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T.C.KÜÇÜK ÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA     

İSTANBUL 

            01.10.2020 

 

DOSYA NO  : 2020 /33820Soruşturma 

 

ŞÜPHELİ  : ABDURRAHMAN DİLİPAK 

    

MÜDAFİ  : Av.Ali PACCI 

MÜŞTEKİ  : Adalet ve Kalkınma Partisi  

   Kadın Kolları Genel Merkezi ve İl Kadın kolları 

   KADEM ve Genel başkanı Vd. 

   (Bu grubta yer alan müştekiler listesi EK:1’dedir)   

KONU  : Müştekilerin27.7.2020‘de Yeni Akit gazetesinde yayınlanan  

“AKP’nin Papatyaları” başlıklı yazımla ilgili, “Hakaret ve  

Halkı kinveDüşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK m. 

125-216-218)” iddiası ile yapılan suç duyurusuna karşı ifademdir.  

 

AÇIKLAMALAR:  

 

A. GİRİŞ: 

Ben yaklaşık 50 yıldır ülkemizde gazetecilik/yazarlık yapmaktayım. 50 yıllık gazeteci 

kimliğimin yanısıra, 35 yıldır da, günlük olarak köşe yazısı kaleme alıyorum.. Ki, Türk basın 

tarihinde, bu kadar uzun süredir, günlük köşe yazısı kaleme alan ikinci bir yazar yoktur.. Köşe 

yazarlarının çoğu, haftanın belirli günlerinde yazarlar. Kısa sürelerle, çalıştıkları medya organları 

değişebilir. Bir medya organından diğerine geçerken ara dönemlerde yazıları yayınlanmamış olur. 

Ancak uzun yıllar aralıksız olarak Milli Gazete'de günlük  köşe yazılarım yayınlandığı gibi, daha 

sonra Akit gazetesinde de hiç ara vermeksizin 27 yıldır köşe yazarlığı yaptım. Yapmaya devam 

ediyorum. Yılda 365 gün köşe yazısı yazıyorum ve bunlar onbinlerce insan ile buluşmaktadır.. Ve 

yılın 365 günü köşe yazısı kaleme alma serüvenim 35 yıldır aralıksız sürmektedir.. Bugüne kadar, 

böle bir suçlama ile hiç karşılaşmadım. Bugüne kadar yaklaşık 15 bin makalem yayınlanmıştır.. 

Bunlardan dolayı, mahkumiyetim yoktur..  

Sürekli basın kartı hamiliyim.. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi tarafından düzenlenen sarı 

basın kartı taşıma hakkı olan birkaç yüz gazeteciden birisiyim.. 

Davaya konu yazı hem ülkemizin hem de dünyanın birçok ülkesinde, son günlerde, farklı 

kesimlerde, tartışması gittikçe artan dozlarda devam eden ve yüksek derecede toplumsal ilgi 

boyutu olan bir konudadır. Ülkesinin ve dünyanın toplumsal sorunlarına duyarlı bir gazeteci / yazar 

olarak, gazetemdeki köşede çok kez bu konudaki düşüncelerimi yazarak kamuoyu ile paylaştım. 

Mahkemenizin bu konuyu şu şekilde ele almasını talep ediyorum: Düşünce, ifade ve basın 

özgürlüğü ile bunun en önemli fiili hali olan basın özgürlüğü nedir? Bunun çerçevesi yerleşik 

AİHM kararlarında mevcuttur ve aşağıda bu konudaki kararlardan örnekler sunuyorum.  

Basın özgürlüğü, gazetecilik mesleği veya gazete haberlerinin hukuki durumu nedir? 

Buna bağlı olarak gazetecinin hak ve sorumlulukları nelerdir ve hangi teminata sahiptirler? 

Şikâyet edenler doğrudan hedef alınmış mıdır, isimleri zikredilmiş midir? Kendilerine karşı 

işlenen bir suç var mıdır? Bu sorulara verilen cevaplar açığa çıktığında yazının tamamıyla basın 

özgürlüğü çerçevesinde kaldığı anlaşılacağından yüklenen fiilin kanunda suç olarak 

tanımlanmamış olması nedeniyle beraat kararı verilmesi gerekecektir. 

Genelde ifade özgürlüğü, özelde de basın özgürlüğü veya gazetecilik ve bu görevlerin ifası 

nedeniyle açılan tazminat davalarıyla ilgili olarak; Basında İfade Özgürlüğü’nün çerçevesi şu 

şekilde belirmiştir: 

A-Devletçe yargı yetkisini kabul ettiğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 
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B-Kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri 

bağlayan Anayasa Mahkemesi,  

C-Adli ve idari yargının en üst karar mercii Yargıtay ve Danıștay'ın İstikrarlı bir şekilde 

devam eden kararlarındaki kabulleri şu şekildedir: Bir haberin (yayının) hukuka aykırı 

sayılabilmesi için, 

Ca-Haberin güncel olmaması, 

Cb-Haberin gerçek olmaması,  

Cc-Haberin verilmesinde kamu yararının (toplumsal ilgi varlığının) olmaması, 

Cd-Haberin anlatımı (şekli) ile özü (esası) arasında düşünsel bağın olmaması, 

Ce-Suçun MADDİ UNSURLARI yanında, özel bir kast ile işlenmesi gerekir ki, bu da 

suçun MANEVİ UNSURU’nu oluşturur. 

SUÇ İDDİASININ, diğer unsurlarla birlikte MADDİ ve MANEVİ UNSURU yoktur. 

Suç duyurusu KOPYALA YAPIŞTIR şeklinde hazırlanmış ve çoğaltılmış, aceleye getirilmiş 

bir metin olduğu için, muhtemelen okuma zahmetine bile katlatılmadan savcılıklara gönderilen 

bir metin söz konusudur. Alıntılanan metinde de görüleceği gibi AK PARTİ’DEN değil, AK 

PARTİ İÇİNE SIZMIŞ ve HALEN TEMİZLENMEMİŞ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN 

FETÖ’NÜN ZİHNİYET İKİZİ BİR TOPLULUK’TAN söz edilmektedir.  

Bu konu aşağıda ayrıntılı olarak izah edilecektir. 

Gazetedeki köşe yazımın bu dört unsur çerçevesinde ele alınması gerekir.Bu durumda 

görülecektir ki benim yazım ülkemizde ve dünyada son aylarda sıkça tartışılan güncel bir konuda 

olup (olguların dışında kalan değer yargılarının gerçekliğinin ispatı beklenmemelidir) gerçektir ve 

hem bir STK temsilcisi ve hem de bu konulara duyarlı, sözlerinin toplumda karşılığı olan bir gazeteci 

yazar olarak bu konudaki kişisel düşüncelerimin defaten kamu oyu yararı gözetilerek 

paylaşılmasından ibarettir. (Sadece bir yazım suç duyurusuna konu yapılmıştır) Konuya yönelik 

toplumsal ilginin varlığı tartışmasızdır. Bu yayın yapılırken bir bütün olarak şekil ile öz arasında 

düşünsel bağ kurulmuştur.  

AYM, AİHM, Yargıtay, Danıştay'ın, basın özgürlüğü, gazetecilik ve kişilik haklarının ileri 

sürülmesi nedeniyle açılan tazminat davalarındaki hukuksal ilişki kapsamında istikrar kazanmış 

kararları içerisinden sadece örnek mahiyetinde gösterdiğim kararlarında yapılan hukuki 

nitelendirmeler şu şekildedir: 

Basın özgürlüğü, demokratik toplumun ana temellerinden birini ve yine toplumun gelişmesi ve her 

bireyin kendini geliştirmesi için esaslı şartlarından birini oluşturur. Sadece lehte olan veya muhalif 

sayılmayan veya ilgilenmeye değmez görülen haber veya fikirler için değil, aynı zamanda muhalif 

olan, çarpıcı gelen veya rahatsız eden haberler veya fikirler için de uygulanır. Bu durum, 

çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir. Bunlar olmaksızın demokratik toplum 

olamaz. Gazetecilerin genişletilmiş, politikacıların ve kamu görevlilerinin artırılmış tahammül 

yükümlülükleri vardır. Konu kamu yararı ve kamu yakınmaları ile ilgili olduğunda bu sınır çok 

çok daha fazladır.  Güvence altına alınan bu hak bazı istisnalara tabi ise de bu istisnaların dar 

yorumlanması ve bu hakkın sınırlandırılmasının ikna edici olması gerekir. 

Belirtilen kararlardaki hukuki nitelendirmeye göre basına sağlanan güvencenin amacı şudur: 

Toplumun sağlıklı, mutlu ve güvenlik içinde yaşayabilmesini gerçekleştirmektir. Bu durum, halkın 

dünyada ve özellikle içinde yaşadığı toplumda meydana gelen ve toplumu ilgilendiren konularda bilgi 

sahibi olması ile olanaklıdır. Basın; olayları izleme, araştırma, değerlendirme, yayma ve böylece 

kişileri bilgilendirme, öğretme, aydınlatma ve yönlendirmede yetkili ve aynı zamanda sorumludur. 

Basının bu nedenle ayrı bir konumu bulunmaktadır. Bunun içindir ki bu tür davaların çözüme 

kavuşturulmasında ayrı ölçütlerin koşul olarak aranması, genel durumlardaki hukuka aykırılık 

teşkil eden eylemlerin değerlendirilmesinden farklı bir yöntemin izlenmesi gerekmektedir. Basın 

dışı bir olaydaki davranış biçiminin hukuka aykırılık oluşturduğunun kabul edildiği 

durumlarda, basın yoluyla yapılan bir yayındaki olay hukuka aykırılık oluşturmayabilir.  

Bu veriler ışığında, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğünün en önemli unsurlarından birisidir. 

Basına tanınması gereken güvencelerin özel bir öneme sahip bulunduğu vurgulanmıştır. Basın ve diğer 

medya organlarının ifade özgürlüğü, kamuoyuna yöneticilerin görüş ve davranışlarını tanıtmak ve 
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yargılamak için en iyi araçlardan birisini sunmaktadır. Basına siyasal arenada ve kamunun ilgilendiği 

diğer alanlarda tartışma konusu olan bilgi ve görüşleri iletme görevi düşer. Basının bu görevi, 

kamuoyunun da bilgi ve görüşleri alma hakkı ile tanımlanır. O halde basın özgürlüğü, bir 

yönüyle halkı ilgilendiren haber ve görüşleri iletme özgürlüğüdür; diğer yönüyle de halkın bu bilgi 

ve görüşleri alma hakkıdır.  

 

Bu çerçevede, özellikle ve öncelikle, şu kararların dikkate alınmasını arz ve talep ederim: 
*Yargıtay CGK. 17.05.2011.2011/7-85E, 2011/94K; Yargıtay 19. C.D.17.12.2018. 

2016/14815E, :2018/13343K; 18. CD.  29.02.2016. 2015/9905E,  2016/3674K. 

  **Yargıtay 2.CD.15.10.2012. 2012/3490 E, 2012/43666 K 

***Yargıtay 5.CD. 12.04.2017. 2017/1402 E, 2017/1360 K; 5.CD. 09.03.2020. 2020/541 E, 

2020/9971 K; 19.CD.10.12.2018. 2018/6415 E, 2018/13083 K;  

****AYM.B.No: 2013/409, 25/6/2014, §.75; B.No: 2013/1461, 12/11/2014; B.No: 2013/409, 

25/6/2014, §.74. 

*****CGK.13.02.2007. 2007/2-28E, 2007/34K; HGK. 24.06.2015. 2013/4-2436E, 

2015/1731K; 19. CD.03.05.2018, 2017/6373E, 2018/5569K;  

******-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.Lehideux ve Isorni/Fransa, 23.9.1998; 

Handyside/Birleşik Krallık, B.No: 5493/72, 7.12.1976, §.49; Bladet Tromsø And Stensaas V. 

Norveç, B.No: 21980/93, 59; Axel Springer AG / Almanya, [BD], B.No: 39954/08, 7.2.2012;  

Dichand ve Diğerleri/Avusturya, B.No: 29271/95, 26.02.2002; Morice/Fransa, B.No: 

29369/10, 23.04.2015; Observer ve Guardian/Birleşik Krallık, A Serisi no: 216, B. 

No:13585/88, 26.11.1991; Édıtıons Plon V. Fransa, B.No: 58148/00, 44; Centro Europa 7 

S.R.L. And Dı Stefano V. İtalya, B.No: 38433/09; Sorguç/Türkiye, B.No:17089/03, 

23.06.2009;  Ürper ve Diğerleri/Türkiye, B.No: 14526/07, 14747/07, 15022/07, 15737/07, 

36137/07, 47245/07, 50371/07, 50372/07 ve 54637/07, 20 Ekim 2009. kararları 

 

Şikâyete konu yazı ile ilgili olarak temel mesele ve gerçekler; 

1-Sorun yazının doğru olarak anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır. Okunan metni doğru 

anlamama ya da yazıdaki ifadenin gaye, muhatap ve ifade açısından anlamı saptırılarak kastın 

dışında yorumlanması ile ilgili bir durumdur. 

2-Esasen ifadenin şekli, üslubu, muhatabı müştekilerin iddiası gibi olmamakla birlikte 

varsayalım “Bu fahişe ve türevleri” yerine, fiili bir tanım şeklinde kullanılan ve yine bir haram 

ve suç tanım ile ilgili olarak “bu müskirat ve türevlerini kullananlar” deseydim, bundan nasıl bir 

anlam çıkacaktı. Böyle bir hakaret cümlesi kurulabilir mi? Alkolikler mi, Esrarkeşler mi, 

Eroinmanlar mı, Tinerciler mi anlaşılırdı. “Fahişe”, “Fahiş”in muktezasıdır. “Bunun türevleri” 

doğrudan “Fuhşiyat”ı tanımlamak için kullanılır ki, burada asıl kasıt İstanbul sözleşmesi ile 

pozitif ayırımcılığa tabi tutulan LBGT+’a karşı bir takım sermaye grupları destek olurken, yeşil 

sermaye niye bu konuda bir şey yapmıyor, İstanbul sözleşmesinin himaye ettiği fuhşiyatadestek 

veren hükümlerine karşı çıkmak yerine destekleyen, ya da sessiz kalan “AK Parti içindeki 

FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler” de burada nerede duruyor diye bir sorgulama sözkonusu. 

3-AK Parti çevresinde birileri, Cumhurbaşkanı tam İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmek üzereyken 

bu olayın patlatıldığını konuşuyor. Sorunun çözümüne ilişkin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 

Başkanına arz edilen ve daha sonra AK Parti Genel Başkanı sıfatı ile Erdoğan’ın Genel İdare kuruluna 

götürdüğü İstanbul sözleşmesi ile ilgili çözüm raporu, esasen benden istenen bir rapordu ve ben 

hazırladığım raporu, daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesi için Türkiye Düşünce Kulübüne 

yönlendirdim. Bu talep bana AK Parti eski milletvekili ve halen Cumhurbaşkanı başdanışmanı İsrafil 

Kışla’dan geldi. Bu konuda İSRAFİL KIŞLA’nın dinlenmesini talep ediyorum. Bu olaydan hemen 

önce yaşanan bu süreçten rahatsız olan birileri devreye girerek, süreci sabote etmek için ortalığı 

karıştırmak üzere harekete geçmiş olabilir. 

Konudan IBF Başkanı, Türkiye Düşünce Platformu’nun etkin isimlerinden Erol Yarar’ın 

bilgisi var. Bu raporun hazırlanmasında katkı sunan AK Parti eski Milletvekili Hüsnü Tuna’nın 

bilgisi var. Aynı şekilde AK Parti eski Milletvekili Resul Tosun, Platform üyesiAv. Doç. Dr. 

Ömer Çelen’in bu konuda bilgisi var. Ortada benim parti ile polemik yapmamı gerektirecek bir 

olay da yok, husumet de yok. Bu konularda “İstanbul Sözleşmesi”ni savunan ve benim 
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girişimlerinden rahatsız olan bir lobi var, onu biliyorum. Bu anlamda burada adından 

sözettiğim, AK Parti açısından muteber olan bu kişilerin dinlenmesini de talep ediyorum. 

4-KADEMkurulduktan sonra, daha önce İstanbul sözleşmesinin hazırlanması sürecinde aktif 

olan isimlerle yakın temas kurarak, diğer kadın dernekleri ile birlikte, yasama, yürütme, Adalet 

Bakanlığı ile yakın temas içinde olduklarını; Parti grubu içinde aktif rol üslendiklerini; Yerel 

yönetimlerle bu yönde ortak çalışmalar yaptıklarını; bu çerçevede, tek başına ve başkaları ile 

birlikte AB fonlarını kullandıklarını biliyoruz ve onun için bu konuda eleştirilenler arasında 

onun da adı geçiyor. 

 

 

B-MÜŞTEKİLER YAZININ MUHATABI DEĞİLDİR 

1-Müştekiler benim yazımın hedefi değildir. Bir yanlış anlama, sözün maksadı dışında 

yorumlanmasından ibaret bir durum sözkonusudur. Yazının muhatabı açık ve net olarak 

bellidir.O da “AK Parti içindeki, FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler” ve yazının başlığında da 

ifade edildiği gibi, az önce tanımlanan “AKP’nin Papatyaları”dır.  

Bakınız; (EK:1) “AKP’nin Papatyaları” başlıklı, şikayete konu yazı. 

1.1-Yazı bir bütün olarak ele alındığında, İstanbul sözleşmesi kapsamında, sözleşmenin 

içine gizlenen fuhşiyatı meşrulaştırma, hatta “pozitif ayırımcılık” kapsamında “koruma 

altına alınması”nı savunan LGBT’nin toplumda aile ve gençlikte meydana getirdiği 

tahribat ele alınmaktadır. 

1.2-Yazı bir bütün olarak ele alındığında görülecektir ki hakaret kastı yoktur ve toplumda 

infiale sebep olan, yıllardır ülke gündeminden düşmeyen, Aileyi korumaya çalışan 

Fuhşiyat konusunda, ahlakın yozlaştırılmasına karşı, aktüel/güncel, “kamu yararı” 

olan bir konu savunulmaktadır. 

1.3-EK’li yazıdagörüleceği gibi, eleştirilen kesim, AK Partili tüm kadınlar değildir.. Suç 

duyurusunda imzası olan AK parti il başkanları değildir.. AK parti içindeki bir kesimdir.. 

“AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi” olarak tanımlanan AKP’liler ve bu 

“AKP’lilerin Papatyaları”dır. "AK Partili kadınlar" ile, "AK Parti içindeki Akepeliler"in 

aynı anlama gelmediğini uzun uzun izaha gerek yoktur. AkParti tüzel kişiliğini, "AK 

PARTİ" olarak yazan ve söyleyen, ancak AK Parti içindeki bir küçük menfaat grubunu ise, 

AK Parti içindeki akepeliler olarak tanımlayan benim için, akepelilere yönelik eleştirilerimi, 

tüm AK Partili kadınlara yönelik gibi gösterilmesi, çarpıtmadır. Hukuk dışı bir suçlamadır. 

1.4-Davacıların odaklandıkları cümleden sonraki cümlenin başlangıcında LGBT+’ı 

savunan, onlara destek olan ve sponsorluk yapan bir takım holdinglerin isimleri 

zikredilmekte, ondan sonra LGBT+ yerine kullanılan bir Fuhşiyat topluluğuna karşı, 

yeşil sermayenin niye üzerine düşeni yapmadığı eleştirisi yapılmaktadır. 

 

2-Hakaret olduğu söylenen sözlerin gerçek muhatapları bu sözü “onur” kabul etmektedirler. 

Afişlerde kendileri “Fahişe” ve “İbne” olarak tanımlamaktadır. Burada bir PARADOKS söz 

konusudur. Kutsal kitaplarda da “lanetli bir iş” olarak zikredilen bu kelimeyi bir yandan “aşağılık bir 

ifade” olarak tanımlayan müşteki taraf, aynı zamanda yasal çerçevede, bu çevrelerin “pozitif 

ayrımcılığa tabi tutulduğunu” adeta görmezden geliyorlar. Bu da siyasi bir parti için siyasi 

sorumluluk gerektiren bir durumdur.  

 

3-“Fahişe” kelimesinin yazıdaki anlamı açıktır. Kendilerini bu sıfatla tanımlayanların dışındaki 

kişilerin şeref, onur ve saygınlığını rencide edici bir söz sarf etmedim. 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 ağır bir söz, 

rencide edici ve küçük düşürücü bir sözü söylemedim. Kaldı ki, her hangi bir siyasi topluğu iddia 

edildiği gibi topyekûn bir şekilde suçlamaktan Allaha sığınırım. 
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4-Aslında dikkatlice okunduğunda görülecektir ki, aslında AK Parti’yi koruma refleksi ile, 

ötekilerle yakınlaşma çabası içindekilere karşı dikkatli olunması konusunda bir uyarı söz konusu. 

“Yola çıkarken beraber olduklarınızla, yolda bulduklarınız” şeklinde ifade edilen bir uyarı. Eba 

Müslüm Horasaninin uyarısı gibi bir uyarı. Bu uyarı, kuruluş değerleri arasında ifade edilen Edeb 

Alî’nin Osman Gazi’ye öğüdü, ya da “Aranan Hz. Ömer” karakterine bir gönderme şeklinde bir 

uyarı söz konusu idi. 

5-“Fahişe” konusuna gelince, onu defalarca açıkladım.  Konu, İstanbul Sözleşmesi şemsiyesi 

altında meşrulaştırılmaya çalışılan LGBT+ ile ilgili. Tartışmaya konu ifade bir bütün olarak “BU 

FAHİŞE ve TÜREVLERİ”. Burada “BU” İngilizce “THE”, ya da Arapça “EL” ifade edilen “Harf-i 

Tarif”, özel, münhasır, bilinen bir bu. Kim o bilinen BU? “FAHİŞE ve TÜREVLERİ”. Bunu tek tek 

görseller eşliğinde ifade etmek gerekirse;“BU”: LGBT+, Onlar’ın açılımı:

 
“VELEV Kİ FAHİŞE’YİZ”     “VELEV Kİ İBNE’YİZ!”  “OROSPU” “SÜRTÜK”  
    (Özür diliyerek, savunma sadedinde). Onlar yaptıkları işten utanmazlar. Çünkü “Onur yürüyüşü”nün ana   

    sloganı “UTANMA!”dır. 

Evet, “FAHİŞE ve TÜREVLERİ” işte “FAHİŞEYİM FEMİNİSTİM” ve benzeri afişi taşıyarak, 

kendisi bu sıfatı kabul edenlerdir. Bu fotoğraflarda bir “KİMLİK BEYANI” ve onlar için “ONUR” 

olan “İKRAR” var. Birilerinin ayağına bastım, ses başka yerden geldi. Ben LGBT+’ı hedef alırken, 

birileri bu eleştiriyi kendi üstüne aldı. Bu nasıl oldu anlayamadım. Benim kişiliğim, durduğum yer 

belli! Bu savrulmayı anlamam mümkün değil. 

Yukarıdaki fotoğraflara ek ayrıntılı görselleri (5 Sayfa) EK: B / 8’de sunuyorum. Ayrıca bu 

bölümdeki açıklamalarımla ilgili toplam 1-‘den 17’ye kadar EK’de , 54 sayfadan oluşan 17 belge 

sunuyorum. 

 

6-Buradayukarıda PARADOKS olarak ifade ettiğim, şöyle İRONİK BİR DURUM var: Ben 

bunlara “Bu fahişe ve türevleri” demekle suçlanıyorum, LBGT’ye pozitif ayrımcılık şartı getiren 

İstanbul sözleşmesi ve benzeri/türevi sözleşmeleri savunanlar bu ahlaksızlıkları savunanları 

savunuyorlar. Bana, sosyal media, eklemlenmiş media ve siyasi olarak ve ülke genelinde bir kampanya 

şeklinde reva görülen muamele de bu! Ve ben “Müzmin bir Sanık” olarak bir kez daha yargı 

huzurundayım! 

Ortada ne suç kastı var, ne suç olan bir ifade! Ne suçun maddi unsuru, ne manevi unsuru var! 

Birilerinin “onur” kabul edildiği bir “ikrar” sözkonusu. 

Birçok kişinin ayağına bastığımın farkındayım. 5G, Starlink, COVİD, Neurolink, Chip, Gıda, 

tarım, hayvancılık, sağlık, enerji, teknoloji, siber güvenlik ve savunma, Siber altyapı, Humonoid, 

Hilafet, Doğu Roma, Osmanlı Milletler Topluluğu, yakın tarih, Uluslararası ilişkiler, torpil, 

yolsuzluklar, aile, ahlaki değerlerin yozlaşması gibi, 2 düzineden fazla konudaki fikirlerim ve 

eylemlerimle arkalarındaki lobileri rahatsız ettiğimi biliyorum. Bunu Hak rızası için ülkem ve halkım 

adına  bilerek yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. 

 

7-AK PARTİ KADIN KOLLARININ SUÇLAMASINA KARŞI SAVUNMA: 

İDDİALARI GENEL OLARAK DEĞERLENDİRMEK GEREKİRSE; 

7.1- Yazı, AK Parti’yi “hedef alan” değil, “içinde var olduğu iddia edilen bir takım müfsid 

çevrelere karşı koruma maksatlı uyarı” şeklinde “AK Parti içindeki AKP’LİLER” ve 

“PAPATYALAR” şeklinde ironik bir gönderme ile ayrılmaktadır. Dolayısı ile AK Partinin bu 

eleştiriyi üzerine almasının mantığı yoktur. Bu suç duyurusunda, suçlamanın MATUFİYET açısından 

sorunlu olduğu açıktır. 

Burada Özal’ın kurduğu ANAVATAN PARTİSİ’nin dağılmasına sebeb olan ANAP’ın 

“PAPATYALAR”ına benzer bir dejenerasyona işaret edilmektedir. 
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7.1.1-Bu konuda, ANAP’da genel başkan yardımcısı, eski Milletvekili, Aydın Üniversitesi  

Mütevelli Heyet Üyesi, Balkan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başk. ASAM Stratejik 

Araştırmalar Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Sn. Dr. Yalçın Koçak’ın tanık olarak 

dinlenmesini talep ediyorum. (Dr. Yalçın Koçak kimdir: EK:G:12 ) 

7.1.2-PAPATYALAR olarak tanınan ANAP içinde yer almış bir hanım olan Sn. Koçak’ın 

hanımının da tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. 

7.1.3-AK PARTİ ve ANAP’da siyaset yapan başka isimleri de dinletebilirim. 

 

7.2- Ben AK Parti içindeki AKP’lileri eleştirdim. AK Parti içinde, ANAP’ın Papatyalarını 

çağrıştıranları eleştirdim. AK Parti Kadın kollarının tümü kendini AKP’li ve Papatya gibi 

hissediyor olması mümkün değil. Burada bir yanlışlık var. Kaldı ki, ben onlara da “Fahişe” 

demedim. Papatyalara da demem, AKP’li olmakla itham ettiklerime de demem.  

“FAHİŞEYİZ” DİYE SOKAĞA ÇIKAN LGBT’LİRE DESTEK VERENLERE “SİZ NE 

YAPIYORSUNUZ, BU GİDİŞ NEREYE” DEMEK DE Mİ SUÇ! Sanırım bütün suç bu hanımların 

Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinde. Söylenen sözü anlamamalarından kaynaklanan bir sorunla karşı 

karşıyayız. 

 

7.3 Kaldı ki, yazı İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde LGBT+’la ilgili bir yazıdır ve yazının bir 

bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Yazıda “AK PARTİ içindeki AKP’liler ve PAPATYALAR”, 

İstanbul Sözleşmesi içine gizlenmiş FUHŞİYAT’I MEŞRULAŞTIRMA ÇABASINDAKİ 

MALUM ÇEVRELER’i himaye eden grupta yer alan, 28 Şubat’ın “5’li çete”sine destek veren ve 

Gezi olaylarının destekçisi bazı holdinglere gönderme yaparak, “onlarla nasıl işbirliği yaparsınız, 

‘bu fahişeler ve türevleri’e karşı malum sermaye bunları desteklerken, bizim YEŞİL SERMAYE 

bunlara karşı ne yapıyor” sorusu sorulmaktadır. 

Fuhşiyat’ı destekleyen LGBT+ ve KAOS GL gibi “türevleri”ne “pozitif ayırımcılık” talep 

eden çevreleri eleştirirken, müştekilerin kendilerine “Fahişe” dediğim iddiası ile şikayetçi 

olmaları, benim için kolay anlaşılır bir durum değildir. Bu süreçte AK Parti ile birlikte eş 

zamanlı olarak TGC ve Halkın Kurtuluş Partisinin aynı konuda birbirleri ile çelişir bir şekilde 

devreye girmesi de bir GARABET olarak önümüzde durmaktadır. 

 

7.4-Akraba ve arkadaşlarım hala AK Partinin aktif üyesi iken benim böyle bir suçlama yapmam 

akıl ve mantığa aykırıdır. Bana bir de aynı konuyla ilgili olarak Sosyalist Halkın Kurtuluş Partisi Suç 

duyurusunda bulundu. Onlar da bütün kadınlara, sözleşmeyi savunanlara, kadın haklarını savunanlara, 

destekleyenlere “fahişe” dediğimi iddia ediyorlar. 

Basında yer alan haberlere göre, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Kadın-Çocuk Komitesi üyeleri 5 

Ağustos’ta İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde bulunmuştu. HKP’li Kadınlar ilk suç duyurusunun 

ardından Adana, Ankara, Bursa, Balıkesir, İzmir ve İzmir’in Aliağa ilçesinde, Edirne, Muğla’nın 

Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, Hatay’ın Samandağ, İskenderun ve Erzin ilçelerinde, 

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ve Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde suç 

duyurusunda bulundu. Onlar konuya AK Partililere hakaret değil, İstanbul sözleşmesi delaleti ile 

LGBT’lilere yönelik bir ayırımcılıktan söz ediyorlardı. TGC de o açıdan baktı. 

Hiçbir partinin, ya da topluluğun bütün üyelerini böyle bir iffetsizlik ve fuhşiyatla suçlamaktan 

Allaha sığınırım. Ancak bu sözleşmeyi destekleyenlerin LBGT+’a destek verdikleri de bir gerçek. 

LGBT+ grublarının kimlikleri kendi beyanları ile zaten açık ve sabittir.  

 

7.5-  Kur’an-ı Kerim’de geçen bir fiilin o fiili işleyenler için kullanılmasını anlamamanın ve 

kınamanın mantığı yoktur. Eğer ben, “bu fahişe ve türevleri” yerine “LGBT+” yazsaydım, o zaman 

eleştirimin hedefindeki kesim, bugün benim hakkımda suç duyurusunda bulunanların savundukları 

İstanbul Sözleşmesindeki tanıma göre, “Toplumsal Cinsiyet”, “Cinsel Tercih”, “Cinsel Yönelim” 

gibi kavramlarla anlatılan BİREY’ler olarak, GENDER kimliği ile “Dezavantajlı topluluk” olarak 

tanımlanacak ve “POZİTİF AYIRIMCILIK”a tabi olacaktı. 
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Esasen beni media’da eleştirenler, linçe tabi tutanlar, benim kullandığım “bu fahişe ve türevleri” 

kelimelerinden sadece bir kelimeyi seçerek, garip bir mantıkla, FUHŞİYATI KENDİLERİ İÇİN 

ONUR KABUL EDEN, UTANMAMAYI, AR VE NAMUSU, İFFETİ HORLAYAN BU 

ÇEVRELER’e karşı “POZİTİF AYRIMCILIK” talep eden bir sözleşmeyi sahipleniyorlar. “Bu 

ifritten sualin kılını çekmez akıl!”. Burada DİN, AHLAK, HUKUK susar. Çünkü AKLIN ve 

MANTIĞIN SUKUT ETTİĞİ YER’dir burası. 

7.5.1-EK:B8’de Kendilerini “FAHİŞE” olarak tanımlayanların, NAMUS, İFFET ile 

ilgili hezeyanlarını ifade eden ve eleştirinin muhatabı olan “POZİTİF 

AYIRIMCILIĞA TABİ”, DEZAVANTAJLI değil, İMTİYAZLI topluluğun 

kendileri hakkındaki beyanları olması sebebi ile, bu kişilerin tesbit edilerek, beyanları 

konusunda ifadelerinin alınmasını talep ediyorum. 

 

7.6- “Bu fahişe ve türevleri” ifadesinin muhatabı AK Parti veya AK Partili kadınlar değildir.. Bu 

ifade, LGBT+ yerine, dini bir terim referans alınarak ve halk dilindeki karşılığı ile kullanılmıştı. Ve bu 

ifade AİLE konusunda çalışan dini anlamda kanaat önderi kabul edilen kişilerle istişare sonunda, 

LGBT+ dendiğinde toplumun bundan fazla bir şey anlamadığı, siyasetin kullandığı dil yerine, dini 

bakış açısı ile ve dini metinlerde ifade edilen şekilde “Zina”, “Fahşa, Fuhşiyat” gibi kelimelerle 

konuyu izah edelim şeklindeki düşüncelere uygun şekilde LBGT yerine kullanıldı. LGBT Kur’an-ı 

Kerim, Tevrat ve İncil’de “ON EMİR”de bu fiiller “Fuhşiyat” olarak tanımlanır ve kelimenin aslı  

“HADDİ AŞMAK” anlamındadır. Suç olan fiil “ZİNA” ve suçluya “ZANİ” denir. Burada bütün 

suçlama, LGBT yerine yukarıdaki ifadeyi kullanmamdan kaynaklanmaktadır. Esasen her “MÜ’MİN” 

kişi bunu böyle anlamlandırır. 

7.6.1-Bu konuda, “LBGT’lilerin fiillerinin İslam’da Fuhuş, Fahşa, Fuhşiyat” olarak 

tanımlanıp tanımlanmadığının Diyanet İşleri Başkanlığından sorulmasını talep 

ediyorum. 

7.6.2-Bilgi için bakınız: Diyanet İslam Ansiklopedisi, FAHŞA FUHUŞ ve 

FUHŞİYAT Maddeleri(Bakınız: B11.3) 

 

7.7-EDEPSİZLİĞİ özgürlük olarak kabul edenlerin EDEPSİZLİKLERİNİ ANLATMAK İÇİN, 

LUT KAVMİ, SODOM VE GOMORA VE POMPEİ ÖRNEKLERİNDE LANETLENEN BİR 

TOPLULUĞUN DİNİ METİNLERLE GEÇEN İSİMLENDİRMESİ İLE ELEŞTİRİLMESİNİ 

YASAK KAPSAMINA ALMAK, LBGT ÖZGÜRLÜĞÜ ADINA ESASEN DİN HÜRRİYETİNİ 

KISITLAMAK ANLAMINA GELECEKTİR. 

İnanmış bir insanın, iffetli kadına, özellikle de bir topluluğa bu şekilde bir ifadeyle hitap etmesi 

düşünülemez. BÖYLE BİR İDDİA O KİŞİYE YAPILMIŞ BİR İFTİRA HÜKMÜNDEDİR. LUT 

KAVMİNİN TOPLUM OLARAK TAMAMI DA O LANETLİ FİİLİN İŞLEYENLERDEN 

DEĞİLDİ. LUT KAVMİNİN HELAK SEBEBİ, BU KÖTÜ GİDİŞATA KARŞI SESLERİNİ 

ÇIKARTMAMALARINDAN KAYNAKLANMAKTAYDI. AYET ÖYLE DER “İÇİMİZDEKİ 

BEYİNSİZLERİN İŞLEDİKLERİ YÜZÜNDEN BİZİ HELAK EDER MİSİN ALLAHIM” VE 

BUGÜN BEN, O “SUSANLARDAN OLMAMAK” İSTEDİĞİM İÇİN BU GÜN ALNIMA 

SANIK DAMGASI VURULDU. DÜNYADA ALNIMA VURULAN BU DAMGA AHİRET İÇİN 

ŞEREF NİŞANESİ OLACAKTIR İNŞALLAH. 

Bu dünyada kim ne yapmış ya da yapmamışsa, gün gelecek ona bunun hesabı sorulacak ve insanlar 

bu tür söz ve eylemleri ile yapıp-yapmadıkları ile ya kendi cennetlerine sırtlarında tuğla, ya da kendi 

cehennemlerine sırtlarında odun taşıyacaklar. Ben bu sözlerimle tarafımı seçtim. 

“MAKSADI AŞAN” BİR İFADEM YOKTUR. “MAKSADI DIŞINDA ÇARPITILAN” BİR 

İFADEM VARDIR. 

 

7.8-81 ilde AK Parti kadın kollarının, genel merkezin talimatı ile dava açması, Yargı üzerinde 

dolaylı da olsa bir baskı kurma çabasının ürünü olarak anlaşılır. Ben yaklaşık yarım asırdır yazarlık 

yapan bir kişiyim. UNUTMAMAK GEREKİR Kİ, GAZETECİLERİN ARTIRILMIŞ ELEŞTİRİ 



 8 

ÖZGÜRLÜĞÜ, POLİTİKACILARIN VE KAMU OTORİTELERİNİN ARTIRILMIŞ 

TAHAMMÜL YÜKÜMLÜLÜĞÜ VARDIR. 

HERHANGİ İKİ KİŞİNİN KENDİ ARASINDA SÖYLEDİĞİNDE SUÇ OLAN SÖZLER, 

ÖZEL HUSUMET OLMAKSIZIN, AKTÜEL GÜNDEMLE İLGİLİ TOPLUMUN İLGİ 

ODAĞI OLAN BİR KONUDA, BİR GAZETECİ İLE BİR POLİTİKACI YA DA KAMU 

GÖREVLİSİ ARASINDA SÖZKONUSU OLURSA BUNUN BİR SUÇ UNSURU TAŞIDIĞI 

ÖNE SÜRELEMEZ. HATTA BU ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR SERTLİKTE VE USLUPTA 

OLSA BİLE! Anayasa, yasalar, AYM kararları, Yargıtay içtihatları ve AİHM kararları, bu anlamda 

verilmiş kararlarla doludur. Yazının gayesi kişisel husumet değil KAMU YARARI ile ilgilidir. Ortada 

GENEL AHLAKA AYKIRI’LIK söz konusu olan bir durum sebebi ile GERÇEK, SOMUT, 

GÜNCEL bir olay hakkında bir tartışma söz konusudur. Yazımda KAMU SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ’NE yönelik, AÇIK VE YAKIN TEHLİKE OLUŞTURACAK BİR KIŞKIRTMA 

ve bir TEHDİT de yoktur. SUÇ KASTI da yoktur. SUÇUN MADDİ VE MANEVİ UNSURLARI 

da oluşmamıştır. Ortada, benden kaynaklanan bir HAKARET yok, bana yapılan bir İFTİRA suçu 

var! 

 

7.9-Bugünkü nüfus cüzdanlarımızda Cinsiyet için İngilizce “Gender” diye yazıyor. Bu gerçek 

biyolojik bir cinsiyet tanımı değil. Allah kitabında insanı erkek ve dişi olarak yarattığını söylüyor. 

Gender tanımı bile bu “Toplumsal Cinsiyet”e dönüştürülüyor ve kendimi öyle tanımladığım 

anlamında bir cinsiyet kimliği tanımı yapılıyor. Bunun anlamı herkesi potansiyel bir travesti olarak ya 

da biseksüel olarak tanımlamaktır ve zaten “birey” olarak tanımlanan kişi de, din, mezheb, inanç, 

ahlak, tarih, gelenek gibi hiçbir aidiyetle tanımlanmayan “izole”, “hibrit” bir “biyonik robot” tanımı 

yapılıyor. Bu tanım bir kişilik, şahsiyet ya da ferdiyet ifade etmiyor. Benim, sözlerimi tahrif ederek, 

önünü-sonunu keserek, birilerine “Fahişe” dediğimi iddia edenler, bütün bir toplumu “izole, hibrit bir 

birey” ve “Gender” olarak tanımlıyor. 

Öte yandan, “Birey” ve “Gender” tanımlaması, sadece kimliklerimize yazılmıyor aynı zamanda 

Türkiye Belediyeler Birliği, yerel yönetimler üzerinden, hala “Toplumsal Cinsiyet” temelli 

örgütlenmeler için tamimler gönderirken, birlik başkanı, eski Aile bakanı, bana karşı yapılan 

suçlamaları ayakta alkışlayabiliyor. 

 

7.10-Parti sözcüsünün hedef gösterdiği, Parti Genel Sekreterinin dava açacağını açıklamasının 

ardından 81 ilde 81 il teşkilatının kadın yolları yönetiminin ortak imzası ile, tek tip bir suç duyurusuna 

metnine 600’e yakın hanımın imza attığı bir suç duyurusu sebebi ile savcılıkta ifade vermekteyim. 

Herhalde dava açılması durumunda benim de kendimi 81 ilden gelecek hanım avukatlarla savunmam 

gerekecek. 

Yarım asırlık gazetecilik geçmişine sahip, ömrünü namus, şeref, haysiyet, iffet davasına vakfetmiş 

birinin, başörtüsünü savunduğu annelerin kızları tarafından bu şekilde suçlanıyor olmasını anlamakta 

zorluk çekiyorum ve onları Allah’a havale ediyorum. 

Fahişeliği meslek edinmiş, ama kandillerde işe çıkmayan kadınların bile çoğu oğlunun Gay, 

kızının Lezbiyen, torunun Biseksüel olmasını istemez. Ama birileri bunlara karşı “Pozitif 

ayırımcılık” yapmaktan ve 12-14 yaşındaki çocuklarımızın bu yöndeki tercihlerine karşı nötr 

davranmaktan söz edebiliyor. Oysa bu lobi, kamuoyu araştırmalarını manupile ederek, hem siyasileri, 

hem bürokratları ve hem de toplumu aldattı. Kamuoyu araştırmalarında soruları şu şekildeydi: 

  7.10.1-Kadına şiddeti önleyen İstanbul sözleşmesini destekliyor musunuz? 

7.10.2-İnanç, etnik kimlik, kültürel farklılıklar ve cinsel farklılıklar sebebi ile 

insanların toplumda ayrıştırılması ve şiddete uğramalarını destekliyor musunuz? 

Tabi sonuç, her iki halde de %70 oranında sözleşmeye destek ve şiddete hayır! 

Aynı soru “Gay, Lezbien, Biseksüelliğin toplumda yaygınlaştırılmasını ya da meşrulaştırılmasını 

destekliyor musunuz” şeklinde sorulsa cevab aynı olmayacaktı. Ya da İstanbul sözleşmesini toplumda 

eleştiri konusu olan konular ve cinsel yönelim, cinsel tercih çerçevesinde sorulsa tepki toplayacaktı. 

Bu gerçeklerin tartışıldığı bir vakıf toplantısında, Muhterem Osman Nuri Topbaş hocaefendi, bu 

konuları siyasilerin siyasi, hukukçuların hukuk dili, psikologların psikoloji, sosyologların kendi dilleri 
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ve delilleri ile konuya çözüm aramaları gerektiği müzakeresi sırasında, “biz dindar insanlar konuyu 

dini açıdan ele alarak ayet, hadis, peygamberler tarihi, dini kavramlarla açıklamamız gerekir. Halk 

bunu daha iyi anlar. Çözüm teklifimizin de dini temeller üzerinde olmalı. Onun için LGBT gibi 

tanımlamaları biz kullanmayalım” şeklinde bir teklifte bulundu ve LGBT yerine uygun bir tanımlama 

nasıl olur, Fahşa, Fuhşiyat, Zina kavramları üzerinde düşünelim dendi. Ben o yazıyı bu toplantıdan 

bir gün sonra yazdığım için, “Fuhşiyat” ya da “Fahşa” konusunun hemen anlaşılmayacağını ve 

konunun ensestten, pedofoliye, Panda sex’ler Nekrofoliye kadar uzanan yanları olduğundan, tek 

başına “Fahişe” demenin de kapsamı daraltacağından “Bu Fahişe ve Türevleri” tanımını LGBT+’a 

karşılık olarak kullandım. Şunu anlamakta zorluk çekiyorum: Kendilerini Fahişe diye tanımlayan 

bir topluluğa dezavantajlı topluluk olarak himaye ve pozitif ayırımcılık uygulanıyor. Ve bunlara 

karşı çıktığınızda, birilerine “Fahişe dedin” diye üzerine geliyorlar. 

 

8-Yazı’nın bir bütün olarak ele alınması gerek.11 paragraftan oluşan makalede dava konusu olan 

bu yazının sadece ilk 4 paragrafı. Yazının sadece 14 satırı üzerinde bir yorum yapılmış ve 49 satır 

görmezden gelinmiş. (EK:1).  

8.1- Dava dilekçesinde adeta, konunun tartışmalı “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ” ile, 

CEDAW ve LANZAROTE ilgili olduğu unutulmuş gibi görülüyor. Durup dururken, 

hakaret kastı ile alınmış bir yazı yok. Eleştirinin odağındaki örgüt KADEM ve konuşması 

istenen ve eleştirilen FATMA ŞAHİN de müşteki değil. (5. Paragraf) 

Sözkonusu yazımda şu bölümlerin de bütün içinde değerlendirilmesi gerekir: 

8.2-(8.Paragraf)“Aile Bakanlığının ilgili birimleri, Bazı STK’lar ve GRAVİO bir misyoner 

örgütü gibi çalıştı. Maarifi mahvettiler. Bütün devlet kademelerine sızdılar. Bunlar çok ileri 

gittiler. Bırakın eleştirmeyi, soru sormak bile azarlanmanız, aşağılanmanız için yeterliydi.” 

İfadeleri için de Aile Bakanlığı yargı yoluna başvurmuyor” Bu konuda İstanbul Milletvekili, 

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Canan Kalsın’la geçmişte yaşanan 

bir hatıram da var. Gerekirse kendileri de dinlenebilir, kendine karşı ben de tanık 

dinletebilirim. 

8.3-(10. Paragrafın ortaları). “28 Şubat’ta darbecilerin arkasında duran, başörtüsüne savaş 

açan sermaye gruplarının bugün İstanbul Sözleşmesi’nin bayraktarlığını yapıyor olmaları 

dikkat çekici. FETÖ’cüler 15 Temmuz’da başarılı olsalardı, inanın bugün İstanbul 

Sözleşmesi konusunda da, aynen içimizdeki AKP’liler gibi yaparlardı.” Burada da 28 

Şubat’a ve FETÖ’ye bir gönderme var. Bütün bunlar, AK Partiye “öze dönüş” temelinde 

bir uyarı anlamında kullanılan ifadeler. Müşteki taraf, eğer AKP’li olmayı kabul ediyorsa, 

FETÖ ile “Zihniyet ikizi” olmayı da kabul ediyor gibi bir anlam çıkmayacak mı!? Bu 

konuda müştekiler tarafından bir yorum getirmemesi ilginç, dikkat çekici bir ayrıntı. Bu da 

yazının bir bütün olarak ele alınmadığını, bir kelimeyi gözlerine çok yaklaştırınca arkasında 

anlatılmaya çalışılan ülke gerçeklerini gözden kaçırdıkları anlaşılıyor. 

8.4-(8. Paragrafın son satırları) “Fahşa” kelimesi şu paragrafta da geçiyor, ama kimse buna 

atıf yapmıyor: “Aile kaybedildikten sonra onun yerine koyabileceğiniz bir şey yok. Bakın 

Mescid-i Aksa’yı açsanız da bir şey değişmez. Açın iyi edersiniz de, helak kapılarını 

çaldığında Lut kavminin başında bir peygamber vardı ve mabed açıktı. Bugünkü 

başımızın belası aile ve aileyi tehdit eden fahşa! Bu sözleşmeler de bununla ilgili.”Burada 

Fahşa ve Fuhşiyatın “açık adresi” bir kez daha açıkça belirtiliyor.  

 

9-OLAYIN ORTAYA ÇIKMASI VE KONUNUN ULUSLARARASI BOYUTU.  

Bu olay, ülke dışına taşan bir önem taşımaktadır. Zaten “İstanbul Sözleşmesi” uluslararası 

camiada tartışılmaktadır. Dosyanızda şüpheli gösterilen gazeteci, toplumun gündemindeki 

konularla ilgili görüş açıklamaları ile, düşünce hürriyeti kapsamında, değişik toplumsal 

konularda faaliyet gösteren bir çok vakıf, dernek, platformun aktif üyesidir. Yerli ve yabancı 

basının, bu açıdan sürekli izlediği bir kişidir. Bu kişi, aynı zamanda ülkenin en tanınmış insan 

hakları aktivistlerinden birdir ve bu anlamda uluslararası insan hakları ödülüne layık görülmüş 

bir kişidir. “Düşünce suçuna karşı girişim” grubu olarak, davacı partinin genel başkanının “bir 
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şiir okudu” diye mahkum edildiği günlerde, bu platform üyeleri ile 10 ilde mitingler düzenlemiş 

bir kişidir. Dahası bu şiiri herkesin okuması için çağrı yapan kişi olarak, hukuk mücadelesi 

olarak, haksız dayatmalara karşı Türkiye’nin ilk ve en yaygın “Sivil iteatsizlik” eyleminin 

merkezindeki kişilerden biridir. Suçlanan kişinin 65 yayınlanmış kitabı vardır ve biri “Bir 

Başka Açıdan Kadın” adını taşımaktadır. Kadının insan olarak hakları ve hukukunu savunan 

bir kitaptır. 

