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DAVACI : Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı
VEKİLLERİ : Av. Muammer CEMALOĞLU - Av. Burhanettin SEVENCAN

KONU : Davacı tarafın cevaba cevaplarına karşı ikinci cevap dilekçesidir. 

Cevap dilekçemiz ekinde yer alan müvekkilim Abdurrahman Dilipak tarafından hazırlanıp imza 
olunan toplam 104 sayfadan ibaret cevap/savunma dilekçesine herhangi bir cevap verilmediği 

görülmüştür. Cevap dilekçemiz ekleri, davacıya tebliğ edilmemiş ise
işbu dilekçemiz ile birlikte tebliğini talep ederiz. 

İkinci olarak, işbu ikinci dilekçemiz ekinde de bizzat müvekkil Abdurrahman Dilipak tarafından 
hazırlanan ikinci cevap dilekçesi yer almaktadır. Bu dilekçenin de ikinci cevap dilekçemiz 

kapsamında olduğu dikkatlerden kaçırılmadan ekleri ile birlikte karşı tarafa tebliği ve 
savunmalarımız kapsamında mütalaa olunması zorunludur. 

AÇIKLAMALAR :
1. Davacının (Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı) taraf ehliyeti 

bulunmadığına ilişkin itirazlarımıza, aynı şekilde açılmış "yüzlerce davanın hiçbirisinde 
davacının taraf sıfatının -'taraf ehliyetinin' denilmeli idi- bulunmadığına ilişkin bir karar 
verilmediği" biçiminde cevap verilmiştir. 

Oysa sû-i misal, misal olmaz. "Yaygın yanlış, terk edilmiş doğrudan iyidir" mi 
denilmek isteniyor? 

Dava dilekçesinde olmadığı halde cevaba cevap dilekçesinin başlık kısmına 
parantez içerisinde (AK PARTİ) yazmak ihtiyacı duyulması itirazımızın haklılığının üstü örtülü 
kabul edildiği şeklinde yorumlanabilir  mi?

Eğer öyleyse, HMK m.124 uyarınca maddi bir hatadan kaynaklanmayan taraf 
değişikliği girişimine muvafakat etmediğimizi beyan ederiz. 

Davacı olarak gösterilen Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı'nın ne 
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tüzel kişiliği ne de taraf ehliyeti de vardır.
Genel Başkanlığın partiden ayrı ve bağımsız bir tüzel kişiliği bulunduğu 

söylenebilir mi? Ya da genel başkanlık tüzel kişiliği haiz midir?
AK Parti tüzüğünde partinin adının Adalet ve Kalkınma Partisi olduğu (m.1) 

partinin kısaltılmış adının AK Parti olduğu (m.3) yazılıdır. Tüzüğün Parti Teşkilatı başlıklı 
üçüncü kısmında büyük kongre ve merkez karar ve yönetim kurulundan sonra gelecek şekilde 
parti Genel Başkanının  davacı veya davalı olarak partiyi temsil edeceği (m.77.1) yazılıdır. 

TMK genel hükümlere göre de tüzel kişinin organları, bu arada parti genel 
başkanlığı, tüzel kişiliği haiz partinin kanunî temsilcisi durumundadır. Malum olduğu üzere, 
dava kanuni temsilci adına değil temsil edilen parti adına açılmak gerekir. 

Tüzel kişinin üyelerine, ortaklarına veya tüzel kişinin organlarına karşı açılan 
dava, tüzel kişiye açılmış sayılmayacağı (Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, İstanbul, 1990, s. 
629) gibi tüzel kişinin organı tarafından açılan dava da tüzel kişi adına açılmış sayılamaz.

Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1989/9-153 E. 1989/283 K. sayılı 
kararında, tüzel kişi organlarının tüzel kişiliği bulanmadığından taraf ehliyetinin de 
bulunmadığına karar vermiştir: 

“Sendikalar Kanunu hükümleri karşısında Sendika Şubelerinin tüzel kişiliği söz 
konusu olamayacağına göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma 
kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve kanuna aykırıdır. Bu nedenle 
direnme kararı bozulmalıdır.”

Genel Başkanlığın Parti'yi temsil yetkisi varsa da bu yetki ona, partinin yerine 
geçerek dava açma hakkı vermeyeceği gibi tüzel kişi temsilcisine hak ehliyeti bahşederek  
davada taraf olma ehliyeti de vermez. 

Taraf ehliyeti davanın dinlenme şartlarındandır (HMK. m.114/1-d). Binaenaleyh 
taraf ehliyetinin yokluğu halinde dava dinlenebilir olmadığından dava reddedilir ve esasa 
girilmez.  

Esasen dava şartı olması hasebiyle yargılamanın her aşamasında Mahkemenizce 
re'sen dikkate alınması da gereken davacının taraf ehliyeti bulunmadığı gerçeği karşısında 
davanın usulden reddine karar verilmelidir. 

