
emperyalizmin sürdürüldüğünü, etnik kökenlilere ve değişik inançlara
farklı muamele yapan bir düzen ve laik diktatörlük kurulduğunu, bu
düzene ve emperyalist zorbalara karşı inananların daha güçlü, daha kararlı
olmaya mecbur bulunduğu anlamındaki deyimlerle T.C.K.’nın 312/2. madde
ve fıkrasındaki suç tipini oluşturan halkı, sınıf, din ve etnik köken gözetip kin ve
düşmanlığa kışkırtma eylemini işlediği, mahkemece konuşmanın bütünü ele
lanıp hukuki kalıpları içerisinde değerlendirilmiş, suç niteliği ve ceza
uygulaması yerinde görülmüş olmakla, sanık vekilinin sübuta yönelen ve
eylemin ancak yürürlükte olmayan T.C.K.’nın 163. maddesi kapsamında
değerlendirilebileceği lüzumuna ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, usul ve
yasaya uygun olan hükmün istem gibi ONANMASINA, karar verildi.(8.CD.,
3.11.1999 tarih ve 12715/14981 sayılı İlamı)
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Dava konusu mektuplarda halkı, sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge farklılığı
gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etme suçu işlendiğinden T.C.K.’nın
312/2 madde ve fıkrasına göre kurulan mahkumiyet kararı yerindedir.
(E.1999/18696, K.1999/18454, K.T.16.12.1999)
Halkı, sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa
açıkça tahrik etmekten sanık İ.S.’nin yapılan yargılanması sonunda;
Hükümlülüğüne dair (ANKARA) 2. Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden
verilen 13.9.1999 gün ve 57 esas, 112 karar sayılı hükmün süresi içinde
Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava
evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile 7.12.1999 günü daireye gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Sanığın, Cumhurbaşkanlığı makamına 1999 yılında zaman aralıklarıyla
göndermiş olduğu 3 ayrı mektupta Atatürk’e dil uzatmanın dışında “...
Türkiye’de diktatör, dinsiz yönetime son verilmelidir. Türk Milletinin dini
islamiyettir. Türkiye’de yönetim Kuran’ı Kerim uygulamalıdır. Cenab-ı
Allahın emrine isyan eden dinsizdir. İrtica Cenab-ı Allah’ın emrine isyan
eden dinsiz yönetimdir. Diktatöre zulme, batı müstemleke kişiliğimize, yazık size, dinsiz, şerefsiz yaşamanıza 70 senedir dinsiz yönetim, müslüman
Türkü, uyguluyor, zulüm ediyor. Zalim oklara, dinsiz zulme son verin, Türkiye’de devleti yönetenler müslüman Türk değildir, münafıklar,
dinsizlerdir, kanları bozuk kişilerdir... Dinsiz zulme, yönetime son verin
yeter artık, kafire kölelik...” şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak ele
alındığında T.C.K.’nın 312/2. madde ve fıkrasında tanımı yapılan halkı din
farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik suçunu oluşturduğu, bu
dilekçelerin değişik zaman aralıklarıyla gönderilmesi ve ilgililerce açılıp
okunması karşısında, aleniyet unsurunun da gerçekleşmiş bulunduğu
anlaşılmakla;
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin
tahkikat neticelerine uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, tetkik olunan
dosya münderecatına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının
reddiyle hükmün, istem gibi ONANMASINA, karar verildi.(8.CD., 16.12.1999
tarih ve 18696/18454 sayılı İlamı)
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Devletin din politikasını aşağıdaki gibi eleştiren sanığın düşünceleri, halkı,
sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik
etme niteliği taşıdığından T.C.K.’nın 312/2 madde ve fıkrasına göre
kurulan mahkumiyet kararı yerindedir.
( E.2000/3668, K.2000/6226, K.T.12.4.2000)
Basın yoluyla halkı, sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge farklılığı gözeterek kin ve
düşmanlığa tahrik etmekten sanık T.A.’nın yapılan yargılanması sonunda;
Hükümlülüğüne dair (ANKARA) 2. Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden
verilen 6.12.1999 gün ve 144 esas, 172 karar sayılı hükmün süresi içinde
Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakının
C. Başsavcılığından tebliğname ile 29.2.2000 günü daireye gön-derilmesi
üzerine dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin
tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan
dosya münderecatına ve sanığın Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı,
Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, DGM Başkanlıkları ve bazı
Siyasal Parti Genel Başkanlıklarına posta ile gönderdiği bildiri özellikle
“bugün bu devlette Allah’ın ne kadar yasakladığı varsa yapılmakta, ne
kadar emrettiği varsa çiğnenmektedir... O’nu (Kur’anı) tanımıyorsunuz.
Tanısanız uygular tatbik edersiniz. Bırakın tatbik etmeyi içinizden
bazılarınız Kur’ana karşı net tavır sergiliyor... Eskilerde Türkçe ezan,
Türkçe ibaretle başladı ve günümüzde İmam Hatip Liselerine ve Kur’an
kurslarına, Allah’ın emri olan başörtüsüne, İslama, inançlı subaylara,
inanç sahiplerine saldırmakla devam etti. Hakaretlere varan saldırılara
muhatap oldu müslümanlar. Çünkü irtica; köylüler başörtüsü takarsa
değil, avukatlar ve üniversite öğrencileri takarsa irticadır. Kur’an kursları
ve İmam Hatip Liseleri, ancak Tıp, Mühendislik, Hukuk vb. Fakültelere
öğrenci gönderirse irtica yuvalarıdır. İrticacı Subay, Albay olmaz, ama
irticacı er olabilir. Çünkü bu vatan için kim canını verecektir? Generaller
mi? Tabii ki irticacı erler, Türkiye’de inandıklarını yaşamak isteyen
müslümanlar birçok zulme maruz kalıyorlar...” şeklindeki ifadeleri ile bir
bütün olarak ele alındığında T.C.K.’nın 312/2. madde ve fıkrasında tanımı
yapılan halki din farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik suçunu
oluşturduğu, bu bildirinin yukarıda belirtilen makam ve mercilere gönderilmesi
ve oradaki birçok kişi tarafından okunması nedeniyle aleniyet unsurunun da
gerçekleştiğinin anlaşılmış bulunmasına göre sanığın yerinde görülmeyen
temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün istem gibi ONANMASINA, oybirliği ile
karar verildi.(8.CD., 12.4.2000 tarih ve 3668/6226 sayılı İlamı)
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Dava konusu “din elden gidiyor, kuran kursları kapatılıyor, siz ne duruyorsunuz” biçimindeki sözler T.C.K.’nın 312. maddesinin 2. fıkrasındaki
suç kapsamında değil, aynı maddenin 1.fıkrasında tanımı yapılan halkı
kanuna itaatsizliğe tahrik suçu kapsamında değerlendirilmelidir.
(E.2000/9581, K.2000/9798, K.T.29.5.2000)
Halkı din ve mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmekten
sanık M.K.’nin yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve ertelemeye
dair (MALATYA) Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 27.12.1999 gün ve
157 esas, 195 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık
vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası incelenip gereği
düşünüldü.
Sanığın olay gün ve saatinde namaz kılmak üzere camide hazır bulunan
topluluğa hitaben “din elden gidiyor, kuran kursları kapatılıyor, siz ne
duruyorsunuz” biçiminde sarf ettiği sözlerin T.C.K.’nın 312. maddesinin 1.
fıkrasında tanımı yapılan halkı kanuna itaatsizliğe tahrik suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek aynı maddenin 2. fıkrasıyla hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, karar
verildi. (8.CD., 29.5.2000 tarih ve 9581/9798 sayılı İlamı)

221

Hacı Ali Özhan

Megafonla yapılmayan “dağılın” uyarısını duymadıklarını ileri süren
sanıkların, yasaların suç saydığı sloganlar atılmadan yapılan ve sırf demokratik bir tepkiyi niteliğinde olan dava konusu eylemi, Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna aykırı olarak değerlendirilemez.
(E.2000/5246, K.2000/10192, K.T.1.6.2000)
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı davranmaktan sanıklar H.
Ş.Ü., S.Y., Y.A., Ş.K., U. D.Y.’nin yapılan yargılanmaları sonunda;
Hükümlülüklerine, ertelemeye ve zoralıma dair (ÇANAKKALE) Asliye Ceza
Mahkemesinden verilen 11.6.1998 gün ve 503 esas, 363 karar sayılı hükmün
süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan
dava dosyası incelenip gereği düşünüldü.
Üniversitedeki bir kısım olayları protesto amacıyla bir basın bildirisi
oku-mak için şehrin Cumhuriyet Meydanında toplanan sanıkların, bildiriyi
oku-duktan sonra kolluğun dağılma ihtarının megafonla yapılmamış olması
ne-deniyle duymadıklarını ve ihtara bunun sonucu olarak uymadıklarını
savun-muş olmaları, savunmanın aksinin kanıtlanmamış bulunması ve
ayrıca ihta-rın da megafonla yapılmamış olduğunun anlaşılması karşısında;
Hiçbir sal-dırı amacı taşımadan ve yasaların suç saydığı sloganlar
atılmadan sırf demok-ratik bir tepkiyi ortaya koymak amacıyla toplanan
sanıkların, bu oluş içeri-sinde eylemlerinin atılı suçu oluşturmadığı
gözetilmeden, oluşa ve dosya içe-riğine uymayan ve savunmayı göz ardı eden
bir kabulle yazılı şekilde beraat-leri yerine mahkumiyetlerine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş
olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, karar verildi.
(8.CD., 1.6.2000 tarih ve 5246/10192 sayılı İlamı)
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Sanığın “Ülkenin evlatlarının asırlar boyu mektebe başlarken besmeleyle
başladığı halde siz geldiniz bu besmeleyi kaldırdınız. Ne koydunuz yerine?
Türküm, doğruyum, çalışkanım. E... Sen bunu söyleyince öbür taraftan da
kürt kökenli bir müslüman evladı ya...! Öyle mi... Ben de kürdüm, daha
doğruyum, daha çalışkanım deme hakkını kazandı” şeklindeki ifadeleri,
halkı din, ırk ve bölge farklılığı gözeterek açıkça kin ve düşmanlığa tahrik
eder nitelikte olup konuşma bir bütün olarak ele alındığında T.C.K.’nın
312/2. madde ve fıkrasında tanımı yapılan suçu oluşturduğundan
mahkemenin ilgili kararında bir isabetsizlik söz konusu değildir.
(E.2000/13957, K.13093, K.T.5.7.2000)
Halkı din, ırk ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik
etmekten sanık N.E.’nin yapılan yargılanması sonunda; T.C.K.’nın 312/2.
maddesi gereğince 1 yıl hapis, 220.000 lira ağır para cezasıyla hükümlülüğüne
dair (DİYARBAKIR) 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 10. 3.
2000 gün ve 180 esas, 45 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca
duruşmalı olarak incelenmesi sanık vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan
dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Sanık hakkında hükmedilen cezanın tür ve tutarına göre C.M.U.K.’un 318.
maddesine uyarınca vekillerinin duruşmalı inceleme isteminin REDDİNE,
Dosya üzerinde yapılan incelemede;
Kapatılan Refah Partisi Genel Başkanı olan sanığın yerel genel seçimler
nedeniyle Bingöl’de yaptığı propaganda konuşmasında; Partisi dışındaki tüm
partileri batı, gavur aşığı partiler olarak niteleyip, faizci sistemi savunduklarını
ileri sürerek bunların Kuran’a göre Allah’a harp ilan ettiklerini belirtip devletin
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu ve Anayasa’nın 66.
maddesi hükmüne göre devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk
olduğunu, bu nedenle Türk sözünün ırkı değil vatandaşlığı ifade ettiğini
bilmesine karşın terörün ortadan kalkmasının birinci şartının İslam kardeşliği
olduğunu vurgulayarak “Ülkenin evlatlarının asırlar boyu mektebe başlarken
besmeleyle başladığı halde siz geldiniz bu besmeleyi kaldırdınız. Ne koydunuz
yerine? Türküm, doğruyum, çalışkanım. E... Sen bunu söyleyince öbür taraftan
da kürt kökenli bir müslüman evladı ya...! Öyle mi... Ben de kürdüm, daha
doğruyum, daha çalışkanım deme hakkını kazandı” diyerek sonuçta halkı din,
ırka ve bölge farklılığı gözeterek açıkça kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, yaptığı
konuşma bir bütün olarak ele alındığında T.C.K.’nın 312/2 . madde ve
fıkrasında tanımı yapılan suçu oluşturduğu, böylece yerel mahkemenin suç
vasfının tayininde ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmediği anlaşılmakla,
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, Mahkemenin
tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan
dosya münderecatına göre sanık vekillerinin yerinde görülmeyen temyiz
itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, karar verildi.(8.CD.,
5.7.2000 tarih ve 13957/13093, sayılı İlamı)
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Sanığın aşağıdaki kararda altıntılanan konuşması
T.C.K.’nın 312/2.
madde ve fıkrasında tanımı yapılan suç kapsamında değerlendirilmiş;
diğer sanık R.İ.E’nin ise yine aşağıdaki kararda altıntılanan konuşmasının
suç vasfının tespitindeki yanılgıdan dolayı ilgili mahkeme kararının
reddine karar verilmiştir.
(E.2000/10544, K.2000/12906, K.T 3.7.2000)
Din farklılığı gözeterek halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmekten sanıklar
H.C.G., R.İ.E.ninn yapılan yargılanmaları sonunda; hükümlülüklerine dair
(ANKARA) 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 27.1. 2000 gün ve
167 esas, 14 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca duruşmalı olarak
incelenmesi sanıklar R.İ.E. ve H.C.G. vekili tarafından istenilmiş olduğundan
dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Sanık Hasan Celal Güzel’e verilen cezanın tür ve tutarına göre vekilinin duruşmalı inceleme isteminin C.M.U.K.’un 318. maddesi uyarınca REDDİNE,
Dosya üzerinde yapılan incelemede;
1- Demokrasinin en temel ögelerinden birisi de çoğulculuktur. Yani farklı
düşüncelere yaşam hakkı tanınmasıdır. Bireyin savunduğu bir düşüncenin
propagandasını yapması, mevcut anayasal sistemi, yasaları ve yönetimleri
eleştirmesi hiç kuşkusuz düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi ve
suç sayılmaması gereken eylemlerdir. Yürürlükteki yasalarımız bu tür davranışları da suç saymamaktadır. Ancak toplumda bireyler arasındaki bir kültür
zenginliğinin ifadesi sayılabilecek düşünce ve inanç farklılıklarını karşıtlıklara
daha da ileri düşmanlıklara dönüştürmeye yönelik söz ve eylemler suç
sayılmıştır. Birçok demokratik ülkede benzer eylemlerin suç sayıldığı bilinmektedir. Sanık H.C.G.’nin Cumhuriyetin ve demokrasinin olmazsa-olmaz
koşulu sayılan laiklik ilkesinin korunmasına yönelik uygulamaları bahane
ederek toplumsal barışı tehlikeye sokacak biçimde halkı inançlarına saldırı
varmış gibi yapay bir tablo çizerek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmiş,
eylemi böylece T.C.K.’nın 312/2. madde ve fıkrasında tanımı yapılan suç tipini
oluşturmuş ve mahkemenin suç vasfını tayininde ve uygulamasında bu nedenle
bir isabetsizlik görülmemiş bulunmakla,
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin
tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan
dosya münderecatına göre sanık H.C.G. vekilinin yerinde görülmeyen temyiz
itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, karar verildi.
2- Sanık R.İ.E. hakkında kurulan hükme yönelik temyize gelince:
Sanığın konuşması bir bütün olarak ele alındığında, eyleminin kanunun
cürüm saydığı fiili açıkça övme ve halkı kanuna itaatsizliğe tahrik suçunu
oluşturduğu, bu nedenle hakkında T.C.K.’nın 312. maddesinin 1. fıkrası ile ceza
tayini gerekirken suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek aynı maddenin 2.
fıkrası ile ceza tayini,
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Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş
olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA karar verildi. (8.CD.,
3.7.2000 tarih ve 10544/12906 sayılı İlamı)

İlgili Yerel Mahkeme Kararı
Sanıklar H.C.G. ve R.İ.E. haklarında Ankara DGM C. Başsavcılığının
17.11.1998 tarih ve 1998/296 Hz. 1998/217 Esas sayısı ile açılan kamu
davasının yapılan açık yargılamaları sonunda
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA:
Yukarıda tarih ve numarası belirtilen iddianame ile açılan davada 13.06.1998
tarihinde Kayseri fuar alanında düzenlenen insan hakları mitingine sanıkların
konuşmacı olarak katıldıkları ve yapmış oldukları konuşmalarda halkı din farklı-lığı
gözeterek kin ve düşmanlığa açkça tahrik ettiklerinden bahisle T.C.K.’nın 312/2.
maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmıştır.
MÜTALAA:
İddia makamı 21.12.1999 tarihli celsede vermiş olduğu esas hakkındaki mütalaasında: Suç tarihinde sanıkların insan hakları konusunda düzenlenen konuşmacı olarak katıldıkları mitingde yapmış oldukları konuşmalarda:
a) Sanık H.C.G.’nin “... sözüm ona yönetmelik parçasına göre hareket edip
bu kız kardeşlerimizi her türlü haklarından mahrum ediyorlar. Düşünebiliyor
musun? 25 yaşına gelmiş, 6 sene okumuş bir kız çocuğu şu anda mastırını
yapıyor. Doktorasını yapıyor ... başlarında başörtüsü var diye. Sırf inancından
dolayı başını örttü diye öğrenim hakkından mahrum etmek. İkinci sınıf vatandaş
olarak hangi zihniyete sığar...”
b) Sanık R.İ.E.’nin yapmış olduğu konuşmada “... Nurettin Şirin’leri
selamlıyorum. Şükrü Karatepe’leri selamlıyorum. Recep Tayyip Er-doğan’ları
selamlıyorum. İnşallah aramıza dönün demiyorum, bekleyin geli-yorum diyorum.
Diyanet İşleri Bakanları zalimlere fetva bulmakla meşgul bir milletin analar
Musa’lar doğurmuyorsa o millet batmayı hak etmiştir... bu ne-denle akıllarını
başlarına toplamalı gerekirse şehadeti göze almalısınız...”
Her iki sanığın halkı din farklılığı gözeterek açıkça kin ve düşmanlığa tah-rik
ettiklerinden bahisle T.C.K.’nın 312/2. maddesi uyarınca cezalandırılma-sı
istenmiştir.
SAVUNMA:
Sanıklar ve sanıklar vekilleri savunmalarında konuşmaların sanıklar tarafından
yapıldığını ancak suç kastı ve suç unsuru bulunmadığını söz konusu konuşma
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meydanda yapıldığı için 4454 S.Y. kapsamına girmesi gerektiğini belirtmişler ve
erteleme veya beraat kararı verilmesini istemişlerdir.
DELİLLERİN MÜNAKAŞASI VE TAKDİRİ:
Suç tarihinde her iki sanığın Kayseri Fuar alanında düzenlenen mitingde birer
konuşma yaptıkları anlaşılmıştır.
Söz konusu konuşmalar banda alınmış, bant çözümleri uzman yeminli
bilirkişiye yaptırılmıştır.
Bu bant çözümlerinde görüldüğü şekilde:
a) Sanık H.C.G.’nin“... bu maddeyi bu kanuna aykırı olan tamamen
kanunsuz çıkardıkları sözüm ona yönetmelik parçasına göre hareket edip kız
kardeşlerimizin her türlü haklarından mahrum ediyorlar... başlarında baş örtüsü
var diye sırf inancından dolayı başını örttü diye mahrum et-mek ikinci sınıf
vatandaş olarak görmek hangi zihniyete sığar... Türkiye’de 1,5 yıldır tamamen
uydurma irtica meselesinde bahsediyorlar. Devletin üst kademe bürokratları
irtica mücadelesi ibaresi altında halkın giyimine, inancına karşı mücadele açmış
bulunuyorlar... İrtica batı çalışma grubundadır. Öğrencileri başörtülü diye
sınıflara almayan öğretim üyeleri gericidir. Yobazdır. 4 Şubatta sırf Kudüs
gecesi yapıldı diye, tanklar yürütülmüştür... irtica mücadelesinin perdesinin
altında halkın inancına karşı mücadele ediyorlar...
b) Sanık R.İ.E.’nin, “... Meydanları doldurmaya alışın, kurtu-luş
meydanlardadır. meydanlarda kıpkırmızı laleler açtırın... Nurettin Şi-rin’leri,
Şükrü Karatepe’leri, Tayyip Erdoğan’ı selamlıyorum. İnşallah aramıza dönün
demiyorum. Bekleyin geliyorum diyorum... bir milletin insanları, diya-net işleri
başkanları zalimlere fetva bulmakla meşgul. Bir milletin anaları musa-lar
doğurmuyor artık. O millet batmayı hak etmiştir... bu nedenle aklını başına
toplamalı, gerekirse şehadeti göze almalısınız. Bütün acılar bitecek yağmurlar
yağacak, şehadet kopacak ve bu ülkede tekrar adalet ve özgürlük tesis edilecek...
arzum şudur, şehrin en büyük meydanında Tevhid adalet ve özgürlük diye haykırırken alnımın orta yerinden yiyeceğim bir kurşun ile şehit olmaktır...”
Şeklinde konuşmaları bir bütün olarak incelendiğinde her iki sanığın yapmış
olduğu konuşmalarla halkı din farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tah-rik
etmek suçunu işledikleri bant çözüm tutanağı tüm dosya kapsamından anla-şılmış ve
sanıkların bu suçlarından dolayı T.C.K.’nın 312/2. maddesi uyarınca ayrı ayrı
cezalandırılmalarına Mahkememizce karar vermek gerekmiştir.
Bu sebeplerle
HÜKÜM:
Sanıkların, halkı din farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçu
sabit görüldüğünden, eylemlerine uyan T.C.K.’nın 312/2.maddesi gereğince,
suçun işleniş şekli, yeri, zamanı, ağırlığı, sanıkların kişilikleri ve sosyal durumları nazara alınarak taktiren 1’er yıl hapis ve 3000’er TL. ağır para cezası ile
cezalandırılmalarına.
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Sanıklara verilen ağır para cezası 3 misli artırılarak 9.000’er TL. ağır para
cezası ile cezalandırılmalarına.
Sanıklara verilen ağır para cezaları T.C.K.’nın 19. maddesinde belirtilen ağır
para cezalarının asgari haddinden aşağı kaldığından T.C.K.’nın 19. maddesi
gereğince 20.000-er TL. ağır para cezası ile cezalandırılmalarına.
Sanıklara verilen ağır para cezası 4421 S.Y. gereği olarak 8’er misli artırma
ile 160.000-er TL. ağır para cezası ile cezalandırılmalarına
Sanıklar H.C.G. ve R.İ.E.’nin NETİCEDEN BİRER YIL HAPİS VE
160.000-ER TL. AĞIR PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA
Suçun işleniş şekli, sanıkların kişilikleri, dosyadan yansıyan bilgiler nazara
alınarak sanıklar hakkında T.C.K.’nın 59. maddesinin tatbikine yer olmadığına,
bu husustaki talebin REDDİNE
Sanıkların kişiliğine sair hallerine ve suçun işlenmesindeki özelliklere sanıklar hakkında 647 S.Y.nın 4. ve 5. maddelerinin tatbikine yer olmadığına,
Sanıkların geçmişteki hali ve suç işleme eğilimlerine göre cezalarının ertelenmesi halinde ileride suç işlemekten çekinmelerine sebep olacağı hakkında
mahkememizce kanaat gelmemekle, sanıklara verilen cezanın ertelenmesine yer
olmadığına bu husustaki talebin REDDİNE
Dosyada mevcut kasetlerin dosyada delil olarak saklanmasına
Aşağıda müfredatı yazılı (120.165.000) TL. yargılama giderlerinin sanıklardan müştereken tahsil edilerek hazineye irat kaydına.
İsteğe uygun, Yargıtay yolu açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar
sanıkların yokluklarında Sanık H.C.G. vekillerinin yüzlerine karşı C. Savcısı
Şemsettin Özcan’ın huzurunda açıkça okunup usulen anlatıldı. (Ankara 1 Nolu
DGM, 27.1.2000 tarih ve 1998/167 esas ve 2000/14 karar sayılı Kararı)
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28 Şubat kararları ile öngörülen başörtüsü ve İmam Hatip Liseleri ile ilgili
uygulamaların İslam dinine aykırı olup zulüm niteliğinde bulunduğunu, bu
şekilde inananlara zulmedildiğini, deprem gibi felaketlerin de bu gibi
zulümler nedeniyle ortaya çıktığını, böylesi haksız uygulamalar karşısında
susanların da sırf bu nedenle felakete uğradıklarını, Marmara depreminde
ölenlerin bu yüzden hayatlarını kaybettiklerini, depremin Gölcük’de
olmasını da 28 Şubat sürecindeki bazı planlamaların buradaki Deniz
Üssünde yapılmış olmasına bağladığını ifade etmek, basın yoluyla halkı,
sınıf, ırk, mezhep ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik
etme suçu kapsamında olup, düşünceyi açıklama hürriyeti kapsamında
değerlendirilemez.
(E.2000/20833 K.2000/2086, K.T.13.12.2000)
Basın yoluyla halkı, sınıf, ırk, mezhep ve bölge farklılığı gözeterek kin ve
düşmanlığa tahrik etmekten sanık M.K.’nın yapılan yargılanması sonunda;
T.C.K.’nın 312/2-3, 81/1, 36. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 gün hapis, 352.000 lira
ağır para cezasıyla hükümlülüğüne dair (ANKARA) 1. Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesinden verilen 9.5.2000 gün ve 183 esas, 66 karar sayılı hükmün süresi
içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan
dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile 3.10.2000 günü daireye
gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Temyiz dilekçesinde; Sanık vekilince ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddiası ciddi görülmediğinden, bu husustaki talebin reddine karar verildikten sonra
yapılan incelemede;
Sanığın sahibi bulunduğu Yeni Asya Gazetesi tarafından 17 Ağustos depreminde ölenler ve Saidi Nursi için Ankara Kocatepe camiinde okutulan mevlit
sırasında, camiin avlusunda ve daha sonra bürosunda kabul ettiği televizyon ekibine televizyonda yayınlanmak üzere yaptığı açıklamalarında
özetle; 28 Şubat kararları ile öngörülen başörtüsü ve İmam Hatip Liseleri
ile ilgili uygulamaların İslam dinine aykırı olup zulüm niteliğinde bulunduğunu, bu şekilde inananlara zulmedildiğini, deprem gibi felaketlerin de bu
gibi zulümler nedeniyle ortaya çıktığını, böylesi haksız uygulamalar karşısında insanların suskun kalmamaları gerektiğini, aksi halde susanların da
sırf bu nedenle felakete uğradıklarını, diğer bir deyişle Marmara
depreminde ölenlerin bu gibi uygulamalara suskun kaldıkları için
hayatlarını kaybettiklerini, depremin Gölcük’de olmasını da 28 Şubat
sürecindeki bazı planlamaların buradaki Deniz Üssünde yapılmış olmasına
bağladığını ifade etmek suretiyle halkı inananlar-inanmayanlar, laiklerantilaikler biçiminde bir ayrıma tabi tutarak bunları birbirlerine karşı kin ve
düşmanlığa açıkça tahrik ettiği tüm dosya kapsamından anlaşılmış olmakla,
mahkemenin kabulü bu belirleme doğrultusunda sonuçta yerinde görülmüştür.
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin
tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan

228

Yargıtay Kararlarında İfade Özgürlüğü

dosya münderecatına göre sanık vekillerinin yerinde görülmeyen temyiz
itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, karar verildi.(8.CD.,
13.12.2000 tarih ve 20833/2086 sayılı İlamı)
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Sanık, dava konusu bildiri ile başörtüsü yasağını uygulayan yöneticileri ve
buna uyanları eleştirerek, inancını açığa vurduğundan, T.C.K.’nın 312/2
madde ve fıkrasında yazılı suç içinde değerlendirmek mümkün değildir.
(E.2000/20396, K.2000/21114, K.T. 18.12.2000)
Halkı suç işlemeye tahrik etmekten sanık Y.A.’nın yapılan yargılanması
sonunda; Hükümlülüğüne, ertelemeye ve zoralıma dair (ADANA) Devlet
Güvenlik Mahkemesinden verilen 4.4.2000 gün ve 501 esas, 70 karar sayılı
hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş
olduğundan dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile 19.9.2000 günü
daireye gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Sanığın dağıttığı iddia edilen bildiri içeriği incelendiğinde; Okullarda,
yasalar ve yerleşik kurallar gereği uyulması gerekli bulunan başörtü
yasağını uygulayan yöneticileri ve buna uyanları eleştirmek ve inancını
açığa vurmaktan öteye T.C.K.’nın 312/2. madde ve fıkrasında yazılı suçu
oluşturacak boyutta bir beyan içermediği gözetilmeden, beraati yerine yazılı
biçimde mahkumiyetine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş
olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, karar verldi.
(8.CD., 18.12.2000 tarih ve 20396/21114 sayılı İlamı)
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28 Şubat kararları ve süreci ile Laik Devlet düzeninin, İslami kesimlere
karşı, silahla ve topyekün savaş uygulamaları yaptığı, İslami kimliği
benimseyenlerin Kur’an’ın ilkeleri doğrultusunda bütün baskılara rağmen
savaşmaya devam edecekleri gibi düşünceler, basın yoluyla halkı din ve
mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik kapsamında
olduğu için beraat kararı isabetsizdir.
(E. 2000/1896, K. 2000/21422, K.T. 20.12.2000)

