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AÇIKLAMALAR 
1-DAVACININ DAVA AÇMA YETKİSİ TEMSİLİ VE TOPLU HAK ARAMA VE SINIF 

DAVALARI HAKKINDA 
Davacı taraf vekili’nin vekaletinde Parti Genel Merkezi ve Genel Başkanlığı ifadesinin bulunması 

sonucu, hangi sıfatla davacı olduğu konusunda bir sarahat yoktur. Vekalet veren tarafın bu konuda 
bir takdir yetkisi olması gerekir. Elbette Genel Başkanın temsil yetkisi vardır. Ancak burada AK 
PARTİ değil, “AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler ve AKP’nin Papatyaları” 
şeklinde bir tanımlama vardır. Böyle bir grubun varlığı reddediliyorsa, zaten suçlama mevhum bir 
topluluğa yönelik olacağı için dava konusu edilemez. Varsa, bu partiyi istismar eden bir gruba 
yönelik suçlamadır ki, Partinin bu suçlamayı üzerine alması düşünülemez. 

Bu dava Genel Başkanlık iradesi midir, Parti Merkez Kararının bir iradesi midir, Grubun, ya da 
teşkilatın bir iradesi midir? Bu irade belli olmalıdır ki, kim bu işten üzüntü duyduğu belli olsun. Bu 
Genel Başkanın kendi üzüntüsü mü, yönetim kadrosunun üzüntüsü mü, Tazminat miktarı neye göre 
takdir ediliyor onu bilmemiz gerekmektedir. 

Burada Genel Başkanlık sıfatının kullanılmasının, aynı kişinin Cumhurbaşkanı sıfatı ile dava 
dilekçesinde ilişkilendirilmiş olması farklı tedailere açık bir konudur. Konunun bu şekilde 
ilişkilendirilmesi yanında, hiçbir hukuki temeli olmadığı halde, kopyala yapıştır 81 ilde suç 
duyurusunda bulunulması ve ilçelerden hiç birinden bu yönde bir teşebbüsün sözkonusu olmaması, 
bu işin organize bir iş olduğunu göstermektedir. Öte yandan Parti Grubundan bu yönde bir irade 
ortaya konulmamış olması da dikkat çekicidir. 

Davacı tarafın ifade ettiği gibi daha önce bu yönde bir itiraz olmaması, bu işin doğru olduğu 
anlamına gelmez. 

Evet, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi tarafından 1977 yılında verilen bir kararda tüzel 
kişilerinmanevi tazminat davası açabileceği şu şekilde ifade edilmiştir: “Kişilerin şeref ve 
haysiyetleri Medeni Kanunu'nun 24.Madde’sine imkan verirken, Yargıtay tüzel kişilerinde 
manevi tazminat talep edebileceğini kabul etmektedir. Ancak bu konu uygulamada, teoride, işin 
hukukiliği beraberinde bir çok tartışmayı getirmektedir. Kaldı ki bu karar değişmez değildir.  

Her ne kadar tüzel kişiliğin manevi şahsiyetinin dava konusu edilmesi Türk hukukunda “grup 
davası”, “toplu dava”, “topluluk davası” vb. terimler kullanılmaktadır. “sınıf davası” terimi de son 
zamanlarda daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Bu konunun bu açıdan da değerlendirilmesi 
gerekecektir. 

Halkın Kurtuluş Partisi, bütün kadınlar” diyor, TGC “LGBT’liler diyor, AK Parti yönetimi, “AK 
Partili kadınlar” diyor. “Ben de hakarete uğradım, söylemediğim bir söz yüzünden” diyorum. 
Dava açmaksa mesele, ben de 81 İl Başkanı ve KADEM’e, Genel Merkeze Kadın kolları 
aleyhine, suç duyurusunda da bulunabilirim, dava da açabilirim. Media linçine tabi tutuldum 
derim, o medialardaki yazarlar hakkında da işlem yapabilirim.  