Dava ekinde yer alan vekaletname örneğinde de vekil edenin "Adalet ve 
Kalkınma Partisi Genel Merkezi" olduğu yazılıdır. Ortada, Adalet ve Kalkınma Partisi tüzel 
kişiliği adına verilmiş bir vekaletname de yoktur. Dava Genel Başkanlık adına açılmış fakat 
Genel Merkez adına düzenlenmiş vekaletname ile dava açılmıştır. Yani taraf ehliyeti noksanlığı 
yanında davaya vekalet için lüzumlu vekaletname de yoktur. Bu eksikliğin de nazara 
alınmasını talep ediyoruz. 

2. TMK 25/son fıkradaki yetki kuralı tazminat davalarında doğrudan 
uygulanamaz. Bu kural, tazminat davalarının "saldırı tehlikesinin önlenmesi", "sürmekte olan 
saldırıya son verilmesi", "sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka 
aykırılığının tespiti" davaları ile birlikte açılmış olması halinde uygulama yeri bulacaktır:

"Maddi tazminat, manevi tazminat ve kazancın geri verilmesi davaları, tecavüze 
son verilmesi veya etkinin bertaraf edilmesi davasından ayrı olarak açıldıkları zaman, TMK 
m.25/5 uyarınca davacının yerleşim yeri mahkemesinin yetkisi söz konusu olmaz, yetkili 
mahkeme, sadece Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yukarıda değinilen yetki kuralını 
düzenleyen hükümleri çerçevesinde belirlenir" (Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer / Oktay - 
Özdemir, Saibe; Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2012 s.236)

TMK'nın 25. maddesinde kişilik haklarının korunması davaları BK'nın 58. 
maddesine dayanan kişilik haklarına tecavüz nedeniyle manevi tazminat davalarından ayrıca 
düzenlenmiş ve bu konuda sadece kişilik haklarının korunması davalarındaki yetki ile ilgili 
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düzenleme yapılmıştır. Bu durumda, somut olayda sadece kişilik haklarına saldırı nedeniyle 
manevi tazminat istenmiş olması karşısında, TMK'nın 25/son maddesinin bu davada uygulama 
yeri yoktur.

"Mülga Medeni Kanunun 24/a maddesinin 5. fıkrası şu şekildedir: “Davacı aynı 
zamanda maddi ve manevi tazminat ile vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca tecavüzden elde 
edilen kazancın kendisine verilmesini birlikte talep etmiş ise, bu davaları da kendi ikametgâhı 
mahkemesinde de açabilir”. Bu hükme göre, maddi tazminat, manevi tazminat ve vekâletsiz iş 
görme hükümleri uyarınca tecavüzden elde edilen kazancın geri verilmesi davalarının birlikte 
açılmaları durumunda davacının ikametgâhı mahkemesinin yetkili olacağı şeklinde 
yorumlanabilir, ama bunun bu şekilde yorumlanması mehaz İsviçre Medeni Kanunu 28/b 
maddesi 2. fıkrasına aykırı yorumlanmış olacaktır. Bu nedenle Medeni Kanunun 24/a maddesi 
5. fıkrasında maddi tazminat, manevi tazminat ve vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca 
tecavüzden elde edilen kazancın geri verilmesi davalarının, aynı kanunun 24/a maddesinin ilk 
fıkrasında düzenlenen tecavüzün önlenmesi, tecavüzün durdurulması ve tecavüzün hukuka 
aykırılığının tespiti davaları ile birlikte açılması durumu öngörülmüştür. ... Tazminat 
davalarının koruyucu davalar ile birlikte ikame edilmemesi durumunda yetkili mahkeme 
HUMK’da düzenlenen yetki hükümlerine göre tayin edilebilecek, davalının ikametgâhı 
mahkemesi ile haksız fiilin işlendiği yer mahkemesi de yetkili olabilecektir" (Arş. Gör. Fatma 
Nur TEKCE, Cevdet Yavuz'a Armağan, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, s.2636 
vd.).

Mahkemeniz yetkili değildir. Yetkili mahkeme, davalıların bulunduğu yer 
mahkemesi olan Küçükçekmece Asliye Hukuk Mahkemeleridir. 

HMK’nın 116 ve 117 nci maddesi uyarınca yetki itirazı ilk itirazlardan olup, dava 
şartlarından sonra incelenip karara bağlanmalıdır. 

3. Davacının dava konusu edilen sözlere ilişkin "bayağı söylemler", "edep ve 
ahlak dışı" biçimindeki nitelemeler davacının davasını ispata hizmet eden nitelemeler olmayıp 
iddia sınırlarının ötesine geçmiştir. Davacının kişilik haklarına saldırı iddiasının ispatı bahanesi 
ile davalının kişilik haklarının saldırıya maruz bırakılması muhakeme adabına uymadığından 
davacı bu dil ve üslubu kullanmaktan men edilmelidir.