Suçlanan kişi, aynı zamanda İslam dünyasında büyük ölçüde tanınan “RABİA 

PLATFORMU”, “FİLİSTİN PLATFORMU”, “KUDÜS PLATFORMU”, “MAVİ 

MARMARA”nın SÖZCÜ’lüğünü yapan bir kişidir. Bu durum İslam ülkelerindeki belli 

çevrelerde gündem oluşturmaktadır. Bu durum suçlanan taraf değil, müşteki taraf için yanlış 

değerlendirmelere konu olabilmesi açısından bir risk oluşturmaktadır ve bu anlamda davanın 

seyri ve sonucu da aynı şekilde önem taşımaktadır. BU DAVANIN BU ŞEKİLDE ORTAYA 

ÇIKMASI, ÜLKEMİZİN VE MÜŞTEKİ TARAFIN KURUMSAL KİMLİĞİ AÇISINDAN, 

YURT İÇİNDE VE DIŞINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE HUKUK DEVLETİ BAĞLAMINDA 

OLUMSUZ TARTIŞMALARA VE YORUMLARA SEBEB OLMASINDAN ENDİŞE 

EDİYORUM. Dava yurt içi ve yurt dışında media, siyasi çevreler ve STK’lar, ülkemiz ve AK 

Parti'ye sevgi gösteren çevrelerin yakın takibindedir. Bu anlamda soruşturmanın seyri ve 

verilecek karar, gelişmeler hakkında yön gösterici olacaktır. 

Şüphesiz ki, “Bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde hayır olabilir”. Bu 

süreç, bugün, bu vesile ile bütün ülke genelinde bu konunun konuşulmasına vesile olmuştur ve 

bundan rahatsızlık duyarak sözlerimi çarpıtan kim var ise, aslında bu tavırları ile “kaçtıklarını 

sandıkları şeye doğru koşmuş oldular”. 

9.1-OLAYIN ORTAYA ÇIKMASI. Yazım yayınlandıktan 3 gün sonra bir işaret fişeği ile 

bazı kimseler harekete geçti ve akşamüstü de troller topyekûn saldırıya geçtiler. Gece yarısı 

AK parti Sözcüsü Ömer Çelik aradı, 4. Gün ise AK Parti Genel Sekreteri dava 

açacaklarını söyledi. Ardından AK Pati Kadın Kolları Başkanının konuşması, onun da 

ardından AK Parti genel başkanının konuşması ve ardından tazminat davası ve suç 

duyuruları. Bu olay örgütlü bir şekilde tırmandırıldığı için ilk günden Hasan Doğan 

üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup gönderdim. Mektubun adresine ulaşıp 

ulaşmadığını bilmiyorum. Bana bir geri dönüş olmadı. Bu mektubu (EK:2 )’te takdim 

ediyorum. 

9.2-Olaylar daha da tırmanınca AKİT Tv’de olayı, tek tek kelime kelime, satır satır 

anlattım. Bu video kaydının linkini (EK:3)’de sunuyorum. Habervakti.com haber 

portalında anlattım. (EK:4 )’de takdim ediyorum. BNCMEDYA haber sitesinde anlattım. 

(EK:5)’de takdim ediyorum. İLKA Haber ajansına verdiğim bir video roportajda anlattım. 

(EK:6)’de takdim ediyorum. Konuyu kendi köşemde yazdım. Ortada benim bir hakaretim 

yok, bana yönelik iftira suçu var.  

Daha sonra kendi köşemden Sn. Recep Tayyib Erdoğan’a “Açık mektup” da gönderdim. 

(EK:7) ’de takdim ediyorum. 

 

10-“AKP’NİN PAPATYALARI” ironik bir eleştiridir. Özal dönemi ANAP milletvekili ve 

eşlerini o olayı anlatmaları için tanık olarak dinletebilirim. Hiçbir siyasi “la yüs’el” değildir. Bu 

konuyu gündeme ilk getiren ben değilim. Bugün Google’de bir arama yaptığınızda bu konuyla ilgili 

binlerce doküman gelecektir. Bu konuda yazılmış kitaplar vardır. (EK:D-24)  

“AKP’NİN PAPATYALARI”, AK Partiyi sahiplenen bir köşe yazısıdır.  FETÖ’nün zihniyet 

ikizlerine karşı AK Parti'ye yönelik bir uyarı yazısıdır. Bana dava açanların ferasetine güvenmekle 

anlaşılan hata yapmışım. Tarih tekerrür etmesin diye, bir yurttaşlık görevi yapmak istedim böyle oldu.  

İçimizdeki Truva atları, trojanlar devreye girdi ve trollerin desteklediği bir media gücü ile gerçekleri 

tersyüz ettiler. Bu anlamda bu media, iç bükey ve dış bükey aynalarla donatılmış, gerçekleri tersinden 

gösteren bir sirk aynasına benziyor.  

LGBT+ yerine kullanılan “Bu fahişe ve türevleri” mi, AK Parti içindeki AKP mi, “AKP 

içindeki Papatyalar” demek mi suç! 
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 “Rıza ile zina” diye fuhşiyat meşrulaştırılırken, LBGT’lilerin “Fahişeyiz” diye bayrak açmaları 

karşısında onların “Fahişe” olarak tanımlanmasından rahatsız olanlar, Fuhşiyatı örgütleyen / koruyan 

/ özendiren bir sözleşmeyi savunmamaları gerekirdi. 

  

11-TROLLER VE MALUM MEDİA YAZININ KASTINI VE ANLAMINI ÇARPITTI 

Yazımın manası ve kastı ile ilgili olarak, ya da ön yargıdan bağımsız olarak sokaktaki insanların 

okuduklarında verdikleri tepki olumlu iken, bir Trol manipülasyonu sonucu media linçine 

dönüştürülmeye çalışıldı ve bu ortamda konu siyasi bir sorun yumağına dönüştürüldü. 

Tekrar söylüyorum: Sosyalistler “Bütün kadınlara ‘Fahişe’ dedi” diyor. Bir kesim “İstanbul 

sözleşmesini savunanlara ‘Fahişe’ dedi diyor. Bazıları “bize AKP’li Papatyalar” dedi diyor. 

Birileri “AK Partililere ‘Fahişe’ dedi” diyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti soruşturma açıyor, 

“cinsel yönelim ve cinsel tercihe karşı çıktı” diyor. (Bakınız: EK:9) 

Ben (Kendilerini o şekilde övünerek tanımlayanlar dışında) kimseye “Fahişe” demedim. AK 

Partililere demedim. AK Partili kadınlara da demedim.. LGBT+ demek için, onunla eş anlamlı olarak, 

dini ve halkın genel olarak anladığı TÜRKÇE bir ifade şekli ile “Bu fahişe ve türevleri” olarak 

tanımladığım bir ifade kalıbını, şikayetçileri kasdetmeksizin kullanmayı tercih ettim. Böyle bir hakaret 

biçimi yoktur. “Fahişe ve türevleri” “Fuhşiyat” olarak tanımlanan ahlak dışı hareketleri ifade eder. 

“Bu”, kasdedilen LGBT’ye ve onların “Onur yürüyüşlerindeki afişlerine” bir göndermedir. LGBT 

ve LBGT’ye meşruiyet kazandıran İstanbul Sözleşmesi konusunda “bizim YEŞİL SERMAYE ne 

yapıyor” diye sordum. Bütün kutsal kitaplarda bu “Fahişe” ve “türevleri” lanetlenir. “Bu” ifadesi, 

günümüzdeki bu “Lanetlenen topluluğun” günümüzdeki uzantılarına yöneliktir. 

Kendilerini, taşıdıkları pankartlarda “Fahişe, Sürtük” diye tanımlayanlar ve bunları görsel ve yazılı 

olarak ifade eden pankartlar taşıyanlarla ilgili internette binlerce video ve görsel kayıt bulunmaktadır.  

Fuhşiyat’ı meşrulaştıran bir sözleşmeyi sahiplenenler, nasıl oluyor da, Fuhşiyata karşı çıkan birini, 

kendilerine “Fahişe ve türevleri” gibi bir tanımlama ile hakaret ettiğini iddia edebiliyorlar. Bu 

mantığa aykırı değil mi? “Fahişeliğin türevleri” ne? Bu Arapçadaki anlamı ile “haddi aşmak, 

azgınlık” anlamına geliyor. İncil ve Tevrat’ta “Kutsal Fahişe” ve “Fahişe şehir” tanımları da geçer. 

“Fahiş fiyat” aslında “Haddinden fazla, haddini aşmış, vurgun” şeklinde tanımlanır. 

Mesela olayı doğru anlayanlar da vardı: (Dilipak kime Fahişe Dedi? Ahmet Günaydın. 14 

Ağustos 2020 https://sehirmedya.com/dilipak-kime-fahise-dedi-makale,315463.html 
“Baştan söyleyeyim, Dilipak’ın, ‘Fahişe’ kelimesini Ak Parti kadın kolları yöneticilerine ve 

KADEM’e doğrudan söylediğine asla inanmıyorum. Metinden öyle anlamadım ve ‘kişinin beyanı 

esastır’ ilkesi gereği Dilipak’ın beyanına inanıyorum... 13 Ağustos’ta Akit gazetesinde yazdığı 

‘İnanmamanız gerekmez miydi? Yazısında yaptığı açıklama önemliydi: “İffetli bir kadına 

iffetsizlik isnat etmek “Hadd-i lian”ı gerektirir. Bu en büyük günahlardan biridir. Hele 

bir topluluğun tümünü iffetsiz ilan etmek, bu çok çok daha büyük bir günahtır. Böyle bir isnat, 

iftira, çoğunluğu gayrimüslim bir topluluk olan, Danimarka’da fuhşiyatın pazarlandığı Sex 

Fuarı’nda bulunanların tamamını bile “fahişe” ilan etmek “haddi aşmak” demek olur. Peki 

yıllarca birlikte olduğunuz, birbirimizi tanıdığınız insanlar olarak, birbirimize nasıl böyle bir itham 

ve iftirada bulunabiliriz! Ümmetin iffet, şeref ve haysiyeti için ömrünü harcamış birine, “topyekûn” 

böyle bir iftira atarak, onu suçlamak bu kadar kolay mı?” 

“Bu Fahişe ve Türevleri” ifadesi, bu yazıdan hemen önce, İstanbul / Çamlıca’da “Ailenin 

Korunması ve Fuhşiyatla Mücadele” konusu ile ilgili olarak “İstanbul Sözleşmesi, CEDAW ve 

Lanzarote” sözleşmeleri çerçevesinde yapılan bir istişare toplantısında, “LGBT+ yerine, kendi inanç 

ve geleneğimiz çerçevesinde, halkın kolaylıkla anlayacağı, dini bir kaynağa dayanan ifadelerin 

kullanılması yönünde tavsiye kararı alındığı için” ben hemen sonrasında yazdığım yazıda bu ifadeyi 

kullandım. Bu konuda istişareye katılan birçok tanık da vardı ve bunlardan biri de, tanınmış insan 

hakları aktivisti Avukat Cihad Gökdemir idi. 

Bana kalırsa malum çevreler ve onların kontrollerindeki Media, belli kişi, merkez ve grubların 

yönlendirmesi ile harekete geçerek “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle” anlayışı ile benim 

şahsımda kendilerine yönelik benzer eleştirilerde bulunan kitlelere adeta bu hamle ile bir gözdağı 

vermeye çalıştıklarını düşünüyorum ve bu gelişmeler de toplumun büyük kesiminde böyle anlaşıldı.  

Konuyu ironik bir dille açıklamak gerekirse, iki mizahi örnekle konuyu biraz daha açmak istiyorum: 
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11.1-Aynı dereden içen aç kurt kuzu’ya “suyu bulandırma” der. Kuzu, “Suyu ben nasıl 

bulandırıyor olabilirim, yukarıda olan sizsiniz, ben aşağıdayım” diye cevap verir. Kurt 

“Şuna bak, bir de cevap veriyor” der gider kuzuyu yer. 

Aslında İstanbul sözleşmesi ile Toplumsal cinsiyet, cinsel tercih, cinsel yönelimle suyu 

bulandırmak isteyen uluslararası bir lobi var. “Kadına şiddet” işin suret-i haktan gözükmek 

için, altın tas içinde sunulan bala benzese de, asıl sorun, bala katılan birkaç damla zehirde. 

Buna itiraz ettiğiniz zaman, kurt rolünü oynayanlar sizi altına ve bala karşı olmakla suçluyorlar. 

Ve sizi suyu bulandırmakla itham ediyorlar. Hem de bunu içerideki kişiler üzerinden, size 

yakın insanları yönlendirerek yapıyorlar. 

11.2-Diğer bir örnek ise, “Havada bulut var” fıkrasında olduğu gibi. Adamın biri, yeni 

tanıştığı arkadaşına “Hava bozuyor, baksana havada bulut var” demiş. Arkadaşı hemen 

suratını asmış ve yeni tanıştıkları kişiye bir tokat atmış gitmiş. Tokatı yiyen kişi, yakındakilere 

sormuş: “Ben ne yaptım bu adama da bana tokat attı”. Arkadaşları cevaplamış: “ Onun lakabı, 

‘Ördek’”.. Adam, ”lakabı ördek diye, niye bana tokat atıyor” demiş, arkadaşları: “Havada bulut 

var dedin ya. Bulut varsa yağmur yağacak demektir. Yağmur yağarsa su birikintisi oluşur. Su 

birikintisinde de ördekler yüzer. O adam da kendine gönderme yaptığını düşündü”. 

Benim yazımdan böyle bir yorum çıkartmak, ancak “havada bulut var” örneği 

ileaçıklanabilir. 

11.3-Burada, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde, İslam ve diğer dinlere göre FUHUŞ 

kelimesinin nasıl açıklandığını, satırarası açıklamalarımla birlikte dikkatlerinize sunmak 

istiyorum: 

DİB Vakfı İslam Ansiklopedisi / https://islamansiklopedisi.org.tr/fuhus 

FUHUŞ Maddesi 
Yahudi kutsal kitabı, bazan fuhuş ve zina terimleriyle İsrâiloğulları’nın tevhid yolunun dışına 

özenmelerini de kastetmektedir (Sayılar, 25/1-2; Hâkimler, 2/13, 17, 8/27, 33; Yeremya, 3/6). Yahudi 

dininde zina on emir içerisinde yasaklanmıştır  Baba evinde zina yapan kadınla şehirde bu işi yapan 

erkek ve kadın taşlanarak öldürülür. Kırda zina yapılması durumunda ise sadece erkek öldürülür 

(Tesniye, 22/21-24).  

Yeni Ahid’de fuhuş için kullanılan genel terim “pornee”dir. Hıristiyanlık’ta “fahişe” (Matta, 21/31), 

“kötü kadın” (Luka, 15/30), “zina” (Korintoslular’a Birinci Mektup, 6/13) gibi kelimeler kullanılarak 

fuhuş yasaklanmakla birlikte Eski Ahid ile karşılaştırıldığında Yeni Ahid’de fahişeleri yermekten çok 

onları dine çekme gayesinin ön plana alındığı görülmektedir. “Doğrusu size derim: Vergi 

mültezimleri ve fahişeler Allah’ın melekûtuna sizden önce giriyorlar. Çünkü Yahyâ size salâh 

yolunda geldi, siz ona inanmadınız; fakat vergi mültezimleri ve fahişeler ona inandılar...” (Matta, 

21/31-32) cümlesi bunun delilidir.  

Mesela burada, açık bir şekilde “Fahişeler, Vergi memurları ile aynı kategoride” 

tutulmaktadır. Burada anlatılmaya çalışılan şey başka bir şey olduğu için hiçbir Hristiyan maliye 

memuru, bu suçlamayı doğrudan kendi üstüne almaz ve kasta bakar. Şikayet konusu olan yazıda 

mana, incildeki mana ile birlikte düşünüldüğünde asıl maksat daha iyi anlaşılacaktır. 

Bununla beraber fuhşu yeren ifadeler de bulunmaktadır (meselâ bk. Luka, 15/30-32). Îsâ Mesîh bir 

mesel içinde, fuhşa düşüp kötü kadınlara kapılanların mânen öldüğünü, onların bir kayıp 

olduğunu anlatmaktadır. Pavlus da fuhşu yermektedir (Korintoslular’a Birinci Mektup, 6/5-17). 

Aynı şekilde Yeni Ahid’in “Vahiy” bölümünde “büyük fahişe”, “kadın”, “zina”, “canavar”, “kuzu” 

kelimeleri mecazi olarak kullanılmış; muhtemelen Roma “Büyük Bâbil, dünyanın fahişelerinin ve 

çirkinliklerinin anası” şeklinde nitelendirilmiştir (Vahiy, 17/1-8). Roma büyük şehir, kadın ve 

büyük fahişeye benzetilmiş, onunla yerin krallarının zina ettiği belirtilerek eski kutsal fuhuş 

anlayışına göre kralların kutsal fahişelerle fuhuş yapmaları canlandırılmış; kuzunun (Îsâ Mesîh) 

canavarın (Roma imparatoru) emrindeki kralları yeneceği, böylece Allah’ın sözünün 

tamamlanacağı anlatılmıştır.   

Müştekiler, muhtemelen “İstanbul sözleşmesi” hakkında derinlemesine bir bilgi 

sahibi olmasa, genel bir malumat sahibi olduklarını varsaysak bile, Kutsal 

metinler, özellikle de İncil’deki mecaz ve ifade biçimi hakkında hiçbir bilgi ve 

birikime sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. 

Hıristiyanlık’ta zina, Îsâ Mesîh’in dağdaki vaazında (Matta, 5) on emrin, “Zina etmeyeceksin” 

şeklindeki 7. maddesini yorumlamasıyla aydınlık kazanmıştır. Hıristiyanlar, on emrin zina ile ilgili 

https://islamansiklopedisi.org.tr/fuhus
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yasağına uymaları yanında, “Bir kadına şehvetle bakan her adam zaten yüreğinde onunla zina 

etmiştir” (Matta, 5/28) şeklindeki İncil cümlesini göz önünde tutmak ve eğer bir göz sürçmelere sebep 

oluyorsa onu çıkarıp atmakla yükümlü idiler (Matta, 5/29). Bu sebeple Yahudiler kadar Hıristiyanlar 

da eski Yunan ve Roma’da câri olan fuhuşla mücadele etmek zorunda kaldılar. Bazı Hıristiyan azizleri, 

İmparator Teodosius ve Valentinius’u genelevlerden vergi almaktan vazgeçirip bu kötülük odaklarını 

kapatmayı sağladılar. Buna benzer yollarla Ortaçağ başlarında Hıristiyanlığın hâkim olduğu ülkelerde 

fuhuş oldukça azaldı. Fakat fuhşun kesin olarak önlenmesi için başvurulan tedbirler yetersiz kalınca 

Hıristiyanlık fuhşu “gerekli kötülük” olarak tanımaya mecbur kalmıştır. İki önemli teolog aziz 

Augustinus ve Aquinolu Thomas bu konu üzerinde durmuşlardır. Kilise yöneticileri, Ortaçağ 

Avrupası’nda fuhuştan vazgeçmiş kadınları topluma yeniden kazandırmak için onların evlenme 

masraflarını üstlenme gibi bazı teşebbüslerde bulundular. Ancak Avrupa’nın maddeci geleneği, sosyete 

hesapları, derebeyinin evlenen her kızdaki öncelik hakkına toplumların alışması gibi olumsuz 

şartlar fuhşun önlenmesini engelledi. Bunun sonucunda fuhşun kanunlar dahilinde yapılması 

sağlanmaya çalışıldı, ruhsata bağlandı; sonuçta eski Yunan ve Roma’da olduğu gibi vergi 

gelirlerinin en önemli kaynağı haline geldi. Bütün Avrupa’da büyük şehirlerde genelevler açıldı. 

Ayrıca Rönesans’tan itibaren önce İtalyan saraylarında, ardından Fransa, Almanya ve diğer Avrupa 

ülkelerinin aristokrat çevrelerinde eski Yunan ve Mezopotamya’daki gibi kibar fahişeler sınıfı oluştu. 

Böylece Avrupa’da fuhuş genelevde, sokakta ve özel yerlerde yaygınlaştı. Toulouse’da 

genelevlerden alınan vergi belediye ve üniversite arasında paylaşılıyordu. İngiltere’de ise genelev 

ruhsatlarını başlangıçta Winchester piskoposları, daha sonra da parlamento verdi. 

İslâm Dönemi. İslâmî literatürde fuhuş, kelimenin sözlük anlamıyla da bağlantılı olarak “aşırı 

derecede çirkin söz ve davranış, büyük günah, edep ve ahlâka aykırı olup dinen yasaklanan her 

türlü kötülük ve çirkinlik” anlamında kullanılır. Kur’ân-ı Kerîm’de bu kökten 

türeyen fahşâ, fâhişe ve fevâhiş kelimeleri yirmi dört yerde geçmekte olup çoğunda yukarıdaki 

anlamlar, bir kısmında ise kinaye yoluyla zina, livâta, sevicilik gibi her toplumda yüz kızartıcı suç ve 

çirkinlik olarak kabul edilen iffetsizlikler kastedilir. (…) Hadislerde fuhuş kelimesi 

ve fâhiş, mütefahhiş, fâhişe, fevâhiş, fahhâş gibi türevleri sıkça kullanılmakta olup (bk. Wensinck, el-

Muʿcem, “fḥş” md.) bunların bir kısmında “bir söz ve davranışın mâkul ve mûtat ölçülerin dışına taşıp 

aşırılığa kaçması” anlamı (Buhârî Vd.), çoğunda ise “büyük günah, edepsizlik ve iffetsizlik” anlamları 

kastedilmiştir. Esasen her iki mânanın özünde aşırılık, İslâm filozoflarının tabiriyle “itidalin iki aşırı 

ucundan biri olan ifrat” anlamı mevcut olup buna göre fuhuş insanın ahlâkî davranışlarını meydana 

getiren bazı kuvvetlerdeki ifratı ifade eder. Ancak fuhuş ve fahişe kelimeleri İslâmî kaynaklarda 

giderek insanın iffet ve hayâ sınırlarını aşan, dinen ve ahlâken yasaklanıp kınanan cinsî suçlar ve 

davranış bozukluklarını ifade eden birer terim halini almıştır. 

 

12-ANAP’ın dağılma süreci ve “Papatyalar” konusunda, o dönemi yakından izleyen AK Partide 

milletvekilliği, üst düzey yöneticilik yapanları, onların hanımlarını “Papatya hareketi”ne ilişkin 

gözlemlerini aktarmaları için tanık olarak dinletebilirim. Daha sonra bu konuda tanık olarak dinletmek 

istediğim kişilerin isim, unvan ve adreslerini ayrıca takdim edeceğim. 

 

13-Benim konuya ilişkin açıklamalarımı ihtiva eden, “Akit Tv / Derin Gerçekler” programı ve 

“İLKHA Haber ajansı” için video röportajın  2 videosunun linklerini aşağıda takdim ediyorum. 

13.1-Açık Mektup https://www.youtube.com/watch?v=R8gGVbnnDTQ&t=5s 

13.2-10 Ağustos Akit Tv, Derin Gerçekler  

https://www.youtube.com/watch?v=VGAnH9FgWQc&t=9s 

13.3-AK Parti Kadın Kollarının Suç Duyurusu Hakkında İLKHA Haber  

https://www.youtube.com/watch?v=EEEPs7dEOsQ&t=22s 

“Fahişe Türevleri” tanımlamasına müşteki tarafın nasıl bir anlam yüklediği ve başımıza musallat 

edilen bir sözleşmenin hayata geçirilmesinde vebali olanların kendilerini eleştirenlere karşı 

kullandıkları dil, sergiledikleri öfke benim anlamakta zorluk çektiğim bir durumdur. 

 

14-   Müştekiler, şikayete konu edilen ifadelerin "AK Parti Kadın Kollarını", "AK Parti'nin 

kurumsal kimliğini", "AK Partili Kadınları" ve "AK Parti'yi" hedef aldığını iddia etmiştir.  

  Matufiyet olgusuyüzeysel gerekçe ve toptancı yargılarla belirlenemez.  

  Sözlerin, AK Parti'ye, AK Partili kadınlara yönelik / matuf olduğuna ilişkin iddialar ise yazarın 

https://www.youtube.com/watch?v=VGAnH9FgWQc&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=EEEPs7dEOsQ&t=22s
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sözlerinin, kimliği, amacı, niyeti göz ardı edilerek, bağlam ve bütünlüğünden koparılarak yapılan 

değerlendirmelere dayanmaktadır. Yoksa "ülke gündeminde yer alan bir tartışma konusu üzerine" 

yazıldığı müştekiler tarafindan da kabul edilen bir yazıdaki rastgele ve çoğul anlatımlar, bir bütün 

olarak AK Parti'ye veya AK Partili kadınlara mal edilemez. Toptancı bir yargıyla alınganlıktan yola 

çıkarak matufiyet olgusunu benimsenemez.  

  TCK m. 125'te düzenlenen hakaret suçunun müştekiler bakımından oluşabilmesi için şikayet 

olunan sözlerin müştekilere yöneldiğinin belirli veya belirnebilir olması gerekir. Mağdurun isminin 

açıkça belirtilmesi veya mağdurun kim olduğunun failin ifadelerinden anlaşılabilmesi gerekir. Bu 

husus, TCK’nın “mağdurun belirlenmesi” başlıklı 126. maddesinde; “hakaret suçunun işlenmesinde 

mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve 

mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve 

hem de hakaret açıklanmış sayılır” şeklinde belirtilmiştir. "Buna karşılık mağdurun bireysel olarak 

tayin ve teşhis edilmesinin mümkün olmadığı bir topluluğa hakaret edilmesinde durum farklıdır. Fiilin 

yöneldiği topluluk ne kadar geniş olursa, mağdurun tayin ve teşhisi o nispette imkânsız hale 

geleceğinden suç oluşmaz. Şu halde, bu ihtimalde suçun oluşabilmesi için ilgili kişi topluluğu açıkça 

sınırlandırılmış ve belirlenmiş olmalı ve fiil belirli ve teşhis edilebilir kişilerle ilişkilendirilmelidir."  

  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 ağır bir söz, rencide edici ve küçük düşürücü bir sözü söylenmemiştir.  

15- AK Parti Genel Başkanlığı Yönünden 

  Yazar, kamuoyunda muhalif yazarların sıklıkla yaptığı üzere, AK Parti'yi "AKP" diye kısaltan 

bir tarzı yoktur. Yazar ile birlikte, yazarın yazısının yayınlandığı Yeni Akit gazetesinde de, ne 

haberlerde, ne köşe yazılarında, AK Parti'yi, "AKP' olarak tanımylayan tek bir örnek gösterilemez.. 

Yazının başlığındaki "AKP'nin Papatyaları" ifadesinin bu genel bakış açısı ile değerlendirilmesi 

gerekir.. "AKP'nin Papatyaları" ifadesinin AK Parti'nin tüzel kişiliğine değil, bir bütün olarak AK 

Partili kadınlara değil, AK parti içindeki menfaat amaçlı bulunan grup olarak medyada tanımlanan 

"AKP'liler"e yönelik olduğu açıktır.  

  Öteden beri tüzel kişilerin hakaret suçunun mağduru olamayacağı kabul edilmektedir.  

  Müşteki AK Parti Genel Başkanlığı'na yönelik söz dizilerinde ise küçük düşürücü herhangi bir 

ifadeye rastlamak mümkün değildir; bu cümlelerde Parti'ye yönelik tamamen iyiniyetle yapılmış 

eleştiri niteliğindeki sözler söz konusudur.  

"AK PARTİ'NİN PAPATYALARI" DEĞİL "AKP'NİN PAPATYALARI" 

  Yazar, AK Parti yerine AKP ifadesini özellikle seçmiştir. Yazara göre bu ikisi aynı değildir; bu 

aynı zamanda bir zihniyet farklılığını da ifade eder. Hem yazarın tarzında, hem de yazarın yazısının 

yayınlandığı gazetede, AK Parti'nin yazılışı, "AKP (akepe)" olarak kullanılmamaktadır. Yazarın, birçok 

sözlü demeci vardır, onlarda da "AK Parti" ile "AKP (akepe)" ayrı tanımlanmakta ve kullanılmaktadır.  

  Matufiyet başlığı altında şunun da bilinmesi gerekir: Müvekkilim, başta kendisi olmak 

üzere, tüm ailesi ile bir AK Parti seçmenidir. Eşi, kızları ve gelinleri de, oğulları da dahil olmak üzere, 

AK parti seçmenidir. Kamuoyunda da böyle bilinmektedir. Bu durumda, davacının iddiasına göre 

müvekkilim, kendi eşi, kızları ve gelinlerine de aynı yakıştırmayı yapmıştır(!). Bu, bir akıl 

tutulmasıdır. Yazar, nasıl olur da; kendi eşi, kızları ve gelinlerini de içine alacak şekilde bütün halinde 

AK Partili kadınlara böyle bir yakıştırmada bulunabilir? 

  Yazarın hedefe koyduğu kimseler bellidir ve yazının içinde de açık açık belirtilmiştir: "AK 

Parti içindeki AKP'liler". Yazarın amacı AK Parti'lileri ya da AK Partili kadınları bir bütün olarak 

hedefe koymak olsaydı neden böyle bir ayrıma gitme ihtiyacı duysun ki? 

  Amacı bütün AK partili kadınlar olsa idi, herhalde "AKP'nin papatyaları" demez "AK 
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Parti'nin Papatyaları" derdi. Hatta böyle demiş olsaydı bile, AK Partili kadınları değil, AK Parti'deki 

bir grup kadını, yani 'kendisini papatya olarak gören kadınlar'ı kasdetmiş olurdu.Yazara göre AK Parti 

ile AKP, AK Partili ile AKP'li arasında fark vardır. Müştekiler ikisi arasındaki farkın ne olduğunu da 

yazısının hemen başında açıklamıştır: 

  "AK Parti içindeki AKP’liler konuşuyor, AK Partililer susuyor. AKP’liler terfi etti 

zenginleşti, itibar sahibi oldular. Kaymağı onlar yiyor, parayı onlar veriyor.  

  ... 

  AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar." 

  Müştekinin 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.  

  Daha dün denecek kadar yakın bir geçmişte, iktidarın nimetlerini kendi hain emelleri için 

kullanmak isteyen FETÖ'nün meş'um 15 Temmuz tecrübesini yaşayan AK Parti, şimdi benzer 

girişimlerin olmadığının garantisini verebilir mi? Kuzu postuna bürünmüş kurtların sürüye daldıkları 

görülmemiş şey midir? 

Yazar da müşteki de tam adı Adalet ve Kalkınma Partisi olan tüzel kişiliği -tüzüğüne uygun biçimde- 

AK Parti kısaltması ile ifade etmeye özen göstermektedir. Bu tercih rastgele bir tercih değildir. Yazarın 

hedefe koyduğu AK Parti içindeki AKP'liler için sarf ettiği sözleri AK Parti üzerine almakta işte bu 

nedenle de haklı görülemez. 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. Oysa gerçek hiç de öyle değildir.  

 

16-  "AK PARTİ'NİN PAPATYALARI" DENİLMİŞ OLSAYDI DA SONUÇ DEĞİŞMEZDİ: 

BAZI MENSUPLARINI, AÇIKLANAN ÖZELLİKLERİ NEDENİYLE HEDEF ALAN 

SÖZLER SİYASİ PARTİYE ŞİKAYET ETME HAKKI VERMEZ 

  "AK Parti'yi de bu Erguvani AKP'nin 'Papatyaları'(!?) bitirecek bu gidişle." 

  "AK Parti içindeki AKP'liler..." 

  Yazarın sözlerinin içinde AK Parti içindeki bazı kişileri kastettiği açık olmasına rağmen 

sözlerinin bu anlama geldiğini kabul etmemekle birlikte bir an için yazısında bir ayırım yapmadan "AK 

Parti'nin Papatyaları" dediğini varsayalım. Bu halde bile sonuç değişmeyecektir:  

  Yazarın, eleştirilerini yönelttiği "AKP'nin Papatyaları"na yönelik şikayet konusu ifadenin, AK 

Parti'ye, onun tüzel kişiliğine yöneldiği de söylenemez. Yazar, bu ifadelerine muhatap olarak AK 

Parti'yi değil; AK Parti içindeki bazılarını göstermiş, adlarını vermese de onları tarif de etmiştir. AK 

Parti içindeki bazılarına yönelik ifadelerin AK Parti'ye yöneldiğini söylemek açık bir bühtandır. Siyasi 

parti mensuplarının bazılarına da söylenmiş olsalar yansıma yoluyla müştekinin sözlerden yakınma 

hakkıbulunduğu, sözlerin partinin kurumsal kimliğini hedef aldığı kabul edilemez. Yazıda adları 

açıklanmayan bir kısım parti mensubuna yönelik dahi olsalar, siyasi partinin kim oldukları belirsiz bir 

kısım parti mensubunun yerine geçerek şikayette bulunamaz. 

  Hakaret suçlarında mağdur, doğrudan doğruya suçtan zarar gören kimsedir. Dolaylı zarar 

görme bir kimseye mağdur sıfatı vermez. Yazıdaki ifadelerin somut olarak belli kimselere yöneldiği 

dahi söylenemez. Yazar, kişileri değil karşı çıktığı, yanlış bulduğu eylemleri hedef almakta ve 
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eleştirmektedir. Bu yönü ile kim oldukları belirsiz hatta soyut nitelikte kimselere yönelik ifadelerin 

siyasi parti tüzel kişiliğine yönelik olduğu söylenemez. İfade, belli bir kişinin veya belli kişilerin 

kişilik haklarını hedeflememektedir. Yazı, belirli bir kişi yada kişileri hedeflemediğine göre kişileri 

oldukları şey nedeniyle değil yaptıkları şey nedeniyle eleştirme yönünün ağır bastığı kabul edilmelidir.  

17- "BU FAHİŞELER VE TÜREVLERİ" İFADESİ KİME DÖNÜK? 

  Yazar, böyle bir ifadeyi bırakınız eşi ve kızlarının da içinde bulunduğu bütün "AK Partili 

kadınlara" söylemeyi, yazısında "AKP'li kadınlar" dediği kimseler için bile kullanmayı kendisi için 

zül addeder. Bu söz dizisi, bırakınız AK Parti'yi, AKP'lileri, kadınları bile hedef almamıştır.  

  Yazının ana eksenini İstanbul Sözleşmesi etrafındaki güncel tartışmalardır. 

  İstanbul Sözleşmesi'nin üzerine kurulu olduğu "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" kavramı 

etrafında tartışılan en önemli sorunlardan biri de gender kelimesi ile ifade edilen ve cinsiyet kimliğinin 

biyolojik olarak doğuştan değil sonradan kazanıldığı biçimindeki görüşlere kapı araladığı iddiasıdır. 

İstanbul Sözleşmesi ile getirilen toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının, cinsel yönelim adı altında 

eşcinsellik ve türevlerini yaygınlaştırmak ve meşrulaştırmak için kullanılmasının yanında ırz, namus 

ve haya gibi ahlaki kavramların toplumdan adeta kovulmasına aracılık ettiği yapılan eleştirilerdendir.  

  Eşcinsellik, cinsel yönelimin kişinin kendi cinsiyetinden olan kişilere yönelmesi olarak tarif 

ediliyor. Başlangıçta genel olarak eşcinsellik olarak ifade edilen bu durum, cinsel yönelim çeşitliliği 

ifade etmediği kaygısı ile LGBT olarak tanımlanmaya başlamıştır. Eşcinsellik ve türevleri ile 

kastedilen ise ortaya çıktığı ilk zamanlarda kadar LGBT, yakın zamana kadar LGBTİ, şimdiyse 

LGBTTIQ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel, Intersex, Queer) kısaltması ile anılan 

grupları ifade etmektedir. Yazar, eşcinsellik ifadesi yerine dini terminolojinin de etkisiyle fahişe 

terimini kullanarak fahişeler ve türevleri demeyi tercih etmiştir. Dini metinlerdeki eşcinsellik ile fahişe 

terimi arasındaki bağa ise aşağıda değineceğiz. Öz olarak söylemek gerekirse, yazar fahişeler diyerek, 

ne bir meslek grubunu (hayat kadını) kastetmiş ve ne de bunu hakaret amacıyla kullanmıştır.  

  Bugün artık adını neredeyse herkesin bildiği İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik eleştiriler AK Parti 

içinde de yankı bulmuş Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan eleştirilere 

" Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca şey varken, biz avuç sapkına da meydanı bırakmayacağız. ... 

İnsanı ve insan onurunu yücelten, aileyi merkeze alan, toplum dokumuza uygun, özgü metinler 

çıkarmaya ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Tercüme metinler yerine artık kendi çerçevemizi 

kendimiz belirlememiz gerekiyor." sözleri ile katılmıştır.  

  Tüm bunlar ışığında, yazarın "fahişeler ve türevleri" derken aslında "eşcinsellik ve türevleri" 

demek istediği çok açıktır. Yazıda, eşcinselliğin toplumda daha fazla kabul görmesi ve 

yaygınlaştırılmasına dair projelere toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında destek veren bazı 

holdinglerden söz edilmesinden sonra, bu projelere karşı çıkması gereken ve adına "yeşil sermaye" 

dediği kesimin tavrını sorgulamış ve eleştirmiştir. Yazarın aynı gerekçelerle pedofilinin önünü açtığı 

eleştirilerine muhatap olan Lanzarote Sözleşmesi'nden söz açması da bundandır.  

  Müvekkilimin "fahişe" derken AK Parti'li kadınları kastettiği nereden çıkartılıyor? Fahişe'lik 

kadınlara özgü bir durum mu ki? Bu noktada bu kelimenin cinsiyetçi bir bakış açısıyla böyle 

algılandığı bile söylenebilir. Yazarın kastı "hayat kadını" demek olsa idi peşinden "türevleri"nden 

söz etmezdi. Yazar, fahişe ile aynı kökten gelen FAHŞA kelimesini yazısının sonunda kullanacaktır: 

  "Bugünkü başımızın belası aile ve aileyi tehdit eden fahşa!" 

17.1- DİNİ TERMİNOLOJİDE FAHİŞE İFADESİ EŞCİNSELLİĞİ DE İÇERİR 

  Yazar, İslami kimliği ile bilinen bir yazar ve düşünce adamıdır. O nedenle ne kastettiğini daha 

iyi anlamak için kullandığı kelimenin dini terminolojideki karşılıklarına da bakmak gerekir.  

  Kelime olarak "fahişe", aslında "aşırılık" kökünden gelmektedir. 
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  Tevrat'ta "Tevrat'ta eşcinsel olan oğullarını lanetleyen peygamber" olarak anılan Lut 

Peygamber'inhikayesi İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır: 

  "Lût'u da (peygamber gönderdik). Kavmine dedi ki: «Sizden önceki milletlerden hiçbirinin 

yapmadığı fuhuşu mu -fahişe- yapıyorsunuz? Çünkü siz, şehveti tatmin için kadınları bırakıp da 

şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz." (Araf, 80) 

  "Lut’u da peygamber olarak gönderdik. Hani kavmine: “Siz göre göre fahişelik, hayâsızlık mı 

yaparsınız?" (Neml, 54; Ankebut, 28) 

  Anlaşılacağı üzere, sözlükte azgınlık, kepazelik anlamlarına gelen fahişe kelimesi sırf para 

karşılığı cinsel ilişkiye giren kadınlar için değil, eski adı ile Lutilik, günümüzdeki adı ile eşcinsellik 

olarak tabir edilen erkek erkeğe cinsel ilişki için de kullanılmaktadır.  

  Yazarın, aynı kökten gelen fahşa kelimesini yazısının sonunda tekrar kullanması dakadına 

şiddetin önlenmesi adına dayatılan İstanbul Sözleşmesi'nin aile ve ve özellikle de toplum üzerindeki 

yıkıcı etkilerine dikkat çekerken Lut kavmini örnek göstermesi de bundandır: 

  “Aile kaybedildikten sonra onun yerine koyabileceğiniz bir şey yok. Bakın Mescid-i Aksa’yı 

açsanız da bir şey değişmez. Açın iyi edersiniz de, helak kapılarını çaldığında Lut kavminin başında 

bir peygamber vardı ve mabed açıktı. Bugünkü başımızın belası aile ve aileyi tehdit eden FAHŞA! 

Bu sözleşmeler de bununla ilgili.”  

  Burada Fahşa ve Fuhşiyat'ın “açık adresi” bir kez daha açıkça belirtilmektedir.  

  Şimdilik LGBTTIQ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel, Intersex, 

Queer)kısaltmasıyla anılan eşcinsellik ve türevleri, dini terminoloji de fahşa, fuhuş, fahişe kavramları 

ile birlikte anılır ve azgınlık ve sapkınlık olarak nitelenir.  

  Yazıda, İstanbul Sözleşmesi kapsamında, sözleşmenin içine gizlenen fuhşiyat olarak 

nitelenen cinsel yönelim, eşcinsellik meşrulaştırma, hatta “pozitif ayırımcılık” kapsamında “koruma 

altına alınması”nı savunan LGBT’nin toplumda aile ve gençlikte meydana getirdiği tahribat ele 

alınmaktadır. 

17.2- YAZARIN, İFADENİN ANLAMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI 

  Yazının yayınlanmasından üç gün sonra müvekkilimin yazısındaki ifadelerin AK Partili 

kadınlara yöneldiğine ilişkin bir tezvirat kampanyası başlatılmıştır. Müvekkilim ilk günden beri 

hakkında çıkartılan bu karalama kampanyasına her platforma cevap vermiş ve sözlerinin birileri 

tarafından kasıtlı olarak çarpıtıldığını ve anlam ve maksadının dışında yorumlandığını ifade etmiştir.  

  Yazıdaki sözler yazarın söz konusu açıklamaları ışığında da değerlendirilmelidir.  

  Yazar, 13 Ağustos 2020 tarihli "İnanmamanız gerekmez mi idi?" başlıklı köşe yazısında 

şunları yazmıştır: 

"İffetli bir kadına iffetsizlik isnat etmek “Haddi lian”ı gerektirir. Bu en büyük 

günahlardan biridir. Hele bir topluluğun tümünü iffetsiz ilan etmek, bu çok çok daha 

büyük bir günahtır. Böyle bir isnat, iftira, çoğunluğu gayrimüslim bir topluluk olan, 

Danimarka’da fuhşiyatın pazarlandığı Sex Fuarı’nda bulunanların tamamını bile 

“fahişe” ilan etmek “haddi aşmak” demek olur. Peki yıllarca birlikte olduğunuz, 

birbirimizi tanıdığınız insanlar olarak, birbirimize nasıl böyle bir itham ve iftirada 

bulunabiliriz! Ümmetin iffet, şeref ve haysiyeti için ömrünü harcamış birine, 

“topyekûn” böyle bir iftira atarak, onu suçlamak bu kadar kolay mı? 

İffetli bir tek kadına bile, o kim olursa olsun, iffetsizlik isnat etmekten Allah’a sığınırım. 

Bana bu iftirayı atanları ise Allah’a havale ediyorum. Bir hesap günü var, herkesin 

aklından ve kalbinden geçenlerin, kapalı kapılar arkasında fısıldaşanların işleri ve 

sözlerinin önlerine konulacağı bir gün! 
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Fitneyi körükleyen ben değildim...  

Peki, 40 kere söyledim, fahişe derken ki kastım bırakın AK Parti’yi veya sözleşmeyi 

destekleyenleri, hiçbir kadın grubu değil! LGBT yerine söylediğim bir ikame kelimedir 

“fahişe ve türevleri”. “Papatyalar veya Ak Parti içindeki AKP’liler” derken ise, Ak 

Partililerin tamamını kastetmediğim ortadadır. Böyle bir iddiadan Allah’a sığınırım.  

O yazımdaki “bu fahişe ve türevleri” tanımı yerine LGBT+’yı koyup okuyun bakalım. O 

zaman sesiniz çıkmayacak. Bu tanımı yaparken, belli bir sermaye grubunun sponsor 

olduğu, AK Parti içindeki AKP’liler diye tanımlamaya çalıştığım bu grubun nasıl olup 

da bu LGBT’lilere sahip çıktığı ve bunlara sponsorluk yaptığını anlatmaya çalışıyorum. 

..." 

18- YAZININ BÜTÜNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR  

  Şikayet dilekçesinde AK Parti'nin tümü kastedildiği izlenimi verilmesine rağmen, "AK Parti 

içindeki AKP'liler" ifadesinin asıl olup da tüm AK Pratililere yönelik olduğunu izah eden bir cümle 

yoktur. 

  11 paragraftan oluşan makalenin, sadece ilk 4 paragrafı dava konusu edilmiştir ve yazının 

bütününden soyutlanarak değerlendirme yapılmıştır; Yazının sadece 14 satırı üzerinde bir yorum 

yapılmış ve 49 satır görmezden gelinmiştir.  

  Şikayet dilekçesinde adeta, konunun tartışmalı “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ” ile CEDAW ve 

LANZAROTE sözleşmeleri ile ilgili olduğu unutulmuş gibidir. Ortada durup dururken, kaleme 

alınmış bir yazı yoktur.  

  (Yazının 8. paragrafında): “Aile Bakanlığının ilgili birimleri, Bazı STK’lar, GRAVİO bir 

misyoner örgütü gibi çalıştı. Maarifi mahvettiler. Bütün devlet kademelerine sızdılar. Bunlar çok ileri 

gittiler. Bırakın eleştirmeyi, soru sormak bile azarlanmanız, aşağılanmanız için yeterliydi.” ifadeleri 

yer almıştır.. Eleştirinin somut olarak AK Partili kadınlara değil, İstanbul Sözleşmesini gizli gizli 

çalışmalarla (2011 yılında, ülkenin birçok bürokratik kadrosunda, FETÖ hakimiyetinin bulunduğu da 

dikkate alınmalıdır. Bunların büyük çoğunluğunun 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi 

sonrasında bizzat davacı AK Parti'nin iktidarda olduğu hükümet tarafından tasfiye edildiği 

unutulmamalıdır.) Eleştirilerin, AK Parti iktidarına İstanbul Sözleşmesi'ni kabul ettiren, sonrasında ise 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Nas değil" açıklamasına sebebiyet veren kesimler olduğu çok 

açıktır.  

  (Yazının 10. paragrafının ortaları): “28 Şubat’ta darbecilerin arkasında duran, başörtüsüne 

savaş açan sermaye gruplarının bugün İstanbul Sözleşmesi’nin bayraktarlığını yapıyor olmaları dikkat 

çekici. FETÖ’cüler 15 Temmuz’da başarılı olsalardı, inanın bugün İstanbul Sözleşmesi konusunda 

da, aynen içimizdeki AKP’liler gibi yaparlardı.” Burada da 28 Şubat’a ve FETÖ’ye bir gönderme var. 

Bütün bunlar, AK Partiye “öze dönüş” temelinde bir uyarı anlamında kullanılan ifadeler.  

  (Yazının 8. paragrafının son satırları) “Fahşa” kelimesi bu paragrafta da geçiyor, ama kimse 

buna atıf yapmıyor: “Aile kaybedildikten sonra onun yerine koyabileceğiniz bir şey yok. Bakın 

Mescid-i Aksa’yı açsanız da bir şey değişmez. Açın iyi edersiniz de, helak kapılarını çaldığında Lut 

kavminin başında bir peygamber vardı ve mabed açıktı. Bugünkü başımızın belası aile ve aileyi 

tehdit eden fahşa! Bu sözleşmeler de bununla ilgili.”  

  Burada Fahşa ve Fuhşiyat'ın “açık adresi” bir kez daha açıkça gösterilmektedir. 

  Değerlendirme yapılırken bir söz ve yazıda karar, tek bir cümeye bakılarak değil, sözün ya da 

yazının bütününe bakılmalıdır.  

 

 



 19 

19- MATUFİYET KONUSUNDA YÜKSEK MAHKEME UYGULAMALARI 

  Aziz Nesin’in “Türklerin yüzde altmışı aptaldır” deyişi bile bütün bir ulusa mal edilmemiştir. 

Tabipler Odası Başkanı, “fakültelerden iyi hekim çıkmıyor” ya da Yargıtay Başkanı “fakültelerden iyi 

yargıç, savcı, avukat, hukukçu çıkmıyor” diye demeç verdiği zaman, bütün hekimlerin, yargıçların, 

savcıların, avukatların, hukukçuların kişilik haklarına saldırıda bulunmuş olabilir mi? Nitekim, 

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü CİRİT 5 Eylül 2017 tarihli adli yıl açış konuşmasında"Yetersiz hukuk 

eğitimi alan kişiler hakim ve cumhuriyet savcısı oldu" demiştir. Buradan yola çıkılarak Yargıtay 

Başkanının adliyenin manevi kişiliğini tahkir ve tezyif ettiği ya da bütün yargıçların, savcıların, 

avukatların, hukukçuların kişilik haklarını ihlal ettiği ileri sürülebilir mi? 

  Bundan böyle benzeri sözler söylenebilir ve eleştiriler yapılabilir mi? Astronomik cezaları kim 

göze alabilir ki? Yargı böyle bir davaya olur verdiği takdirde herkes bana ne zaman fırsat doğacak diye 

beklemez mi? 

  Davanın açılış biçimine göre, bu soruya evet diye yanıt vermek gerekecektir ki, bunun düz 

mantıkla dahi kabulü mümkün değildir. 

  Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 12.7.2001 tarih ve 2000/37 esas-2001/69 karar sayılı 

kararında; 

  “... bir somut olayla bağlantı kurulmak suretiyle İngiltere Büyükelçisinin bu olayla ilgili tavır 

ve beyanları eleştiri konusu yapılmıştır. (...) Dava konusu yazılar bir bütün olarak incelendiğinde, 

özellikle İngiltere Büyükelçisinin hedef alındığı bu arada onun gibi davranan başka dışişleri 

görevlilerinin de bulunduğunun ifade edildiği görülmektedir. Böylece tüm dışişleri görevlilerinin 

amaçlanmadığı, varılan bu sonucun dava konusu yazıların çeşitli yerlerinde ‘EN AZINDAN BİR 

BÖLÜMÜ’, ‘KİMİ’ gibi ifadelerle açıklandığı.... Şu durum karşısında davacıların da dahil olduğu 

TÜM DIŞİŞLERİ MENSUPLARININ AMAÇLANDIĞI KABUL EDİLEMEZ. BELİRLİ BİR 

GRUP İÇİNDE YER ALAN BAZI KİŞİLERE SÖYLENEN SÖZLERİN, O GRUP İÇİNDE YER 

ALANLARIN TAMAMINI KAPSAYACAĞI DÜŞÜNÜLEMEZ. Bu nedenlerle dava konusu her iki 

yazının davacıları da hedef aldığı sonucuna varılamadığından, davanın reddine karar verilmesi 

gerekirken...”  

  denilmektedir. 

  Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2008/4-170 esas ve 2008/220 karar sayılı içtihadında; “ 

“ben böyle devletin, böyle emniyetin, böyle adaletin a…..a koyarım” sözlerine gelince; burada 

kastedilen ve kendisinden rahatsızlık duyulan, kurum olarak “devletin”, “emniyet teşkilatının” veya 

“adalet teşkilatının” bizatihi kendisi değil, mağdur polis memurları tarafından kamu görevlisi sıfatıyla 

ifa edilmeye çalışılan kamu görevidir, bu anlamda sinkaflı sözler de sonuç olarak “devlete, emniyet 

teşkilatına veya adalet teşkilatına” yönelik olarak değil, o sırada muhatap durumda olan mağdur polis 

memurlarına yönelik olarak söylenmiştir, başka bir açıdan bakıldığında da; ortalık yerde açıklanan 

şekilde icra edilen sövme fiili, mevcut pozisyon itibarıyla o sırada devlet otoritesini hakim kılmaya 

çalışan mağdur polis memurlarını vatandaş karşısında incitecek, küçük düşürecek ve mağdurların bu 

sözlerden alınmalarını gerektirecek niteliktedir. Başka bir deyişle, hakaret içeren sözler “devletin”, 

“adalet teşkilatının” veya “emniyet teşkilatının” BÜTÜNÜNÜ KAPSAR bir ifade ile dile 

getirilmediği gibi, bu kasıtla söylendiğine ilişkin bir delil de bulunmadığından 5237 sayılı TCY.nın 

301. maddesindeki suçun unsurları oluşmamıştır.” şeklinde karar verilmiştir. 

  Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 1993/607 es. 1993/14351 k. 9.12.1993 tarihli kararında: 

  “Bu davada dava konusu yayının davacıya matuf bulunup bulunmadığı, başka bir deyimle 

hukuka aykırı yayının davacıyı zarara uğratıp uğratmadığı yönü üzerinde durulmalıdır. Yazı memur 

olarak görev yapan mühendislere yöneliktir. Şu halde yazının hedefi davacı İNŞAAT 

MÜHENDİSLERİ ODASI DEĞİL, OLSA OLSA BU ODAYA KAYITLI OLABİLECEK BİR KISIM 

ÜYELERDİR.” 
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  İTO Başkanı Mehmet Yıldırım’ın, “5 genel başkanın seçtiği yalaka insanlar Meclis’e girdi. 

MECLİS’TE 550 YALAKA VAR” şeklindeki ifadesi ile ilgili birçok milletvekilinin açtığı manevi 

tazminat davası reddedilmiş, red kararları onanmıştır. (Yargıtay 4. H.D. 2002/4547-9012 sayılı karar ve 

benzerleri) 

  Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 1996/13230 esas ve 1997/2752 karar sayılı, 20.3.1997 tarihli 

kararında: 

  “... davaya konu yayın, Beyoğlu Belediyesindeki bazı oluşumları yazı konusu yapmıştır. 

Belirtilen yazıda davacı Nusret Bayraktar’ın doğrudan kişiliğine yönelen diziler yoktur. Belediye 

tüzel kişiliği hakkında yapılan eleştiriler ise yansıma yoluyla davacıyı etkileyerek manevi tazminat 

istemesine olanak vermez.”  

  denilerek davanın reddedilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 1999/4-896 esas, 1999/894 karar sayılı kararında, bir hakimin, 

keşif sırasında, bir avukatın huzurunda sarfettiği “ ... BÜTÜN DOKTORLAR VE AVUKATLAR 

BÖYLE YAPIYORLAR, asgari ücret üzerinden makbuz kesiyorlar, (70) alıp (5) gösteriyorlar” 

sözlerinin, sözleri sarfeden hakimin karşısındaki avukata dahi matufiyeti olmadığına hükmetmiştir.  

  CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin 22/01/2014 tarihinde TBMM’de düzenlediği basın 

toplantısında, "Ne istiyorlarsa yapmaya hazırız. Gözünü para, dolar, imar bürümüş bu insanlardan 

sadece bir şey istiyoruz; şu yasayı geri çekin, devleti soymayın, milletin parasını çalmayın...Ar damarı 

çatlamış bunların. Yüzsüzlükleri arşa çıkmış, yolsuzlukları Everest Dağı kadar olmuş bir çoğunluk 

diktasına ne söylersek söyleyelim dinlemiyorlar. Yolsuzluğa batmış Hükümet'e sahip çıkan bir milli 

irade çoğunluğu bunlar." ve benzeri sözleri üzerine AK Partili milletvekilleri kişilik haklarının 

saldırıya uğradığı iddiası ile tazminat davası açmışlar; Davalı Muharrem İnce, davaya konu basın 

açıklamasında davacıların adının geçmediğini, matufiyet şartının gerçekleşmediğini savunmuştur. 

Mahkemece, sözlerin Ak Partili milletvekillerini hedef alması nedeniyle matufiyet şartının 

gerçekleştiğinin kabulü ile davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.  

  Temyiz üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 20/02/2018 tarih ve E. 2016/3652 K. 2018/1069 

sayılı kararı ile şu gerekçelerle olayda matufiyet şartının gerçekleşmediği sonucuna varmıştır: 

  "Matufiyet yargısal kararlarda kullanılan ifadeler ile şeref ve haysiyetine veya özel yaşamına 

dolayısıyla kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu iddia eden yönünden varlığı aranan önemli bir 

koşul olarak tarif edilmiş, matufiyetin varlığını kabul için o konuşmada, ya kişinin adından açıkça söz 

edilmesi ya da konumunun, sıfatının gösterilmesi veya bunlardan söz edilmese dahi konuşma 

içeriğinden bu kişinin amaçlandığı, sözlerin ona yönelik olduğunun anlaşılması veya anlaşılabilir 

olması şartları aranmıştır. Hukuka aykırı eylemde bulunan kişi mağdurun ismini açıkça belirtmemiş 

veya isnat ettiği fiili üstü kapalı bir biçimde geçiştirmişse, isnadın mahiyetinde ve mağdurun şahsına 

matufiyetinde tereddüt edilmeyecek derecede karineler varsa, hem isim zikredilmiş, hem de hakaret 

vaki olmuş sayılır (Hukuk Genel Kurulu 16/09/2015 gün ve 2014/4-85 E 2015/1774 K- 07/07/2010 gün 

ve 2010/4-377 E 2010/365 K).Bu ilke ve açıklamalar kapsamında; somut olayda, davalının basın 

toplantısında kullandığı ifadelerde, davacıların isimlerine ve sıfatlarına yer verilmediği, konuşmanın 

genel bir nitelik taşıdığı görülmüştür. Bu durumda davalının ifadelerinin davacılara matuf 

olmadığının kabulü gerekir." 

  Bir başka olay da şöyledir: Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı olan davalının 

18/09/2010 tarihinde Hatay'da düzenlenen "Türkiye Nereye Gidiyor" konulu panelde ve buradaki 

konuşmalarının yinelendiği ve tartışıldığı 20/09/2010 tarihinde bir televizyonda yayınlanan "Söz 

Sende" programında "evet" oyu kullanan kesimi gaflet, delalet, hıyanet ve cahillikle itham etmesi 

üzerine Anayasa Değişikliği Teklifini Meclise sunan AK Parti milletvekili, değişiklik teklifini sunan, 

referandumda evet oyu kullanan ve insanları evet oyu vermeye davet eden çalışmalar yapan kimse 

olarak sözler nedeni ile kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu iddiası ile dava açmıştır.  
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  Yerel mahkeme, sözlerde davacının ismi geçmediği, sözlerin davacıya yönelik olduğu 

anlaşılamadığı ve davacıya yönelik bir ifade de bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir.  

  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlıkta Genel Kurul 16.09.2015 tarih ve 

2014/85 E.,2015/1774 K. Sayılı kararı ile olayda matufiyet unsurunun gerçekleşmediğine karar 

vermiştir: 

  "Bu ilke ve açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacının Adalet ve 

Kalkınma Partisi Şanlıurfa Milletvekili, davalının ise Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı 

olduğu, davalının 12 Eyül 2010 tarihinde Anayasa Değişikliğine İlişkin Halk Oylamasından sonra 

ADD Hatay şubesi tarafından düzenlenen “Türkiye Nereye Gidiyor” konulu panelde “Çözüm 

bizlerdedir. Yani sizlerdedir.Yani oylarımızdadır. O oylar bilinçliyse de ala bilinçli olmayan yani % 42 

nin dışında olan oylar bana göre gaflet, delalet ve hıyanet içindedir. Hıyaneti hepimiz biliyoruz. Bizi 

sömürmek üzere kendi menfaatlerine göre buraya gelmiş olanları ben suçlamam. Onlar kendi ülkeleri 

için çalışıyorlar. Bizimkilerde kendi ülkeleri için çalışırlarsa o emperyalist güçlerin emrinde iş birlikçi 

olmazlar” şeklindeki ifadeler kullandığı, bu ifadelerin kamuoyunda oluşturduğu tepki üzerine 20 Eylül 

2010 tarihinde Habertürk Televizyonunda "Söz Sende" adlı proğrama katıldığı, burada da konu ile 

ilgili olarak "...Ama açıklarsak şöyle oluyor. Şimdi Türkiye'nin istatistiklerinde Tarhan Erdem'in 

ifadesine göre dün akşam konuşulduğu için söyleyeyim. %58 evet oylarına karşılık %42 hayır oyları 

niçin verilmiş diye bir araştırmaların sonuçları analizini koydu nedir? Şu görülüyor orada iyi 

eğitimliler, eğitim alabilmişler, yüksek eğitimliler yükseldikçe eğitim hayır artıyor ve şey evet artıyor 

şey cehalet deyim iyi eğitim olmadığı sürece yani eğitimle alakalı kıstasta bakıldığında eğitimli kesim 

hayır diyor, eğitimsiz kesim evet diyor. Gelir seviyesine bakıldığında..." ifadelerini sarf ettiği 

anlaşılmaktadır. 

  Davalının panelde ve canlı yayındaki ifadelerinin tamamı incelendiğinde davacının isminin 

ve sıfatının belirtilmediği, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 67/2 maddesi uyarınca seçimlerin ve 

halk oylamasının serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı 

yönetim ve denetimi altında yapılmasına göre kimin “evet” oyu, kimin “hayır” oyu verdiğinin “gizli 

oy” ilkesi nedeniyle bilinemeyeceği, ortalama bir okur ya da dinleyicinin davalının sözlerinin 

muhatabının davacı olduğunu anlayamayacağı, davacının parti politikaları doğrultusunda çalışma 

yapmasının matufiyet unsurunun gerçekleşmesi için yeterli olmadığı, bu halde davalının ifadelerinin 

davacıya matuf olmadığının kabulü gerekir." 

  "Dava konusu ifadelerin bir bütün olarak değerlendirilmesinde; Kayseri Büyükşehir 

Belediyesindeki yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturmaların eksik yapıldığının belirtildiği ve 

soruşturma makamındakilerin eleştirildiği, ifadeler sırasında davacının isminin hiç geçmediği 

anlaşılmaktadır. Davalı tarafından yapılan açıklamalar sırasında davacının isim ve sıfatının 

belirtilmediği, mâkul (ortalama) okuyucu kitlesinin, kullanılan ifadelerin muhatabının davacı 

olduğunu ve konuşma içeriğinden davacının kastedildiğini anlayamayacağı açıktır." (Hukuk Genel 

Kurulu, 2017/1488 E.,2019/527 K. 07.05.2019) 

  Anayasa Mahkemesi kararlarında,ifadelerle ilgili değerlendirmenin, kelimelere yazarın 

yada konuşmacının verdiği anlamın ötesinde bir anlam yüklenmeden; yazının bağlamından 

koparılmadan, olayın bütünselliğiiçinde yapılması gerektiğini belirtmiştir:  

  "Ayrıca davalının kullandığı kelimelere onun verdiği anlamın ötesinde bir anlam da 

yüklenmemelidir.” (Nihat Özdemir Kararı, Başvuru Numarası: 2013/1997) 

  "Dolayısıyla mahkemenin başvurucu tarafından kaleme alınan yazının tamamını, yazıldığı 

bağlamdan koparmaksızın olayın bütünselliği içinde değerlendirdiği de söylenemez." (Kemal 

BAYTAŞ Başvurusu, Başvuru Numarası : 2016/1314 Karar Tarihi : 4/7/2019) 

  Yersiz alınganlıkla dahi açıklanamayamadığımız, kötüniyetli kişilerce üretilen ve bir algının 

tesiri ile açıldığını düşündüğümüz işbu davanın, dava konusu sözlerin müştekilerin şahsına 
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yönelmediği / matufiyet unsurunun bulunmadığı gerekçesi ile takipsizlik kararı verilmesini talep 

ediyoruz. 

 

 

C-BU ŞİKÂYETLER “ORGANİZE BİR İŞ” GÖRÜNÜMÜNDEDİR.  

SUÇ DUYURUSUNDAKİ ŞİKÂYETLER ŞEKLİ VE YAPISI İTİBARİ İLE BİR 

MERKEZDEN ORGANIZE EDİLMİŞ ŞİKÂYETLERDİR. 
*-KOPYALA / YAPIŞTIR SUÇ DUYURUSU 

**-KOPYALA / YAPIŞTIR KONUŞMA 

***-KURGULANMIŞ VE TALİMATA BAĞLI ÖVGÜ VE ÜZÜNTÜ 
 

AK Parti’den gelen bütün şikâyet dilekçeleri KOPYALA / YAPIŞTIR şeklinde hazırlanmış, 

Müştekilermuhtemelen suç duyurusunda bulundukları dilekçede yazılanları bile ciddi bir şekilde 

okuma, onlara ekleme - çıkarma yapma gereği bile duymadan imzalamışlar ve bu metinlerle suç 

duyurusunda bulunmuşlardır 

Esasen, 81 ilde yapılan suç duyurusu, şahsıma ve yargıya, doğrudan ve dolaylı bir MOBBİNG 

anlamı taşımaya yönelik bir etki mekanizmasını harekete geçirmeye yönelik, toplum mühendisliği 

anlayışı ile programlanmış ve şahsıma yönelik algı operasyonu ve yargı öncesi bir cezalandırma 

yöntemi olarak algılanacak şekilde planlandığı anlaşılmaktadır. 

Bu süreçte yaşanan şudur: KOPYALA / YAPIŞTIR SUÇ DUYURUSU, KOPYALA / 

YAPIŞTIR KONUŞMA, KURGULANMIŞ VE TALİMATA BAĞLI ÖVGÜ VE ÜZÜNTÜ.. 

Gerçekte “duyulan acı, elem ve ıstırab”tan sözetmek mümkün değildir. Bu metinler yazanın 

hesabi planlarının ifadesidir. Sipariş mutluluk, sipariş üzüntü, sipariş eleştiri ve parti ve lider 

övgüsü bile, samimiyetten uzak, birbirinin kopyası, Türkiye’ye yakışmayan türden, “hazır metin 

okumaları” şeklinde kurgulanmıştır. 

Bu AK PARTİ gibi bir partiye yakışmıyor. Kendi kendini övmek, ya da birini hiç alakası yokken 

bir parti dilekçesinde övmek ya da bir haksızlık iddiası ile şikâyetçi olurken bir başkasına iftira, 

hakaret nitelikli tehdit meydan okuma ve hakaret ifade eden kelimelerle saldırmak hukuki, ahlaki 

anlamda, sözü edilen toplumsal barışın korunması adına meşru değildir. “Keskin sirke küpüne zarar 

verir.” Unutmamak gerekir ki, “Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yokeder”.  

Gün geçer ve bu sözleri söyleyenler, yarın şartlar değiştiğinde, bugün itaat ettikleri kimseleri ihbar 

da edebilirler. Çünkü bu işler, bu seviyede genelde böyle yürür ve ben bunu ilk kez yaşamıyorum. 

Bizim geleneğimizde “Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste” denmiştir. İnancımız bize 

“zalimlere yardım etmeyin, sonra ateş size de dokunur” demektedir. Unutmamak gerekir ki “zulme 

rıza da zulümdür”. Haksızlıklar karşısında, onlara destek verenler değil, susanlar da kınanmıştır! 

Aşağıda, AK Parti’nin MUTEBER medialarından sadece SABAH gazetesinde 7 örnekile 11-

12.8.2020 tarihli, suç duyurusu haberlerindeki açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları 

Başkanlarının konuşmalarının gazete haberine yansıyan bölümlerini alıntıladık. Görünen o ki, Genel 

başkan ve Parti övgüsünden, şikâyet edilen kişi ve kuruma yönelik eleştiri, olayın tanımlanmasına 

kadar her şey aynı. Gezi Parkı, Ağaç olayı,  “AK Kadın’lar hiç kimse tarafından AK Parti‘li / 

AKP’li gibi ayrıştırılamaz!” gibi ifadeler o kadar kısa sürede, okunup kurgulanmış olamaz. Bunlar 

merkezi bir “acı, ıstırap transferi, övgü, övünme ve suçlama” şeklinde bir kalıp olarak merkezden 

örgütlenmiştir. Dolayısı ile bir acı, elem, ıstıraptan söz edilemez. 

Görülen ve elde edilen bilgilere göre, örnek olayda, doğrudan genel merkezde bir ekip 

tarafından oluşturulan / kurgulanan eylem biçimi ve metinler, talimatla, kim tarafından nasıl ve 

ne şekilde savcılığa verileceği, nasıl fotograf çektirileceği, nasıl bir mesaj verileceğiadetabirbirinin 

kopyası bir şekilde icra edilmiştir. Burada bir müsamere formatında icra edilen bir “görev” söz 

konusudur. 

Bu suç duyurusu sürecinde yaşananlar, bu haliyle, trajik bir tiyatro olayında, haksızlığa uğrayan 

kişinin rol icabı üzüntüsünü gerçek sanan birinin “kötü adam” rolünü oynayan kişiden davacı olması 

örneği ile açıklanabilecek bir durumu anlamak için açıklayıcı bir örnek olabilir. 
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Aşağıda SABAH GAZETESİ’nden alıntılan suç duyurusu açıklamaları ile ilgili haberleri 

EK:C’de takdim ediyorum. (EK:C-1)’de AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlarının suç duyurusu ile 

ilgili basın açıklamalarının birbirlerine benzerlikten öte, büyük ölçüde ayniyetlerini göstermek için bu 

çevrelerin muteber gazetesi Sabah’ın Genel Merkez, Kütahya, Erzurum, Erzincan, Sakarya, Nevşehir, 

Kayseri’den 11-12.8.2020 tarihinde verdiği haberlerden örnekler.(8 Sayfa) 

 

D-BU DAVAYA KONU OLAN VE ŞİKÂYET KONUSU OLAN SÖZLERİ, GENEL 

OLARAK İLK KEZ BEN SÖYLEMEDİM. BUNLAR AK PARTİNİN MUTEBER MEDİASI 

VE KİŞİLERİ TARAFINDAN DA YILLARDIR, TEKRAR TEKRAR DİLE GETİRİLEN 

KONULARDIR: 
 

“AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP”LİLER, “AKP’NİN PAPATYALARI” BAĞLAMINDA 

“ANAP” UYARISINA İLİŞKİN ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇIKAN 

HABERLER VE YAZILAR. 

Bu belgeler izlendiğinde görülecektir ki, bu konular da ilk yazıyı yazan ben değilim ve 

yıllardır bu konuda bir çok eleştiri ve tavsiyeler olmuştur.  

Bunlar hakkında  tavzih, tekzib yapılmadığı gibi dava da açılmamıştır,  

suç duyurusunda da bulunulmamıştır. 

 

Aşağıda arzedeceğim hususlar, yazımda dava konusu olan bazı tanımların daha önce muteber 

ve muhalif mediada sıkça kullanıldığına ilişkin 2014’den bu güne, ulusal ve yerel basından 

seçtiğim, daha kapsamlı ve sert eleştiri ve uyarılan içeren haber kopyalarını ekte takdim 

ediyorum. 

 

1-EK:A’de sunduğum 1. Grub belgelerde görüleceği gibi “AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLER”i 

ilk kez ben kullanmadım. Kaldı ki ben de son 10 yılda belki onlarca kez bu konuyu yazılarımda ifade 

ettim. 

“AKP’Lİ PAPATYALAR VE ANAP’IN AKİBETİ” konusunu söz konusu yazımda ilk kez 

kullandım, ama o da EK’lerde görüleceği gibi benden önce de kullanılmış ve ne teşkilatlar, ne genel 

merkez, ne de KADEM, nezdinde bir tepkiye sebeb olmamış. 

Aşağıda bunun örneklerini sunuyorum: 

 

 

EK:1-“AK PARTİ’NİN  İÇİNDEKİ AKP’LİLER” 

24 Eylül 2019 / EGE POSTASI / Mithat Umutoğulları 

“…daha önce planlanmış bir proje olduğunu, kümelenen AKP’lilerden kurtulup 

kendi tabanına kayıtsız şartsız destek veren AK Parti sevdalısı üyelerine yüzünü 

dönmelidir. Aksi takdirde  AK Parti’nin akibeti de ANAP ve Doğru Yol Partisi 

gibi olacaktır.” 

 

EK:2- AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLER KİMLER 

13.12.2019 / MANİSA SON NOKTA / NAZMİ AYDIN / EK2; SAYFA 2 

AKP’liler AK Parti’de niçin siyaset yaparlar? Siyasi ve ticari rant sağlamak için, 

Kendilerine üstünlük sağlamak için,  Egolarını tatmin etmek için, Siyasi nüfuz elde 

etmek için,  AKP’lilerin hedefleri nedir? AKP’lilerin hiçbir hedefi yoktur. Onlar 

gönül adamı değil günün adamıdırlar. Güç ve iktidar kimdeyse onlarla beraber 

olurlar. 

Yazıda ayrıca diğer bölüm başlıkları şöyle: (Bütün makale baştan sona bunu örnekleri 

ile anlatmaya çalışmaktadır): 

  - AK Parti’nin içindeki AKP’liler kimlerdir? 

  - AKP’liler AK Parti’de niçin siyaset yaparlar? 

  - AKP’lilerin hedefleri nedir? 
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-Sözün özü: AK Parti, yukarıda saydığım özellikleri taşıyan AKP’lilere karşı temizlik 

operasyonu başlatıp bünyesinden dışarı atmadığı sürece öyle bir zaman gelir ki milletin 

kurduğu AK Parti’nin esamesi bile okunmaz hale gelir diye düşünüyorum. 

 

EK:3- AKP’LİLER KAZANDI, AK PARTİLİLER KAYBETTİ… 

16.4.2019 / MALATYATİME / NECDET AKBOĞA 

AKP kazandı. Makyajdan yüzü belli etmeyen, başına taktığı örtünün markasını 

kafasında gezdiren, ille de marka gösteren gözleri fıldır fıldır başında oynayan, seçim 

arabalarında erik dalı dinleyip tempo tutan, milletin parasıyla yıldızı bol otellerin 

serpme kahvaltılarının self müşterileri olan, yediğini herkese telefondan resim olarak 

servis yapan AKP'li kadınlar kazandı. (BURADA ANLATILANLAR AKP’NİN 

PAPATYALARINA BENZİYOR) 

AK Partililer kaybetti. Üç günlük yemeğini stok yapan, bu davanın bana ihtiyacı var 

diyerek altı delik ayakkabı ile sokak sokak gezen, yüzünde boya izi bulunmayan, 

konuşurken edep duyan, seçim arabasında Ömer Karaoğlunun'ın şehit tahtında ezgisini 

dinleyen, en lüks yemeği birinin mevlidinde gören, kafasında farz gezdirip tarz nedir 

bilmeyen AK Partili kadınlar kaybetti. 

BU MAKALE BAŞTAN SONA 2 SAYFA “AK PARTİ “, “AKP” 

TANIMINAAYRILMIŞTIR 

 

EK:4- MHP’Lİ C. ENGİNYURT: AK PARTİYE EN ÇOK ZARAR VEREN, AK PARTİ 

İÇİNDEKİ AKP’LİLERDİR. 

7.3.2019 / ALP TV / MEDYA AJANS - ÜNYE FLASH / 15.3.2019 

“Recep Tayyip Erdoğan’ında AK Parti’nin de rakibi AK Parti içindeki 

AKP’lilerdir. Koltuklarından olup ben olmadım benden sonrası tufan ben yoksam 

hesabı soracağım, ben yoksam kazanamayacaklar diyerek nefsiyle hareket edenler 

en büyük zararı AK Parti’ye bunlar veriyor.” 

ÜNYE FLASH / ENGİNYURT: AK Parti içindeki AKP'liler akıllarını başına 

alsın... (…) AK Parti içinde bulunan AKP'liler kendilerini ne kadar gizlemeye 

çalışırlarsa çalışsınlar belli oluyorlar. Bunlar Sn. Cumhurbaşkanımızın, “beraber 

yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda sözlerine, belediye 

başkan adayı, milletvekili adayı, belediye meclisi adayı, ya da başka görevler 

kendilerine verildiği takdirde inanan verilmediği takdirde ise partisi içinde 

"AKP"li olarak yanlış çalışanlardır.” 

 

EK:5- AK PARTİ NEDEN OY KAYBEDİYOR? 

2.7.2019 / ÇUMRA / SEDAT ULUPINARLI 

“AK Parti içinde şahsi çıkar peşinde koşan, çoluk çocuğunun işini halletmeye 

çalışan, ihalelerden ve atamalardan ailesi ve yakınları için çıkar sağlamaya çalışan, 

Ak Partinin derdi ve davasından zerre kadar haberi olmayan menfaat gurubu 

vardır ki bunlarda Ak Partinin içindeki AKP’lilerdir.” 

 

EK:6- AKP’LİLER CHP’YE Mİ ÇALIŞTI? YA DA AKP’NİN “ALTIN KIZLAR”I KİM! 

15.4.2019 / POSTAM  

“AK partinin Marmara adalarda hezimete uğraması için bütün AKP’liler resmen 

CHP ile aynı safta yer almış!!” 

POSTAM’A GÖRE “PAPATYA” DEĞİL, “ALTIN KIZLARMIŞ” 

Gül Ağaoğlu’nun başını çektiği “Altın Kızlar” manşetimizi hatırlarsınız. O 

haberimizde aslında bugün olanları anlatmıştık. Gül Ağaoğlu ve Altın Kızları ile 

birlikte olan bir çok AK Parti’li ismin Marmara Adalar’da partinin altını 

oyduğunu, mevcut Başkan Süleyman Aksoy’un kazanmaması için ellerinden geleni 
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yaptıklarını yazmıştık… Bugün geldiğimiz noktada manşetimizin ne kadar haklı 

olduğu bir kez daha ortaya çıktı… 

 

EK:7- ERSOY DEDE: GÜL’E GİDİP GELEN AKP’LİLER KAYBETTİ! / GÜL KONUŞTU, 

AK PARTİ’NİN İÇİNDEKİ AKP’LİLER KAYBETTİ. 

29.4.2018 / YENİ AKİT 

Star gazetesi yazarlarından Ersoy Dede, Abdullah Gül'ün açıklamasından sonra, 

AK Parti'nin içinde Erdoğan'a yakın görünmeye çalışan ama bir yandan da 'ne 

olur ne olmaz' diyerek Gül'e gidip gelen AKP'lilerin kaybettiğini belirtti.  

 

 EK:8- ‘AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLERSEKÜLERLEŞME KONUSUNDA BEYNİMİZE 

DOKUNUYORLAR.  

8.2.2019 / TELE 1 / “GERİCİ” DİYE TANIMLADIĞI DİLİPAK’TAN ALINTI 

 

EK:9-AK PARTİ’DEKİ AKP’LİLER 

8.11.2015 / BİZİM YAKA KOCAELİ GAZETESİ / HAYRULLAH DEMİR 

Bu yazı, 2015’deki benim bir yazımdan alıntılanmış ve sonuna “Bu yazının altına 

imzamı atarım…” denmiş. Bu yazıdan dolayı bana hiçbir eleştiri, tavzih, tekzip, 

kınama sözkonusu olmamış, aksine bugün olduğu gibi, toplumun çok farklı ve çok 

geniş bir kesiminden takdir mesajları almıştım. O yazıdan bir pasaj şöyle: 

  “AK Parti’deki AKP’liler 

“AK Parti şimdi, önce kendi içindeki derin devletin adamlarını, paralel yapının 

adamlarını, mafya bozuntularını, şahsi menfaatlerini memleket davasının üstünde 

görenleri ayıklaması gerek.. Önce parti teşkilatı arındırılmalı, sonra yerel yönetimler, 

bürokrasi ve parti grubu..Kavakçı’nın seçim kampanyasına destek vermek için 80 

yaşındaki eski bir politikacı parti toplantısına geliyor, arkadan yeni yetme, 

yakışıklı, sonradan görme bir tip; ‘bu dinozorları buraya kim çağırır bilmem ki’ 

diyor..” 

 

EK:10-AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLER SORGULANMALI 

12.1.2029 / AFYON POSTASI / ATA GÜNDÜZ KURŞUN 

“Ata Gündüz Kurşun : “Hiç kimse benim AK Parti ve Erdoğan sevdamı 

sorgulamaya kalkmasın. Asıl sorgulanacak olanlar AK Parti içindeki 

‘AKP’lilerdir..” 

“Başmakçı’dan belediye başkan aday adayı olan gazeteci Ata Gündüz Kurşun, aday 

gösterilmedi. Kurşun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: “Hiç 

kimse benim AK Parti ve Erdoğan sevdamı sorgulamaya kalkmasın. Asıl 

sorgulanacak olanlar AK Parti içindeki ‘AKP’lilerdir!” dedi. 

 

EK:11-SALİH TUNA:“AK PARTİYİ ERDOĞANDAN KOPARTMAYA ÇALIŞAN    

AKP’LİLER İLE FOX TV’NİN ALGI OPERASTÖRLERİ AYNI HEDEFİN HİZMETKARI”  
10.12.2019 / TAKVİM GAZETESİ 

Salih Tuna: "AK Parti'yi ruhundan yani Erdoğan'dan kopartmaya çalışan 

AKP'liler hangi siyasi oluşumcuklarla yan yana gelirlerse gelsin sonuç itibariyle 

aynı hedefin ‘hizmetkarıdırlar’".  

 

EK:12-FAİK IŞIK: A-KE-PE’LİLER ADAM DEĞİLLER AMA, HER NASİLSA İTİBAR 

GÖRÜRLER 

27.7.2020 / ODA TV 

Faik Işık: “A-Ke-Pe’liler her partide varlar. Üstelik her dönemde hiç hak etmedikleri 

yerleri, birbirlerini kollayarak tutuyorlar. Birkaç sayfalık ezberleriyle kibir abideleri 
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şeklinde koltukları doldurup, yetkileri keyiflerince kullanıyorlar. Adam değiller ama her 

nasılsa itibar görürler” 

 

EK:13-AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLER 

9.10.2020 / DİYARBAKIR GAZETESİ 

AK Parti İçinde bulunan AKP’lilerin partiyi yerle yeksan etmek için tüm 

gayretleri sarf ettiklerine de şiddetle vurgu yapılıyor, altı kırmızı kalemle çiziliyor. 

(…) Ak Parti içerisinde ki AKP’ li grupların kendilerini kamufle ederek, sürekli 

aleyhte yoğun bir şekilde çalışmaları neticesinde, 2007 yılında % 38-40 bandında 

olan oy oranının, 24 Haziran 2018 seçimlerinde, % 20-21 seviyelerine el birliği ile 

nasıl düşürüldüğü, ihanetin boyutunun ne denli tehlike arz ettiğinin, apaçık 

göstergesidir. 

 

EK:14-KİM BU AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLER? 

29.07.2017 / URFA HABER 

  ŞASEMKOM) Başkanı Faruk Akbaş: “Evet çok.. ister kızın, ister sövün çoook  

fazla.. AKP’li alçakların yaptığı vurgunlar, eski dönemleri aratır oldu..” 

 

EK:15-AK PARTİ’NİN İÇİNDEKİ AKP’LİLER 

11.MART 2019 / KARS OLAY / SEZGİN YILDIZ 

“AK Parti içindeki AKP’liler, bireysel menfaatlerini düşünen fikri cüceler de bir 

yandan davayı anlamamış olacaklar ki bu durumu fırsat bilip Çalkın’ı ve Vekilleri 

nasıl yıpratırız gibi ucuz hesaplara girdiler. “ 

 

EK:16-BU AKP’LİLERİN ÇOĞU ESKİ FETÖ’CÜ 

23 ARALIK 2019 / YÜZDEYÜZ HABER 

Karamollaoğlu, "Ciddi bir araştırma yapılsın herkes görecek ki, FETÖ’nün temeli 

AKP'nin içinde zaten" 

 

EK:17-AK PARTİ İÇİNDEKİ “AKP”LİLER 

27.3.2017 / İSTİKLAL / VEDAT YAVUZ 

Vedat Yavuz: “Referandum pusulasını eline alıp oy kabinine girecek olan AK 

Parti içindeki ‘AKP’liler, mührü ‘Hayır’a vurup pusuda bekleyen…” 

 

EK:18-KİM BU AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLER? 

2 EKİM 2018 / ÇANAKKALE ZAFER / ZAFER DURMAZ 

Zafer Durmaz: ”AK Parti’nin tek rakibi içindeki AKP’liler. Her zaman dediğim 

gibi Çanakkale’de de Türkiye’de de AK Parti’yi tuzağa düşürecek olanlar içindeki 

AKP’lilerdir” “AK Parti AKP’lilerden temizlenmeli!” 

Siyasi hesapların olduğu, AK Parti zihniyetinden uzak fake (feyk) AKP lilerin 

kriptotik Hatır-gönül.. İş bitirme; “gayretli” fasılların neticesi işte bunlar. 

Özetle Velhasıl Bu mevzu, AK Parti içerisindeki AKP’lilerin dışa vuruş mahiyetli. 

Neler yaptıklarını Davaya nasıl “menfaatkar” bakıldığını öyle yada böyle 

görüyoruz. 

 

EK:19-AK PARTİ İÇİNDEKİ VE DIŞINDAKİ AKP’LİLER!.. 

15 MAYIS 2017 / YÖREM / ORHAN KAPLAN 

  “Orhan Kaplan: “AK Parti İçindeki bu Pensilvanyalılarla AKP’liler” 

 

EK:20-AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLER VE MUHALEFET 

4 NİSAN 2019 / İKTİBAS / ABDULLAH PAMUK 
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Abdullah Pamuk: “AK Parti teşkilatının üst düzeylerindeki AKP’lilerde Recep Tayyip 

Erdoğan yönetiminden memnuniyetsizlikler olduğu bilinmektedir.” (3 SAYFALIK 

KONU İLE İLGİLİ BİR ANALİZDEN) 

 

EK:21-TURGAY GÜLER: ERDOĞAN AK PARTİ İÇİNDEKİ ‘AKP’LİLERE  

DİKKAT ETMELİ 

18 HAZİRAN 2014 /  AKŞAM GAZETESİ / TURGAY GÜLER 

TURGAY GÜLER:“AK Parti içindeki bazı ‘AKP’lilerin kaşı-gözü oynamaya 

başlamış bile. (…) İşte bu yüzden Erdoğan, AK Parti içindeki ‘AKP’lilere çok dikkat 

etmeli.  Zira küresel aktörler bu kez var güçleriyle saldıracaklar.” 
 

EK:22-AK PARTİ’NİN RAKİBİ AKP’LİLERDİR! 

16 NİSAN 2019 / ÖZGÜR HABER / BEKİR DOĞAN 

“AK Parti eski il başkanımız ,” AK Partililer var bir de AKP’liler var ki bunlar 

cebini doldurma derdinde ve cebi dolan , bugünden sonra umudu kalmayanlar , 

başka partilere kaydılar,” diyor.”.  

AK Parti , AK Parti içindeki AKP’lileri temizlemesi gerekir.. Yalaka, taklacı, üç 

kağıtçı cebini dolduran AKP’lileri temizlemesi gerekir ki AK Parti AK Parti 

olsun” 

 

EK:23-AK PARTİ AKP TARTIŞMASI İLE İLGİLİ BAZI VİDEO BAĞLANTI 

ADRESLERİ 

1-ŞEVKİ YILMAZ: AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’Lİ HESABİLER VE 

KRİPTOLAR BUSEÇİMİN TEK GALİBİDİR. 

 25 Haz 2019 - www.enkocaeli.com › haber › sevki-yilmazdan-ak-parti... 

2-ŞEVKİ YILMAZ HÜKÜMETİ UYARDI AK PARTİNİN EN BÜYÜK 

DÜŞMANI AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP'LİLERDİR 

 8 Oca 2019 - www.dailymotion.com › video 

 3-KİM BU ERZURUM´DAKİ AK PARTİ´NİN İÇİNDEKİ AKP´LİLER? 

 4 Şub 2019 - www.anadoluhaber.com › haber › kim-bu-erzurumdaki.. 

 

EK:24-ANAP’ın Papatyaları / Google taraması’nı da ekte sunuyorum.  

İlgili belgeleri (EK:D)’de sunuyorum. 

 

E-MÜŞTEKİ TARAFIN İDDİALARINA CEVAPLAR: 
Dar, italik ve küçük puntolu bölüm şikâyet dilekçesinden alıntılan bölümü, geniş ve daha 

büyük puntolu bölüm cevap kısmını oluşturmaktadır. 

 
“1-) Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üyesiyim. Bayburt ilinin Kadın Kolları İl Başkanlığım yapmaktayım, 

Toplumda ve çevremde AK Partili kişiliğimle tanınmaktayım.” 

“2-)“Şüpheli 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/akpninpapatyalari-33008.html adresinde halen yayınlanmakta olan "AKP'nin Papatyaları" başlıklı 
köşe yazısında,  

"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. 
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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!..."şeklinde ifadeler kullanmıştır. 

 

Suç duyurusu, YUKARIDA DA ÖRNEKLERİ İLE DETAYLI OLARAK İZAH EDİLDİĞİ GİBİ 

bir merkezden örgütlenen, kopyala yapıştır şeklinde hazırlanmış bir metinle, 81 il teşkilatı üzerinden 

servis edilmiştir. 

Önemli olan bu insanlar, şu ifadeden nasıl kendilerini kasdettiğimi söyleyebilirler: 

-"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, FETÖ'nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar.. 

-Bu tutum yargının istismarıdır ve bu şekli ile hak aramanın istismarı yanında kötü bir örnek 

oluşturmaktadır. 

-Yargı üzerinde baskı oluşturmaya dönük hukuk dışı bir operasyon izlemi vermektedir. 

-Hedefteki kişi hakkında yargı sürecini cezalandırma ve yargı üzerinden MOBBİNG olarak 

kullanmaya yönelik bir girişimde bulunmuştur. 

-Suç duyurusunda bulunan kişiler bile kendini tepeden gönderilen şablona göre 

tanımlamaktadırlar. Bu da sadece bana karşı değil, dava açması için kendi teşkilatlarına karşı 

otoriter bir yönlendirmenin olduğunu göstermektedir. 

-Müşteki kişi, kendini AKP’li değil AK PARTİLİ olarak tanımlamaktadır ve toplumda da 

bu şekilde tanındığını BEYAN ETMEKTEDİR. Dolayısı ile bu davanın MUHATABI 

DEĞİLDİR ve OLAMAZ..ONLAR AK PARTİ DE, “AK PARTİ VE AKP” AYIRIMI 

VARDIR VE BU KONUDA MEDİAYA BAKILDIĞINDA MUVAFIK VE MUHALİFLER 

TARAFINDAN DİLE GETİRİLEN ON BİNLERCE BİLGİ VE BELGE VARDIR. 

(GOOGLE’de AKP 39 Milyon, AK Parti 86.600.000 defa geçmektedir. AK Parti / AKP 

ikilemini konu alan 100.000 e yakın dosya bulunmaktadır.) 

-Bu ifadeler, cümle kalıbı olarak, EK: ‘de sunduğum, AK Parti Genel Merkezinde Tazminat 

davası dilekçesinde de şablon olarak kullanılmıştır. Bu ifadeler, suç duyurusuna konu yazıda 

anlatılmaya çalışılanın dışında yorumlanarak, AKP’LİLER olarak tanımlanan, AK 

PARTİNİN KURULUŞ FELSEFESİNDEN UZAKLAŞAN BİR KESİME YÖNELİK 

ELEŞTİRİLERİ KENDİ ÜZERİNE ALMAK GİBİ BİR HATA YAPMAKTADIRLAR. Bu 

suç duyurusu da böyle bir yanılsamanın ürünü olarak önümüze çıkmaktadır. 

1-Davacı taraf, dava dilekçesinin daha ilk paragrafında “ülke gündeminde yer alan bir tartışma 

konusu üzerinden” ifadesi ile basının “aktüel gerçeklik ve yazının konusunun ilgi odağı”olması 

konusunu kabul etmiş gözükmektedir. 

“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 

AK Parti Kadın Kollarını, alenen aşağılamaya, toplumsal barışımızı tahrip etmeye yönelik 

ayrımcı ve bayağı söylemler” ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır.Kendileri AKP’yi resmen hem 

kavramsallaştırma olarak reddetmektedirler, hem de suçlanan parti içindeki, “HASBİ değil 

HESABİ” kesime yönelik eleştiriyi üstlerine alınmaktadırlar. 

Bu ithamlar “Matufiyet” açısından gerçekçi değildir. Yazıda “AK Parti içinde FETÖ’nün 

zihniyet ikizi AKP’liler” “AKP’nin Papatyaları” tanımın muhatabının “AK Parti” olmadığı apaçık 

belli iken, böyle bir çıkarım, salim aklın eseri olamayacak, tahrif amaçlı bir çıkarım olacaktır. Ortada 

“yanlış bir ifade” değil, “anlamı tahrif edilerek çarpıtılmış bir ifade” söz konusudur. 

AK Parti’lilerin, kadın ya da erkek üyelerin bu sözden alınmış olmaları mümkün değildir. Çünkü 

AK Partililer, kendilerini AKP’li olarak tanımlamaz ve benim yazı üslubumda, AKP’liler, AK 

Partinin içine sızmış müfsit bir topluluktur ve zaten bu AKP’liler aynı paragrafta “FETÖ’nün 

zihniyet ikizi” olarak tanımlanmaktadır. 
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"AKP'nin papatyaları”da yine çerçevede değerlendirilmesi gerekir. 

Şikayet dilekçesi, AK Partiyi tenzih eden bir ifade çarpıtılarak hayali bir suç üretilmeye 

çalışılmıştır. “Bu anlamda “AK Parti Kadın Kollarını, alenen aşağılamaya, toplumsal barışımızı 

tahrip etmeye yönelik ayrımcı ve bayağı söylemler” sözkonusu değildir. Asıl şaşılacak durum, bu 

çevrelerin hedefi belli bir eleştiriyi nasıl kendi üstlerine aldıklarıdır! 

 
“1. Davalıya 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 alenen aşağılanmıştır. 

Dava konusu köşe yazısının tamamı dilekçemiz ekinde sunulmakta olup ilgili kısmı şu şekildedir;” 
 

2-Yazımda AK Parti değil, AK Parti içindeki, her parti, topluluk, hatta peygamber evlerinde 

bile varolmaları mümkün olan bir yanlış yola sapmış insanlara karşı bir uyarı söz konusudur. AK 

Partinin kurumsal kimliği değil, çevresindeki bir takım riskli grublardan söz edilmektedir.  

“’BU FAHİŞELERE VE ONLARIN TÜREVLERİNE’şeklindeki edep ve ahlak dışı bir ifade” 

iddiası da gerçek dışıdır. Önce muhatap “AK Partili kadınlar” değil, “AKP’nin Papatyaları”dır. Bu 

ironik bir eleştiridir ve ANAP’ın çöküşüne sebeb olan parti içindeki bir takım oluşumlara gönderme 

yapılarak, dikkatli olunması istenmektedir.Kaldı ki, EK’li belgelerde, başka yazarlarında, AK 

Parti’ye ANAP’ın sonunu hatırlatan “acı gerçeği dile getiren DOST kalemler”in de yazdıkları 

vardır. 

Öncelikle yazının bir bütün olarak ele alınması gerekir. Yazı, İstanbul sözleşmesi çerçevesinde, 

LGBT+’a “pozitif ayrımcılık” yapılmasına yönelik bir eleştiridir. Zaten AK Parti Genel Başkanı da, 

bu sözleşmenin “Allah’ın emri olmadığını” ve değiştirileceğini açıklamıştır. 

İlginçtir, bu yazı sebebi ile AK Parti Kadın Kolları ile (EK:11) birlikte Halkın Kurtuluş Partisi 

de  (EK:12)suç duyurusunda bulunmuştur. Bu arada üyesi olduğum Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 

de, LGBT+ topluluğunu, İstanbul Sözleşmesi ile koruma altına alınan “Cinsel tercih” ve “cinsel 

yönetim” konusunda eleştirdiğim için savunmamı istemektedir. (EK:9) 

Esasen, daha sonra tekrar izah edileceği gibi, yazı yayınlandıktan 3. gün sonra bir trol kampanyası 

ile örgütlü olarak başladı, ardından 4. gün Parti genel sekreteri dava açacaklarını açıkladı, daha sonra 

5.gün AK Parti kadın kolları örgütlü bir şekilde 81 ilde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladılar. 

Bu arada AK Parti, bunu “Kurumsal kimliğine ve Partili kadınlara yönelik hakaret”, Halkın 

Kurtuluş Partisi bunu “tüm kadınlara hakaret”, TGC ise “pozitif ayırımcılığa tabi LGBT+ 

kimliği”ne yönelik hakaret olarak yorumladı. 

Bu durum tam anlamı ile bir garabettir. 

Yazıda “Fahişe” kelimesinin geçmesinden yola çıkılarak, “Bu Fahişe ve onların türevleri” diye bir 

hakaret cümlesi olamaz. Bu anlamda tek başına “Fahişe” kelimesinden yola çıkarak “edep ve ahlak 

dışı ifade” tanımı, Kutsal kitaplarda  “edep ve ahlak dışı ifadeler” olduğu iddiası kabul haddi aşan bir 

ifadedir. Ortada bir sinkaf, argo ve galiz bir söz yok. Kur’an-ı Kerim, İncil ve Tevratta 10 Emirde 

“Öldürmeyeceksin, Çalmayacaksın, Yalan söylemeyeceksin ve fuhuş yapmayacaksın” gibi bir 

emirdir. Fuhuş, Fahişe, Fuhşiyat ile ilgili “ahlaki sapma”, “haddi aşma” anlamına gelen kelime 

Tevrat’ta “Fahişe Kent” olarak da geçer. Hz. Lut kıssasında, bir kavmin helakına sebeb olan lanetli 

bir iş olarak tanımlanır. 

Burada ilginç olan, Fuhşu meşrulaştıran, Fuhşiyata yasal koruma sağlayan, Fahişe ve onların 

türevleri tanımı ile tanımlamaya çalıştığım LGBT+ diye tanımlanan (ki bunların tümü kutsal 

metinlerde Fuhşiyat olarak tanımlanır) sapkınlığa pozitif ayımcılık sağlayan bir düzenlemeyi savunan 

çevreler, doğrudan kendilerine yönelik bir ifade olmadığı halde bunu üstlerine almaları 

PARADOKS’tur. 

Şikayet dilekçesi bu anlamda,  

2.1-Dini açıdan kutsal kitaplarda “edep ve ahlak dışı ifade” ifadelerin bulunduğu iddiasıdır 

ki, asıl bu ifade edep ve ahlak dışıdır. Bu ifadeler maksadı aşan ifadelerdir, hayali bir 

suçlama için, çarpıtılmış bir yakıştırmadır. 

2.2-“Bu fahişe ve türevleri” diye tanımlanmaya çalışılan topluluk bellidir.Onlar EK’lerdeki 

pankartlarda kendilerini tanımlamaktadırlar. Ben, dini referanslar ve kutsal kitaptaki bir 
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tanımlama ile konuyu açıklamaya çalıştım.Buifade yazıdan 2 gün önce gerçekleştirilen 

istişare toplantısındaki görüşler çerçevesinde benim bulduğum ifade tarzıdır. Bu konuda 

tanık da dinletebilirim. Bu şekilde bir hakaret iddiası mesnetsizdir. 

2.3-“Fahişe” dediğim iddiası ile beni suçlamaya çalışanlar, genellikle “İstanbul 

sözleşmesi”ni savunmakla, aslıda eleştirimin hedefinde, Kur’an-ı Kerim’de “Fuhşiyat” 

olarak tanımlanan bu işler,LGBT+’nin “Onur Haftası”nıngörsellerinin tahtında müstetir, 

içinde mündemiçtir.O tartışma konusu tanımlama iddiası ile beni eleştirdikler, o işi 

meşrulaştırmaya çalışanlara, İstanbul sözleşmesi üzerinden pozitif ayırımcılık yapılmasını 

savunan çevrelerdir. Bu da bir başka PARADOKS’tur. 
 