Basın yoluyla halkı din ve mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça
tahrik etmekten sanık H.Y.’nin yapılan yargılanması sonunda; Beraatine dair
(İSTANBUL) 4 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 27.3.2000 gün
ve 338 esas, 91 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi
Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava
dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Sanığın sahibi ve sorumlu Yazı İşleri Müdürü olduğu “Evrensel Mesaj”
isimli derginin Ekim 1999 tarihli 9. sayısının, 27-28 sayfalarında yer alan
“Zorlukla karşılaşmamış, sınanmamış, bedel ödenmemiş iddialar ve
söylemler mücadele değerlendirmesinin dışında bırakılmalıdır” başlıklı
yazıda; ... İslami mücadelenin Kur’ani ilkelerle belirlendiği, İslami kimliği
benimsemiş herkesin bu ilkeler içerisinde yer alması gerektiği şeklindeki
açıklamadan sonra Kuranı bilinç eksikliği yanında, korku, dışlanma,
azınlık durumuna düşme gibi marjinal nitelemeden de kaynaklanabilen
baskı ve tehdit politikaları ile müslümanların iç sorunları nedeniyle
mücadelelerinin engellendiği, 28 Şubat kararları ve süreci ile Laik Devlet
düzeninin, İslami kesimlere karşı, silahla ve topyekün savaş uygulamaları
yaptığı, buna rağmen, İslami ilke ve kimliğe sahip azınlığı temsil eden
grubun direnme ve mücadelelerini yükseltmeyi tercih ettiği, bu ilkeli
azınlığın tüm baskılara rağmen İslami kimliği savunup yaşayarak
mücadeleyi kazandığı ve kazandırdığı, ileri sürülerek; İslami kimliği
benimseyenlerin Kur’an’ın ilkeleri doğrultusunda bütün baskılara rağmen
İslami kimliği benimsemeyenlere, engel olanlara karşı savaştıkları ve
savaşmaya devam edecekleri iddia edilmiştir. Davaya konu yazı bir bütün
olarak ele alındığında; halkı, Kur’anı ve İslami kimliği benimseyenler ve bu
uğurda savaşanlar ile benimsemeyenler, engel olanlar diye ikiye ayırıp, din ve
mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiğinin anlaşıldığı,
böylece sanığın eyleminin T.C.K.’nın 312/2. madde ve fıkrasında tanımı yapılan
suçu oluşturduğu gözetilmeden, dosya içeriğine uymayan bir kabulle
mahkumiyet yerine beraat hükmü kurulması,
Bozmayı gerektirmiş Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Savcısının temyiz
itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı
istem gibi BOZULMASINA, karar verildi.
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KARŞI OY:
Suç konusu yazının geneli dikkate alındığında yazar İslami mücadele olarak
nitelediği çabaları ile bu çabada gençliğin yeri ve bugünkü üniversitelerde
gençliğin yetiştiriliş şeklini ele almaktadır. Bu arada kronolojik olarak 12 Eylül
ve 28 Şubat dönemlerindeki devlet tutumunu öne çıkarmıştır. Bu anlatım ve
bakış açısı ile T.C.K.’nın 312. maddesinde suç olarak kabul edilen ... halkı, din
ve mezhep farklılığı ile kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme unsurları
bulunmamaktadır. Bu uygulama İslami mücadele olarak söylenen her sözün
veya laikliği tenkit eden her düşüncenin, keza 28 Şubat aleyhine her yazının bu
madde ile cezalandırılması gibi bir sonuç doğurur ki bunun da Anayasamızda
nitelikleri belirlenen özgürlükçü, demokratik hukuk devleti düşüncesi ve
uygulaması ile bağdaşmayacağı açıktır. Bu nedenle beraat kararının isabetli
olduğu görüşü ile çoğunluk kararına katılmıyorum.
Üye
Z. Aslan
(8.CD., 20.12.2000 tarih ve 1896/21422 sayılı İlamı
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“Yaşasın Kürdistan” diye bağıran sanığın eyleminin, 4744 Sayılı Yasa ile
değişik 8/1. madde ve fıkrasında tanımı yapılan suçu oluşturabilecek iken
T.CK’nın 312/2 madde ve fıkrasında yazılı suç kapsmında
değerlendirilmesi ve davaya bakma görevinin DGM’de ait olmasına
rağmen görevsizlik kararı verilmemesi yasaya aykırıdır.
(E.2002/2263, K.2002/5625, K.T.1.5.2001)
Halkı suç işlemeye tahrik etmekten sanık S.Y.’nin yapılan yargılanması
sonunda; Hükümlülüğüne ve ertelemeye dair (SİİRT) Asliye Ceza
Mahkemesinden verilen 10.4.2001 gün ve 291 esas, 128 karar sayılı hükmün
süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş
olduğundan dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile 13.3.2002 günü
daireye gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; Ancak,
Sanık hakkında Siirt Belediyesince düzenlenen anfi tiyatro açılış nedeniyle toplanan kalabalık içerisinde “Biji Kürdistan=Yaşasın Kürdistan” biçiminde sürekli olarak slogan attığı savıyla dava açıldığına göre, eylemin
3713 Sayılı Yasanın lehe olarak 4744 Sayılı Yasa ile değişik 8/1. madde ve
fıkrasında tanımı yapılan suçu oluşturabileceği ve davaya bakmak görevinin
Devlet Güvenlik Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla suç vasfının tayininde de yanılgıya
düşülerek olayda uygulama yeri bulunmayan T.C.K.’nın 312/1. madde ve fıkrasıyla mahkumiyet hükmü kurulması,
Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan ceza süresi yönünden kazanılmış hak saklı kalma koşuluyla hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, karar verildi.(8.CD.,
1.5.2001 tarih ve 2263/5625 sayılı İlamı)
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Cumhurbaşkanına gönderdiği mektupta, “depremin merkez üssünün
Gölcük’teki Orduevinin olması ve 03’te meydana gelmesi de üzerinde ibretle
düşünülmesi gereken bir husustur. ... Samimi dindar birçok insan fişlenmiş,
soruşturma geçirmiş, pasifize edilmeye çalışılmıştır. Dinin bir emri olan
başörtüsünü takan öğrencilere, subay ve bü-rokrat hanımlarına baskı
uygulanmış, bunların büyük bir kısmının başları açılmıştır...” şeklinde
düşünceler içeren mektubun halkı din farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa
açıkça tahrik suçunu oluşturması ve bu yazının Cumhurbaşkanlığı makamına
gönderilmesi ve oradaki görevli birçok kişi tarafından okunması sonucu
aleniyet unsunun da gerçekleşmesi nedeniyle sanığa T.C.K.’nın 312/2. madde
ve fıkrasına göre mahkumiyet verilmesi ifade özgürlüğünün kısıtlanması
olarak değerlendirilemez.
(E.2001/12263, K.2001/14853, K.T.17.10.2001)
Halkı, sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa
açıkça tahrik etmekten sanık Ş.E.’nin yapılan yargılanması sonunda;
Hükümlülüğüne dair (ERZURUM) Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen
26.6.2001 gün ve 311 esas, 149 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca
incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakının C.
Başsavcılığından tebliğname ile 18.9.2001 günü daireye gönderilmesi üzerine
dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin
tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan
dosya münderecatına ve özellikle Üniversite öğretim üyesi olan sanığın
Cumhurbaşkanlığı makamına yazıp postayla gönderdiği mektup ile bunun
ekindeki kendisi tarafından yazılmamış olduğunu açıklayıp, Cumhurbaşkanı ve
bütün devlet yetkilileri tarafından nazara alınması gerektiğini belirterek,
içeriğini kendisinin de benimsediği “Devlete Mektup” başlıklı yazıdaki (...
Depremin merkez üssünün Gölcük’teki Orduevinin olması ve 03’te meydana
gelmesi de üzerinde ibretle düşünülmesi gereken bir husustur. ... Samimi
dindar birçok insan fişlenmiş, soruşturma geçirmiş, pasifize edilmeye
çalışılmıştır. Dinin bir emri olan başörtüsünü takan öğrencilere, subay ve bürokrat hanımlarına baskı uygulanmış, bunların büyük bir kısmının başları
açılmıştır...” şeklindeki ifadelerinin bir bütün olarak ele alındığında T.C.K.’nın
312/2. madde ve fıkrasında tanımı yapılan halkı din farklılığı gözeterek kin ve
düşmanlığa açıkça tahrik suçunu oluşturmasına, bu yazıların Cumhurbaşkanlığı
makamına gönderilmesi ve oradaki görevli birçok kişi tarafından okunması
nedeniyle aleniyet unsunun da gerçekleştiğinin anlaşılmış bulunmasına göre sanık
vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi
ONANMASINA, karar verildi.(8.CD., 17.10.2001 tarih ve 12263/14853, sayılı
İlamı)
KARŞI DÜŞÜNCE:
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Sevdiği, saydığı, hatta seçimlerde partisine oy verdiği kişi olarak sayın Cumhurbaşkanına mektup yazan sanık, ondan ülkedeki bütün kesimleri kucaklayan
ve tatmin eden bir tavır göstererek bütün parti başkanlarını toplayıp başörtüsüne
çözüm getirmesini önermektedir. Ayrıca, yine saygı ve güveninin belirtisi olarak
ve bundan cesaret alarak “size iki yazı sunuyorum. Birincisi Mevlana’nın
mesnevisini okurken hazırlamıştım, ikincisi bu günlerde elime geçen bir
fotokopi... siz devlet yetkililerince nazara alınması gerekir diye düşünüyorum”
diyerek devlete mektup başlıklı yazıyı gönderiyor.
Kişisel mektubunda kesinlikle suç unsuru olmadığı gibi ekli yazıdaki dü-şünceleri paylaştığı veya desteklediğine veya kendisinin yazdığına ilişkin bir şey de
yok. T.C.K.’nın 312/2. maddesindeki halkı, din ve mezhep farklılığı gözeterek
kin ve düşmanlığa açıkça tahrik suçunun oluşması da düşünüle-mez. Bunun için
önce muhatap bir halk kesiminin olması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı ve genel
sekreteri bir sınıf oluşturan halk kesimi olmadığı gibi, bu kesimin mağdur olup
da diğer halk gruplarına karşı kin ve düş- manlığa tahriki de mümkün değildir.
Ayrıca sanığın amacı da bu olmadığı için suç kastı da yoktur. Bu suç kasten
işlenebilir. Sanığın amacı halkı; sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı
gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmek olmalıdır. Oysa ki olayımızda bu
şartlar ve bu koşul olmayıp sevip saydığı ve inandığı kişi olarak
Cumhurbaşkanına yazıyı göndermekten ibaret eyleminde suçun unsurları
itibariyle oluşmadağı düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.
Üye
Z. Aslan
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Spiker olan sanığın başörtüsü konusunda yapılacak yürüyüş eylemine
katılımı sağlamak amacıyla radyodan çağrı niteliğinde konuşma
yapmaktan ibaret eylemini TCK’nin 312/2 maddesindeki suç kapsamında
değerlendirmek mümkün değildir.
(E.2001/12101, K.2001/14511, K.T.10.10.2001)
Halkı, sınıf, ırk, din farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmekten sa-nık
Y.Y.’nin yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne dair (İS-TANBUL) 1.
Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 19.4.2001 gün ve 236 esas, 95
karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından
istenilmiş olduğundan dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğ-name ile
10.9.2001 günü daireye gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği
düşünüldü:
Spiker olan sanığın, görevli olduğu özel radyoda olay günü başörtüsü
konusunda yapılacak yürüyüş eylemine katılımı sağlamak amacıyla çağrı
niteliğinde konuşma yapmaktan ibaret eyleminin T.C.K.’nın 312/2. madde
ve fıkrasında tanımı yapılan suçu oluşturmadığı gözetilmeden, yazılı biçimde
mahkumiyet hükmü kurulması,
Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA,
karar verildi.(8.CD., 10.10.2001 tarih ve 12101/14511 sayılı İlamı)
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Çankırı Valisine karşı girişilen bombalı saldırı eyleminin TİKKO adlı örgüt
tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, eylemin açıkça övülmesinden
sonra “Yaşasın partimiz TKP/ML, Halk ordumuz, TİKKO gençlik
örgütümüz, TMLGB” şeklinde ifadeler içeren yazı, kanunun suç saydığı
hususun övülmesi sabit olduğundan T.C.K.’nın 312/1-son madde ve
fıkrasına göre kurulan mahkumiyet kararı yerindedir.
(E.2001/12647, K.2001/16364, K.T.22.11.2001)
Kanunun suç saydığı hususu neşren övmekten sanık N.B.’nin yapılan
yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne dair (FATİH) 2. Asliye Ceza
Mahkemesinden verilen 4.10.2000 gün ve 715 esas, 593 karar sayılı hükmün
süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan
dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile 1.10.2001 günü daireye
gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Sanığın sorumlu yazı işleri müdürü olduğu “Özgür Gelecek” isimli gazetenin 146. sayısında yayımlanan “Aydınlık Gazetesini Uyardık” başlıklı
yazıda; 1 Mart 1999 günü Çankırı Valisine karşı girişilen bombalı saldırı
eyleminin TİKKO adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, eylemin açıkça övülmesinden sonra “Yaşasın partimiz TKP/ML, Halk
ordumuz, TİKKO gençlik örgütümüz, TMLGB” ifadeleri ile yazının
bitirildiği anlaşılmakla, mahkemece eylemin T.C.K.’nın 312/1-son madde ve
fıkrasında düzenlenen suç tipine uyduğu yönündeki kabul ve uygulamasında
isabetsizlik bulunmamış, suça konu yazının başkası tarafından yazıldığı
yöntemine uygun biçimde kanıtlanamadığı halde, sanığa verilen hürriyeti
bağlayıcı cezanın 5680 Sayılı Yasanın 16. maddesine dayalı olarak paraya
çevrilmesi karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni sayılmıştır.
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin
tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan
dosya münderecatına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının
reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, karar verildi.(8.CD. 22.11.2001
tarih ve 12647/16364, sayılı İlamı)
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Öğrenci olmadığı halde eğitim ve öğretimi engellemekten sanık M.S.’nin
eyleminin TCK’ nın 188/7-8 madde ve fıkrada yazılı suç kapsamında
değerlendirilmesinde isabetsizlik yoktur.
(E.2001/13892, K.T.2001/17168)
Öğrenci olmadığı halde eğitim ve öğretimi engellemekten sanık M.S.’nin
yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne dair (ADANA) 1. Ağır Ceza
Mahkemesinden verilen 18.5.2000 gün ve 71 esas, 87 karar sayılı hükmün süresi
içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan
dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile 2.11.2001 günü daireye
gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Olay günü alkollü olan sanığın, hükmü temyiz etmeyen diğer sanık B. ve
yanlarında kimliği belirlenemeyen üçüncü bir kişi olduğu halde, kendisinin
arkadaşlık yaptığını belirttiği Çiğdem adlı kız öğrencinin öğrenim gördüğü
Anafartalar Lisesinde matematik dersinin görüldüğü sırada sınıfa izinsiz
olarak girdikleri, sanık B.’nin elindeki bıçağı masaya sapladığı, sanık
Muzaffer’in “Dersimiz aşk, ihanet ve esrar nasıl içilir” şeklinde beyanda
bulunduğu ve sanıkların sınıf öğretmenini bir köşeye iterek öğrenimi kestikleri ve öğrenim özgürlüğünü engelledikleri dosyadaki bilgi ve
belgelerden anlaşılmakla, mahkemenin bu eylemi T.C.K.’nın 188/7-8-son
madde ve fıkraları kapsamında nitelendirmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkeme-nin
tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan
dosya münderecatına göre sanık vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının
reddiyle, hükmün istem gibi ONANMASINA, karar verildi.(8.CD., 12.12.2001
tarih ve 13892/17168 sayılı İlamı)
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Dava konusu demeçte “Yardım etmezlerse intikam almak için yüzlerce
AİDS’li salarım ortaya, bir hayat kadınıyla yatarım o da erkeklere
bulaştırır, ölüm makinesi olurum, eşimi emekli ettiler, beni de etsinler”
demekte ve bunu yayımlamakta, T.C.K.’nın 312/a maddesindeki suç
unsurları bulunmadığından sanıklar hakkındaki beraat kararı yerindedir.
(E.2001/7090, K.2001/17272, K.T.13.12.2001)
Sağlık bakımından halk arasında endişe, korku, panik yaratmak amacıyla basın
yoluyla tehditte bulunmaktan sanıklar İ.E.K., H.Ç., C.H.’nin yapılan
yargılanmaları sonunda; Beraatlerine dair (İZMİR) 2. Asliye Ceza
Mahkemesinden verilen 11.5.2000 gün ve 1488 esas, 3467 karar sayılı hükmün
süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan
dava evrakının C.Başsavcılığından tebliğname ile 4.4.2001 günü daireye
gönderilmesi üzerine dava soyası incelenip gereği düşünüldü;
AİDS’li olup bu nedenle kendisine hiçbir yerde iş verilmeyen makine
mühendisi sanık İ.E.K.’ninn iş bulmak için birçok yola başvurmasının yanı
sıra, İzmir’de yayınlanan Yeni Asır Gazetesinin yönetim ve habercisine
çaresizlik içinde verdiği “Yardım etmezlerse intikam almak için yüzlerce
AİDS’li salarım ortaya, bir hayat kadınıyla yatarım o da erkeklere
bulaştırır, ölüm makinesi olurum, eşimi emekli ettiler, beni de etsinler” şeklindeki demecinin gazetede yayımlanması sonucu açılan davada; Sanıklar
Yazı İşleri Müdürü ve haberci ile demeci veren İ.E.K.’nın söz ve eylemlerinde
T.C.K.’nın 312/a maddesindeki suç unsurlarının bulunmadığı gerekçesiyle
beraatlerine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamıştır.
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin
tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan
dosya münceratına göre C.Savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının
reddine ve hükmün istem gibi ONANMASINA, karar verildi. (8.CD.,
13.12.2001 tarih ve 7090/17272 sayılı İlamı)
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Yasa dışı örgüt militanlarından övgüyle söz edilerek onların eylemlerinin
örnek tutum ve davranışlar gibi topluma aktararılmasının ifade
özgürlüğünün bir parçası olarak değerlendirilemeyeceği açıktır.
(E.2001/14469, K.2001/16707, K.T.3.12.2001)
Kanunun suç saydığı fiili neşren övmekten sanık A.K.K.’nın yapılan
yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne dair (FATİH) 2. Asliye Ceza
Mahkemesinden verilen 20.11.2000 gün ve 429 esas, 731 karar sayılı hükmün
süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan
dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile 20.11.2001 günü daireye
gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
Sanığın sorumlu yazı işleri müdürü olduğu “Yeni Demokrasi Yolunda
Özgür Gelecek” isimli Gazete’nin 14-17 Nisan 2000 tarihli nüshasının 32.
sahifesinde yer alan “partiyi güneşin zirvesine çekene dek çarpışacağız”
başlıklı yazıda, emniyet güçlerine karşı giriştikleri silahlı saldırıda ölen
TKP/ML, TMLGB ve TİKKO isimli yasa dışı örgüt militanları övgüyle anlatılmakta, eylemleri örnek tutum ve davranış olarak topluma aktarılmakta
ve kahraman olarak vasıflandırılarak bu yolla kanunun suç saydığı fiilin
övüldüğü anlaşılmakla, yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen
delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve
takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre sanığın yerinde görülmeyen
temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, karar
verildi.(8.CD., 3.12.2001 tarih ve 14469/16707, sayılı İlamı)
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Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten sanık H.T.’nin “Ankara’da bir
adam vardı emekli oldu, Ankara’da yahudi idi, Anadolu’da müslüman,
şimdi ise masasında Kur’an duruyor, bunlar yahudi tohumudur, bizleri
yönetenler üsteki eşekler bu düzeni düzeltemezler, bu düzen islam
nizamının gelmesi halinde düzelir” şeklindeki sözleri aid hükümetin manevi
şahsiyetini tahkire yöneliktir ve T.C.K.’nın 159. maddesi yerine aynı
kanunun 312/2. madde kapsamında değerlendirilmesi yasaya aykırıdır.
(E. 2001/12489, K.2001/17422, K.T.24.12.2001)
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten sanık H.T.’nin yapılan yargılanması
sonunda; Hükümlülüğüne dair (İSTANBUL) 3 Nolu Devlet Güvenlik
Mahkemesinden verilen 6.6.2001 gün ve 230 esas, 157 karar sayılı hükmün
süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş
olduğundan dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname ile 25.9.2001 günü
daireye gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
İmam olan sanığın, olay günü camiide cuma namazından önce hutbede
yaptığı konuşmada “Ankara’da bir adam vardı emekli oldu, Ankara’da
yahudi idi, Anadolu’da müslüman, şimdi ise masasında Kur’an duruyor,
bunlar yahudi tohumudur, bizleri yönetenler üsteki eşekler bu düzeni düzeltemezler, bu düzen islam nizamının gelmesi halinde düzelir” şeklindeki
sözleri aidiyet ve matufiyet itibariyle hükümetin manevi şahsiyetini tahkire
yönelik olduğu ve bu eylemin T.C.K.’nın 159. maddesine uyar nitelikte bulunduğu gözetilmeden, suç vasfının belirlenmesinde yanılgıya düşülerek aynı
yasanın 312/2. madde ve fıkrası kapsamında kaldığının kabulü ile yazılı biçimde
uygulama yapılması,
Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan ceza türü ve süresi yönünden sanığın kazanılmış hakları
saklı kalmak kaydıyla hükmün bu sebepten dolayı sonuçta istem gibi
BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. (8.CD., 24.12.2001 tarih
ve12489/17422 sayılı İlamı)
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Sanığın, deprem bölgesinde yaşayanların ve felakete uğrayanların dini
gereklere uygun biçimde yaşamayan, zina, fuhuş ve tefecilik yapan, haksız
kazanç elde eden insanlar olduklarına, bu nedenle de böyle bir felakete
uğradıklarına ilişkin düşünceleri, halkı din farklılığı gözeterek kin ve
düşmanlığa tahrik etme suçunun sabit olduğunu göstermektedir.
(E.2001/388, K.2001/12127, K.T.21.6.2001)
Halkı din farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmekten sanık A.M.
Ü’.nün yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne dair (İSTANBUL) 2
Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 17.10.2000 gün ve 54 esas, 221
karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili
tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakının C. Başsavcılığından tebliğname
ile 15.1.2001 günü daireye gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği
düşünüldü:
Kamuoyunda cüppeli A.H. olarak tanınan sanık A.M.Ü.’nün Marmara
bölgesinde çeşitli camii, mescit ve toplantılardaki konuşmaları ile 17
Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen ve pek çok insanın ölümüne yol açan
deprem felaketi nedeniyle yaptığı yazılı ve görsel basın aracılığıyla
kamuoyuna yansıyan konuşmalarında; deprem bölgesinde yaşayanların ve
felakete uğrayanların dini gereklere uygun biçimde yaşamayan, zina, fuhuş
ve tefecilik yapan, haksız kazanç elde eden insanlar olduklarını, bu nedenle
de böyle bir felakete uğradıklarını iddia ederek, böylece ülke genelinde
sosyal ve ekonomik yaşamlarını çağın gereklerine uygun olarak sürdüren
insanları, cezalandırılması gereken kimseler olarak niteleyip, sonuçta halkı
din farklılığı gözeterek açıkça kin ve düşmanlığa tahrik ettiği anlaşılmış,
kastının yoğunluğu, konuşmaların kamuoyunda uyandırdığı tepki göz önü-ne
alındığında ceza tayininde alt sınırdan uzaklaşılmasında bir isabetsizlik
görülmemiş bulunmakla,
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin
tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan
dosya münderecatına göre sanık vekilinin yerinde görülmeyen temyiz
itirazlarının reddiyle hükmün, istem gibi ONANMASINA, gü-nünde
oybirliğiyle karar verildi.(8.CD., 21.6.2001 tarih ve 388/12127 sayılı İlamı)
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2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefetten
sanıklar C.S. ve A.E.’nin eğitim sorunlarına dikkat çeken bir bildiriyi
okumak ve Atatürk Anıtına çelenk koymaktan ibaret eylemlerini 2911
Sayılı Kanun kapsamında değerlendirmek mümkün değildir.
(E.2001/9056,K.2002/2381, K.T.6.3.2002)
2911 Sayılı Kanuna muhalefetten sanıklar C.S., A.E.’nın yapılan yargılanmaları
sonunda; Beraatlerine dair (KEŞAN) Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
18.4.2000 gün ve 109 esas, 144 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca
incelenmesi Yerel C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakının
C.Başsavcılığından tebliğname ile 1.5.2001 günü daireye gönderilmesi üzerine
dava dosyası incelenip gereği düşünüldü;
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, Keşap EğitimSen Yöneticisi ve üyesi olan sanıkların Eğitim-Sen Sendikası tarafından
hazırlanan ve “24 Kasım” başlığını taşıyan eğitim sorunlarına ilişkin bildiriyi
okumak ve Atatürk Anıtına çelenk koymak üzere hükümet meydanında toplanıp
sözü edilen basın bildirisini okuduktan sonra kendiliklerinden dağılmalarından
ibaret eylemlerinin 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasının 28.
maddesindeki suçu oluşturmayacağı nedeniyle mahkemenin olayı bu kapsamda
değerlendirip beraat hükmü kurmasında bir isabetsizlik görülmemiş,
mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine,
tetkik olunan dosya münceratına göre Yerel C.Savcısının yerinde görülmeyen
temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün istem gibi ONANMASINA, karar
verildi.(8.CD.,6.3.2002 tarih ve 9056/2381 sayılı İlamı)

243

Hacı Ali Özhan

HADEP Eminönü ilçe teşkilatı binasındaki aramada duvarda bulunan
panoda Abdullah Öcalan ve militanlarının resimleri ve simgelerinin
bulunması ve ilçe teşkilatı başkanı olan sanığın bunların asılmasını ve
orada kalmasını sağlaması, Kanunun cürüm saydığı bir fiili açıkça övmek
olup, sanık M.D.’nin mahkumiyetinin yerindeliğine ancak, dava konusu
eyleme verilen cezanın 2744 Sayılı Kanunun 2. maddesi ile T.C.K.’nın
312/1.maddesine yapılan değişiklikle yeniden değerlendirilerek onanmasına
karar verildi.
(E.2002/5079, K.2002/6668, K.T.5.6.2002)
Kanunun cürüm saydığı bir fiili açıkça övmekten sanık M.D.’nin yapılan
yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve zoralıma dair (İSTANBUL) 10.
Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 15.6.2001 gün ve 1311 esas, 2258 karar
sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından
istenilmiş olduğundan dava evrakının C.Başsavcılığından tebliğname ile
7.5.2002 günü daireye gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği
düşünüldü;
İstanbul Şişli İlçesi Abide-i Hürriyet meydanında bir takım işçi kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen açık hava toplantısına katılan bazı kişilerce
PKK terör örgütünün elebaşısı Abdullah Öcalan’ın resmi bulunan ve PKK
terör örgütünün simgesinin yer aldığı pankart açılması üzerine kollukça
girişilen geniş çaplı operasyon sonucu HADEP Eminönü ilçe teşkilatı
binasında yapılan aramada duvarda bulunan panoda PKK terör örgütü
elebaşısının ve militanlarının resimleri ve simgelerinin yer aldığı, böylece
ilçe teşkilatı başkanı olan sanığın bunların asılmasını ve orada kalmasını
sağlamak biçimindeki eylemi T.C.K.’nın 312/1.maddesinde tanımı yapılan
kanunun suç saydığı bir cürümü övme ve iyi gördüğünü söyleme suçunu
oluşturduğu, Bu nedenlerle mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik bulunmadığı
anlaşılmakla,
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; Ancak,
6.2.2002 tarihinde kabul edilen ve 19 Şubat 2002 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak hükümden sonra yürürlüğe giren “Bazı kanunlarda değişiklik
yapılmasına dair 2744 Sayılı Kanunun 2. maddesi ile T.C.K.’nın 312/1. madde
ve fıkrasında öngörülen ağır para cezası kaldırılarak sanık lehine değişiklik
yapılması karşısında, hapis cezası yanında ağır para cezasına
hükmedilemeyeceği lüzumu,
Bozmayı gerektirdiğinden hükmün C.M.U.K.’un 321. maddesi gereğince
BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın C.M.U.K.’un 322. maddesine göre
düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükümden “T.C.K.’nın 312/1.madde ve
fıkrası ile verilen 91.260.000 lira ağır para cezasının” çıkarılması suretiyle sair
yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK
ONANMASINA, karar verildi.(8.CD., 5.6.2002 tarih ve 5079/6668 sayılı İlamı)
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Bergama’lı
köylülerin,
İzmir-Çanakkale
karayolunda
önceden
kararlaştırılmaksızın, duyarlılık kazanmış bir konuda toplumsal refleks
sonucu trafiği aksatmadan tek sıra halinde yürümekten ibaret olan ve 2911
Sayılı Toplanma ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna aykırı olduğu
iddia edilen dava konusu eylem bu kanunda sayılan suç niteliklerini
taşımadığından verilen mahkumiyet kararı isabetli değildir.
(E.2002/949, K.2002/7518, sayılı K.T.27.6.2002)
2911 Sayılı Kanuna muhalefetten sanıklar O.K., İ.K.’nin yapılan yargılanmaları
sonunda; Hükümlülüklerine, sanık İ.K’.nin cezasının ertelenmesine ve sanık
O.K.’nin erteli cezasının infazına dair (BERGAMA) Asliye Ceza
Mahkemesinden verilen 22.2.2001 gün ve 150 esas, 115 karar sayılı hükmün
süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar vekilleri tarafından istenilmiş
olduğundan dava evrakının C.Başsavcılığından tebliğname ile 13.2.2002 günü
daireye gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği düşünüldü;
Dosyaya yansıyan bilgi ve belgelere göre; Bergama İlçesi Ovacık Köyünde
siyanürle altın arama faaliyetini sürdüren Eurogold şirketinin çalışma alanına,
bir kamyonun, siyanür maddesi getirdiğine ilişkin duyum alınması üzerine, idari
yargı kararlarıyla bu şirketin faaliyetlerinin durdurulmasına karşın, siyanürle
altın arama çalışmalarını sürdürdüğü düşüncesi ve siyanürün insan yaşamını ve
çevreyi olumsuz yönde etkileyeceği inancının ortaya çıkardığı ani tepkiyle,
yörenin değişik köylerinden gelenlerle birlikte sanıkların, İzmir-Çanakkale
karayolunda önceden kararlaştırılmaksızın, duyarlılık kazanmış bir
konuda toplumsal refleks sonucu trafiği aksatmadan tek sıra halinde
yürümekten ibaret eylemlerinde 2911 Sayılı Yasanın 28/1. madde ve
fıkrasında tanımı yapılan kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme ve
yönetme suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, dosya içeriğine uyma-yan
bir kabul beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş sanıklar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, karar
verildi. (8.CD., 27.6.2002 tarih ve 949/7518 sayılı İlamı)
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Aşağıdaki kararda alıntılanan ifadelerle, dava konusu yazıyla halkı, sınıf,
din ve mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği sabit olan
sanık A.Ş.’nin söz konusu eylemini basın özgürlüğü kapsamında
değerlendirmek mümkün değidir.
(E.2002/10521, K.2002/10510, K.T.11.11.2002)
Halkı, sınıf, din ve mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmekten sanık A.Ş.’nin yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve
ertelemeye dair (İSTANBUL) 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen
26.4.2002 gün ve 203 esas, 105 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca
duruşmalı olarak incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava
evrakının C.Başsavcılığından tebliğname ile 15.10.2002 günü daireye gönderilmesi
üzerine dava dosyası incelenip gereği düşünüldü;
Hükmolunan cezanın tür ve miktarına göre sanık vekilinin duruşmalı inceleme isteminin C.M.U.K.’un 318. maddesi gereğince REDDİNE,
Dosya üzerine yapılan incelemede;
Sanığın sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü bulunduğu Özgür Üniversite isimli derginin Mayıs 1999 tarihli 10. sayısının 2. sayfasında “Direnişin
azığımız olması dileğiyle” başlıklı yazıda; Malatya’da Müslüman halkın ortaya koyduğu direnişin, gözaltılar, işkenceler ve tutuklamalarla bastırmaya
çalışanlar bir avuç Kemalistler, İslam’a olan kinlerini kusuyorlar, bu
durumda yapılması gereken şey direnişimize kendi gücümüz oranında
sorumluluğunu yüklendiğimiz vahyin şahidi olmaktır.” 3, 4, 5 ve 6.
sayfalarındaki Başörtüsü, Hukuk, Siyaset başlıklı yazıda, “İki yıldır İslami
potansiyele karşı süregelen bu ideolojik fiili savaşta, bu defa tüm baltalar
bilendi, tüm kanıtlar ortaya kondu. M.G.K.’dan Cumhurbaşkanına, siyasi
partilerden, sivil toplum kuruluşlarına, sendikalardan, TÜSİAD’ına kadar
ortak iradenin sergilenmesine şahit olduk.” 21. sayfasındaki “Geceleri
uyandırıp köpekleri susturmalı” başlıklı yazıda, “cevap vermeli, haber
uçurmalı, salih şehirlerdeki salih yüreklere, inanca saldırı var demeli,
başörtülü okuyamıyoruz demeli, mümin erkekler ve mümin kadınlar zor
durumda demeli, Allah’ın selamı ulaştığında direniş gün gün alevlenmeli,
geceleri uyandırıp köpekleri susturmalı, onlar susmalı ve biz anlatmalıyız
olanları, vakit durmak vakti olmamalı, gecelerine, gündüzlerine,
sokaklarına umut ektiğimiz şehrimizden duruşu isyan, sözü isyan, sukutu
isyan, şehrimize direniş diliyorum rab-bimden” demek suretiyle basının
toplumu doğru bilgilendirme amaç ve ga-yesi dışına çıkılarak laik sistemin
gereği 28 Şubat’ta ve daha sonra alınan ka-rarlarla başörtüsünün yasaklanması
nedeni ile bunu dine, Müslüman kadın-lara ve insanlara saldırı olduğu, bu
nedenle halkın bu kararları alanlara karşı isyan etmeleri gerekir demek suretiyle
halkı birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek bir şekilde düşmanlığa
kin beslemeye alenen tahrik edil-diği anlaşılmakla;
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin
tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan
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dosya içeriğine göre sanık vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının
reddiyle, hükmün istem gibi ONANMASINA, karar verildi. (8.CD., 11.11.2002
tarih ve 10521/10510 sayılı İlamı)
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Aşağıdaki kararda kısaca özetlenen düşünceleriyle halkı din ve mezhep
farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmekten sanıklar İ. A.,
E.H.’nin dava konusu eylemleri T.C.K.’nın 312.maddesinde tanımı yapılan
suçu oluşturmadığından beraat kararı yerindedir.
(E.2002/10522, K.2002/10422, K.T.11.11.2002)
Halkı din ve mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrikten sanıklar İ.
A., E.H.’ninyapılan yargılanmaları sonunda; Beraatlerine dair (İSTANBUL) 1
Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 18.4.2002 gün ve 300 esas, 114
karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi Yerel C.Savcısı
tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakının C.Başsavcılığından tebliğname
ile 15.10.2002 günü daireye gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenip gereği
düşünüldü;
İstanbul’da yayın yaşamını sürdüren bölgesel Marmara FM
Radyosunda sanık E.H.’nin yaptığı konuşmada toplum ve devlet yaşamına
şeriat kurallarının egemen olması isteğini ortaya koyduğu bu koşullarda
söylemlerinin T.C.K.’nın 312. maddesinde tanımı yapılan suçu oluşturmadığı
anlaşılmakla Mahkemenin anılan radyonun haber müdürü İshak Arslan ve
program yayımcısı ve konuşmacısı sanık Emrullah Hatipoğlu’nun hakkında
kurduğu beraat hükmünde isabetsizlik bulunduğu anlaşılmakla;
Mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle
verilen beraat kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, Yerel C.Savcısının
yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün istem gibi
ONANMASINA, karar verildi.(8.CD., 11.11.2002 tarih ve 10522/10422 sayılı
İlamı)
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İKİNCİ KISIM

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA
DÜŞÜNCENİN AÇIKLANMASI
NEDENİYLE HUKUKİ
SORUMLULUK
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Birinci Bölüm

