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Şikâyet edilen Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Gazetesi’nin 27.07.2020 
tarihli nüshasının dokuzuncu sayfasında yayınlanan ve aynı gazetenin internet sitesi olan 
https://m.yeniakit.com.tr/yazarlar/abdurrahman-dilipak/akpnin-papatyalari-33008.html  
adresinde halen yayınlanmakta olan “AKP’nin Papatyaları” başlıklı köşe yazısında, (Ek-2) 
ülke gündeminde yer alan bir tartışma konusu üzerinden başta AK Parti teşkilatlarında 
bugüne kadar çalışmış ve hali hazırda çalışan, gönül veren kadınlar olmak üzere, konuya 
kendi perspektifinden bakmayan,  farklı düşünen ve/veya farklı düşündüklerine inandığı 
kadınlara yönelik onur, şeref ve saygınlıklarını rencide eden, haksız ve hukuka aykırı 
ifadeler kullanmış, “AKP’nin papatyaları” olarak sınıflandırdığı, nitelendirdiği halkın 
bir kesimini, cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılamaya, toplumsal barışımızı 
tahrip etmeye yönelik ayrımcı ve bayağı söylemlerde bulunmuştur.  

1- Şikayet edilene ait köşe yazısında; AK Parti’nin kurumsal kimliği, itibarı 
zedelenmeye çalışılmış ve AK Partili Kadınlara yönelik kullanılan “BU FAHİŞELERE 
VE ONLARIN TÜREVLERİNE”  şeklindeki edep ve ahlak dışı bir ifade ile açıkça 
hakarette bulunularak, AK Partili Kadınlar cinsiyet farklılığına dayanarak alenen 
aşağılanmıştır. Şikâyet konusu köşe yazısının tamamı dilekçemiz ekinde sunulmakta olup 
ilgili kısmı şu şekildedir;

“AKP’nin papatyaları”

“ANAP’ı o “Papatyalar”, o “Lale Devri çocukları” bitirdi. AK Partiyi 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..
AB fonları ile semirenlerin sesleri nasıl inceldi, eskiden ter kokuyorlardı, şimdi parfüm 
kokuyorlar. Bodrum katlarında rutubet kokan derneklerden çıkıp plazalara taşındılar.
AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası 
fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum “Yeşil Sermaye” de 



bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim “Yeşil 
sermaye” davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı 
seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! 
Ne bekliyorsunuz!...”

ŞİKAYET EDİLENİN AK PARTİ’YE VE AK PARTİLİ KADINLARA 
YÖNELİK KULLANDIĞI, BU AHLAK VE EDEP DIŞI,  HAKARETAMİZ İFADELERİ 
İLE HALKIN BİR KESİMİNİ CİNSİYET FARKLILIĞINA DAYANARAK ALENEN 
AŞAĞILAMASI HUKUK DÜZENİNİN HİMAYE ETMEYECEĞİ DERECEDE AĞIR VE 
HAKSIZ PROVOKATİF SALDIRIDIR. 

2- Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde, gösterdiği hedef ve talimatları doğrultusunda, AK Parti Kadın Kolları, kurulduğu 
ilk günden itibaren bu güne kadar insanı ve kadını önceleyen politikalar üreterek, kadınların 
hak ve özgürlük mücadelesinde, AK Parti iktidarından önce kadınlarımızın yaşamış olduğu 
her türlü sıkıntı ve çağ dışı uygulamalara  çözümler getirip uygulamaya geçirmek için var 
gücüyle çalışmaktadır. Kadınların sosyal yaşamlarında, eğitim hayatlarında iş hayatlarında, 
kamuda, hak ettikleri en güzel konuma gelmelerinde katkıları ve gayretleri takdire şayandır. 
AK Partinin bu günlere gelmesinde ve 18 yıldır tek başına iktidarda olmasında AK Partili 
kadınların gayretleri, emekleri ve destekleri yadsınamaz. Hali hazırda Türkiye'de 81 ilde, 922 
ilçede, 100 bini aşan yerel yönetici ve 5 milyona ulaşan üyeyle AK Partili kadınlar liderinin 
siyasetini örnek almakta ve partinin kararlarını ülkenin dört bir köşesinde titizlikle 
uygulamaktadırlar. 