“ŞÜPHELİNİN AK PARTİ'YE VE ŞAHSIMIN DA DAHİL OLDUĞU AK PARTİLİKADINLARA 

YÖNELİK KULLANDIĞI, "AKP'NİN PAPATYALARI, BU AHLAK VE EDEP DIŞI, -"BU FAHİŞELERE 

VE ONLARIN TÜREVLERİNE” ŞEKLİNDEKİ HAKARETAMİZ İFADELERİ İLE HALKIN BİR 

KESİMİNİ CİNSİYET FARKLILIĞINA DAYANARAK ALENEN AŞAĞILAMASI VE HAKARETLERDE 

BULUNMASI HUKUK DÜZENİNİN HİMAYE ETMEYECEĞİ DERECEDE AĞIR VE HAKSIZ 

PROVOKATİF BİR SALDIRIDIR.” 
 

3-Bu ifadeler ve iddialar, gerçekle bağdaşmayan haksız “ahlak ve edep dışı” olduğu gibi, 

“iftira nitelikli isnatlardır. 

Şikayet dilekçesinde yazımdan alıntılanan bölümde kasıt çok açık bir şekilde ifade edilmektedir. Şu 

ifadeler, AK Partililer ile AKP’lilerin ayırdığımı ifade etmiyor mu: “ANAP'ı o "Papatyalar", o ‘Lale 

Devri çocukları’ bitirdi. AK Parti’yi de, bu Erguvani AKP'nin "Papatyaları"(!?) bitirecek bu 

gidişle. AK Parti içindeki AKP'liler konuşuyor, AK Partililer susuyor.”Erguvani AKP'liler kim 

oluyor. O “Lale devri çocukları” kim? Bu AK Parti içindeki Masonik bir yapılanmayı ifade diyor. 

(Bakınız:Erguvaniler / Türkiye'de İktidar Doğanlar - Tayfun Er . Duvar Yayınlarıve M. ŞevketEygi’nin 

yazıları) Asıl bu tanımlamayı AK Parti’ye yamamaya kalkışmak AK Parti’ye hakarettir. Bu şikayet 

dilekçesi bu anlamda bir suç belgesidir. Zaten (!?) ile kim bunlar sorusu sorulmuş. 

“AK Parti içindeki AKP'liler konuşuyor, AK Partililer susuyor.” İfadesini bu dava kapsamında 

nasıl açıklayacağız. Bu çerçevede şu tanıma kim giriyor: “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.” AK Parti sırtından zengin olan ama AK Partiye zarar veren birilerinden söz 

edilmiyor mu? Yanlış adamlarla doğru iş olmayacağı bir vecize ile açıklanmaya çalışılmıyor mu? 

Bu dava dilekçesi, bu savunma ve yaşanacak süreç, bu anlamda hukuk tarihimiz için önemli 

bir belge ve turnusol kâğıdı görevi yapacaktır. 

BU AÇILMAK İSTENEN DAVA, BU HALİ İLE “KOMŞUDA YANGIN ÇIKTI” DİYE 

İTFAYEYİ ARAYAN ADAMI, “YANGIN ÇIKARTTI” DİYE MAHKÛM ETMEYE 

KALKMAK GİBİ BİR ANLAM TAŞIYOR, HEM DE YANGIN DEVAM EDERKEN, 

YANGINI UNUTARAK! BU ŞİKAYET DİLEKÇESİ BU ANLAMDA HUKUK 

GARABETLERİ İLE DOLU BİR DİLEKÇEDİR. 

“Bunlardan maddi yardım almayan cemaat ve vakıf kaldı mı?” diye başlayan paragrafta sözü 

edilenler şunlar:  “Daha önce FETÖ’ye sponsor olanlar, şimdi, İstanbul Sözleşmesi kapsamındaki 

STK’lara sponsor oluyorlar. Bunlar “AB fonları ile semirenler”.. Kimmiş onlar: ”AK Parti 

içindeki AKP'liler, FETÖ'nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar”mış. Bunlar dava dilekçesinde 

alıntılanan benim yazımdan cümleler. Evet kasdettiğim, FETÖ’NÜN  Z İ H N İ Y E T   İ K İ Z İ  

AKP’LİLER” 

Yazımdaki ifade açık değil mi, “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?” Birilerinin daha önce 

“Yeşil Sermaye” dediği bir takım şirketler de bu projeye sponsor oluyorlar.” Bu ifadeden müştekinin 

kasteddiği manayı çıkarmak için mantığın sukut etmesi gerekmektedir. Anlatılmaya çalışılan olay şu: 

İstanbul sözleşmesi kapsamında, bir yandan “kadına şiddete ‘hayır’ derken” öte yandan  LGBT+’e 
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pozitif ayrımcılık örgütlenmeye çalışılıyor. Bizim “Yeşil Sermaye” de bu kampanyalara sponsor 

oluyor.  

Burada, 2. Cümlede, aynı konuda başka bir grubdan söz ediliyor. KOÇ, SABANCI ve  

ECZACIBAŞI’nın adı geçiyor. Bunlar kurumsal olarak çalışanlarına ve nihai ürünlerinde imaj 

ve media dili olarak LGBT’ye destek veriyorlar. Burada sorulan şu: bizim "Yeşil sermaye" 

davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler 

mi?” Söylenen şu: Bu Holdingler bu LGBT’ye, yani BU FAHİŞE VE TÜREVLERİNE destek 

veriyorlar. BİZİM YEŞİL SERMAYE DE, O HOLDİNGLERİN LGBT’YE VERDİĞİ DESTEK 

KADAR, “BU FAHİŞE VE TÜREVLERİNE KARŞI” SESLERİNİ YÜKSELTEBİLECEKLER 

Mİ? 

Sanırım birileri ya anlamıyor, ya da sözün manasını anlamak istemiyor. Daha da kötü, sözü 

çarpıtarak, farklı anlamlar yükleyerek konuyu yargıya taşıyabiliyor. 

Bu açıklamalar ışığında, şikayet dilekçesindeki “ŞİKAYET EDİLENİN, "AKP'NİN 

PAPATYALARI” OLARAK NİTELENDİRDİĞİ AK PARTİ KADIN KOLLARINI   VE 

DOLAYISIYLA AK PARTİ'Yİ, AHLAK VE EDEP DIŞI, "BU FAHİŞELERE VE ONLARIN 

TÜREVLERİNE” ŞEKLİNDEKİ İFADE İLE ALENEN AŞAĞILAMASI, HUKUK DÜZENİNİN 

HİMAYE ETMEYECEĞİ DERECEDE AĞIR VE HAKSIZ PROVOKATİF BİR SALDIRIDIR.” 

Şeklindeki ifadelerin gerçekliği yoktur. Ahlak ve edep dışı bir söz yoktur. İfadede utanılacak, küfür 

şeklinde ve galiz bir ifade yoktur. Ben ömrü boyunca galiz bir kelimeyi hiç kimseye karşı 

kullanmadım. Kutsal metinlerde geçen ifadeleri de aynı anlamda kullanırım ve bu ifadeler, bu 

anlamda, dava dilekçesi anlamında kınama sebebi yapılamaz. Bu ifadeler hukuk düzeni içinde, 

düşünce, ifade ve basın hürriyeti açısında makul bir ifadedir. “Ağır ve Haksız” isnadı da, 

yazının bütünü içinde ifade ettiği anlam açısından bir değer ifade etmez. 
 

“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 bir 

bütün halinde 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 Kadın Kollarını geçmiş bir siyasi örnek üzerinden 

yaptığı "AKP'NİN PAPATYALARI” şeklindeki bir benzetme ile partiye ve en önemlisi toplumsal 

değerlere zarar vermekle itham etmiş, bununla da yetinmeyerek "FAHİŞELER VE ONLARIN 

TÜREVLERİ" şeklindeki edep ve ahlak dışı bir ifade ile 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; dava 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.” 
 

4-Yukarıdaki ifadeler, Hukuki bir ifade olmaktan çok, bir partinin propoganda, ya da bir yerlere 

selam kabilinden, hukuki açıdan kıymeti harbiyesi olmayan ve gelecekte, Türkiye’de bir zamanlar 

yargıya sunulan dilekçelerin mahiyeti ile ilgili talihsiz bir örnek oluşturmaktadır. 
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AKP’nin Papatyaları, ya da “Bu Fahişeler ve onların türevleri” yukarıda izah edildiği için aynı 

şeylerin tekrar tekrar ifadesini burada yeniden ele almayı zaid görürken, daha sonra tekrar konuyu 

yazının bütünü içinde yeniden ele alacağım. 

“AK Partili kadınların partiye zarar verdiği iddiası” şeklindeki ifade yukarıda açıklanan 

nedenlerle gerçekle bir alakası olmayan mesnetsiz bir iddiadır. Asıl bu ifadeler “abesle iştigal” ve 

iftira nitelikli çarpıtmalardır. “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.” iddiası hukuki olmaktan uzaktır. Suçun manevi unsuru, ya da yazının hangi 

gayeye yönelik olduğu hukuki açıdan önemlidir ve bir hukukçunun bunu bilmemesi mümkün değildir. 

Ülke gündemi, yazının gerçekliği, güncelliği açısından hukuki anlamda önemlidir. Bu “kamu yararı” 

ilkesi açısından da dikkate alınması gerekir. “Kimi, kimleri kasdettiği önemli olmaksızın” diyerek 

esasen, söz konusu dilekçenin  “Matufiyet ilkesi”ni hesaba katmadan hazırlandığının isbatı 

sadedindedir. Bir  paragrafta bu kadar hukuk dışı iddia ve beyan açılan davanın hukukiliği açısından 

ciddi şüpheleri de beraberinde getirmektedir. Yazıda tek başına FAHİŞE ifadesi yoktur. Ve bu 

konunun, yazının, gayesi ve hedefi  açısından  “toplumsal barışa saldırı  teşkil ettiği iddiası” 

anlamsızdır. 

“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.” Bu ifadeler de ciddiyetten uzaktır. Yarım asra 

yaklaşan yazı hayatında, 5 asırlık mahkumiyet talebi ile yargılanmasına rağmen, infazla 

sonuçlanan hiçbir mahkumiyeti olmayan bir yazara, nasıl yazacağını öğretmek isteyenlerin önce 

okuduklarını anlama konusunda kendilerini geliştirmeleri, ahlak savunusu yaparken, başkaları 

konusunda iftira nitelikli suçlamalar yaparken daha dikkatli olması gerekir. 

Aşağıdaki ifadelerin şikâyet konusu ile bir ilgisi yoktur. Bana karşı söylenmiş olması da 

haksızlıktır. Özellikle “Kadınlara karşı kullanılacak tek dil, saygı dilidir.” Cümlesi, fantastik ve 

hamasi anlamsız bir söylemdir.  Kadın ya da erkek, iyi de olabilir kötü de. “Sadece kadına saygı 

duymak” gibi bir ifade “erkek düşmanlığı” şeklinde de anlaşılabilir. Birilerini aşırı yüceltmek, 

başkalarını göreceli olarak aşağılamak anlamına da gelebilir. 
Peygamberlerin ayak izinde koştuğu kadın da var (Bir zamanlar Firavunun hizmetçisi 

olanHz.Haacer Annemiz), Mesih’in annesi, Mucize doğumu gerçekleştiren ve Zekeriya aleyhisselamı 

hayrete düşüren kadın (Hz.Meryem), Hz. Musa’yı, Hz. Harun’u, Hz. Yuşa’yı büyüten kadın, 

Firavunun eski hanımı (Hz.Asiye) da var. Hz. Hatice var annemiz Hz. Aişe de var, Hz. Fatıma da! Ben 

bunları güzel örnekler olarak insanlara anlatmaya çalışırken,bunlar kime ne anlatıyor, anlayamadım. 
Katil, zalim erkek yok mu? Erdemli insanlara, kadın ya da erkek, onlara selam olsun, zalimlere de 

kadın ya da erkek, ya da kendilerine hangi cinsi isnad ederlerse etsinler, lanet olsun! 
Merak edenler ”kötü kadınlar” ve “kötü erkekleri” internetten aratabilirler. Erkek ya da kadın 

olmak tek başına erdem için yeterli değil. Ama “kadıncı” ya da “erkekçi” olmak 

sorunludur.“Akıllı” olmak değerlidir, “akılcı” olmak değil. Ben bu anlamda “Müslümanım” 

mesela, kendi öyle tanımlarım. Ama “Müslümancı” değilim. “İnsan”ım ama “İnsancı” da 

değilim. Bir insan hayvana zulmederse ben hayvandan yana olurum. 

Kötü kadınlardan bazılarını örnek vermek gerekirse: 

-EbuLeheb’in karısı Ümmü Cemil 

Ebu Leheb’in karısıdır. Ümeyye b. Abdüşemsoğulları’nın Anâbis kolundan Harb b. 

Ümeyye’nin kızı, Ebû Süfyân’ın kız kardeşi. Kur’an-ı Kerim’de Lanetlenir. Ebu Leheb de 

lanetlenir, karısı da. Kadın ya da erkek ne farkeder. Bunları farklı görmek cinsiyetçi bakıştır ve 

bu bakış hastalıklı bir bakışdır. 
 -Kraliçe I. Mary  

Doğum: 1516; Ölüm: 1558. 8. Henry’nin ve Aragon’lu Catherine’in ilk çocuğu, Tudor Hanedanı’nın 

Jane Grey’den sonra ve I. Elizabeth’ten önce hükümdarı olan Mary, İngiltere’nin dinini zorla 

Katolikliğe çeviren kadın olarak hatırlanıyor. Çok iyi biri mi idi? 

-Myra Hindley  
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Doğum: 1942; Ölüm: 2002. 1960’ların ortalarında, İngiltere’nin Manchester bölgesinde gerçekleşen 

cinayetlerden sorumlu isimlerden dişi olanıdır.  "Çalı katilleri" olarak anılan Myra Hindley ve 

sevgilisi Ian Brady İngiltere'nin en çok nefret edilen çiftidir.Birlikte çocuk kaçırma, biri 16 diğeri 17 

yaşında olan iki gence ve 12 yaş altındaki çocuklara cinsel taciz, işkence ve cinayet suçları işlediler 

-1. IsabellaDoğum: 1451; Ölüm: 1504  

İspanyol engizisyonunda din temelli temizlik politikasının sorumlusu ve Kristof Kolomb'un hamisi 

olarak da bilinen İspanya kraliçesi I. Isabella tarihin en kötü kadınları listesindeki bir diğer isim.31 

Mart 1492'de Yahudilerin ve Müslümanların sınır dışı edilmesini öngören Elhamra Kararnamesi 

yürürlüğe girdi. Yaklaşık 200 bin kişi İspanya'dan kovuldu. Kalanlar da din değiştirmeye zorlandı. 

Fakat büyük bir bölümü Isabella'nın emriyle idam edilmişti. 

-Beverly Allitt  

Doğum: 1968’Ölüm Meleği’ lakaplı Beverly Gail Allitt, İngiltere’nin en çok tanınan seri katillerinden 

birisi. Pediatri hemşiresi olarak çalışırken, sorumluluğu altındaki dört çocuğun ölümü ve beşinin de 

ciddi yaralanması suçuyla tutuklandı.Bulabildiği zamanlar çocuklara insülin veya potasyum enjekte 

ederek kalp krizi geçirmelerine sebep oluyor, bulamadığında boğmakla yetiniyordu. 9 davadaki ölüm ve 

yaralama suçlarından yargılandığı halde, suçüstü yakalanmadan önce, 58 günlük bir sürede, 13 çocuğa 

daha saldırdı ve dördünü öldürmeyi başardı. 

-Elizabeth Báthory (7 Ağustos 1560 - 21 Ağustos 1614)  

Kan banyosu yaparak genç kaldığına inanan bir kadın. Macaristan asıllı seri katil. Báthory, kendinden 

"Kanlı Kontes" olarak bahsettirmiştir. 

-Katherine Knight  

1956 doğumlu Knight, Avustralya tarihine ömür boyu hapse mahkum edilen ilk kadın olarak geçti. Eski 

kocalarını ve çocuklarını önce işkence edip, ardından bıçaklamak suretiyle öldürdü. Hatta kimi 

organlarını pişirip yedi. 

 

Şikayet dilekçesindeki bazı bölümler Hukuki açıdan konuyla ilgisi olmayan, parti propogandası 

nitelikli, sanki bir tanıtım broşüründen alıntı yapılık, kopyala - yapıştır yapılmış bir metin, aynı 

zamanda bir “kadın” güzellemesi yapılarak, “kadın karşıtlığı” algısı oluşturmaya yönelik bir çaba 

ürünü olarak görülmektedir.. Dün de, bu gün de, yarın da, her zaman her yerde erdemli kadınlar ve 

erkekler de, ahlaksız ve müfsitler de olacaktır. Önemli olan “insan” olmaktır. İnsan doğduğu ana-

babayı, doğduğu zamanı, doğduğu toprağı, derisinin rengini ve CİNSİYETİNİ KENDİ SEÇMEDİ. Ve 

insanlar bundan dolayı ÜSTÜN ya da GERİ, İYİ YA DA KÖTÜ OLMAZ. İnsan ya EKMEL-İ 

MAHLUKAT VE EŞREF-İ MAHLUKATtır. YA DA BELHUM ADAL’dır. Kutsal metinler insanı 

kadın ve erkek olarak tanımlar ve sözü edilen cinsiyet, “Biyolojik”tir, “toplumsal” değil!  

Maksat elbette bu değildi ama ifade öyle. Bu ifadelerin gereksiz yere suç duyurusuna eklenmesi bu 

metni hazırlayanların psikolojisi ve şuuraltı açısından düşündürücüdür. Tekrar belirtmek gerekirse, 

“halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak aşağılamaya yönelik ayrımcı ve bayağı 

söylemler”, “AK Partili kadınlara yönelik asla kabul etmeyeceğimiz, açıklama ve nitelemelerle”. 

Bu ifadeler hayali isnatlardır. Eğer halkın bir kesimini diye “AK Parti içindeki AKP’lileri” ya da 

LBGT+ ve bunun türevlerini meşrulaştırmaya çalışanları kasdediyorlarsa, eleştirilerim devam edecek. 

 
“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.” 
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Okuduğunu anlamakta sorunlu olduğu anlaşılan birilerinin bana yazarlık dersi vermesi 

anlamına gelen şu ifadeleri reddediyorum: “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.“ 

Şikayet konusu ifadelerde kamu yararı bulunmamaktadır. Suç duyurusunda ifade edilen İstanbul 

sözleşmesinin kamu zararına sebeb olduğu, bu uygulamalarda kamu yararı olmadığı cümle alemin 

malumu iken, tartışılan konuda kamu yararı olmadığı iddiasını kabul etmek mümkün değildir 

Şikâyet dilekçesinde şikâyet konusu, açık ve net bir şekilde örnek verilerek, eleştiri sınırı aşılmadan 

ele alınmamıştır.Cümlenin önü ve sonu, maksadı ile bir bütün şekilde ele alınmamıştır. 

Yanlış işler ve bu yanlışlığa bilerek ya da bilmeyerek alet olanlar eleştirilmiştir ve onlar da partinin 

içindeki belli bir kesim olarak tanımlanmıştır. 

Türkiye’de de hırsızlar ve katiller var demek, Türk halkına hakaret değildir. Hiçbir hukuk 

devletinde “her partide yanlış işler ve yanlış kişilerin var olduğunu” söylemek, parti tüzel kişiliğine 

hakaret olarak anlaşılamaz. Böyle bir iddia üzerine suçlama yapılamaz.  

“AK Partili Kadınlara yönelik” bir ifade yok. “AK Partideki FETÖ’nün zihniyet ikizi 

AKP’liler” ve “AKP’nin Papatyaları” diye tanımlanan bir kesimin ”LGBT ve türevleri”nin 

meşrulaştırılması ile ilgili projede kullanıldıkları iddiası var! Hatta bir de “Lale devri çocukları” var 

ama kimse bundan alınmıyor nedense? 

“infiale yol açan sözler” dedikleri, kurgulanan, örgütlenen, 3 gün sonra planlı bir şekilde troller 

aracılığı ile gündeme taşınıp, sun’i bir şekilde olay haline getirilen bir “keskin sirke” politikası var! 

Bana yönelik bilinen, belli sayıda, gazetecilerden, siyasetçilerden, yazarlardan örgütlenmiş tepkiler 

geldi, halktan, AK parti teşkilatından, çevresinden birçok kişiden olağanüstü destek geldi ve gelmeye 

de devam ediyor. Bana “toplumun birçok kesiminden tepkiler geldiği” iddiası doğru değildir. 

 

5-CEZA MADDELERİ AÇISINDAN DURUM’u değerlendirmek açısından Müşteki’nin isnat 

ettiği suçalamaların kanun maddesindeki karşılığına bakmak gerekir. 

5237 sayılı Kanun, halkın bir kesiminin aşağılanması suçu bakımından, işlenen fiilin tipik 

sayılabilmesi için, alenen aşağılamanın, madde kapsamında tahdidi olarak sayılan özelliklere sahip 

halk kesimlerine yönelmiş olmasını aramaktadır. Bir başka ifadeyle, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, 

cinsiyet ya da bölge farklılığı gözetilmeden farklı düşüncelere, ideolojilere, engellilik gibi birtakım 

fiziksel özelliklere yahut farklı cinsel yönelimlere mensup halk kesimlerinin aşağılanması inceleme 

konusu suç tipini oluşturmaz. Aksi bir yorum şekli, TCK’nın 2. maddesinde düzenleme alanı bulan 

“Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren 

hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.” hükmüne aykırılık teşkil eder. 

Yazımdaki ifadeler, halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak aşağılama olarak da kabul 

edilemez. Zira madde metninde kanun koyucu, halkın bir kesiminin, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, 

cinsiyet veya bölge bakımından aşağılanmasını değil, bu özellikler farklılığına dayanarak 

aşağılanmasını aramıştır. 

Nasıl PKK ve FETÖ’yi savundukları fikir ve eylemleri sebebi ile suçlamak suç oluşturmaz ise 

“halkın bir kesimini oluşturan gayrı muayyen sayıdaki kişi” tanımının arkasına saklanarak, LGBT’nin 

“Onur yürüyüşü”ndeki kabullenilen kimliklerle suçlanması suç oluşturmaz.  

 

5.1-TCK md. 125’teki hakaret suçunda, mağdurun belli veya belirlenebilir olması gerekmesine 

karşın, buradaki suç bakımından, mağdur olarak sayıca belirsiz kişiler topluluğu söz konusudur. 

Burada diğer müşteki HKP ve TGC o topluluk olarak LGBT ve KAOS GL’in örgütlediği onur 

yürüyüşündeki belli kişiler ve onların arkasında duran güruh’tur.“halkın bir kesimini aşağılama” 

derken buradaki aşağılama dini metinlerde tanımlanmış kitlelere yönelik ahlaksızlıkla ilgilidir. Bu 

iddia ile bütün diyanete bağlı imamları Kur’an ayetleri ve bunların manasını açıkladıkları gerekçesi ile 

suçlamak mümkündür. Aynı tehdit, Haham ve Papazlara da yöneliktir. Bu iddia ile her dindar tehdit 

altına alınmış olur. Aslında bu mantıkla kutsal kitapların hepsi tehdit kaynağıdır. Bu tehdit 
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kaynağı“dini değerleri aşağılama”ktadır. Bunları savunanlar da bunlara destek vermiş olmaktadırlar. 

Böyle bir suç duyurusu bu anlamda aslında ülkemiz açısında tarihe düşülen talihsiz bir nottur. 

Bundan çıkan sonuç çok açık ve nettir: “Bu gürühü eleştiren Dilipak suçlu, bu güruh pozitif 

ayırımcılığa ve desteğe sahip, bunlara destek veren düzenlemeleri savunanlar ise suçsuz ve 

muhterem insanlardır” mı denilmek isteniyor. 

Bu, marjinal bir siyasi parti dışında hiçbir parti için kabul edilmesi pek kolay olmayacak bir 

iddia olur! 

Örnek olayda,  şerefli,namuslu hiç kimsenin şeref ve namusuna yönelik bir tehdit yoktur. “Şeref” 

diye, “onur yürüyüşü”nü anlayan, “Utanma!” diye yola çıkan bu topluluk utanmazlığı bir ilke olarak 

savunan,  İffet, Namus değerlerini alaya alanların “bu değerlerinin zarar görme ihtimali”nden 

sözetmek mümkün değildir. Nasıl cinayet, hırsızlık, zalimlik korunan bir değer değilse, ahlaksızlık ve 

iffetsizlik de korunan bir değer olamaz.  Yazının ana fikri de bunun üzerindedir. 

 

5.2-TCK 125, Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil 

veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi’den 

söz etmektedir. Suçlanan kişi hayatında hiçbir zaman hiç kimseye sövmemiş bir kişidir. Bu ahlakı ve 

özelliği ile tanınan birkişidir. Şeref ve saygınlıkla ilgili olgu ise, AK Parti içinde “AKP’li” olarak 

tanımlanan, “FETÖ’nün zihniyet ikizi” olduğu söylenen birilerinin iffetsiz bir topluluğun, toplumu 

ifsat faaliyeti karşısındaki tutumuna yönelik bir eleştiridir. 

Nasıl Devlet içinde hala FETÖ operasyonları yapılıyorsa, AK Parti içinde birilerinin olması 

da mümkündür. Diğer Partiler içinde bu mümkündür. Bunu söylemek niçin suç olsun!. Mesela 

TGC hala kendi içindeki FETÖ’cüleri korumaktadır. Ama benim hakkımda ihraç kararı 

verebilmektedirler. 

Bu suç duyurusu ve bu beyanlar, benim suçlanmamın ötesinde, AK Parti içindeki FETÖ’nün 

zihniyet ikizi çevrelerin himayesi şeklinde bir yoruma açık ifadelerdir. 

Madde 218 - (1) (Değişik fıkra: 29/06/2005-5377 S.K./25.mad) Yukarıdaki Maddelerde 

tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar 

artırılır. Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları 

suç oluşturmaz. 

Şikâyet konusu köşe yazısında ben KADIN ONURU VE AİLEYİ YÜCELTTİM. Bu konudaki 

AİLE ve KADIN HAKLARI İLE İLGİLİ PLATFORMLARIN ÇOĞUNDA AKTİF BİR ÜYEYİM. 

Yazımda cümlenin bütünlüğü bozularak ile “kadın ve aileye hakaret” iddiası ortaya atılmıştır.. DİNİ 

YAŞAYIŞ AÇISINDA HASSASİYET SAHİBİ BİR MÜSLÜMANA BÖYLE BİR İFTİRA 

YAPILAMAZ. KALDI Kİ BENİM “BİR BAŞKA AÇIDAN KADIN” KİTABIM, BUGÜN BELKİ 

DE, BİR ŞEKİLDE DAVACI OLAN KADINLARIN ANNELERİNİN OKUDUĞU KİTAPTIR.“özel 

hayata saldırı” DİYE LGBT VE KAOS GL’NİN ELEŞTİRİLEN HEZEYANLARINI 

KASDEDİYORLARSA, ONLARLA BİRLİKTE OLMAK BENİM İÇİN ONUR DUYURLACAK 

BİR HADİSE DEĞİLDİR. “Kadınları aşağılama” ONLARI CİNSİYETSİZLEŞTİRMEK, GENDER 

DİYE TANIMLAMAK, FUHŞU MEŞRULAŞTIRMAK KONUSUNDAKİ ÇABALARLA 

AÇIKLANABİLİR. “Cinsiyetçilik” MİKRO FAŞİZM’DİR.  HAKSIZLIK, ZULÜM VE 

SÖMÜRÜDEN, FUHŞİYAT’TAN NEFRET ETTİM VE NEFRET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM.  

“nefret söylemini ve kutuplaştırmayı sıradanlaştırmakta” OLDUĞUM İDDİASINI DA BU 

ANLAMDA REDDEDİYORUM. 

Bu kapsamda MÜŞTEKİNİN yapmış olduğu haksız, yersiz ve aşağılayıcı ifadeleri 

REDDEDİYORUM!BUİDDİALARIN kabulü hukuken olduğu gibi ahlaken ve vicdanen de 

mümkün değildir. 

 

5.3-Ortada “Suç işlemek için alenen tahrik” yok, aile ve gençliğin fuhşa teslim olmasını 

sağlayan düzenlemelere karşı, yönetimi sorumlu olmaya davet vardır. Uygulamanın sonucu 

bellidir ve burada KAMU YARARI olmadığı gibi ciddi yakınmalar sözkonusudur. 



 36 

Aile platformu sözcüsü Adem Çevik, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka hakkında 

suç duyurusunda, şu ifadelere yer verdi (Bu ifadeler aslında yakınma sebebi olan İstanbul 

sözleşmesi ve onun koruması altındaki LGBT+’a ilişkin toplumdaki yakınmayı ifade etmektedir):  

“İstanbul Sözleşmesi Feminizm ve LGBTİQ+ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transeksüel, 

intersex, Quer, pedofoli, zeofoli, nekrefoli, ensest) sapık düşüncelerinin ideolojik 

kavramsallaştırmalarıyla yapılandırılmış bir dayatma metindir. İstanbul Sözleşmesi’nin 

ideolojik bir metin olarak, ilk insandan bu yana aşina olduğumuz ‘’insan’’ kavramını yok edip, 

insanı ifsat etme projesi olan bu metin, insanların kadın ya da erkek oluşlarını, şiddetin ve tüm 

kötülüklerin kaynağı olarak göstermektedir. Cinsel kimliğin doğuştan gelen bir özellik olmayıp, 

içinde yaşanılan kültürün ve sosyal çevrenin dayatmalarıyla şekillendiği varsayımına 

dayanarak, her çocuğun ve gencin cinsel tercihini yapabilme özgürlüğünü savunan Sözleşme, 

“toplumsal cinsiyet eşitliği” maskesiyle ailesiz ahlaksız cinsiyetsiz eşcinsel bir toplum 

hedeflemektedir. Cinsel tercihi insan hakkı olarak görmemizi dayatmaktadır. Eşcinselliği 

teşvik edilmesi tüm insanlığa karşı bir suç aynı zamanda milli güvenliğimizi tehdit 

etmektedir. Dünyada bu ifsat hareketlerine karşı; antigender ve önceaile hareketleri 

öncülüğünde her dinden insan ailesine insanlığa sahip çıkmaktadır.”  

 (…) 

“Aileyi ifsat projelerine sadece geçen yıl Ankaradaki feminist terör örgütlerine Amerikadan 22 

milyon dolar Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası EBRD Türkiye'ye 11 milyar euro aktarmış 

(…) AB fonları bu ifsat hareketlerine ayrılmıştır Anayasanın 41. Maddesi amir hükmünce, 

insanlığım inancım gereği “Lut kavminin sapıklarıyız, Fahişeyiz” diyenlerin kötülüklerini 

engel olmak imani insani vicdani sorumluluğum sebebiyle cinnet ve cinayetleri artıran İstanbul 

sözleşmesine tıpkı “toplumun temeli ailemizin dinamitlenmesine izin vermeyiz, ‘İstanbul 

sözleşmesi nass değildir’ diye 14 Temmuz 2020'de talimat veren Cumhurun reisi Tayyib 

Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KDK Balkanı 

Şeref Malkoç gibi ben de önce aile diyerek dini kökünden kazıma projesi istanbul ifsat 

sözleşmesine karşı geliyorum.”  
 

5.4-Bu konuda gelinen noktayı işaret eden birkaç örnek vermek gerekirse, EK’te sunduğum 

LGBT’nin onur yürüyüşündeki ahlak dışı meydan okumayı görmek için pankartlara bir bakmak 

yeterlidir. 

Ayrıca bu konuda, Ülkemizde ve Avrupa’da bu işin geldiği noktayı gözler önüne sermesi açısından 

şu örneklere bakmak yeterli olacaktır: 

“ERKEK HOCA TACİZ İFTİRASINA MARUZ KALMAMAK İÇİN ÖĞRENCİSİNİ 

SINIF GEÇİRİYOR” 

Ülkemizde işler öyle bir noktaya geldi ki, Bir hoca kadın öğrencisi kendine “tacizci” iftirası 

atmasın diye sınıf geçirdim” diyor. Memuru ile aynı asansöre binmeyen amirler var. 

“Yıktınız haneyi eyledinizin viran!” diyince de kızıyorlar. Bu rezaleti millete haber 

vermemize de kızıyorlar. Öğretmen öğrencisine “kızım-oğlum diyemeyecekle bu gidişle” 

diyenleri alaya alan “akıllı”lar var! Gerçek ise çocuğun bile artık modern dünyada kime anne, 

kime baba diyeceğini şaşırdığı bir dünya var. Ve biz artık hepimiz devlet tarafından GENDER 

ilan edildik. Bu kelimenin anlamını İngilizce-Türkçe sözlüğe bakarak değil, BM, İnsan Hakları 

Komiserliğinin Uluslararası sözleşmelerdeki kavramlara ilişkin raporlarına bakarak 

anlayabilirsiniz! 

 

 FRANSA ÖRNEĞİ 

Fransa’da gelinen noktada yaşananları hatırlayalım. Bu olay sebebi ile yeni yasa yapıldı, 

Anne-Baba tanımı kaldırıldı! (Ebeveyn 1-2) denecekmiş. Birileri diyor ki, “bunlar ekstrem 

örnekler“, anlatacağım konu Fransız Parlementosunda yasaya konu olan bir olay. Birileri 

görmek istemeyince görmüyor. “Kadın-erkek tuvaleti kaldırılacakmış” iddiasını komik 

buluyor ama, bilmiyor ki, İstanbulda artık ortak-Kadın/Erkek hamamları ve masaj salonları var.  
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Olayı hatırlatayım: Bir okulda “sosyal uyumsuz” bir çocuk var. Sınıf öğretmeni çocuğun 

annesini çağırıyor. Gelen erkek. Öğretmen konuşup artık erkek olan Anneyi gönderiyor. 

Yönetimle konuşuyorlar, “babasını çağır” diyorlar. Baba diye gelen de kadın! O da Travesti, 

onu da gönderiyorlar. Ailenin soruşturulmasını, gerekirse çocuğun devlet tarafından 

korunmasını istiyorlar. Araştırma sonucuna göre, halen erkek olan anne, sprerm bankasından 

sperm almış, kendi yumurtası ile döllendirmiş ve çocuk taşıyıcı anne tarafından doğurulmuş. 

Bakın, AB ülkelerinde çocukların yarıdan fazlasının veled-i zina olduğu iddiası artık 

raporlara yansıdı. Bu çocuklar uyuşturucuya yöneliyorlar, Pedefoli VIP bir  fuhuş sektörüne 

dönüştü. Bir kısmı ensest ilişki kurbanı! Bu çocuklar ya aklını kaybediyor ya da intihar 

ediyorlar. Batı intihar pandemisi yaşıyor, birileri bunları görmezden geliyor ve hala bu konuda 

insanları iknaya çalışıyorlar. 

Ankara’da şimdi insanlar ne olduğunu bilmese de, gözleri alışsın kabilinden PANDASEX 

masaları kuruldu bile bazı Cafelerde. Bazı masaların üstü gök kuşağı rengi örtülerle örtüldü. 

Danimarka’da, Hayvanların Fuhşiyat için çalıştırıldığı Genelevler var. Hiç kimse dünyada olup 

bitenleri, görmezden, duymazdan, bilmezden gelme lüksüne sahip değildir. Lut Kavmi ve helak 

olan kavimlerin hikayesi, Sodom ve Gomora ya da Pompei onlar için fazla bir şey ifade 

etmiyor. 

 

5.5-“Kanun devleti” olmak ile, “Hukuk devleti” olmak arasındaki tek fark, Kanunların hukuka 

uygunluğudur. “Hukuka uygun olmayan yasa suç aletidir”. Yasalar da yanlış olabilir, yanlış 

yorumlanabilir, yanlış uygulanabilir. Anayasa ve Uluslararası sözleşmeler de öyle. Yasalar da zaman 

için ölürler. İşlevsiz kalabilirler. Zaman içinde şartların değişmesi ile hüküm de değişir. Ve Hukuk 

devletinde insanlar yasaların değiştirilmesini, sözleşmelerden çekilmeyi, anayasa değişikliği de talep 

ederler. Bu bir HAK’tır. Hatta, yönetim “hukuksuz bir dayatma” içine girerse, “sivil iteatsizlik” de 

bir hak olarak görülebilir. Başörtüsü eylemi böyle bir eylemdi. Darbecilerin yaptıkları anayasalara 

karşı direnişler oldu, sonunda değişim “Milli egemenlik” ve “milletin iradesinin temsili ve tecellisi” 

yolu ile çözümlendi.Yazının gayesi çok açıktır. Sözleşmeden geri çekilme ve yasada değişiklik, yasaya 

dayalı yönetmelik ve genelgelerde değişikliktir. 

Burada “Kamu barışını bozan” değil, tehdit altındaki kamu barışının sağlanması için 

sözleşme ve yasa ile birlikte bağlı mevzuat değişikliğine gidilmesi talebidir. Onun için “Milli 

iradenin tecelligahı” olmak üzere TBMM vardır. 

 

F -YAZIMDAKİ İFADELERİN ANLAMI  

1-Müştekiler benim yazımın hedefi değildir. Bir yanlış anlama, sözün maksadı dışında 

yorumlanmasından ibaret bir durum söz konusudur. Yazının muhatabı açık ve net olarak 

bellidir. AK Parti ve TGC aynı konuda kendilerine göre farklı yorumla konuyu ele almaktadırlar.  

1.1-Yazı bir bütün olarak ele alındığında, İstanbul sözleşmesi kapsamında, sözleşmenin 

içine gizlenen fuhşiyatı meşrulaştırma, hatta “pozitif ayırımcılık” kapsamında “koruma 

altına alınması”nı savunan LGBT’nin toplumda aile ve gençlikte meydana getirdiği 

tahribat ele alınmaktadır. 

1.2-Yazı bir bütün olarak ele alındığında görülecektir ki Hakaret kastı yoktur ve toplumda 

infiale sebeb olan, yıllardır ülke gündeminden düşmeyen, Aileyi korumaya çalışan 

Fuhşiyat konusunda, ahlakın yozlaştırılmasına karşı, aktüel/güncel, “Kamu yararı” 

olan bir konu savunulmaktadır.. 

1.3-Davacıların odaklandıkları cümleden sonraki cümlenin başlangıcında LGBT+’ı 

savunan, onlara destek olan ve sponsorluk yapan bir takım holdinglerin isimleri 

zikredilmekte, ondan sonra LGBT+ yerine kullanılan bir Fuhşiyat topluluğuna karşı, 

yeşil sermayenin niye üzerine düşeni yapmadığı eleştirisi yapılmaktadır. 

 

2-Hakaret olduğu söylenen sözlerin muhatabları bu sözü “onur” kabul etmektedirler. Afişlerde 

kendileri “Fahişe” ve “İbne” olarak tanımlamaktadır. Burada bir PARADOKS sözkonusudur. Kutsal 

kitaplarda da “lanetli bir iş” olarak zikredilen bu kelimeyi bir yandan “aşağılık bir ifade” olarak 
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tanımlayan davacı taraf, aynı zamanda yasal çerçevede, bu çevrelerin “pozitif ayrımcılığa tabi 

tutulduğunu” adeta görmezden geliyorlar. Bu da siyasi bir parti için siyasi sorumluluk gerektiren bir 

durumdur.  

 

3-“Fahişe” kelimesinin yazıdaki anlamı açıktır. Kendilerini bu sıfatla tanımlayanların dışındaki 

kişilerin  şeref, onur ve saygınlığını rencide edici bir söz sarfetmedim. 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 ağır bir söz, 

rencide edici ve küçük düşürücü bir sözü söylemedim. Kaldı ki, her hangi bir siyasi topluğu bu 

şekilde suçlamaktan Allaha sığınırım. 

 

4-Aslında dikkatlice okunduğunda görülecektir ki, aslında AK Parti’yi koruma refleksi ile, 

ötekilerle yakınlaşma çabası içindeki çevrelere karşı dikkatli olunması konusunda bir uyarı sözkonusu. 

“Yola çıkarken beraber olduklarınızla, yolda bulduklarınız” şeklinde ifade edilen bir uyarı. 

Hatırlarsanız,  Eba Müslüm Horasaninin uyarısı gibi bir uyarı. Bu uyarı, kuruluş değerleri arasında 

ifade edilen Edeb Alî’nin Osman Gazi’ye öğüdü, ya da “Aranan Hz. Ömer” karakterine bir 

gönderme şeklinde bir uyarı sözkonusu idi. 

 

4.1-YAZININ BÜTÜNÜ ELE ALINDIĞINDA GÖRÜLECEĞİ ÜZERE YAZININ MAKSADI 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN İÇİNDE MÜNDEMİÇ, TAHTINDA MÜSTETİR OLAN LGBT+’A 

‘POZİTİF AYIMCILIK’, ‘TOPLUMSAL CİNSİYET’, ‘CİNSİYET TERCİHİ VE YÖNELİMİ’ 

GİBİ MUKADDES KİTAPLARIN TAMAMINDA FUHŞİYAT OLARAK TANIMLANAN BİR İŞİ 

MEŞRULAŞTIRMA, YAYMA DESTEKLEME GAYESİNE İLİŞKİN SOMUT OLGULAR, 

OLAYLAR ELEŞTİRİ KONUSU EDİLMEKTEDİR. EK: DE GÖRÜLECEĞİ GİBİ, LGBT’NİN 

ONUR YÜRÜYÜŞÜNDEKİ PANKARTLARDA DA İFADESİNİ BULDUĞU GİBİ, FAHİŞELİĞİ 

ONUR KABUL EDEN BİR TOPLULUĞA YÖNELİK BİR ELEŞTİRİ KONUSUDUR VE BU DA 

“BU FAHİŞE VE TÜREVLERİ” ŞEKLİNDE İFADE EDİLMEKTEDİR. 

YANİ KENDİLERİNİ “FAHİŞE” DİYE TANITAN VE FUHŞİYATI ONUR OLARAK KABUL 

EDİLEN BİR TOPLULUK O SIFATLA ANILMAKTADIR. DOLAYISI İLE YUKARIDAKİ 

İDDİALARI GERÇEKDIŞIDIR. 

HİÇ BİR YASA, YASA KOYUCU VE SİYASİ İRADE, TOPLUMA, YASA GEREĞİ DİNİNİ 

DEĞİŞTİRME YETKİSİ VERMEZ/VEREMEZ. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİNİN 

REFERANSI OLAN BİR BİLDİRİNİN SON MADDESİ ŞÖYLEDİR: “DEVLETE SADAKATIM, 

DİNİME SADAKATIMIN TEMİNATIDIR”. SİYASİ İRADE YA DA OTORİTENİN MEVZUATI 

DİNLER ÜSTÜ BİR DİN ÖZELLİĞİ TAŞIMAZ! 
 

4.2-Yazımda her parti, topluluk, hatta peygamber evlerinde bile varolmaları mümkün olan 

bir yanlış yola sapmış insanlara karşı bir uyarı söz konusudur. Her hangi bir partinin kurumsal 

kimliği sözkonusu edilmemiştir. 

Yazıda “Fahişe” kelimesinin geçmesinden yola çıkılarak, “Bu Fahişe ve onların türevleri” diye bir 

hakaret cümlesi olamaz. Bu anlamda tek başına “Fahişe” kelimesinden yola çıkarak “edep ve ahlak 

dışı ifade” tanımı, Kutsal kitaplarda  “edep ve ahlak dışı ifadeler” olduğu iddiası kabul haddi aşan bir 

ifadedir. Ortada bir sinkaf, argo ve galiz bir söz yok. Kur’an-ı Kerim, İncil ve Tevratta 10 Emirde 

“Öldürmeyeceksin, Çalmayacaksın, Yalan söylemeyeceksin ve fuhuş yapmayacaksın” gibi bir 

emirdir. Fuhuş, Fahişe, Fuhşiyat ile ilgili “ahlaki sapma”, “haddi aşma” anlamına gelen kelime 

Tevrat’ta “Fahişe Kent” olarak da geçer. Hz. Lut kıssasında, bir kavmin helakına sebeb olan lanetli 

bir iş olarak tanımlanır. 

Burada ilginç olan, Fuhşu meşrulaştıran, Fuhşiyata yasal koruma sağlayan, Fahişe ve onların 

türevleri tanımı ile tanımlamaya çalıştığım LGBT+ diye tanımlanan (ki bunların tümü kutsal 

metinlerde Fuhşiyat olarak tanımlanır) sapkınlığa pozitif ayımcılık sağlayan bir düzenlemeyi savunan 

çevreler, doğrudan kendilerine yönelik bir ifade olmadığı halde bunu üstlerine almaları 

PARADOKS’tur. 
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Sonuç itibariyle;“haksız ve mesnetsiz bir şekilde” suçlanıyorum.“kadın ve aileye hakareti, özel 

hayata saldırıyı, kadınları aşağılamayı, cinsiyetçiliği, nefret söylemini ve kutuplaştırmayı 

sıradanlaştıran” taraf ben değilim. İstanbul sözleşmesinin, CEDAW’ın ve Lanzarote sözleşmesinin 

arkasına saklanarak LGBT+ ve KAOS GL ve türevlerini meşrulaştırma çabasındakilerdir. 

Bu kapsamda şikayet edenin, bir haksızlığa karşı toplumu uyaran bir yazara karşı yapmış olduğu 

haksız, yersiz ve aşağılayıcı ifadelerinin kabulü hukuken olduğu gibi ahlaken ve vicdanen de 

mümkün değildir.  

 “AK Parti ve AK Partili Kadınları hedef  aldığım” iddia ediliyor. Yazım aynı şekilde “haksız ve 

hukuka aykırı” olarak tanımlanıyor. “kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide eden, halkın bir 

kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılamaya yönelik, ayrımcı ve bayağı ifadeler” 

kullandığım ifade ediyor.   Tartışılan “AK Parti” değil, “AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi 

AKP’liler” Müştekinin isnadı haksız ve hukuksuzdur. Ortada “kişilerden” değil, “örgüt içindeki bir 

zararlı bir kesimden” söz edilmektedir.  Dolayısı ile yazıda “kişilerin onur, şeref ve saygınlığı”ndan 

söz edilmemektedir. “Halkın bir kesiminin, cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama” 

iddiası, “Fuhşiyatı meşrulaştırmaya çalışan  kesime karşı halkı duyarlı olmaya, sorumluluk 

üslenmeye çağıran” ifadelerdir.  

“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!” bu ifadeden nasıl 

böyle bir anlam çıkartılabilir. Yazının bütünü okunduğunda görülecektir ki, maksadı bellidir. Sonuçta 

yazı AK PARTİNİN BU SORUNA ÇÖZÜM BULMASI İÇİN ÇAĞRI mahiyetindedir. Hal böyle 

olunca niçin AK PARTİ büt bütün olarak hedef alınsın. Bunun mantığı yoktur. Bu iddia sahipleri için 

söylenecek söz, Seyid Rızanın sözlerini hatırlatan şekilde “Din kardeşiyiz, dava arkadaşıyız, 

yazıktır, ayıptır, günahtır!” demek gerekiyor sanırım. 

“(…) aslı “Lanzarote Sözleşmesi” Şeytan Üçgeninin bir diğer ayağı olan “Avrupa Konseyi 

Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması” sözleşmesi 6084 sayılı kanun ile 

onaylanmış ve 25.10.2010 tarihinde kanunlaşmış. (…) Kronolojik sırayla gidersek, sonra İstanbul 

sözleşmesi ve daha sonra CEDAW. Sonra da CEDAW ve İstanbul Sözleşmesine dayalı yasa ve 

yönetmeliklerin, genelgelerin değiştirilmesi gerek. Bu Felaketin sorumluları arasında en önemli isim 

olarak karşımıza hep Fatma Şahin çıkıyor. Şahin hala bu yönde genelgeler yayınlıyor. Toplumdaki 

öfke konusunda sanırım bilgi sahibi değil. KADEM bir, Fatma Şahin iki. KADEM aile ile yakın 

ilişkisi sebebi ile daha öncelikli olarak akla geliyor.” 

 

4.3-BU SÖZLEŞMENİN İÇİNE GİZLENMİŞ OLAN İFSAT SENARYOSUNUN 

MAHİYETİ HAKKINDAKİ HÜKÜMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
 “HERKES ÖZGÜR VE EŞİT DOĞAR 

BM Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği 

ÖNSÖZ .............................................................................................     7  

GİRİŞ ................................................................................................     9  

TAVSİYELERİN ÖZETİ.................................................................. 13  

LGBT KİŞİLERİN İNSAN HAKLARININ KORUNMASINA  

DAİR DEVLETLERİN BEŞ TEMEL YASAL YÜKÜMLÜLÜĞÜ   14  

Bireylerin homofobik ve transfobik şiddetten korunması.................    14  

LGBT kişilere yönelik işkencenin ve zalimane, insanlık dışı 

     ve onur kırıcı muamelenin önlenmesi ..............................................      22  

Eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması..............................................    28  

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığın  

yasaklanması İfade özgürlüğü, örgütlenme ve barışçıl toplanma           38  

     haklarına saygı gösterilmesi .............................................................      54  

SONUÇ .............................................................................................     61  

Madde 12 – Genel yükümlülükler 
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1-Taraflar, ... KADINLARIN VE ERKEKLERİN TOPLUMSAL OLARAK KLİŞELEŞMİŞ 

ROLLERİNE DAYALI ÖN YARGILARIN, TÖRELERİN, GELENEKLERİN VE DİĞER 

UYGULAMALARIN KÖKÜNÜN KAZINMASI AMACIYLA KADINLARIN VE ERKEKLERİN 

SOSYAL VE KÜLTÜREL DAVRANIŞ KALIPLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE YARDIMCI 

OLACAK TEDBİRLERİ ALACAKLARDIR. 