Hukuk Genel Kurulu Kararları
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Davacının övgüyle söz ettiği birisiyle davacı arasında ilişki olduğunu iddia
eden davalının söz konusu sözleri, tazminat koşulları oluşmadığından
hukuka aykırılık teşkil etmemektedir.
(E.1998/4-555, K.1998/605, K.T.24.02.1998
Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;
Ankara 21. Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 6/5/1997 gün ve
1996/878-1997/289 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından
istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 16/12/1997 gün ve 1997/676612055 sayılı ilamı ile; ... Davacı, Susurluk’taki kazada ölen Abdullah Çatlı’dan
söz eden davalının, “Devlet onu aramıyordu, Devlet için çalışıyordu; O,
Ağar’la görüşen ve Çillerlerin masasında yemek yiyen biriydi” deyimleriyle
kişilik haklarını zedelediğini bildirerek sorumlu tutulmasını istemiştir.
Davalı, davacının övgüyle söz ettiği birisiyle ilgili olarak kullandığı deyimler dolayısıyla tazminat koşullarının oluşmadığını, o nedenle davanın
reddi gerektiğini savunmuş; yerel mahkemece savunma doğrultusunda ve
“sorumluluk için aranması gerekli (davalının) ihmalinin gerçekleşmediği”
nedenine dayanılarak dava reddedilmiştir.
Medeni Kanun madde 24 ve Borçlar Kanunu Madde 49’da belirlenen kişisel
çıkarlar, kişilik haklarıdır. Kişilik hakkı ise, kişisel varlıkların korunmasıyla
ilgilidir. Kişisel varlıklar, bedensel ve ruhsal tamlık ve yaşam ile soybağı gibi
insanın; insan olmasından güç alan varlıklar olarak iki kesimlidir. Her iki
kesime de yönelen saldırılar, yaptırımı gerektirir. Bu açıdan mahkemenin
gerekçesinde yer alan, sorumluluk koşulunun “ihmalle” gerçekleşmediği biçimindeki deyim, davanın reddine neden olamaz.
Savunmada ileri sürülen olguya gelince; davacı dava dilekçesinde adı
geçen kişinin yasadışı bir eylemci olduğunu, Türk polisi ve İnterpol’ca
arandığını, onunla ilişkili gibi gösterilmesinin kişilik haklarına saldırı
oluşturduğunu açıklamıştır. Gerçekten, belirtilen kişiden övgüyle söz
edilmesi başka onunla ilişkili gibi gösterilmesi olayın bir başka boyutudur.
Davacının, ilişkili olduğu yolunda dosyada belge ve bilgi olmadığı gibi
davalının anılan doğrultuda savunması da yoktur. Açıklanan yön
gözetilmeksizin davanın reddi, söylenen sözlerin en azından belirti yolu ile
de olsa ilişkinin varlığı yolunda izlenim bulunduğu sonucunu doğurur.
Övgünün, somut sözlerle bağlantısı ve dolayısıyla gerçeğin yansıtılması ile
ilgisi yoktur.
Öyleyse davalı sorumlu tutulmalıdır. Sergilenen bu durum karşısında davanın reddine yönelik mahkeme kararı bozulmalıdır...) gerekçesiyle bozularak
dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece
önceki kararda direnilmiştir.
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TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği
anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara,
mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin
değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun
bulunan direnme kararının onanması gerekir.
SONUÇ:
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda
açıklanan nedenlerle ONANMASINA, karar verildi.(HGK, 23/9/1998 tarih ve
4-555/605 sayılı Kararı)

268

Yargıtay Kararlarında İfade Özgürlüğü

Davacının geçmişi ile ilgili olarak kendisine isnat edilen suç nedeniyle
yargılanarak beraat etmiş olmasına karşın, dava konusu haber/yazıda
Kahramanmaraş olayının sanığı olarak belirtilmesi, davacının siyasetçi
kişiliğini nedeniyle tazminata hükmedilmesini önlemektedir.
(E. 1998/4-765, K.1998/801, K.T.11.11.1998)
Taraflar arasındaki “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama
sonunda; Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesince kısmen kabulüne dair verilen
26.11.1996 gün ve 1995/971 E-1996/712 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar
vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 26.5.1997
gün ve 1997/1559-5622 sayılı ilamı ile; (... Davaya konu haber/yazı ile
davacının kişilik haklarına saldırıldığı iddiasıyla davalılar hakkında manevi
tazminat davası açılmış, yerel mahkeme davayı kısmen kabul etmiştir.
Aralık/1995 seçimleri öncesi, seçime katılacak bazı siyasal partiler arasında, seçim ittifakları gündeme gelmiş; Bu husus, kamuoyunu ilgilendiren
önde gelen konulardan olmuştur. Cem Boyner’in liderliğini üstlendiği YDH
(Yeni Demokrasi Hareketi), kendine özgü ve bir kısmıyla kamuoyu için
çarpıcı gelen düşünce ve projelerle toplum karşısın çıkmışken, ANAP’la ve
onunla seçim ittifakı yapan BBP ile birlikte seçime katılma girişimi yeni
tartışmalara yol açmıştır.
İşte, haber/yazı seçim ittifakı girişiminden dolayı Cem Boyner’in öfke
topladığını ve bunun neden kaynaklandığını okuruna haber olarak vermektedir. Partiler arasındaki görüş farklılıkları ve özellikle BBP mensubu
davacının da adının karıştığı yakın tarihe ilişkin Kahramanmaraş
olaylarının bu ittifak için engel diye düşünüldüğü, öfke topladığı
anlatılmaktadır.
Anılan olaylar nedeniyle davacı da suçlanmış, tutuklu kalmış ve nihayet ceza
davası hakkında beraatle sonuçlanmıştır. Elbette, bu bir adli gerçektir; kimse
sanıkla hükümlüyü karıştıramaz; aynı düzeyde tutamaz. Aksi bir eylem ve yazı
kişilik haklarına saldırıyı oluşturur. Ne var ki, politika alanında yer alıp ülkeyi
yönetme isteğinde olanlar, mahkeme kararlarının dışında ve ötesinde, toplum
içinde edindikleri imajdan haksız da olsa, kolay sıyrılamazlar. Bu yüzden sık sık
tartışmaların, eleştirilerin odağını oluştururlar. Siyaset sahnesinin kişileri,
kendilerine imajları ve eylemleri nedeniyle yönelen alkışlar kadar bazen sert
eleştirileri de işin gereği olarak karşılamak durumundadırlar.
Haber/yazıda davacı için “mahkum” değil “sanık” sözlerine yer verilmiştir.
Sanıklığı da adli bir gerçektir. Her ne kadar, sanık sıfatı dava sonucuna kadar
sürdürülen bir tanımlama ise de, politikacılar için, toplum içinde kendi alanında
iddialı kişiler için, bazı olaylarda bu değerlendirmelerin yapılması da onlar
yönünden kaçınılmaz bir durumdur.
Nitekim, gündemdeki bir kısım seçim ittifakları da gerçekleşmemiştir.
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Hal böyleyken, yerel mahkemenin davalıları tazminatla sorumlu tutması
doğru görülmemiştir....) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle,
yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDENLER: Davalılar vekili

Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği
anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara,
bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da
benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ:
Davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire
bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.’ un 419. maddesi gereğince BOZULMASINA, karar verildi.(HGK, 11.11.1998 tarih ve :4-765/ 801
sayılı Kararı)
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Davalı şahsın yazmış olduğu, aşağıda ilgili kısımları alıntılanan yazının,
hem gerçek dışı olması, hem de basın yoluyla şeref ve haysiyet veya özel
yaşamı ihlal eden bir olay açıklamasının söz konusu olması nedeniyle yazının
hukuka aykırılık taşıdığı açıktır.
(E.2001/4-118, K.2001/115, K.T.2/11/ 2000)
Taraflar arasındaki “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama
sonunda; Ankara Asliye 26. Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne
dair verilen 16.12.1999 gün ve 1998/610-818 sayılı kararın incelenmesi taraf
vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin
13.6.2000 gün ve 2000/2754-5826 sayılı ilamı ile (... Davalı olarak gösterilen
yayında yer alan ve “Başsavcının Görüşleri” başlıklı yazıda “Son sözü
yakında Yargıtay 8. Ceza Dairesi söyleyecek; işin ilginç yanı şimdi bazı
çevreler tarafından söylentiler çıkarılmış durumda, bunu en yetkili ağızlardan bile duyuyoruz. Tayyip verilen cezanın bozulması için bazı Yargıtay
Mensuplarına 5 milyon Dolar rüşvet dağıtılmış! “Biz buna güler geçeriz.”
Ayrıca “Erdoğan’ı affedin” başlıklı yazıda ise, “Yargıtay müthiş kulis
faaliyetine sahne olmaya başladı. Yargıtay ‘Erdoğan’ı affedin’ lobisi
tarafından ablukaya alındı. Bu lobinin Yargıtay’daki faaliyetleri bütün
hızıyla sürerken, başkent kulislerine, dosyayı görüşecek 8. Ceza Dairesi’nin
5 Üyesinden 2’sinin kararın bozulması eğilimine girdikleri iddiası yayıldı.
Yargı çevrelerine yakın kaynaklar... Dava dosyası Yargıtay’a ilk geldiğinde,
dairedeki eğilim, 4 üye onanması, 1 üye ise bozulması yönündeydi. Ancak bir
süre sonra kararın bozulması yönünde eğilim gösteren üye sayısı 2’ye
yükseldi”) biçimindedir.
Davacı bu sözler nedeniyle kişilik haklarının saldırıya uğradığını iddia
etmiştir. Bu yayın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının yargılanıp aldığı
bir cezanın, davacının da görev yaptığı Yargıtay 8. Ceza Dairesinde Temyiz
incelemesinin yapılacağı günlerde yapılmıştır. Aynı yönde diğer görsel ve yazılı
basında da gündeme gelmiştir. Sanığın kişiliği ve konumu, bu yargı kararının
toplumun birçok ve özellikle siyasi kesiminde öne çıkarılmasına neden teşkil
etmiştir. Kararın sonuçları da olayın gündemdeki önemini artırmıştır. Yine kararın
düşünce suçundan dolayı verilmiş olması da tüm kamuoyunu yakından
ilgilendirmiştir. İşte bundan dolayıdır ki, sanık hakkında verilen kararın kamuyu
yakından ilgilendirmesinin bir sonucu olarak gerek görsel ve gerekse yazılı yayın
organlarından yer almasına neden teşkil etmiştir. İşte bu ilgi nedeniyle yayın
organları tahminlerde bulunmak, kararın sonuçlarını değerlendirmek gereğini de
duymuşlardır. Bunun sonucu olarak kararı veren mahkeme ve temyiz incelemesini
yapacak olan daire ile ilgili açıklama ve değerlendirmeler yapılmıştır. Böyle tahmin
ve değerlendirme yapılması, Basın Yasasının 30. maddesine aykırılık teşkil edip
etmediği tartışılır ise de, bu aykırılık ancak anılan madde kapsamında
değerlendirilebilir. Yoksa salt bu yüzden davacının kişilik değerlerine saldırı
oluşacağı sonucu doğmaz. Tüm bu açıklamadan dolayı olayın yasal sınırları içinde
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kalınmak suretiyle açıklanmasında kamu yararı bulunduğu tartışmasızdır. Olayın
güncelliği kadar, yayınlanmasında kamu yararının varlığı bir olgu olarak kabul
edilebilir. Sorun, davaya konu edilen yayında, amacın aşılıp aşılmadığı, diğer bir
anlatımla yazının özü ile görünüşteki yayın biçiminin, yayın nedeninin yayın
sınırları içinde kalıp kalmadığıdır.
Bunun için yazıların değerlendirilmesinde zorunluluk vardır. 5.9.1998
gününde yayınlanan ve “Başsavcının görüşleri” başlıklı yazı; bütünü ile
okunduğunda, yargının etkinliği, verilen kararın hukuka uygunluğu anlatılmakta, buna karşın yargı için çıkarılan ve yukarıda yazılı olan davaya konu
edilen söz ve değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı, bunlara gülüp geçileceği
ifade edilmiştir. Yazı tümü ile okunduğunda normal ve orta düzeydeki bir
okuyucunun bunun dışında bir sonuç çıkarması düşünülemez.
Davaya konu edilen ve 6.9.1998 günlü “Erdoğan’ı affedin” başlıklı haberde
ise, sanık hakkında verilen kararın, Yargıtay’da bozulması için, işadamı,
politikacı ve hukukçuların bu kararın bozulması için Yargıtay’da kulis
yaptıkları, bu davranıştan Yargıtay üyelerinin sıkıntıya düştüğü belirtilmiş ve bu
bağlamda, kararın buna karşın onanacağı, ancak bir veya iki üyenin onamaya
karşı olduğunun söylendiği de yazılmıştır. Hatta, temyiz incelemesini yapacak
daire başkanının da açıklamasında, lobi ve baskıdan etkilenmeyeceklerini hukuk
kurallarının gereği ne ise onun yapılacağının yazıldığı görülmektedir. Yazının
başlığı, içeriği, içeriğindeki değerlendirmeler bütün ile göz önünde
tutulduğunda, lobinin ve baskının tüm Yargıtay içinde yürütüldüğü, davacının
görev yaptığı dairede değil genel bir lobi ve baskının bulunduğu anlatılmaktadır.
Hatta yazının bitirildiği bölümde, daire başkanının yaptığı değerlendirme ile,
dışardan gelecek baskılardan etkilenmeyecekleri belirtilmek suretiyle baskının
Yargıtay’a yönelik bulunduğu açıkça anlaşılmaktadır.
Açıklanan tüm bu hususlar ve dosya içindeki diğer kanıtlar gözetildiğinde,
yayında özle biçim arasındaki denge korunarak yayın yapıldığı, bunun sonucu
olarak da, davacının kişilik haklarının saldırıya uğramadığı, basının böyle bir
yayından dolayı, sorumluluğu yoluna gidilmesinde, basının var olma nedeninin
toplum açısından zararlı sonuçlar doğuracağı düşüncesi (ve gerekçesi ile
davanın reddedilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile yazılı biçimde hüküm
kurulması bozmayı gerektirmiştir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri
çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda
direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davalılar vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz
edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara,
mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle basının kamusal
görevi toplum yararları ile doğrudan veya olaylı ilgili tüm olaylar hakkında halkı
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objektif kurallar içinde kalarak en önemlisi gerçekleri yansıtacak biçimde
aydınlanmak olduğunda duraksamaya yer olmamalıdır.
Basının haber verme fonksiyonunu yerine getirirken kullanacağı hakkın, özel
hukuk alanında sınırı; gerçeklik, kamu yararı ve toplumsal ilgi, güncellik, konu
ile ifade arasında düşünsel bağlılık kuralları ile çizilmiş ve belirlenmiştir.
Hemen belirtelim ki bu koşullardan biri dahi bulunmazsa, yayın hukuka aykırı
duruma düşer ve üstün görülüp korunamaz.
Bu bağlamda ilkin değinelim ki; basın yoluyla şeref ve haysiyet veya özel
yaşamı ihlal eden kamu yararı amacına ilişkin bir olay açıklamasının hukuka
uygunluk yönünden değerlendirilmesi için gerçeğe uygun olması kaçınılmazdır.
Diğer bir anlatımla, şeref ve haysiyet veya özel yaşama (kişilik haklarına)
saldırı niteliğindeki gerçek dışı olayların açıklanması hiçbir zaman hukuka
uygunluk nedeninden yararlanamaz. Tamamen gerçek dışı yayınlar daima
hukuka aykırı olduğundan, ayrı; ne düşünce ne de basın özgürlüğü ile bağdaştırmak mümkün değildir. Dahası Kamu yararından söz edilemez. O nedenle
bir yayının içerik ve kapsam bakımından değerlendirilmesi ve uygun bir araç
olup olmadığının saptanmasında öncelikle gerçeğe uygun olup olmadığının
araştırılıp tespit edilmesi zorunludur. Yayının gerçeğe uygunluğunu kanıtlama
yükümü (Beyyine Külfeti) yayından sorumlu bulunanlara düşer. Bazı hallerde,
yayında bulunan kişi, açıklamanın gerçekliğini kesin olmayan sözlerle de öne
sürebilir. Bu durumlarda daha çok yayının gerçek dışı da olabileceğini belirten
veya ima eden ifadelere ağırlık verilir. Örneğin; Dava konusu somut ... yazıda
görüldüğü üzere; “Tayyib’e verilen cezanın bozulması için bazı Yargıtay
mensuplarına 5 milyon dolar rüşvet dağıtıldığı” belirtildikten sonra “biz buna güler
geçeriz” şeklinde kullanılan ifadede dendiği gibi. Hemen belirtmek önemlidir ki;
yayının bu şekil ve yöntemle açıklanmasında da hukuka aykırılığın varlığında kuşku
ve duraksamaya yer olmamalıdır. Bu aşamada, “biz buna güler geçeriz” sözleri
ancak yayında bulunanların kusurunun oranını belirlemede ancak bir unsur olarak
değerlendirilebilir.
Öte yandan; üstü kapalı da olsa, yayının davacıya amaçlandığının anlaşılması
durumunda davacının aktif husumet ehliyetine (matufiyet) sahip olduğunun
kabulü gerekir.
Az yukarıda açıklanan hukuk kuralları ve dayanakları ışığında; yargılamada
toplanan tüm delil ve veriler tahlil ve değerlendirilmiş sonuçta; yayının gerçek
dışı olduğu, tüm unsurları ile hukuka aykırılık oluşturduğu sonucuna
kavuşulmuştur. O nedenle yerel mahkemenin direnme kararı usule ve yasaya
uygundur, onanmalıdır.
SONUÇ:
Davalılar vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda
açıklanan nedenlerle ONANMASINA, karar verildi.(HGK, 14/2/2001 tarih ve
4-118/115 sayılı Kararı)
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Davalının “Paşa, Meclis’te bir garip tipti... Prusyalı General kişiliği fışkırıp
yayılıyordu. Havada uçan kuşları seyretmekle meşgulmuşçasına, bastığı
yerlere asla bakma tenezzülünde bulunmadan ve asasını yutmuş ya da
gövdesinin üst kısmı alçı kalıbına alınmış gibi dümdüz gidiyordu. Paşa ağzı
açık gülümsediği halde, dişlerini sıkıyor sandılar... Paşa’nın duruşu ve
nazarlarıyla sivilleri korkutması değildi...” tarzındaki değerlendirmeleri
hukuka aykırıdır, ağır saldırı teşkil eder ve tazminat talebinde bulunana
davacının Genelkurmay Başkanlığı ve daha sonra milletvekilliği yaparak
tanınması, davalıların sosyal çevre ve ekonomik durumu itibariyle zarurete
düşmeden hükmedilen tazminatı ödeme gücüne sahip olması, takdir edilen
miktarın hukuka uygun olduğunu göstermektedir.
(E.2003/4-58, K.2003/46, K.T.20.04.2003)
Taraflar arasında “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;
Ankara Asliye 7. Hukuk Mahkemesi’nce davanın kısmen kabul, kısmen reddine
dair verilen 08.02.2001 gün ve 2000/832 E- 2001/59 K.sayılı kararın
incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk
Dairesi’nin 29.11.2001 gün ve 2001/6889-11779 sayılı ilamiyle; (...kişilik
hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminata
hükmedilmesini isteyebilir. Hakim manevi tazminatın miktarını tayin
ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur
oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik
durumlarını da dikkate almalıdır. Miktarın belirlenmesinde her olaya göre
değişebilecek özel hal ve şartların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını
etkileyecek nedenleri karar yerinde objektif olarak göstermelidir. Çünkü kanunun
takdir hakkı verdiği hususlarda hakimin hak ve nispetle hüküm vereceği
Medeni Kanunun 4. maddesinde belirtilmiştir. Hükmedilecek bu para, zarara
uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir
fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi mamelek
hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu
tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar,
mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için
gerekli olan kadar olmalıdır.
Davaya konu olan işte davacı tarafından açılan dava üzerine daha önce
mahkemece hüküm altına alınan on milyar lira manevi tazminatın çok
fazla olduğu belirtilmiştir. Gerekçe olarak da yukarıdaki ilkeler ve kitapta
yazılan konuların içeriği gösterilmiştir. Mahkemece bozmaya uyulduktan
sonra yedi milyar lira tazminata karar verilmiştir. Davacı için davaya konu
edilen yazıların pek çoğunun görünürdeki ve bu bağlamda davacının daha
önce yürüttüğü görevi sırasındaki söz ve davranışlarına uygunluk
taşımaktadır. Yazarın bunun dışında kalan ve davacının fiziksel özelliklerinin
kitapta yer alıp değerlendirme yapılmasında kamu yararı bulunmadığı için
tazminatın gerekliliği düşünülmüştür. Davacı daha önce asker kişi olmasına
karşın sonradan politikacı kimliği ile eleştirilerin de hedefi olması doğaldır. Bir
kimsenin politik bir kimlik taşıması o kimsenin geçmişteki ve içinde bulunduğu
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durumun topluma sunulması ve eleştirilmesinde kamu yararı bulunmaktadır.
Bu bakımdan daha önce verilen ve yerel mahkemece uyulan bozma kararında
hüküm altına alınan tazminatın çok fazla olduğu belirtildiğinde ve bozmaya da
uyulmuş olmasına karşın eski miktara yakın bir tazminata karar verilmesi
bozmaya uymanın amacına uygun olmadığı sonucun varılmalıdır. Bu nedenle
somut olayın özelliği ve yukarıda ilkelerde tekrar değerlendirerek daha alt
düzeyde tazminata hükmetmek üzere kararın yeniden bozulması gerekir...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerin çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama
sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davalılar vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI:
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği
anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği düşünüldü;
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara,
mahkeme kararında açıklanan nedenlere ve özellikle “Bir Dönemin Türk
Büyükleri” isimli kitabın “ŞAK-TAK PAŞA” başlıklı bölümünde yazılan,
“Paşa, Meclis’te bir garip tipti... Prusyalı General kişiliği fışkırıp yayılıyordu. Havada uçan kuşları seyretmekle meşgulmuşçasına, bastığı yerlere
asla bakma tenezzülünde bulunmadan ve asasını yutmuş ya da gövdesinin
üst kısmı alçı kalıbına alınmış gibi dümdüz gidiyordu. Paşa ağzı açık
gülümsediği halde, dişlerini sıkıyor sandılar... Paşa’nın duruşu ve
nazarlarıyla sivilleri korkutması değildi...” tarzındaki değerlendirmelerin
hukuka aykırı ve ağır saldırı teşkil etmesine, yazıda davacının fiziksel
özelliklerinin gülünç ve korkutucu bir tasvirle değerlendirilmiş olmasının
tecavüzün ağırlığını artırmasına yine davacının önce Genelkurmay Başkanlığı ve
daha sonra milletvekilliği yaparak tanınmasının tecavüzün ağırlığını oluşturmada bir
diğer önemli faktör olmasına, davalıların sosyal çevre ve ekonomik durumu
itibariyle zarurete düşmeden hükmedilen tazminatı ödeme gücüne sahip olduklarının
anlaşılmasına göre, davacı yararına hükmedilen 7.000.000.000 TL. manevi tazminat
miktarı makuldür. Usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması
gerekir.
SONUÇ:
Davalılar vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda
açıklanan nedenlerle ONANMASINA karar verildi.(HGK, 29.1.2003 tarih ve 458/46 sayılı Kararı)
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Davalının “Selanikli biri benim atam olamaz. Ben veled-i zina değilim; (benim
babam Batumlu Mustafa Kemal) kendini kanunla Türk atası ilan etti”
biçiminde sözler söylediğini basından öğrendiğini; böyle bir davranışın kişilik
haklarına saldırı oluşturduğunu bildirerek dava açan kişinin, Atatürk ile
arasında nesep bağı bulunmaması gerekçesiyle davanın reddedilmesi,
Atatürk ile tüm Türk vatandaşları arasındaki bağlantının anayasaca
kurulmuş olmasından dolayı isabetsizdir.
(E.1994/6361, K.1995/4352, K.T.23.5.1995)
Taraflar arasındaki manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda,
ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine ilişkin hüküm davacı Eralp
Özgen tarafından her ne kadar duruşma istekli olarak temyiz edilmiş ise de
H.M.U.K.’un 3156 sayılı kanunla değişik 438. maddesinin birinci fıkrası ve ek
2. maddesi hükümlerince duruşma istediğinin reddine ve incelemenin kağıtlar
üzerinde yapılmasına oybirliğiyle karar verildikten temyiz isteğinin süresinde
olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor okunduktan
sonra dava dosyası incelendi ve gereği konuşuldu:
Davacı, davalının bir kısım milletvekili ile birlikte Atatürk’e suikast planı
yapanların itibarlarının geri verilmesini sağlamak amacı ile TBMM’ne önerge
verdiğini, davalının bu önergeden sonra 24.2.1994’deki basın toplantısında
“Selanikli biri benim atam olamaz. Ben veled-i zina değilim; (benim babam
Batumlu Mustafa Kemal) kendini kanunla Türk atası ilan etti” biçiminde
sözler söylediğini basın organlarından öğrendiğini; böyle bir davranışın kişilik
haklarına saldırı oluşturduğunu bildirerek davalının manevi tazminatla
sorumlu tutulmasını; kınanmasını ve kınamanın yayın yoluyla duyurulmasını
istemiştir.
Davalı, basın organlarında görülen yayının doğruyu yansıtmadığını; belirtilen
sözleri söylemediğini; o nedenle davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Yerel mahkeme, davacıyla Atatürk arasında nesep bağı bulunmamasını
ve kişilik haklarının yansıma yoluyla zedeleneceği gerekçesiyle davalının
sorumlu tutulamayacağını öne sürerek davayı reddetmiştir.
Oysa, ileri sürülen sözlerin davalıya ait olduğunun benimsenmesi durumunda
matufiyet iki yönlü gerçekleşmiş olur. Birincisi, doğrudan kişilik haklarına
saldırıdır: Atatürk’ü benimsemek zina ürünü olma gibi yorumlanmıştır. Toplum
için söylenen sözler bakımından bireylerin dava açamamaları, o toplumun küme
niteliğiyle ilgilidir. Olayda büyük Türk Ulusu ve onun bireyi olma söz
konusudur. İkincisi, Atatürk’e yönelen sözler dolayısıyla kişilik haklarına
saldırıdır. Atatürk’ün doğum yerinin Selanik olması ve kendisini kanunla Ata
ilan etmesi, küçültücü bir olgu olarak ele alınmıştır.
Anayasa’nın 176. maddesi gereğince başlangıç kısmı, Anayasa metni kapsamındadır. Başlangıç kısmının üç, on ve on birinci paragrafları şöyledir: Ana-yasa,
“Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün
belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O’nun İnkılap ve İlkeleri doğ-rultusunda;
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anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp
uygulanmak üzere, Türk Milleti tarafından, demokrasiye aşık Türk evlatlarının
vatan ve millet ve sevgisine emanet ve tevdi olunur.”
Anayasa, bayrakta olduğu gibi Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyetindeki
yerini belirlemiş; Türk evladı ile bağlantısını kurmuş ve O’na karşı
görevlerini ise vatan ve millet sevgisine emanet etmiştir. Böylece Anayasal
bağlantıyla ve yukarıda açıklanan nedenle davacı, Atatürk konusunda aktif
husumet ehliyetine sahip olmaktadır. Öyleyse isteği incelenmelidir.
Yerel mahkemece, bu düzenleniş ve doğrudan davacının kişilik haklarına
saldırının varlığı gözetilmeksizin davanın, aktif husumet yokluğu nedeni ile
reddedilmiş olması, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın, gösterilen nedenlerle ve oyçokluğuyla
BOZULMASINA gününde karar verildi.(4.H.D., 23.5.1995 tarih ve 6361/4352
sayılı İlamı)