Şikayet edilen, başta kadınlar olmak üzere tüm ülke vatandaşlarımız için 
gayret ve samimiyetle çalışan, her daim fedakarlıkta bulunan 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 aşağılamıştır. AK Partiye gönül vermiş, inanmış ve parti için fedakarlıklar da 
bulunmuş AK Partili kadınların partiye zarar verdiği iddiası abesle iştigal olup bunun 
kabulü asla mümkün değildir. 
 

Ayrıca burada şu hususu net bir şekilde ortaya koymak gerekir ki; 
şikayet konusu yazının zihinsel temelinde her ne sebep yatarsa yatsın, hangi saikle 
kaleme alınmış olursa olsun, ülke gündeminden bağımsız olarak, kimi, kimleri 
kastettiği önemli olmaksızın, yazıda kullanılan “FAHİŞE” ifadesi ülkemizin birlik ve 
beraberliğine, toplumsal barışına açıkça saldırı teşkil etmekte olup, hukuken asla kabul 
edilemez ve mazur görülemez. 

Kaldı ki; yılların tecrübe ve birikimine sahip olan, yüzlerce köşe yazısı 
bulunan bir yazarın, topluma aktarmak istediği düşüncesini daha temiz bir dil ve üslupla 
aktarmak yerine hakareti ve küfrü tercih etmesi de hukuken kabul edilebilir değildir. 

3- Müvekkil AK Parti’nin kadınlarımızın hak ve özgürlük mücadelesinde 
bu güne kadar ortaya koyduğu kararlı ve tavizsiz tutumu sebebiyle özellikle şu 
hususları belirtmek isteriz:



Her şeyden önce kadına yönelik fiziki veya sözlü, her türlü şiddetin karşısında 
durmak insanlık vazifesinin bir gereğidir. İster fiziki olsun ister sözlü, kadına yönelik her 
türlü şiddet asla kabul etmeyeceğimiz, asla tolerans göstermeyeceğimiz insanlık dışı bir 
eylemdir, vicdansızlıktır. Kadınlara karşı kullanılacak tek dil, saygı dilidir. 

Dünümüzü ve bugünümüzü, emekleri, fedakarlıkları ve mücadeleleri ile inşa 
eden ve geleceğimizi şekillendiren kadınlar her türlü fikri ayrılığın ve tartışmanın üzerinde ve 
ötesinde bir konuma sahiptirler. AK Parti’nin bu konuda bugüne kadar ortaya koyduğu 
kararlı ve tavizsiz tutumu bundan sonra da sürdüreceği herkesin malumudur.  

Partimizin kurumsal itibarını zedelemeye, toplumsal barışımızı tahrip etmeye, 
halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak aşağılamaya yönelik ayrımcı ve bayağı 
söylemler yaptırımsız kalmamıştır  ve kalmayacaktır. 

Ayrıca AK Partili kadınlara yönelik asla kabul etmeyeceğimiz,  açıklama ve 
nitelemelerle de mücadelemiz şimdi olduğu gibi bundan sonrada sürecektir.

4- ŞİKAYET EDİLEN BU İFADELERİ İLE ELEŞTİRİ VE İFADE 
ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARINI AŞMIŞTIR. 

Şikayet edilen konumu itibariyle, sıfatlandırma ve nitelendirme 
yapmadan dahi, kaleme aldığı konu hakkında, daha etkin bir yazı yazabilir ve böylece 
basına hizmet etme amacını gerçekleştirebilirdi.  Ne var ki; şikayet edilenin amacı bu 
değildir. Amacı en ağır biçimde hakaret edip, aşağılamaktır. Yoksa düşüncelerini 
açıklamak, eleştirmek değildir. 