Madde 14 – Eğitim 

1-Taraflar, yerine göre, tüm eğitim seviyelerinde resmi müfredata, kadın erkek eşitliği, TOPLUMSAL 

KLİŞELERDEN ARINDIRILMIŞ TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ, .... gibi konuların ... dahil edilmesi 

için gerekli tedbirleri alacaklardır. 

Madde 36 – Irza geçme de dahil olmak üzere cinsel şiddet eylemleri 

1- Taraflar aşağıdaki kasten gerçekleştirilen eylemlerin cezalandırılmasını sağlamak üzere 

gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır: 

a- başka bir insanla, rızası olmaksızın, herhangi bir vücut parçasını veya cismi kullanarak, 

cinsel nitelikli bir vajinal, anal veya oral penetrasyon gerçekleştirmek; 

b- bir insanla, rızası olmaksızın, cinsel nitelikli diğer eylemlere girişmek; 

c- Başka bir insanın, rızası olmaksızın, üçüncü bir insanla cinsel nitelikli eylemlere 

girmesine neden olmak. 

Devamında ise kısa adı CEDAW olan Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi 

Sözleşmesini "fahşa” olarak nitelemiş vc aileyi tehdit ettiği iddiasında bulunarak baş belası ilan 

etmiştir. 

SÖZLEMENİN BÜTÜNÜ DEĞİL, SÖZLEŞMENİN İÇİNE GİZLENMİŞ MADDELER 

“BAŞ BELASI” OLARAK TANIMLANMAKTADIR VE “FUHŞİYATI DESTEKLEYEN 

BU AHLAKSIZ EYLEMLERE POZİTİF AYRIMCILIK ÖN GÖREN”, 

DÜZENLEMELER “FAHŞA” OLARAK TANIMLANMAKTADIR.. 

 

Bu sözleşme AİLE’yi görmezden gelirken, “Ev içi şiddet”, “partner”, “çocukların cinsel 

yöneliminde ailenin nötr olması” gibi durumlardan sözetmektedir. 

Kadın ve erkek arasında şiddet, hiç cinsiyet tanımı yapmadan zaten suçtur. Bu mantıkla gelin - 

kaynana yasası da çıkartmak gerekir. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun zaten 

suçtur.  Ailede kimse kimseye zulmetmesin. Damat-Kayınpeder için de bu böyle. İnsanlar hayvanlara 

da kötü davranmasın. Bu da zaten suç. Hem vahşice davranmak hem başkasına ait olan bir şey zarar 

vermek suç. 

Bir ülkede yasa ne kadar çoksa, sorun da o kadar çok, özgürlükler de o kadar az demektir. 

İstanbul sözleşmesi ve buna dayalı düzenlemer bunun somut örneğidir. 

Suçlama ile ilgili ifadeler genel olarak övünme ve haksız bir yorum ve bir NİYET OKUMAdır. 

Hukuk devletinde yazımı nasıl yazacağım bellidir. Bu bir üst iradenin belirlediği çerçevede olmak 

zorunda değil, aksine “alışılmışın dışında sert, şok edici”de olabilir. Gazetecilerin artırılmış eleştiri 

hakkı, siyasetçilerin artırılmış tahammül yükümlülüğü vardır. İç hukuk, AİHM kararları itibarı ile 

eleştiri ve ifade özgürlüğünün sınırları aşılmamıştır. 
 

5-AİHM gazeteci, yazar, toplumsal aktörlerin farklı gerçeklikleri savunmaları, uslub olarak şok 

edici ifadeler, farklı, alışılagelmişin dışında kullanmalarını katı bir şekilde savunur. Bu anlamda 

gazeteci, dava dilekçesinde görüldüğü gibi siyasi otoriteden nasıl yazması gerektiği konusunda 

buyurgan bir ifade ile yönlendirilmeye çalışılmaz: Hiç kimse görüş belirtmekte kısıtlanmamalıdır. 

AİHM kararlarına hakim olan görüşe göre, aslolan kriter kesinlikle şudur: Yazarın yahut gazetecinin 

görüşüdür, bu şahsın gerçekleri kendi anlayış şeklinin bir ürünüdür.. Başkalarının kabul ettiği 

gerçeklerden daha farklı bir gerçekliktir. Toplumda çoğulculuk bu farklı gerçeklikler 

düzleminde şekillenecektir. Onun için siyasi otoritenin muteber olan görüşünü yansıtmayabilir, 

aykırı ve onlar için rahatsız edici olabilir.. Bu mantık -1986 Lingens davasından çıkmakta ve birkaç 

mahkeme kararında tekrarlanmıştır: Öte yandan “KAMU YARARI”, İstanbul sözleşmesi, CEDAW 

ve Lanzarote bağlamında ailenin çökmekte olduğu, Fuhşiyata sebeb olan (bu fahişe ve türevleri) 

olarak tanımlanan LGBT+’ın artık alenileşmekten öte “pozitif ayırımcılığa” tabi tutularak “aile içi 

bireyler”in “Toplumsal cinsiyet”, “Cinsel tercih” ve “cinsel yönelim”lerini koruma altına alınmasını 
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örgütleyen, öven ve aileleri bu konuda “NÖTR” kalmasını öğütleyen bir seviyeye gelmiştir. Zaten 

onun için sözleşmeden çekilme konusu tartışılmakta ve yönde hazırlıklar gözden geçirilmektedir. 

“AK Parti kadın kollarına hakaret iddiası” iftiradır! Dini temel metinlerde “Fuhşiyat” olarak 

tanımlanan LGBT’yi daha başka nasıl tanımlayabilirdim. Utanç verici olan Lezbiyen, Gay, Biseksüel, 

Transseksüel ve (+) diye devam eden ahlaksızlıklardır. Onları, bu tanımlarla tanımlamak zorunda 

mıyım? Kaldı ki, ONLAR YANİ LGBT+ TOPLULUĞU KENDİLERİNİ BENİM TANIMLADIĞIM 

GİBİ TANIMAKLA BİR BEİS GÖRMEMEKTEDİRLER. 

 

6-“81 il, 922 ilçede teşkilatlanmış, 5 milyon kadın üyeye sahip” bir teşkilatta, merak konusu 

olan bir durum var, neden HİÇ BİR İLÇE TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU 

GELMEMİŞTİR”. Çünkü talimat gitmedi. 81 İl eksiksiz bu “GÖREV”i yerine getirirken, hiçbir ilçe 

böyle bir şeye gerek görmemiştir. Bu da bu konunun nasıl bir “organize iş” olduğunu göstermektedir. 

“saygın bir teşkilata hakaret ve cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama eylemi” suçlamasını 

kesin bir dille reddediyorum.     
 

7-TOPLUMUN HİÇ BİR KESİMİNDEN GÜNLERCE TEPKİ GELMEDİ, DAHA SONRA 

EKLEMLENMİŞ BİR GAZETECİNİN İŞARETİ İLE TROLLER HAREKETE GEÇTİ, 4. GÜN 

SİYASİ AÇIDAN HEDEF GÖSTERİLDİKTEN SONRA SOSYAL MEDİANIN PARALELEİNDE 

MALUM MEDİA HAREKETE GEÇTİ. TOPLUMDA TEPKİ BANA DEĞİL, HATTA PARTİNİN 

KENDİ TABANINDAN BU MEDİA LİNCİNİ ÖRGÜTLEYENLERE GELDİ VE GELMEYE DE 

DEVAM ETMEKTEDİR.. Birileri bu 81 ilde yaptıkları suç duyuruları ileaslında “kaçtıklarını 

sandıkları şeye doğru koşuyorlar”. 
 

8-Ortada bir Matufiyete ilişkin algı oluşturmaya yönelik bir sorun vardır. Bu dilekçedeki ifadeler 

bu saatten sonra Türk siyasi tarihi ve hukuk tarihinde dönemi anlamaya çalışanlar için, daha önce 

darbe dönemleri ve kriz dönemlerinde yargılandığım zamanlarda olduğu gibi, olumsuz bir örnek 

olarak hatırlanacak, hukuk fakültelerinde olmaması gereken olumsuz örnekler için misal olarak 

gösterilecektir.  

Tekraren belirtmek gerekirse, bu konuda AK Parti kurucularından, Parti kademelerinde görev alan, 

Milletvekili olan, parti çevrelerinde saygın kadın ve erkek, birçok tanık dinletebilirim. 
 

9-Kurumların manevi şahsiyetindensöz edilemez. Üyelerinin üzülmesi sözkonusu edilebilir, 

ancak açılan dava ve suç duyuruları belli bir yönetim eliti tarafından talimatla açılmış davalardır. Suç 

duyurularının 81 ilde il kadın kollarının imzası ile açılmasına rağmen “tek tip” bir müracat dosyası ile 

dava açmaları da zaten konunun örgütlendiğinin kanıtıdır. 

Asıl zarar, yanlış, çarpıtılmış bir algı ile ülke genelinde, belli bir media grubu ve troller 

yönlendirilerek tek bir kişiye yönelik gerçekleştirilen haksızlığa uğramış taraf olarak bana verilmiştir. 

Dava dilekçesindeki bir takım ifadeler, hukuki olmadığı gibi makul ve mantıklı açıklamalar da 

değildir. Siyasi bir gücü kullanarak haksız bir yorumla, garip suçlama takdiği ile “aynı dereden su 

içen kurtla kuzu” arasındaki hikayeyi hatırlatır bir biçimde kurgulanmış bir dava dilekçesi sonucu 

daha ifadem bile alınmadan malum media tarafından adeta linçe tabi tutulmak istendiğim herkesin 

malumudur... Bu suç duyurusunu hazırlayanların bu uslubu sadece vekalet ettiği kuruma değil, adalet 

arayışı peşine düşen insanlar için ve ülkemiz için de talihsiz bir örnek olacaktır. Unutmamak gerekir 

ki, “bir kişiye yöneltilen haksızlık, bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir.” Birileri benim 

üzerinden “kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle” kabilinden birilerine mesaj vermek istiyorsa, 

bu işler, tekrar ifade etmek gerekirse “Keskin sirke küpüne zarar verir” örneğinde olduğu gibi geri 

teper. 

Bu açıdan suç duyurularına ilişkin olarak Halkın Kurtuluş Partisinin suç duyuruları 

metinlerinin incelenmesi ve aynı şekilde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin “soruşturmaya esas 

şikâyetlerle birlikte, soruşturma sonuçları, karar ve gerekçesi”nın celb edilmesini talep 

ediyorum. 

Bu ifadeleri tek tek ayrıntıları ile açıklamaya çalışıyorum ki, “benim katlanmak zorunda 

kaldığım haksızlıklar karşısında yaşadıklarım, benden sonrakiler için baht kaynağı olsun” 
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G-KADEM VE BAŞKANI’NIN SUÇ DUYURUSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARIM 
1-KADEM’in suç duyusunda hem kurumsal kimlik ve hem de Derneğin Başkanı adına bir suç 

duyurusu söz konusudur. Suç duyurusu “AKP’nin Papatyaları” başlıklı yazım sebebi ile TCK 125 ve 

216. Madde ile ilgilidir.İfademde bu maddelere ilişkin genel olarak gerekli değerlendirmeler yukarıda 

yapıldı. 

 

2-KADEM, siyasi çevrelerin etki alanı içinde bir sivil toplum örgütüdür. Hatta zaman zaman 

politik kişi ve kuruluşlarla içiçe tavırlar da sergilemektedir. Temel karekteri itibarı ile “Sivil” kavramı 

batılı, hatta “Sivil toplum” tanımı “İtalyan asıllı Komunist düşünür, Antonio Gramsci (1891-1937)” 

tarafından kavramsallaştırılmış, çağdaş ve modern bir tanımdır. STK’nın, İngilizceden Türkçe’ye 

tercüme dilmiştir. İngilizcesi NGO (Non Government Organisation)dur. (İtalyanca orjinalı: ONG / 

Organizzazione Non Governativa)dır. 

Yani Hükümet / Yönetim dışı Sosyal örgütler anlamında kullanılır. Esasen, STK’lar, hükümetler, 

yerel yönetim ya da uluslararası örgütlerden fon aldıklarında bunları genel bütçelerine dahil etmezler, 

bunlar ayrıca muhasebeleştirilir, etik kurulda incelenir ve şeffaf bir şekilde genel kurulda açıklanır ve 

ayrıca ibra edilir. Ama maalesef ülkemizde bu durum böyle olmadığı için istismara açık ve şaibe 

oluşmaya müsaid bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Gramschi Mussolini'nin Faşist rejimince yargılanan ve hapsedilen,marksist litaratüre önemli 

katkısı olan, genel olarak “hegemonya, sivil toplum, altyapı-üstyapı ilişkileri, toplumda aydınların 

işlevi” üzerinde çalışmaları ile tanınır. Bu düşünce daha sonra Liberal ve Demokratik toplumun en 

önemli kurumlarından biri haline gelmiştir. Sivil Toplumun karşısındaki toplum “Militarist / Askeri 

topluluk” değil, “Politik Toplum”dur. Ülkemizde ve daha birçok ülkede, sivil toplum, politik 

toplumun arka bahçesi, siyasetin sıçrama tahtası, Sivil toplumun içindeki uzantısı gibi bir işlev 

üslenmektedir. Bu anlamda hem Sosyalist, hem Liberal, hem Milliyetçi kesimlerde bu anlamda siyasi 

bir anomali söz konusudur. 

 

3-Bazı durumlarda Politik güç, STK’lar üzerinde belirleyici, yönlendirici olurken, bazı örneklerde, 

Sivil Toplum örgütleri iktidarla içiçe bir görüntü ve fonksiyon kazanabilmektedir. 

Müşteki tarafın şikâyet dilekçesinde belirttiği gibi Sümeyye Erdoğan derneğin başkan 

yardımcısıdır. 

Dilekçelerinde, dernek başkanı ve Sümeyye Erdoğan’ın “kadın olmaları hasebiyle hedef 

alındığı” gibi garip bir ifade sözkonusu’dur. Ben adeta “Kadın düşmanı” ilan ediliyorum. Benim de 

annem, hanımım, kız kardeşim, kızım, gelinim ve torunlarım var. Bu iddia, iddia sahipleri için bir 

talihsizliktir. Her namazda salat ve selam getirdiğim Al-i İbrahim’den Hz. Hâcer , Hz. Musa, Hz. 

Harun, Hz. Yuşa’ya annelik etmiş, Firavuna kafa tutan Hz. Asiye; Ali İmran’dan  Meryem benim  

manevi annem. (Peygamber eşleri ve anneleri bizim de annelerimizdir) Hz. Hatice, Hz. Aişe, Hz. 

Fatıma da aynı şekilde benim manevi annem!. Bu cevabım beni, şikayet dilekçesinde “kadın 

düşmanı” ilan edenlere, savcılık makamı önünde, SANIK sandalyesinde, “Medrese-i Yusufiye”ye 

giden bir yolun başında bu iftira sahiplerine  “dert olsun” diye tarihe not düşüyorum! 

Suç duyurusunda yazımdan şu bölümler alıntılanmış: 

“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!” 

(…) 

“Geçen süreçte, bu fitne hareketi, milletvekilleri, bakanlar, valiler, kaymakamlar, belediye 

başkanları, merkez ve taşradaki hemen hemen kamu bürokrasisi ve işadamlarının hemen 
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hepsinin aile ve çocuklarını kendi içine çekti ve bu çevrelerin kafaları bu cehennemde 

formatlandı. 

Aile Bakanlığının ilgili birimleri, Bazı STK’lar, GRAVİO bir misyoner örgütü gibi çalıştı. 

Maarifi mahvettiler. Bütün devlet kademelerine sızdılar. Bunlar çok ileri gittiler. Bırakın 

eleştirmeyi, soru sormak bile azarlanmanız, aşağılanmanız için yeterliydi.”  

(…) 

“Konuşmak yerine sözleşmeye dokunmayın mantığı ile hakeret eden STK” diye bahsettiği 

KADEM’dir.” 

4-“AB fonları ile semirenlerin sesleri nasıl inceldi, eskiden ter kokuyorlardı, şimdi parfüm 

kokuyorlar. Bodrum katlarında rutubet kokan derneklerden çıkıp plazalara taşındılar.” 

“AB fonları” İrandan gelen ganimetlerle ilişkilendirilen, “sesleri incelenler” ifadesi Şama 

geldiğinde gördüğü manzarayı anlatırken Hz. Ömer’in söylediği sözlere bir göndermedir. Bu 

sözler esasen Hz. Ömer’in İranı Fethinden sonra, Şam için söylediği sözlerin günümüze 

uyarlanmasından ibarettir. Ama demek ki, bu suç duyurusunu yazanlar, okuyanlar bunu da 

bilmiyorlar. Genel Başkanları “Ömerler aradıklarını” söylüyor ama, öte yandan aynı çatı 

altında birileri, Ömer gibi konuşanlardan davacı oluyorlar!Oysabiz ne hayaller kurmuş, ne 

rüyalar görmüştük. Onlar arasında bu “Gender”ler ve “Birey”ler yoktu! 

 

5-“’Yeşil sermaye’ davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini 

yükseltebilecekler mi?” sözünde “Yeşil Sermaye” benim kuruluşundan hemen sonra danışmanı, daha 

sonra İstişare Kurulu Üyesi olduğum MÜSİAD’a 28 Şubatçıların bir yakıştırmasıdır. Aynı yazıda bir 

üst satırda sözü edilen Holdinglerin bu süreçteki rolleri yanında, bazıları 28 Şubatta, darbeye destek 

veren “5’li Çete” içinde yer alan Holdinglerdir. O günlere bir göndermeye yaparak, bugün 

 AİLEYİ TEHDİT EDEN, FUHŞİYATI MEŞRULAŞTIRMAK İSİTEYEN HOLDİNGLER 

KARŞISINDA SİZ NE YAPIYORSUNUZ sorusu sorulmaktadır. KADEM bundan nasıl böyle bir 

anlam, bir sonuç çıkarabilir. MÜSİAD’ı KADEM’e karşı mı kışkırtıyorum, bu mantıkla! 

Nasıl herkes kendi içindeki FETÖ ile mücadele ediyorsa, herkes her yerde AİLEYİ İFSAT EDEN 

DÜZENLEMELER ve ALIP BAŞINI GİDEN FUHŞİYAT konusunda da MÜSİAD ve herkes bir 

şeyler yapmalıdır çağrısı sözkonusu bu ifadede.Anlaşılan bu durumda, bizimkiler için de ayrıca “bir 

yazının maksadını doğru okuma ve anlama kılavuzu” yayınlamamgerekecek! 

 

6-“Ter kokuyorlardı”, “Fahişeler” demişim, bunlar “tahkir edici”, “aşağılayıcı”, “nefret söylemli 

ifadelerle hakaret”miş!  

Farkında değiller ama bu dilekçeyi yazanlar ve imzalayanlar, bugünlerini borçlu oldukları, o yoksul 

insanların direnişleri ve aziz hatıralarına hakaret ediyorlar, ama bunun bile farkında değiller. Lale 

devrinde de birileri cihadı unutmuşlardı, ama muhteşem sünnet düğünleri yapıyorlardı, saltanat 

yelkenlilerinin direkleri gümüşten, yelkenleri ipekten olabiliyordu. Ve kam alıyorlardı dünyadan, mai-

tesnim içiyorlardı nevpayeden”, “insancıklara”(!?) içlerinden birileri “Kullarım!” diye hitap 

ediyorlardı. Birileri susturulmuştu, sesi çıkanlar ise “Lale devri çocuklarıydı”. 

“Bireyin üyesi olduğu sosyal grub”dan söz ediyorlar dilekçelerinde. Bu kavramı yasa diline de 

soktular, batıdan tercüme edip. Bilmek gerekir ki, ithal kavram ve kurumlarla medeniyet inşa edilmez. 

Alameti farikaları kaybolmuş toplumlar kimlik erazyonuna uğrarlar. Birey din, ahlak ve gelenekten 

yalıtılmış, izole edilmiş, soyutlanmış bir biyolojik varlıktır. Onun cinsiyeti bile “toplumsal bir 

yönelim ve tercihle şekillenir”. Bu anlamda BİREY’leşince önce GENDER ve sonra bir GENOM 

ürünü biyolojik robota dönüşecekler. Din ve ahlak, gelenek bağlamındaki algıdan uzaklaşınca, öyle 

anlaşılıyor ki, gelecekte XYZ kuşağı denilen çevrelerin müşteki olacakları buna benzer davalarla daha 

çok karşılaşacağım. 

Suç duyurusunda ifade edilen, “Nefret içerikli söylem” dediklerinin arkasında yatan gerçek böyle. 

“Ön yargıyla doğrudan ve dolaylı şiddet içeren” bir ifade yok. O ifadelerde ön yargısız, düz bir 

okumayla ya da üzerinde tekrar tekrar okumayla ortaya çıkacak böyle bir suç da yok. 

“Suç her ne kadar bireylere karşı işleniyorsa da…”,  “…Nefret suçlarının yaygınlaşmasına 

sebebiyet vereceği şüphe götürmez bir gerçektir” gibi ifadeler gerçekten uzaktır. 
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“AB Fonları ile semirenler” ifadesi çoğul kullanılan bir tanımlama. Bu fonu en çok kullananlar 

dün FETÖ’cülerdi, bugün de LGBT, sol grublar ve batının desteklediği projelere destek verenler. 

KADEM bu ifadeden rahatsızlığını beyan ederken, bir şekilde kendini de kendi ifadesi ile bu 

kategoride bir yere yerleştirmektedir. KADEM’in AB’de aldığı fonlar daha önce kendi internet 

sayfalarında yayınlansa da,  daha sonra silinen bu sayfalar “Wayback” sistemi ile geri çağrılarak 

yayınlandı. 

Yazının başlığının “AKP’nin Papatyaları” olması üzerinden Cumhurbaşkanının Kızının KADEM 

ilişkisi üzerinden yazının doğrudan dernek ve yetkililerini hedef aldığı sonucuna ulaşılmaktadır ve 

bunun “hukuken tartışmasız olduğu” iddia edilmektedir. O zaman sorarlar bu “hangi hukuk!?” diye! 

Cumhurbaşkanının kızı, ya da Cumhurbaşkanının kızının üyesi ya da yönetiminde olduğu bir 

dernek de eleştirilemez olmak, la yüs’el olmak anlamına gelmez. Hiç kimse la yüs’el ya da 

eleştirilemez, sorgulanamaz değildir. Ortada Anayasa, Basın Yasası, Medeni Yasa ve TCK 

hükümlerini ihlal eden bir durum yoktur! 

“Geçen süreçte, bu fitne hareketi, milletvekilleri, bakanlar, valiler, kaymakamlar, 

belediye başkanları, merkez ve taşradaki hemen hemen kamu bürokrasisi ve işadamlarının 

hemen hepsinin aile ve çocuklarını kendi içine çekti ve bu çevrelerin kafaları bu 

cehennemde formatlandı. 

Aile Bakanlığının ilgili birimleri, Bazı STK’lar, GRAVİO bir misyoner örgütü gibi 

çalıştı. Maarifi mahvettiler. Bütün devlet kademelerine sızdılar. Bunlar çok ileri gittiler. 

Bırakın eleştirmeyi, soru sormak bile azarlanmanız, aşağılanmanız için yeterliydi.”  

(…) 

Suç olarak gösterilen diğer ifadeye gelince, Allah (cc) rızası için “’Konuşmak yerine sözleşmeye 

dokunmayın mantığı ile hakeret eden STK’ diye bahsettiği KADEM’dir.” İfadesi ile nasıl bir 

suçlama yapılmış olmaktadır. 

Bu ifadeler bana ait değildir ve ifadenin tamamı şöyledir:   

"İstanbul Sözleşmesi kutsal bir metin değildir ve tartışılabilir. Batı dayatması olan bu 

sözleşme yerine bizler devlet ve millet olarak kendi kültür ve inancımıza uygun bir 

sözleşme yapabiliriz. Ancak bunu konuşmak yerine 'sözleşmeye dokunmayın!' mantığı 

ile hareket eden STK, basın ve iş dünyasının iyi niyetli olduğunu düşünmek zorlama 

bir mantık olacaktır” 

Bu sözler 26.07.2020 tarihli basında yer alanTürkiye Düşünce Platformu Yüksek İstişare 

Kurulu Başkanı Erol Yarar’ın bir açıklamasından alıntılanmıştır ve suç duyurusu Erol Yararla ilgili 

değildir.MÜSİAD’ın kurucu genel başkanı, aynı zamanda IBF başkanı Erol Yarar’ınbu açıklaması ile 

ilgili haber basında “Yarar Koç, Borusan ve Sabancı Holding başta olmak 

üzere İstanbul Sözleşmesini savunan iş dünyasına tepki gösterdi” başlığı ile verilmiştir. 

Benim yazımda da Yarar’ın bu açıklamasına atıf yapılmıştır ve o atıf şöyledir:  

“FETÖ’cüler 15 Temmuz’da başarılı olsalardı, inanın bugün İstanbul Sözleşmesi konusunda 

da, aynen içimizdeki AKP’liler gibi yaparlardı. Bu çevrelerin İstanbul Sözleşmesi konusunda 

seslerini yükseltmeleri karşısında Erol Yarar iş dünyasından açıkça tepki koyan ve tavrını bir 

bildiri ile açıklayan ilk kişi oldu. “Bu süreçte, iş dünyasının bir bölümü ‘Kadın Erkek eşitliği’ 

gibi güzel bir sözün arkasına sığınarak, değerlerimizi hiçe sayan ve hatta ‘kökünden kazımak’ 

tabiri dahil her türlü batı merkezli hayat biçimini ülkemiz insanına dayatan bir sözleşmeyi 

neden destekliyorlar?” diye soruyor Yarar. 

Cevabında ise Yarar; “Konuşmak yerine ‘sözleşmeye dokunmayın!’ mantığı ile hareket 

eden STK, basın ve iş dünyasının iyi niyetli olduğunu düşünmek zorlama bir mantık 

olacaktır. Ailenin adeta yıkıldığı, her türlü sapkınlığın meşrulaştığı batı toplum değerleri ile 

bizim toplumsal yaralarımızı tedavi etmek mümkün değildir. İstanbul Sözleşmesini dini bir 

metin gibi gören iş dünyası ve diğer kesimleri; cinsiyeti belirgin şekilde yaratılış aslına uygun 

tarif eden ve kadını anne, kardeş, eş gören, ayaklarının altında cennet olmakla müjdeleyen ve 

daha nice yüceliklerle tasvir eden, inanç değerleriyle mücadele etmek yerine bu değerlere sahip 

çıkmaya ve saygılı olmaya davet ediyorum” diyor.” 

 

https://www.haberler.com/yuksek-istisare-kurulu/
https://www.haberler.com/yuksek-istisare-kurulu/
https://www.haberler.com/erol-yarar/
https://www.haberler.com/istanbul/
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7-Ben 28 Şubat sonra gazetenin manşetinde yer alan “Hakkımızı Helal Etmiyoruz” manşeti 

yüzünden, Hasan Karakaya ile birlikte “Hakkımı Helal Etmiyorum”, “Toprağı bol olsun” dediğim 

iddiası ile yargılandım ve tazminata mahkum edildim. Ancak 19 yıl sonra evimi AİHM kararı ile geri 

alabildim. (Kısa bir bilgi notu:AİHM “dostane çözüm” çağrısı yaptı. Başbakan Erdoğan “dostane 

çözüm” talimatı verdi. Davudoğlu dosyayla ilgilenilmesi için Dışişlerindeki AB ile ilişkiler daire 

başkanına yönlendirdi. Onlar, o evin 2 yıllık kirası kadar bir tazminat teklif ettiler. Ayrıca davadan ve 

bütün haklarımdan vazgeçmemi istediler. Kabul etmedim, ancak daha bir iki yıl önce evim bana iade 

edildi. Erdoğan ve Davudoğlu ise bu konunun yıllar önce o talimatla çözüldüğünü sanıyorlar. Ben de 

o konuyu tekrar kendilerine iletmedim. Hukuk mücadelesine devam ettim. AİHM yargılamanın 

iadesine karar verdi, zararın tazminini istedi, zarar tam olarak karşılanmasa da AİHM kararına uygun 

şekilde yeniden yargılama yapılan dava retle sonuçlandı.)  

İlginçtir şimdi de, bana ait olmayan bir ifadeden dolayı suçlanıyorum! 

 

8-Yazımda “AB Fonları ile semirenler” diye, AB’den fon alan bütün STK’lar söz ediliyor. 

4 Temmuz 2019 tarihli Akit Tv / Tekno Via Programı /  

https://www.youtube.com/watch?v=a7-eTZ7RLzs&feature=youtu.be 

AB Fonlarından destek alan yüzlerce STK var. KADEM de aldı. KADEM, “başkaca, yabancı 

vakıflardan fon almadık” diyor. Esasen kimden aldığından önce “ne için fon alındığı” önemli. 

Mesela şu fon bilgisi KADEM’in internet sayfasından silinen bir Fon bilgisi: 

 
Türkiye’de BM, AB ve diğer ülkelerin fonları, fon kullananların doğrudan ve dolaylı olarak işbirliği 

yaptıkları yerli ve yabancı kuruluşlar, Türkiye’de Kaos GL ve LGBT+ derneklerine fon sağlayan 

kuruluşlar, Türkiye’deki STKlara fon desteği sağlayan kuruluşların, “uygun kuruluş referansı” 

listeleri için bakınız (EK:1-2-3) 

KADEM’ın, Fon konusundaki açıklaması için bakınız (EK:4 ) 

Bu projede KADEM ve İst. Tic. Üni. Av. Araşt. Merk. Ortak. Proje sahibi: “ENAR Belçika, 

Irkçılığa karşı Avrupa Ağı” (European Network Against Racism) Daha çok Yahudi karşıtlığı 

konusunda çalışmalar yapan İslamofobya ve göçmen karşıtları ile mücadele konularında çalışan bir 

grub. Ortak çalışma yapılan alan “Dezavantajlı ve ötekileştirilmiş grubların işgücüne katılımını 

teşvik”. Buna engelliler, Çingene, Yahudi, Müslüman, kadın istihdamı yanında kapsam içinde 

LGBT+’lar da var. Burada AB’den fon alıp yanlış şeyler yapmak da mümkün, yabancı vakıflardan fon 

alıp, doğru şeyler de yapmak mümkün. Önemli olan açık, şeffaf ve net olmaktır. 

Ben “AB’den fon alanlar” demedim, “AB fonları ile semirenler” dedim. HDP, LGBT+, Kaos 

GL, Sağ, sol, liberal, Sosyalist, Çevreci görünümlü, daha önce FETÖ içinde görev yapan, Gezi 

bileşenleri içinde yer alan her kesimden birileri, bir şekilde desteklenerek, batılıların misyoneri gibi 

çalışan media desteği ile güçlü gösterilen birçok örgüt ve yapı varken, Canan Güllü’nün Türkiye 

Kadın Dernekleri Federasyonu örnekleri, 28 Şubat’ın “5’li çete”si ve onların arkasındaki 

holdinglerin desteklediği birçok vakıf, dernek, oda, sendika, Media varken, KADEM’in bu ifadeden 

kendine pay çıkartması, yazımda alıntıladığım bir açıklamayı, benim ifademmiş gibi kullanarak 

konuyu kendisi ile ilişkilendirmesi asla kabul edilemez. Doğrudan BM, AB ya da yabancı vakıflardan 

https://www.youtube.com/watch?v=a7-eTZ7RLzs&feature=youtu.be
https://www.enar-eu.org/
https://www.enar-eu.org/
https://www.enar-eu.org/
https://www.enar-eu.org/
https://www.enar-eu.org/
https://www.enar-eu.org/
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fon desteği almayan, ama batıdan kamuya, merkezi hükümet, yerel yönetimler, yarı resmi kuruluşlar, 

Üniversitelere aktarılan “yerli ve milli hale getirilen fonlar” üzerinden desteklenen kuruluşlar da var. 

Doğrudan elçilikler üzerinden verilen destekler de var. Ya da BÇG, ADD, ÇYDD derneği hangi 

kaynaklardan destekleniyordu. 

Konu Aziz Nesin’lik bir hikâye gibi. Ben “AB fonları ile semirenler” diyorum. Erol Yarar 

“Konuşmak yerine ‘sözleşmeye dokunmayın!’ mantığı ile hareket eden STK (…) diyor. 

KADEM“burada benden bahsediliyor” diyor! 

AB fonlarından doğrudan ya da dolaylı olarak destek alan Vakıf, Dernek, Oda ve sendikaların 

isimlerini (EK:1-2-3 ) de sunuyorum. 

Banu Avar’ın dış kaynaklardan fon kullanan ve KADEM’in de adının geçtiği haber için bakınız 

(EK:5) 

AB fonlarını kullanarak “semiren” imtiyazlı konumdaki bazı derneklerin kendi aralarındaki kişisel 

çıkar amaçlı fon kavgaları ile ilgili haber için bakınız (EK:6). Kadın projelerine Soros’tan destek 

haberi için bakınız: (EK:7). Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı vakıfların gayesini sorgulayan bir 

haber için bakınız: (EK:8). AK Partili kadınlar ve KADEM’in ortaklaşa, İstanbul sözleşmesi 

çerçevesinde diğer bazı STK’larla birlikte, yasama, yürütme, adalet bakanlığı, yerel yönetimler 

nezdinde yaptıkları çalışmalar hakkındaki haber için bakınız: (EK:9) 

Bir önceki ifadede sözü edilenlere gelince, “Geçen süreç” kendilerince hangi süreç? Kasdedilen 

çok açık “AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler”. Ve daha 15 Temmuz öncesinde, 

hatta daha KADEM yokken bu İstanbul sözleşmesinin lobisini yapanları bugün FETÖ’cü olarak 

yaftalananlar değil mi? 

“Geçen süreçte, bu fitne hareketi, milletvekilleri, bakanlar, valiler, kaymakamlar, 

belediye başkanları, merkez ve taşradaki hemen hemen kamu bürokrasisi ve 

işadamlarının hemen hepsinin aile ve çocuklarını kendi içine çekti ve bu çevrelerin 

kafaları bu cehennemde formatlandı.” 

 

9-“Bu fitne hareketi” diyince ya da “Bu fahişe ve türevleri” diyince, birilerinin hemen kendi 

üstlerine alınmalarının sebebini anlamak benim için kolay değil. “iş adamlarının hemen hepsinin aile 

ve çocuklarını kendi içine çekti” derken, KADEM’in öyle yüzbinlerce üyesi yok. “AİLEYİ İFSAT 

EDEN VE FUHŞİYATİ MEŞRULAŞTIRAN BİR FİTNE HAREKETİ”nden söz ediliyor. O 

hareket toplumda aileye yönelik bir tehdit olarak görülmeye başladı. Üniversitelerde artık kulüpleri 

var. O da İstanbul sözleşmesinin içine gizlenen aileyi tehdit eden ve Fuhşiyatı meşrulaştıran 

düzenlemeleri sahiplenen LOBİ’dir. “CEHENNEME FORMATLANAN KAFA” işte bu kafadır. 

Bu kafa aynı zamanda BÇG kafasıdır, 28 Şubat’taki ÇÇYD ve ADD kafasıdır. Sözü edilen 

kurumların hemen hepsi talimatla kapılarını “İstanbul sözleşmesi” etiketi ile gelen herkese kapılarını 

açmadı mı? 

 

Zaten bir sonraki paragraf şöyle: 

“Aile Bakanlığının ilgili birimleri, Bazı STK’lar, GRAVİO bir misyoner örgütü gibi 

çalıştı. Maarifi mahvettiler. Bütün devlet kademelerine sızdılar. Bunlar çok ileri gittiler. 

Bırakın eleştirmeyi, soru sormak bile azarlanmanız, aşağılanmanız için yeterliydi.”  

 

-“Aile Bakanlığının ilgili birimleri”, İstanbul sözleşmesinde bir misyoner örgütü gibi çalışmadı 

mı? İlginçtir, AK Parti Genel Merkezi ve Aile Bakanlığı bu konuda suç duyurusunda bulunmadı. 

-“Bazı STK’lar, GRAVİO öyle çalışmadı mı?” STK’lar “çoğul” olarak kullanılıyor. Hiçbir 

STK bu işi kendi üzerine almıyor, KADEM “bana söyledi” diye ortaya çıkıyor!? Oysa düzinelerce 

kadın derneği var. AK Parti bu konuda duraksarken, ötekiler tam gaz yollarına devam ediyor. 

Eleştirilen derneklerin “Misyon” ve “Vizyon”ları, kimlerle yola çıktıkları, kimler tarafında ne için 

fonlandıkları ve ne yaptıkları belli. 

-“Maarifi mahvettiler” derken, bu faaliyetler ders kitaplarına, sınıflara, eğiticilerin eğitilmesine 

kadar vardı. Bütün devlet kademelerinde hatta Diyanette bile bu konuda faaliyetler yaptırıldı. 

Eleştirenlere karşı, o çevreden sivil ama “kraldan fazla kıralcı” birileri tarafında nasıl uyarı mesajı 
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verildiğini, siyasi kimlik taşıyan birilerinin kimleri nasıl azarladığını açıklamak istemiyorum. Onun 

için suç olmayan ifadeleri suç duyurusuna ekleyenlere sadece bazı, şahidli yaşanmışlıklar olduğunu 

hatırlatmak isterim. 

Ve derneğin “Muhafazakâr çizgide olması” iddiası da, bu anlamda aslında üzerinde tartışılması 

gereken bir konudur. Dindarlık Muhafazakârlık mıdır, ya da “KADEM’in muhafazakarlığı” 

“Conservative” bir anlayışın ürünü müdür? Yoksa AK Parti’nin İdeolojik çizgisini tanımlayan 

“Muhafazakar Demokratlık” mıdır? “İki günü birbirine eş olan aldanmıştır” diyen bir 

peygamberin ümmeti kendini nasıl Porfirios’unİsagocimantığı ile kendini “Konservatif” olarak 

tanımlayabilir!? 

Esasen bu ifadeler, kendi konumlarının ve algılarının dünden bugüne nasıl değiştiğini 

göstermektedir. Bu akıl “Ter kokmayı” hakaret olarak algılayabilmektedir. Öfkeleri ise ironiyi 

anlamalarına engel olmaktadır.  

 

10-Mesela, bizim “DAVA” DİYE BİR DERDİMİZ VARDI desem, “Derd hastalık demek, 

davalarını hastalık olarak tanımlıyor”, ya da Davamız İslam davası diyenler, “İslamı hastalık 

olarak tanımlıyor” diyebilirlerdi. Böyle bu suç duyurusundaki mantığını da anlamış gözüküyoruz. 

Eskiden ÇİLE ÇEKMEK’ten söz ediyorduk, şimdi birileri ZEVK, SEFA, KEYF ALMAK’dan söz 

ediyor. Oysa yakın geçmişte “UYUŞTURUCU” için “KEYF VERİCİ MADDELER” tanımı 

kullanıyordu. Demek ki, arada bir NESİL farkı var. Dahası sadece bir nesil farkı değil, “Din, Ahlak 

gelenek’den bağımsız, mücerret” bir BİREY olmanın getirdiği algı farklılaşması sözkonusu. Zaten 

artık kimliklerimizde bile GENDER yazdığına göre, ontolojik anlamda, dini anlamda tartışılan 

KADIN ve ERKEK ayırımının yerini, artık İBRAHİMİ GELENEKTE FUHŞİYAT olarak tanımlanan 

ve modern zamanlarda LGBT+ şeklinde tanımlanan “TÜREVLER” almış gözüküyor. Ve sonuçta 

Fuhşiyatı “Onur” olarak kabul eden, Mottoları “UTANMA!” olan, FAHİŞE ve İBNE’liği kendilerine 

sıfat olarak yakıştıran ve NAMUS ve İFFET alay konusu yapanları pozitif ayırımcılığa tabi tutan, 

“Cinsiyet”i “Toplumsal cinsiyet”le dönüştürme, yapısal olarak dönüştürmeyi hedefleyen “Cinsel 

yönelim” ve “Cinsel Tercih”i  meşrulaştıranları koruyan İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, CEDAW gibi 

sözleşmeleri savunanlardan Ahlak dersi alacağım (!?) hiç aklıma gelmezdi. 

 

11-Yazımdaki “Ter kokmak” tanımı, bu suç duyurusuna kadar hiç böyle anlaşılmadı. Biz, davamız 

için “gece-gündüz çalışırdık. Evet ter kokardık. Gecekondularda kiracıydık ve şimdi plazalara taşındık 

ve böyle oldu! Cephede savaşan askerler de ter kokuyor. Tarlada çalışan köylü, fabrikada çalışan işçi 

de. Hele Güneyde yaşıyorsanız. “Ağız kokusu” diyince sadece ağızda oluşan bakterileri hatırlayanlar, 

şu hadisi unutmuşlar demek ki; 

  Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’den rivayet edildiğine göre Rasulullah şöyle buyurdu: 

“Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu zaman kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. 

Şayet biri kendisine söver ya da kavga etmeye kalkarsa iki kere “Ben oruçluyum” desin 

Nefsim elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında 

Misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlu kişi yemesini içmesini, cinsel arzusunu benim 

rızam için terkeder. Oruç benim rızam için yapılan bir ibadettir. Her iyiliğin karşılığı on 

misli sevap olduğu halde orucun mükafatını ben vereceğim.” 
Buhârî, Savm 3; Müslim Sıyam 161,162; Ebu Davud, Savm 25; Tirmizi, Cuma 79, Savm 54; Nesâî, Siyam 42 

 

Bu çerçevede; KIYAMET GÜNÜNE HAZIRLIKLI OLMAK konusunda İmam-ı Şarani, dini 

uğruna dünyada ter dökmeyenlerin, din günü cehennem ateşi karşısında, ter dökeceklerini söyler: 

“Herhangi bir kimse kendisini yorarak olanca güç ve tâkatıyla Allah (c.c.)’ya itaate çalışmışsa o kimse 

kıyamet gününde az ter dökecektir, insanlar kıyamet gününde dökecekleri terler içinde yüzeceklerdir. 

Fazla terleyenler, dünyadayken kendisini yormayıp Allah (c.c.)’nun kendisini zengin ettiği hususlarda) 

cimri olanlardır. Bunlar dünyada bulundukları sırada az ter döken kimselerdir. “(İmam Şârâni, Büyük 

Ahidler, s.719) 

İmam Gazâlî (r.a.) da şöyle derdi: “Cehalet, gurur ve kendini beğenmişlikten kurtulan kimse, 

dünya musibetlerine tahammül etmekte meşakkat teri dökmenin, kıyâmet günündeki mahşer 
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yerindeki bekleme ve sıkıntı teri akıtmasından, iş bakımından daha kolay, zaman bakımından 

daha kısa olduğunu bilir.” Anlatılmaya çalışılan ter, bu ter’di aslında! 

O kasdedilen ter kokusu, yoksulken Hak rızası için harcayan ve gece gündüz davası için 

koşanların ter kokusudur ve övülen ter kokusu Allah katında Misk konusundan daha güzeldir. 

Biz eskiden eskiden!.. 

Üç Mübarek Damla: Kan, Gözyaşı ve Ter - Söz & Kalem Dergisi 

www.sozvekalem.com › Uc-mubarek-damla-kan-gozya... 

Bu makalede “... İslam davası uğruna terini, gözyaşını ve mübarek kanını dökmekten ...” söz 

ediliyor. Bu yazıda şu uyarı yapılıyor bu anlamda “Ahirette ise sadece mü’minler ‘terlerine 

bakılarak’ hakiki cennete ve cennetteki makamlarına kavuşacaklardır.” Plazalardakiler, 

kendilerini oraya götüren yolu, ter dökerek döşemişlerdi, ama onların başka hayalleri vardı. 

Bu eleştiri “AKP’nin Papatyaları” içindi ve KADEM bildiğim kadarı ile Kısıklı’da 

Cumhurbaşkanın evine yakın bir yerde bir villa da. Plazada da değiller. Sözün manası, merdiven altı 

derneklerde ter dökenlerin açtığı yoldan birileri, asıl gidilmesi gereken yere değil, kendi makam, 

mevki, servet arzularının peşinde Plazalara taşındılar! 

Burada “Kan dökmekten”, ya da kendi kendini yaralamaktan söz edilmiyor, “Göz yaşı”ndan 

bahsederken, herşeye ağlayan “ağlak biri”nden ve “herkesin anasını ağlatan” birinden ya da “Ter” 

derken, “hamamda / saunada terlemek”ten söz edilmiyor. 

AK Parti İzmir Milletvekili aday adayı Adnan Yılmaz, 22.5.2018’de “kavgayı, öfkeyi, nefreti, 

kenara bırakıp, dostluğu, sevgiyi ve geleceği, yeni doğmuş ve doğacak tüm bebeklerin yüreğine 

yazmak için onların dinini ve vatanı haçlılardan korumak için, onlarla birlikte büyüyecek bir 

Türkiye için ter dökme zamanıdır” diyordu. Burada kasdedilen mana da herhalde “Hamamda ter 

dökmek” ya da “Teri şişeye doldurup dökmek” anlamında değildi!? Bu mantık, “Kurtlar Vadisi” 

dizisinde, Zaza dayıya “kul hakkına giriyorsun, tevbe almadan cennete gidemezsin” diyen 

dervişin  sözü üzerine, Zaza dayının haksızlık yaptığı adamı getirtip “Hakkını helal et” diye işkence 

yaptırmasındaki mantığı hatırlatıyor. Böyle mantıksızca bir mantık da kurulabiliyor demek ki! 

 

Ğ-AŞAĞILAMA KASTI YOKTUR 
1-İFTİRA ETMEDİM, İFTİRA ETTİĞİM İDDİASI İLE İFTİRAYA UĞRADIM VE 

İFTİRA SUÇUNUN MAĞDURUYORUM “ÖZEL KAST ŞARTI”: 

Burada özel kast yoktur. Varolan özel kast, parti içinde olduğu düşünülen sapma, partini kendi 

emelleri yönünde istismar etmek isteyen çevrelere karşı bir uyarıdır.Huzurdaki dava ile ilgili olarak, 

aslında yazı çıktıktan sonra haftanın ilk yarısı hiçbir tepki oluşmamış, ardından, günler sonra, olay 

örgütlü ve sistematik bir şekilde abartılarak, troller üzerinden kışkırtılarak, media yönlendirilerek, hiç 

oluşmaması sözkonusu olan bir tepki ortaya çıkartılmış ve sonuçta iş bu noktaya gelmiştir. Dava 

sürecine ilişkin yaşananlar tamamı, merkezi ve örgütlü hareketlerdir ve toplumda oluşan infial ve tepki 

daha çok kurgulanmış bir olayla bir gazetecinin üzerinde baskı oluşturma girişimidir. Bu konu hala 

parti teşkilatları içinde ciddi bir tartışma konusudur. HAKARET SUÇU VE GENEL KAST ŞARTI: 

“Hakaret suçu genel kastla işlenebilen suçlardandır. Failde hakaret kastının bulunup bulunmadığı failin 

kullandığı sözlerden, failin davranış biçimlerinden, fail ve mağdur arasındaki kişisel bağdan ve faille 

mağdurun içinde bulunduğu toplumsal koşullar dikkate alınarak tespit edilmelidir.”  (TCK’da Hakaret 

Suçu / Devrim Aydın - https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/813305) 

 

2-“SUÇ UYDURMA SUÇU”: Şikayet dilekçelerinde “suç uydurma suçu” (5237 S. K. m. 271) 

işlenmektedir ve bunun kanıtı dava dilekçesinde mündemiçtir. Bu belgeler bu anlamda bir ikrar 

belgesidir. Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla masum bir 

kimseyi ceza soruşturması veya kovuşturmasına uğratmak ya da bu kimse hakkında idari yaptırım 

uygulanmasını sağlamak için hukuka aykırı bir fiil isnadı iftira suçunun maddi unsurunu 

oluşturmaktadır (TCK m. 267/1).  

 

3-“İFTİRA SUÇUNUN OLUŞMA ŞARTI”: “İftiraya uğrayan kimsenin belirli olması 

gerekir…”. Mübhem olamaz. “…Ortak hak ve menfaatte, beli bir grub ve eyleme dayalı bir 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/813305
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yorumda, kimin ne kadar maddi ve manevi zararının olduğunun tadat edilmesi gerekir”. 

“…Herkes eşit anlamda hak sahibi olamaz ve hiçbir topluluk için, zarar noktasında ‘kollektif 

onur’dan söz edilemez.”, “… kendisine hukuka aykırı eylem isnat edilen belirli bir kimse olması 

gerekir”  

 “Masum bir kimseye yetkili mercilere ihbar veya şikâyette bulunarak suç isnadında bulunmaya 

“şekli iftira”, bu kimse hakkında suçun maddi eser ve delillerinin uydurulması şeklinde isnatta 

bulunmaya da “maddi iftira” denilmektedir. 

 

4-HAKARET İSNADI: Hakaret, muhatabını aşağılamak için kullanılır. Mantıken, ahlaken ve 

hukuken bütün bir toplumu bir ahlaksızlıkla suçlamanın mantıklı bir tarafı yoktur. Peygamber 

evinde hainler olabildiği gibi, Firavunun sarayında Hz. Yusuflar, Hz. Musalar, Hz. Asiyeler, Hz. 