4. Cevaba cevap dilekçesinde, matufiyet itirazımıza, davalının sözlerinin 
çarpıtıldığı biçimindeki cevaplarımızla birlikte aynı başlık altında cevap verilmiştir. 

Davacı tarafın, sözlerin çarpıtıldığı ve matufiyet şartının gerçekleşmediği 
itirazlarımıza, yazının "kamuoyunda oluşturduğu algı"dan bahisle cevap vermeyi seçtiği 
görülmektedir. 

Davacı, yazıdaki bazı sözlerin "AK Parti içindeki AKP'lilere" yönelik olduğu 
iddiamıza "bu kesimin kim olduğu ve/veya kimlerden oluştuğunun belli olmadığı; "AK Parti 
içindeki AKP’liler" şeklinde bir nitelendirme, sıfatlandırma müvekkil parti tarafından kabul 
edilen bir husus olmadığı"  biçiminde cevap vermiştir. 

"AK Parti içindeki AKP'liler" ifadesi ilk defa müvekkil tarafından kullanılmış 
değildir. Örneğin AK Parti genel başkanının avukatı Faik IŞIK da sosyal medya hesabından 
şunları paylaşmıştı:

"A-Ke-Pe’liler her partide varlar.
Üstelik her dönemde hiç hak etmedikleri yerleri, birbirlerini kollayarak 
tutuyorlar.
Birkaç sayfalık ezberleriyle kibir abideleri şeklinde koltukları doldurup, 
yetkileri keyiflerince kullanıyorlar.
Adam değiller ama her nasılsa itibar görürler."
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Yazar, AK Parti içinde AK Parti'ye zarar verdiğini düşündüğü birilerinin 
varlığına dikkat çekerken, "AK Parti'nin kimlerden oluştuğu belli olan tek vücut bir yapı" olarak 
nitelendirilmesi adeta "bizde yanlış olmaz" deyişini çağrıştırmaktadır. Her toplulukta olduğu gibi 
AK Parti içinde ötekilerden şu yada bu özellikleri, davranışları nedeniyle farklılaşan kişi yada 
kişi gruplarının olması tabiidir. Bu özellikleri yada yaptıkları nedeni ile yapılan eleştirilerin bir 
bütün olarak gruba yada bu özellikleri taşımayanlara yöneldiği söylenemez.

Bir kısım sözlerin muhataplarının kimler olduğu hem yazıda hem de cevap 
dilekçemizde açıkça gösterilmiştir. Yazar, bu ifadelerine muhatap olarak AK Parti'yi değil; AK 
Parti içindeki bazılarını göstermiş, adlarını vermese de onları tarif de etmiştir:

"AK Parti'yi de bu Erguvani AKP'nin 'Papatyaları'(!?) bitirecek bu gidişle. 
AK Parti içindeki AKP’liler konuşuyor, AK Partililer susuyor. AKP’liler terfi 
etti zenginleşti, itibar sahibi oldular. Kaymağı onlar yiyor, parayı onlar 
veriyor.Camiye, okula, yurda parayı veren de onlar. Eee, parayı veren düdüğü 
çalıyor. Kem alat ile kemalat olmuyor. Haram para ile hayır olmayacağı gibi. 
Bunlardan maddi yardım almayan cemaat ve vakıf kaldı mı? Ha, işte böyle, 
veren al alan elden üstündür. Daha önce siz konuşuyordunuz onlar dinliyordu, 
şimdi onlar konuşuyor, siz dinliyorsunuz.
...
AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar."
Davacının eleştirilerinin odağında, AK Parti içindeki, sosyal ve ekonomik 

bakımdan terfi edip zenginleşen, itibar sahibi olup, iktidarın kaymağını yiyenler olarak nitelediği 
bir kısım AKP'liler yer almaktadır. Bütünün içindeki "çürük elmalara" yönelik sözlerin, 
bütüne, bütünü temsil eden tüzel kişiliğin kişilik haklarına yönelik saldırı olarak kabul edilmesi 
mümkün değildir. 

Burada, son yıllarda sıkça kullandığımız "algı" ve "manipülasyon" 
kavramlarıyla kendini gösteren kanma ve kandırma durumu söz konusudur. Müvekkilimin 
yazısının yayınlanmasından  üç gün sonra başlatılan manipülasyon kampanyası  ile aslında hiç de 
öyle olmadığı halde, yazarın "AK Partili kadınlara fahişe dediği" algısı oluşturulmak 
istenilmiş ve ne yazık ki davacı da bu algıya kanmıştır. 