İfade özgürlüğü ve eleştiri hakkını kullanan kişilerin özgür olması kadar 
sorumluluk bilinci ile davranmaları, iftira ve hakaret teşkil edecek nitelendirmelerden uzak 
durmaları da hukuk devleti ilkesinin ve AİHS’in 10/2.maddesinin gereğidir.

Şikayet konusu ifadelerde kamu yararı bulunmamaktadır. Şikayet edilen, 
eleştirirken kamu yararının gereğini göz önüne almamış, şikayet konusu ifadelerden 
başka ifadelerle eleştiri yapması mümkün iken eleştiri sınırlarını aşarak halkın bir 
kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılamıştır.   

Özelikle AK Partili Kadınlara yönelik infiale yol açan sözleri sonrası şikayet 
edilen Abdurrahman Dilipak’a gazetecilerden,  siyasetçilerden, yazarlardan, vatandaşlardan 
olmak üzere toplumun birçok kesiminden tepkiler gelmiştir.

5- Şikayet edilene ait köşe yazısı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. 
Maddesinde düzenlenen “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunun 
unsurlarını ihtiva etmektedir.  

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesinde “(1)Halkın sosyal sınıf, 
ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi 
aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından 
açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. (2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge 
farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. (3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, 



fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.” denilmektedir. 

Maddenin 2. fıkrasının gerekçesinde ise, “suçun oluşması için fıkrada 
belirtilen özelliklere sahip ve halkın bir kesimini oluşturan gayrı muayyen sayıdaki kişilerin 
aşağılanması, tahkir edilmesi gerekir” ifadelerine rastlanmaktadır.

Bu suç, halkın bir kesiminin, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge 
farklılığına dayanarak alenen aşağılanması suretiyle işlenebilir. Suçun oluşması için fıkrada 
belirtilen özelliklere sahip ve halkın bir kesimini oluşturan gayrimuayyen sayıdaki kişilerin 
aşağılanması, tahkir edilmesi gerekir.

•Madde gerekçesinde, söz konusu düzenlemenin, ifade özgürlüğü bağlamında kişilerin 
düşündüklerini özgür bir ortamda söyleyebilmelerinin, demokratik toplumun varlığı için 
zaruri sayılan unsurlardan olduğu hususu dikkate alınarak yapıldığı vurgulanmıştır. Bu 
açıdan ifade özgürlüğünün sınırlanması ile ilişkili olarak böyle bir düzenlemenin getirilmesi, 
özellikle de kamu barışının korunmak istenmesinden kaynaklanmaktadır. Her ne kadar ifade 
özgürlüğü esas itibariyle sınırsız olsa da, bu düzenlemede somutlaştırıldığı üzere, kamu 
barışı şeklindeki hukuksal değerin korunması amacıyla sınırlamaya maruz kalmaktadır. 
Maddenin ikinci fıkrasında yer verilen halkın bir kesiminin, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, 
cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılanması ve de üçüncü fıkradaki halkın 
bir kesiminin benimsediği dini değerlerin alenen aşağılanması suç tipleri bakımından, ayrıca 
bu gibi kişilerin onur, şeref ve saygınlıkları da bir yönüyle korunan hukuksal değeri 
oluşturmaktadır. 

•İlk fıkrada olduğunun aksine, bu fıkradaki suç tipinin fiilini oluşturan aşağılama ile kamu 
güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmış olması ya da üçüncü fıkrada 
olduğunun aksine aşağılamanın kamu barışını bozmaya elverişli olması gibi bir koşul 
aranmamaktadır. Bu tarz bir aşağılama, bu suçun oluşumu ve oluşan bu suçtan dolayı 
cezalandırma için yeterli kabul edilmektedir. Nitekim korunan hukuksal değerin ihlal 
edilmesi yeterli görülerek, ayrıca suçun konusu üzerinde zarar veya somut bir tehlikenin 
meydana gelmesi de aranmadığından, bu fıkradaki suçun bir soyut tehlike suçu olduğu 
kanaatindeyiz.