Haacer de olabilir. Mü’min bir kişiliğin böyle bir kastı ve ifadesi olamaz. Hakaret kasdı değil, durum 

tesbiti vardır. Fuhşiyata destek veren birilerine karşı, “yeşil sermaye” yani dindar iş adamları aile ve 

ahlakı korumak için ne yapıyor deniyor. Söz konusu kelimenin geçtiği cümlenin bazında Koç, 

Sabancı ve Eczacıbaşı’dan söz ediliyor. Devamında “Yeşil sermaye”den söz ediliyor. Siyasi bir 

çerçeveden söz edilmiyor o cümlede, Bu 3 Holdingin seçilme sebebi, “Toplumsal Cinsiyet”, 

“Cinsel yönelim” ve “cinsel tercih” konusundaki tavırlarıdır. Sponsor oldukları yayınlar ve 

eylemler, birlikte hareket ettikleri lobiler ve etkinliklerdir. Bunlar kamuoyunda tartışılan 

etkinliklerdir. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) ve Marina Abramović Institute 

(MAI), Şubat 2020'den itibaren 3 ay boyunca SSM'de gerçekleştirilen sergi bu anlamda uzun süre 

basında tartışma konusu oldu. 

 

5-AK PARTİ’Yİ, FETÖNÜN ZİHNİYET İKİZLERİNE KARŞI SAVUNMAK SUÇ MU? 

Burada ben AK Parti’yi savunma refleksi ile, ısrarla, bütünü sahiplenerek, FETÖ ile özdeşleştirerek 

ve ayrıştırarak bir ifade kullanmama rağmen, sanki bütünü hedef aldığım gibi iftira ile karşı 

karşıyayım. AK Parti genel başkanı Erdoğan’ın Genel İdare Kuruluna giderken elinde taşıdığı İstanbul 

sözleşmesi ile ilgili raporun müelliflerinden biri de bendim. “Faille mağdurun birleşmesi söz konusu 

olamaz. Bu nedenle failin kendisinden de söz ederek “X partisine oy veren bizler aptalız”, “Benim 

gibi X sendikasına üye olan herkes salaktır”, “Buraya geldiğimize göre hepimiz aptalız” biçimindeki 

ifadeleri hakaret suçuna vücut vermez.” (TCK’da Hakaret Suçu / Devrim Aydın - 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/813305).Bir kişinin oy verdiği bir partinin bütün 

üyelerini hedef alan olumsuz bir sıfatlama yapması düşünülemez.  

 

6-FİİL GERÇEKSE SUÇ İSNADI SÖZKONUSU EDİLEMEZ: “Hakarete konu fiilin doğru-

gerçek olması halinde faile ceza verilmez. Ancak bunun için isnatların hukuken tartışılıp ispatlanabilir 

nitelikte olması gerekmektedir. 5237 sayılı TCK’da sövme ve hakaret biçiminde bir ayrıma yer 

verilmemiştir. Niteliği itibariyle sövme oluşturan soyut ifade ve aşağılayıcı açıklamaların 

ispatlanması söz konusu olamayacağı için bu durum sanığın ispat hakkını sınırlamaktadır. İsnadın 

ispatının hangi mahkemede yapılacağına dair özel bir hüküm öngörülmemiştir. Bu nedenle CMK m. 

218’de öngörülen ceza mahkemelerinin ek yetkisi devreye girecektir. İspatlanması istenen hususların 

hakaret suçuna ilişkin yargılamayı yapan ceza mahkemesinin görevinin dışında kalması halinde CMK 

m. 218’e göre nisbi muhakeme yapılabileceği gibi bekletici mesele sayma yoluna da gidilebilir.” 

 

7-NEFRET İFADESİ VE HAKARET AYNI ŞEY DEĞİL VE DİNDE LANETLENENLERİN 

DİNDARLARCA SAVUNULMASI SUÇ OLUŞTURMAZ: Nefret ifadeleri ile hakaret söz ve 

ifadeleri zaman zaman karıştırılmaktadır. “İffet, Namus” dince de korunan değerlerdir. Dince 

ahlaksızlık sayılan bazı davranışları GERÇEKLEŞTİRME VE ONLARIN DESTEKLENMESİ dini 

metinlerde açıkça lanetlenir. Kur’an-ı Kerimde de bu konu, hem Lut (as) örneğinde, hem de başka 

vesilelerle konu edilir. Sonuçta 10 Emir’den biri bu konu ile ilgilidir. Ancak burada da İslam 

toplumlarında bir PARADOKS söz konusudur. Zina, Kumar, Riba, Yalan, Hırsızlık, Zulüm ve 

Alkol devlet tarafından örgütlenebilmektedir. Hatta LBGT+ yani “bu tür fuhşiyat ve bunların 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/813305
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türevleri” pozitif ayrımcılığa tabi tutulabilmektedir. Söylem olarak da, bunlara karşı olduğumuz eş 

zamanlı olarak söylenebilmektedir. 

Bu şikayet dilekçesi mantığı ile hareket edecek olursak, herhalde beni İsrail peygamberleri bugün 

yaşasaydı, şu ifadelerden dolayı onlar hakkında suç duyurusunda bulunmak gerekecekti: 

Eski Ahid Yeşaya 1 

“Sadık şehir nasıl fahişe oldu. O şehir ki; hakla dolu idi. Şimdi ise adam öldürenlerle dolu. 

Gümüşün curuf oldu. Reislerin asi, ortakları hırsız! Her biri rüşvet yiyor.. Öksüzün hakkını 

vermiyorlar. Ve dul kadının davasına sahip çıkmıyorlar..” Bu şeriatın sözlerini yapmak 

için onları tasdik etmeyen lanetli olsun ve bütün kavim amin diyecek”,  

Hoşea 4  

1 Ey İsrailliler, dinleyin RAB’bin sözünü, Çünkü RAB’bin davası var bu ülkede 

yaşayanlarla; “Yok olmuş sevgi, sadakat, Tanrı bilgisi. 2 Lanet, yalan, adam öldürme, 

hırsızlık, Zina almış her şeyin yerini. Zorbalık ediyorlar, Kan üstüne kan döküyorlar. 3 Bu 

yüzden ülke yas tutuyor, (…) Sen Tanrın’ın yasasını unuttuğun için, Ben de senin 

çocuklarını unutacağım. 7 Kâhinler çoğaldıkça Daha çok günah işlediler bana karşı, Onların 

onurunu utanca çevireceğim. 8 Halkımın günahlarıyla besleniyorlar, Onların suç işlemesini 

istiyorlar.  9 Halkın başına gelenler kâhinlerin başına da gelecek, Tuttukları yol yüzünden 

cezalandıracağım onları, Yaptıklarının karşılığını vereceğim. 10 Yiyecekler, ama 

doymayacaklar, Zina edecekler, ama çoğalmayacaklar. Çünkü RAB’bi dinlemekten 

vazgeçtiler.11 “Zina, yeni ve eski şarap insanın aklını başından alır.12 Halkım tahta puta 

danışıyor, Değneğinden yanıt alıyor. Çünkü zina ruhu onları saptırdı, Kendi 

Tanrıları’ndan ayrılarak zina ettiler.13 Dağ başlarında kurban kesiyor, Tepelerde meşe, 

aselbent, yabanıl fıstık ağaçları altında buhur yakıyorlar, Gölgeleri güzel olduğu için. Bu 

yüzden kızlarınız fahişelik ediyor, Gelinleriniz zina. 14 Fahişelik ettiklerinde 

kızlarınızı, Zina ettiklerinde gelinlerinizi cezalandırmayacağım. Çünkü erkekleriniz 

fahişelerle oynaşıyor, Putların tapınağında fahişelerle kurban kesiyorlar. Anlayışsız 

halk mahvolacak.  15 “Ey İsrail, sen zina etsen de, (…) Bırak onu! 18 İçkileri tükendi, 

Hâlâ zina ediyorlar; (…) 

 

İncil’de bir olay anlatılır. Şöyle: 

Luka 18 Ferisi ve vergi görevlisi 

“9-10 Kendi doğruluklarına güvenip başkalarına tepeden bakan bazı kişilere İsa şu 

benzetmeyi anlattı: ‘Biri Ferisi, (Ferisi Yahudileri  2. Tapınak Dönemi'nde (MÖ 515 - MS 

70) İsrailoğulları içinde doğan bir Yahudi toplumsal hareketi, düşünce okulu ve siyasi 

grubudur. MS 70'te 2. Tapınak'ın yıkılması ile birlikte Farisilerin inançları Rabbani 

Yahudiliğinakîdelerinin, ibadetlerinin ve ibadetlerde okunan metinlerinin kökenini oluşturan 

katı dindar bir topluluk) öbürü vergi memuru iki kişi dua etmek üzere tapınağa çıkmış11 

Ferisi ayakta dikilip kendi kendine şöyle dua etmiş: `Tanrım, diğer insanlar gibi 

soyguncu, hak yiyici ve zina edici olmadığım için, hatta şu vergi görevlisi gibi 

olmadığım için sana şükrederim. 12 Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün kazancımın 

ondalığını veriyorum. 13 ‘Vergi görevlisi’ ise uzakta durmuş, gözlerini göğe doğru 

kaldırmak bile istemiyor, ancak göğsünü döverek, `Tanrım, ben günahkâra merhamet et' 

diyormuş.14 ‘size şunu söyleyeyim, Ferisi'den çok, bu adam aklanmış olarak evine dönmüş. 

Çünkü kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan ise yüceltilecektir’.” 

Luka da bir başka olay anlatılır ve Vergi memurları günahkar olarak tanımlanır 

Luka 5/27-32 

“Sonra Levi, evinde İsa'nın onuruna büyük bir şölen verdi. Vergi görevlileri ve daha başka 

kişilerden oluşan büyük bir kalabalık onlarla birlikte yemeğe oturmuştu.Ferisilerle onların 

din bilginleri söylenmeye başladılar. İsa'nın öğrencilerine, "Siz neden vergi görevlileri ve 

günahkârlarla birlikte yiyip içiyorsunuz?" dediler.İsa onlara şu karşılığı verdi: "Sağlıklı 

olanların değil,hastaların hekime ihtiyacı var.Ben doğru kişileri değil, günahkârları 

tövbeye çağırmaya geldim." 

https://incil.info/YC2009/arama/Hosea+4:2
https://incil.info/YC2009/arama/Hosea+4:3
https://incil.info/YC2009/arama/Hosea+4:7
https://incil.info/YC2009/arama/Hosea+4:8
https://incil.info/YC2009/arama/Hosea+4:9
https://incil.info/YC2009/arama/Hosea+4:10
https://incil.info/YC2009/arama/Hosea+4:11
https://incil.info/YC2009/arama/Hosea+4:12
https://incil.info/YC2009/arama/Hosea+4:13
https://incil.info/YC2009/arama/Hosea+4:14
https://incil.info/YC2009/arama/Hosea+4:15
https://incil.info/YC2009/arama/Hosea+4:18
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0kinci_Tap%C4%B1nak_D%C3%B6nemi&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yahudiler
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kinci_Tap%C4%B1nak
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rabbani_Yahudilik&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rabbani_Yahudilik&action=edit&redlink=1
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Bu mesajda, vergi memurları “günahkarlar” ile birlikte anılıyor ve Hz. İsa onları tövbeye 

çağırıyor. Buradan Vergi memurlarına hakaret anlamı çıkartılabilir mi?  

 

H-İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, BASIN HUKUKU VE HAKARET 

“AVRUPA İÇİN BİR KAYNAKÇA VE EĞİTİM KILAVUZU”na göre  
“İfade Özgürlüğü, Basın Hukuku ve Hakaret” 

Kaynak: İfade Özgürlüğü, Basın Hukuku ve Hakaret - European Commission Şubat 2016 

https://ipi.media/wp-content/uploads/2017/01/FoE-MediaLaw-Defamation-TR_WEB.pdf 

 

Bu kılavuz, yargı ve kamu otoritelerinin eğitimi için oluşturulan bir rapordur. Ve bu huzurdaki dava 

ile ilgili önemli bölümleri ihtiva etmektedir. Bu kılavuzdan özet olarak konu ile ilgili bölümleri 

aktarıyorum. İç hukukla ilgili, gazete ve sorumlu müdürün avukatı olan kişi, aynı zaman da 

benim de vekaletime sahip olup, onun hazırladığı cevap metnindeki iç hukukla ilgili açıklamaları 

tekrar etmemek için, “Norm Hukuk” statüsünden AİHS ve AİHM ile ilgili sözkonusu refarsn 

kılavuzundan alıntıları takdim ediyorum: 

 

1-KİM İTİBARA ZARAR İÇİN DAVACI OLABİLİR? 

“Hakaret yasası sadece şahsi itibarı korumak için amaçlanmıştır. Bir “şahıs” bu hakkı korumak için 

davacı olabilir. Yani, belirtilenler itibarını korumak için davacı olabilir mi:  

1.1-Bir bayrak veya bir amblem?  

1.2-Bir makam (örn. Kral veya Başkan)?  

1.3-Bir kurum (örn. ordu)?  

1.4-Bir grup insan (örn. Bir dini mezhep)?  

1.5-Şahsi olarak hakarete uğramadı ise, bir topluluğa ait kişi (örn. dini topluluk)?  

1.6-Vefat etmiş bir kişinin hakaret edilmesi üzerine temsilcisi (örn. aile üyesi)?  

Her bir durumda cevap Hayırolmalı. Belirtilen hiç bir durumda şahsın kendi itibarı 

zedelenmemektedir. Potansiyel şikayetçi bir şahıs değildir. Yahut şahsi olarak hakarete uğramamıştır. 

(Kral veya dini bir topluluk üyesi) Veya hayatta değillerdir.  

Hakaret ile ilgili yasal düzenlemeler ifade özgürlüğüne potansiyel olarak ciddi bir tehdit 

yansıtmaktadır. (…)” 

 

2-“Uluslararası içtihat bilimi de hükümetlerin ve kamu yetkililerinin hakaret veya hakarete 

karşı dava açmaması görüşünü savunmaktadır. Örneğin İnsan Hakları Kurulu, “devlete 

hakaret” suçunun kaldırılması için çağrıda bulunmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 

hükümetler tarafından açılan hakaret davalarını tamamen hariç bırakmamışken, hükümetlerin 

basitçe kendi onurlarını korumak için hakaret davası açamayacağını belirterek toplumsal 

düzeni tehdit eden durumlarda kısıtlı olarak dava durumları bulunmaktadır. Birtakım ulusal 

mahkeme (örneğin Hindistan, Güney Afrika, Birleşik Krallık, ABD, Zimbabwe) de kamu yetkililerinin 

ve seçilenlerin hakaret için dava açması durumunu reddetmektedir.” Bu hassasiyet genel olarak 

siyasetçileri ve kamu otoritelerini kapsamaktadır. Buna özel bir örnek olarak şu olay yön göstericidir: 

“Bir aile yanlısı, dindar politikacı evlilik dışı ilişkide bulunmaktadır. Bu politikacı, hakaret için 

başarılı bir şekilde dava açamamalıdır. İlişkinin ifşasının itibarını zedeleyeceği doğrudur, fakat 

bu itibar hak edilmemiş bir itibardır. ”  

 

3-AİHM kararlarına göre, “Politik tartışma özgürlüğü çekirdek bir kavramdır ve demokratik 

değerden ayrılamaz; Öyleyse bir politikacıya karşı yapılan eleştirinin limiti özel bir bireye yapılandan 

daha geniş olmalıdır;  Politikacı kendini kasten bu pozisyona koymaktadır ve böylece eleştiriye karşı 

daha toleranslı olmalıdır. Politikacı kaçınılmaz olarak ve bilerek hem gazetecilere hem de toplumun 

geniş kitlesine karşın her sözü ve edimi ile kendisini yoğun bir incelemeye tabi tutmaktadır ve 

özellikle eleştiriye açık toplumsal ifadelerde bulunurken daha yüksek derecede tolerans göstermelidir. 

Ünlü dava New York Times v Sullivan’da şu kanıya varılmıştır: Kamu yetkililerinin hakarete 

karşın dava yürütmeleri için hakaret ile ilgili ifadenin yanlışlığını ve “asıl kötülük” durumunu 

https://ipi.media/wp-content/uploads/2017/01/FoE-MediaLaw-Defamation-TR_WEB.pdf
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da (örneğin sanığın doğruluk veya yanlışlığını düşünmeden veya yanlış olduğunu bilerek bir yalan 

yayınladığını) kanıtlaması gerekmektedir. Böyle bir kural ile, bahsi geçen kamu eleştirmenleri doğru 

olduğuna inandıkları yahut doğru olan eleştirilerini mahkemede kanıtlama kuşkusu veya kanıtlama 

masraflarına karşı endişe ile dile getirmekten engellenmiş olacaktır. Yasa dışı olmaktan çok öte 

düşünceler ile ifadelerde bulunmaya eğilimli olacaklardır. Böylelikle kural toplumsal tartışma türevini 

kısıtlayacak ve kuvvetini azaltmaktadır .. 

Demokratik bir sistemde siyasi otoritelerin yaptırımları veya ihmalleri sadece yargı ve 

yasama yetkilileri için değil ayrıca basın ve toplumsal görüş için de yoğun incelemede olmalıdır. 

Üstelik hükümetin sahip olduğu dominant pozisyon, özellikle muhaliflerinin ya da basının gayri 

meşru saldırı ve eleştirilerini yanıtlamak için diğer vasıtalar mümkün iken, cezai takibat 

işleminde kendini kısıtlamasını gerektirmektedir.” 

 

4-GAZETECİ VE DAVACININ KUVVET EŞİTLİĞİ SORUNU: Ünlü “McLibel” vakasında, 

fast-food şirketi McDonald’s iki İngiliz çevre aktivistini şirketin et temin etme uygulamalarını eleştiren 

broşür yaymalarının ardından iftira dolayısıyla dava etmiştir. İngiliz hukuk tarihinde böylesine uzayan 

bir davada iki aktivistin çoğu zaman (iftira davalarında ücretsiz hukuksal yardım bulunmadığından 

dolayı) kanuni temsilcileri bulunmamıştır. McDonalds kazanmıştır ve aktivistler, vakalarını AİHM’ye 

taşımışlardır. Mahkeme, yöntemsel eşitliğin yetersizliği ve tazminat kararının aşırılığından dolayı 10. 

Madde’nin ihlal edildiğini belirtmiştir. Taraflar arasında “kuvvet eşitliği” bulunmamaktadır. 

(Steel ve Morris vs. Birleşik Krallık, Uygulama No. 68416/01, 15 Şubat 2005, Mahkeme Kararı.) 

Burada mahkemenin tartıştığı diğer konu şu: Peki ilk olarak şirketlerin hakaret davası açmasına 

izin verilmeli midir? McDonald’s “itibar hakkına” nasıl bir şahıs gibi sahip olabilir?  

Bu açıdan huzurdaki soruşturmaya baktığımızda, bir gazeteci karşısında, 81 ildengönderilen şikayet 

dilekçeleri, Genel Merkezde açılan bir tazminat davası, Meslek örgütünün açtığı soruşturma, bir başka 

sosyalist partinin suç duyurusu, parti sözcüsü, Parti genel sekreterinin açıklaması, genel başkanın 

konuyla ilgili açıklaması, karşısında tek başına, ceza ve tazminat baskısı altında, malum medianın 

ambargosu ile sesi kısılmaya çalışmaktan öte, media linçine tabi tutulmaya çalışılan bir gazeteci, ciddi 

anlamda, bu müracaat açısından ciddi anlamda  “Kuvvet eşitliği” sorununu beraberinde getirmektedir. 

AİHM kararlarında ısrarla vurgulanan konu şudur: “ ... özgür politik haberleşmenin muhafaza 

edilmesini garantilemektedir, bu özgürlük olmaz ise Anayasa tarafından garanti edilen diğer 

haklar içeriksizleşecek, temsilci kurumlar boş kovanlara dönecek ve tüm yasal ve politik 

düzenimizin zemini olan demokratik meşrutiyetimizin ilkesi ... tamamen sahte olmuş 

olacaktır.Gerçek demokrasi ancak politik, ekonomik ve sosyal, ideoloji ve felsefelerin takas kurumu 

olduğu ve basının önemli rolü olduğu taktirde gelişecektir. Bu takas kurumlarının kapatıldığı gün 

demokrasinin ölüm çanlarının çaldığı gün olacaktır.” 

İfade ve konuşma özgürlüğü öncelikle sadece vatandaşların seçtiklerini yazıp konuşmaları 

özgürlüğünden değil, aynı zamanda toplumun ihtiyacı olanı dinleyip okuma özgürlüğünden 

oluşmaktadır. (…) Yönetilenin rızası sadece rızanın özgürce olması değil aynı zamanda çeşitli ve 

muhalif kaynaklardaki bilgilerin en geniş olası dağıtımının yeterli bilgi ve tartışma için yardımcı 

olması zemini üzerinde olması anlamına gelmektedir. (...) Hükümetin eylemlerine karşı eleştirel 

ve zayıflıklarını ifşa eden politik partilerin görüşlerinin, fikirlerinin ve haberlerinin yayınlarının 

serbest olması gerekmektedir. Hükümetin toplumun zihniyeti üzerinde himaye üstlenmesi 

engellenmelidir. 

AİHM sert bir dille verilen kararda, daha önce yaşanan bir Türk davasında (Pakdemirli)sözlerini 

tekrarlamıştır ve Otegi Mondragon’u haklı bulmuştur:: “...Kral’ın politik tartışmada nötr bir 

pozisyona sahip olması, hakem olarak ve devlet birlikteliğinin bir sembolü olarak rol sahibi 

olması, tüm resmi görevlerini uygulaması veya (mevcut davadaki gibi) simgelediği devletin 

temsilcisi olarak rol elde etmesi gerçekleri üzerine eleştirilerden korumamalıdır, özellikle 

devletin anayasal yapılarına (monarşi dahil) meşru bağlamda meydan okuyan kişiler 

tarafından... kralın İspanyol Anayasası altında özellikle ceza hukuku ile alakalı konularda 

kendisi olarak olası kurumsal ve hatta kendi tarafından devletin lideri pozisyonu ile gelen kişisel 

itibarına karşı saygıya bağlı sembolik sorumlulukları açık tartışmaya engel olmamalıdır.” Bu 
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durum, iktidar partisi yetkilileri açısından da dikkat edilmesi gereken bir tutuma işaret 

etmektedir. Burada kurgulanan ana tema şudur: Τoplumsal ilgi nedir? Kamu yararı sözkonusu 

olduğunda basın özgürlüğünün limitini, özellikle politikacılara karşı en  geniş anlamda yorumlayan 

ve bu konuyu farklı kılan anlayışın temel saik’i nedir?  

 

5-GERÇEKLER VE DEĞER YARGILARI: AİHM’nin “gerçekler” ve “değer yargıları”nı 

birbirinden ayıran sağlam bir doktrini bulunmaktadır: “Doğrular” ve “değer yargıları” arasında 

dikkatli bir ayrım yapılmalıdır. Doğruların varlığı göz önüne serilebilir, fakat değer yargıları 

kanıt sunulmaya yatkın değildir... Değer yargıları ile ilgili olarak (doğruluğunu kanıtlamak için) 

bu gereksinimin yerine getirilmesi imkânsızdır ve görüş özgürlüğünün kendisini çiğnemektedir.”  

 

6-MAKUL YAYIN KRİTERİ:AİHM hukuk sistemi, bir yayının makulolması durumunda 

tamamen doğru olmasa da meşrulaştırılabileceği kriterini geliştirmiştir. “Makul olmak” sözünü 

tanımlayabilecek birkaç husus bulunmaktadır: Gazeteci, ifadelerinin gerçekliğini kanıtlamak için iyi 

niyet ile çaba göstermiştir ve gerçekliğine inanmıştır. Hakaret içeren ifadeler resmi bir rapor içerisinde 

bulunmaktadır ve gazeteci raporda bulunan tüm ifadelerin gerçekliğini kanıtlamak zorunda değildir. 

Konu toplumsal bir sorun ve ilgi içermektedir. Şikayet edilen ifade bir gerçek değil fakat bir görüş 

ifadesidir. Makul olarak gerçekçi bir zemine dayanması beklenebilir fakat bunun kanıtlanması gerekli 

değildir.  

 

I-MATUFİYET KONUSU 
Mağdurun kim olduğu belirlenmedikçe, onur, şeref veya saygınlığın rencide edildiğinden söz 

edilemeyecektir. Mağdurla faili sıfatı birleşirse, hakaret suçundan söz edilemez. Her ne kadar 

kendi kendine iftira suç yüklenme sayılıyorsa da, hakaretin bu şekilde işlenmesi mümkün 

değildir. 

Matufiyet şartı, açıkça kanunda yer almamakla birlikte, Yargıtay içtihatlarıyla hukukumuza 

girmiştir. Yerleşik Yargıtay içtihadlarına göre, Matufiyet şartı içtihatlarda adı, sanı, kimliği belli 

olmasa da ona yöneldiği konusunda kuşku bırakmayacak şekilde ithamlara, yönelimlere yer 

veren ifadeler olarak kabul edilmektedir.  

 

1-GENEL OLARAK HUKUK’A  GÖRE “MATUFİYET” ŞARTI  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ek 11 No’lu Protokol’de ise bireysel başvurunun kapsamı 

genişletilmek suretiyle bireyler yanında tüzel kişiler, hükümet dışı örgütler ile ferd topluluklarının da 

başvuru yapması kabul edilmiştir (AİHS md.34).  

Tek dilekçe ile dava açma koşullarının olup olmadığı idari yargı yerlerince re’sen incelenir (Re’sen 

Araştırma ilkesi (İYUK md.20/1)). Tek dilekçe ile açılan dava dilekçesi ve ekleri İYUK’un “ilk 

incelemeye ilişkin hükümleri” (İYUK md.14/6)11 dikkate alınarak incelenir.  

İşlemlerden birisi hakkında verilecek kararın diğerini etkilemesi halinde işlemler arasında sebep-

sonuç ilişkisinden söz edilir. Dolayısıyla işlemlerden birisi yapılmasaydı, buna bağlı olarak diğer işlem 

de yapılmayacak idi ise, işlemler arasında sebep-sonuç ilişkisi ve (uygun) illiyetten (nedensellik 

bağından) söz edilebilir. 

Söz, yazı ve fiilde matufiyet konusunda (duraksamadan, şüpheye yer bırakmayacak şekilde 

doğrudan  anlaşılabilir / ayırt edilebilirlik) sözkonusu değil. Yazı yayınlandıktan sonra 3 gün kimse 

bir eleştiride bulunmadı. 3. Gün bir gazeteci işaret fişeğini çaktı ve bir başka gazeteci sosyal 

media’daki trollerin bana saldırı hazırlığı içinde olduğunu söyledi. Bir andan konu sosyal mediada 

Trend Topic oldu. Gece yarısı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik devreye girdi, bir gün sonra AK parti 

genel sekreteri, ondan sonra AK Parti Kadın Kolları. Duraksamadan, şüpheye yer bırakmayacak 

şekilde ve doğrudan suçlamadan muhatabının anlaşılması gerekirken işlerin bu noktaya gelmesi için 

nerede ise bir hafta geçti ve bu süreçte AK Partili patronların kontrolündeki Media’da benzer 

başlıklarla tekrar topyekun bir saldırı başlatıldı. 
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Müştekilerin bu konudan yeni haberdar oldukları düşünülemez. İletişim Daire Başkanlığı, Basın 

müşavirleri, Basın kupür derleme ajansları zaten bu bilgileri günü gününe bu haberleri servis ediyor. 

Taşradan gelen bir talep de yok. Taşraya talimat veren bir merkez var. 

Matufiyet olarak da ifade edilen bu durumda önemli olan hakaretin kime yöneldiğinin tesbit 

edilebilir olmasıdır. Mağdurun belirlenmesi başlıklı TCK m. 126’da , “Hakaret suçunun işlenmesinde 

mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve 

mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve 

hem de hakaret açıklanmış sayılır.”  

 

2-AİHM KARARLARINA GÖRE KİŞİ YA DA GRUB BÜTÜNÜ KAPSAMAZ AİHM, 

Grigoriades /Yunanistan kararında mecburi askerlik görevini yapan bir kişinin komutanına gönderdiği 

hakaret içeren mektuptan dolayı orduya hakaret suçundan mahkum edilmesini Sözleşme’ye aykırı 

bulmuştur.(AİHM’in Grigoriades / Yunanistan kararı için bkz. Vahit Bıçak: Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, Liberal Düşünce Topluluğu Yayını, Ankara, 2002, s. 30.) 

ÖRNEK OLAYDA, “FETÖ’NÜN ZİHNİYET İKİZİ AKP’LİLER”DEN, “AKP’NİN 

PAPATYALARI”DAN SÖZ EDİLMEKTEDİR. 

Bir kişiye ya da gruba hakaret edilmesi, bu kişinin mensup olduğu gruba, topluluğa ya da kuruma 

da hakaret edildiği anlamına gelmez.  

Benim yazımda MATUFİYET açısından hedefte kim var? 

2.1-AK Parti mi? AK Partili kadınlar mı, erkekler de dahil mi? Erkeklere “Fahişe” denmiş 

olabilir mi? “Fahişe ve türevleri” derken maksat LGBT+’liler olamaz mı? 

2.2-AKP’liler kim ya da kimler? Çünkü ifade şöyle:  

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! 

AKP’liler, “FETÖ’nün zihniyet ikizi, ANAP’ın Papatyalarına özenen Erguvani AKP’liler” 

olarak tanımlanıyor. AKP’nin “Papatyaları” kimler? 

2.3-Koç, Sabancı ve Eczacıbaşı kime sponsor oluyor, destek veriyor? LGBT+ değil mi? “BU 

FAHİŞE VE TÜREVLERİ”, KOÇ SABANCI VE ECZACIBAŞININ SPORSOR 

OLDUKLARI LBGT’LİLER DEĞİL Mİ? 

2.4-Sosyalist bir parti olan Halkın Kurtuluş Partisinden bir grub kadın, “sözleşmeyi savunan 

bütün kadınlara bütün kadınlara fahişe dediğimi” iddia ediyor. Onlar “biz fahişeyiz“ diyenleri 

savununca bir şey olmuyor, onları tanımlamak için BU FAHİŞE VE TÜREVLERİ diyince 

birileri ayağa kalkıyor.  

2.5-Peki niçin 4 gün sonra, 3. Gün Troller harekete geçtikten sonra, “Bilinen media” ve Parti il 

teşkilatlarını harekete geçiren lobi hangi lobi? 

2.6-Halkın Kurtuluş Partisi bile kendine bir pay çıkartırken KADEM ve diğer sözleşmeye 

destek veren STK’lar sessiz kalıyor. 
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2.7-Niye sadece AK Parti kadın kolları ”fahişe” kelimesine takılıyor? “Bu Fahişe ve 

türevleri”, türevleri üzerinden de sadece kadınları değil başkalarını da kapsaması gerekirdi. 

2.8-Ben Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesiyim. TGC, 20 Ağustos 2020 tarih ve 309/E-63 

sayılı yazısı ile (Yazı EK:B-9’te) Yeni Akit Gazetesi’nde yayınlanan 27 Temmuz 2020 

tarihli  “AKP’nin Papatyaları” ve 13 Ağustos 2020 tarihli “İnanmamanız gerekmez mi 

idi?” köşe yazılarımda Kadın, Cinsel Yönelim ve Cinsel Kimlik maddelerini” ihlal ettiğim 

konusundaki şikayetleri 10 Ağustos 2020 günlü toplantısında görüşmüş ve yakınmalar sebebi 

ile soruşturma açmış ve savunmamı talep etmiştir. İnancım gereği, Kur’an-ı kerim’de ve diğer 

mukaddes kitaplarda ve metinlerde lanetlenen bir davranışı eleştirdiğim için savunmam 

istenmektedir. “Fahişeyiz” diye pankart açanlar, namus ve iffete, ahlaka meydan okuyanlar, bu 

değerleri savunanlara hesap sormaya çalışmaktadır, bu anlayış çerçevesinde. Bu güne kadar 

“FAMİNİSTİZ, FAHİŞEYİZ” diye pankart açanlardan, Devlete, Ahlaka, namusa kutsal 

değerlere meydan okuyanlardan hiçbir siyasi hareket ya da tanınmış hiçbir kadın derneği, ya da 

basın kuruluşu, siyasi partilerin kadın kollarından şikayetçi olunmamış, dava açılmamıştır ve 

“topyekun bir hareket” ortaya konulmamıştır. 

 

3-İSNAT EDİLEN SUÇ 

BURADA FAHİŞELİĞİ MEŞRULAŞTIRAN BİZ FAHİŞEYİZ DİYENLERE YÖNELİK 

FAHİŞE KELİMESİ KULLANILMAKTADIR VE TÜREVLERİ DE “+”YI İFADE ETMEKTEDİR. 

ZATEN BUNU ONUR KABUL EDEN BİRİNE BU SÖZÜN SÖYLENMESİ SUÇ TEŞKİL 

ETMEDİĞİ GİBİ, ZATEN İSLAM DA VE TOPLUMDA FAHİŞELİK OLARAK TANINAN FİİL, 

YAZI KONUSU OLAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDE KORUNMAKTA VE BU 

TOPLULUKLAR POZİTİF AYIRIMCILIĞA TABİ TUTULMAKTDIR. 

Kaba ve nezaketsiz söz ve davranışlar hakaret suçunu oluşturmaz. “Terbiyesiz, saygısız, riyakar, 

yalancı” vb. sözler hakaret suçu oluşturmaz. Örneğin, kişinin ayakkabılarını çıkartıp ayaklarını 

masanın üzerine koyması veya bağırarak konuşması hakaret sayılmaz. “İşyerimden defol git” demek 

nezaketsiz bir davranış olup hakaret değildir. Kıyafet alan birine, “bu kıyafet size olmaz, siz 

şişmansınız” demek hakaret değildir. 

Hakaret suçunun oluşmasına neden olan sözlerin tek tek kanunda sayılması imkansızdır. Suçun 

vücut bulması için kişinin onur, şeref veya saygınlığını rencide edecek somut bir fiil veya olgu isnat 

edilmeli veya sövme yoluyla kişinin onur, şeref veya saygınlığına saldırılmalıdır. Görüldüğü üzere, 

hakaret suçunda önemli olan kişiyi rencide eden, toplum içinde değersizleştiren fiillerin 

cezalandırılmasıdır. 

Bir kişiye açık açık “şerefsiz”, “haysiyetsiz”, “geri zekalı”, “aptal”, “hayvan”, “müsvedde” vb. 

gibi sözler söylemenin hakaret suçunu oluşturacağı kuşkusuzdur. 

Kişiye isnat edilen somut olgu kişinin mevcut fiziksel veya psikolojik bir özelliğine vurgu yapsa da 

hakaret suçunu oluşturur. Örneğin, aksayarak yürüyen birine “Allahın topal adamı” demek, gözü 

görmeyen birine “kör herif” demek hakaret suçunun oluşmasına neden olur. 

Hakarete uğrayanın kişisel özellikleri dışında kalmak şartıyla kendisine isnat edilen fiil veya olgu 

ispatlandığı takdirde hakaret suçu oluşmaz. Örneğin, “sen Ayşe’nin eşyalarını çaldın” denildiğinde, bu 

olgu ispatlanırsa hakaret suçu oluşmaz. Fakat, daha önce işlediği bir hırsızlık suçundan sabıkalı olan 

kişiye, “sen hırsızsın” demek hakaret suçudur. 

Hakaret suçunu teşkil eden fiiller, sözle işlenebileceği gibi yazı, şekil, görüntü, el işareti veya 

mimiklerle de işlenebilir. Örneğin, bir kişinin çalışma masasına insan dışkısı koymak. 

3.1-Burada fahişeler artık Devlete, millete meydan okuyor, siz neredesiniz anlamında 

bir nida var 

3.1.1-Beddua niteliğindeki sözler hakaret suçunu oluşturmaz. Örneğin, “Allah seni 

bildiği gibi yapsın”, “Allah belanı versin”, “Cehenneme kadar yolun var” “Allah 

çocuklarından çıkartsın” gibi sözler beddua niteliğinde sözler olduğundan Yargıtay 

tarafından hakaret suçu olarak kabul edilmemektedir. 

3.1.2-Yargıtay, isim belirtmeden “hırsız var” diye bağırmayı hakaret suçu 

saymamıştır. Çünkü, söz konusu durumda suçun unsuru olan “matufiyet” unsuru (suçun 
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bir kişiye yöneltilmesi) gerçekleşmediğinden sanığa hakaret suçu nedeniyle ceza 

verilmemesine karar vermiştir. 

 

4-SİYASETÇİLERİN TAHAMMÜL YÜKÜMLÜLÜKLERİ normal insanlardan daha 

fazladır. Eleştiri yapan gazeteci ya da STK temsilcisi ile bu daha fazladır. Eğer konu “Kamu 

yararı” gözetilen bir konu ise ve aynı konu, toplumda yaygın bir yakınma sebebi ise bu en üst 

seviyede bir töleransı, politikacıya en üst seviyede “tehammül yükümlülüğü” getirir. Burada 

politikacılar da dahil, sorumlu olan işadamı ve diğerlerini de kapsayacak bir dille “’Fahişelere 

pozitif ayırımcılık’ uygulayarak, Milletin namusunu, iffetini, şerefini beş paralık ettiniz” demek 

bu anlamda en üst seviyede tölerans gerektiren bir durum olacaktır. 

Kamuoyu tarafından yaptıkları işler nedeniyle bilinen, tanınan kişilere (Örneğin, futbolcular, 

sanatçılar, özellikle politikacılar) yönelik eleştiriler, normal kişilere yöneltilen eleştirilerden daha 

sert ve ağır olabilir. Bu kişilerin normal kişilere göre eleştiriye daha açık olmaları ve eleştiriye 

tahammül etmeleri gerekir. Bir siyasetçiye, “senden bu memlekete hayır gelmez, bütün 

memleketi sattın” demek ancak ağır eleştiri olarak nitelenebilir, ama hakaret değildir. 

 

İ-SÜREÇLE İLGİLİ MÜŞTEKİ İDDİALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
1-SÜREÇLE İLGİLİ MÜŞTEKİLERİN İDDİALARI ÇELİŞKİLİDİR 

2 Siyasi parti, birden  tüm ülkede, talimatla, aynı formatta dava açmıştır. Burada yönetimdeki parti 

açısından Parti sözcüsü, Partinin genel sekreteri, Parti Kadın Kolları başkanı ve Cumhurbaşkanı 

olan Parti genel başkanının ifadeleri, kamu oyunda yargıya baskı şeklinde anlaşılmıştır. 

Şikayet dilekçesinde “Fahişe” konusuna odaklanılırken, eş değer bir ifade olan “Türevleri” konusu 

görmezden gelinmiştir. “Bu” , “münhasır” bir ifade iken ve burada “AKP” vurgusu yapılırken, bu 

durum sorgulanmamıştır. Bu da iyi niyetle açıklanamaz. Yıllardır yazdığım yazılarda, bu AKP 

vurgusunu hep “farklı ve özel anlamda” vurguladım. “Bütünü” değil, bu kesimi “sureti haktan 

gözükenbozguncu bir azınlık” olarak ifade etmeye çalıştım. Düşünmek ve sormak gerek, Kim, 

şimdi, neden, bunu cinsiyetçi bir yaklaşımla bütüne şamil görmek istemektedir? 

Kişiler özgür iradeleri ile birden fazla yerde dava açabilirler. Ancak örnek uygulama Hakkın kötüye 

kullanılması şeklinde değerlendirilebilir ve hukukun saygınlığı ve tartışmalardan uzak tutulması 

açısından yargının üzerinde şaibe oluşmasına sebeb olabilir. Bu anlamda bu tavır Ülkemiz, siyaset ve 

yargı açısından talihsiz bir olay olarak not edilecektir.  

Aynı kurumun, aynı konuda, aynı kişi hakkında açtığı birden fazla dava, davacı tarafın olay ve 

hukuk konusundaki durduğu yeri ve tavrını ortaya koyduğu için bu konunun bütüncül olarak “efradına 

cami, ağyarına mani bir şekilde ele alınması gerekir.  

2-Karşılıklı Hakaret Suçu / Bütün bir toplumun alnına GENDER damgası vuruldu ve hepimize 

BİREY dendi. AİLE’nin parçalanması ve LGBT’nin şahsında “Ahlaksızlığın pozitif ayırımcılığa 

tabi tutulması” toplumda genel bir infiale sebeb oldu. Bu tartışmanın odağında, bu anlamda AK Parti 

içindeki AKP’liler eleştiri konusu oldu. Yasaya göre göre hakaret suçunun iki kişi tarafından 

karşılıklı işlenmesi halinde “karşılıklı hakaret suçu” meydana gelir. Karşılıklı hakaretin aynı zaman 

diliminde gerçekleşmesi şart değildir. Örneğin, medya yoluyla kendisine “maymun” denildiğini 

öğrenen bir kişinin de karşı tarafa bir gün sonra “yarasa” demesi halinde karşılıklı hakaret 

suçu meydana gelir. Burada tekrar PARADOKS’a dikkat çekmek gerekmektedir. FAHİŞE’liği 

meşrulaştıran, onlara pozitif ayırımcılık ön görülen düzenlemelerin geri çekilmesini engellemeye 

çalışanlar ve bu konuda “Fahişeyiz” diye pankart açanların oluşturduğu, bu fuhşiyatı “ONUR” olarak 

topluma dayatanların eleştirilmesi. Dava konusu yazı ışığında davaya konu davacı tarafın 

iddialarını ele aldığımızda, ortaya nasıl bir sonuç çıkmaktadır. Burada Hukukun 

koruduğu/koruması gereken taraf hangisi olmalıdır! 

2.1-Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve 

saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf 

olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı 

durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir.Kamu görevlileri 

veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu 
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bağlamında değerlendirilmemesi,sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide 

edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması 

gerekmektedir. 

2.2-Kamu Görevlisine “Kimsiniz Lan Siz” Demek Hakaret Değildir.  Bu anlamda “Fahişelere 

pozitif ayırımcılık yapmak da ne lan, siz Fahişe misiniz” desem bu bile suç olmaz. 

2.2.1- “(…)Katılanların olay anlatımında, sanık …’nın katılanlara “kimsiniz lan siz” 

şeklinde sözlerle hakaret suçunu işlediği beyan edilmiş ise de, anılan sözlerin 

katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici ve 

nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve yalnızca bu eylemle hakaret suçunun 

oluşmaması karşısında, sanığın katılanlara karşı ne şekilde hakaret suçunu işlediği, suç 

teşkil eden eylemlerinin nelerden ibaret olduğu, denetime olanak verecek şekilde 

katılanlara açıklattırılıp kararda tartışılmadan, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle 

sanık hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 18. Ceza 

Dairesi - Karar:2020/1765). 

2.2.2-Aynı Zaman Diliminde Birden Fazla Kişiye Hakaret Etmenin Cezası 

“Sanığın, icra takibi sırasında avukat olan mağdur ile icra müdür ve katibi olan 

katılanlara benzer hakaret sözlerini ayrı ayrı söylese de, bu sözleri aynı olay 

çerçevesinde çıkan tartışmada, aynı sebeple ve araya zaman aralığı girmeden bir suç 

işleme kararı ve kastı ile söylemesi nedeniyle, TCK’nın 125/3-a. maddesiyle 

belirlenecek cezanın anılan Kanunun 43/2. maddesi uyarınca artırılması gerekirken, iki 

ayrı mahkumiyet hükmü kurulması hukuka aykırıdır” (Yargıtay 18. Ceza Dairesi - 

Karar: 2016/19451). 

O zaman diğer AK Parti ilçe teşkilatları da dava açsaydı. Ya da il teşkilatları suç 

duyurusunda bulunduğu gibi, madem bu meşru bir hukuk yolu ise, sadece genel başkanlık ya da 

genel merkez değil, il teşkilatları da dava açsaydı. Onlar da bu konuda acı çekmiş, üzülmüş 

olmaları gerekir. Yargıya baskı kastı mı? Suç duyurusuna imza atanlar kişisel olarak suçlamamı 

yapıyorlar, ceza mı talep ediyorlar. Ben biliyorum doğuda bir ilde bir hanımefendiye zorla 

ağlatarak imza attırmışlardır ve o hanım eve gittiğinde babası yaptığı işten dolayı elini 

öptürmemiştir. Çünkü suç duyurusu talimatla ve mobing sonucu vuku bulmuştur. Yeminli 

şahidlik ile bu gerçek ortaya çıkacaktır. 

Ortada toplumda çok ciddi yakınmalara sebeb olan bir sözleşme ve ortaya çıkan toplumsal 

sonuçlar üzerinde infial oluşma noktasında biz gazetecinin, aynı zamanda bir Aile konusunda da 

sivil toplum sözcülüğü yapan bir kişinin somut olay ve gerçeklik çerçevesinde, 1. Derecede 

sorumluluk taşıyan bir siyasi hareket içinde bu işin asıl sorumlularına yönelik bir eleştiri 

sözkonusu iken, bu sözleri bütün bir teşkilata yönelikmiş gibi gösterme durumu ile karşı karşıya 

kaldım. 

2.2.3-Şikayet Hakkının Kullanılması Hakaret Suçuna Vücut Vermez! 

Belediye başkanı olan katılan hakkında, Denizli Valiliği’ne vermiş olduğu 

dilekçesinde belirttiği ifadelerin, Anayasal şikayet hakkı ve TCK’nın 128. maddesinde 

düzenlenen iddia dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, yine halk arasında katılan için 

sarfettiği “zübükzade başkan” sözünün de, sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak 

kabul edilemeyeceği, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, 

eleştiri niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurları somut olayda 

oluşmamıştır (Yargıtay 18. CD. 2015/12196 karar). 

 

J-SİYASETÇİYE HAKARET SUÇU  
1.1-“Terbiyesizlik, Pislik Yapma, Erkeksen Yüzüme” Söyle Hakaret midir? 

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve 

saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi 

olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa 

yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında 
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değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte 

somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. 

Olay günü sanığın, müştekiye söylediği kabul edilen “terbiyesizlik yapma, pislik yapma 

erkeksen gel yüzüme söyle” şeklindeki sözü, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide 

edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve 

dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmamıştır (Yargıtay 18. Ceza Dairesi - Karar: 

2018/14490). 

1.2-“Terbiyesiz, Riyakar, Yalancı” Hakaret Değildir 

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve 

saygınlığı olup bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi 

olup zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa 

yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında 

değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte 

somut bir fiil veya olgu isnadını oluşturması gerekmektedir. Olay günü sanığın, “sen çok 

terbiyesiz, riyakar, yalancı birisin Nejdet Çene suratına da söyledim, yine söylüyorum. Din 

tüccarlığı yapıyorsun, dini alet ederek kendini haklı gösterme çabalarında bundan biraz adam 

ol, bazı insanlar iki taraflı oynar, ama sen her taraflı oynuyorsun” şeklinde ve kaba hitap tarzı 

niteliğindeki sözlerinin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması 

nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi, 

bozma nedenidir (Yargıtay 18. Ceza Dairesi - Karar: 2019/11986). 

1.3-Şarta Bağlı Sözler Hakaret Suçu Oluşturmaz 

Katılanın sanığa göndermiş olduğu mesajda hakkını helal etmeyeceğine yönelik ifadesine 

sanığın “…bende hakkın varsa Allah rızası için etme, edersen şerefsizsin…” diyerek 

karşılık verdiğinin anlaşılması karşısında, isnadın şarta bağlı veya bir olasılık halinde dile 

getirildiği, hakaret etme kastıyla hareket edilmediği gözetilmeden sanığın mahkûmiyetine karar 

verilmesi hukuka aykırıdır (Yargıtay 18. Ceza Dairesi - Karar: 2016/14515). 

1.4-Gazetecilik, Habercilik ve Hakaret Suçu 

Gazeteci sanık tarafından hazırlanan “Grup Şantajı” başlıklı haberde, flulaştırıldığı halde 

katılana ait olduğu anlaşılan ve katılanın bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği anı gösteren 

fotoğrafların, katılanın toplum nazarında ahlaki değerlerden yoksun bir kişi olarak 

algılanmasına neden olacak ve okuyucuda kesin kanaat oluşturacak biçimde, hiçbir nesnel 

olguya dayanmayan abartılı ve küçültücü bir üslupla, “….nin grup seks yaparken poz verdiği 

fotoğraflarla başı derde girdi. Alkollüyken seviştiği kadınlar, şimdi kendisinden 100 bin YTL 

istiyor. ….nin marjinal hayatı başına iş açtı! Şarkıcı, geçtiğimiz yıllarda bir bar çıkışı kız 

arkadaşlarıyla eve gitti. Aşırı alkol alan …. kızlarla grup seks yaptı. Bu sırada fotoğraf 

makinesine pozlar da veren ….ye bu gecesi pahalıya patladı! Gruptaki kadınlardan biri, 

elindeki fotoğraflarla şarkıcıya şantaj yapmaya başladı…” şeklindeki ibarelerle beraber 

yayınlanması karşısında, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide eden sanık hakkında, 

hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, dosya kapsamına uygun düşmeyen 

yazılı gerekçelerle, sanığın beraatine karar verilmesi hukuka aykırı olup bozma nedenidir 

(Yargıtay 12. Ceza Dairesi - Karar : 2014/10228). 