Karşı Oy Açıklaması
Dava, Borçlar Kanununun 49/1. maddesi uyarınca manevi tazminat ile aynı
maddenin son fıkrasına göre de tecavüzün kınanmasına karar verilerek bu
kararın görsel ve yazılı basın yolu ile ilanı istemlerine ilişkindir.
Dava dilekçesinde, davada dayanılan nedenler gayet net ve veciz bir şekilde
açıklanmışlardır.
Mahkemece, olay tarihindeki davalının sıfatı ve uyuşmazlığın esası hakkındaki iddia ve savunma üzerinde durulmaksızın, davacının yansıma suretiyle
zarar gören kişi durumunda bulunduğu ve Atatürk’le nesep bağı olmaması
nedeniyle dava açmakta sıfatı ve hukuki yararı bulunmadığı gerekçesiyle aktif
husumet nedeniyle dava reddedilmiştir.
Yüce Atatürk’e yönelik sözlerin davalı tarafından sarf edildiğinin sübut
bulması ve mahkemece de bu sözlerin davacı gibi yorumlanması durumunda;
davacı, dolayısıyla değil, doğrudan doğruya zarar gören kişi olarak kabul
edilmelidir. Çünkü Yüce Atatürk, her Türk Vatandaşı için bir “Milli Önder” ve
“Manevi Ata”dır. Onun manevi kişiliğine saldırı, her Türk Vatanda-şının ölen ana
ve babası gibi çok yakınlarına saldırı ile eşdeğerdedir. Bu bakım-dan mahkemenin,
davacının Atatürk’le nesep bağı bulunmadığı için davada sı-fatı olamayacağı
yolundaki görüşünü benimsemek de mümkün değildir.
Ancak Hukuk düzenimiz herhangi bir fiilden meydana gelen bütün zararları
değil, fakat söz konusu fiil ile hukuk bakımından bağlantı halinde bulunan
zararların giderilmesini uygun görmektedir. Bugün sorumluluk hukuku
açısından uygun illiyet bağı teorisi ile hukuka aykırılık bağı teorisi özel hukuk
alanında uygulanmaktadır. Uygun illiyet bağı teorisi, faili, ilke olarak yalnız
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olayların normal akışına ve hayat tecrübelerine uygun olan sonuçlardan sorumlu
tutar ve iki fonksiyonu vardır: bunlar, sorumluluğu kurma fonksiyonu ile
sorumluluğu sınırlama fonksiyonudur. Uygulamada bu teoriyle sorumluluğun
kapsamı belirlenirken, dolaylı zarar ile doğrudan doğruya zarar ayırımı
yapılmakta ve buna göre çözüme gidilmekte iken, son zamanlarda böyle bir
ayırıma gidilmeksizin ve bu kavramlar terk edilmek suretiyle ve uygun illiyet
bağının yetersiz kaldığı durumlarda ve onunla birlikte uygulanmak üzere;
hukuka aykırılık bağı teorisi kabul edilmiştir.
Avusturya ve sonradan Alman hukukçuları tarafından geliştirilen hukuka aykırılık bağı teorisi; İsviçre Federal Mahkemesi ve Yargıtay tarafından da benimsenmiştir. Teorinin amacı, sorumluluğu sınırlamaktır. Bu teoriyle mevcut sorumluluk şartına yeni bir şart ilave edilmektedir. Hukuka aykırılık dışında müta-laa
edilmesi gereken bu şart, “hukuka aykırılık bağı” şartıdır. Doktrinde bu teo-riye
“Normun koruma amacı teorisi” adı da verilmektedir. (Prof. Dr. Fikret Eren,
Hukuka Aykırılık Bağı veya Normun Koruma Amacı Teorisi, Prof. Dr. Mahmut
Koloğlu’ya 70’inci Yaş Armağanı, Ankara-1975, sh.461 vd.; Prof. Dr. Haluk
Erdoğan, Hukuka Aykırılık Bağı, Sorumluluk Hukukunda Yeni Geliş-meler I.
Sempozyumu (MHE), Ankara, 22-23 Ekim 1977 sh. 5 vd. Fakülteler Matbaası
1980) Gerçekten de sorumluluğu doğuran davranış veya olay ile uy-gun illiyet bağı
içinde olan zararlar, ihlal edilen normun koruması alanına giri-yorsa tazmin borcu
doğurmaktadır. Bir davranış hukuka aykırı olsa bile, bundan doğan zararlı sonuçlar,
ihlal edilen normun koruması alanına girmiyorsa, so-rumluluk, hukuka aykırılık
bağı mevcut olmadığı için, söz konusu olamaz. Zira hukuka aykırılık kavramı
davranışa ilişkin olduğu halde, normun koruma amacı teorisi zararlı sonuca ilişkin
bulunmaktadır. Her normun konusu, korunacak şa-hıs veya şahıslar çevresi, ihlali
yasaklanan belirli varlıklar ve nihayet bu şahıs veya varlıklara verilecek zarar (ihlal)
tarzı ile sınırlıdır. Eğer ihlal edilen norm, belirli bir şahsi veya hukuki varlığı
korumak yahut da zarar tarzını yasaklamak, önle-mek için düzenlenmemişse, bir
zarar gerçekleşmiş olsa bile, zarar veren hukuken sorumlu olmaz. Esasen, hukuka
aykırılık bağı teorisinin amacı ve fonksiyonu da bundan ibarettir. Bu nedenlerle
zarar gören, her şeyden önce, kanunun veya ih-lal edilen normun koruma amacını
güttüğü şahıs veya şahıslar çevresine dahil ol-malıdır. İhlal edilen normun koruma
amacını güttüğü şahıs veya şahıslar çevresine dahil olmayan bir kimse, zarara uğramış
olsa bile, tazminat talebinde bulunamaz.
İddiaya göre, davalının ihlal ettiği norm, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine
İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’dur. Yukarda da açıklandığı üzere, bu kanunun
çevresi, Yüce Atatürk’ün manevi kişiliğine verilen zararla sınırlıdır. Davacının
manevi zararının da bu kanunun koruma amacı içinde kabul edilmesi ve
kanunun bu şekilde yorumlanması halinde ise, dava ehliyeti bulunan her Türk
Vatandaşına manevi tazminat davası açma hakkını tanıma gibi bir sonuç hasıl
olur ki, haksız fiil faili altından kalkamayacağı çok ağır bir tazminat borcu altına
girer ve bu da hukuken kabul edilebilecek bir sonuç olamaz. Zira hukukta ifrat
büyük haksızlık yaratır.
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Açıklanan hukuki olgular karşısında, olayda davacı yönünden hukuka aykırılık bağı koşulu gerçekleşmediğinden, mahkemece manevi tazminat isteminin
reddedilmiş olması sonucu itibariyle doğrudur.
Davacının, tecavüzün kınanmasına karar verilerek bu kararın görsel ve yazılı
basın yolu ile ilanı istemine gelince; Böyle bir kararın verilebilmesi için de
manevi tazminat davasında aranan koşulların bulunması gerekir. (Prof. Dr.
Kemal Oğuzman, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağanı Ankara
1990’daki makalesi, sh.25) Ancak, M.K.’nın 24/a maddesi uyarınca sona
ermesine rağmen etkisi devam eden tecavüzün hukuka aykırılığının tespitini ve
gerekiyorsa kararın yayımlanmasını ya da üçüncü kişilere bildirilmesini davacı
talep edebilir durumdadır; hukuka aykırılığın tespiti ve tespit kararının
yayınlanmasında B.K.’nın 49. maddesindeki koşullar aranmaz. (Oğuzman, aynı
makale, sh.25) Bir davranış, olayımızda olduğu gibi, birden fazla kişinin
şahsiyet hakkına tecavüz teşkil ediyorsa, bu yoldaki ir karardan diğer mağdurlar
da fiilen yararlanmış ve manen tatmin edilmiş olurlar. Mahkemece, çoğun içinde
azın da varlığı ilkesi gözetilip, işin esası bu yönden incelenerek davalının
davranışının anılan 24/a maddeye göre hukuka aykırı olup olmadığı üzerinde
durulmadan, yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmuş olması nedeniyle ise kararın
bozulması görüşündeyim.
Başkan
Cahit Keskin
GEREKÇEYE İLİŞKİN KARŞI OY YAZISI:
Davacı, davalının milletvekili sıfatı ile yaptığı bir basın toplantısında Atatürk’le
ilgili olarak, “Selanikli biri benim atam olamaz. Ben veled-i zina değilim.
Benim babam Batumlu Mustafa Kemal, kendini kanunla Türk Atası ilan etti”
sözlerini kullandığını, bu davranışı ile hem Atatürk’e ve hem de O’nun devrim
ve ilkelerine inanan ve O’nu Ata olarak kabul eden kendisinin de bu yüzden
kişilik haklarının saldırıya uğradığını belirterek, bu saldırının kınanmasını,
kararın yazılı ve görsel basında yayınlanmasını ve ayrıca da, 2.500.000 lira
manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı yan cevabında, iddia dilen sözleri kullanmadığını, kaldı ki TBMM’de
kullandığı sözlerden dolayı da cezai ve hukuki sorumluluğunun olamayaca-ğını
belirterek istemin reddini savunmuştur.
Mahkeme, doğrudan davacının kişilik haklarına bir saldırının olmadığını,
davacı ile Atatürk arasında kan bağı da bulunmadığını, bu nedenle de dava
açmada hukuki yararı ve sıfatı olmadığını gerekçe göstererek isteğin reddi
biçiminde hüküm kurmuştur.
Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Aşağıda belirteceğim nedenlerden dolayı, yerel mahkeme kararının bozulmasına ilişkin olarak varılan sonuca katılmamla birlikte, bozmada yer alan ve
salt Anayasanın başlangıç kısmında Atatürk’ün yerini belirleyen ilkeler itiba-
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riyle saldırının var olduğu gerekçesine ve tespitine katılamıyorum. Çünkü
bozma ilamında yazılan gerekçeye göre, sanki Anayasanın başlangıç kısmın-da
Atatürk’ten söz edilmemiş olsa idi, bu saldırının varlığı kabul edilmeye-cekmiş
gibi bir sonuç çıkmaktadır. Kaldı ki, Anayasanın sözü edilen parag-raflarında,
Atatürk’ün şahsı değil, devletin oluşumunda koyduğu ilkelerin koruma altına
alınması ve uyulması istenmiştir. Bunun için de hedefler konul-muş ve bu hedeflere
varmak için de Atatürk’ün koyduğu bazı ilkelerin de göz-den uzak tutulmaması
gerektiği ifade olunmuştur. Bundan dolayıdır ki, salt Anayasanın başlangıç
kısmından hareketle saldırının var olduğu sonucuna var-mak, olayla ilgisi olmayan
siyasi nitelik taşıyan bir metni B.K.’ nın özel nitelik ta-şıyan hükümlerinin yerine
koyup uygulamak gibi bir sonuç doğuracaktır.
Somut olayda davacı, M.K.’nın 24. maddesinde düzenlenen ve koruma altına
alınan kişilik haklarının saldırıya uğradığını belirterek, B.K.’nın 49.
maddesindeki yaptırımın uygulanmasını istemiştir.
Davalı tarafından söylendiği iddia edilen beyanı göz önünde tutulduğunda,
“Atatürk” kelimesinin “Türk atası” anlamına geleceğinden hareketle, “ben veled-i
zina değilim, benim babam Batumlu .... dır” der. Diğer bir anlatımla “Ata-türk’ün”
kendi atası olamayacağını, ırsi bir bağı bulunmadığını ifade etmiştir.
İnceleme yapıldığında “Atatürk” soyadının Mustafa Kemal’e 24.11.1934
tarihli ve 2587 sayılı yasa ile verildiği görülecektir. Anılan soyadın verilmesi de,
O’nun bir ulusu biyolojik olarak doğurmadığı gerçek ise de, var olan bir ulusu
düşmanlardan kısa bir sürede kurtarması ve yaşama geçirmesi, özgürlüğünü,
yazı dilini ve yönetim biçimini sağladığı gerekçesine dayanmaktadır. Anılan
gerekçeden ve gerçekte her Türk’ün “Atatürk’ün ırsından geldiği” anlamı
çıkarılamaz. Belirtilen soyadın verilmesindeki amaç, bir mihnet ve teşekkürün
sonucudur. Hatta bu soyadın başkaları tarafından aynen veya önüne, arkasına
sözcükler eklenmek suretiyle kullanılmasının yasaklandığına ilişkin, 2622 sayılı
yasa da 17.12.1934 tarihinde kabul edilmiş ve bu yasa hükümlerinin 2587 sayılı
yasanın kabul tarihinden ve geriye etkili olarak yürürlüğe gireceği ifade
olunmuştur.
Durum ve düzenleme bu şekilde olmasına karşın davalı, sanki Atatürk’ün tüm
Türklerin sihri atası olarak kabul edilmiş gibi, kendisinin zina ürünü olma-dığını,
O’nu Ata olarak kabul edenlerin zina ürünü imiş gibi bir sonucu amaç-lamıştır.
Kullanılan sözlerden bu sonucu çıkarmak mümkündür. İşte bundan dolayıdır ki,
kendini Türk olarak kabul eden davacı, Atatürk’le ırsi bir bağı ol-mamakla birlikte,
Atatürk’e verilen soyadının amacına uygun olarak O’nu Ata kabul ettiğini, Atatürk
soyadının ırsi durum için söz konusu olamayacağını, zina ürünü de olmadığını,
davalının bu sözleri ile kişilik haklarının doğrudan doğ-ruya saldırıya uğradığını
iddia etmiştir. Bu iddia doğrudur. Çünkü anılan soyad, ırsi bağdan dolayı değil,
yapılan hizmetler sonucu verilmiştir.
Öte yandan Atatürk, herkesçe bilinen hizmetleri yapmıştır. Türkiye
Cumhuriyetinin temelini atan ve kuran O’dur. Tüm dünyada Atatürk denince
akla Türkiye, Türkiye denince de Atatürk gelmektedir. Her Ulusun kendisi için
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kurtarıcı olarak gördüğü kişi ve kişiler mevcuttur. Türk Ulusunun yaratıcısı,
kurtarıcısı ve Türk Devletinin kurucusu da Atatürk olduğu herkesçe
bilinmektedir veya bilinmesi gerekir. Bundan dolayıdır ki, her Türk vatandaşı
O’nun hizmetlerine ve manevi varlığına büyük saygı duyar. Bu gün her Türk
çocuğu ve genci O’nun sözleri ve ilkeleri yetiştirilmektedir. Bunların doğru veya
yanlış olması tartışılabilir. Ancak bu tartışmanın ve sınırın dışına çıkarak, hiç de
gerek yokken, O’nun kişiliğini ve Türk insanı üzerindeki etkinliğini
zayıflatacak, hatta yok sayacak beyanlarda bulunmak, O’na inanan, O’nu rehber
olarak kabul eden kişiler üzerinde doğrudan doğruya bir duraksama, hatta bir
yıkım yaratabilir. Gerçekten kişi veya kişiler yıllarca bağlı kaldığı değerlerle
alay edilmesinden dolayı sarsılabilir. Böyle bir sonucun, O kişinin manevi ve
moral gücü üzerinde olumsuz etkileri meydana getireceği tartışmasız kabul
edilmelidir. İnsan kişiliğinin ve gücünün bir maddi bir de manevi dayanağı
bulunmaktadır. bir kimse salt maddi yönü ile güçle-nemez. Manevi ve ruhsal
gücün de kişilik üzerindeki etkileri inkar edilemez.
Şu duruma göre davacının, yansıma yoluyla değil, doğrudan doğruya zarara
uğradığı kabul edilmelidir.
Somut olayda davacı son derece iyi niyetle ve içtenlikle hareket etmiştir.
Manevi zarar olarak bu günkü paranın alım gücü itibariyle sembolik bir miktar
paranın ödetilmesini isterken, davalının kınanmasını da talep etmiştir. Bununla
davacının zenginleşmeyi amaçlamadığı açıktır. Mahkemenin somut olayın
özelliğini gözeterek ve çoğun içinde azın da bulunduğu ilkesi uyarınca, en
azından davalı hakkında B.K.’nın 49. maddesinin son fıkrası uyarınca saldırıyı
kınayan yönde bir hüküm kurması gerekirdi.
Aslında, somut olay itibariyle zarar görenin olaydaki durumu ile zarar verenin hedefi göz önünde tutularak, davacı talebi bir miktar paranın tahsilini
istemekten öte, davalı eyleminin hukuka aykırılığının tespiti ile onun kınanmasına yönelik bir istem olarak kabul edilebilir. Aksi halde, sayısız davaların açılmasına ve davalının altından çıkamayacağı, böylece etkisiz kalacak
yargı kararları ile karşılaşılabilinir. Bundan dolayıdır ki, somut olaydaki özelliği
taşıyan davalarda, tazminat hukukunda belirtildiği anlamda davacı tarafın
mamelekinde bir azalmanın olması varsayımı çok zayıf bir ihtimaldir. Bu yön
gözetilerek öncelikle, tazminat yerine, B.K.’nın 49. maddesinin son fıkrasında
öngörülen önlemlerden birine karar verilmesinin hukuka daha uygun olacağı
açıktır. Böyle bir kararla, hem hukuka aykırılık saptanmış olmakta ve hem de,
davalının sorumlu tutulacağı manevi tazminatın çokluğu nedeniyle mahkeme
kararlarının etkisizliği önlenmiş olacaktır. Açıkladığım bu hukuki dayanak
nedeniyle, yansıma yoluyla zarar görenin, tazminat istemesinin de güçlüğü
ortadan kalkmış olacaktır. Bu nedenle de mahkemenin bu nitelikteki davalarda
ve özellikle de bu davada B.K.’nın 49. maddesinin son fıkrasındaki önlemlerden
birine hükmetmesinin hukuka daha uygun olacağı kanaatini taşımaktayım.
O halde kararın, belirttiğim gerekçe ile bozulması gerektiği kanısında olduğumdan, çoğunluğun bozma gerekçesini yeterli ve doyurucu görmüyorum ve
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katılamıyorum.
kanaatindeyim.

Açıkladığım

gerekçe

ile

kararın

bozulması

gerektiği

Üye
Bilal Kartal
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Davalının, aşağıdaki kararda alıntılanan sözlerinden dolayı manevi
tazminat miktarı tayin edilirken, saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği
yanında tarafların kusur oranının, sıfatının, işgal ettikleri makamın ve
diğer sosyal ve ekonomik durumlarının da dikkate alınması
gerekeceğinden, dava konusu olay için takdir edilen miktar fazla olup,
verilen karar isabetsizdir.
(E.1998/3857, K.1998/7526, K.T.8.10.1998)
Taraflar arasındaki yayın yoluyla kişilik haklarına saldırıda bulunulmaktan
doğan tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı 750.000.000 lira manevi tazminatın 13.11.1996 yayın tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
fazlaya dair manevi tazminat isteği ile diğer isteklerinin reddine ilişkin hükmün
süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine tetkik hakimi
tarafından düzenlenen rapor okunduktan sonra dosya incelendi gereği
görüşüldü:
Kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi
tazminata hükmedilmesini isteyebilir. Hakim manevi tazminatın miktarını
tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların
kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik
durumlarını da dikkate almalıdır. Miktarın bulunacağı da gözetilerek
takdir hakkını etkileyecek nedenleri karar yerinde objektif olarak
göstermelidir. Çünkü kanunun takdir hakkı verdiği hususlarda hakimin
hak ve nısfetle hüküm vereceği M.K.’nın 4. maddesinde belirtilmiştir.
Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı
gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir
ceza olmadığı gibi mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç
edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir.
Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun
etkisine ulaşmak için gerekli oran kadar olmalıdır.
Davaya konu olan işte tarafların siyasi konumu, kullanılan sözler ve yukarıdaki ilkeler gözetildiğinde hükmolunan miktar fazladır. Daha alt düzeyde
manevi tazminata hükmedilmek üzere karar bozulmalıdır.
SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA karar verildi.

KARŞI OY YAZISI:
Davalının davacı için söylediği ve davaya konu edilen sözler şunlardır:
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“Mafya, siyasi bağlantısı olmadıktan sonra mafya olmaz. Siyasi
bağlantısı olmak üzere gayrimeşru ilişkilerin belgesi, ancak
malvarlıklarıdır. Bir kişinin milletvekili olduğu ya da kamu görevine
getirildiği dönemdeki malvarlığı ile aradan çok uzun zaman geçtikten
sonraki malvarlığı arasında çok önemli farklılıklar varsa bu, mafya
olduğunun bir belgesidir. Ben artık T. Ç.’e inanmıyorum. Ç., ortamın
gayrimeşruluğu nedeniyle başbakanlık yaptı. Yani gayrimeşru bir ortamın
içerisinde başbakanlık yapabilir. Ortam böyle olmasa, kanunlar çalışsa,
hukukun üstünlüğü esas alınsa, özellikle üst makamlar görevlerini yerine
getirseler Ç. bu ülkede başbakanlık yapamaz, kaçacak delik arar. Tansu Ç.,
milletvekili olmadan önceki malvarlığı ile bugünkü malvarlığı arasındaki
farkı açıklayamayan bir kişi. Serveti maaşlarla elde edilebilecek bir birikim
değildir. Milletvekili olmadan önceki malvarlığının kazancıyla da elde
edilebilecek bir birikim değil. Bunlar nereden geliyor? Bunlar, ancak
gayrimeşru ilişkilerle elde edilebilecek miktarlardır.”
Davalı, bu açıklaması ile, davacı için şu değerlendirmelerde bulunmaktadır:
- Bir kimsenin normal gelirinin üstünde, malvarlığına sahip olması, ancak
mafya türü bir davranışla mümkün olabilir.
- Mafya, siyasetçi ile bağlantısı olmadan gelişemez.
- Davacının mafya ile ilişkisi olduğunun kanıtı, malvarlığının geldiği düzeydir.
- Malvarlığının kaynağı kanıtlanamadığına göre, bunun karanlık ilişkiler
sonucu elde edildiği düşüncesini doğurur.
-Ben artık ,davacıyı kastederek, T. Ç.’e inanmıyorum.
- Ülkede, hukukun hakimiyeti olsa böyle kişiler başbakanlık yapamazlar.
Kısaca davalı demektedir ki, ülkede hukuk kuralları uygulanamadığı için
davacı, meşru olmayan yollarla servetini artırmış ve başbakan olmuştur.
Davacı başbakan, davalı da o dönemde faili bilinmeyen siyasi nitelikli adam
öldürmelerin failini araştırmakla görevli komisyonun başkanıdır. Siyasilerden
bazıları ile mafya ve mafya denen kimseleri takip ve yakalamakla görevli
kamunun güvenlik örgütlerinde görevli bazı kişiler el ve işbirliği içine girmek
suretiyle, haksız kazanç elde ettiklerine dair yayınlar, haberler yayılmış ve bu
yüzden de soruşturmalar açılmıştır. Bu kişiler amaçlarına varmak için de pek
çok hukuk dışı eylemler gerçekleştirmişlerdir. Davacının da adı bu siyasiler
arasında geçmektedir. Hatta siyasiler arasındaki konumu da, onun ön plana
çıkarılması sonucunu doğurmaktadır. Ülkenin başbakanıdır. Aynı davanın
malvarlığı konusunda pek çok spekülasyonlar yapılmaktadır. Davacı da mafya
içinde yer almış bir kişinin yaptıklarına verdiği beyanatlarla o kişiye sahip çıkmıştır.
Ayrıca davacının, malvarlığının gerçek kaynağını açıklayamadığı ve bu konudaki
hesabı veremediği kanaati yaygın bir hale gelmiştir.
Davacının malvarlığının kaynağının karanlık ilişkiler sonucu elde edilmiş
olabileceğini, bunun da, çete-mafya ilişkisi ile olanaklı olunabileceğini düşünen
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davalı bu açıklamayı yapmıştır. Davacının malvarlığının kaynağını açıklamaktan
ısrarla kaçınması, yaptığı açıklamaların da doyurucu olmaması ister istemez, bu tür
soruların akla gelmesine neden olmaktadır. Davacı siyasi kişiliği bulunan ve
topluma örnek olması gereken bir kimsedir. Her yönüyle kendini topluma sunmuş
ve hukuk kuralları içinde kalmak koşulu ile topluma hizmeti amaçlamakla görev
yapan bir kimse konumundadır. Geçmişi ve geleceği ile gerçek yönünü, niyetini,
çabasını amacını açık biçimde topluma sunmakla yükümlüdür.
Davacı böyle davranmayınca, toplumun her kesiminden, basından kuşkuların
ortaya çıkması doğaldır. İşte davalı da siyasi görevi ve konumu itibariyle bu
kuşkusunu ve tespitlerini belirtmiştir. Yapılan bu belirtmelerde somut olay
itibariyle hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Hukuka aykırılığın olmadığı yerde,
kişilik haklarına saldırıdan da söz edilemez.
Daire çoğunluğunun bozma ilamından da bu sonuca varmak mümkündür. Şöyle
ki, davacı bir başbakandır. Davalının yaptığı açıklamalar da kişilik haklarına ağır bir
saldırı olduğu kabul edilmesine rağmen , davacı yararına hükmedilen tazminat
miktarı 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) liradır. Daire çoğunluğu, bu miktarın fazla
olduğuna karar vermekle açıklamaların doğruluğunu kabul etmiş bulunmaktadır.
Yoksa bu konumdaki bir kişi için paranın bugünkü alım gücü gözetildiğinde, takdir
edilen tazminatın fazla olmadığı açıktır.
Açıkladığım nedenlerden dolayı, davalının yaptığı açıklamalarda, davacının
konumu itibariyle saldırı bulunmadığı kanaatindeyim. Dava reddedilmek üzere
kararın bozulması gerektiği düşüncesindeyim. Bu nedenle çoğunluğun bozma
gerekçesine katılamıyorum. 8.10.1998.
Başkan
Bilal Kartal
(4.H.D., 8.10.1998 tarih ve 3857/7526 sayılı İlamı)
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Dava konusu olayla ilgili tarafların iddialarının açıklığa kavuşması
bakımından, deliller toplanıp hüküm yerinde tartışılmaması ve yeterli
araştırma ve inceleme yapılmadan karar verilmiş olması nedeniyle takdir
edilen tazminat yerinde değildir.
(E.1998/6281, K.1998/10603, K.T.22.12.1998)
Taraflar arasındaki yayın yoluyla kişilik haklarına saldırıda bulunulmaktan
doğan tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı 1.600.000.000 lira manevi tazminatın 20.7.1997 yayın tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen
alınarak davacılara ödenmesine, ilişkin hükmün davalılar avukatı tarafından
duruşma istekli olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı
gönderilmişti. Belli günde temyiz eden davalılar adlarına Avukat Ali Kalkan
gelmiş, diğer taraftan davacılar adlarına kimse gelmemiş olduğundan onun
yokluğunda duruşmaya başlanarak temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan,
hazır bulunanın sözlü açıklamaları dinlenildikten ve tetkik hakimi tarafından
düzenlenen rapor okunduktan sonra dosya incelendi gereği görüşüldü.
Davacılar dilekçelerinde, davalı N.Y. Ltd. Şti.nin sahibi, R.Ş.’nin da sorumlu
müdürü olduğu Aydınlık Dergisinin 20.7.1997 günlü nüshasında; İşçi Partisi
Genel Başkanı olan davalı Doğu Perinçek’in partisinin İstanbul İl merkezinde
17.7.1997 günü düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözlerin, dergide
“CIA’nın Çiller’e yaptırdığı Operasyonlar” başlığı ile yayınlandığını ve bu
suretle kişilik haklarının saldırıya uğradığını belirtip her bir davacı için
2.000.000.000 lira olmak üzere toplam 4.000.000.000 lira manevi tazminatın
tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.
Davalılar müşterek cevaplarında, dergide yer alan sözlerin muhtelif basın
yayın organlarında yer aldığını, siyasi kişiler tarafından verilen demeçler olduğunu ileri sürüp, davanın reddine karar verilmesini istemişlerdir.
Mahkemece, davacılar hakkında iddia edilen sözler ile ilgili olarak herhangi
bir soruşturma yapılmamış olması, mahkeme hükmünün bulunmaması ve gerçek
olup olmadığının araştırılmadan yayınlanmasının kişilik haklarına saldırı
oluşturduğu gerekçesi ile 1.600.000.000 lira manevi tazminatın tahsiline karar
verilmiştir.
Davacıların iddialarına karşı, davalılar verdikleri cevapta, haberlerin doğru
olduğunu belirterek ayrıca bu konuda 27.10.1997 havale tarihli delil listesini
sunmuşlardır. Bu bağlamda dilekçede belirtilen bir kısım delillerini de ibraz
etmişlerdir. Mahkemece, ibraz edilen deliller karar yerinde tartışılmadığı gibi
delil listesinde belirtilen ve dosyaya sunulmayan diğer deliller ilgili yerlerden
getirtilip incelenmemiştir. Yine aynı dilekçede tanık olarak belirtilen kişiler
dinlenmemiştir. Dilekçedeki açıklamaya göre Alaattin Çakıcı’nın konuşmasında
geçen bant çözümü, Süleyman Demirel’in beyanını açıklayan yazı ve Haydar
Aliyev’in bu konuda yaptığı konuşma metninin varlığı göz önüne alındığında bu
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kişilerin dışındaki tanıkların dinlenmesi gerekirdi. İddiaların açıklığa kavuşması
bakımından, yukarıda belirtildiği üzere diğer deliller toplanıp hüküm yerinde
tartışılmadan, yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan karar verilmiş olması
bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA karar
verildi.(4.H.D.,22.12.1998 tarih ve 6281/10603 sayılı İlamı)
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Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin altı yıl sonra yeni bir görüşme gibi
kamuoyuna aktarılması, davacının bu yayınla PKK’yı denetleyen, onun
lideri ile gizli görüşen, bölücü biri olarak gösterilmesi, röportaj sırasında
çekilen fotoğrafın da yeni çekilmiş gibi yayını, özellikle yazıda davacının
yargılanıp beraat ettiğinden söz edilmemesi karşısında, manevi tazminat
koşullarının gerçekleştiği, yazıdaki sözlerin saldırı teşkil ettiği ve dava
konusu yazının gerçek ve güncel olmadığı sonucuna varmak gerekir.

(E.1998/9463, K.1999/849, K.T.9.2.1999)

Taraflar arasındaki yayın yoluyla kişilik haklarına saldırıda bulunulmaktan
doğan tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine ilişkin hükmün davacı avukatı tarafından
duruşma istekli olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde temyiz eden davacı adına avukat Hasan Basri Özbey hazır
bulunmuş, diğer taraftan davalılar adlarına kimse hazır bulunmadığından davalı
taraf adına kimsenin yokluğunda duruşmaya başlanarak temyiz isteğinin süresinde
olduğu anlaşıldıktan, hazır bulunanın sözlü açıklamaları dinlenildikten ve tetkik
hakimi tarafından düzenlenen rapor okunduktan sonra dosya incelendi gereği görüşüldü:
Davacı, davalı gazetede yayınlanan yazı nedeni ile kişilik haklarına saldırıda
bulunulduğunu açıklayarak 2.000.000.000 lira manevi tazminatın davalılardan
müteselsilen tahsilini istemiştir.
Mahkemece, yayınlanan yazının 1989 yılında yapılan bir röportajla ilgili
olduğu, bunun yeni bir görüşme gibi kamuoyuna aktarıldığı sabit ise de politika
alanında yer alıp ülke yönetimine talip olanların imajları gereği sert eleştirileri
de karşılamak durumunda olmaları nedeniyle dava konusu yayının basın
özgürlüğü ve habercilik sınırları içinde kaldığı gerekçe yapılarak davanın
reddine karar verilmiştir.
Anayasal güvence altında olan basın hürriyetinin, gene yasalarca korunan kişilik
haklarına üstün tutulabilmesi için bu hürriyetin (Haber verme, yorum ve eleştiri
hürriyetinin) gerçeklik, güncellik, kamu yararı, toplumsal ilgi ve konu ile ifade
arasında düşünsel bağ kuralları çerçevesinde kullanılması gerekir. Bu kurallardan
herhangi birinin ihali halinde kişisel hakkın saldırıya uğradığı kabul edilir.
Davaya konu yazı “İşçi Partisi Liderinin PKK’nın başını ziyaret edip,
eşkiyayı denetlerken çekilen fotoğrafları, Susurluktan önce Perinçek’in maskesini düşürdü” diye başlamakta ve yazıda davacının PKK ile samimiyetinden
söz edilmekte, PKK’yı denetleyen, onlarla gizli görüşen birisi olduğu
vurgulanmaktadır. Ayrıca davacının Öcalan ile çekilmiş bir fotoğrafına da yer
verilmektedir.
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Oysa davacının 1989 yılında 2000’e Doğru dergisi adına gazeteci olarak
Bekaa’ya gidip Abdullah Öcalan ile görüştüğü, birlikte resminin çekildiği,
onunla röportaj yaparak sözü edilen dergide yayınladığı, bu röportaj nedeniyle
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanıp beraat ettiği dosyadaki
mahkeme ilamı ile sabittir.
Bu açıklamalardan sonra 1989 yılında Öcalan ile yapılan görüşmenin altı yıl
sonra yeni bir görüşme gibi kamuoyuna aktarılması davacının bu yayınla
PKK’yı denetleyen, onun lideri ile gizli görüşen, bölücü biri olarak gösterilmesi,
röportaj sırasında çekilen fotoğrafın da yeni çekilmiş gibi yayını, özellikle
yazıda davacının yargılanıp beraat ettiğinden söz edilmemesi karşısında, manevi
tazminat koşullarının gerçekleştiği, yazıdaki sözlerin saldırı teşkil ettiği ve dava
konusu yazının gerçek ve güncel olmadığı sonucuna varmak gerekir.
Bu durumda yerel mahkemece varılan sonuç dosyadaki olgularla bağdaşmamaktadır. Belirtilen yanılgı nedeniyle kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA karar
verildi.(4.H.D., 9.2.1999 tarih ve 9463/849 sayılı İlamı)
KARŞI OY YAZISI:
Dava, basın yoluyla kişilik hakkının ihlalinden doğan tazminat isteğine ilişkindir.
İstek mahkemece reddedilmiştir.
Davacı siyasi bir kişiliktir. Toplumun devamlı dikkatini çeken konuma
sahiptir. Öğretiye göre bu durumda bulunan kişiler hakkında basın yoluyla
yapılacak eleştiriler doğaldır. Çünkü, basının kamuoyunun devamlı dikkatini
çeken kişiler hakkında bilgi edinmesinde ve yaptığı görevin gerektirdiği güvene
sahip olup olmadığını haber yapmasında kamu yararı bulunmaktadır. Bu amaçla
bu kişilerin gerektiğinde geçmiş yaşamlarına ilişkin hataları ve başarısızlıklarının gündeme getirilmesinde hukuka aykırılık yoktur (Bkz. KILIÇOĞLU, Ahmet : Şeref Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, Ankara 1993, s.156).
Somut olay itibariyle mahkemece verilen ret kararı öğretiye egemen olan
yukarıda anlatılan düşünceye uygundur.
Yerel mahkeme kararı bu nedenle onanmalıdır. Değerli çoğunluk üyelerinin
bozma gerekçesinden yukarıda anlatılan düşüncelerle ayrılıyorum. 9.2.1999.
Üye
Mustafa Kılıçoğlu
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Davacı için “İngiliz Ajanı” şeklinde ilgili gazetelerde yayın yapılması,
davacının kişilik haklarına saldırı oluşturur ve ifadeyi açıklama hürriyeti
içinde değerlendirilemez.
(E.1999/3074, K.1999/4743, K.T.24.5.1999)
Davacı D. P. vekili Avukat Burhan Çelik tarafından, davalı B.B.Y. AŞ ve
diğerleri aleyhine 16.10.1997 gününde verilen dilekçe ile yayın yolu ile kişilik
haklarına saldırıda bulunan davalılardan manevi tazminat istenmesi üzerine
mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddi-ne dair verilen 3.11.1998
günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde
istenilmesi üzerine temyiz dilekçesinin kabulüne karar ve-rildikten sonra tetkik
hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dava dosyası incelenerek gereği
görüşüldü.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici
nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalı M.A. ve F.K. hakkındaki temyiz itirazları
reddedilmelidir.
2- Diğer davalılara yönelik temyiz itirazına gelince; Dava yayın yolu ile
kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir.
25.7.1997 tarihli Öncü Gazetesinde davalı M.A.’ya atfen verilen haberde “D. P.
İngiliz Ajanı” başlığı altında yine bu dosya ile birleşen Ankara 20. Asliye
Hukuk Mahkemesinin 1997/827 esas sayılı dosyasında Son Havadis Gazetesinin
24.7.1997 tarihli sayısında aynı şekilde yapılan yayınlar nedeniyle davacının
kişilik haklarına saldırıda bulunulduğundan manevi tazminat istenmiştir.
Mahkemece sadece İngiliz Ajanı denilmesinin hakaret değil eleştiri olduğu,
ayrıca 1991 yılında Analiz adlı bir kitapta da bu şekilde davacıdan bahsedildiği
gerekçe yapılarak dava reddedilmiştir.
Oysa bir kimseye “İngiliz Ajanı” denilmesi onun toplum içinde küçük
düşmesi ve çevrenin husumetine maruz kalması sonucunu doğurur. Çünkü
toplumun değer yargılarına göre “ajan” olmak hoş karşılanmayan ve aşağılanan
bir durumdur. O halde “İngiliz Ajanı” şeklinde ilgili gazetelerde yayın yapılması
davacının kişilik haklarına saldırı oluşturur. Aksine düşüncelerle davanın
reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın (2) sayılı bendde gösterilen nedenle
BOZULMASINA karar verildi.(4.H.D., 24.5.1999 tarih ve 3074/4743 sayılı
İlamı)
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Dava konusu yayında “Şeriata Karşı Kadın Yürüyüşü”nü örgütleyenlerle
ilgili olarak davalının davacı için kulanmış olduğu ifadeler kişilik haklarına
saldırı niteliği taşıdığından manevi tazminata hükmedilmesi yerindedir.
(E.1999/7488, K.1999.11083)
“Dava kişilik hakkına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, davalılardan İ. Yayıncılık
Ltd. Şti. ve A.İ.K. avukatının duruşmasız, davalı M.A.Ş. avukatının da duruşma
istemli temyizi üzerine dairemizin 6.5.1999 gün ve 1999/2527-4103 sayılı
kararıyla duruşma istemi reddedilerek yerel mahkeme kararı onanmış ancak
davalı M.A.Ş. tarafından süresinde kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440-442. maddeleri uyarınca tetkik
hakiminin raporu ve dosya incelenip gereği görüşülerek, davalılar aleyhine
hükmolunan tazminatın duruşma sınırı içinde bulunduğu ve duruşma yapılması
gerektiği anlaşılmakla karar düzeltme isteminin kabulüne, dairemizin 6.5.1999
gün ve 1999/2527-4103 sayılı onama kararının kaldırılmasına karar verildikten
sonra duruşma günü belirlenerek 7.2.1999 günü için taraflara duruşma tebligatı
gönderilmesi üzerine temyiz eden davalı adına Avukat Yaşar Gürkan ile davacı
Ş. S. kendisine asaleten diğer davacılara velayeten geldiler. Temyiz eden davalı
vekili tarafından karar düzeltme dilekçesinde Dairemizce daha önce onama
kararı verilmiş bulunduğundan onama kararında yer alan başkan ve üyelerin bu
dosyada bulunmamaları gerektiğinden bahisle reddinin istendiği görüldü ve
dilekçe okundu. Davalı vekili “talebimiz red anlamında değildir, onama kararı
kaldırıldığında heyetçe yeniden incelenebileceği kanaatindeyiz” dedi. Davacılar
vekili Avukat Ş. S. “bu konuda diyeceğim yoktur heyetin takdirinindir” dedi.
Gereği görüşüldü; 2797 Sayılı Yargıtay Kanunu’nun 39/3. maddesi gereğince
karar düzeltme dilekçesinde yazılı olan nedenler kurulun toplu reddini
içerdiğinden, daire toplantılarını engelleyen toplu red istemleri dinlenemez
hükmü bulunmaktadır. Açıklanan nedenle dinlenme olanağı bulunmayan davalı
vekilinin bu konudaki talebinin reddine oybirliğiyle karar verildikten ve taraflara
açıklandıktan sonra duruşmaya devam olunarak hazır bulunanların sözlü
açıklamaları dinlenildikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirilerek,
dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile
dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici
nedenlere delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine, özellikle her ne
kadar davalı M.A.Ş. davaya konu edilen yayında yer alan “eceli gelmiş köpek
cami duvarına siyer” biçimindeki sözleri söylemediğini savunmuş ise de, dava
konusu yayında yer alan diğer sözleri ve bilhassa “esasında bu yürüyüşlerin
arkasında demokrasi dışı arayışlar var. Milletle iktidara gelemeyenlerin başka
yollardan gelme hevesi var.” biçimindeki ifadelerin davalı tarafından
söylendiğinin anlaşılmasına ve bu tür sözlerin de davacıların hukuk dışı
davranışlar içinde bulundukları anlamına geleceği bundan dolayı da anılan
sözlerin davacıların kişilik haklarına saldırı oluşturmasına göre yerinde
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görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan
hükmün ONANMASINA karar verildi .(4.H.D *** tarih ve 7488/11083 sayılı
İlamı)
İlgili Yerel Mahkeme Kararı:
İDDİA:
Davacılar vekili, 25.4.1997 kayıt tarihli dilekçesinde özet olarak; Davacıların
15.2.1997 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Şeriata Karşı Kadın Yürüyüşü”nün
düzenleme kurulu üye ve katılımcıları olduklarını, davalı şirketin sahibi
bulunduğu Akit gazetesinin 15.2.1997 günlü nüshasında düzenlenen yürüyüşün
başlıkta “İslama Sövme Yürüyüşü” olarak ilan edilip başlık altında da davacı
derneğin adı açıkça yazılmak suretiyle, haber içeriği olarak yürüyüşün % 99’u
müslüman olan halkın inançlarına hakaret olarak yorumlandığını, müslüman
okurlarda inançlarına hakaret edildiği izlenimi yaratılarak yürüyüşü düzenleyen
davacıların halkın kin ve husumetine maruz bırakıldığını, haberin alt başlığında
yürüyüşün “Bir avuç kokananın tezgahı” olarak nitelendirildiğini, aynı gazetenin
8. sahifesindeki haberin devamında “İslama sövme yürüyüşü” başlığının
tekrarlanarak davacı dernek de dahil olmak üzere düzenleyen derneklerin “Kökü
Dışarıda” olduğu, bu yürüyüşle İslam inanışına hakaret edildiği iddialarına yer
verildiğini, RP İstanbul Milletvekili olan davalı M. A. Ş’den alıntı olduğu öne
sürülerek “Eceli Gelmiş Köpek Cami Duvarına Siyer” benzetmesi ile davacılara
hem hakaret hem de tehdit edilmiş olduğunu, gene aynı gazetenin 1. sahife 1.
sütununda “Valiye tepki” spotu altında yürüyüşü gerçekleştiren davacılar ve
yürüyüşe iştirak edenlerin “Fahişeler” olarak nitelendirildiğini, bu suretle
davalıların inançlı insanları davacılar aleyhine yönlendirerek tahrik emiş
olduklarını, bu tahriklerin sonunda da derneğe karşı, gerek telesekreter’
bırakılan notlar ve gerekse telefonlarla “İntihar Komandoları” ve “Hizbullah
Askerleri” olduğunu söyleyen kişiler tarafından yoğun küfür, hakaret ve
tehditlerde bulunulduğunu, yürüyüşün amacının ise “Ülkemizde anayasa ile
güvence altına alınmış olan laik, hukuk devletine sahip çıkmak” olduğunu ve
bunun aynı gazetede ifade edildiğini, buna rağmen davacıların bu amacının
davalılar tarafından tahrif edilerek okuyucuların yanıltıldığını, halkın
kışkırtıldığını, davacıların kişilik haklarına bilerek saldırıldığını, halkın
gözünden düşürülmeye, itibarlarının zedelenmeye çalışıldığını, tamamı Avukat
olan davacıların bundan zarar gördüklerini ileri sürerek; Ağır kusurun ötesinde,
ağır hakaret kastı ile davacıların manevi şahsiyetlerine yapılan saldırıdan dolayı
her bir davacı için ayrı ayrı 200.000.000’ar lira manevi tazminatın 15.2.1997
tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve
müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
SAVUNMA:
Davalılardan M.A.Ş. vekili 23.6.1997 tarihli dilekçesinde; Davalı dernek adına
temsilen yönetim kurulu başkanının dava açmaya yetkisi bulunduğunu, diğer
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davacıların düzenleme heyetinde oldukları iddia edilmekte bu hususun tebeyyün
etmemesi bir yana davada taraf olmadıklarından dava açmaya hakları
bulunmadığını, Ankara’da 15.2.1997 tarihinde düzenlenen “Şeriata Karşı Kadın
Yürüyüşü”nün toplumumuzun, milletimizin her bakımdan milli birlik ve
bütünlüğe, toplumsal barışa ihtiyacı olduğu şu son dönemlerde insanlarımızı bir
takım suni ayrımlara tabii tutarak, karşı karşıya getirmeleri ve bunun ülkemize
hiçbir
faydasının
bulunmadığının
davalı
tarafından
düşünülüp
değerlendirildiğini, ve bu yürüyüşe karşı olduğunu, tasvip etmediğini
belirttiğini, bu düşüncelerinin davalının görüşü olarak belirtmeye hakkı
bulunduğu, bununla beraber davalıya atfen gazetede yer alan sözlerin tamamı
davalıya ait olmadığını (“Eceli Gelen Köpek Cami Duvarına Siyer” diye bir
atasözümüz var, bütün yapılanlar bundan ibaret) şeklinde bir beyanatı
olmadığını, bu beyanatı kabul etmediklerini ileri sürerek yersiz ve fahiş olan
tazminat talebinin ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Dava, diğer davalıların yokluğunda yürütülmüştür.
GEREKÇE:
Dava, Basın yoluyla yapılan kişilik haklarına tecavüzden dolayı, manevi tazminat talebine ilişkindir.
Davalılardan şirket, yayının yapıldığı Akit gazetesinin sahibi A.İ. K.nın
gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü, B.E. haberin muhabiri ve diğer davalı M.
A.Ş. söz konusu nüshada beyanatı yer alan RP İstanbul Milletvekilidir.
Davacı, Dernek yönetim kurulunun 30.1.1997 tarihli oturumunda 99 sıra
numarasıyla “Şeriata Karşı Kadın Yürüyüşü” konulu bir yürüyüş yapılmasına ve
yürüyüş ve mitingin davacı Ş. S. başkanlığında, İ. K., S. Ç., H. K., S. A.,
Hayriye Ö. E. ve O. A.’dan oluşacak tertip komitesi tarafından yerine
getirilmesine karar verildi. Komite üyelerinin 5.2.1997 tarihli dilekçe ile Ankara
Valilik makamına baş vurduğu, Ankara Emniyet Müdürlüğünce bahse konu açık
hava mitingi ve gösteri yürüyüşünün düzenlenmesinde örneği sunulan afişlerin
muayyen yerlerde asılması ve dağıtılmasında sakınca bulunmadığının belirtildiği, Vilayetin 6.2.1997 tarihi itibariyle olur verdiği, bunun üzerine söz
konusu “Şeriata Karşı Kadın Yürüyüşü”nün 15.2.1997 tarihinde gerçekleştiği,
davalı Akit gazetesinin 15.2.1997 günlü nüshasında 1. sahifesinde büyük
harflerle “İslama Sövme Yürüyüşü” başlığı altında (Çağdaş Hukukçular
Derneği’nin öncülüğünde bugün Ankara’da düzenlenecek olan “Şeriata Karşı
Kadın Yürüyüşü” mitingi % 99’u müslüman olan halkımızın inançlarına hakaret
eden bir yürüyüş olarak değerlendirilirken miting laik tahrik olarak
yorumlanıyor. BİR AVUÇ KOKANANIN TEZGAHI... NESLİ TÜKENEN
KELAYNAK KUŞLARI, RP İstanbul Milletvekili M. Ş. şeriatın İslamiyetle
aynı anlama geldiğini belirterek “65.000.000 insan bunlar gibi düşünmüyor.
Bunlar nesli tükenmekte olan kelaynak kuşlarıdır. Dünyanın hiçbir yerinde
böyle insanlar kalmadı. Allah basiret versin”) şeklinde, aynı sahifenin 1.
sütununda “Valiye Tepki” başlığı altında (“Olay çıkarsa Vali sorumlu olur”
bugün toplumun çok küçük bir azınlığını temsil eden kadınlar ve onlara destek
verecekleri öğrenilen fahişelerin Ankara’da gerçekleştirdikleri yürüyüş
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esnasında meydana gelebilecek bir olaydan
Şahinoğlu’nun sorumlu olacağı ifade ediliyor.)