•İkinci fıkradaki suç tipi bakımından aşağılamanın, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet 
veya bölge farklılığı şeklindeki değerler bakımından uzlaşan ve bu ortak değerler 
çerçevesinde halkın diğer kısmından farklı bir paydaya sahip, halkın bir kesimi şeklinde ifade 
edilen belirsiz sayıdaki kişilere yönelik olması gerekmektedir. Bu yönüyle de suç, hakaret 
suçundan ayrılarak, adeta özel bir hakaret suçu oluşturmaktadır. Zira genel hakaret suçu 
olarak nitelendirilebilecek TCK md. 125’teki hakaret suçunda, mağdurun belli veya 
belirlenebilir olması gerekmesine karşın, buradaki suç bakımından, mağdur olarak sayıca 
belirsiz kişiler topluluğu söz konusudur. Bununla birlikte, bu şekildeki halk kesimi açısından 
mağdurlar somut bir şekilde belirlenebilir nitelikte oldukları sürece, hakaret suçuna ilişkin 
hükümler devreye girebilecektir. Örneğin, A Caddesi’nde oturan kadınlar hakkındaki 
hakaretamiz açıklamalar, burada mağdurlar belirlenebilir  nitelikte olduklarından, hakaret 
suçu kapsamında değerlendirilebilecekken,  tüm kadınlara ilişkin olarak cinsiyet 
farklılığından hareketle aşağılamalar, bunların kim olduğunun açıkça belirtilmemiş olması 
karşısında, TCK md. 216/2 hükümlerini devreye sokabilecektir. (TBB Dergisi 2014, Halkı 
Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Aykut ERSAN)



•Doktrinde, insan şerefini ihlal eden, sosyal itibarını zedeleyen tahkir suçları genel tahkir 
suçları, anayasal kuruluşlar, kutsal varlıklar gibi değerleri tahkir suçları ise özel tahkir 
suçları olarak sınıflandırılmıştır. Bu ayrıma göre, “halkın bir kesimini aşağılama” ve “dini 
değerleri aşağılama” suçlarının özel nitelikte tahkir suçları olduğunu söylemek 
mümkündür. Genel tahkir suçunun 125. madde kapsamında düzenlenen “Hakaret” suçu 
olduğunu ifade etmemiz yanlış olmayacaktır. Madde kapsamında yer verilen “aşağılama” 
fiili, tahkir etme anlamında kullanılmakta olup, hakaret etme, onur kırma niteliğindeki fiilleri 
kapsamaktadır. Bu fiillerin, davranış, işaret, takınılan tavır, yazı, işaret, karikatür ve resim 
gibi araçlar kullanılarak ya da olgu isnadı şeklinde yapılması da mümkündür.

•Halkın bir kesimini alenen aşağılama suçunun neticesiz bir suç olduğunu ifade etmek 
mümkündür. Zira kanun koyucu, suçun oluşması bakımından hareketten ayrı bir neticenin 
gerçekleşmesini aramamıştır. Bu anlamda suçun tamamlanması için, aşağılama neticesinde 
ayrıca psikolojik olarak kin ve nefret duygularının oluşması veyahut kamu barışının 
bozulması aranmaz; hareketin (aşağılamanın) yapılmasıyla birlikte suç oluşur.

•Halkın bir kesimini alenen aşağılama suçunun mağduru, halkın sosyal sınıf, ırk, din, 
mezhep, cinsiyet veya bölge bakımından halkın farklı özelliklerine sahip bir kesimi iken, 
suçun konusu, bu kesimin onurudur. Zira aşağılama fiili, bu kesimin manevi varlığına 
yöneliktir. Kamu barışı ise, bu suç tipi bakımından suçun konusu olarak değil, korunan 
hukuki değer olarak nitelendirilebilir. Zira suç teşkil eden fiil, hareketin konusunu gerçekten 
ihlal ederken, hukuki değerler, sosyal düzenin hukuken korunan soyut, ideal değerleri olarak 
esasen suçun konusunun şahsında failin saldırısına maruz kalabilirler fakat gerçek manada 
ihlal edilemezler.