Davacı tarafın, yazıdaki "bu fahişeler ve onların türevleri" ifadesinin kime 
yönelik olduğunu gerekçeleri  ile ortaya koyan savunmalarımıza özellikle cevap vermekten 
kaçındığını düşünüyoruz.

Davacı tarafın odaklandığı “bu fahişeler ve onların türevleri” ifadesinin AK 
Partili kadınlarla alakası bile yoktur; fuhşiyata destek veren LGBTi+ gruplarının düzenledikleri 
sözüm ona Onur Yürüyüşleri’ndeki “velev ki fahişeyiz” pankartlarına bir gönderme yapan bu 
ifade, bu sıfatı kendilerine yakıştıranlara yöneliktir. Bu o kadar barizdir ki aynı cümlede cinsel 
yönelim kavramı altında eşcinselliği yaygınlaştırma çabalarına sponsor oldukları bilinen 3 
holdingin adına yer verilmesi de bundandır. Söz dizisindeki "türevleri” kelimesine pek 
takılmayan müştekiler sadece bu “türevleri” kelimesi üzerine birazcık düşünselerdi, bu sözle 
aslında kimlerin kastedildiğini anlarlardı. Bkz. Eşcinsellik'ten türeyen öteki cinsel yönelim 
türevleri: LGBTTIQ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel, Intersex, Queer). 

Cümlenin anlamı gayet açıktır: eşcinsellik türlerini içine alan LGBT çatısı 
altındaki gruplara pozitif ayırımcılık talep eden, fuhşiyatı meşrulaştırma çabasındaki çevreleri 
himaye eden bazı holdinglere gönderme yapılırken, “bu fahişeler ve türevlerini malum 
sermaye grupları desteklerken, bizim yeşil sermaye bunlara karşı ne yapıyor?” sorusu 
sorulmuştur.

Yazının ana eksenini oluşturan, İstanbul Sözleşmesi'nin kadınlara yönelik şiddet 
eylemlerinin sonlandırılması amacının altında gizli olarak eşcinsellik ve türevlerine pozitif 
ayırımcılık talep eden uygulamalara yol verdiği; bunların yaygınlaştırılmasına hizmet ettiği; aile 
ve toplum için ciddi bir tehdit haline geldiği gerçeği Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 
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Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözlerinde de somutlaşmıştır:
"Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca şey varken, biz avuç sapkına da 

meydanı bırakmayacağız." 
Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı da yazarın kaygılarını paylaşmaktadır.  
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davalı 

yazarla ile aynı kaygıları taşıdığını gösteren pek çok açıklaması vardır:
'Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi 

boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin 
peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim 
gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır.Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök 
salma ihtimali yoktur.' 

Sayın Erdoğan'ın 29 Haziran 2020 tarihinde yaptığı bu konuşma, LGBT çevreleri 
tarafından hedef gösterme, homofobik nefret gibi nitelemelerle karşılanmıştır:
https://kaosgl.org/haber/hukumetin-homofobik-inkari-lgbti-lar-fazla-toplumsallasmasin-hele-
hele-hic-siyasallasmasin
https://kaosgl.org/haber/onur-ayi-haziran-da-homofobik-nefret-salgini
https://gazetekarinca.com/2020/06/erdogan-lgbtilari-hedef-gosterdi-milletimi-her-
turlu-sapkinliga-karsi-tavir-almaya-davet-ediyorum/

Merak ediyoruz, AK Parti Genel Başkanını homofobik ilan eden bu açıklamalar 
dava konusu edilmiş midir?

AK Parti'yi, AKP'lileri, kadınları bile hedef almayan bu sözlerin ısrarla AK 
Parti Kadın Kollarına yöneldiğini söylemeye devam etmesi bunu yaparken de savunmalarımıza 
açık biçimde cevap vermek yerine yine bu yazının kamuoyu tarafından ne şekilde anlaşıldığına 
atıf yapması hayret vericidir. 

Kamuoyunda oluşturulan yanlış algılarla, "yazıda partinin adı geçmiştir" gibi 
yüzeysel gerekçeler ve toptancı yargılarla matufiyet şartı benimsenemez. Matufiyet konusunda 
ancak, yazarın kimliği, amacı, niyeti, aynı çerçevede yazdığı diğer yazıları, yazarın ifadeye 
verdiği anlam, yazının bütünü ve bağlamı dikkate alınarak doğru bir değerlendirme yapılabilir. 

Yersiz alınganlıkla dahi açıklayamadığımız, kötü niyetli kişilerce üretilen ve bir 
algının tesiri ile yapıldığını düşündüğümüz şikâyetlerin değerlendirilmesinde, yazının/yazıdaki 
bir kısım ifadelerin müştekileri hedef alıp almadığı bir ön sorun olarak ele alınıp incelenmelidir. 
Bu durum, yazının/yazıda kullanılan ifadelerin hukuka aykırı olup olmadıklarının 
belirlenmesinde de kilit öneme sahiptir. 