1.5-Hakaret Suçunda Tanık Beyanı 

Yargılamanın en önemli ilkelerinden biri olan “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi uyarınca, 

sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir 

kesinlikle ispat edilmesidir. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılmamış olaylar 

ve iddialar sanık aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkumiyeti 

yargılama aşamasında toplanan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu 

ispat hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Bu 

açıklamalar ışığında, somut dosya içeriğinde, sanığın atılı suçlamayı kabul etmemesi, tanıklar 

…, …’ın aşamalarda, tanık …’in kovuşturma evresinde ve tanık …’ın da soruşturma 

beyanında, sanığın katılana hakaret etmediğini belirtmesi, Mahkemece beyanı hükme esas 
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alınan tanık …’nın soruşturma aşamasındaki anlatımında, sanığın hakaret etmediğini 

söylemesine karşın, mahkeme huzurundaki beyanında sanığın katılana hakaret ettiğini 

belirtmesi suretiyle çelişkili anlatımda bulunması, yine beyanı hükme esas alınan tanık …’in de 

anlatımlarında, sanığın katılana küfür etmediğini, olay yerinde bulunan ve akli dengesi yerinde 

olmayan …. ile küfürlü konuşarak şakalaştığını söylemesi karşısında, sanığın savunmasının 

aksini kanıtlar nitelikte cezalandırılmasına yeter derecede, her türlü şüpheden uzak, kesin bir 

delil bulunmamasına karşın, hatalı değerlendirmeyle sanık hakkında mahkumiyet kararı 

verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 18. Ceza Dairesi - Karar : 2019/13148). 

1.6-“Başbakan Kukladır” Demek Hakaret Suçu Değildir 

Siyasetçilere yönelik eleştirilerin izin verilen sınırlarının özel kişilere nazaran daha geniş 

olduğu gerek iç hukukumuzda gerekse uluslararası mahkeme kararlarında yerleşmiş bir ilkedir. 

Bu ilkenin gerekçesi, siyasetçilerin, özel kişilerden farklı olarak, gazetecilerin ve halkın yakın 

denetimine açık olan, kamuoyuna mal olmuş kişi haline gelmeyi bilerek tercih etmeleridir. 

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğünde “kukla” sözcüğünün kelime anlamına da 

bakıldığında; oyunlarda oynatılan gerçek manasının yanı sıra, “başkasının etkisinde olan, 

onun isteklerine göre davranan kimse” olarak tanımlandığı görülmüştür. 

Bu açıklamalar ışığında, sanığın katılanın gıyabında sarf etmiş olduğu, “Başbakan bizim 

halimizi bilmez, Başbakan kim kardeşim, Başbakan kukladır kukla, onun ile bunun ile masaya 

oturur, pazarlık yapar bizim halimizi sormaz” şeklindeki sözlerin, rahatsız edici ve kaba hitap 

tarzında olduğu kabul edilmekle birlikte, bu sözlerin hakaret suçu bağlamında 

değerlendirilmemesi gerektiği, sözlerin açıkça, katılanın onur, şeref ve saygınlığı rencide 

edebilecek nitelikte olmadığı veya sövme fiilini oluşturmadığı anlaşılmıştır (Yargıtay 18. Ceza 

Dairesi - Karar:2017/13734). 

 

2-Siyasetçiye hakaret suçu bağlamında, davacı tarafın suç duyurusuna da konu edilen örnek olayda 

Akit’te yayınlanan bir yazı iken dava açılarak tüm ülke gündemine yerleştirilen bir konu haline 

getirilmiştir. Bir hakaretten söz ediliyorsa, hakaretin şiddeti 81 il çarpanı, bir gazete yazısı bütün media 

kanallarında yayılmasına sebeb olunmuştur. Bunu anlamak mümkün değildir. Burada maddi ve 

manevi açıdan bir MOBİNG uygulanması sözkonusudur ki, bu da ayrı SUÇ’tur. 

 

K-AİHS VE AİHM’DE BASIN VE İFADE HÜRRİYETİNE KARARLAR 
Kendi hukukumuzayönelik bazı uygulamaların vesahip olduğumuz siyasi olgunluğun bizi 

yabancıların hakemlik ve normlarını, kurumlarını referans almaya zorlaması aslında can sıkıcı 

bir durumdur. Ancak “def-i mazarrat, celbi menafiden evla” olduğu için, zararı def sadedinde 

insanlar buna mecbur kalabilmektedir.. 

Bu düzenlemeler, iç hukukta, “NORM HUKUK” şeklinde tanımlanmış olup, bu düzenlemere 

aykırı yorum bile yapılamaz ve Anayasaya aykırılığı da iddia edilemez. 

 

1-BASIN, DÜŞÜNCE VE İFADE HÜRRİYETİNİN SINIRLARI 

Handyside - Birleşik Krallık, Başvuru no. 5493/72, Karar Tarihi: 7/12/1976  

 (...) İfade özgürlüğü, demokratik bir toplumun temellerinden, ilerlemesinin ve kişilerin gelişiminin 

temel esaslarından birini oluşturmaktadır. 10. maddenin 2. bendi saklı kalmak kaydıyla, bu özgürlük, 

sadece, iyi algılanan veya zedeleyici olmayan “bilgiler” ve “düşünceler” için değil, aynı zamanda, 

çatışan, şaşırtan veya endişelendiren bilgi ve düşünceler için de geçerlidir: Olmamaları hâlinde 

demokratik toplumun söz konusu olamayacağı, çoğulculuk, hoşgörü ve açık kirlilik bunu 

gerektirmektedir. 10. maddenin öngördüğü gibi, bu özgürlüğün, dar bir yorumu gerektiren istisnaları 

vardır ve kısıtlama gerekliliğinin ikna edici şekilde ortaya konması gerekmektedir.  

 

2-Lingens – Avusturya, Başvuru no. 9815/82, 8 Temmuz 1986, Seri A no 103 kararına göre 

İfade özgürlüğü, 10. maddenin 1. bendinde belirtildiği üzere, demokratik bir toplumun temellerinden, 

ilerlemesinin temel esaslarından birini oluşturmaktadır.  
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İfade Özgürlüğü ile Diğer Haklar Arasındaki Bağlantı, İfade özgürlüğünün bir parçası olarak 

basın özgürlüğü konusu AİHM kararlarında ayrı ayrı ele alınır.Observer ve Guardian - Birleşik 

Krallık, Başvuru no. 13585/88, 26 Ka-sım 1991, Seri A, no 216’de 

 10. maddenin 2. bendinde belirtildiği üzere, ifade özgürlüğü, demokratik bir toplumun 

temellerinden birini oluşturmaktadır; sadece lehte algılanan veya zararsız yahut önemsiz görülen 

“bilgi” ve “fikirler” değil, incitici, şok edici veya rahatsızlık uyandırıcı olanlar bakımından da 

geçerlidir. Sözleşme’nin 10. maddesinde belirtildiği üzere, bu özgürlük, dar biçimde yorumlanması 

gereken istisnalara tabidir ve her türlü istisnanın gerekliliği ikna edici bir şekilde kanıtlanmak 

durumundadır. (…) Aksi hâlde basının hayati önemdeki “kamu bekçiliği” rolünü oynaması 

mümkün olmayacaktır.  

 

3-KİŞİNİN KENDİNE ÖZGÜ İFADE BİÇİMİ FİKRİN ÖZNESİ İÇİN BELİRLEYİCİDİR 

Haldimann ve diğerleri – İsviçre, Başvuru no. 21830/09, 24 Şubat 2015 davası kararı,  sonuca 

ulaşmada kişinin kendine özgü ifade biçiminin fikrin öznesi açısından belirleyiciliğine vurgu 

yapar. Huzurdaki olayda “AK Parti içindeki AKP’liler”, “AKP içindeki papatyalar”, “Bu 

Fahişe ve türevleri” tanımları, bir yandan  yazının bütünü içinde ve bir yandan da daha önceki 

yazılarım çerçevesinde ele alınması gerekir. Yazının genel hedefinde “İstanbul Sözleşmesi” ve 

“LBGT+” vardır.Önceki davalarda Mahkeme, kamuya mal olmuş kişilerin kişisel itibarına yönelik 

gerçekleştirilen saldırıları incelemiştir (bakınız Axel Springer AG, yukarıda). İfade özgürlüğü ile özel 

hayatın gizliliği hakkının dengelendiği hâllerde Mahkeme 6 kriteri göz önünde bulundurmuştur: 

kamu yararı taşıyan tartışmaya katkı; söz konusu kişinin ne kadar tanınmış olduğu ve haberin 

konusu; söz konusu şahsın daha önceki davranışları; bilgi edinme ve doğrulama yöntemleri; 

yayının içeriği, biçimi ve neticeleri ile uygulanan yaptırımın ağırlığı (age., § 90-95).  

 

4-YAZIDA “OLGU İSNADI” VE “DEĞER YARGISI”NIN  BİRLİKTE ELE ALINMASI 

GEREKİR. Avusturya (No. 2), 1 Temmuz 1997, § 33, Reports [Kararlar] 1997-IV; Brasilier – 

Fransa, No. 71343/01, § 36, 11 Nisan 2006 ve Lindon, Otc- hakovsky – Laurens ve Temmuz, 

yukarıda, § 55) Kararında “Olgu isnadı” ile “değer yargısı”nı birbirinden ayırt etmek için, kamu 

yararı taşıyan meselelerle ilgili savların olgu isnadından çok değer yargısı oluşturabileceğini göz 

önünde bulundurarak (bk. Paturel, yukarıda adı geçen Karar, § 37) davanın koşulları ve yorumların 

genel tonunu dikkate almak gereklidir (bk. Brasilier, yukarıda adı geçen Karar, § 37). 

 

5-BENİM AİHM’DE KAZANDIĞIM DAVALARDA BASIN HÜRRİYETİ VE SINIRLARI 

Dilipak ve Karakaya – Türkiye, Başvuru no. 7942/05 ve 24838/05, 4 Mart 2014  

AİHM, öncelikle ihtilaflı ve tartışmalı bir konu ile ilgili olarak bir politikacı aleyhinde kabul 

edilebilir eleştirinin, bu nitelikte amaçlanan sınırlarının, basit bir şahıs aleyhinde yapılan 

eleştirilere göre daha geniş olduğunu hatırlatmaktadır. (…) politikacı bu durumda daha büyük bir 

hoşgörü göstermelidir (Lingens / Avusturya, p. 42, 8 Temmuz 1986, Seri A, No. 103). Bu ilke, sadece 

bir politikacının söz konusu vaziyetinde uygulanmamaktadır, kamuya mal olmuş şekilde 

nitelendirilebilecek, yani halk arasında eylemleriyle kamu yararı üzerinde tasarrufda bulunan herkesi 

kapsamaktadır. (bu bağlamda bk. Krone Verlag GmbH & Co. KG / Avusturya, No. 34315/96, p. 37, 26 

Şubat 2002 ve News Verlags GmbH & Co.KG / Avusturya, No. 31457/96, p. 54, AİHM 2000-I) veya 

konumu dolayısıyla [Verlagsgruppe News GmbH / Avusturya (No. 2), No. 10520/02, p. 36, 14 Aralık 

2006] tanınmış herkes için uygulanmaktadır.  

5.1-Dilipak – Türkiye, Başvuru no. 29680/05, 15 Eylül 2015  

Mahkeme ayrıca basının demokratik bir toplumda önemli rol oynadığını 

hatırlatmaktadır: Her ne kadar basının, özellikle de saygınlığın korunmasıyla ilgili 

olarak, bazı sınırları aşmaması gerekse de görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak 

kamu yararını ilgilendiren her bilgi ve düşünceyi iletme görevi bulunmaktadır (De Haes 

ve Gijsels / Belçika, 24 Şubat 1997, § 37, Derlemeler 1997-I). (…) Bu durum, basın 

özgürlüğünün, aynı zamanda belli bir dozda abartı ve hatta provokasyon içermesine engel 

olmamaktadır(Prager ve Oberschlick Kararı, § 38, No. 15974/90, 26 Nisan 1995).  
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5.2-Dilipak ve Karakaya – Türkiye, Başvuru No. 7942/05, 24838/05, 4 Mart 2014  

Mahkeme ayrıca kendi rolünün, son olarak, ifade özgürlüğüne bir “kısıtlama” getirilmesinin 

Sözleşme’nin 10. maddesi ile uyuşup uyuşmadığına karar vermeye dayandığını 

hatırlatmaktadır. Bu bağlamda Mahkeme, müdahalenin “hedeflenen meşru amaçla orantılı” 

olup olmadığını ve bunu kanıtlamak için ulusal makamlar tarafından öne sürülen gerekçelerin, 

“konuyla ilgili ve yeterli” görünüp görünmediğini belirlemek için müdahaleyi davanın bütünü 

ışığında değerlendirmektedir. Dolayısıyla Mahkeme bunu yaparken ulusal makamların 10. 

maddede yer alan prensiplere uygun standartlar uyguladığı ve dahası, kararlarını ilgili olaylara 

yönelik kabul edilebilir bir değerlendirmeye dayandırdığı konusunda ikna olmalıdır (diğerleri 

arasında bk., Steel ve Morris / Birleşik Krallık, No. 68416/01, p. 87, AĠHM 2005II).  

5.3-Dilipak – Türkiye, Başvuru no. 29680/05, 15 Eylül 2015  

Huzurdaki dava açısında yargıya baskı ya da yargılamayı uzatarak yargılamayı cezaya 

dönüştüren tasarrufları HUKUKA AYKIRI BULMAKTADIR. 81 İlde ifade vermek ya 

da birleştirilen şikayetlere, talimatla ya da doğrudan cevap vermek zorunda bırakılması, 

yargıya doğrudan ve dolaylı olarak müdahele anlamına gelmektedir 

Kaldı ki, başvurudan sonra Cumhurbaşkanı, yargıya intikal eden bir konuyla ilgili 

açıklama yapmış ve Adalet Bakanı ve Milletvekilleri bu konuşmaları ayakta alkışlamıştır. 

Mahkeme (AİHM), ciddi şekilde cezalandırılan suçlar nedeniyle başvuran hakkında 

yürütülen, kısmen askerî mahkemeler önünde olmak üzere, altı buçuk yıl süren kamu 

davalarının neden olabilecekleri caydırıcı etki de dikkate alındığında, başvuran açısından 

sadece salt varsayımsal riskler içeriyor gibi değerlendirilemeyeceği; ancak bunların 

kendiliğinden gerçek ve etkili baskı niteliğinde olduğu kanaatine varmaktadır. Kamu 

davasının zaman aşımına uğradığının tespit edilmesi, yalnızca yukarıda anılan risklerin 

mevcudiyetine son vermiş ancak hiçbir unsur, söz konusu risklerin, başvuran üzerinde belli bir 

süre boyunca baskı oluşturmaya devam etmesini ortadan kaldırmamıştır. (…) Yukarıda 

sıralanan gerekçeler ışığında, mevcut davanın özel koşullarında, Mahkeme, Hükûmetin, 

başvuranın mağdur sıfatı taşımadığı bağlamındaki itirazını reddetmekte ve 

soruşturmaların, başvuran tarafından Sözleşme’nin 10. maddesiyle güvence altına alınan 

ifade özgürlüğü hakkını kullanmasına “müdahale” teşkil ettiği sonucuna varmaktadır. 

5.4-DAVAYA KONU İFADELER BİR BÜTÜN OLARAK , ZAMAN, MEKAN, OLAY,  

MUHATABI, GAYE OLARAK ÇOK YÖNLÜ BAKILMASI GEREKİR. 

Dilipak – Türkiye, Başvuru no. 29680/05, 15 Eylül 2015  

Denetleyici yargı yetkisini kullanırken Mahkemenin görevi, ulusal makamların yerini almak 

değil, daha ziyade bu makamların takdir yetkileri uyarınca vermiş olduğu kararları 10. madde 

kapsamında yeniden gözden geçirmektir. Mahkemenin yapması gereken, hakkında şikâyette 

bulunulan “müdahaleye” davanın bütünü ışığında bakmak ve ulusal makamların söz 

konusu müdahaleyi haklı çıkarmak için ileri sürdüğü gerekçelerin “ilgili ve yeterli” olup 

olmadığını belirlemektir. Mahkeme bunu yaparken ulusal makamların 10. madde içerisinde 

yer alan ilkelerle bağdaşan standartlar uygulamış olduğuna ve dahası ilgili olaylar hakkında 

kabul edilebilir bir değerlendirmeye dayanmış olduğuna kanaat getirmelidir (Goodwin / 

Birleşik Krallık, 27 Mart 1996, § 40, Özet 1996 II; Ceylan / Türkiye [BD], No. 23556/94, § 

32, AİHM 1999 IV ve yukarıda anılan Animal Defenders International Kararı, § 100).  

5.5-UZUN SÜREN YARGI SÜRECİ HUKUKA AYKIRIDIR 

Dilipak – Türkiye, Başvuru no. 29680/05, 15 Eylül 2015  

(...) Mahkeme aynı zamanda, adli makamların, kayda değer bir süre boyunca [altı 

buçuk yıl] başvuran hakkında ağır suçlar nedeniyle cezai soruşturma yürüterek 

başvuranın genel kamu menfaatini ilgilendiren konularda görüşlerini ifade etme iradesi 

üzerinde caydırıcı bir etki doğurduklarını değerlendirmektedir. Mahkeme ayrıca, bu tür 

soruşturmalar yürütülmesinin, kendisi üzerinde olduğu gibi ülkenin genel politikasına 

ilgisi olan, silahlı kuvvetler mensuplarının eylemleri ve açıklamaları konusunda yorumda 

bulunmak isteyen diğer bütün araştırmacı gazeteciler üzerinde de kendi kendini 

sansürleme ortamı oluşturabileceğine dair başvuran görüşüne de katıldığını ifade 
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etmektedir. Mahkeme, bu son nokta ile ilgili olarak, egemenlik hakkını kullanma 

konumunda bulunan devlet organlarının, muhalflerin veya medyanın haksız eleştirilerine 

ve saldırılarına cevap vermek için özellikle başkaca imkânlarının olduğu durumlarda, 

cezalandırma yolunu seçerken daha çekinceli davranmak zorundadır, şeklindeki içtihadına 

atıfta bulunmaktadır  

 

6-BİR POLİTİKACI YURTTAŞA SÖYLERSE SUÇ OLAN BİR ŞEY 

BİR YURTTAŞIN POLİTİKACIYA YÖNLENDİRMESİ SUÇ OLUŞTURMAYABİLİR. 

45. İspanyol mahkemeleri, belgede yer alan her türlü meşru eleştirinin sert hakaretler yoluyla, 

aşağılayıcı şekilde ilgili kişilere başka bir çıkar karşılığında “cinsel içerikli iyilikler” yapıldığını 

belirterek ve onları “hırsız” şeklinde tanımlayarak ifade edilmiş olduğu görüşündedir. Lindon, 

Otchakovsky-Laurens ve July – Fransa Kararı’nda (GC), nos. 21279/02 ve 36448/02, ECHR 

2007 IV) Mahkeme, ifade özgürlüğünün siyaseten kamuya mal olmuş bir kişinin benzer yorumlarını 

korumadığına; bunun, yorumların sade vatandaşlarla ilgili olduğu hâllerde daha da geçerli olduğuna 

hükmetmiştir.  

 

7-DEVLET KAMU YARARINI SAVUNANI HEDEF GÖSTERME DE  

HEDEF GÖSTERİLENDEN YANADIR 

Fırat Dink için verilen suçluluk hükmünün, onun aşırı milliyetçi gruplara hedef gösterilmesine ve 

sonunda da cinayete kurban gitmesine sebep olduğunu düşünen diğer başvuranların şikâyetlerine 

cevaben AİHM, devletin düşünce özgürlüğüne ilişkin pozitif yükümlülükleri hususundaki 

değerlendirmelerini yinelemektedir. Mahkeme aynı zamanda değerlendirmektedir ki konuya ilişkin 

pozitif yükümlülükler, diğerleri arasında, devletlerin yazar ve gazeteciler için etkin bir koruma sistemi 

oluşturarak ilgili tüm şahısların görüş ve düşüncelerini -bunlar her ne kadar resmî otorite veya 

kamunun önemli bir kesimi tarafından savunulanların aksine yahut bahse konu kesimler için 

kışkırtıcı veya incitici nitelikte olsa da- korkusuzca açıklamalarına olanak tanıyan, bunların kamu 

tartışmalarına katılımını kolaylaştıran bir ortam yaratmalarını gerekli kılmaktadır.  

Oberschlick – Avusturya, Başvuru no. 11662/8, 23 Mayıs 1991 ve Lingens – Avusturya, 

Başvuru no. 9815/82, 8 Temmuz 1986 kararlarına göre basın özgürlüğü, halka, siyasi liderlerinin 

düşünce ve davranışlarını görme ve onlar hakkında fikir oluşturma imkânı verir. Daha genel 

ifadeyle; siyasi tartışma yapma özgürlüğü, Sözleşme’nin her noktasına egemen olan demokratik 

toplum kavramının özünü oluşturmaktadır. Huzurdaki olay, yıllartdır Türkiyenin gündemini 

işgal eden, aile ile ilgili bir uluslararası sözleşme ile ilgili bir tartışmadır. 

7.1-Leroy – Fransa, Başvuru no. 36109/03, 2 Ekim 2008  

(...) Basının, özellikle ulusal güvenlik veya toprak bütünlüğü gibi devletin hayati çıkarlarının 

şiddet ve terör tehdidine karşı korunması amacıyla veya kamu düzeninin korunması yahut 

suçun önlenmesi amacıyla tespit edilmiş olan sınırları aşmaması gerekse de kendisinin, görüş 

farkı yaratsa bile, siyasi konularla ilgili bilgi ve düşünceleri kamuoyuna duyurma görevi vardır. 

Basının bu bilgi ve düşünce yayma görevi olduğu gibi, halkın da bu bilgi ve düşünceleri 

duyma hakkı vardır (Sürek ve Özdemir, Türkiye’ye Karşı Davası, dilekçe No. 23927/94 

ve 24277/94, 58. paragraf, 8 Temmuz 1999; Yalçın Küçük, Türkiye’ye Karşı Davası, 

dilekçe No. 28493/95, 38. paragraf, 5 Aralık 2002; Halis Doğan, Türkiye’ye Karşı Davası, 

dilekçe No. 75946/01, 33. paragraf, 7 Şubat 2006). Basının bu fonksiyonu nedeniyle 

gazetecinin özgürlüğü, bir miktar abartma hatta kışkırtma imkânını da içerir (Gaweda, Polon- 

ya’ya Karşı Kararı, dilekçe No. 26229/95, paragraf 34, AİHM 2002-II).  

7.2-Görmüş ve Diğerleri – Türkiye, Başvuru no. 49085/07, 19 Ocak 2016  

Mahkemenin görüşüne göre, gazetecilik “kaynağı”, “bir gazeteciye bilgi sağlayan tüm 

kişiler” anlamına gelmektedir; öte yandan Mahkeme, “bir haber kaynağını açığa çıkaran bilgi” 

ifadesinin, bilginin, bir haber kaynağının kimliğinin açığa çıkmasına yol açabilmesi nedeniyle 

“bir gazetecinin haber kaynağından bilgi edindiği somut koşullar” kadar “bir haber kaynağı 

tarafından gazeteciye verilen bilginin yayımlanmamış kısmını” da hedeflediğini anlamaktadır 
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(Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. ve diğerleri/Hollanda, No. 39315/06, § 

86, 22 Kasım 2012).  

 

8-İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MUTLAK DEĞİLDİR FAKAT 

SINIRLAMALAR İSTİSNAİ OLMALIDIR 

Baka – Macaristan [Büyük Daire], Başvuru No. 20261/12, 23 Haziran 2016  

İfade özgürlüğü, demokratik bir toplumun temellerinden, ilerlemesinin ve kişilerin gelişiminin 

temel esaslarından birini oluşturmaktadır. 10. maddenin 2. bendi saklı kalmak kaydıyla, bu özgürlük, 

sadece lehte algılanan veya zararsız yahut önemsiz görülen “bilgi” ve “fikirler” değil, incitici, 

şok edici veya rahatsızlık uyandırıcı olanlar bakımından da geçerlidir: Bunlar, demokratik bir 

toplumun olmazsa olmazları olan çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirliliğin gerekleridir. 

Sözleşme’nin 10. maddesinde belirtildiği üzere, bu özgürlük, dar biçimde yorumlanması gereken 

istisnalara tabidir ve her türlü istisnanın gerekliliği ikna edici bir şekilde kanıtlanmak durumundadır.  

(…) şikâyet konusu müdahaleyi bir bütün olarak dava ışığında incelemeli ve müdahalenin “güdülen 

meşru amaçla orantılı” olup olmadığı ve ulusal makamlar tarafından gerekçe olarak sunulan sebeplerin 

“ilgili ve yeterli” olup olmadığını tespit etmelidir. Mahkeme bunu yaparken ulusal makamların 10. 

maddede yer alan prensiplere uygun standartlar uyguladığı ve dahası, kararlarını ilgili olaylara yönelik 

kabul edilebilir bir değerlendirmeye dayandırdığı konusunda ikna olmalıdır....  

 

9-GERÇEKLEŞME RİSKİ BULUNMAYAN,  

AÇIK VE YAKIN BİR TEHLİKE OLUŞTURMAYAN İFADELER 

9.1-Gerçekleşme riski bulunması . Yavuz ve Yaylalı – Türkiye, Başvuru No. 12606/11, 

17/12/2013  ve İ. A. – Türkiye, Başvuru no. 42571/98, 13 Eylül 2005  

AİHS ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere getirilecek sınırlamaların 

“demokratik bir toplum için gereklilik” arz edip etmediğini incelerken AİHM, Sözleşmeci 

Devletlerin belirli bir takdir yetkisini haiz olduklarını fakat bunun sınırsız olmadığını daha önce 

pek çok defa dile getirmiştir. (Wingrove v. İngiltere Kararı, 25 Kasım 1996, 1996-V, § 53). 

Dinî inançlara ve ahlaki görüşlere yönelik sergilenen saldırılar söz konusu olduğunda 

başkalarının haklarının korunması bakımından Avrupa ülkeleri arasında tek bir anlayışın 

olmayışı, ahlaki ve dinî çerçeve içerisindeki kişisel yargılarını aşağılamaya eğilimli hususlarla 

bağlantılı olarak; ifade özgürlüğüne ilişkin düzenlemenin yapılmasında Sözleşmeci Devletlerin 

takdir yetkisini genişletmektedir (bk. yukarıda anılan Otto-Preminger-Institut Kararı, § 50; 

Wingrove, § 58 ve Murphy § 67).  

9.2-Otto Preminger Institut – Avusturya, Başvuru no. 13470/87, 20 Eylül 1994  

“Ahlak” kavramında olduğu gibi, toplum yaşantısında dinin önemi konusunda tek bir 

kavramın Avrupa çapında bulunması mümkün değildir (24 Mayıs 1988 tarihli, A Serisi, 133 

sayılı, Müller ve Diğerleri - İsviçre Kararı’nın 20. sayfasının 30. paragrafına bakınız.); tek bir 

ülke içinde bile bu kavramlar değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle ifadenin diğer kişilerin 

dinî duygularını doğrudan hedef alıyor olması durumunda, ifade özgürlüğü hakkına karşı izin 

verilebilir ölçüde bir müdahalenin oluşumunun kapsamlı tarifine ulaşmak mümkün değildir. O 

hâlde böyle bir müdahalenin gerekliliğinin ve alanının değerlendirilmesi esnasında ulusal 

makamlara belirli bir takdir payı hakkı tanınmalıdır.  

Ancak, resmî makamların takdir payı sınırsız değildir. Koşullara göre kapsam alanı 

değişen Sözleşme’nin (kurallarının uygulanması) denetimiyle yan yana yürümektedir. 10. 

Maddenin 1. Paragrafıyla (md. 10-1) garanti altına alınan özgürlüklerden yararlanılmasına 

bir müdahalenin söz konusu olduğu mevcut durumlarda, söz konusu özgürlüklerin önemi 

yüzünden denetimin sıkı kurallar çerçevesinde yapılması gerekir. Herhangi bir 

kısıtlamanın gerekliliği ikna edici bir biçimde ortaya  konmalıdır(En son yetki için, 

Informatsionsverein Lentia ve diğerleri Avusturya, 29 Kasım 1993 tarihi, A Serisinde 276 

sayılı Karar’ın 15. Sayfasının 35. Paragrafına bakınız.).  

 

10-MAHKEME AVUKAT MÜDAHİL, TANIK, MÜŞTEKİ 
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AİHM, Siyasetçi ve hükümet yetkilileri ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken İFADE, 

İFADENİN MUHATABI, İFADE EDENİN SIFATI VE  GAYESİ, İFADENİN YERİ, ZAMANI, 

ŞEKLİ, USLUBU, MESAJIn VERİLDİĞİ KİTLENİN DE DİKKATE ALINARAK 

SÖZKONUSU YAKINMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TOPLUM YARARI VE EĞER 

BİR ELEŞTİRİ VE TEPKİ VARSA, KAMU ZARARI YA DA OLAYDAN DUYULAN ACI VE 

BUNUN TOPLUMSAL MALİYETİNİ DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR. VE 

BU ÇERÇEVEVEDE BASIN, BASINA AÇIKLAMA YAPAN KİŞİ, STK GİBİ, KAMU YARARI 

GÜNDE, TARTIŞMAYA KATILAN HERKESİ KORUMA KAPSAMI İÇİNE 

ALIR.POLİTİKACISI, SİYASETÇİ VE BÜROKRATI DA KAMU OTORİTESİ OLARAK 

TANIMLAR. AİHM’DE HÜKÜMETİN İRADESİ UYGULANABİLİR BİR İRADEDİR, 

GAZETECİ, ELEŞTİRİR, TALEP VE İTİRAZ EDEBİLİR, KAMUOYU BASKISI 

OLUŞTURMAYA ÇALIŞIR. 

10.1-Ceylan ve Türkiye [Büyük Daire], Başvuru no. 23556/94, 8 Temmuz 1999  

(...) “Devlet terörü” ve “katliam” kelimelerinin kullanılmasının da gösterdiği gibi, Türk 

yetkililerinin ülkenin ilgili bölgelerindeki illeri hakkındaki eleştiri sert, kullanılan dil ise 

keskindir. Buna rağmen Mahkeme, Sözleşme’nin 10. maddesinin 2. paragrafı bağlamında, 

siyasi söylem veya kamu çıkarı ile ilgili konulardaki kısıtlamanın dar olduğunu hatırlatmıştır 

(bk. 25 Kasım 1996 tarihli Wingrove Birleşik Krallık›a Karşı Kararı 1996-V, s. 1957 para. 

58). Ayrıca Hükûmet ile ilgili olarak yapılmasına müsaade edilen eleştirinin sınırı, kişiler 

veya siyasetçiler hakkında yapılan eleştiriye oranla daha geniştir. Demokratik bir 

sistemde, Hükûmetin illeri ve ihmalleri sadece yasama ve yargı otoritelerinin değil, aynı 

zamanda kamunun da incelemesine açık olmalıdır. Ayrıca, Hükûmetin güçlü pozisyonu, 

özellikle düşmanların eleştirilerine ve haksız saldırılarına başka yöntemlerle karşılık 

vermenin mümkün olduğu hâllerde, ceza davası başlatma konusunda çekimser 

davranmasını gerekli kılmaktadır. Bununla beraber, kamu düzeninin güvencesi olan 

devlet yetkililerinin, bu tür durumlara karşı aşırıya gitmeden ve uygun bir şekilde tepki 

vermeyi amaçlayan tedbirleri ceza hukuku bağlamında bile olsa 

benimsemesimümkündür(bk. 9 Haziran 1998 tarihli Incal – Türkiye Kararı, Kararlar 1998-

IV, s. 1567, paragraf 54).  

 

11-AİHS ve AİHM AÇISINDAN DURUM / AİHM’NE GÖRE FRANSA’DA 

CUMHURBAŞKANI’NA“DEFOL GİT GERİ ZEKALI” DİYEN BİR YURTTAŞ CEZA 

VERİLİR Mİ?YURTTAŞ VE CUMHURBAŞKANI KARŞI KARŞIYA KALDIĞINDA DURUM 

NE OLUR? 

Eon – Fransa, Başvuru no. 26118/10, 14 Mart 2013 kararı huzurdaki dava açısından, ifade 

hürriyetinin sınırlarını tesbit etmek açısından önemlidir. 

Somut olayda yerel mahkeme, kamusal bir alanda ve Cumhurbaşkanlığı kortejinin geçişi 

sırasında üzerinde “defol git geri zekâlı” ibaresi bulunan bir tabelanın başvuran tarafından 

gösterilmesinin Cumhurbaşkanı’na karşı hakaret içeren bir ibare olduğu kanaatindedir. 

Bununla birlikte bu ibarenin, davanın tamamının ışığı altında ve özellikle hedef aldığı kişinin ve 

başvuranın niteliğine göre, söylenme şekline göre ve tekrar edilip edilmediği bağlamında incelenmesi 

gerekmektedir.  

Ulusal mahkemeler kullanılan ifadeleri “üzerinden zaman geçmiş, çok bilinen ve anlık bir cevap 

olarak verilen bir ifadenin aynısı” olarak tanımladıktan sonra, söz konusu ifadelerin sadece hakaret 

kastıyla kullanıldığına, söz konusu ibareyi “tam anlamıyla benimseyen” başvuranın başka bir kastının 

olamayacağına karar vermişlerdir. İstinaf mahkemesi ise özellikle başvuranın siyasi geçmişi ve ili 

kasıtlı olarak işlemesi dikkate alındığında söz konusu ibarenin kamuya mal olmuş ve serbestçe 

kulanılan bir ibare olmaması sebebiyle başvuranın iyi niyetli olamayacağına karar vermiştir.  

Mahkeme ilk olarak başvuranın ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamanın basın özgürlüğüne bağlı 

yarar ile ilgisinin olmadığını zira dava konusu ifadelerin böyle bir bağlamda söylenmediğini 

kaydetmektedir. Bu nedenle somut başvuruyu yukarıda anılan Colombani Kararı ışığında incelemek 

uygun olmayacaktır. Gerçekten de bu Karar’da Mahkeme, iftiranın genel hükümler tarafından 
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düzenlenmesine karşın hakaret suçlamasının, başvuranların exceptio veritatis ileri sürmelerine, yani 

iddialarının gerçekliğini ispat etmelerine ve böylece cezai sorumluluktan kurtulmalarına imkân 

tanımadığına hükmetmiştir. Dolayısıyla Mahkeme, bu imkânsızlığın da bir devlet başkanının veya 

bir hükûmetin söz konusu olduğu durumlarda bile bir kişinin şöhretini ve haklarını korumak 

bakımından aşırı bir tedbir olduğuna karar vermiştir. Somut olayda, kendisine hakaret içeren sözler 

söylediği suçlaması yöneltilen başvuran, devlet başkanının kendisine karşı yaralayıcı bir söz veya 

davranışta bulunduğunu iddia etmemiş, [Cumhurbaşkanı’na karşı] bir ithamda bulunmamış aksine 

onur kırıcı bir söz söylemiştir. Dolayısıyla başvuran, savunma olarak ne tahrik özrü ne de 

gerçeklik iddiası ileri sürebilir. Öte yandan, aynen genel hükümlerde olduğu gibi ve her ne kadar 

siyasi geçmişi ve fiili isteyerek işlemesi dolayısıyla dikkate almamış olsalar da fiilinin gerekçesini göz 

önünde bulundurmak amacıyla ulusal mahkemelerin başvuranın iyi niyetli olup olmadığını 

araştırdıklarını da tespit etmek gerekmektedir. Nihayet kovuşturmanın Cumhurbaşkanı’nın girişimi ile 

değil, iç hukuk hükümleri uyarınca savcılık tarafından başlatıldığını da vurgulamak gerekmektedir. 

Bütün bu unsurlar ışığında Mahkeme, her ne kadar ölçüsüz bir nitelikte olduğu değerlendirilse dahi 

özel bir etkisi olmadığı ve kendisi hakkında fikirlerini yayma ve ifade etme bakımından devlet 

başkanına bir ayrıcalık tanımadığı dikkate alındığında somut olayda kabul edilen ceza 

nitelendirmesinin Sözleşme ile bağdaşıp bağdaşmadığını incelemeye yer olmadığı kanaatindedir [(bk. 

a contrario, Artun ve Güvener v. Türkiye, No. 75510/01, § 31, 26 Haziran 2007 ve yukarıda anılan 

Pakdemirli Kararı, §§ 51 ve 52; aynı zamanda bk. Ote- gi Mondragon v. İspanya Kararı’nda 

hatırlatılan atıflar (No. 2034/07, § 55, CEDH 2011)]. 

11.1-Bununla birlikte sorun, başvuranın ifade özgürlüğüne getirilen sınırlandırmanın, somut 

başvuru bağlamında genel kamu menfaatleri çerçevesinde serbest tartışmaya ilişkin yararlar ile 

dengelenip dengelenmediğinin araştırılmasıdır. Mahkeme diğer yandan, Cumhurbaşkanı 

tarafından kullanılan ve medyada geniş şekilde yer alan, ardından da geniş bir kitle tarafından 

daha çok mizahi amaçlarla kullanılan kaba bir ifadeyi kendi hesabına kullanan başvuranın, 

eleştirisini densizlik sayılabilecek bir hiciv yoluyla ifade etme yolunu seçtiği kanısına 

varmaktadır. Oysa Mahkeme, hicvin, temelinde yatan gerçekliği abartılı ve bozulmuş bir 

şekilde sunan sanatsal bir ifade ve sosyal bir yorumlama şekli olduğunu ve doğal olarak 

tahrik etme ve kışkırtma amacı güttüğünü daha önce birçok defa ifade etmiştir. Bu 

nedenle bir sanatçının -veya herhangi başka bir kişinin- kendisini bu şekilde ifade etme 

hakkına yapılan her türlü müdahaleyi daha özenli bir şekilde incelemek 

gerekmektedir(Vereinigung Bildender Künstler v. Avusturya, No. 8354/01, § 33, 25 Ocak 

2007; Alves da Silva v. Portekiz, No. 41665/07, § 27, 20 Ekim 2009 ve mutatis mutandis, 

Tuşalp – Türkiye, No. 32131/08 ve 41617/08, § 48, 21 Şubat 2012). 

11.2-Mahkeme, somut olayda olduğu gibi, başvuranın davranışına benzer davranışları 

cezalandırmanın, demokratik toplumların olmazsa olmazı olan genel nitelikli tartışmalarda çok 

önemli bir rol oynayan toplumsal tartışmalara ilişkin hiciv yoluyla yapılan çıkışlar üzerinde 

caydırıcı bir etki doğurma ihtimali olduğu kanaatindedir (bk. mutatis mutandis, yukarıda 

anılan Alves da Silva Kararı, § 29).  

11.3-Yukarıdaki açıklamalar ve somut davanın kendine has koşulları dikkate 

alındığında ve devlet başkanına hakaret sebebiyle verilen mahkûmiyetin yararını ve 

başvuran üzerindeki etkisini tarttıktan sonra Mahkeme, kamu yetkililerinin 

cezalandırma yoluna başvurmalarının hedeflenen amaç ile orantılı olmadığına ve 

dolayısıyla demokratik bir toplumda gerekli olmadığına karar vermiştir.  

Ayrıca, kabul edilebilir eleştiri sınırları özel bir kişie kıyasla bir politikacı için daha geniştir. 

Özel bir kişinin aksine bir politikacı, her sözcüğünü ve her yaptığını hem gazetecilerin hem de 

halkın yakın ve ayrıntılı incelemesine bilerek ve kaçınılmaz olarak açar ve bu nedenle daha 

geniş bir tolerans derecesi sergilemelidir (bakınız, yukarıda sözü edilen Lingens, paragraf 42; 

Vides Aizsardzības Klubs-Letonya,No.57829/00,paragraf 40,27 Mayıs 2004 ve Lopes Gomes 

da Silva) 

11.4-Mahkeme, aynı zamanda, resmî görevlilerin özel kişilere kıyasla daha geniş eleştiri 

sınırlarına tabi olmalarını da onaylamaktadır fakat onlara uygulanan kriterler politikacıların 
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kriterleriyle aynı olamaz(bakınız Janowski-Polonya [BD], No. 25716/94, paragraf 33, ECHR 

1999 I). 

11.5-İfadelerin kendilerine dönülürse Mahkeme, başvuru sahibinin kullandığı dilin kışkırtıcı 

olarak nitelendirilebileceğini kabul etmektedir. Bununla birlikte, genel kaygı konusu olan bir 

politik tartışmada yer alan herhangi bir kişi -elimizdeki davada başvuru sahibi gibi bazı 

sınırları, özellikle başkalarının saygınlığı ve hakları açısından bazı sınırları aşmamalıysa da bir 

dereceye kadar abartma hatta provokasyona izin verilebilir, bir başka deyişle, belirli bir 

dereceye kadar aşırılığa izin verilebilir (bakınız yukarıda sözü edilen Mamère, paragraf 25). 

Mahkemeye göre, başvuru sahibinin konuşmasındaki bazı sözler, Kral tarafından simgelenen 

kurumu çok olumsuz bir ışık altında gös- termekteyse de şiddet kullanımını içermemekte ve 

nefret söylemi barındırmamaktadır ki Mahkemenin görüşüne göre dikkate alınması gereken 

temel unsur bunlardır[bakınız, tersine, Sürek – Türkiye (No. 1) [GC], No. 26682/95, paragraf 

62, ECHR 1999 IV].Mahkeme ayrıca ne ulusal mahkemelerin ne de Hükûmetin, başvuru 

sahibinin mahkûmiyetini şiddete tahrik veya nefret söylemiyle gerekçelendirdiğine dikkat 

çeker.  

 

12-AİHS/AİHM’DE GAZETECİ VE POLİTİKACI ARASINDAKİ POLEMİKTE USUL 

12.1-Otegi Mondragon – İspanya, Başvuru no. 2034/07, 15 Mart 2011  

Kabul edilebilir eleştiri sınırları özel bir kişiye kıyasla bir politikacı için daha geniştir. 

Özel bir kişinin aksine bir politikacı, her sözcüğünü ve her yaptığını hem gazetecilerin 

hem de halkın yakın ve ayrıntılı incelemesine bilerek ve kaçınılmaz olarak açar ve bu 

nedenle daha geniş bir tolerans derecesi sergilemelidir(bakınız, yukarıda sözü edilen 

Lingens, paragraf 42; Vides Aizsardzības Klubs, Letonya, No. 57829/00, paragraf 40, 27 

Mayıs 2004 ve Lopes Gomes da Silva ) 

12.2-Portekiz, No. 37698/97, paragraf 30, ECHR 2000 X). Kendi adına hareket etmezken 

bile şeref ve saygınlığı kesinlikle korunmalıdır fakat bu korumanın şartları, politik konularda 

açık tartışmanın çıkarlarına karşı tartılmalıdır çünkü ifade özgürlüğünün istisnaları dar anlamda 

yorumlanmalıdır (başka yetkililerin yanı sıra, bakınız, yukarıda sözü edilen Pakdemirli, 

paragraf 45 ve Artun ve Güvener – Türkiye, No. 75510/01, paragraf 26, 26 Haziran 2007). 

Mahkeme, aynı zamanda, resmî görevlilerin özel kişilere kıyasla daha geniş eleştiri 

sınırlarına tabi olmalarını da onaylamaktadır fakat onlara uygulanan kriterler 

politikacıların kriterleriyle aynı olamaz(bakınız Janowski – Polonya [BD], No. 25716/94, 

paragraf 33, ECHR 1999 I).  

 

13-HATTA ABARTMA ÖTEKİSİ KIŞKIRTICI İFADELERE İZİN VERİLEBİLİR 

AİHM kararlarında, genel kaygı konusu olan bir politik tartışmada yer alan herhangi bir kişi 

bazı sınırları, özellikle başkalarının saygınlığı ve hakları açısından bazı sınırları aşmamalıysa da 

bir dereceye kadar abartmahatta provokasyona izin verilebilir, bir başka deyişle, belirli bir 

dereceye kadar aşırılığa izin verilebilir . Mahkemeye göre, başvuru sahibinin konuşmasındaki bazı 

sözler, yönetim tarafından simgelenen kurumu çok olumsuz bir ışık altında göstermekteyse de şiddet 

kullanımını içermemekte ve nefret söylemi barındırmamaktadır ki Mahkemenin görüşüne göre dikkate 

alınması gereken temel unsur bunlardır. (…)  Mahkeme, kurulu düzene saldıran, şok edici veya 

rahatsız edici fikirlerin aktarılmasına gelindiğinde, ifade özgürlüğünün daha da önemli 

olduğunu vurgular (bakınız Women On Waves ve diğerleri - Portekiz, No. 31276/05, paragraf 42, 3 

Şubat 2009).  

 

14-SİYASETÇİLER TASARRUFLARINDA GAZETECİLER VE VATANDAŞLARIN   

ELEŞTİRİSİNE AÇIK OLMALIDIR 

Oberschlick – Avusturya, Başvuru no. 11662/8, 23 Mayıs 1991  

Kabul edilebilir eleştirinin sınırları, sıradan bir kimse ile karşılaştırıldığında halka mal olmuş 

bir kişi sıfatıyla hareket eden siyaset adamları için daha geniştir. Siyasetçilerin il ve davranışları, 

kaçınılmaz olarak ve bilinçli bir şekilde, gazetecilerin olduğu kadar vatandaşların da sıkı bir 
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denetimine tabidir. Bir siyaset adamı, özellikle de kendisi eleştiriye yol açabilecek halka açık 

konuşmalar yaptığı zaman daha fazla hoşgörü göstermelidir. 

 

15-SİYASETÇİLERİN SÖZ VE DAVRANIŞLARINA KARŞI  

GAZETECİLERİN ELEŞTİRİLERİNE HÖŞGÖRÜ GÖSTERMELİDİR. 

Pakdemirli – Türkiye, Başvuru no. 35839/97, 22 Şubat 2005  

Kabul edilebilir eleştiri sınırları hususunda ise AİHM, sıradan bir kimse ile 

karşılaştırıldığında bu sınırların, halka mal olmuş bir kişi sıfatıyla hareket eden siyaset adamları 

için daha geniş olduğunu  birkaç kez kabul etmiştir. Siyasetçilerin söz ve davranışları, 

kaçınılmaz olarak ve bilinçli bir şekilde, gazetecilerin olduğu kadar vatandaşların, hepsinden 

çok da siyasi rakibinin sıkı bir denetimine tabidir. Bir siyaset adamı, özellikle de kendisi 

eleştiriye yol açabilecek halka açık konuşmalar yaptığı zaman daha fazla hoşgörü göstermelidir. 

Elbette siyaset adamının namını koruma hakkı vardır hatta özel yaşamının dışında bile, fakat ifade 

özgürlüğüne getirilen istisnalar dar bir yorumu zorunlu kıldığından bu korumanın gerektirdikleri ile 

siyasi sorunların özgürce tartışılmasının getirdiği yararlar denge içinde olmalıdır [bk.özellikle, 

Oberschlick-Avusturya (No. 2), 01.07.1997 tarihli Karar, Derleme 1997-IV, ss. 1274-1275, § 29 ve 

adı geçen Lingens, s. 26, § 42].  

 

16-TOPLUMUN GÜNDEMİNDE OLAN KONULAR VE KİŞİLER,  

TOPLULUKLARLA OLAN YORUMLARDA ÖZGÜRLÜK ALANI DAHA GENİŞTİR. 

Axel Springer AG – Almanya (No. 2), Başvuru no. 48311/10, 10 Temmuz 2014  

Axel Springer AG – Almanya ([BD], No. 39954/08, § 81, 7 Şu- bat 2012, §§ 89-95) ve Von 

Hannover [(No. 2) [BD], No. 40660/08 ve 60641/08, § 107, ECHR 2012, §§ 108-113)] davalarında, 

Mahkeme, ifade özgürlüğü hakkı ile özel hayatın gizliliğinin dengelenmesine yönelik olarak ifadelerin 

kamu yararına ilişkin bir tartışmaya sağladığı katkı, hedef alınan kişinin ya da topluluğun  tanınmışlık 

düzeyi, haberin konusu, yayının biçimi ve sonuçları ile yaptırımın ağırlığı dâhil olmak üzere ilgili 

kriterleri sıralamıştır (ayrıca Tănăsoaica – Romanya, No. 3490/03, § 41, 19 Haziran 2012; 

Verlagsgruppe News GmbH ve Bobi – Avusturya, No. 59631/09, § 72, 4 Aralık 2012; Küchl – 

Avusturya, No. 51151/06, § 67, 4 Aralık 2012 ve Ungváry ve Irodalom Kft, yukarıda anılan, § 45).  

 

17-BİR SÖZ VE YAZIDA KARAR TEK BİR CÜMEYE BAKILARAK DEĞİL,  

SÖZÜN YA DA YAZININ BÜTÜNÜNE BAKILARAK VERİLİR 

Erdener – Türkiye, Başvuru no. 23497/05, 2 Şubat 2016 davası kararında bu konuya açıklık 

kazandırılır. Sonuç olarak (...) Mahkeme, Sözleşme’nin 10. maddesi çerçevesinde, adı geçen 

cümleyi, davanın bütününe bakılarak incelemek gerektiği kanaatindedir (diğerlerinin yanı sıra, bk. 

Lingens / Avusturya, 8 Temmuz 1986, para. 40, Seri A, No. 103, Bladet Tromsø ve Stensaas / 

Norveç [BD], No. 21980/93, para. 62, CEDH 1999-III ve adı geçen Morice, para. 162). 