Ankara

Valisi

Erdoğan

8. Sahifesinde ise; “İslama Sövme Yürüyüşü” başlığı altında; Davalı muhabir
B.E.’ın adı belirtilmek suretiyle adı geçenin haberi olarak (Ç. H. D.’nin başını
çektiği ve kökü dışarıda olan kadın derneklerinin düzenlediği “Şeriata Karşı
Kadın Yürüyüşü” bu gün Ankara’da yapılırken yürüyüş tahrik kokan ve ortalığı
karıştıracak bir eylem olarak gösteriliyor. Tabanları olmayan, ancak belli
çevreler tarafından beslenen kadın dernekleri tarafından düzenlenen yürüyüşe
ANAP, CHP, ÖDP, İP gibi partiler ile birlikte Türk-İş de destek veriyor.
ANAP’ın yürüyüşe destek vermesi ise garip karşılandı..... Laik kadınlar bu gün
saat 11.00’de Ankara’da Sıhhıye köprüsünde toplanmaya başlayacaklar. Laik
kadınlar daha sonra yürüyüşe geçerek Kızılay meydanına gelecekler. Laik
kadınların yürüyüşüne katılımın az olması bekleniyor... ANAP İstanbul
Milletvekili Ali Coşkun da “Şeriata Karşı Kadın Yürüyüşü”ne karşı çıkan
isimlerden biri.... ANAP’lı Ali Coşkun “Şeriat Cenab-ı Allahın emirlerinin
tümüdür. bu ülke insanının % 99’u müslümandır. Bu yürüyüşle Ülke insanının
% 99’una hakaret edilmiş oluyor”.... RP Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay
ise yürüyüşü Müslümanlar üzerindeki baskıyı artırmaya matuf bir yürüyüş
olarak değerlendirirken... “ANAP artık aşırı sol ile birlikte hareket etmeye
başladı” diye konuştu..... “KELAYNAKLARIN YÜRÜYÜŞÜ, bugün
düzenlenecek olan yürüyüşü kelaynak kuşlarının yürüyüşü olarak nitelendiren
RP İstanbul milletvekili M. A. Ş., “Bizim insanımız şeriat deyince
Müslümanlığı anlıyor. 65.000.000 insan bunlar gibi düşünmüyor.... Esasında bu
yürüyüşlerin arkasında demokrasi dışı arayışlar var. Milletle iktidara
gelemeyenlerin başka yollardan gelme hevesi var. Bunlar nesli tükenmekte olan
kelaynak kuşlarına benziyorlar. Ama biz bu insanların ekmeğine yağ
sürmeyeceğiz. Halkımız bunların oyununa gelmeyecektir. Eceli gelmiş köpek
cami duvarına siyer diye bir atasözümüz var. Bütün bu yapılanlar bunlardan
ibaret.” diye konuştu.... İHD Ankara şubesinden yapılan açıklamada, Çağdaş
Hukukçular Derneği Kadın komisyonunun “Şeriata Karşı Kadın Yürüyüşü”nü
örgütlemek üzere topladığı kadın platformunda yer almanın uygun görülmediği
belirtildi.”) şeklinde;
Yayın yapıldığı anlaşılmaktadır.
Yayının bir bütün olarak değerlendirilmesi halinde; Kadın dernekleri ve bu
arada Çağdaş Hukukçular Derneğinin öncülük yaparak 15.2.1997 tarihinde
düzenlediği “Şeriata Karşı Kadın Yürüyüşü” konulu yürüyüş ve mitingin davalı
gazete ve muhabiri tarafından “laik kadınlar-müslüman insanlar” “laik insanlar
ve aşırı sol dayanışması” “Çağdaş Hukukçular Derneği ve Kadın Dernekleri ile
kökü dışarıda olan kadın birlikleri dayanışması” “laik kadınlar-başörtülü
kadınlar” ayrımcılığı yapıldığı “haber” işlevi altında laik insanlar-Müslüman
başörtülü insanlar-şeriat yanlıları gibi tefriklerle yürüyüşün amacının saptırılarak
dine karşı düzenlenmiş bir yürüyüş niteliği kazandırılmaya çalışıldığı, bu arada
“BİR AVUÇ KOKANANIN TEZGAHI”, “ÇOK KÜÇÜK BİR AZINLIĞI
TEMSİL EDEN KADINLAR VE ONLARA DESTEK VERECEKLERİ
ÖĞRENİLEN FAHİŞELER” şeklindeki nitelendirme ve değerlendirmelerle
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davacılar Çağdaş Hukukçular Derneği ile dernek mensubu olarak “Tertip
Komitesi üyeleri” sıfatıyla yürüyüşü düzenleyen davacıların kişisel hak ve
menfaatlerine, din ve inanç hürriyetlerine tecavüzde bulunulduğu;
Diğer davalı RP İstanbul milletvekili M. A.Ş.’nin de; şeriata karşı yürüyüşe katılan
kadınların tümüne karşı, “eceli gelmiş köpek, cami avlusuna siyer” şeklindeki
değerlendirmesi ile tertip komitesi üyelerine karşı keza kişisel hak ve menfaatlerine,
din ve vicdan hürriyetlerine karşı tecavüz teşkil eden sözler sarf ettiği;
Sonuç ve kanaatına varılmıştır.
Davalılardan M.A.Ş, kendisine atfedilen sözlerin tarafından sarf edilmediğini
savunmakta ise de; adı geçen davalı gazete yayının yapıldığı 15.2.1997
tarihinden davanın açıldığı tarihe kadar geçen 2 aylık süre zarfında, gazeteye
karşı tekzip hakkını kullandığını, ya da herhangi bir suretle bu sözleri inkar
ettiğine ilişkin olarak herhangi bir delil ibraz etmediği gibi, bu sözle birlikte sarf
edildiği anlaşılan “Nesli tükenen Kelaynak kuşları” tabirini de inkar etmemiş
bulunduğundan, davalının bahse konu savunmasına itibar edilmemiştir.
Ancak, adı geçen davalının sözlerinin değerlendirilmesinde, davacı derneğin
hedef alındığına ilişkin olarak herhangi bir beyan ve işarete rastlanmamış, bu
bakımdan bu davalının davacı derneği de hedef aldığı şeklindeki iddia yerinde
görülmemiştir.
Sonuç olarak; iddia, toplanan deliller, olayın vuku buluş şekli, tarafların
sosyal ve ekonomik durumları, paranın iştira gücü ve talep edilen manevi
tazminatın amaç ve niteliği birlikte değerlendirildiğinde; dernek ile ilgili olarak,
davalı M. A.Ş. hariç olmak üzere 150.000.000 TL manevi tazminatın diğer
davalılardan, dernek hariç olmak üzere diğer davacılar yönünden tüm
davalılardan 100.000.000’er lira manevi tazminatın 15.02.1997 tarihinden
itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve
müteselsilen tahsil olunarak ayrı ayrı davacılara ödenmesine, davalı M.A.Ş.
hakkındaki davacı dernek ile ilgili manevi tazminat isteminin reddine karar
verilmesinin uygun ve adil olacağı, takdir ve kanaatına varılarak davanın kısmen
kabulüne karar verilmiştir.
HÜKÜM:
Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
1- Dernek ile ilgili olarak davalılardan M.A.Ş. hakkındaki davanın reddine,
2- Dernek yönünden 150.000.000 TL manevi tazminatın davalı M. A.Ş. hariç
diğer davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline ve derneğe ödenmesine,
3- Diğer tüm davacılar ile ilgili olarak 100.000.000’ar lira manevi tazminatın
davalıların tümünden müştereken ve müteselsilen tahsiline ve davacılara
ödenmesine,
4- Tüm tazminatlara 15.02.1997 tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine,
fazlaya ilişkin istemlerin reddine,
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5- Hükmedilen miktar itibariyle 30.600.000 TL ilam harcından peşin alınan
14.400.000 TL harcın mahsubu ile bakiye 16.200.000 TL harcın takdiren
davalıların tümünden müştereken ve müteselsilen tahsiline ve hazineye iradına,
6- Davacılar vekilinin mesaisi nazara alınarak; dernek yönünden 14.000.000
TL; diğer davacılar yönlerinden ise 10.000.000’ar lira olmak üzere toplam
84.000.000 TL nispi vekalet ücretinin ve 14.400.000 TL peşin harcın takdiren
tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline ve payları oranında
davacılara ayrı ayrı ödenmesine, ayrıca aşağıda müfredatı yazılı 5.586.500 TL
yargılama giderinin kabule göre takdiren 1/2’sinin tüm davalılardan alınarak
davacılara ödenmesine, bakiye masrafların davacılar üzerinde bırakılmasına,
7- Davalılardan B.E. hariç davalı vekillerinin mesaileri nazara alınarak;
davacı dernek hariç olmak üzere diğer davacılar yönlerinden 10.000.000 TL şer
nispi vekalet ücretinin bu davacılardan alınarak davalı vekillerine ödenmesine;
Dernek yönünden ise davalı M.A.Ş. vekilinin mesaisi nazara alınarak 6.000.000
TL vekalet ücretinin, yine dernek yönünden davalı İhvan Yayıncılık vekilinin
mesaisi nazara alınarak 5.000.000 TL vekalet ücretlerinin dernekten alınarak bu
davalılara ödenmesine, masrafların takdiren üzerlerinde bırakılmasına,(...) karar
verildi.(Ankara, 29.Asl.Huk.Mah., 15.07.1998 tarih ve E.1997/252, K.1998/448
sayılı Kararı)
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Aşağıdaki kararda özetlenen ifadeler dolayısıyla, davalı şirkete ait gazetedeki
yazı ve resimler aracılığıyla davacının kişilik haklarına saldırılmış olduğuna
hükmedilerek, davacı lehine manevi tazminat takdiri gerekmiştir.
(E.1999/4588, K.1999/5887, K.T.17.6.1999)
Davacı A. G. vekili Avukat Mehmet Cengiz tarafından, davalı İ.Y. Ltd. Şti. ve
A.İ.K. vd. aleyhine 18.9.1997 gününde verilen dilekçe ile yayın yoluyla kişilik
haklarına saldırı nedeniyle ma-nevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan
yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen karar davalılar İ. Ltd.
Şti. ve A.İ.K. vekili Avukat Mevlüt Uysal tarafından temyiz edilmiş ancak eksik
harç ve masrafın 7 gün içinde tamamlanmaması nedeniyle Hukuk Usulü
Mahkemeleri Kanununun 434. maddesi gereğince temyiz talebinin reddine dair
verilen 16.10.1998 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar İ. Ltd. Şti. vekili
ve A.İ.K. tarafından süresi içinde istenilmekle tem-yiz dilekçesinin kabulüne karar
verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazır-lanan rapor ile dosya içerisindeki
kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Davanın davalılar vekili Avukat Metin Uysal tarafından takip edilip cevap
verildiği, adı geçen vekilin dilekçelerinde gösterdiği adrese tebligat yapıldığı
görülmektedir. Mahkeme kararının davalı şirkete tebliği için tebligat çıkarılmış
ve tebliğ edilmemişse de vekil sıfatı ile Avukat Metin Uysal tarafından karar
davalı şirket ve A.İ. K. adına temyiz edilmiştir. Temyiz masraf ve harcının eksik
ödenmesi nedeniyle Avukatın belirttiği adrese muhtıra çıkarılmış, muhtıra aynı
yerdeki şirketin temsilcisine tebliğ edilmiş ancak muhtırada belirtilen eksikler
süresinde tamamlanmamış ve yerel mahkemece Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun 434. maddesi gereğince temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.
Tebligatların usulüne uygun ve davalılar vekilinin gösterilen adresine yapılmış
bulunmasına göre süresinde giderilmeyen eksiklikler nedeniyle temyiz isteminin
reddi kararı usul ve yasaya uygun olduğundan ONANMASINA karar verildi.(
4.HD., 17.6.1999 tarih ve 4588/5887 sayılı İlamı)

İlgili Yerel Mahkeme Kararı:
İSTEM:
Davacı vekili dilekçesinde davalılardan İhvan Yayıncılık Ltd. Şti.ne ait davalı
A.İ.’nin sorumlu yazı işleri müdürü, diğer davalıların muhabir ve yazar olduğu
Akit Gazetesinin 30.1.1997, 31.1.1997 ve 1.2.1997 tarihli sayılarında müvekkili
aleyhine müvekkilinin hükümetin ramazan ayında uyguladığı iş mesaisi
nedeniyle Danıştaya açmış olduğu davayı bahane ederek hedef haline getirip
kişilik haklarına yönelik saldırı niteliğinde yazıların yer aldığını, yazılarda işte
hasta adam, işte Danıştayı oyuna getiren adam, görüntüsü ile Apo’yu andıran A.
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Güzelgün yazılarının yanında müvekkilinin resimlerinin de yayınlanarak
müvekkilinin sicilinin bozuk olduğunu, sosyalist görüşe sahip CHP sempatizanı
olduğu oruç mesaisinden rahatsız olduğunu Danıştayı aldattığını iflah ve ıslah
olmaz bir solcu olduğunun münasebetsizlik, ahlaksızlık, vicdansızlık yaparak art
niyetli olarak milletin ramazan ayını zehir etmeyi amaçladığını hukuki
sahtekarlık yapmak sureti ile skandal yarattığını yazılarda ileri sürülmek sureti
ile hem ağır hakaretlerden bulunulduğunu hem de toplumun belli kesimlerine
hedef gösterilerek kin ve nefret duygularının müvekkili üzerine yönelmesine
neden olduklarını belirtip bu yüzden müvekkilinin manevi acı ve ıstırap çekmesi
nedeni ile 1.500.000. TL manevi tazminatın faizi ile birlikte davalılardan
alınmasını dava etmiş, yargılama sırasında iddialarını tekrarlamıştır.
YANIT:
Davalılardan İ.Y. Ltd. Şirketi ile A.İ.K.’ye dava dilekçesi usulüne uygun olarak
tebliğ edilmiş, diğer davalılar adına çıkarılan tebligatlar tebliğ edilemeyince
adres araştırması yapılmış Emniyet yazı cevabında bu davalıların adresinin
bilinmediğini bildirildiğinden diğer davalılar adına ilanen tebligat yapılmıştır.
Ancak davalıların hiçbiri davayı karşı bir savunmada bulunmadığı gibi delil de
ileri sürmemiştir.
DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
DAVA:
N.Y’nin 24, 24/a ve B.Y’nin 49. maddelerine ilişkin kişilik haklarına yönelen
saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat davasıdır.
Dosya arasında getirilen 30.1.1997, 31.1.1997 ve 1.2.1997 tarihli Akit
gazetesinin davalılardan İhvan yayıncılık Limited şirketine ait olduğunu davalı
A.İ. K.’ nın gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü, diğer davalıların da gazetede
yazar olarak yazı yazdıkları gazetelerden görülmüştür. 30.1.1997 tarihli Akit
gazetesinin 1. sayfasında “bunu Yunan yapmaz” başlığı altında “işte hasta adam,
işte Danıştayı oyuna getiren adam” başlıkları altında davacının kişiliğine yönelik
olarak hakareti içeren yazıların yer aldığı takip eden günlerdeki gazetede
davacının kişilik haklarına yönelik olarak fotoğraflarının basılarak altına
görüntüsü ile Apo’yu andıran A. Güzelgün başlığının yer aldığı ve altındaki yazı
içeriğinde ramazan ayında orucun bitim saatine göre ayarlanan çalışma mesaisi
ile ilgili hükümetin kararına karşın davacının Danıştaya müracaat ederek kararın
iptalini istediği oysa kendisinin devlet memuru olarak uzun süredir raporlu ve
izinli olduğu oruç yüzünden zarar görme durumunun söz konusu olmadığı sol
görüşe sahip olup iflah ve ıslah olmaz bir görüş sahibi olduğu, 29 yıllık
memuriyeti sırasında sürekli yerinin değiştirildiği sicil dosyasının bozuk olduğu,
CHP’li olduğu, CHP Genel Merkezi ile diyalog halinde bulunduğu, Danıştayı
aldattığı açmış olduğu bu dava ile münasebetsizlik yaptığı ayrıca vicdansız ve
ahlaksızlık yapmakla itham ettiği Danıştayı oyuna getirdiği, davacının dinle
imanla namazla oruçla hiç ilgisinin olmadığı gibi çalışmakla da arasının hiç iyi
olmadığı art niyetli bir vatandaş olduğu milletin hissiyatı ile oynadığı, hakimleri
art niyetli emellerine alet ettiği mahkemeyi yanılttığı ve milletin ramazan
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bayramında oruç tutması nedeniyle ramazanını zehir etmeyi amaçlayan bir kişi
olarak Danıştaya dava açtığını bu davranışının hukuki sahtekarlık ve skandal
olduğunu belirten yazıların yer aldığı görülmüştür.
Dava konusu edilen gazete yazılarında yukarıda açıklanan cümle ve kelimeler kullanılmak suretiyle davacının kişilik haklarına namus, şeref, haysiyet,
vakar ve şöhretine yönelik olarak onu suçlayan aşağılayan, rencide eden sözlerin
kullanıldığı böylelikle kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu açık olup ayrıca
davacının kişiliğinin vazgeçilmez bir parçası olan resimleri de izinsiz olarak
yayınlanarak onun resmi ile de alay edildiği terör örgütü başındaki Apo’ya
benzetildiği böylelikle de toplumun kin ve garezinin ayrıca husumetinin
davacının üzerine yönelmesine neden olucu ve toplumu değer yargıları konu
edilerek belli kesimlerin davacının üzerine husumetinin çekildiği ve tartışmasız
biçimde görülmüştür.
Bu nedenlerden dava konusu edilen davalı şirkete ait gazetedeki yazı ve resimler ile davacının kişilik haklarına saldırılmış olduğundan davacı lehine manevi
tazminat takdiri gerekmiş miktarı ise tarafların sosyal ve ekonomik durumu, ola-yın
oluş ve özellikleri dava konusu edilen haber, yazı ve resimlerin içeriği göz önünde
tutularak, manevi tazminatın bir ceza ya da zenginleşme aracı olmadığı ilkesi de göz
önünde tutularak miktarı 500.000.000 TL olarak takdir edilmiştir.
Bu tazminatın son yazı tarihi olan 1.2.1997 tarihinden itibaren yasal faizi ile
birlikte, davalılardan İ.Y.Ltd. Şti., Gazetenin sahibi olarak davalı A.İ. K.
sorumlu yazı işleri müdürü olarak, diğer davalılar ise kendi adlarıyla yazdıkları
haber ve yazılar nedeni ile sorumlu olduklarından tazminatın davalılardan
müşterek ve müteselsilen alınmasına karar verilmiştir.
KARAR:
Açıklanan yasal ve gerektirici nedenlere göre;
1- Davacının davasının kısmen kabulü ile 500.000.000 TL manevi tazminatın 1.2.1997 tarihinden itibaren değişen oranlardaki yasal faizi ile birlikte
davalılardan dayanışmalı olarak alınıp davacıya verilmesine, fazla istemin
reddine,
2- Davacının yapmış olduğu ve haklılık oranına göre tespit edilmiş bulunan
harç dahil olma üzere 29.850.000 TL yargılama giderinin de davalılardan alınıp
davacıya verilmesine,
3- Davacı vekili için takdir olunan 42.000.000 TL ücreti vekaletin davalılardan alınıp davacıya verilmesine,
4- Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli olan 18.000.000 TL harçtan
peşin alınan 13.500.000 TL harçtan düşümü ile kalan 4.500.000 TL harcın
davalılardan tahsili ile hazineye gelir yazılmasına, karar verildi.(Ankara
15.Asl.Huk.Mah., 29.4.1998 tarih ve E.1997/597, K.199/257 sayılı Kararı)
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Dava konusu aşağıdaki kararda alıntılanan yayınla kişilik haklarına
saldırıda bulunulduğu iddiası sabit olmadığından davanın reddine dair
verilen karar yerindedir.
(E.1999/5879, K.1999/7772, K.T.30.9.1999)
Davacı Ş. S. vekili Avukat Mehmet Cengiz tarafından, davalı M. M. AŞ, M. B.
vd. aleyhine 25.5.1998 gününde verilen dilekçe ile yayın yoluyla kişilik
haklarına saldırıda bulunulduğundan manevi tazminat istenmesi üzerine
mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 16.2.1999
günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde
istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi
tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği
görüşüldü.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici
nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve
yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA; karar verildi. (4.H.D., 30.9.1999
tarih ve 5879/7772 sayılı İlam)
KARŞI OY AÇIKLAMASI:
Davaya konu edilen yayın “Avukat Ş. S.’ın İdam Sevinci” başlığı ile verilmiş
ve alt bölümlerdeki açıklamasında ise, davacının görülen Sivas davasında
müdahillerin avukatlığını yaptığını, dava ile ilgili kararın açıklamasından
sonra, kararda idamlarında bulunması nedeniyle davacıya;
“İdamları kutlamayı düşünüyor musunuz, -idam kararlarına en çok
sevinen ise, şeriata karşı yürüyüşü organize eden Avukat Ş. S. oldu. Yine
“Tek sevinen S.” ayrıca “Bilindiği gibi Ş. S. Türk Bayrağını yere atmakla
suçlanan PKK'lıların avukatlığını yapmıştı” gibi davacı hakkında niteleme ve
değerlendirmeler yapmıştır.
Yapılan yayınla, davacının belli bir kesime karşı davranan kişi olduğu, böyle
bir kimsenin o kişilere karşı hukukçu ve Avukat olarak yansız davranamayacağı,
bundan dolayıdır ki, karşı olduğu düşüncedeki kişilerin cezalandırılmasına çok
sevindiği kanaatini uyandıracak bir yayın yapılmıştır. Davacının görev sınırı
içinde kalmış olmasına karşın yayınla, davacının elde ettiği hukuki başarının
dışında, salt karşı düşüncedeki kişilerin cezalandırılması ile olağanın üstünde
ayrı bir sevinç duyduğunun ifade edilmek istendiği açıktır. Böyle bir
açıklamanın gerçek olduğuna dair davacının davada zarar görenlerin vekili
olmalarının ötesinde hiçbir kanıt sunulamamıştır.
Şu durumda, haberle, davacının belli bazı düşüncelerin karşısında olduğu ve
o kesimdeki insanların cezalandırılmasına sevindiği bunun da, davacının o
kişilere karşı hedef gösterilmesi sonucu çıkarılabilir.
Ayrıca davacının, bir hukukçu ve Avukat olmasının ötesinde yanlı bir
davranış içinde bulunduğu da düşünülebilir.
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Açıklanan nedenlerden dolayı davacının kişilik haklarının saldırıya uğradığı
düşüncesindeyim. Bu nedenle çoğunluğun onama gerekçesine katılamıyorum.
Kararın bozulması gerektiği kanaatindeyim. 30.9.1999
Başkan
Bilal Kartal
İlgili Yerel Mahkeme Kararı:
Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan tazminat davasının mahkememizce yapılan yargılaması sonunda,
İSTEK:
Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı şirketin İstanbul’da yayınlanıp, Ankara
dahil, ülke genelince dağıtılıp satıldığını, M.B.’ nin bu gazetenin yazı işleri
.müdürü olduğunu, A.B.’nin ise Ankara muhabiri olduğunu, müvekkilinin 1
Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde Sivas katliamı davasında müdahiller
vekilliğini yaptığını, davalıların yayınladığı Akit gazetesinin 30.11.1997 tarihli
nüshasının 1. sayfasında “33 idama tepki yağıyor” başlıklı haberin devamında,
“Tek sevinen S. oldu” başlığının devamında da “Şeriata karşı yürüyüşü organize
eden Av. Ş. S., bilindiği gibi Türk Bayrağını yere atmakla suçlanan PKK’lıların
avukatlığını da yapmıştır. Haberin mevcut olduğu, aynı gazetenin 8. sayfasında da
Av. Ş. S.’ın idam sevinci başlığı altında davacı ile Altuğ Bıyıklıoğlu’nun röportaj
yaptıklarını, davalıların müvekkili hakkında hedef gösterici yayınlarda
bulunduklarını müvekkilinin kamuoyu nezdinde küçük düşürülmeye çalıştığını
mesleki onuruyla oynandığını ve kişilik haklarına ağır saldırıda bulunulduğunu
belirterek 1.000. 000.000.TL manevi tazminatın yayın tarihinden itibaren yasal faizi
ile birlikte davalılardan alınarak müvekkiline verilmesini dava ve talep etmiştir.
CEVAP:
Davalılar Müstakil A.Ş. ve M.B. vekili cevap dilekçesinde yetkili mahkemenin
Bağcılar Adliyesi dahilinde olduğunu belirterek yetkisizlik kararı verilmesini
istemiş, esas hakkında da dava konusu haberin gerçek ve aktüel bir haber
olduğunu, davacı ile görüşülerek yayınlandığını belirterek haksız açılan davanın
reddine karar verilmesini talep etmiştir.
GEREKÇE:
Dava basın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davalı taraf yetki itirazında bulunmuş ise de gazetenin Ankara’da dağıtıldığı
anlaşılmakla bu talebi red verilmiştir.
Davalı Akit gazetesinin 30.11.1997 tarihli nüshasının 1. sayısında “33 idama
tepki yağıyor” başlıklı haberin devamında, “Tek sevinen S. oldu” başlığının
devamında da “Şeriata karşı yürüyüşü organize eden Av. Ş. S., bilindiği gibi,
Türk Bayrağını yere atmakla suçlanan PKK’lıların avukatlığını da yapmıştır.”
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haberin mevcut olduğu, aynı gazetenin 8. sayfasında da “Av. Ş. S.’ın idam
sevinci” başlığı altında da davacı ile Altuğ Bıyıklıoğlu’nun röportaj yaptıkları
görülmüştür.
Basın kişisel hak ve özgürlükleri ihlal etmeden, fikri tartışmaları uygar biçimde yapmak, birbirine zıt görüşleri özgür bir şekilde yansıtarak kamunun
bilinçlenmesine yardımcı olmak görev ve haklarına sahiptir. Haber ve eleştiride
bulunma hakkı, gerçeklikle kamu yararı güncellik, öz ve biçim arasında denge
sınırları içinde kaldığı sürece hukuka uygundur. Basın yukarıda belirtilen
sınırlar içinde sert eleştiriler yapabilir.
Davacı Avukatlık mesleğini yürütmekte olup, kamu görevi yapmaktadır.
Haliyle davada taraf vekili olarak görev alması, mahkeme tarafından leh veya
aleyhine verilen kararların ve vekil sıfatıyla kendisinin basın tarafından eleştirilmesi, resminin çekilmesi doğal bir olaydır.
Bu durumda, davalı gazetede çıkan haberin, kamuyu yakından ilgilendirmesi
nedeniyle eleştiri sınırları içinde kaldığı dosya kapsamından anlaşılmakla
davanın reddine karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM:
Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1- Davalılardan A.B. hakkında açılan dava atiye terk edildiğinden bu davalı
hakkında karar verilmesine yer olmadığına,
2- Davanın reddine,
3- Harçlar yasası gereğince 1.370.000 TL harcın mahsubu ile kalan
7.630.000 TL.nin istek halinde davacıya iadesine,
4- Taraflar kendilerini avukat ile temsil ettirdiğinden dava tarihindeki
avukatlık asgari ücret tarifesine göre davalı vekili için ??.250.000.TL ücreti
vekaletin davacıdan alınarak davalılar vekiline verilmesine,
5- Yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,karar verildi.
(Ankara 10.Asl. Huk. Mah. 16.2.1999 tarih ve E. 1998/323, K.1999/69 sayılı
Kararı)