•Diğer yandan kanun koyucu, TCK’nun 216. maddesinin 2. fıkrasında, suçun konusunun 
fiilden etkileniş şekline göre, bir tehlike suçu düzenlemesine yer vermiştir. Zira madde 
metninde aşağılamanın halk kesiminin saygınlığını, onurunu zedelemesi şeklinde bir zarar 
aranmayıp, bu değerlerin zarar görme ihtimalini doğurması yeterli görülmektedir.

•Diğer yandan, TCK’nun 125. maddesi bakımından suç teşkil eden fiil, “hakaret” olarak 
öngörülmüşken, 216. maddenin 2. fıkrası bakımından “alenen aşağılama” olarak 
düzenlenmiştir. Aşağılama fiiline ilişkin yaptığımız açıklamalarda ifade ettiğimiz üzere biz, 
tahkir, tezyif ve aşağılama fiilleri arasında bir anlam farkı olduğunu düşündüğümüzden, her 
aşağılama niteliğinde olan fiilin hakaret kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatindeyiz. 
Bu anlamda, “aşağılama” fiilinin, hakaret niteliğindeki fiillere göre daha hafif saldırıları 
kapsamına aldığını ifade etmemiz gerekmektedir.(Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya 
Aşağılama Suçları, Doktora Tezi, Özge Apiş, 2017)

TCK Madde 218 de “Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve 
yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır .” Denilmektedir.

Olayda TCK 218 maddesi de göz önüne alınmalıdır. Zira şikayet edilenin 
üzerine atılı suç basın yoluyla işlenmiştir. 

Şikayet edilen, şikayet konusu köşe yazısı ile kadın ve aileye hakareti, özel 
hayata saldırıyı, kadınları aşağılamayı, cinsiyetçiliği, nefret söylemini ve 
kutuplaştırmayı sıradanlaştırmaktadır. 



Bu kapsamda şikayet edilenin yapmış olduğu haksız, yersiz ve aşağılayıcı 
ifadelerinin kabulü hukuken olduğu gibi ahlaken ve vicdanen de mümkün değildir.  

Sonuç itibariyle; şikayet edilen, AK Parti ve AK Partili Kadınları hedef 
alarak yayınladığı haksız ve hukuka aykırı köşe yazısıyla, kişilerin onur, şeref ve 
saygınlığını rencide eden, halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen 
aşağılamaya yönelik, ayrımcı ve bayağı ifadelerle atılı suçu alenen işlemiştir.  

Şikâyet konusu ifadeler nedeniyle şikayet edilenin, Türk Ceza Kanunu’nun 
eylemine uyan maddeleri gereğince tecziyesi amacıyla Başsavcılığınıza başvurma zarureti 
doğmuştur.

DELİLLER        : Yeni Akit Gazetesi’nin 27.07.2020 tarihli nüshası, şikayet edilene ait köşe 
yazısı, https://m.yeniakit.com.tr/yazarlar/abdurrahman-dilipak/akpnin-papatyalari-33008.html  
internet sitesi çıktısı,   şikayet edilen ifadesi ve ikamesi kabil sair kanuni deliller.    

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan ve savcılığınızca re’sen gözetilecek diğer 
hususlar muvacehesinde, özel hukuka ilişkin haklarımız mahfuz kalmak kayıt ve şartıyla,  
şikayet edilenin eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 216, 218 ve ilgili diğer 
maddelerine göre tecziyesini temin zımnında gerekli tahkikatın yapılması, bilahare 
kamu davası açılmasını talep ederim. 11.08.2020

   ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI 
                                                                 VEKİLLERİ 
                         Av. Muammer CEMALOĞLU & Av. Burhanettin SEVENCAN

Ekler:
1-Onaylı Vekaletname Örneği,  
2-Suç konusu şikayet edilene ait 27.08.2020 tarihli köşe yazısının internet sitesi çıktısı.