Davacı taraf cevaba cevap dilekçesinde Türk Ceza Kanununun Mağdurun 
Belirlenmesi başlıklı 126 ıncı maddesini matufiyetin tespiti bakımından uygulanabilir bir 
hüküm olarak göstermiştir. Bu hüküm doktrinde, mağdurun “belli” olması için, tahkir edici 
nitelikteki hareketin “ferden” kimi hedef aldığının açıkça anlaşılır olması gerektiği şeklinde 
yorumlanmaktadır:

"Tek kişiyi hedef alan hakaret suçunda bu hususun tespiti kolay olsa da, suçun 
birden fazla kişiyi veya bir kişi topluluğunu hedef alması halinde, fiilin “ferden” kim veya 
kimlere yönelmiş olduğunun tayini güç olur. Zira failce hedef alınan kişilerin sayısı arttıkça, 
mağdurun belirli ve somut olması şartı da zorlaşır. O halde failin tahkir edici nitelikteki 
davranışı ister tek kişiyi, isterse de birden fazla kişiyi hedef alsın, hakarete maruz kalan bu kişi 
veya kişilerin “ferden” kesin olarak belirlenmiş olması şarttır. Aksi takdirde kimin veya 
kimlerin şeref varlığının ihlal edilmiş olacağı belirlenemeyeceğinden, tespit edilemeyen bu 
kişilerin hakaret suçunun mağduru olmaları mümkün değildir.” (AÜ SBE, Özkan 
GÜRDOĞAN, Hakaret Suçu, doktora tezi, Ankara 2012, s. 45) 

Matufiyet, duraksamadan, şüpheye yer bırakmayacak derecede açık ve 
belirlenebilir olmalıdır; tahkir edici nitelikteki bir fiilin mağduru hedef aldığı ya da isnadın 
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tahkir edici nitelikte olduğu tereddütsüz bir şekilde belirlenemiyorsa, ortada onur, şeref ve 
saygınlığı rencide edilen bir kişi olmadığından hakaret suçu da oluşmaz.

Tek bir sözle birden fazla kimsenin de hedef alınması mümkün ise de bu 
durumda failin hedef aldığı kişilerin “ferden” tespitinin de mümkün olması gerekir. Failin 
kimleri hedef aldığı tespit edilemiyorsa bu durumda hakaret suçu oluşmayacaktır. Örneğin; 
stadyumda rakip takımın taraftarlarını hedef alan tahkir edici nitelikteki tezahüratın ferden kimi 
hedef aldığı tespit edilemeyeceği için hakaret suçu oluşmaz.

“Üzerinde durulması gereken bir diğer nokta, kolektif hakaretin varlığı halinde 
topluluklarının suçun mağduru olup olmayacaklarıdır. Hakaret eylemi bir arada bulunan 
birkaç kişiyi hedef alıyorsa, her bir kişi mağdur olarak kabul edilecek ve suçların içtimaı 
hükümleri uygulanacaktır. Eylem bir kişi topluluğunu hedef almaktaysa, ancak ve ancak kişi 
topluluğunun kimlerden oluştuğunun veya hakaretle kişi topluluğundan kimlerin hedef 
alındığının belirlenebilmesi halinde suçun işlendiği kabul edilebilecektir. Hedef alınan grup 
küçüldükçe, hakaretin kim veya kimlere yönelik olduğu da daha kolay tespit edilebilecektir.

Topluluğu oluşturan kişilerin kimlerden oluştuğu veya topluluktan kimlerin 
hedef alındığı tespit edilemiyorsa hakaret suçunun oluşmadığı sonucuna ulaşılmalıdır. Bununla 
birlikte hedef alınan kişilerin veya topluluğu oluşturan kişilerin belirlenebilmesi kriteri dar bir 
biçimde yorumlanmalıdır. Örneğin “Avukatlar yalancıdır” gibi bir ifadenin hedefi avukatlardır. 
Her ne kadar kimlerin avukat olduğu Türkiye Barolar Birliği kayıtları aracılığıyla 
belirlenebilirse de burada failin bütün avukatları hedef almış olduğu savunulamayacaktır. Zira 
fail dahi aslında hedef aldığı topluluğun kapsamına ilişkin ilk etapta kolayca bir belirlemede 
bulunamamaktadır. Buna karşılık bir duruşma sırasında veya duruşmadan sonra benzer ifade 
sarf edilirse, artık duruşmada görev almış avukatların hedef alındığı belirlenebilecek ve hakaret 
suçu bu kişilere karşı işlenmiş olacaktır (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş 
TEZCAN’a Armağan, C.21, Özel S., 2019, s. 1332).”