303

Hacı Ali Özhan

Dava konusu yazıda davacı hakkında “utanç açıklaması yaptığı”,
“gazetenin köpürttüğü hanım”, “kişisel hınçlarını cinsiyetine alet ettiği”,
“ideolojik kinlerini her şeyin üstünde tuttuğu” şeklinde nitelendirmeler
yapılması kişi haklarına saldırıdır ve manevi tazminata hükmedilmesini
gerektirmektedir.
(E.2000/5521, K.2000/8486, K.T.9.10.1999)
Davacı Ş. S. vekili Avukat Ayhan Sarıhan tarafından, davalılar F. G. A.Ş. ve
arkadaşları aleyhine 10.12.1999 gününde verilen dilekçe ile yayın yolu ile
kişilik haklarının saldırıya uğramasından doğan manevi tazminat istenmesi
üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; F.G.A.Ş. ve N.S. yönünden
davanın reddine, diğer davalı hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair
verilen 11.4.2000 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından süresi
içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik
hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek
gereği görüşüldü.
Dava basın yoluyla kişilik haklarının saldırıya uğramasından doğan manevi
tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, dava konusu yayının eleştiri
sınırları içinde kaldığı belirtilerek dava reddedilmiştir.
Dava konusu edilen yazı Zaman Gazetesinin 21.10.1999 günlü sayısının
3. sayfasında yazar F.B. tarafından kaleme alınan “Ahlak gemisi” başlığını
taşımaktadır. Yazıda; Merve Kavakçı olayı ve bu olaya bazı kesimlerin
bakış açıları anlatıldıktan sonra “Alın size bir utanç açıklaması daha.
Derneği adı Cumhuriyetçi Kadınlar Birliği... Başkanı Ş. S. diye malum
gazetenin köpürttüğü bir hanım. Merve Kavakçı olayında bırakın insan
hakları ihlalini kınamayı, başkalarını suçlayıcı görüşler açıklıyor. Kadın
parantezinde değil, ideoloji paydasında, toplanması gerekenler, kendi kişisel
hınçlarına cinsiyetlerini alet ediyorlar...” biçimindedir. Yazıda davacı hakkında
“utanç açıklaması yaptığı”, “gazetenin köpürttüğü hanım”, “kişisel hınçlarını
cinsiyetine alet ettiği”, “ideolojik kinlerini her şeyin üstünde tuttuğu” şeklinde
nitelendirmeler yapılmıştır.
Değişik düşünceler, ve inançlar eleştirilebilir. Ne var ki, bu eleştiriler yasa ve
ahlak kuralları içinde ve özellikle kamuoyunun olumlu yönde oluşmasına,
toplumun daha ileriye götürülmesine yardım amacı ile ve en önemlisi de
eleştirinin konu ile bağlantılı olarak yapılması gerekir. Eleştirilenin konu
içindeki davranışı yerine kişisel özelliklerinin öne çıkarılması, eleştiri sınırlarını
aşar ve yayının amaçlı olduğu sonucunu doğurur. Böylece o kişiyi küçük
düşürür. Bunun sonucu olarak da kişilik değerleri saldırıya uğramış olur.
Somut olayda, davalı yazar doğrudan davacının şahsını hedef alarak hakaret
teşkil edecek nitelendirmelerde bulunmuştur. Bu nitelendirmeler eleştiri
hakkının sınırları içinde değerlendirilemez. Bu bakımdan kişilik haklarının
saldırıya uğradığının kabulü ile zarar kapsamının belirmesi amacıyla kararın
bozulması gerekmiştir.
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SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA karar
verildi. (4.H.D., 9.10.2000 tarih ve 5521/8486 sayılı İlamı)
İlgili Yerel Mahkeme Kararı:
Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan tazminat davasının yapılarak bitirilen
açık yargılaması sonunda;
GEREKÇE:
Davacı vekili harçlandırılmış 10.12.1999 günlü dilekçesinde özetle; Davalılar
arasındaki bağın Zaman Gazetesi olduğunu, davalı Feza Gazetecilik A.Ş.nin
gazetenin sahibi, N.S.’nin sorumlu müdürü, F.B.’ nin gazetenin yazarı
olduğunu, Zaman Gazetesinin 21 Ekim 1999 günlü sayısının 3. sayfasında
“Ahlak Gemisi” başlığı altında yazılan yazıda müvekkilinin hakkında, onun
kişilik haklarına saldıran bir yazı yayımlandığını, yazı ile müvekkilinin gurur,
onur ve kişilik haklarına karşı ağır bir saldırı oluştuğunu, onarılması çok güç
mağduriyetine yol açıldığını, bu yazı nedeniyle davacının duyduğu şiddetli
üzüntünün telafisi için 2.000.000.000.-TL manevi tazminatın yazının yayın
tarihinden itibaren yürütülecek faizi ile birlikte davalılardan dayanışmalı olarak
tahsiline, karar özetinin Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde
yayınlanmasına karar verilmesini istemiştir.
Davalılardan Feza Gazetecilik A.Ş. ve N. S. vekili cevap dilekçesini tekrarla
davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Davacı vekili diğer davalı F.B. hakkındaki davayı 20.01.2000 günlü
duruşmada atiye terk ettiğini bildirmiştir.
Dava B.K.’ nin 49. ve M.K.’ nin 24/1. maddesine dayalı kişilik haklarına
saldırı niteliği taşıyan yazıdan dolayı uğranılan elem ve üzüntünün tazminat
yolu ile giderilmesi istemine ilişkindir.
Dava konusu yayının yayınlandığı Zaman Gazetesinin 21 Ekim 1999 günlü
nüshası celp edilerek incelenmiştir.
Celp edilerek incelenen Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1997/261
esas sayılı dosyasının Ş. S. ve ark. tarafından Feza Gaz. A.Ş., M. E., T. K.
aleyhine açılan tazminat davası olduğu ilgili mahkemece 20.04.1998 gün ve
1997/261 esas 1998/233 karar sayılı kararla Zaman Gazetesinin 16.02.1997
tarihli ve 11. sahifesinde yayınlanan yazı ile davacıların aleyhine manevi
tazminata neden olacak şekilde yayında bulunulmadığı ve eleştiri sınırları
içerisinde kalındığı gerekçesiyle bahisle davanın reddine karar verildiği kararın
henüz tebliğe verilmediği ve kesinleşmediği görülmüştür.
Davanın niteliği gereği tarafların sosyal ve ekonomik durumları araştırılmış
gelen yanıtlar ve belgeler dosyaya eklenmiştir. Basının yansız ve özgür olarak
haber verme bir düşünce ve görüşü tartışma eleştirme, kamuoyunu aydınlatma
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fonksiyonunu yerine getirebilmesi için bazı ayrıcalıkları gerektirir. Ancak tüm
özgürlüklerde olduğu gibi basın özgürlüğü de kişi ve toplum yararı açısından
sınırlıdır. Kişinin onur ve saygınlığının korunmasına ilişkin M.K.’nin 24. ve
B.K.’nin 49. maddeleri ile Anayasanın 28. maddesi basın özgürlüğünün özel
hukuk alanında sınırlandırılmasıdır.
Basının haber verme fonksiyonunu yerine getirirken kullanacağı hakkın özel
hukuk alanındaki sınırı gerçeklik, kamu yararı ve toplumsal ilgi, güncellik, konu
ile ifade arasında düşünsel bağlılık kuralları ile belirlenmiştir. Haber verme
hakkı bu sınırlar içinde kaldığı sürece hukuka uygundur.
Somut olayda; Yazının tümü ele alınıp değerlendirildiğinde, savunmada
olduğu gibi, kişiler ve şahsiyetlerden uzak, toplumun etik ahlaksal yapısına
eleştirel bir yaklaşım sergilenmekle ve toplumdaki çifte standart davranış biçimlerini ele alınmakla bunlara kendi bakış açılarıyla eleştiri yapılmış, davacının
kişisel haklarına hukuka aykırı bir şekilde saldırı teşvik edecek bir ibareye
rastlanılmadığı sonuç ve kanaatına varılması üzerine aşağıda yazılı biçimde
hüküm kurulması kararlaştırılmıştır.
HÜKÜM:
Yukarıda açıklanan gerekçeye göre;
1- Davalı F.B. hakkındaki dava atiye terk edilmekle bu davalı hakkında bir
karar verilmesine yer olmadığına,
2- Diğer davalılar Şirket ve N. S. hakkındaki davanın REDDİNE,
3- Dava tarihinde meri avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca tayin ve takdir
olunan 45.000.000.- TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılar Feza
Gazetecilik A.Ş. ve N. S. ’ye verilmesine,
4- Davacı tarafından yapılan masrafların davacı üzerinde bırakılmasına,
5- Alınması gerekli 2.080.000.-TL maktu karar harcından peşin alınan
18.000.000.- TL.den mahsubu ile fazla alınan 15.920.000.-TL harcın karar
kesinleştiğinde istek halinde davacıya iadesine, karar verildi.(Ankara
30.Asl.Huk.Mah., 11.04.2000 tarih ve E.1999/1087, K.2000/226 sayılı Kararı)
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Aşağıda özetlenen dava konusu yazı için takdir edilen tazminattan
sanıklardan H.Ö’ nün de sorumlu tutulması Basın Yasasının 16. ve 17.
maddeleri gereğince imkansız olduğundan temyiz talebinin reddine, diğer
sanıklar hakkında takdir olunan tazminatın ise yerindeliğine karar verildi.
(E.1999/5852, K.1999/9936,K.T. 16.11.1999)
Davacı N. G. vekili Avukat Ayhan Sarıhan tarafından, davalılar B. B. Y.T.S.
AŞ. ile H.Ö. aleyhine 11.12.1998 gününde verilen dilekçe basın yoluyla kişilik
haklarına saldırıdan dolayı manevi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama
sonunda; Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen 25.5.1999 günlü
Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi davalılar vekili tarafından süresi
içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 16.11.1999 duruşma günü için
yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalılar vekili Avukat Sema Altunbulak
ile karşı taraftan davacı vekili Avukat Ayhan Sarıhan’ın duruşmada hazır
bulunmasıyla açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz
dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları
dinlenildikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirilerek dosyanın
görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya
içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici
nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalılardan B.B.Y.T.ve S. AŞ.nin temyiz itirazları
reddedilmelidir.
2- Diğer davalının temyiz itirazlarına gelince; basın yoluyla kişilik haklarına
saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkin davada, davacı diğer
davalılar yanında gazetenin Yazı İşleri Müdürü H.Ö.’ nün de sorumlu tutulmasını
istemiştir. Davaya konu edilen yayının yapıldığını gazetenin ayrı bir sorumlu yazı
işleri müdürü bulunduğuna göre Basın Yasasının 16. ve 17. maddeleri gereğince
Yazı İşleri Müdürünün sorumlu tutulmasına olanak bulunmamaktadır. Yerel
mahkemece anılan yasa hükmünün görüşülmemiş olması usul ve yasaya uygun
görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenlerle davalılardan H.Ö. yararına BOZULMASINA, diğer davalının temyiz itirazlarının (1)
sayılı bentte gösterilen nedenlerle reddine ve onun hakkındaki hükmün
ONANMASINA karar verildi
(4.H.D., 16.11.1999 tarih ve 5852/9936 sayılı
İlamı)
İlgili Yerel Mahkeme Kararı:
Davacı tarafından açılan manevi tazminat davasının yapılan açık yargılaması
sonunda,
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İSTEM: Davacı vekili dilekçesinde davalı şirkete ait diğer davalı H.Ö.nün yazı
işleri müdürlüğünü yaptığı Öncü gazetesinin 25.8.1998 tarihli sayısının 1. sayfasında Mesut Yılmaz’ın ve Müvekkilinin resimlerinin de verilerek sağında mafya
ile suçüstü bakanı E.Aşık solunda PKK kongresinde milletvekili olarak yer alan
APO başlığı altında bölücü kongresine giden ANAP’lı vekil, 1997’de İtalya’da
düzenlenen Kürt kongresinde ANAP’ı Naim Geylani temsil etti, Mesut Yılmaz
göndermiştir. diye haber verildiği, devamında Yılmaz’ın sağında Çakıcı,
solunda ise APO var. Değerlendirmesinin yapıldığı ayrıca çamur üstüne çamur,
APO kongresi, kongrede ANAP milletvekili Geylani ağzından çıkanı kulağı
duymayan bir milletvekili edası ile PKK’yı övdüğü onları sadece askeri
hedeflere saldıran şövalye ruhlu bir savaşçı konumuna soktuğu ayrıca devleti
katil olarak ilan ettiği oysa devletten maaş aldığı, ve devletin verdiği lojmanda
oturup en lüks hastanelerde ücretsiz tedavi gördüğü haberleşme ve ulaşım gideri
ödemediği, bir eli yağda, bir eli balda olan ANAP’lı milletvekilinin uluslararası
bir toplantıda devletini karaladığı, bunun büyük tepki çektiği, ancak bu olayın
kapatıldığı, biçiminde yapılan değerlendirmeler ile hukuka aykırı olarak
müvekkilinin kişilik haklarına haksız olarak saldırıldığını, bu yüzden
müvekkilinin manevi zarar gördüğünü, kasıtlı olarak gerçek olmayan bu haberin
verilerek müvekkilinin toplum için-de küçük düşürülüp aşağılandığını, bu
nedenle 5 milyar TL manevi tazmina-tın yayın tarihinden itibaren yasal faizi ile
birlikte davalılardan alınmasını dava etmiş, yargılama sırasında iddialarını
tekrarlamıştır.
YANIT:
Davalı vekili ise yanıt dilekçesinde değişik gazetelerde bu haberin aynı biçimde
haber olarak verildiğini, o haberlere dayanılarak haber konusu yapıldığını, davacının kişilik haklarına saldırıda bulunulmadığını, bir gerçeğin topluma haber verme
ve eleştiri yapma sınırları içinde verilerek basın özgürlüğünün kullanıldığını,
toplumun denetimine aracı olunduğunu, haberin görünürdeki gerçeğe uygun
bulunduğunu, mutlak gerçeğin beklenemeyeceğini, yayında açıkça ANAP Genel
Başkanının ülke menfaatleri ile bağdaşmayan işlem ve eylemlerinin konu
edinildiğini, davacının da Kürt Kongresine katılmasının eleştirildiğini, eleştiri
sınırlarının aşılmadığını, haberin verilmesinde kamu yararı ve toplumsal ilginin
bulunduğunu, güncel olduğunu, ele alınan konunun özelliği gereği olarak ifadelerin
kullanıldığını, bir aşırılığa kaçma durumu olmadığını, istenilen tazminat miktarının
da fahiş olduğunu, savunup davanın reddini istemiştir.
DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
DAVA:
Dava M.K.’ nin 24, 24/a ve B.K.’ nin 49. maddelerine dayanan manevi tazminat
istemine ilişkindir.
Taraflar iddia ve yanıtları ile ilgili olarak beyanlarını ve delillerini bildirmişlerdir.
Tarafların sosyal ve ekonomik durumları araştırılıp belirlenmiştir.
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Davalının talebi ile Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünden davacının 1997 yılında İtalya’nın Roma kentinde yapılan Kürt
konferansına katılıp katılmadığı, sorulmuş, cevapta bu konularda bilginin
Dışişleri bakanlığından alınabileceği bildirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden davacının 1997 yılında
Roma’da yapılan Kürt Kongresine katılıp katılmadığı ve orada yaptığı konuşmaları varsa gönderilmesi istenmiş, gelen cevap yazısında Nisan 1997 yılında İtalya’nın Roma kentinde Türkiye’de barışı Kürt meselesinde diyalog için
uluslararası konferans adı altında bir konferansın düzenlendiğinin tespit
edildiğini, başkanlığını İtalya L. Morgantini isimli şahsın yaptığını, o ülkenin
barış derneği tarafından tertiplendiği, davetiyenin bir örneğinin gönderildiğini,
bu konferansa davacı Naim Geylani’nin katılıp katılmadığının kesin olarak
tespit edilemediği, sadece MED TV’nin 21.4.97 tarihli yayınında ANAP
Hakkari Milletvekili Naim Geylani’nin Roma’da düzenlenen konferans ile ilgili
NTV ve MED TV’ye demeç verdiği şeklinde haberlerin yer aldığı belirtilerek bu
demecin birer sureti gönderilmiştir.
Davacı tarafından verildiği bildirilen demecin MED TV’deki 22.4.1997
tarihli haberin çözümü de gönderilmiş olup burada davacının PKK lehine bir
konuşma yapmadığı, Güneydoğu ve Doğu sorununun çözümünün askeri
tedbirler ile ve savaşla çözülemeyeceği ekonomik ve sosyal önlemler alınması
gerektiği, bu meselenin doğu meselesi olup, tüm toplumu ilgilendirdiğini,
anlattığı, MED TV’ ye vermiş olduğu demeçte de PKK ve KDP’ye yönelik
eleştirilerde bulunduğu, görülmüştür.
Toplanan delillere göre; Davalı şirkete ait davalı H.Ö.’nün sorumlu yazı
işleri müdürü olduğu Öncü Gazetesinin 25.8.1998 tarihli sayısında 1. sayfada
büyük puntolarla orta yerde Mesut Yılmaz solunda APO, sağında Çakıcı, Bakan
Aşık mafya ile suçüstü yakalandı, PKK kongresine milletvekilini gönderdi,
başlığı ve resimler kullanıldıktan sonra altta davacının resminin konularak işte
bölücü örgüt kongresine giden ANAP’lı vekil, diye işaret edildikten sonra
haberin devamında davacının kişiliğine yönelik olarak İtalya’nın Roma şehrinde
yapılan PKK Kongresine-Kürt kongresine katıldığı, orada bölücü örgüt lehine
Türk devleti aleyhine konuşmalar yaptığı, bu yüzden kamuoyunun büyük
tepkisini çektiği biçiminde değerlendirmeler yapılmıştır. Getirilen gazetenin
sayısında bu durum çok açık biçimde görülmektedir. Her ne kadar davacı dava
konusu haber ile asıl olarak o zaman başbakan olan Mesut Yılmaz’ı hedef seçip
onun eylemleri ve kişilik haklarına yönelik saldırı ve suçlamalarda bulunmakta
ise de aynı haber içinde davacının kişiliğine yönelik olarak da haksız gerçeğe
aykırı, basın özgürlüğünü ve eleştiri sınırlarını aşan ifadelere yer verilmiştir.
Birinci sayfada davacının resmini koyu üzerine işte bölücü örgüt kongresine
giden ANAP’lı vekil işareti konulmuş, ayrıca yazı içeriğinde özet olarak
davacının kongrede bölücü örgüt PKK lehine ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine
konuşmalar yaptığı iddiası tekrarlanmıştır.
Yukarıda açıklandığı gibi davacının Roma’da yapılan (Nisan 1997 tarihinde) Türkiye’de Barış: Kürt meselesinde diyalog için uluslararası konferans
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adı altındaki konferansa partisi adına katılıp katılmadığı konusu devletin resmi
kayıtları ile belirlenmiş değildir. Emniyet Genel Müdürlüğü cevap yazısında
davacının kongreye katıldığı konusunda kesin bilgi bulunmadığı bildirilmiştir.
Bu kongre nedeni ile davacının NTV ve MED TV’de konuşmalar yaptığının ve
konuşmaların metinlerinin belirlendiği bildirilip metinler gönderilmiştir.
Davacının NTV ve MED TV’ye yaptığı konuşmalarda bölücü örgüt PKK’yı ve
eylemlerini eleştirdiği soruna doğu ve güneydoğu sorunu olarak bakılması
gerektiğini silahla yakmakla vurmakla öldürmekle sorunun çözülemeyeceğini
sorunun sosyal ekonomik kültürel alanlarda alınacak önlemler ile ve devletin bu
bölgede yapacağı yatırımlar ile çözülebileceğine değinilmiş, öncelikle de
tarafların silahlı mücadeleden vazgeçip diğer önlemleri alması gerektiği
biçiminde açıklamalarda bulunduğu görülmüştür.
Dava konusu yazıda iddia edildiği gibi kongre PKK- Kürt Kongresi olarak
değerlendirilmiş, toplumun bu konudaki duyarlılığı göz önünde tutularak ve
gerçek olmadığı halde davacının bölücü örgüt PKK’yı desteklediği yolunda
açıklamalarda bulunduğu ve kongreye katıldığı ileri sürülerek tüm toplumun kin
ve husumeti davacı üzerine çekilmek istenmiş, ayrıca davacının beyanları
çarpıtılarak gerçeğe aykırı biçimde verilmiş böylelikle basın özgürlüğü, haber
verme ve eleştiri yapma sınırları aşılarak davacının doğrudan kişilik haklarına
saldırıda bulunulmuştur. Bu nedenlerle davacı lehine kişilik haklarına yapılan
saldırıdan dolayı manevi tazminat takdiri gerekmiş, miktari ise tarafların sosyal
ve ekonomik durumları, haberin veriliş biçimi, içeriği, ve haberde davacıya
yönelik olarak kullanılan sözcükler, davalının konumu, tarafların sosyal ve
ekonomik durumları, paranın satın alma gücü, ekonomik koşullar ile manevi
tazminat bir ceza ya da zenginleşme aracı olmadığı ilkesi de göz önünde
tutularak 3 milyar TL olarak takdir edilip belirlenmiştir.
Davacının fazlaya dair istemi ile karar özetinin yayınlanması isteminin
olayın özellikleri de göz önünde tutularak reddine karar verilmiştir.
KARAR:
Açıklanan yasa ve gerektirici nedenlere göre:
1- Davacının davasının kısmen kabulü ile 3.000.000.000 TL manevi tazminatın
haksız fiil tarihi olan 25.8.1998 tarihinden itibaren davalılardan müştereken ve
müteselsilen alınıp davacıya verilmesine, davacının fazla isteminin ve ilan
isteminin reddine,
2- Davacı vekili için takdir olunan takdiren 62.000.000 TL ücreti vekaletin
davalılardan alınıp davacıya verilmesine,
3- Red sebebi ile davalılar vekili için takdir olunan takdiren 60.000.000
ücreti vekaletin davacıdan alınıp davalılara verilmesine,
4- Davacının yapmış olduğu ve haklılık oranına göre takdir edilmiş bulunan
takdiren 50.150.000 TL yargılama giderinin davalılardan alınıp davacıya
verilmesine, geri kalan kısmın davalı üzerinde bırakılmasına,

310

Yargıtay Kararlarında İfade Özgürlüğü

5- Harçlar kanunu uyarınca alınması gerekli olan 108.000.000 TL harçtan peşin
alınan 45.000.000 TL harçtan düşümü ile kalan 63.000.000 TL harcın
davalılardan tahsili ile hazineye gelir yazılmasına, karar verildi. (Ankara
15.Asl.Huk Mah. 25.5.1999 tarih ve E.1998/832, K.1999/313 sayılı Kararı)
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Hazırlık aşamasındaki bir davada gazetedeki bir yazıyla, davacının 2
eczacının diplomalarını kiralayarak adı geçen şahısları dolandırıp, boş
senetleri hileli yollarla doldurup işleme koyduğu işleri bozulunca da
memleketini terk ederek kayıplara karıştığı açıklamalarına yer verilmiş
olması, basın yoluyla kişilik haklarının ihlal edildiği sabit olduğundan
manevi tazminat takdir edilmesinde isabetsizlik söz konusu değildir.
(E.2002/163, K.2002/1461, K.T.8.2.2002)
Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve
sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 20.9.2001 gün ve 2001/81402001/8250 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir. Süresi içinde Sabah
Yayıncılıktan hariç davalılar vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş
olmakla H.M.U.K.’un 440-442. maddeleri uyarınca hazırlanan rapor ile dosya
içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Temyiz ilamında bildirilen gerektirici nedenler karşısında H.M.U.K.’un
değişik 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirine uygun olmayan karar
düzeltme isteğinin reddine ve aynı kanunun 442/3. ve T.C.K.’nın 24. maddesi
gereğince 54.520.000 lira para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak
hazineye gelir kaydedilmesine ve aşağıda yazılı ret karar harcının karar
düzeltme isteyene yükletilmesine karar verildi.
(4.H.D., 8.2.2002 tarih ve
163/1461 sayılı İlamı)

İlgili Yerel Mahkeme Kararı:
Davacı Yusuf Ziya Özmen vekili Av. Ayhan Sarıhan tarafından davalılar
aleyhine açılan tazminat davasının mahkememizce yapılan açık duruşması
sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili, davalı şirketlere ait Sabah Gazetesinin 17 Aralık 1999 günlü
yazısında davalı A.V. tarafından kaleme alınan yazıda müvekkilinin kişilik
haklarına tecavüz edici ifadelere yer verildiğini belirterek lehine manevi
tazminata hükmolunmasını istemiştir.
Davalılar vekili, habere konu olayların doğru olduğunu savunmuştur.
Davaya konu yazıda, davacının 2 eczacının diplomalarını kiralayarak adı
geçen şahısları dolandırıp, boş senetleri hileli yollarla doldurup işleme koyduğu
işleri bozulunca da memleketini terk ederek kayıplara karıştığı açıklamalarına
yer verilmiştir. Haberdeki isnatlar Ağrı Cumhuriyet Savcılığının 1999/1789
hazırlık evrakında yer alan Metin Çakmak’ın şikayet dilekçesindeki iddialara
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dayanmaktadır. Davanın henüz hazırlık aşamasında olduğu bir dönemde iddialar
kesinmiş gibi bir ifadeyle davacının peşinen suçlu ilan edilerek tüm çağdaş
cezalarda yer alan masumluk karinesi ve Basın Kanununun 30. maddesi ihlal
edilmesi suretiyle davacının kişilik haklarına açıkça tecavüz edildiğinden lehine
manevi tazminata hükmolunması gerekmiştir. Dosya içeriğinden Sabah
Yayıncılık A.Ş.’ye husumetin yanlış yöneltildiği anlaşıldığından bu davalı
hakkındaki davanın husumetten reddine, tarafların ekonomik ve sosyal
durumları dikkate alınarak diğer davalılar yönünden davanın kısmen kabulüne
karar verilerek aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:
Açıklanan nedenlerle;
Sabah Yayıncılık A.Ş. hakkındaki davanın husumetten reddine,
Davanın kısmen kabulü ile takdiren 800.000.000. TL manevi tazminatın
yayın tarihinden işletilecek yasal faizi ile birlikte davalılar B.Y. A.Ş., S.U. ve A.
V.’ den müştereken ve müteselsilen tahsiline, fazla talebin reddine, kararın
yayınlanmasına ilişkin talebin reddine,
Alınması gereken 36.000.000. TL ilam harcının peşin alınan 56.250.000. TL
harçtan mahsup edilerek artan 20.250.000.TL harcın istek halinde dava-cıya
iadesine,
Hükmedilen miktar üzerinden dava tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık
ücret tarifesi gereğince hesaplanan 68.000.000.TL vekalet ücretinin davalılar
B.Y. A.Ş., S.U. ve A.V.’ den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya
verilmesine,
Aynı tarife gereğince reddedilen miktar üzerinden hesaplanan 68.000.000. TL
vekalet ücretinin de davacıdan alınıp davalılar B.Y. A.Ş., S. U. ve A. V.’ye
verilmesine,
Aynı tarife gereğince 68.000.000.TL vekalet ücretinin de davacıdan alınarak
hakkındaki dava husumetten reddedilen Sabah Gazetecilik A.Ş.ye verilmesine,
Davacının yatırdığı 36.000.000.TL harcın davalılar B.Y. A.Ş., S.U. ve
A.V.’den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,
Davacının yaptığı toplam 18.500.000.TL yargılama giderinden davanın
kabul ve reddedilen miktarları dikkate alınarak taktiren 3.700.000.TL.sinin
davalılar Bilgin Yayıncılık A.Ş., S.U. ve A.V.’den müşte-keren ve müteselsilen
tahsili ile davacıya verilmesine, bakiyesinin davacının üzerinde bırakılmasına,
karar verildi. (Ankara 32. Asl.Huk.Mah., 19.10.2000 tarih ve 30/580 sayılı
Kararı)
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Eski Belediye Başkanı M. P.’nin içinde bulunduğu bazı yöneticilerin, PKK
ile irtibat içinde oldukları şeklindeki haberle yayın yoluyla kişilik haklarına
saldırıda bulunulduğu iddiasıyla davalı G. Yayıncılık ve diğerleri aleyhine
açılan dava hakkında mahkemenin vermiş olduğu kısmen kabul kararında
bir isabetsizlik söz konusu değildir.
(E.2000/1938, 2000/2384, K.T.20.3.2000)
Davacı M. P. vekili Avukatlar Ayhan Sarıhan ve diğerleri tarafından, davalılar
G.Y. A.Ş. ve diğerleri aleyhine 8.9.1998 gününde verilen dilekçe ile yayın yolu
ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine
mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen
20.12.1999 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar tarafından süresi
içinde istenilmesi üzerine temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra
tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporda dosya içerisindeki kağıtlar
incelenerek gereği görüşüldü.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici
nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve
yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA karar verildi.(4.H.D., 20.3.2000.
tarihli 1958/2384, sayılı İlamı)