Huzurdaki dava konusunda değil bir cümle, tek bir kelimeden yola çıkılarak suçlama 

yapılmaktadır. Doğru bir karar için bütün makalenin hatta yazarın genel olarak daha önce 

benzer bir konudaki ifadeleri de dikkate alınmalıdır. Yazarın söz ve yazıları, yazı dili ve uslubu, 

kavramlara yüklediği anlamlar ve jargonu açıdan önemlidir. 

Öte yandan Faruk Temel – Türkiye, Başvuru no. 16853/05, 1 Şubat 2011 kararı bu açıdan 

önemlidir. AİHM, daha sonra Yargıtay tarafından da onanan DGM Kararı’ndaki gerekçelere bakarak 

ulusal mahkemelerin başvuranı mahkûm etmek için, yapılan açıklamanın bütününü 

incelemediğini tespit etmektedir. Ulusal mahkemeler yorumlarını, metnin sadece bir bölümü ile 

sınırlamışlardır. Özellikle, ulusal mahkemeler bir bütün olarak bu açıklamada kullanılan ifadeleri 

dikkate almadığı gibi başvuranın kişiliği veya sıfatını, ihtilaflı açıklamanın yapıldığı yeri ve hangi 

bağlamda okunduğunu ve mesajın hedef kitlesini de göz önüne almamışlardır. Ayrıca, söz konusu 

açıklamanın içeriğinde yaptığı tespitleri göz önüne alan AİHM, ulusal mahkemelerin ihtilafı 

açıklamayı okumak suretiyle örgüt lehine propaganda yapıldığı gerekçesiyle başvuranı mahkûm eden 

değerlendirmelerine katılmamaktadır.  
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Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğüne yapılan bir müdahalenin meşru olabilmesi için 

Anayasa'nın 26. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen millî güvenlik, kamu düzeni, kamu 

güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez 

bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak 

usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile 

hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin 

gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarına yönelik olması gerekir. İlaveten, basılı 

eserlerin toplatılması ve el konulması suretiyle basın özgürlüğüne yönelik bir müdahalenin meşru 

olabilmesi için ise Anayasa'nın 28. maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen Devletin ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlâkın korunması 

ve suçların önlenmesi amaçlarına yönelik olması gerekir.Buna göre demokratik toplumun ana 

temellerinden olan düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile bu kapsamda basın özgürlüğü, 

sadece lehte olduğu kabul edilen veya zararsız veya ilgilenmeye değmez ve önemsiz görülen 

"düşünceler" için değil, ayrıca Devletin veya toplumun bir bölümünün aleyhinde olan, onlara 

çarpıcı gelen, onları rahatsız eden haber ve düşünceler için de uygulanır. Çünkü bunlar, 

çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir (bkz. Handyside/Birleşik Krallık, § 49). 

İfade özgürlüğü esasında eleştiri hakkını korumak için vardır. İfade özgürlüğünün amacı zaten 

herkesin duymaktan hoşlanacağı söylemleri korumak ya da kimsenin rahatsız olmayacağı ifadeleri 

korumak değildir. İfade özgürlüğünün amacı özellikle birilerini rahatsız eden, şok eden ifadeleri 

korumaktır. Çünkü Bratza’ya göre ifade özgürlüğü bir miktar abartıyı değil aynı zamanda hiddetlenme 

hakkını da korumaktadır..  

AİHM demokratik toplum yapısının özelliklerini Kayasu / Türkiye Davasında Şu şekilde ifade 

etmiştir: “İfade özgürlüğü, demokratik toplumun esaslı temellerinden biri olup, demokratik toplumun 

ilerlemesi ve her bir bireyin kendini geliştirmesinin temel şartlarından birini oluşturur. İfade 

özgürlüğü, 10. maddenin sınırları içinde, sadece lehte olduğu kabul edilen veya zararsız veya 

ilgilenmeye değmez görülen haber ve düşünceler için değil, ama ayrıca devletin veya nüfusun bir 

bölümünün aleyhinde olan, onlara çarpıcı gelen, onları rahatsız eden haber ve düşünceler için de 

uygulanır. Bunlar çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir; bunlar olmaksızın 

demokratik toplum olmaz”.  

 

18-KONU İLE İLGİLİ DİĞER AİHM KARARLARI 

18.1-Kamu Görevlisine Hakaret Suçu AİHM Kararları 

“…..Başvuran, hakaret ettiği iddia edilen belediye başkanının, hırsızlık suçundan 

cezalandırılmasının ardından ‘soyguncu belediye başkanı’ olarak tanımlamıştır. AİHM, bu 

başvuruda, 10. maddenin ihlal edildiğine karar verirken, gazetecinin bir dereceye kadar abartma 

hakkına sahip olmasına ve belediye başkanının kamuya mal olmuş bir kişi olarak, bazıları 

olgusal temelden yoksun olmayan değer yargısı olarak değerlendirilebilecek eleştirilere karşı, 

daha fazla hoşgörü göstermek zorunda olmasına özel bir ağırlık vermiştir….” (D./P. ,18235/02, 

19.12.2006) 

18.2-“…..L./A. davasına konu olan olayda ise, Avusturya’da 1975 yılında yapılan 

seçimlerden sonra, bir gazeteci olan başvuran L., geçmişinde Nazi faaliyetleri bulunan bir 

siyasetçi ile koalisyon kuracağını açıklayan Federal Şansölye B.K.’yi eleştiren yazılarında, 

“ahlaksızca”, “yüz kızartıcı”, “en adi türden fırsatçılık” ifadelerine yer vermiştir. Başvuranın 

para cezasına mahkum olduğu bu davada AİHM, politikacıların kendilerine yöneltilen ağır 

eleştirilere tahammül etmek durumunda olduğunu vurgulamış ve ifade özgürlüğünün ihlal 

edildiği sonucuna varmıştır. AİHM, içtihatlarını tekrar ederek, siyasetçilerin eleştirilere özel 

kişilerden daha fazla hoşgörü göstermesi gerektiği ilkesine dayanmış ve mahkûmiyetin ifade 

özgürlüğüne orantısız bir müdahale oluşturduğuna hükmetmiştir. Hararetli siyasi tartışmaların 

yaşandığı bir arka plan ışığında, başvurucunun açıklamaları, saldırgan olmakla birlikte hakaret 

niteliğinde görülmemiştir….” (Lingens/Avusturya, 9815/82, 08.07.1986) 

18.3“…Eon/Fransa davasında AİHM, bir siyasî eylemcinin, 2008 yılında Fransa 

Cumhurbaşkanı‘nın ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı korteji geçmek üzereyken, üzerinde 
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“Defol git, salak herif” yazılı bir pankart açarak Fransa Cumhurbaşkanı’na hakaret etmekten 

hüküm giymesini incelemiştir. AİHM, bu içtihadında yerginin, pek çok kez, özünde var olan 

abartma ve saptırma vasıfları yoluyla, doğal olarak kışkırtmayı ve galeyana getirmeyi 

amaçlayan bir sanatsal ifade ve toplumsal eleştiri biçimi olduğunu belirttikten sonra, ceza 

verilmesinin, güncel konular hakkında yergi niteliğinde ortaya konulan ifade biçimleri üzerinde 

bir soğutma etkisi yapmasının mümkün olduğu ifade edilmiştir. Bu tür ifade biçimlerinin 

kendisi, kamu menfaatini ilgilendiren sorunların serbestçe tartışılmasında oldukça önemli bir 

rol oynayabilmektedir ki; serbest tartışma olmadan demokratik toplum mümkün olamaz…..” 

(Eon/Fransa, 26118/10, 14.03.2013) 

18.4-“…….AİHM, Lesnik/Slovakya davasında, ilk olarak kamu görevlilerinin görevlerini 

yerine getirirken hoşgörü göstermeleri gereken eleştiri sınırının diğer insanlara göre daha geniş 

olduğunu, ancak, kamu görevlilerinin siyasetçilerde olduğu gibi her türlü söylemlerini yakın 

denetime açtıkları anlamına gelmeyeceğini, üstelik görevlerini hakkı ile yerine getirebilmeleri 

için kamu güvenine sahip olmaları gerektiğini; bunun ise kamu görevlilerinin asılsız 

suçlamalara karşı korumakla sağlanabileceğini vurgulamıştır….” (Lesnik/Slovakya, 35640/97, 

11.03.2003) 

18.5-“…….Savcı tarafından tanıklık yapmak için mahkemeye bir kişinin çağırılması 

işlemini “manipülasyon ve kanıtların yasadışı yollarla sunulması” olarak nitelendirmesi 

nedeniyle, başvuran hakkında, yargılama sırasında kullandığı ifadelerden ötürü hakaret davası 

açılarak para cezasına çarptırıldığı Nikula - Finlandiya davasında, AİHM, resmi görev yapan 

memurlara karşı kabul edilebilir eleştiri sınırlarının sade kişilere göre daha geniş olduğunu, 

ancak bu memurların davranışlarının, tıpkı politikacılar gibi, sürekli denetim altında olacağı ve 

bu nedenle her türlü eleştiriye göğüs germeleri gerektiği anlamına gelmediğini, aksine görev 

başındaki memurların sözlü hakaret mahiyetindeki saldırılara karşı korunması gerektiğini 

yinelemiştir. Bununla birlikte AİHM’e göre, bu davada hakaret içeren bir saldırı söz konusu 

değildir. Başvuranın temel eleştirisi, sert de olsa, savcının dava devam ederken seçtiği yöntem 

hakkındadır. Dolayısıyla, savcının mesleki veya diğer nitelikleri hedef yapılmamıştır. Bu 

nedenle AİHM’e göre, savcı bu eleştirileri hoşgörü ile karşılamalıdır. AİHM, ayrıca, 

içtihadındaki sonucuna ulaşırken, ifadelerin medya önünde değil, sadece duruşma salonunda 

söylenmiş olduğunu da özellikle vurgulamıştır. Nitekim AİHM, göre ancak çok istisnai 

hallerde savunma avukatının ifade özgürlüğüne getirilen bir sınırlama kabul edilebilecektir…” 

(Nikula/Finlandiya, 31611/96, 21.03.2002) 

18.6-Grigoriades /Yunanistan davasında ise bir subay, komutanı olan subaya, içerisinde 

orduyu ‘bir suç ve terörizm aygıtı’ olarak tanımladığı nahoş pasajlara yer verdiği bir mektup 

yazması nedeniyle orduyu aşağılamaktan mahkum olmuştur. AİHM, bu davalarda, 

başvurucuların suçlamalarının sert üslubuna karşın, başvuruya konu mektubun geniş bir 

okuyucu kitlesine hitap edecek biçimde yayınlanmamış ve yaygınlaştırılmamış olmasına özel 

bir ağırlık vererek başvurucu lehine karar vermiştir. (Grigoriades/ Yunanistan, 24348/94, 

25.11.1997) 

 

L-DAVA KONUSU İLE İLGİLİ ÖRNEK TEŞKİL EDEN DİĞER YARGI KARARLARI 
 

1-KOLLEKTİF ŞEREF SÖZKONUSU OLAMAZ 

Ancak “Avukatlar yalancıdır, X dininin mensupları sapkındır, Y etnik grubu şerefsizdir” 

örneklerinde olduğu gibi sınırlandırılmamış ve belirlenmemiş bir grubun hedeflenmesi halinde 

kolektif bir şeref söz konusu olamayacağı için, hakaret suçunun da söz konusu olmayacağı kabul 

edilir. (Bkz. Tezcan-Erdem - Önok, s. 416-417; Parlar-Hatipoğlu, s. 10; Üzülmez, s.45; Erman-Özek, 

s. 258-259.) 

1.2-TÜZEL KİŞİLERİN MAĞDUR OLUP OLAMAYACAĞI SORUNU 

Gerçek kişilerin suçun mağduru olmaları konusunda bir tartışma yoktur.. Ancak tüzel 

kişilerin de hakaret suçunun mağduru olup olamayacağı tartışmalıdır. Kimi ceza hukukçuları 

tüzel kişilerin hakaret suçunun mağduru olamayacağını, tüzel kişiye yönelik hakaret fiili tüzel 
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kişinin organını oluşturan veya temsilcisi olan gerçek kişileri hedeflemişse bu gerçek kişilerin 

suçun mağduru olduğunu, tüzel kişinin ise suçtan zarar gören olabileceğini kabul 

etmektedirler.Ancak kanunda tüzel kişilerin suçun mağduru olamayacağına dair açık bir 

düzenleme yer almamaktadır. Dava dilekçesindeki detayda,davacı tarafın AK Parti Genel 

Merkezi mi, Genel Başkanlığı mı, yani dar bir kadro mu mağdur, bütün teşkilat mı, sadece 

kadınlar mı olduğu hususu burada yine hukuki bir tanım olarak, kapsamın belirlenmesinde öne 

çıkmaktadır. 

AİHM Avusturya Cumhurbaşkanı’nın bu makama uygunluğunu tartışan iki makaleye yer 

veren bir derginin yayın müdürünün Avusturya’da mahkûm edilmesi üzerine verdiği kararında 

kişilerin şeref ve saygınlıklarının korunmasından politikacıların da yararlanacağını 

ancak siyasi konuların açıkça tartışılmasına ve eleştirilere siyasi kişiliklerin daha açık 

olmaları gerektiği yönünde karar vermiştir. 

Siyasi konular toplumun tüm bireylerinin menfaatlerini ilgilendirdiği için, siyasetçilerin 

sert siyasal eleştirilere daha açık olmaları gerekmektedir. Örneğin bir Milli Eğitim 

bakanının uygulamaya sokmak istediği politika değişikliği milyonlarca öğrenci ve ailenin 

yaşamlarına etki edeceğinden, bu siyasetçinin uygulamak istediği politikalara yönelik toplumun 

çok değişik kesimlerinden gelen övgü ve desteklerin yanı sıra çok sert siyasal eleştirilere ve 

karşı çıkışa da (muhalefete) hazır olması gerekmektedir.  

1.3- KOCASININ HUZURUNDA ZİNA İSNADI YAPILMASI HALİNDE DAHİ  

KOCASI DAVACI OLAMAZ İKEN…. 

TBB Dergisi, Sayı 72, 2007 , Sayfa 160’da huzurdaki şikayetle ilgili önemli tesbitler yer 

almaktadır.Karısına fuhuş isnadında kocası bile davacı olamaz iken, aile birliği parti 

üyeliğinden önemli iken sözkonusu davada parti üyeleri mi, Partinin tüzel kişiliğinin ya 

da parti nin tepe yöneticilerinin mi zarar gördüğü belirlemeden dava açma ehliyeti 

netleşmeyecektir. Karısı hakkında tayini madde suretiyle kocası huzurunda yapılmış olan zina 

isnadından dolayı karısı namına kocasının dava hakkı bulunmadığı ve koca huzurunda ve karı 

gıyabında vaki olan böyle bir isnadın mevsuf hakaret suçunun unsurunu ihtiva eylemediği 

cihetle mütecavize bu isnadından dolayı adi hakaret suçundan ceza tayini iktiza ettiğine, karar 

verilmiştir. (Yargıtay İBK. ’nun 11. 11. 1942 1/21 sayılı kararı)  

 

2-HAKARET VE NEFRET SÖYLEMİ 

Bir kişinin toplantıda taşıdığı “Hepiniz Ermenisiniz, hepiniz piçsiniz” yazılı nefret içerikli bir yazı, 

pozitif hukuk açısından hakaret suçunu değil, TCK m. 216/f.2’deki NEFRET SÖYLEMİ suçu 

oluşturacaktı. (Bu konudaki haberin detayları için bkz. http://www.haberturk.com/yasam/haber/ 

735569-o-pankarta-yargi-kararini-verdi ‘Son erişim, 11.01.2013’)  

Hakaret suçu kasten işlenebilen suçlardandır. Çünkü mağdurun şerefinin saldırıya uğraması ancak 

failin bu sonucu istemesine bağlıdır. Buradaki kasıt genel ka- sıt olup, failin davranışının mağdurun 

onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebileceğini bilmesi ve bunu istemesi yeterlidir. Failde hakaret 

kastının bulunup bulunmadığı failin kullandığı sözlerden, failin davranış biçimlerinden, fail ve mağdur 

arasındaki kişisel bağdan ve faille mağdurun içinde bulunduğu toplumsal koşullar dikkate alınarak 

tespit edilmelidir. ŞİKAYET KONUSU OLAN OLAYDA GENEL KASIT KİŞİLERİN ONURU 

DEĞİL, DİNİ AÇIDAN LANETLENEN BİİR OLAYIN MEŞRULAŞTIRILMASINA KARŞI 

DUYULAN ÖFKEDEN KAYNAKLANMAKTADIR.Gerçek bir durumun, hukuki anlamda bir 

kurumun, aktüel bir gerçekliğin ortaya konulması hakaret olarak değerlendirilemez.  

 

3-ANAYASA’DA DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA VE ELEŞTİRİ  Anayasa’nın “Düşünce ve kanaat 

hürriyeti başlıklı” 25. maddesine göre “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.” “Düşünceyi 

açıklama ve yayma hürriyeti” başlıklı 26. maddeye göre ise “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, 

resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu 

hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini 

de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin 

http://www.haberturk.com/yasam/haber/
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sistemine bağlanmasına engel değildir.” Yine Anayasa m. 62/f.2’ye göre “Bu hürriyetlerin 

kullanılması ... başkalarının şöhret veya haklarının ... korunması ... amaçlarıyla sınırlanabilir.”  

ALINGANLIK GÖSTEREN TARAFLAR TAVZİH VE TEKZİP YOLUNA GİTMEMİŞLERDİR 

81 İLDE TALİMATLA DAVA AÇTIRMAK HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI VE YARGI 

ÜZERİNDE BASKI KURMA ÇABASI olarak anlaşılabilir. 

Şikayet dilekçesindeki ifadelerde söylemediğim bir söz hem matufiyet ve hem de sıfatlama şeklinde 

bana isnat edilmektedir. Hedef LGBT+ ve ona destek veren grublara yöneliktir. Gazeteci kamu görevi 

yapan bir kişidir ve bu anlamda  kamu avukatıdır. Savunulan GENEL AHLAK ve KAMU 

YARARIdır. ANAYASA AİLE KURUMUNUN MUHAFAZASI VE GENÇLERİN UYUŞTURUCU 

VE FUHŞİYATA KARŞI KORUNMASINI AMİRDİR. İddia ve savunma dokunulmazlığından söz 

edilebilmesi için TCK m. 128’de “isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması 

ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması” şartına yer verilmiştir. Gazeteci KAMU AVUKATI olarak kendi 

tezini savunurken, kullandığı kavramlar ve sıfatlar konu ile ilgili tesbitler, muhtemel risk olarak 

değerlendirilebilir ve bu konuda halk dilindeki genel tabirler ve sıfatlamalara yer verebilir. Mesela zina 

iddiasıyla açılmış bir boşanma davasında davacının davalıya yönelik olarak sarf ettiği “Beni aldatan 

bu iffetsizden boşanmak istiyorum.” biçimindeki bir ifade davayla ve ilgili olduğu için hakaret suçuna 

vücut vermez ancak aynı davada sarf edilen “Beni aldatan bu şerefsizden boşanmak istiyorum” 

biçimindeki sözler hakaret suçuna vücut verecektir.İnsan öldürme suçuna ilişkin bir davada suçlamayı 

reddeden sanığa hitaben sarf edilen “Yalancı, katil olduğunu inkâr ediyor.” Biçimindeki bir ifade iddia 

dokunulmazlığı kapsamında olmasına rağmen aynı kişiye yönelik olarak sarf edilen “Salak salak 

bakan aptal” ifadesi hakaret suçuna vücut verecekti. İstanbul sözleşmesi içine gizlenen LBGT+ ile 

ilgili pozitif ayırımcılık öngören düzenlemelere karşı halk dili ile ve toplumun dini inanışları 

çerçevesindeki sıfatlamalarin anlayışla karşılanması gerekir. 

 

4-GAZETECİ’NİN KAMU GÖREVİ YAPMASI VE YAYININDA HAKARET 

Şikayet konusu, bir gazeteci ile siyasi bir parti arasındaki bir konudur. Burada esasen 

kamuoyunun serbest oluşumu ile siyasi bir irade ortaya koyarak, siyasi iradeyi tayin etmesinde 

en kilit görev gazetecilere düşmektedir. Bu anlamda gazeteciler, KAMU GÖREVİ 

yapmaktadırlar. Genel kabul bu yöndedir. Gazetecilik görevinin terör, kişisel husumete, genel 

ahlak ve kamu düzeni, kamu güvenliği gibi temel değerlere aykırı kullanılması elbette koruma 

altında olmayacaktır. Ancak Kamu otoritesisinin bir tasarrufuna karşı, kamu yararını savunan 

bir gazetecinin yaptığı görev KAMU GÖREVİ’dir. Bu konu gazetecinin özgürlüğü kadar aynı 

değerde ve hatta daha öncelikli olarak KAMUNUN BİLGİ EDİNME HAKKI ile ilgilidir. 

4.1-GAZETECİ KAMU GÖREVİ YAPAR. 'Kamu görevlisi' deyimi ise kamusal 

faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da her hangi bir surette sürekli, süreli 

veya geçici olarak katılan kişi olarak tanımlanıyor. Bu tanıma göre, bilirkişi, avukat, noter 

de kamu görevlisidir. Bu çerçeede gazeteciler de kamu görevi yapmaktadır. Gazeteciler  bu 

anlamda Basın kartlarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından almakta, Gri Pasaport 

kullanabilmekte ve mal beyanında bulunmaktadır. Bu çerçevede maaş ödeme ve emeklilikleri 

özel statüye bağlıdır.Öte yandan CMK / TMK’ya göre “Haber verme sınırlarını aşmayan 

veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” cümlesi eklendi. 

Gazeteci kamu görevi yaparken, kamu yararını savunurken, şok edici, kışkırtıcı, 

alışılagelmişin dışında, dikkat çekmeye çalışan abartılı ifadeler kullanabilir. Aşağıdaki 

karar buna örnek teşkil etmektedir: 

4.1.1-Sanık tarafından yerel gazetede, bir üniversitede rektör olarak görev yapan 

katılan hakkında, ”… Üniversitesinde kadro sahtekarlığı” adlı yazı ile ilgili olarak 

Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozmuştur. Yargıtay, sonuç olarak sanığın 

yayınlamış olduğu haberde, toplumsal ilgi ve kamu yararı bulunduğunu, haberin 

okuyucunun dikkati çekmesini istediğinden çarpıcı ifade ile yazıldığını belirtmiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gazetecilerin yazısında bir dereceye kadar 

abartma haklarının olduğunu, haber içeriğindeki ifadelerin onur, şeref ve saygınlığı 
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rencide edecek boyutta olmadığı eleştiri niteliğinde olduğunu belirtmiştir.. (Yargıtay 18. 

Ceza Dairesi 2016/15737 Esas, 2018/15361 Karar) 

4.1.2-BASIN AÇISINDAN OLAY GERÇEKSE VE KAMU YARARI VARSA,  

ÖZEL KİŞİ VE ÖZEL HAYAT HEDEF ALINMAMIŞSA HAKARETTEN 

SÖZ EDİLEMEZ. Basın yoluyla işlenen hakaret iddiaları konusunda çok titiz olmak 

gerekir. Aksi takdirde basın ve ifade hürriyeti zarar görecektir. Doktrine göre, 

bilinmesinde kamu yararı bulunan, kamuoyunun aydınlatılması amacına dayalı, 

gerçeklik derecesi araştırılmış ve büyük ölçüde doğruluğu belirlenmiş olayların özel 

hayata ilişkin olmaması şartıyla yayınlanmış bulunması hakaret teşkil etmez. 

(Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı. . . s. 234.) 

Yargıtay’a göre, basın yoluyla işlenen suçlarda hukuka uygunluk nedenleri (ceza 

sorumluluğunu kaldıran nedenler) arasında yer alan ve kaynağını Anayasa’nın 28 ve 

devamı maddelerinden olan, “hakkın kullanılması” kapsamındaki haber verme ve 

eleştiri hakkının söz konusu olabilmesi için, yayınlanan yazının gerçek ve güncel 

olması, verilişinde kamu ilgi ve yararının bulunması ve olay ile olayın anlatılışı arasında 

fikri bağ bulunması gerekir. Bu unsurlardan birinin dahi gerçekleşmemesi haber verme 

ve eleştiri hakkını ortadan kaldırır ve fiili hukuka aykırı kılar.(Y. 4. CD’nin 18. 09. 2006 

tarih 2005/7706 esas, 2006/14025 karar.) 

 

M-HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI 
1-HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI KURALININ TANIMI VE NİTELİĞİ 

"Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı" hukuk tarafından korunur."Hak" devletçe korunan yetkiyi 

ifade eder ve insanlara mutlu olmaları için verilir. Veriliş amacı mutluluk olan bir hakkın salt bir 

başkasının mutsuz olması için kullanılması kabul edilemez. Hatırlanacağı gibi herkes haklarını 

dürüstçe kullanmak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. 

Hakkın Kötüye Kullanılması; bir hakkın dürüstlük kurallarına açıkça aykırı şekilde ve özellikle amacı 

dışında kullanılmış ve bundan da başkalarının zarar görmüş veya zarar görme tehlikesiyle karşılaşmış 

olmaları demektir. Bu tanımın yeterliği tartışmaya açık olsa dahi kavram hakkında fikir verdiği açıktır. 

Konunun devamındaki açıklamalarla birlikte kavram iyice netlik kazanacaktır.  

Medeni Kanun Madde 2'de "Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı" getirir.  Bu yasak, "Bir 

hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeninin korumayacağının” açık ifadesidir ve bu 

kural emredicidir. Yani aksi hukuk dışı bir tasarruf olur. 

1.1-"Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı"nın "Dürüstlük Kuralı" ile aynı maddede ve 

hatta aynı nitelikte düzenlendiğini görüyoruz. Diğer bir ifade ile bu yasak, "Bir hakkın açıkça 

kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” ifadesinden anlaşılacağı gibi emredicidir. Yani 

aksi taraflarca kararlaştırılamaz. "Dürüstlük Kuralı" ile "Hakkın Kötüye Kullanılması 

Yasağı" arasındaki sıkı bağ gayet nettir. Örnek olayda 81 ile talimatla dava açılması, sosyal 

mediada troller ve klasik mediada örgütlü olarak yazılan yazılar yargıya baskı, yargıyı 

kullanarak mobing, cezalandırma, media linçi, aleyhte propoganda eklenlenmiş media 

üzerinden servis edilmiş, genel ve özel açıklamalar bu media tarafından dikkate alınmamış, 

haberleştirilmemiştir. 

1.2-ORANTISIZLIK. Unutmamak gerekir ki,Hakkın Kullanılmasında Sağlanan 

Menfaat İle Başkasının Uğrayacağı Zarar Arasında Aşırı Bir Oransızlık Olmaması 

gerekir. 81 ilde dava açma bir hukuk yolu değildir, ama muhatabına karşı caydırıcı bir 

baskı, propoganda, moobing oluşturcaktır. Burada bir orantısızlık sözkonusudur.   

Bir hakkın kullanımından elde edilecek fayda diğer kişinin uğradığı zarar 

düşünüldüğünde çok orantısız ise durum tekrar değerlendirilmeli ve tavrın dürüstlük 

ölçütüne uymuyorsa hak kötüye kullanılıyor demektir.Hiç kimse genel ahlak ve hukuk 

kurallarıyla bağdaşmayan bir davranışta bulunup ta, sonradan bu davranıştan kendisine 

bir hak çıkarmaya kalkışamaz. Aksi taktirde hukuk kuralları buna izin vermez. 
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1.2.1-Dürüstlük, samimiyet, hak arayışı meşruiyet, adalet arayışı gibi ilkeler 

çerçevesinde bakıldığında Bir diğer önemli konu da hakkın kötüye kullanılmasının 

yaptırımıdır. Uygulanacak diğer yaptırımlar ise yasa ile belirlenmiştir. 

İyi niyet kuralı, kanunlarda yazılı olsun olmasın, hukukun en yüksek ilkelerinden 

biridir  Bunu özel hukuka özgü bir esas saymak yanlıştır. CMUK. işi uzatmak amacı ile 

(yani kötü niyetle) yapılan işlemlerin reddini emretmektedir (m. 238). Araç ile amaç 

arasında makul bir orantı ve mantıklı bir sebeb bulunmalıdır.  

 

1.3-HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASININ ŞARTLARI 

Hukuk düzeni tarafından tanınmış bir hakkın diğer bir ifade ile devletçe korunan bir yetkinin 

söz konusu olmadığı durumlarda onun kullanılması ve dolayısı ile kötüye kullanılması söz 

konusu olmayacaktır. Bu durum şartları incelenerek ya “Haksız Fiil” ya da “Vekaletsiz İş 

Görme” olarak kabul edilebilir. Örnek olayda  “Haksız Fiil” ile "Hakkın Kötüye 

Kullanılması Yasağı" aynı anda vardır. Bütün üyeleri kapsayacak bir şekilde bir tasarruf 

için, müştekilerin bu konuda ehliyeti ve  temsil edilen kişilerin bu konuda özel bir iradesi 

yoktur. Aynı şekilde, suçlama gerçekçi ve hukuki değildir. Bu şekli ile uygulama hukuki 

değil bir hakkın istismarıdır. 

 

1.4-HAKKIN KÖTÜYE KULLANILDIĞININ KABUL EDİLDİĞİ HALLER 

bellidir: 

1.4.1- Hakkın Kullanılmasında Meşru Bir Menfaatin Bulunmaması: Birileri 

kendisine verilmiş olan hakkı hiç bir menfaati olmadığı halde kullanıyor ve bundan 

dolayı da birileri zarara uğruyor ya da uğrama tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor ise hak 

amacına uygun kullanılmıyor demektir. 

1.4.2- Birçok Seçeneği Olan Kişinin Kendi İçin Fark Etmeyeceği Halde 

Başkasının Zararına Yol Açacak Bir Seçenekte Israr Etmesi: Bir hakkın birden 

fazla şekilde kullanılması mümkün ve sağlanacak fayda bir diğeri ile aynı iken bir 

başkasının zararına olacak şekilde kullanılması orta zekalı veorta ahlakta bir tavır kabul 

edilemez. Öte yandan, Hakkın Kullanılmasında Sağlanan Menfaat İle Başkasının 

Uğrayacağı Zarar Arasında Aşırı Bir Oransızlık Olması Gerekir: Bir hakkın 

kullanılması bir başkasını rahatsız edebilir ya da ona belirli bir ölçüde zarar verebilir. 

Bir hakkın kullanımından elde edilecek fayda diğer kişinin uğradığı zarar 

düşünüldüğünde çok orantısız ise durum tekrar değerlendirilmeli ve tavrın dürüstlük 

ölçütüne uyup uymadığı kontrol edilmelidir. Uymuyorsa hak kötüye kullanılıyor 

demektir. 

1.4.3- Hakkın Sırf Başkasına Zarar Vermek Amacıyla Kullanılması: Bir hak bir 

başkasını mutsuz etmek için kullanılamaz. Bu durumun dürüstlüğü ihlal ettiği açıktır. 

Örnek olarak “Hiç bir faydası olmadığı halde sırf kavgalı olduğu yan komşusu 

zarar görsün (manzarası kapanarak evinin değeri düşsün) diye 3 metrelik bahçe 

duvarı inşa eden kişi bu inşa hakkını veriliş amacına aykırı şekilde 

kullanmaktadır. Bu durum açıkça dürüstlük kuralının ihlal edildiğini gösterir.” 

Mesela, Farklı şekilde ödeme imkanı olduğu halde 1.000.-TL'lik bir borcun 10 

kuruşluk bozuk paralarla ödenmesi ile 81 ilde dava açılması arasında bir fark 

yoktur. 

1.4.4-Öte yandan “Bir Hakkın Dürüstlük Kuralına Aykırı Kullanılması” hukuk 

tarafından korunmaz. Yasanın emredici hükmü gereği herkes haklarını dürüstçe 

kullanmalıdır ve somut olayda hakkın içeriğini, kapsamını ve sınırlarını dikkate 

alınarak, hukuk açısından titizlikle kullanılıp kullanılmadığı tespit edilmelidir.. Bir 

hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığını tesbit etmek için kullanılacak temel ölçüt 

"Dürüstlük Kuralı"dır. Diğer bir ifade ile hakkını kötüye kullanan kişi doğrudan 

dürüstlük kuralını ihlal etmektedir. 
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1.4.5-TOPLU HAK ARAMADA ETKİN BİR YOL OLARAK MUKAYESELİ 

HUKUKTA VE TÜRK HUKUKUNDA SINIF DAVALARI hakkında Yard. Doç. 

Dr. Murat Şahin,Yard. Doç. Dr. Hande Çelik Şahin  “Sınıf davaları belirli ya da 

belirlenebilir bir sınıf adına sınıf içinden kişilerce açılan sınıf-topluluk davası” 

hakkındaki akademik makalelerinde şu konuya dikkat çeker: “TKHK m.24/I’e göre ise, 

“Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olması durumunda Bakanlık, tüketiciler ve tüketici 

örgütleri, ayıplı seri malın üretiminin ve satışının durdurulması ve satış amacıyla elinde 

bulunduranlardan toplatılması amacıyla dava açabilir”. Tüketici Birliklerinin ve 

Bakanlığın tüketiciler adına tazminat talep etmesi ise mümkün değildir. Bu hüküm 

örnek dava açısından yön göstericidir. 

 

N-SON OLARAK 

Soruşturma konusu ile ilgili olarak, olayın daha doğru ve net bir şekilde anlaşılabilmesi için 

EK’te takdim ettiğim bilgi ve belgelerin  dikkate alınmasını talep ediyorum: 

-EK:B8-Yazımdaki suçlamanın asıl muhatabı olan LGBT’nin “Onur Yürüyüşü”(!?)ndeki 

fotoğraflar ve taşınan pankartlar. 

-EK:B13- Yazar Ayşe Böhürler’in, tartışmayı başlatan mesajı ardından yazdığı yazıya cevap 

olarak gazete yönetimine  gönderdiğim Tavzih yazısı.  

 -EK:B14- LGBT sapkınlığına destek veren marka ve kurumlarla ilgili haber. 

-EK:B15- Yazıda adı geçen Koç ve diğer bazı holdinglerin İstanbul Sözleşmesi ve LGBT’ye 

destek haberleri.  

 -EK:B16- Türkiye Belediyeler Birliğinin tepki çeken genelgesi ve uygulamadaki sonuçları hk. 

 -EK:B17- Oda Tv’de Soner Yalçın’ın konuyla ilgili yazısına, Yeni Akit’teki cevabım.  

 -EK:B18- Konuyla ilgili Yeni Akit’de  köşemde çıkan yazılarımdan 2 örnek. 

 -EK:B19- Basında yer alan çok sayıda Dilipak’a destek mesajlarından iki örnek. 

 

SONUÇ ve İSTEM  : Ben yaklaşık 50 yıldır ülkemizde, gazetecilik ve yazarlık 

yapmaktayım. Soruşturmaya konu yazı hem ülkemizin, hem de dünyanın bir çok ülkesinde, son 

günlerde, farklı kesimlerde, tartışılması gittikçe artan dozlarda devam eden, yüksek derecede toplumsal 

ilgi boyutu olan bir konudur. Ülkesinin ve ve dünyanın toplumsal sorunlarına duyarlı bir gazeteci 

yazar olarak gazetemdeki köşede çok kez bu konudaki düşüncelerimizi yazarak kamuoyu ile 

paylaştım. 

Anayasa, Anayasanın 90. Maddesi ile NORM HUKUK statüsündeki AİHS ve bununla birlikte 

Basın ve düşünce, ifade hürriyeti ile ilgili diğer sözleşme hükümleri, bu çerçevede yargılama yetkisi 

kabul edilen AİHM kararları, yerleşik Yargıtay içtihadları çerçevesinde sözkonusu yazımla ilgili bir 

suçlama mümkün değildir.  Mahkemenizin bu konuyu şu şekilde ele almasını talep ediyorum: İfade ve 

basın özgürlüğü ile bunun en  önemli fiili hali olan basın özgürlüğü nedir?  

Bu çerçevede, özellikle ve öncelikle, şu kararların dikkate alınmasını arz ve talep ederim: 

*-Anayasa Mahkemesi. 23/1/2014. Başvuru No: 2013/2602, §.40. 

**-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu.11.12.2018. 2018/4-595E, 2018/1885K; 25.04.2018. 

2017/4-1320E., 2018/986K.; 30.05.2018. 2017/4-1470 E., 2018/1144 K; 24.06.2015. 2013/4-

2436E, 2015/1731K;  

***-Y argıtay 4.Hukuk Dairesi.25/02/2019. 2016/16019E, 2019/970K; 22.10.2019. 

2016/16729E, 2019/4853K; 12/12/2018. 2016/13037E, 2018/7903K; 25/04/2018. 2016/5834E, 

2018/3309K; 04.12.2018. 2016/4356E, 2018/7569K;  

****-Danıştay 13.Dairesi. 2006/6232E. 

*****-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Axel Springer AG / Almaya, [BD], B.No: 

39954/08, 7/2/2012);  Dichand ve Diğerleri/Avusturya, B.No: 29271/95, 26.02.2002; 

Morice/Fransa, B.No: 29369/10, 23.04.2015; Observer ve Guardian/Birleşik Krallık, A 

Serisi no: 216, B. No:13585/88, 26.11.1991; Édıtıons Plon V. Fransa, B.No: 58148/00, 44; 

Centro Europa 7 S.R.L. And Dı Stefano V. İtalya, B.No: 38433/09; Sorguç/Türkiye, 

B.No:17089/03, 23.06.2009;  Ürper ve Diğerleri/Türkiye, B.No: 14526/07, 14747/07, 
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15022/07, 15737/07, 36137/07, 47245/07, 50371/07, 50372/07 ve 54637/07, 20 Ekim 2009. 

kararları 

Ve ayrıca 

*-AYM. B.No:2013 / 409,  26.6.2014-75   -AYM. B.No: 2013/1461, 12.11.2014  -AYM. B. No: 

2013/409, 25.6.2014 /74). Basın özgürlüğü, gazetecilik mesleği veya gazete haberlerinin 

hukuki durumu nedir? Buna bağlı olarak gazetecinin hak ve sorumlulukları nelerdir? Hangi 

teminata sahiptir?  

**-CGK 13.2.2007. E. 207/2-28, K. 2007/34  

***-HGK. 24.6. 2013, E. 2013 /4-24365, K.2015/1731 -19.CD 3.5.2018, E. 2017 / 6373, K. 

2018 / 5569 

****-AİHM. Lehideux ve Isomi / Fransa, 23.9.1998;  -AİHM Handyside / Birleşik Kırallık 

B.No:5493/72, 7.12.1976 - 49 -AİHM Bladet Tromse and Stensaas V. Norveç. B. 

No:21980/93,59). 

 

Şikayet edilenler doğrudan hedef alınmış mıdır, isimleri zikredilmiş midir? Kendilerine karşı 

işlenen bir suç var mıdır? Bu sorulara verilen cevaplar açığa çıktığında yazının tamamıyla basın 

özgürlüğü çerçevesinde kaldığı anlaşılacağından yüklenen fiilin kanunda suç olarak 

tanımlanmamış olması dolayısı ile davacı tarafın taleplerinin reddi gerekir. 

Yukarıda, ilk bölümde izah edilen süreç, ANAP ve “Papatyalar” konusu ile ilgili olarak; 

 1-ANAP Genel Başkan yardımcısı Dr. Yalçın Koçak’ın,  

2-AK Parti eski Milletvekili ve halen Cumhurbaşkanı baş danışmanı, İsrafil Kışla’nın 

3-TDP Türkiye Düşünce Platformu’nun İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hazırlanan rapor, 

benim katkım ve ilişkilerin biçimi ile ilgili olarak,aynı zamanda, TDP kurucularından 

vemütedeyyin bir iş adamı sıfatı ile Erol Yarar’ın 

4-TDP’de, Raporun hazırlanması sürecinde aktif rol alan, AK Parti Eski Milletvekili ve 

avukat Hüsnü Tuna, AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Resul Tosun, TDP Hukuk 

komitesinin aktif üyesi, hukukçu Doç. Dr. Ömer Çelen’in de dinlenmesini talep 

ediyorum. 

 

Hakkımda açılan soruşturmadan aklanmayı talep ediyorum.. Bu vesile ile saygılar sunarım. 

 
Şüpheli 

ABDURRAHMAN DİLİPAK 

 

 

 

 

EK’LER /  

TOPLAM : 77 sayfa ANA METİN + (128sayfa / 61 Belge) EK= 194 SAYFA 

 
Adres BÖLÜMÜ 

2 Sayfadan oluşan 1 Belge 

1-Müştekilerin isim, şehir ve ünvanları / 2 Sayfa 

 

B BÖLÜMÜ 

51 Sayfadan oluşan 17 Belge 

1- Dava konusu yazı: “AKP’nin Papatyaları” / 2 Sayfa 

2- Sn. Recep Tayyib Erdoğan’a olaydan hemen sonra gönderdiğim konuyla ilgili bilgi notu / 3 Sayfa 

3- Dava konusu ile ilgili, Açık Mektup, Akit TV’deki açıklamalarım, İlkha Haberdeki video Rop. 
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Sesli ve görüntülü yayınların Youtube linkleri / 1 Sayfa 

4- Habervakti.com’da yayınlanan konuya ilişkin ayrıntılı röportaj. Kim bu Fahişeler? / 8.8.2020 / 10 Sayfa + 

EK:4B Konuyla ilgili ayrı bir roportaj (31.7.2020) / 6 Sayfa (Toplam: 16 Sayfa) 

5- BNChaber.com / Dilipak’a destek yağıyor başlıklı haber. 19 Ağustos 2020 / 3 Sayfa 

6- İLKHA Haber’e verdiğim video roportajın haberi / 2 Sayfa 

7- Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a AÇIK MEKTUP / 2 Sayfa 

8- LGBT’nin “Onur Yürüyüşü”nden fotoğraflar ve taşınan pankartlar / 5 Sayfa 

9- Üyesi olduğum Türkiye Gezeteciler Cemiyeti’nin hakkımdaki soruşturma yazısı / 1 Sayfa 

10- Adem Çevik’in CHP Kadın Kolları Başk. A. Nazlıaka ve Aşkın Asan hak. suç duyurusu / 2 Sayfa 

11- Yazar Ayşe Böhürler’in, tartışmayı başlatan mesajı ardından yazdığı yazıya cevap / 2 Sayfa 

(Yazar Ayşe Böhürler’in, tartışmayı başlatan mesajı ardından yazdığı yazıya cevap olarak gazete yönetimine  

gönderdiğim Tavzih yazısı.) 

12- LGBT sapkınlığına destek veren marka ve kurumlarla ilgili haber / 1 Sayfa 

13- Koç ve diğer bazı holdinglerin İstanbul Sözleşmesi ve LGBT’ye destek haberleri / 4 Sayfa 

14- Türkiye Belediyeler Birliğinin tepki çeken genelgesi ve uygulamadaki sonuçları / 1 Sayfa 

15- Oda Tv’de Soner Yalçın’ın konuyla ilgili yazısına, Yeni Akit’teki cevabım / 2 Sayfa 

16- Konuyla ilgili Yeni Akit’de  köşemde çıkan yazılarımdan 2 örnek / 2 Sayfa 

17- Basında ve STK’lardan Dilipak’a destek mesajları / 2 Sayfa 

 

C BÖLÜMÜ 

8 Sayfadan oluşan 7 Belge 

EK:C:1 / Sabah gazetesinde, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlarından bazılarının suç duyurusu ile ilgili 

SABAH gazetesinde çıkan yayınlar. (8 Sayfa) “AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP”LİLER, “AKP’NİN 

PAPATYALARI” BAĞLAMINDA “ANAP” UYARISINA İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU İLE İLGİLİ 

AÇIKLAMALAR KONUSUNDA ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇIKAN HABERLER VE YAZILAR.Bu 

açıklamalardaki konuşmalar bile büyük ölçüde benzerlikler taşımaktadır. 

1-GENEL MERKEZ / 12.08.2020 Kadın Kolları Başkanı LUTFİYE SELVA ÇAM 

2- KÜTAHYA / 12.08.2020 / MELEK MANKAN 

3-ERZURUM / 11.08.2020 / AYŞE DENİZ ÇELİK 

4-ERZİNCAN / 11.08.2020 / RAHŞAN KÜLÜNK 

5-SAKARYA / 11.08.2020 / ZEHRA HATİPOĞLU 

6-NEVŞEHİR / 11.08.2020 / AYŞE BİLGİÇ 

7-KAYSERİ / 11.08.2020 / EMİNE TİMOÇİN 

 

D BÖLÜMÜ 

40 Sayfadan oluşan 24 Belge 

“AK PARTİ İÇİNDEKİ AKPLİLER”, “AKP’NİN PAPATYALARI” bağlamında  “ANAP” uyarısına 

ilişkin ulusal ve yerel basında çıkan haberler ve yazılar.  

1- AK Parti içindeki AKP’liler / Ege Postası / 3 Sayfa 

2- AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLER kimler? / Son nokta / 2 Sayfa  

3-AKP’LİLER KAZANDI, AK PARTİLİLER KAYBETTİ… / Malatyatime / 2 Sayfa 

4-MHP’li Enginyurt:AK Parti’ye en çok zarar veren, AK Parti içindeki  AKP’lilerdir/Alp Tv / 2 Sayfa 

5- AK PARTİ NEDEN OY KAYBEDİYOR? / Çumra / 2 Sayfa 

6- AKP’liler CHP’ye mi çalıştı? Ya da AKP’nin “ALTIN KIZLAR”ı kim?! /POSTAM/ 2 Sayfa 

7-ERSOY DEDE: GÜL’E GİDİP GELEN AKP’LİLER KAYBETTİ! / Akit / 1 Sayfa 

8-‘AK Parti içindeki AKP’liler’  (Dilipak’tan alıntı)/ Tele1 / 1Sayfa  

9- AK Partideki AKP’liler / 8 Kasım 2015 / Bizim Yaka Kocaeli / 2 Sayfa 

10- AK Parti içindeki AKP'liler sorgulanmalı / Afyon Postası / 1 Sayfa 

11- AK Partiyi Erdoğan’dan Kopartmaya çalışan AKP’liler / Takvim / 1 Sayfa 

12- Faik Işık: A-Ke-Pe’liler FETÖ’nün Zihniyet İkizi gibi davranıyor / Oda Tv / 1 Sayfa  

13- AK Parti İçindeki AKP’liler / Diyarbakır gazetesi /  3 Sayfa 

14- Kim bu Ak Parti İçindeki AKP’liler /  Urfa Haber / 29.7.2017 / 1 Sayfa 

15- AK Parti'nin İçindeki AKP'liler / Kars Olay / 2 Sayfa 

16- BU AKP’LİLERİN ÇOĞU ESKİ FETÖ’CÜ / Yüzdeyüz Haber / 1 Sayfa 

17- AK Parti içindeki AKP’liler’ / İstiklal /  27.3.2017 / 1 Sayfa 

18-Kim bu AK Parti İçerisindeki AKP’liler ? / 2.10.2018 / Çanakkale Zafet Haber / 2 Sayfa 

19- AK Parti içinde ve dışındaki AKP'liler!.. / 15.5.2017 / Yörem / 1 Sayfa 
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20- AK Parti içindeki AKP’liler ve Muhalefet / İktibas / 3 Sayfa 

21-Turgay Güler: Erdoğan AK Parti içindeki ‘AKP’lilere dikkat etmeli! /18.6.2014/ Akşam / 2 Sayfa 

22- AK Partinin rakibi AKP’liler / Özgür Haber / 2 Sayfa 

23- “AK PARTİ - AKP” tartışması ile ilgili bazı video bağlantı adresleri / 1 Sayfa  

24- ANAP’ın Papatyaları / Google taraması / 1 Sayfa 

 

G BÖLÜMÜ 

27 Sayfadan oluşan 11 Belge 

1-Türkiye’de, BM, AB ve batılı fonlarla ortak çalışmalar yapan yerli ve yabancı sivil ağlar / 4 Sayfa 

2-Türkiye’de KAOS GL ve LGBT+ derneklerinde fon desteği sağlayan kuruluşlar / 2 Sayfa 

3-Türkiye’de faaliyet gösteren ya da Türkiye’deki STK’lara fon desteği sağlayan, işbirliği yapan vakıflar ve 

bağımsız kuruluşlar. /  2 Sayfa 

4-KADEM’in Dış kaynakları fon haberlerini yayınlama açıklaması / 1 sayfa 

5-Mor Çatı, KADEM ve KAGİDER hakkında Banu Avar’ın Dış Kaynaklı Fon ilişkileri ile ilgili açıklaması / 

İktibas dergisi / 1 Sayfa 

6-LGBT’lilerin Fon kullanma konusundaki kendi içlerinde kavga ile ilgili İtirafları/Roportaj/ 4 Sayfa 

7- Milliyet’ten bir Haber : Kadın Projelerine Soros’tan destek / 1 Sayfa 

8- İntell 4’den bir haber: Türkiye’de faaliyet gösteren vakıfların ve derneklerin amacı ne? / 5 Sayfa 

9- AK Parti’li kadınlar ve KADEM’in yasama, yürütme ve yargı ile ortak çalışmalarına ilişkin haber / 3 Sayfa 

10-Halkın Kurtuluş Partisinin bir çok il ve ilçede yaptığı kopyala yapıştır suç duyurusu / 2 Sayfa 

11-Tanıklığı talep edilen Yalçın Koçak kimdir? / 2 Sayfa 