Yazının bir bütün olarak ele alınması ve yazarın kişiliği ve aynı çerçevede 
yazdığı diğer yazıları ile birlikte değerlendirilmesi ve kastını açıklayan olguların bu çerçevede 
değerlendirilmesi gerekir. Müştekilere yönelik olarak ağır bir söz, rencide edici ve küçük 
düşürücü herhangi bir söz söylenmemiştir. Hatta davacının, yazıda eleştirilenler arasında 
olduğunu söylemek bile güçtür.

Davacı, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği şikayet 
dilekçesinde, davalı yazarın "… AK Parti’ye gönül vermiş kadınları geçmiş bir siyasi örnek 
üzerinden yaptığı bir benzetme ile partiye ve en önemlisi toplumsal değerlere zarar vermekle 
itham etmiş, bununla da yetinmeyerek edep ve ahlak dışı bir ifade ile halkın bir kesimini, 
cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağıladığını" iddia etmiştir. Ancak AK Parti Genel 
Başkanlığı’nın, yazıda tüzel kişiliğe yönelik hakaret suçu işlendiğine ilişkin açık bir iddiasının 
yoktur. 

Yazıda, parti tüzel kişiliğinin adı geçse de özellikle yakınılan sözlerin onu hedef 
almadığı çok açıktır. Burada “AK Parti” değil, “AK Parti içinde FETÖ’nün zihniyet ikizleri gibi 
hareket eden” bir gruptan ve bu gruptan yola çıkarak “AKP’nin Papatyaları”ndan söz 
edilmektedir. Burada “kinaye” yolu ile “AKP’nin Papatyaları”ndan söz edilmesi, Anavatan 
Partisi’nin dağılma süreci ile ilgili tarihi bir tecrübenin hatırlatılması ile ilgili bir uyarıdır. 
Yazarın buna yönelik iyi niyetli ve samimi uyarılarını, partinin geneline/tamamına/kurumsal 
kimliğine yönelik gibi gösterilmek istenmesi, haksız bir ithamdır. Tam aksine yazı AK Parti’yi 
koruma refleksi ile kaleme alınmıştır. 

Bu açıklamalarımız ışığında yazarın amacının ve sözlerinin gerçek anlamının 
dışına çıkılarak, yazıda “AKP’nin papatyaları” olarak isimlendirilen AK Parti içindeki bir gruba 
yönelik sözlerin tüzel kişiye yöneldiği söylenemez. Bir kısım parti mensubuna yönelik sözler 
nedeniyle parti tüzel kişiliğinin onur, şeref ve saygınlığının hedef alındığı söylenemez. Ki 
burada tekraren "bu fahişeler..." diye başlayan ifadenin AK Parti'ye veya AK Partililere matuf 
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olmadığını ifade etmeliyiz. 
AK Parti Genel Başkanlığı'na yönelik söz dizilerinde ise küçük düşürücü 

herhangi bir ifadeye rastlamak mümkün değildir; bu cümlelerde Parti'ye yönelik tamamen iyi 
niyetle yapılmış eleştiri niteliğindeki sözler söz konusudur.

5. Dava konusu yazının ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı kapsamında kaldığına 
ilişkin cevaplarımıza, davaya konu sözlerin bir haber değil de köşe yazısında yer aldığı göz 
ardı edilerek cevap verilmiştir. 

Davacı taraf bu başlık altında haberlerin hukuka uygunluk denetimi ile ilgili 
şartları sıralamış; bu şartlardan özellikle öz-biçim dengesinin bozulduğunu iddia etmiştir. 
Davalının düşüncelerini açıklarken hakarete başvurduğu iddia edilerek ölçülülük kuralının ihlal 
edildiği söylense de yukarıda arz ettiğimiz üzere, söz konusu ifade davacıya veye mensuplarına 
yönelik olmadığı gibi davacının anladığı anlamda bir hakaret cümlesi de değildir. Yazar, LGBT 
gruplarına pozitif ayırımcılık talep eden ve düzenledikleri Onur Yürüyüşlerinde kendilerini bu 
isimle ananlar için dini terminolojinin de etkisiyle fahişe terimini kullanarak fahişeler ve 
türevleri demeyi tercih etmiştir. Dini metinlerdeki eşcinsellik ile fahişe terimi arasındaki bağa 
cevap dilekçemizde değinmiştik. Öz olarak söylemek gerekirse, yazar fahişeler diyerek, ne bir 
meslek grubunu (hayat kadını) kastetmiş ve ne de bunu hakaret amacıyla kullanmıştır. 

Köşe yazılarının değer yargıları içermeleri nedeniyle haberlerde aranan hukuka 
uygunluk şartlarına ilişkin bir değerlendirme yapılmasının doğru olmadığı kabul edilmektedir. 
Bunun yerine, haberlere göre daha geniş bir değerlendirme ile subjektif olabilecekleri kabul 
edilmektedir. Bu subjektiflik beraberinde öz-biçim dengesinin belli ölçüde bozulabileceğinin de 
kabulü anlamına gelir. Ancak yine de değer yargılarının olgusal temelden yoksun olmaması 
gerektiği kabul edilmektedir. 