İlgili Yerel Mahkeme Kararı:
Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan Tazminat davasının yapılan
açık yargılamaları sonunda:
DAVA VE GEREKÇE:
Davacı M. P. vekili tarafından 8.9.1998 tarihli harçlandırılmış dava dilekçesinde
özetle; davacının Hakkari ili, Çukurca ilçesi Eski Belediye Başkanı olduğu,
Gözcü gazetesinin 18 Nisan 1998 günlü nüshasında yayınlanan haber ile
davacının kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, bu saldırı sebebi ile davacının
acı ve üzüntü yaşadığını, davacının PKK’yı destekleyen bazı kişilerle işbirliği
içinde olduğu şeklinde haber yayınlandığını beyanla yapılan duruşmalar
sonunda da 2.500.000.000TL. manevi tazminatın yayın tarihinden itibaren
davalıdan alınarak, davacıya ödenmesine, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine karar verilmesi istenmiştir.
YANIT:
Davalılar vekili dosyada 12.2.1998 tarihli cevap dilekçesinde özetle bildirdiği
sebeplerle davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
DELİLLER VE GEREKÇE:
Duruşmaların davası sırasında davalı O.P’nin gerçek adının H.A.P. olduğu
anlaşılmıştır.
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Tarafların iddia ve savunmaları dairesinde delilleri toplanmış, sosyal ve
ekonomik durumları araştırılmış bunlarla ilgili yazı yanıtları dosyasına konmuş
bulunmaktadır.
Davacı ile ilgili haberin 18 Haziran 1998 günü Gözcü gazetesinin haberle
ilgili fotokopili bölümünün dosyaya ibraz edildiği görülmüştür.
Ayrıca yayınlanan tekziple ilgili karar örneği de dosyaya konulmuş, davacının iddiaları doğrultusunda tanıkları dinlenmiş bulunmaktadır.
Davacı ile ilgili olarak Gözcü gazetesinin 18 Haziran 1998 tarihli nüshasında
SANKİ VATAN HAİNİ başlığı altında yayınlanan haberde ANAP Hakkari
Milletvekili Naim Ceylani PKK’nın yayın organı olan Med TV’ye çıkıp
Türkiye’yi kötüledi, başlığı adı altında verilen haberde Çukurca Eski Belediye
Başkanı M. P.’nin içinde bulunduğu bazı yöneticilerin, PKK ile irtibat içinde
oldukları haber olarak yayınlanmış bulunmaktadır.
Davacının geçmiş dönemlerde Çukurca Belediye Başkanı olarak görev
yaptığı konusunda herhangi bir anlaşmazlık bulunmamaktadır. Türkiye
Cumhuriyeti yasalarına göre suçlu olduğu yargı kararı ile belirlenmedikçe hiç
kimsenin suçlu ifade edilemeyeceği yasadışı şu veya bu örgüt içinde olduğu
suçlaması ile suçlanamayacağı aşikardır.
Kişileri eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğindeki ifadeler basın özgürlüğü ile ilgili bulunamaz. Soruşturulması gazetecilik içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın ve bunlardan ne sonuç
alındığı belirtilmeksizin veya doğruluğundan emin olmaksızın yayınlanamaz.
Bu nedenle yayınlanan haber nedeni ile davacının kişilik haklarına saldırıda
bulunulduğu aşikardır.
Esasen aynı haberle ilgili olarak yayında adı geçen Naim Ceylani vekili tarafından Ank. 20.As.Huk.Mah.’nin 98/522 esas sayılı dosyasında yapılan
yargılamalar sonunda aynı davalıların tazminatla mahkum oldukları yapılan
kararın Yargıtayca onamak sureti ile kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Mahkememizce tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve haberin niteliği
göz önüne alınarak 750.000.000TL manevi tazminatın her üç davalıdan alına-rak
davacıya ödenmesi konusunda mahkememize vicdani kanaat hasıl olmuştur.
HÜKÜM:
1-Davanın KISMEN KABULÜ İLE 750.000.000TL. manevi tazminatın
müşterek ve mütessesile alınarak davalılardan alınarak, davacıya ödenmesine.
Davacının fazla talebinin REDDİNE2-Hüküm altına alınan tazminata 18 Haziran 1998 tarihinden itibaren %50
faiz yürütülmesine. Hüküm özetinin gazetede yayınlanması isteminin
REDDİNE-
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3)Hüküm altına alınan miktar üzerinden alınması gerekli 22.250.000TL.
harcın peşin alınan 27.000.000TL.den mahsubu ile artan 4.500.000TL.nin karar
kesinleştikten sonra istek olduğunda yatırana iadesine.
4-Davacı yararına kabul edilen değer üzerinden 54.000.000TL.nispi ücreti
vekaletin tümü davacı tarafından karşılanan toplam yargılama giderinden kabul
edilen değere isabet eden 1.300.000TL.nin peşin alınan 22.250.000TL.ile
birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine,
artan giderin davacı üzerinde bırakılmasına.
5-Red edilen miktar üzerinden de davalılar yararına 59.750.000TL.nispi ücreti
vekaletinde davacıdan alınarak davalılara ödenmesine karar verildi.(Ankara
6.Asl. Huk. Mah., 28.12.1999 tarih ve E.1998/562, K.1999/898 sayılı Kararı)
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Davacı hakkındaki “Şeriata karşı kadın yürüyüşünün mimarı, Türk
Bayrağını indiren PKK’lının Avukatı Ş. S. yeni bir icraatta daha bulunarak
din derslerinin iptali için Danıştay’a dava açtı”, “Son olarak da Sivaslı 33
gencin idam edilmesini alkışlamıştı” ve “... Din düşmanlığını ortaya koydu”
şeklindeki yazılar nedeniyle, basın yoluyla kişilik haklarına saldırıda
bulunulduğu gerekçesiyle manevi tazminat talep edilmesi ile ilgili davada
mahkemenin kısmen kabul kararı vermesinde isabetsizlik söz konusu
değildir.
(E.2000/1688, K.2000/3952, K.T.24.4.2000)
Davacılar Ş. S. ve diğerleri vekili Avukat Mehmet Cengiz tarafından davalılar
M.M.AŞ ve diğerleri aleyhine 25.5.1998 gününde verilen dilekçe ile yayın yolu
ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine
mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen
22.6.1999 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekili tarafından
süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra
tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar
incelenerek gereği görüşüldü.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici
nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine ve özellikle
davalıların yetki itirazı mahkemece reddedilmiş olup davalı tarafından yetki
itirazıyla birlikte masraf verilmediğinden bu karar kendisine tebliğ edilememiş
olması itibariyle usule aykırı bir yön bulunmadığına göre yerinde bulunmayan
bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün
ONANMASINA karar verildi. (4.H.D., 24.4.2000 tarih ve 1688/3952 sayılı
İlamı)
* Yerel mahkeme kararı ektedir.
Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin gerekçesi...
“...KANITLAR VE GEREKÇE:
Dava kişilik haklarına saldırı nedenine dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir.
Akit Gazetesi’nin 26.12.1997 günlü sayısının 1. sayfasında Av. Ş. S.’ın
resmi basılarak altına “Din Derslerini iptal istemi” başlığı ile haber verildiği
ayrıca gazetenin 8. sayfasında, aynı başlıkla ve Y.A. tarafından verilen haberin
yazıldığı haberde “Şeriata karşı kadın yürüyüşünün mimarı, Türk Bayrağını
indiren PKK’lının Avukatı Ş. S. yeni bir icraatta daha bulunarak din derslerinin
iptali için Danıştay’a dava açtı.” “Son olarak da Sivaslı 33 gencin idam
edilmesini alkışlamıştı.” “... Din düşmanlığını ortaya koydu” şeklinde yazılar
yazdığı, ayrıca “Ayhan Sarıhan, Mehmet Cengiz ve Nusret Senem isimli
Avukatlar imzası ile Danıştay’a verilen dilekçede din derslerinin laiklik ilkesine
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aykırı olduğu gerekçesi ile iptal edilmesi istenildi” şeklinde haber yayınlandığı
görüldü.
Tarafların sosyal ve ekonomik durumu araştırıldı ve gösterdikleri kanıtlar
toplandı.
Basın kişisel hak ve özgürlükleri ihlal etmeden fikri tartışmaları uygar bir
biçimde yapmak, birbirine zıt örüşleri özgür bir şekilde yansıtarak kamunun
bilinçlenmesine yardımcı olmak görev ve hakkına sahiptir. Haber ve eleştiride
bulunma hakkı, gerçeklik, kamu yararı, güncellik, öz ve biçim arasında denge
sınırları içerisinde kaldığı sürece hukuka uygundur. Basın yukarıdaki sınırlar
içinde sert eleştiri yapabilir. Değişik fikir ve düşünceler değer ve inançlar ve
kişiler dokunulmaz ve tenkit edilmez değildir.
Bu görüşler doğrultusunda davaya konu olan haber incelendiğinde davacı Ş.
S.’ın kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı hukuka aykırı olduğu gerçek
olmadığı ve adı geçenin mesleki ve sosyal saygınlığına saldırı niteliğinde olduğu
bu haberle toplumun husumetini çeldiği anlaşıldığından tarafların sosyal ve
ekonomik durumu, paranın satın alma gücü ve manevi tazminatın niteliği göz
önünde bulundurularak takdiren 750.000.000.- lira manevi tazminatın faizi ile
birlikte davalılardan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Davacılar Mehmet Cengiz, Ayhan Sarıhan ve Nusret Senem yönünden
davaya konu olan yazıda her ne kadar kişilerin adları geçmekte ise de bu kişilerin birlikte imzalayarak Danıştay’a açtıkları davadan bahis edildiği ve bu
kişiler yönünden kişilik haklarına saldırı sayılabilecek bir hususun olmadığı
anlaşıldığından bu davacıların davasının reddine karar verilmiştir.
Davalı Y.A. hakkındaki dava davacılar tarafından atiye terk edilmiştir. Bu
nedenle bu davalı hakkındaki dava yönünden bir karar verilmesine yer
olmadığına karar verilmiştir.
HÜKÜM:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Davacı Ş. S. için 750.000.000.- lira manevi tazminatın yayın tarihi olan
26.12.1997 gününden 01.01.1998 gününe kadar % 30 bu günden sonra % 50
yasal faizi ile birlikte Davalılar M. M. A.Ş. ve M. B.’den müştereken ve
müteselsilen alınıp davacı Ş. S.’a verilmesine,
Fazlaya ilişkin isteğin REDDİNE,
Davacı Mehmet Cengiz, Ayhan Sarıhan ve Nusret Senem’in davasının
REDDİNE,
Davalı Y.A. hakkındaki dava atiye terk edildiğinden bu konuda bir karar
verilmesine yer olmadığına,
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Alınması gereken 27.000.000.- lira harçtan peşin alınan harcın mahsubu ile
geriye kalan 4.5000.000.- lira harcın davalı M. M. A.Ş. ve M. B.’den alınıp
davacı Ş. S.’a verilmesine,
Davalılar vekiline takdir edilen 84.750.000.- lira vekalet ücretinin davacılardan alınıp davalı M.M. A.Ş. ve M. B.’ye verilmesine,
Davacı tarafından yapılan 7.698.900.- lira yargılama giderinin kabul oranına
göre 2.309.670. lira yargılama gideri ile peşin alınan 22.500.000.- lira harcın
davalılar M.M. A.Ş. ve M.B.’den alınıp davacı Ş. S.’a verilmesine, karar verildi.
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Davaya konu haberde kullanılan ve aşağıdaki kararda yer verilen
ifadelerle, haber verme amacı aşılarak kişilik haklarına saldırılmış
olduğundan, takdir edilen manevi tazminat kararı yerindedir.
(E.2001/4437, K.2001/8772, K.T.1.10.2001)
Davacı M. C. ve Ali Kalan vekili Avukat Ayhan Sarıhan tarafından, davalı
Ş.M.L.. Şti. ve M. Ö. aleyhine 15.4.2000 gününde verilen dilekçe ile basın
yoluyla kişilik haklarının saldırıya uğramasından doğan manevi tazminat
istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen
kabulüne dair verilen 8.11.2000 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar
tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar
verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki
kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici
nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya
uygun olan hükmün ONANMASINA, karar verildi.(4.H.D., 1.10.2001 tarih ve
4437/8772 sayılı İlamı)

İlgili Yerel Mahkeme Kararı:
Davacılar vekili tarafından açılan işbu davanın yapılan açık yargılaması sonunda:
İDDİA:
Davacılar vekili, müvekkillerinin avukat ve Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür
ve Eğitim 25.2.2000 günü 1. ve 10. sayfasında yayınlanan “Tahrikçiler sabıkalı”
başlıklı yazıda, Sivas olaylarını tahrik eden Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür
ve Eğitim Vakfı başkanı ve bazı üyelerinin sabıkalı olduğu ortaya çıktı... suç
dosyaları epeyce kabarık THKP/C davasından PKK davasına, oradan Deniz
Gezmiş’e kadar uzanan çeşitli suçlarla yargılanmış insanlar vakıf bünyesinde
yer alıyor” şeklinde ibarelere yer verildiğini, yazının 10. sayfadaki devamında
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün, vakıf kurucularıyla ilgili
olarak 15. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderdiği bir yazıdan söz edilerek bu
bölümün başına “Sivas’ı yakanlar” başlığı konulduğunu böylece Sivas’ta 35
yurttaşın yakılarak öldürülmesi gibi bütün insanlığın nefretini kazanan cinayetle
müvekkilleri arasında ilişki varmış gibi bir izlenim yaratılmak istendiğini, hatta
davacılardan avukat Ali Kalan’ın 1995 seçimlerinde Ankara ilinden Milletvekili
adayı olması ve 1996’da HADEP davası duruşmalarına izleyici olarak
katılmasının bile birer sabıka gibi sayıldığını tahrikçi nitelemesinin ise hiçbir
dayanağı bulunmadığını, yazı içindeki ayrıntıların bir yana, yazının
başlıklarında müvekkillerinin “tahrikçi sabıkalı Sivas’ı yakanlar” olarak
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nitelendirilmek suretiyle müvekkillerinin kişilik haklarına saldırıda
bulunulduğunu iddia ederek, her bir davacı için dörder milyar lira olmak üzere
toplam sekiz milyar lira tazminatın yasal faiziyle davalılardan müştereken ve
müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
SAVUNMA:
Davalı Ş.M.Y.M.R. Ltd. Şti. vekili 29.5.2000 havale tarihli cevap dilekçesinde
özetle, dava konusu haberin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından Ankara 15. Asliye Hukuk mahkemesine gönderilen bir yazının
kamuoyuna duyurulmasından ibaret olduğunu, resmi yazı tartışmasız olduğuna
göre B.K.’nın 44. maddesi uyarınca davacıların kendileri dava konusu haberin
yapılmasına sebebiyet verdiklerinden manevi tazminat talep edemeyeceklerini,
konu ile eleştiri arasında düşünsel bağlılık unsurları gerçekleştiğinden haberde
hukuka uygunluk sebebinin oluştuğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı davaya cevap vermemiştir.
GEREKÇE:
Dava, basın yoluyla kişilik haklarına saldırıdan dolayı manevi tazminat isteğine
ilişkindir.
Tarafların delilleri toplanmış, mali ve sosyal durumları araştırılmış, Emniyet
Genel Müdürlüğü tarafından Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkeme-sinin
1997/147 esas sayılı vakıf tescili dosyasına gönderilen yazı fotokopisi dosyaya
ibraz edilmiştir.
Haber 1. sayfada “Tahrikçiler sabıkalı” “Sivas olaylarını tahrik eden Pir
Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı ve bazı üyelerin
sabıkalı olduğu ortaya çıktı” başlık ve alt başlığı şeklinde yer almıştır. 10.
sayfada ise “Tahrikçiler Sabıkalı” başlığı altında davacılar yönünden “... Memik
oğlu 1949 doğumlu Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Ali Kalan’ın Sosyalist
Parti kurucularından olduğu Sosyalist Partinin “Sosyalist partide parti içi
demokrasi” konulu panelde yaptığı konuşmasından dolayı Ankara DGM’ye
sevk edilerek tutuklandığı, Saçak Dergisi’nde yayınlanan komünizm
propagandası yapan yazısından dolayı hakkında yasal işlem yapıldığı, ikametgahında yapılan aramada aşırı sol içerikli yasak yayın bulundurmaktan
hakkında yasal işlem yapıldığı, Başkent Devrimci Gençlik Derneği’nde yapılan
denetimde Erol Güray isimli bir şahsa ait nüfus cüzdanı üzerine kendi resmini
yapıştırarak sahte kimlik belgesi düzenlendiğinden hakkında yasal işlem
yapıldığını, 1995 yılında Kahramanmaraş ilinde yasa dışı PKK terör örgütü
mensupları ile görüştüğü kırsal eleman temin etmeye çalıştığı aynı yıl
milletvekili erken genel seçimlerinde İşçi Partisi Ankara milletvekili adayı
olduğu, 1996 yılında Ankara DGM’de devam eden HADEP davalarına izleyici
olarak katıldığı Hüseyin oğlu 1949 D.lu Konya nüfusuna kayıtlı M. C.’nin 1969
tarihinde A.A. Hukuk Fakültesinde iken aşırı sol görüşlü öğrenciler tarafından
kurulan Emperyalizmle Mücadele Derneğinin kurucularından olduğu, yasa dışı
TİİKP ile ilişkisinin bulunduğu ve bu nedenle Ankara Sıkıyönetim
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Komutanlığınca gözaltına alındığı 17.11.1980 tarihinde tutuklandığı yargılaması
sonucu 8 yıl ağır hapis 2 yıl 8 ay Burdur ilinde gözetim altında bulundurulma,
ömür boyu kamu hizmetlerinden men cezalarına çarptırıldığı” şeklinde sözlere
yer verilmiştir. 10. sayfada yer alan davacılarla ilgili bilgiler Ankara 15. Asliye
Hukuk Mahkemesinin Vakıf tescili dosyasına gönderilen Emniyet Genel
Müdürlüğü yazısından hiçbir eklem yapılmaksızın olduğu gibi aktarılmıştır.
Ancak davaya konu haber bütün olarak değerlendirildiğinde Pir Sultan Abdal
Derneği Vakfı kurucu üyeleri olan davacılar Sivas olaylarının tahrikçisi ve
Sivas’ı yakanlar olarak nitelendirilmiştir. Haber verme amacı aşılmış
olduğundan dava konusu haber bu yönüyle hukuka aykırı bulunmuştur.
Toplanan bu delillere göre aşağıdaki şekilde karar verilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM:
Yukarıda açıklandığı üzere;
1- Davanın kısmen kabulü ile, her bir davacı için 800.000.000 TL olmak üzere
toplam 1.600.000.000 TL manevi tazminatın 25.2.2000 tarihinden hesaplanacak
yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile
davacılara verilmesine, fazla talebin reddine,
2- Peşin alınan 90.000.000 TL harçtan alınması gerekli 72.000.000 TL.nin
mahsubu ile artan 18.000.000 TL harcın istek halinde davacılara iadesine,
3- Davacılar tarafından harç dahil 90.285.000 TL mahkeme masrafı yapılmış
olup kazanılan ve kaybedilen miktarlar nazara alınarak takdiren 77.321.000 TL
yargılama giderinin davalılardan alınarak davacılara verilmesine,
4- Davacılar vekiline hesap ve takdir edilen 74.100.000 TL vekalet ücretinin
davalılardan alınarak davacılara verilmesine;
5- Davalılar vekiline takdir olunan 74.100.000 TL vekalet ücretinin davacılardan
alınarak davalılara verilmesine, karar verildi.(Ankara 23.Asl.Huk.Mah.
8.11.2000 tarih ve 253/698 sayılı Kararı)
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Aşağıda özetlenen dava konusu haberle, tenkit sınırları aşılarak kişilik
haklarına saldırıda bulunulduğundan, tazminata hükmedilmesinde
isabetsizlik yoktur.
(E.2000/11605, K.2001/2460, K.T.15.3.2001)
Davacı Ş. S. tarafından, davalılar Ş.M.Y.M.R. Ltd. Ş.. ve diğerleri aleyhine
28.7.1999 gününde verilen dilekçe ile basın yoluyla kişilik haklarına saldırıdan
dolayı 5 milyar lira manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan
yargılama sonunda; istemin kısmen kabulü ile 3 milyar lira manevi tazminatın
davalılar Ş.M.Y.ve M.R.Ltd. Ş. ile M.B.’ den alınmasına dair verilen 3.2.2000
günlü kararın Yargıtayca incelenmesi Ş.M.Y.ve M.R.Ltd. Ş. vekili tarafından
süresi içinde istenilmesi üzerine temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten
sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar
incelenerek gereği görüşüldü.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici
nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddine ve usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA karar verildi.(4.H.D., 15.3.2001
tarih ve 11605/2460 sayılı İlamı)
İlgili Yerel Mahkeme Kararı:
İDDİA:
Davacı vekili; davalı şirketin İstanbul’da yayınlanan Ankara dahilinde mülkiyeti
genelinde dağıtılıp satılan Akit gazetesinin sahibi ve davalı M.B.’ nin de
belirtilen sorumlu yazı işleri müdürü diğer davalıların ise Ankara muhabiri
olduğunu, Akit gazetesinin 3 Temmuz 1998 tarihli nüshasında “sahte
demokratlar” üst başlığı altında 33 mağdura verilen idam cezasına ayakta
alkışlayıp infazlarının en kısa sürede yapılması kampanya başlatanlar şimdi
Apo’ya yaşam hakkı için harekete geçti” başlığı altında herkes için demokratik
söylevinin altında Marksist Leninist emellerini gerçekleştirmek için faaliyet
gösteren ve birçok yasa dışı organizasyonun arka bahçesi gibi çalışan malum
çevrelerin özgürlük ve demokrasiyi sadece kendileri için istedikleri gerçeği Apo
davası ile bir kez daha ortaya çıktı. Apo için yaşam hakkı kampanyası ile
hukuku avukatlardan biri olarak müvekkili adına vererek “geçmişte PKK’ lı
olduğu gerekçesi ile yargılanan bazı kişilerin avukatlığını yaptığı Türkiye’de
insan hakları savunucusu olarak bazı çevreler tarafından Avrupa kamuoyuna
pompalandı, Avrupalı solcu kuruluşlar tarafından çok kere de ödüllendirildi.
Sivas davasında ise mağdurlar idam edilmesi talebinde bulundu. idam kararları
Yargıtay’dan döndüğünde tepki gösterdi” açıklaması yapıldığını haberin sol
köşesinde en üstte müvekkilinin fotoğrafını alt tarafta meslektaşları Önder Sav
ve Turgut Kazan’ın fotoğrafları konulduğunu, fotoğrafların üzerinde de
kampanyaların önde gelenleri yazısının bulunduğunu, haberin gerçek dışı
olduğunu, hakaret içeren sözcükler bulunduğunu, müvekkilini belli çevrelere
hedef gösterdiğini, ileri sürerek 5.000.000.000 TL manevi tazminatın yayın
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tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve
müteselsilen tahsiline, kararın hüküm kısmının aynı gazetenin yayınlanmasına
ayrıca, masrafları davalı tarafından karşılanmak üzere Türkiye genelinde
yayınlanan bir gazetede yayınlanmasına, karar verilmesini istemiştir.
SAVUNMA :
Davalılardan Ş.M.Y.M.R.Ltd. şirketi ile davalı M.B. vekili Av. Hasan Şahin;
Bağcılar ASLHM kanalıyla verdiği 20.9.1999 tarihli yazı ile Asliye Ticaret
Mahkemesinin görevli olduğunu zaman aşımı itirazında bulunarak yayının
3.7.1998 tarihinde davanın 25.7.1999 tarihinde açıldığını, dava konusu haberde
davacının kişilik haklarına saldırıda bulunmadığını, haberin gerçek aktüel kamu
yararı taşıyan eleştiri sınırlarını aşmayan bir haber olduğunu özetle savunarak
davanın reddine karar veril-mesini istemiştir.
Davalılardan M.İ.’ ye dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiş,
22.10.1999 tarihli duruşmada davacı vekili, bu davalı hakkındaki davalarını
atiye bırakmışlardır.
GEREKÇE :
Dava; yayın yoluyla kişilik haklarına tecavüz nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.
Dava konusu 3.7.1999 tarihli Akit gazetesi nüshası, ibraz edilmiş, tarafların
sosyal ve ekonomik durumları araştırılmış ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
Davacı vekili; 22.10.1999 tarihli celsede dava konusu yayının 3.7.1999
tarihli nüshada olduğunu daktilo hatası olarak 9 yerine 1998 olarak yazıldığını
belirterek talebini düzeltmiş olması nedeniyle zaman aşımı itirazı nazara
alınmamış diğer taraftan da dava konusu ticari olmayıp haksız fiilden kaynaklandığından, davalının işbölümü itirazı da kabul edilmemiştir.
Davacının talebi nazara alınarak 4.10.1999 tarihinde davalı yayın organının
imtiyaz ve yayın hakkının devir ve temyizinin iş bu dava sonuna kadar
önlenmesi için tedbir konulmuştur.
Dava konusu olayda; çözümlenmesi gereken konu davalı yayın organının
basının hür olduğuna ilişkin kuralına dayanarak dava konusu gazetede çıkan
haberler nedeniyle Anayasa ile güvence altına alınmış olan kişinin haysiyet ve
şeref gibi haklarına saldırıda bulunulup bulunulmadığının ve davacının itibarının
sarsılıp salsılmadığıdır. Uygulamada benimsenen baskın görüşe göre basın
hürriyeti genellikle, haber fikir ve düşünceleri çoğaltıcı araçlar ile serbestçe
açıklayabilme özgürlüğü olarak tanımlandığı gibi haber verme hakkı gerçeklik
kamu yararı ve toplumsal ilgi ve güncellik konuyla düşünce arasında düşünsel
bağlılık kuralları ile sınırlı olup, hür haber bu temel kurallardan birine ters
düştüğü takdirde bu hakkın hukuka uygunluğundan söz edilemez. Yine verilen
haber ne derecede gerçeğe uygun olursa olsun haberin verilmesinde
gerektirmediği tahkir edici bir dilin kullanılması halinde de hukuk kurallarına
uygunluktan bahsedilemez. Kullanılan ifadenin haberle ilgili düşünsel bir
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bağlantının bir ilginin bulunması gerekir. Bu zorunluluğu aşan kişiyi objektif
yönden tahkir edici ifadelerin kullanılması durumunda hakkın sınırın aşılması
durumu olup, hukuka uygunluk nedeni de ortadan kalkmış olur. Olayımızda
gazetenin beşinci sayfasında haber içeriğinde haberde sahte demokratlar başlığı
kullanılmış, ayrıcı Apo için idam karşıtı kampanyası başlatanlar ve
kampanyanın önde gelenleri başlığı atılarak davacının resminin konarak PKK
davalarının avukatlığını yaptı ifadelerinin kullanılmak sureti ile davacının
toplumun hassas olduğu Apo davasında PKK’lı ve Apo’nun idamına karşı olan
bir kişiymiş gibi yine toplumda sosyal devlet ve sosyal hukuk kurumlarını
savunan kişileri ifade etmek için kullanılan sosyal demokrat sözcüklerinden de
“sahte demokratlar” kelimesini kullanılarak davacının kamuoyu önünde hedef
gösterilmesi ve küçük düşürücü bir biçimde ifade kullanılması tenkit sınırını
aşmış olduğu, bu suretle davacının kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu
kanaatine varıldığından davanın davalılardan Ş.M.Y.M.R Ltd. şirketi ile diğer
davalı M. B. yönünden davanın kısmen kabulü ile tarafların sosyal ve ekonomik
durumları na-zara alınarak takdir edilen 3.000.000.000 TL manevi tazminatın bu
davalılardan müştereken ve müteselsilen yayın tarihinden itibaren yasal faizi ile
tahsiline, fazla talebin reddine, ayrıca davacının yayın talebi Asliye hukuk Mahkemesinin görev alanına girmediğinden reddine, davacılardan Muzaffer İldeniz
hakkındaki dava-nın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.
NETİCE:
1- Takdir edilen 3.000.000.000 TL manevi tazminatın yayın tarihi olan 3.7.1999
tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan Şahin Medya Yayıncılık
reklamcılık Ltd. Şirketi ile davalı M.B.’ den müştereken ve müteselsilen
tahsiline, fazla talebin reddine,
2- Davacının hükmün yayın talebinin reddine,
3- Davalılardan M.İ. hakkındaki davanın yenileninceye kadar işlemden
kaldırılmasına,
4- Davalı Akit gazetesinin imtiyaz ve yayın hakkının devir ve temlik hakkına
konulan tedbirin karar kesinleşinceye kadar devamına,
5- Davacı vekili için takdir edilen 61.000.000 TL nispi vekalet ücretinin
davalılardan Şahin Medya Yayıncılık Reklamcılık Ltd. Şirketi ve M. B.den
müştereken ve müteselsilen tahsiline,
6- Davalılar vekili için takdir edilen 60.000.000 TL nispi vekalet ücretinin
davacıdan tahsiline,
7- Peşin yatırılan 45.000.000 TL karar harcı alınması gereken 135.000.000 TL
harcı karşılamadığından mahsup edilerek bakiye 90.000.000 TL harcın
davacıdan tahsiline;
8- Toplam 135.000.000 TL karar harcı ile davacı tarafından yapılan red ve
kabule göre hesaplanan 3.822.000 TL yargılama giderinin davalılardan Şahin
Medya Yayıncılık Reklamcılık Ltd. Şirketi ile davalı M.B.’ den müştereken ve
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müteselsilen tahsiline, karar verildi. (Ankara 6.Asl.Huk.Mah., 03.02.2000 tarih
ve E.1999/437, K.2000/29 sayılı Kararı)
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Ana haber bülteninde yer alan ve aşağıdaki kararda özetlenen ifadeler,
kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan ve gerçekliği ispatlanmamış olup,
bir yayının basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek korunması
hukuken mümkün değildir.
(E.2000/101, K.2001/251, K.T.9.5.2001)
Davacı tarafından davalı taraf aleyhine açılan davanın yapılan açık yargılaması
sonucunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dilekçesinde özetle; davalıya ait televizyonun 2.2.2000 tarihli
19.00 Ana Haber Bülteninde Hizbullah olayları işlenirken müvekkili için resmi
de verilerek “Aracı H. C. G. mi?”, “Tarım Bakanlığına gittikten sonra 2.
kez Başbakanlığa gelen Abdülsamet Yıldız’ın gelmesinde YDP eski Genel
Başkanı H. C. G.’in aracı olduğu iddiaları gündeme geldi. Halen cezaevinde
olan G.’in bilgisine başvurulmak üzere formül arandığı bildirildi” şeklinde
gerçeğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde haber yapıldığı,
müvekkilinin Hizbullah olayı ile ilişkilendirilmek istenildiği belirtilerek
15.000.000.TL. manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve
dava etmiştir.
Davalı vekili cevabında özetle; Davacının isminin Başbakanlık çevrelerinde
böyle anılmasının müsebbibinin kendisi olduğunu, davacının TCK 312.
maddesine muhalefetten hapse girdiğini, müvekkilinin haberi güvenilir
kaynaklardan aldığı bilgiler doğrultusunda hazırladığını, hukuka aykırı bir
müdahale bulunmadığını beyanla davanın reddini istemiştir.
GEREKÇE:
Dava, B.K.’nın 49. maddesine göre açılmış yayın yolu ile kişilik hakların saldırı
nedeniyle manevi tazminat davasıdır.
Davacı vekili müvekkilinin maaş bordrosunu, davalı vekili de müvekkili
şirketin bilançolarını dosyaya sunmuş, davacının mali ve sosyal durum araştırılması yapılmıştır. RTÜK’e yazı yazılarak davalının sahibi olduğu Televizyon
kanalının 2.2.2000 günlü 19.00 Ana Haber Bültenine ait bant kayıtları
getirtilmiş, bilirkişi marifetiyle davaya konu haberin bant kayıtlarının çözümü
yaptırılmıştır.
B.K.’nın 49. maddesine göre manevi tazminata karar verilebilmesi için; M.K.’
nın 24 ve 24/a maddelerinde genel olarak açıklanmış kişilik haklarına bir saldırı
bulunması, kişinin yaşamı, beden ve ruh sağlığı gibi maddi değerleri ile onur,
saygınlık, özgürlükler, özel yaşam, isim, unvan, resim gibi manevi değerlerine
zarar verilmesi, bunun hukuka aykırı olarak yapılması ve bir hukuka uygunluk
nedeninin bulunmaması şarttır. Bunların yanında basın yolu ile işlenen
eylemlerde sorumluluğu düzenleyen Basın Kanununun 17. maddesinin ve
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hukuka uygunluk nedeni olarak basın özgürlüğünü düzenleyen Anayasanın 28.
maddesi hükmünün birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.
Basının başlıca görevlerinden birisi ve en önemlisi zamanında, gereken
ayrıntıları ile ve doğru olarak kamu yararı bulunan haberleri toplayarak halka
ulaştırmak, böylece toplumun düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve neticede
kamuoyunun serbestçe oluşumunu sağlayarak toplumun denetimine aracı
olmaktır. Anayasa ile tanınmış olan basın özgürlüğü ve haber verme hakkının kullanılması nedeniyle kişilik hakları zarara uğrasa dahi, basının haber
verme hakkı üstün bir hak olarak hukuka uygunluk nedeni sayıldığından
kişilerin tazminat hakkının doğmayacağı açıktır. Ancak basın özgürlüğü
sınırsız değildir. Gerçeklik, güncellik, kamu yararı, toplumsal ilgi ve konu ile
düşünce arasında düşünsel bağlılık temel kuralları ile sınırlıdır. Yerleşmiş Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere bu unsurlardan herhangi birinin bulunmaması halinde artık basın özgürlüğü ve hukuka uygunluktan bahsedilemeyeceğinden, kişilik haklarına saldırı oluşturan hukuka aykırı yayın nedeniyle tazminat sorumluluğu doğacaktır.
Davaya konu yayın bütünü ile incelendiğinde, Isparta Emniyet Müdürü
Metin Alp’e suikast girişimi ile ilgili haber verilirken terör örgütü Hizbullah’tan
şüphelenildiği, 8 terör örgütü üyesinin yakalanarak tutuklandığı, geçmişte
örgütün Başbakanlık başta olmak üzere kamu kurumlarına sızdığı daha önce
Başbakanlıkta çalışan Abdülsamet Yıldız’ın tutuklandığı, bu şahsın Refahyol
iktidarı döneminde Başbakanlıkta çalışmaya başladığı ve örgütün kamu
kurumlarında kadrolaşmasında önemli bilgilere sahip olduğu, 17 Ağustos
depreminden sonra da MGK binasında oluşturulan Başbakanlık Kriz
Merkezinde görevlendirildiği, ve Müsteşarlığın oluru ile gittiği, şahsın
bilgisayar verilerini örgüte sızdırıp sızdırmadığının araştırıldığı hususları haber
konusu yapıldıktan sonra davacının resmi yayınlanarak “Aracı H. C. G. mi?”
şeklinde başlayan ve devam eden haberde şahsın Tarım Bakanlığından ikinci
kez Başbakanlığa dönüşü konusunda davacının aracı olduğu iddialarının
gündeme geldiği, davacının bu konuda ifadesinin alınabilmesi için formül
arandığı şeklinde yorum ve açıklama yapıldığı anlaşılmaktadır. Verilen haber ile
davacının Hizbullah örgütü ve bu örgütün elemanı olduğu açıklanan Abdülselam
Yıldız arasında bağlantı kurulmaya çalışıldığı, bunun davacının kişilik haklarına
saldırı oluşturduğu açıktır. Davacının söylenti düzeyinde kalan ve resmi
makamlarca doğrulanmayan kendi duyumlarını haber olarak gerçekmiş gibi
izleyicilerine sunduğu, davalı vekilinin 21.9.2001 gün-lü dilekçesinden
anlaşılmaktadır. Söylenti şeklindeki duyumların veya kendi kişisel
düşüncelerinin yazılması halinde kişilik haklarına saldırı oluşturan haberler
nedeniyle basın özgürlüğünün hukuka uygunluk nedeni olarak kabulüne imkan
bulunmamaktadır. Yayından bir gün sonra davacının haberdeki olayla ilgisinin
olmadığının aynı kanalda açıklanması doğan zararı ve davalının gerçeğe uygun
olmayan haberden dolayı sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu nedenle davacının
manevi tazminat istemi haklı kabul edilmiştir.
Manevi tazminatın amacı zenginleşme değil, oluşacak manevi acıyı bir
oranda gidermek, bozulan ruhsal dengeyi onarmaktır. Hukuka aykırılığın
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meydana geliş şekli, bunun davacıda yaratacağı elem ve üzüntünün derecesi,
davacının toplum içindeki yeri, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, paranın
satınalma gücü nazara alındığında istenen tazminat fazla görülmüş ve hak ve
nesafet de gözetilerek 2.500.000.000.TL manevi tazminatın yeterli olacağı
kanısına varılmış ve toplanılan delillere, açıklanan gerekçeye göre davanın
kısmen kabulüne dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Davanın kısmen kabulü ile; 2.500.000.000. TL manevi tazminatın 2.2.2000
tarihinden itibaren işleyecek değişken oranlı yasal faizi ile birlikte davalıdan
alınarak davacıya verilmesine, fazla istemin ve mahkeme kararının
yayınlanmasına dair talebin reddine,
Alınması gerekli 135.000.000.Tl nisbi harcın peşin ödenen 168.750.000. TL
harçtan mahsubu ile fazla alınan 33.750.000. TL harcın istek halinde da-vacıya
iadesine,
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince takdir edilen 75.000.000.TL ücreti
vekaletin davalıdan alınarak davacıya, 75.000.000.Tl ücreti vekaletin de
davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
Davacı tarafından yapılan 5.420.000.TL peşin gider, 10.000.000.TL kaset
ücreti, 30.000.000.Tl bilirkişi ücreti, 1.200.000.TL müzekkere gideri olmak
üzere toplam 46.620.000.TL yargılama giderinden kabul ve ret oranına göre
takdir edilen 7.766.000.TL sının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
bakiye giderlerin taraflar üzerinde bırakılmasına, karar verildi. (Ankara 16. Asl.
Huk. Mah., 9.5.2001 tarih ve E.2000/101, K. 2001/251 sayılı Kararı)