Yazar, İstanbul Sözleşmesi, CEDAW ve Lanzarote Sözleşmesinin toplum, aile ve 
gençlik açısından ve aynı zamanda ahlaki açıdan ciddi bir tehdit oluşturduğunu savunduğu 
yazısının kamu yararına yöneldiğinde, kamusal bir tartışmaya katkı amacıyla kaleme alındığında 
kuşku yoktur.  Ele alınan konu günceldir de. 

Yazıda kullanılan ve AK Partili kadınlara yönelik olduğu iddia edilen "bu 
fahişelere ve onların türevlerine"  şeklindeki ifade “ahlak dışı” davranışları onur kabul eden bir 
topluluğun hezeyanları ile ilgilidir.

Bu sözler davacıya yönelik olmadığı için öz-biçim dengesinin bozulup 
bozulmadığının tartışılması boşuna olacaktır. 

6. Cevaba cevap dilekçesinde, davaya konu yazıda öz-biçim dengesinin 
bozulduğu, ilgisiz, gerçek dışı, yersiz ve gereksiz sözler kullanıldığından, müvekkil partiyi 
küçültücü, incitici ve suçlayıcı ifadeler yer verildiğinden bahisle eleştiri hakkı kapsamında 
değerlendirilemeyeceği  iddia edilmiştir. 

Ancak, "müvekkil partiyi küçültücü, incitici ve suçlayıcı ifadeler"in neler olduğu 
gösterilmemiştir. Bunlarla "bu fahişeler ve onların türevleri" kastediliyorsa, bu ifadenin AK 
Partiye veya AK Partili kadınlara yönelik olmadığını bir kez daha tekrar etmeliyiz. Böyle bir 
iddiayı kesin olarak reddediyoruz. Dolayısıyla yazıda AK Partiyi küçültücü, incitici ve suçlayıcı 
tek bir ifade dahi gösterilemez. Bir grup içindeki bazılarına yönelik öteki ifadelerin, bütün bir 
gruba veya onları temsil eden bir kişiye yöneldiği de kabul edilemez.

Kanunlarda kime söylendiği belli olmadan, isim vermeden bir gruba, grup 
içindeki bazılarına, bir toplumun bir kesimine yönelik eleştirilerin o topluluktaki, o gruptaki 
herkese dava açma hakkı tanıyacağı yönünde bir kural olmadığı gibi, kanunların uygulanmasını 
gösteren Yargıtay içtihatlarında da isim belirtmeden yapılan eleştirilerin tüm topluluğa yönelik 
sayılacağı şeklinde bir içtihat da bulunmamaktadır.
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7. Davacı, AİHM kararlarının genişletici ve yanlış yorumlamalarla çarpıtarak 
dava konusu ifadeyi mazur göstermek istediğimizi iddia etmiştir. 

Davacı tarafça örnek gösterilen gerek AİHM'in Pakdemirli/Türkiye kararındaki 
tespitler davacının iddiası haklı çıkaracak türden değildir. Ortada bir çarpıtmadan söz edilecekse 
buna bakmak gerekir. 

Çünkü AİHM, Pakdemirli/Türkiye kararında bir milletvekili ve eski bir bakan 
tarafından Cumhurbaşkanı için kullanılan ""yalancı, ifti acı, Çankaya nın şişmanı, dar kafalı, 
lastikleri patlasın, öbür dünyaya gidince Allah affetmez"" sözleri nedeniyle Türkiye'de verilmiş 
en yüksek miktar olan -tıpkı bu davada talep edilen gibi- yaklaşık 60.000 Euro tazminata 
mahkum edilmesine ilişkin kararın zorunlu bir toplumsal ihtiyaca cevap verdiğine ikna olmamış; 
bu kadar yüksek bir cezanın bir orantılılık ilişkisi kesin olarak bulunmadığı için, bu kadar büyük 
bir miktarda tazminat cezası verilmesinin “demokratik bir toplumda gerekli” olmadığı, 
başvuranın ifade özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna varmıştır. 

Buna rağmen anılan kararda ifade özgürlüğünün ihlal edildiği tespiti 
yapılmamışcasına sözlerin ağırlığına dikkat çeken bir ifadenin, kesin bir tespit içeren hüküm 
gibi sunulması bir çarpıtma girişimidir. 

8. Davacının, yazıda kullanılan haksız beyanlarda hiçbir kamu yararı 
bulunmadığı biçimindeki iddiaları, hem yazının hem de cevap dilekçemizdeki açıklamaların 
görmezden gelindiğini göstermektedir. 

İstanbul Sözleşmesi'nin toplum, aile ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerini 
sorgulayan, iktidar partisi içindeki FETÖ'nün zihniyet ikizi gibi davranan bir grubun partiyi de 
bitirebileceği kaygısı ile kaleme alınan yazının kişisel çıkarlara hizmet ettiği mi söyleniyor? İyi 
niyetle kaleme alınmış uyarı niteliğindeki yazıda da kamu yararı da vardır; davacının partinin 
özel yararı da. 

Çirkin olduğu iddia edilen ifadelerin ise davacı yada mensupları ile bir ilgisi 
yoktur; fuhşiyata destek veren LGBTi+ gruplarının düzenledikleri sözüm ona Onur 
Yürüyüşleri’ndeki “velev ki fahişeyiz” pankartlarına bir gönderme yapan bu ifade, bu sıfatı 
kendilerine yakıştıranlara yöneliktir. Çirkin olan, yazarın onları bu sıfatla anması değil 
kendilerine bu sıfatı yakıştıranların davranışıdır. 

Davacının iddiasına göre "Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize 
saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç 
dimağları zehirlemenin peşindeler." diyen Cumhurbaşkanı da abesle iştigal etmiş mi 
olmaktadır? "İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirenler" kimlerdir? 

9. Davacı taraf, talep edilen miktarın fahiş olduğunun farkındadır; ancak bunun 
caydırıcılık amacına hizmet etmesi için kullanılmasını talep etmektedir. 

Manevi tazminatın ceza, tatmin veya önleme (caydırma) şeklinde temel bir amacı 
yoktur. Manevi tazminatın temel amacı, zarar görenin uğramış olduğu zararın giderilmesi, telafi 
edilmesidir. 

Davacı ve parti mensubu 81 kişinin davalının hakaret ve halkın bir kesimini 
aşağılama suçlarından cezalandırılmasını istediği şikayetleri ortada dururken, bir de hukuk 
davası yolu ile muhtemel bir ceza davasındakinden çok daha ağır bir sonucun kabul görmesi 
caydırıcılıktan öte özel hukukla ceza hukuku arasındaki sınırı da ortadan kaldıracak; davalı 
yazar için bir cezalandırma aracına dönüşecektir. 

Yukarıda zikrettiğimiz, Pakdemirli/Türkiye kararında da AİHM, 60.000 Euro 
tazminata mahkum edilmesine ilişkin kararın zorunlu bir toplumsal ihtiyaca cevap verdiğine 
ikna olmamış, bu kadar yüksek bir cezanın bir orantılılık ilişkisi kesin olarak bulunmadığı için, 
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bu kadar büyük bir miktarda tazminat cezası verilmesinin “demokratik bir toplumda gerekli” 
olmadığı, başvuranın ifade özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna varmıştır. 

Son olarak, talep edilen miktarın özellikle davalı yazarı müzayakaya maruz 
bırakacağı; zor duruma, sıkıntı ve darlığa düşüreceği çok açıktır. 

10. Cevaba cevap dilekçesinde, dava konusu yayını nedeniyle davacı ve diğer 81 
kişinin şikayet üzerine başlatılan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/30606 
Soruşturma sayılı dosyasının bekletici mesele sayılması talebimizle ilgili cevap verilmediğini 
not etmeliyiz. Esasen bu durum davacının muvafakatine de bağlı bir durum olmayıp re'sen 
gözetilmelidir. Bu hukuk güvenliği ve istikrarı bakımından son derece önemlidir. 

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda ve daha önce arzedilen ve resen gözetilecek sebeplerle; 
Yetkisizlik kararı verilmesini; taraf ehliyeti bulunmayışı nedeni ile davanın reddini; ceza 
soruşturmasının bekletici sorun yapılmasını; olayda matufiyet unsurunun bulunmadığı gerekçesi  
ile davanın reddini; sözlerin bir bütün olarak değerlendirilmesinde eleştiri hakkı ve ifade 
özgürlüğü kapsamında kaldığı, hukuka uygun olduğu, davacının kişilik haklarına saldırı teşkil 
etmediği gerekçesi ile davanın reddini, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasını, 
davalılar lehine vekalet ücretine hükmolunmasını, 
Arz ve talep ederiz. 

Davalılar Vekili
Av. Ali PACCI

E-İmza 

Ekleri:
- Abdurrahman Dilipak tarafından hazırlanan 12 sayfadan ibaret ikinci cevap dilekçesi
- Küçükçekmece C. Başsavcılığına verilen yazılı savunma dilekçesi 
- Savcılığa sunulan Hüdayi Vakfı'na ve gazeteci Sırrı Çağlar'a ait beyanlar
- Küçükçekmece C. Başsavcılığındaki ifade alma tutanağı