*Derleyenin Notu: İlgili Yargıtay kararı onama olup temin edilemediğinden
konulamamıştır.
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Bir milletvekilinin türbanı ile TBMM’de yemine kalkışmasının yarattığı
tepki kamuoyunda bilinirken, sırf böyle bir tepkiyi gündeme getirdiği ya da
toplumsal nitelikte baskı gruplarının bu kabil eylemlerine toplantılarına
Anıtkabir ziyaretlerine iştirak ettiğinden ötürü ismi de belirtilerek
davacının davalı yayın organında “Terbiyesizlik” ile suçlanması onura açık
saldırıyı teşkil ettiğinden, dava konusu yazıya verilen tazminat cezası
Anayasaca korunan basın özgürlüğüne aykırılık teşkil etmemektedir.
(E.2001/10972, K.2001/12751, K.T.24.12.2001)
Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve
sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 14.5.2001 gün ve 2001/45202001/4983 sayılı ilamıyla temyiz isteminin süre yönünden reddine karar verilmiştir. Süresi içinde davalılardan Ş.L.Ş. tarafından kararın düzeltilmesi
istenilmiş olmakla H.M.U.K.’un 440-442 maddeleri uyarınca tetkik hakimi
tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği
görüşüldü.
Temyiz ilamında bildirilen gerektirici nedenler karşısında H.M.U.K.’un
değişik 440. maddesine sayılan nedenlerden hiçbirine uygun olmayan karar
düzeltme isteğinin reddine ve aynı kanunun 442/3. ve T.C.K.’nın24. maddesi
gereğince 35.591.400 lira para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak
hazineye gelir kaydedilmesine karar verildi.(4.H.D. 24.12.2001 tarih ve
10972/12751 sayılı İlamı)
İlgili Yerel Mahkeme Kararı:
Taraflar arasında yürütülen yargılamada dosya incelendi:
GEREKÇE:
Davacı ve vekili özetle; “Akit Gazetesinin” 13.5.1998 günlü nüshasında “İllegal,
Şaşkın, İstismarcı” üst başlığı ile yer alan haberde 18.4.1999 tarihli seçim
sonucunda Milletvekili olan Merve Kavakçı’nın TBMM’de başörtülü olarak
yemine kalkışmasına tepki duyan çeşitli demokratik kitle örgütlerinin Çağdaş
Sanatlar Merkezinde basın açıklaması yapması ve ardından Anıtkabir
ziyaretlerine katılanların bu tür sıfatlarla eleştirilip yazı içeriğinde de “Bazı sol
teröristlerin avukatlığını üstlenmekle ünlenen... S.’dan millet iradesine
terbiyesizlik...” şeklinde açıkça şahıslarının zikredilerek saldırıda bulunduklarını
ileri sürmüş, onura ve saygınlığa açık şekilde haksız bu saldırıdan doğan elem
ve üzüntünün telafisi için 5.000.000.000 TL manevi tazminatın yayın tarihinden
itibaren yasal faizi ile davalılardan dayanışmalı tahsiline karar verilmesini
ilaveten M.K.’ nın 24/a ile Basın Yasasının 18. maddesi gereğince de kararın
yayınlanmasını dilemişlerdir.
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Davalı yayın şirketi ile M.B. vekilleri yanıtlarında öncelikle, işin ticari
kuruluş bulunan müvekkil şirketin yayın organına dayandığına nazaran ticaret
mahkemesinde görülmesinin zorunlu olduğunu belirtip işbölümü itirazı iletmiş,
ayrıca 13.5.1998 tarihli gazetede yayınlanan haber için 25.7.1999 tarihinde
davanın açılması sureti ile bir yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunu bu cihetten
davanın reddi gerektiğini belirtmiş, en sonunda esasa ilişkin savlarında da bazı
sol teröristlerin avukatlığını üstlenmekle ünlenen ifadesi ile S.’dan millet
iradesine terbiyesizlik ifadelerinin gerçeği yansıttığını nitekim davacının sol
terör eylemlerine karışan sanıkların avukatlığını yürüttüğünü, Anıtkabir ziyareti
öncesi ve sonrasında yaptığı konuşmalarında köşe yazısında cevabın bulduğunu
savunmuş, davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.
Tarafların ortak delili gazete aslı dosyaya eklenmiştir.
Yanların mali ve sosyal durumları araştırılmıştır.
Tebligat yapılmayan davalılar S.A. ile M.B. haklarındaki davadan
vazgeçilmiştir.
Dava; B.K.’nın 49 ve M.K.’ nın 24/a maddesine ilişkindir.
Gazete ve davanın dayanağı yazı taraflar arasında tartışmasızdır.
B.K.’nın 41-49. maddesine ilişen dosyada işin ticari bulunduğu şeklinde
davalı yanın işbölümü itirazı mesnetsiz görülmüştür.
Yayından bir yılı aşkın süreden sonra haberdar olunup davanın da bir yıllık
süresinde açılmadığı şeklinde zamanaşımı itirazının dava dilekçesinde gazetenin
yayın tarihinin davacı tarafından maddi yanılgı sonucunda yanlış belirtilmesinden kaynaklandığı nitekim aslı dosyaya ilişen gazetede de açıkça
okunduğu gibi davanın dayanağı gazetenin yayın tarihinin gerçeğinde 13.5.1999
bulunup buna göre 28.7.1999 tarihinde açılan davanın bir yıllık süresinde
olduğu görülmüş, zamanaşımı itirazının bu nedenle gerçek ve geçerli sebebinin
bulunmadığı anlaşılmıştır.
İşin esasına girilmiştir.
Basında sorumluluğun önlenmesini sağlayacak ana koşullar öğretide ve
uygulamada yansızlık gerçeklik kamu yararı toplumsal ilgi ve güncellik olarak
tanımlanmaktadır.
Bir milletvekilinin türbanı ile TBMM’de yemine kalkışmasının yarattığı
tepki kamuoyunda bilinmektedir. Demokratik kuruluşların buna tepki olarak
çeşitli toplantılar yapmaları bildiri yayınlamaları, Anıtkabir’i ziyaretleri bu
tepkinin doğal uzantılarından bulunmaktadır.
Sırf böyle bir tepkiyi gündeme getirdiği ya da toplumsal nitelikte baskı
gruplarının bu kabil eylemlerine toplantılarına Anıtkabir ziyaretlerine iştirak
ettiğinden ötürü ismi de belirtilerek davacının davalı yayın organında “Terbiyesizlik” ile suçlanması onura açık saldırıyı teşkil etmiştir.
Bu saldırıyı mazur ve haklı gösterecek bir savunma söz konusu değildir.
Başörtüsü olayının davacının ayrı yerlerde eleştirmesi olası bu yüzden diğer-
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lerinin onuruna da saldırması farklı hadiseyi ve ayrı yargı yoluna başvurulmasını
gerektiren sebebi teşkil etmelidir. Kaldı ki somut dosyada davacının istemine
karşı davalının ileri sürdüğü tahrik olayları da kanıtlanmamıştır.
Saldırının derecesi, davacının kişiliği ve toplumsal kimliği saldırıdan doğan
üzüntünün ölçüsü, tarafların mali ve sosyal durumları, M.K.’nın 4. maddesi
sayesinde tümüyle birlikte değerlendirilmiş, sonuçta talebin kısmen kabulü
yolunda hüküm oluşturulmuştur.
KARAR:
Yukarıda sayılan gerekçeye göre;
1- Davalılar S.A. ile M.B. haklarındaki davadan vazgeçme yüzünden
H.U.M.K.’ un 91-95 uyarınca adları geçenlere ilişkin talebin REDDİNE,
2- Diğer davalılara yönelik talebin KISMEN KABULÜNE, M.K..’nın 49 ve
M.K.’nın 4.maddesi uyarınca takdir edilen 2.000.000.000 TL manevi
tazminatın 13.5.1999 yayın tarihinden itibaren yasal faizi ile dayanışmalı
alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya yönelik tazminat istemi ile M.K.’nın
24/a ya dayalı kararın yayınlanması taleplerinin REDDİNE
3- Kabul edilen dava değeri üzerinden hesaplanan 72.000.000 TL karar
harcından peşin alınan 45.000.000 TL.nin düşümüne kalan 27.000.000 TL
harcın davalı şirket ile M.B.’den tahsiline,
4- Tümünü davacının karşıladığı dökümü yazılan 51.170.000 TL yargılama
giderinin kabul edilene düşen 20.468.000 TL.sinin davalı şirket ile M. B.’ den
alınarak davacıya verilmesine, kalanın davacı üzerinde bırakılmasına,
5- Kabul edilen değer üzerinden hesaplanan 74.500.000 TL ücreti vekaletin
aynı davalılardan alınarak davacıya ödenmesine,
6- Reddolunan değer üzerinden davalılar vekili yararına ve mesaisi için
hesaplanan 74.500.000 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalı şirket ile
Murat Balıbey’e ödenmesine karar verildi.(Ankara 20.Asl.Huk.Mah.,
07.12.1999. tarih ve 453/815 sayılı İlamı)
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Davanın taraflarını oluşturan şahısların , işgal ettikleri makamları ve sosyo
ve ekonomik durumları dikkate alındığında, kararlaştırılan tazminat
miktarının fazla olduğu anlaşılmaktadır.
(E.2001/10855, K.2001/2883, K.T.12.3.2002)
Davacı Tansu Çiller ve Özer Çiller vekili Avukat Bülent Acar tarafından, davalı
D. P. ve İ. P. Genel Başkanlığı aleyhine 18.11.1996 gününde verilen dilekçe ile
kişilik haklarına saldırı nedeniyle her bir davacı için 7,5 milyar lira manevi
tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece Özer Çiller
için kısmen kabulü ile, 4 milyar lira manevi tazminatın davacı Tansu Çiller için
aynen kabulü ile 7,5 milyar lira manevi tazminatın tahsiline dair verilen
5.4.2001 günlü kararın Yargıtayda duruşmalı olarak incelenmesi davalılar vekili
tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 12.3.2002
duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalılar vekili Avukat
Veli Devecioğlu, Avukat Ayhan Sarıhan ve Avukat Mehmet Nuri Aytekin
davada hazır bulunmasına rağmen, karşı taraftan davacılar vekili gelmedi. Açık
duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne
karar verildikten ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra tarafa
duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi
tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği
görüşüldü.
Kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminata hükmedilmesini isteyebilir. Hakim manevi tazminatın miktarını tayin
ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur
oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyo ve ekonomik durumlarını
da dikkate almalıdır. Miktarın belirlenmesinde her olaya göre değişebilecek özel
hal ve şartların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını etkileyecek nedenleri
karar yerinde objektif olarak göstermelidir. Çünkü kanunun takdir hakkı verdiği
hususlarda hakimin hak ve nısfetle hüküm vereceği Medeni Kanun’un 4.
maddesinde belirtilmiştir. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi
huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün
bir nitelik taşır. Tazminat içilen hükmedilen para bir ceza olmadığı gibi
mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanması amaçlanmamaktadır. O halde bu
tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar,
mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için
gerekli olan kadar olmalıdır.
Somut olayda, davacılardan T. Ç.’in siyasi bir kişi olması, dava konusu
dilekçeler ve beyanla ilgili olarak basında yayınların yapılmış bulunması, eşi
olan diğer davacı hakkında da siyasi kişi olan eşini etkiler biçimde varlığı ileri
sürülen yayınlar yapılmış olması ve yukarıdaki ilkeler birlikte değerlendirildiğinde hüküm altına alınan tazminat miktarı fazladır. Daha alt
düzeyde manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:
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Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA karar
verildi.(4.H.D., 12.3.2002 tarih ve 10855/2883 sayılı İlamı)
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Davalının “hukuka acıyorum. Erbakan’a değil Türk Hukuk sistemine
acıyorum. Bu ülkeyi siyasi görüşlerine göre karar veren hukukçulara
bırakmamak lazım. Türk hukuk sistemine acıyorum. Bu ülkeyi birkaç
zorbaya ve yargının içine yerleşmiş siyasi görüşlerine göre karar veren
hukukçulara bırakmamak lazım. Yargıtay 8. Ceza Daire üyeleri kim oluyor
da bana laiklik dersi veriyor. Biz onlardan laiklik dersi alacak değiliz. Hakkında verilen ikinci hapis cezası da meşru değildir. Bu kararı verenler
siyaset yapmışlardır. Onları affetmeyeceğim. Hakkında verilen karara
neden olan konuşmayı bir kez daha yapıyorum. Beni bir daha yargılasınlar.
Beni de hakkını arayan halkı da susturamayacaklar. Bizleri yargılayanlar
tarihin tozlu sahifelerinde kaybolacaklardır.” şeklindeki düşünceleri kişisel
haklara saldırı niteliği taşıyan bir konuşma nedeniyle tazminat
hükmedilmesi ifade özgürlüğünün yasaklanması anlamına gelmez.
(E.2000/532, K.2000/386, K.T.26.6.2002)
Taraflar arasındaki davanın mahkememizde yapılan yargılamasında;
İDDİA:
Davacı vekili dilekçesinde özetle; 7 Temmuz 2000 tarihli Yenibin Yıl Gazetesi’nin 16. sayfasında davalılardan H.C.G. tarafından “hukuka acıyorum”
başlığı altında yazılan yazıda müvekkilinin kişiliğine şeref haysiyet ve
onuruna, hukuka aykırı olarak kasıtlı bir şekilde hakaret niteliğinde küçültücü anlatım ve isnatlarda bulunulduğunu, müvekkilinin bundan dolayı
çok üzüldüğünü ve ıstırap duyduğunu, müvekkilinin halen ve o tarihte Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı olarak görevini sürdürdüğünü, hakaretin Diyarbakır 1. Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce Refah Partisi eski Genel Başkanı Necmettin Erbakan hakkında Bingöl’de yapmış olduğu bir
konuşmada halkı din ve ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça
tahrik etmekten dolayı verilen mahkumiyet kararının temyiz incelemesinin
müvekkilinin başkanı bulunduğu 8. Ceza Dairesi’nce onanması üzerine
vukuu bulduğunu, H.S.C.’in yazısında, “hukuka acıyorum. Erbakan’a
değil Türk Hukuk sistemine acıyorum. Bu ülkeyi siyasi görüşlerine göre
karar veren hukukçulara bırakmamak lazım. Türk hukuk sistemine
acıyorum. Bu ülkeyi birkaç zorbaya ve yargının içine yerleşmiş siyasi
görüşlerine göre karar veren hukukçulara bırakmamak lazım. Yargıtay 8.
Ceza Daire üyeleri kim oluyor da bana laiklik dersi veriyor. Biz onlardan
laiklik dersi alacak değiliz. Hakkında verilen ikinci hapis cezası da meşru
değildir. Bu kararı verenler siyaset yapmışlardır. Onları affetmeyeceğim.
Hakkında verilen karara neden olan konuşmayı bir kez daha yapıyorum.
Beni bir daha yargılasınlar. Beni de hakkını arayan halkı da
susturamayacaklar. Bizleri yargılayanlar tarihin tozlu sahifelerinde
kaybolacaklardır.” şeklinde beyanlarda bulunduğunu, bu saldırının hukuka
aykırı olduğunun tartışmasız olduğunu, bu beyanatı basın yoluyla yayana diğer
davalıların da Anayasa’nın 28. maddesinde belirtilen basın özgürlüğü kamu
yararı ve hukuka uygunluk sınırlarını aştıklarını, Anayasa’nın 17. maddesine

335

Hacı Ali Özhan

göre kişilerin onurlarının koruma altında olduğunu, 26. maddesinin düşünce
açıklama ve yayma özgürlüğünün başkalarının şöhret ve haklarının korunması
amacıyla sınırlanabileceğini belirttiğini, yine kişilerin kişilik haklarının ve özel
yaşamlarının 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 12. maddesinin
koruması altında olduğunu, 1960 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9.
maddesinde de yine aynı hususların koruma altına alındığını, müvekkilinin
Yüksek Mahkemeye seçimle gelen bir yargıç olduğunu, Yüksek Mahkeme’nin
yerel mahkemelerce verilen kararları denetleme ile görevli olduğunu,
müvekkilinin görevli bulunduğu, dairenin de böyle bir denetim görevi yaptığını,
ve yerel mahkemece verilen kararı hukuka ve usule uygun olarak onadığını,
davalılardan H.S.C.’in bu onama kararını bahane ederek müvekkiline ve
Yargıtay dairesinin diğer yargıçlarına bu şekilde hakaret etmesinin hukuka
aykırılık teşkil ettiğini, bu nedenlerle 1.500.000.000-TL manevi tazminatın
haksız eylem tarihi olan 7 Temmuz 2000 tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek
yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak
müvekkiline ödenmesine, karar verilmesini istemiş, Anayasa, H.U.M.K, M.K.,
Basın K. ilgili mevzuat, söz konusu gazete, örnek kararlar, tanık, bilirkişi
incelemesi, ekonomik ve sosyal durum araştırma belgeleri, her türlü kanıta
dayandığını açıklamış, ayrıca, H.C.G. hakkında Ankara C. Başsavcılığının
2000/1114 hazırlık nolu evrakı ile kamu soruşturması başlattıklarını bildirmiştir.
SAVUNMA:
Davalılardan H.C.G. vekilleri cevap dilekçelerinde, müvekkillerinin 3.7.2000
tarihinde Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nce onanan bir mahkumiyet kararı üzerine
6.7.2000 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek eleştiri ve görüşlerini
açıklamak istediğini, T.C.K.’nın 312. maddesi uyarınca mahkum olması
nedeniyle, düşünce özgürlüğü, demokrasi ve özgürlükler konusunda
değerlendirmelerde bulunduğunu ve yargı organlarının belirtilen maddeye
ilişkin uygulamalarının yerinde olmadığını söylediğini, ülkede yaygın olarak
tartışılan 28 Şubat süreci nedeniyle beğenilmeyen, yönetime karşıt düşüncelerin
açıklanmasına, baskı uygulandığını, mahkeme kararlarında ülkenin siyasal
ortamından etkilenilerek hukuk alanı dışında değerlendirmeler yapıldığını, bu
durumun hukuk devletinde kabul edilemeyecek bir uygulama olduğunu dile
getirdiğini, müvekkillerinin davacının da imzasını taşıyan onama kararında
siyasi bir değerlendirme yapılmasına tepki göstererek yargıçların siyasi
görüşlerine göre karar verdiklerini düşündüğünü, nitekim onama kararında
aynen “sanık H.C.G.’nin cumhuriyetin ve demokrasinin olmazsa olmaz koşulu
sayılan laiklik ilkesinin korunmasına yönelik uygulamaları bahane ederek
toplumsal barışı tehlikeye sokacak biçimde halkın inançlarına saldırı varmış gibi
yapay bir tablo çizerek kin ve düşmanlığa tahrik etmiş, böylece, eylemi TCK'nın
312/2. maddesi gereğince onanmasına,” şeklinde değerlendirmeye yer
verildiğinin görüldüğünü, mahkumiyetin onama gerekçesi olan bu
değerlendirme hukuk dışında tamamen siyasi bir değerlendirme olduğunu, daire
üyelerinin siyasi görüşlerinin bu yönde olabileceğini, ancak kişisel siyasi
değerlendirmelerini görevlerini yaparken bir kenara bırakarak yalnızca madde
hükmünün kapsamı, unsurları açısından değerlendirme yapmalarının gerektiğini,
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müvekkillerinin bir siyaset adamı olduğunu, siyasi bir konuda yaptığı bir
değerlendirmeden dolayı yargılanıp mahkum olması ve Yargıtay Dairesi’nce de
siyasi bir gerekçeyle kararın onanmasına tepki göstererek eleştiri hakkını
kullandığını, müvekkillerinin gösterdiği tepki ve yaptığı açıklamaların davacıyı
tahkir amacı taşımadığını, kişilik haklarına ve onuruna saldırı niteliğinde
olmadığını, eleştiri sınırları içerisinde kaldığını, ayrıca davacının görev yaptığı
dairenin görevini yaparken verdiği kararların basında ve kamuoyunda sürekli
tartışma konusu yapılarak her zaman eleştirildiğini, herkesin eleştirdiği bir
Yargıtay Dairesi’nin müvekkili tarafından da eleştirilmesinin doğal bir durum
olduğunu, davacıya “zorba” demediğini, mahkeme kararlarının eleştirilmesinin
mümkün olduğunu, kararı veren yargıcın kişisel eksikliği, yanlışlığı ve özellikle
tarafsızlığının her zaman tartışılabileceğini, hakimin reddi kurumunun bu
amaçla yasaya konduğunu, yargıcın dava ile ilgili işlem ve uygulamalarının
kişiliğinden kaynaklanması halinde her zaman eleştirilebileceğini,
müvekkillerinin davacı yargıcın görevini hakkı ile yapmadığını, siyasi konuda
baktıkları bir davada hukuku bir tarafa bırakarak kendi kişisel görüşlerine göre
değerlendirme yaptığını, müvekkillerinin bu durumun yargıçlığa ve hukuka
yakışmadığını eleştirdiğini, T.C.K.’nın 486. maddesinde savunma sınırı içinde
kalan hakaretlerin suç dahi sayılmadığını, sanığın savunma sınırı içinde kalmak
koşulu ile hakaret edebilme hakkının hoş görüldüğünü, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin birçok kararında görüldüğü gibi siyasi kişilerin daha çok
eleştirme haklarının bulunduğunun vurgulandığını, yine bu kararlarda kamu
görevlilerinin eleştiriler karşısında daha çok hoşgörü içinde olmalarının
gerektiğinin belirtildiğini, müvekkillerinin dilekçede iddia edildiği gibi
Necmettin Erbakan’la ilgili bir karar nedeniyle değil, bizzat kendisine ilişkin bir
mahkeme kararının onanması nedeniyle tepki amaçlı bu basın toplantısını
düzenlediğini, müvekkillerinin basın toplantısında davacının ismini vermediğini,
davacıyı işaret eden bir açıklama yapmadığını, bu nedenle davacının kişilik
haklarına bir saldırının söz konusu olamayacağını, bu nedenlerle istemin reddine
karar verilmesini savunmuşlardır.
Diğer davalılar vekilleri de 29.9.2000 havale tarihli cevap dilekçelerinde Yeniden Doğuş Partisi eski genel başkanı H.C.G.’nin İnsan Hakları Der-neği Genel
Merkezinde yaptığı basın toplantısındaki açıklamaları müvekkilleri tarafından haber
amaçlı olarak kamuoyunun bilgisine sunulduğunu, müvekkille-rinin anayasa ve
yasalardan aldığı yetkileri kullandıklarını, müvekkillerinin ha-ber verme görevini
yerine getirdiklerini, H.C.G.’nin “hukuka acıyo-rum” şeklindeki sözlerinin başlık
olarak sunulduğu haberde “H.C.G., Erbakan’a verilen 1 yıllık hapis cezası hakkında
sert konuştu” şeklindeki tümce-den anlaşılacağı üzere müvekkillerinin herhangi bir
kuruma ya da kişiye hakaret kastı ile hareket etmeden davacının da kişilik haklarının
ihlaline neden olmadan objektif bir habercilik örneği sunduklarını, davacının
müvekkilleri aleyhine açtık-ları davanın yersiz olduğunu, müvekkillerinin tamamen
basın ilke ve kuralları içerisinde haberi yayımladıklarını, müvekkillerinin haberde
gerçeklik, kamuoyu yararı ve toplumsal ilgi, güncellik, konu ile ifade arasındaki
düşünsel bağlılık kural-ları içerisinde görevlerini yaptıklarını, ayrıca istenilen tazminat
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miktarının fahiş ol-duğunu, tüm bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesini
savunmuşlardır.
İNCELEME:
Dava dilekçesi, (...) YenibinYıl Gazetesi’nin 7 Temmuz 2000 tarihli nüshası,
tarafların ekonomik ve sosyal durum belgeleri, konuyla ilgili örnek Yargıtay
kararları ve tüm dosya içeriği incelenerek değerlendirilmiştir.
GEREKÇE:
Kanıt olarak dosyaya sunulan YenibinYıl Gazetesi’nin 16. sayfasının incelenmesinde; güncel adlı sayfada aynen “H.C.G., Erbakan’a verilen 1 yıllık hapis
cezası hakkında sert konuştu” şeklinde bir yazıdan sonra büyük harflerle
“Hukuka acıyorum” şeklinde bir başlık konulduktan sonra G., Erbakan’a değil
Türk Hukuk Sistemine acıyorum, bu ülkeyi siyasi görüşlerine göre karar
veren hukukçulara bırakmamak lazım dedi.” şeklinde bir özet verildikten
sonra, yazının içeriğinde, 1 yıllık hapis cezası Yargıtay’ca onaylanan,
feshedilen Yeniden Doğuş Partisi’nin eski lideri H.C.G., kapatılan Refah
Partisi’nin lideri Necmettin Erbakan’a 1 yıl hapis cezası verilmesini sert
dille eleştirdi. H.C.G., Erbakan’a değil Türk hukukuna acıyorum dedi.
H.C.G., İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi’nde, dernek başkanı Hüsnü
Öndül ile, Mazlum-Der Başkanı Yılmaz Ensarioğlu’nun da katıldığı basın
toplantısında şunları söyledi: “Dünya’nın hiçbir ül-kesinde yüz kızartıcı
suçlar dışında, bir ülke başbakanını hapse yollamıyor. Erbakan, 3 yıl önce
bu ülkenin başbakanı olarak Dünya’nın önüne çıkmıştı. Ama şimdi
düşüncelerinden dolayı hapse girecek.” Türkiye’yi bu hukuk sis-temi ile
Avrupa Birliği’nin yanından bile geçemeyeceğini savunan H.C.G., ben
Erbakan’a değil Türk Hukuk sistemine acıyorum. Bu ülkeyi birkaç zorbaya ve yargının içine yerleşmiş siyasi görüşlerine göre karar veren hukukçulara bırakmamak lazım diye konuştu. H.C.G., “Rüşvet almamış, yolsuzluk yapmamış bir başbakanın, düşüncelerinden dolayı hapse girecek olması yamyamlıktır. Bu yalnızca Türkiye’de oluyor, yazıklar olsun.” dedi.
Büyük harflerle Yargıtay’a sert eleştiri dendikten sonra altında Erbakan
hakkındaki kararı onaylayan Yargıtay 8. Dairesi üyeleri için de sert
ifadeler kullanan H.C.G. , “kim oluyorlar da bize laiklik dersi veriyorlar.
Benim bu ülkeye hizmetim onlardan fazla. Biz onlardan laiklik dersi alacak
değiliz.” dedi. H.C.G., 312. maddenin kaldırılması durumunda
düşüncelerini açıkla-yanların 146. maddeden idamla yargılanacaklarını
iddia ederek şöyle konuş-tu: Mecliste 312. maddeyi değiştirecek çoğunluk
olmasına rağmen değiştirilmiyor. Çünkü Meclis iradesinin üstünde başka
etkiler var. Küskünler ha-reketi sırasında maddenin değiştirilmesi
gündeme gelmiş, dönemin Genel-Kurmay başkanının açıklaması ile değişim
engellenmişti...” biçiminde açıkla-malarda bulunduktan sonra hakkında verilen
ikinci hapis cezasını da meşru görmediğini belirten H.C.G, “Bu kararı verenler
siyaset yapmışlardır. Onları affetmeyeceğim. Hakkımda verilen karara neden
olan konuşmayı bir kez da-ha yapıyorum. Beni bir daha yargılasındar. Beni de,
hakkını arayan halkı da susturamayacaklar. Bizleri yargılayanlar tarihin tozlu
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sayfalarında kaybola-caklar,” diye konuştu şeklinde bir haberin verildiği, davalı
Hasan Celal Gü-zel’in bu basın toplantısının ayrıca yazılı basının diğer
temsilcileri tarafından da gazetelerinde verildiği, nitekim, yine dosyaya sunulan
Akit Gazetesi’nin 7 Temmuz tarihli nüshasında da aynı haberin verildiği,
böylece H.C.G.’nin bu basın toplantısında söylediği sözlerin kamuya duyurularak ale-niyet kazandığının anlaşıldığı, her ne kadar davalı vekilleri müvekkillerinin konuşmalarında davacıyı bizzat hedef göstermediklerini savunmuşlar ise de, Yargıtay 8. Ceza Dairesi yargıçlarını açıkça kastettiğini, duraksamaya mey-dan vermeyecek şekilde açık olduğu, davacının bu sözlerle kendisine hakaret edildiğini düşünmesinin doğal olduğu, çünkü kendisinin Yargıtay
8. Ceza Dairesi Başkanı olduğu, kararın kendisinin görüş ve oyu ile onandığı,
burada hedef alınan ilk kişinin kendisi ve diğerlerinin de dairenin kararı onayan
di-ğer 4 üyesinin olduğunun açık ve belli olduğu, davalı H.C.G.’nin sözlerinin
kişilik haklarına hukuk aykırı biçimde saldırı niteliğinde olduğu-nun, Türkçe
bilen herkes tarafından kabullenecek derecede aleni olduğu, bu durumda
davacının bundan üzüntü duymamasının ve onurunun zedelenme-mesinin
mümkün olamayacağı, nitekim bu davayı açarak bu üzüntüsünü dile getirmek
durumunda kaldığı, YenibinYıl Gazetesi’nin kişilik haklarına saldırı
niteliğindeki bu haberi vermekle H.C.G. ile birlikte sorumluluğu paylaştığı,
diğer davalı S.U.’nun da gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü olarak basın
mevzuatına göre sorumluluğu paylaştığı, davalı gazete ve S.U. vekillerinin
tazminatın fahiş olduğu yolundaki savunmaları-nın yerinde olmadığı, zira
davacının bulunduğu mevkiin toplum içindeki sosyal statü bakımından oldukça
yüksek bir derecede olduğu ve haksız eyle-min işlendiği tarihe göre talep edilen
1.500.000.000-TL. bir paranın ancak sembolik nitelikte bir talep sayılmasının
gerektiği, davacının bu talepte bulun-makla zenginleşme amacı taşımadığı, bir nebze
olsun manevi tatmine ulaşmayı amaçladığı, istemin tamamına karar vermenin onu
zenginleştirmeyeceği, dava-lıları da ekonomik durumlarına göre onları
fakirleştirecek miktarda olmadığı, ancak kısmi bir caydırıcılık doğurabilecek
miktarda olduğu, bu durumda para-nın satın alma gücü ve ekonomik konjonktür
birlikte değerlendirildiğinde savu-nulduğu gibi istemin fahiş olmadığı, böylece tüm
dosya kapsamına göre dava-nın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki yargı
kurulmuştur.
YARGI:
Gerekçede açıklanan nedenlerle;
1- Davanın kabulüne, 1.500.000.000-TL manevi tazminatın haksız eylem
tarihi olan 7.7.2000 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan
müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
2- Harçlar yasası uyarınca, alınması gereken, 81.000.000-TL karar harcından
peşin alınan 16.875.000-TL’nin düşümü ile geriye kalan 64.125.000-TL harcın
davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak kamu hazinesine ge-lir
kaydedilmesine,
3- Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi hükümleri gereğince davacı avukatı yararına takdir olunan 150.000.000-TL nispi

339

Hacı Ali Özhan

vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı
vekiline ödenmesine,
4- Davacının peşin harç dahil harcadığı toplam 29.750.000 ira yargılama giderlerinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
karar verildi.(Ankara 11.Asl.Huk Mah., 26.6.2002 tarih ve 532/386 sayılı Kararı)
Derleyenin Notu: İlgili Yargıtay kararı onama olup temin edilemediğinden
konulamamıştır.
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