Davacı taraf iddia, isnad ve taleplerde bulunurken, rasyonel, “efradını cami, ağyarını mani” 
taleplerde bulunması gerekmektedir. Bu sözden sadece “teşkilat yöneticileri” mi etkilendi. “Parti 
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grubu” mu, “Parti grubundaki kadınlar” mı, “Genel merkez” mi, “Teşkilatlar” mı yoksa “üyeler” 
mi? Konu “İstanbul sözleşmesi” çevresinde döndüğüne göre, İstanbul sözleşmesine destek veren 
eski parlamenterler de buna dahil mi? Bana destek mesajı gönderen eski yeni milletvekilleri, parti 
yöneticileri ve üyeleri bu hesaba dahil mi? Kim ne kadar etkilendi? Bütün bunlar tazminat davasının 
miktarı ve hukukiliği açısından önem taşıyacaktır ve ben her gruba ilişkin karşı tanık dinletebilirim. 

Sadece kadınlar mı, erkekler mi? Talep edilen miktarın adil, anlaşılır, rasyonel ölçüsü nedir? 
Davada hükmün etkisi, özellikle sınıf adına açılan tazminat davalarında ayrı bir öneme sahiptir. 

Zira davanın, ihlâlinden zarar gören davacıların lehine karara bağlanması halinde, mahkemece 
çözülmesi gereken iki önemli meseleyle karşılaşılmaktadır. Bunlardan ilki tazminat miktarının 
hesaplanması, ikincisi ise tazminatın sınıf üyeleri arasında dağıtılmasıdır. Bu açıdan bakıldığında 
bu dava, Teşkilat adına açılan bir dava olmadığına göre, başkanlığın üzüntüsü çerçevesinde 
değerlendirilmesi gerekir.  

Manevi bir zarardan söz ediliyorsa, bu zararın hesabı nasıl yapıldı? Herkes eşit ölçüde mi bundan 
zarar gördü. Ya da kim ne ölçüde bundan zarar gördü ve bu tazminat onlar için nasıl bir manevi 
tatmin sağlayacak Başkanlık içinde de bunun ayrıca değerlendirilmesi gerekir. 

Genel Başkanının dava açma yetkisi olması, özellikle kişi ve grupların da maddi ve manevi 
çıkarları sözkonusu olduğunda ona göre sınırlandırılacaktır. 

Genel anlamda toplu hak aramada ya da sınıf davaları, ya da tüzel kişilerin manevi tazminat 
davaları açısından AB Komisyon’u, buna ilişkin görüşleri tartışmaya açan Yeşil Kitapta (Green 
Paper, 2005) ve daha sonra 02.04.2008 tarihinde yayınlamış olduğu Beyaz Kitapta (White Paper), 
geniş kitlelerin ihlal sonucu uğradıkları zararın tazminini kolaylaştırmak amacıyla yapılması gerekli 
mevzuat değişikliklerine ilişkin teklifleri ayrıntılı olarak ele almış ve tartışmaya açmıştır. Ancak bu 
mevzuat iç hukuka yansıtılmadığından, uygulama, her özgün davada yeniden ele alınması gerekir ve 
emsal kararlar her zaman ve her şart altında hakkın ve hukukun korunması için yeterli olmayabilir. 
Burada önce davacı tarafın bu sözden kimin/kimlerin ne şekilde üzüldüğünü ve bu hak arama 
konusunda kimin ne kadar manevi kaybının sözkonusu olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya 
koyması gerekir. 

Parti genel başkanının aynı zamanda Cumhur Başkanı olması sebebi ile, yargı üstünde baskı 
oluşturmak anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınma konusunda, vekalet sahiplerinin daha 
dikkatli davranması gerekir. Bu tür ifadeler “Sen benim kim olduğumu biliyor musun” şeklindeki 
söylemi çağrıştırma ihtimali göz önünde bulundurularak, herkesin hakkını korumaya yemin etmiş, 
devleti temsil eden bir zatın makam ve sıfatını koruma adına yargıya karşı bir davada kullanılmış 
olması en azından işin nefaseti açısından doğru bir tercih olmamıştır. Bu açıdan “Taraf ehliyeti”ne 
ilişkin itirazımızı, bu açıdan teyiden tekrar not etmek istiyoruz. 

Zaten yazıda AK PARTİ’den söz edilmiyor.  AK Parti’deki AKP’liler’den söz ediliyor. 
Onlara karşı AK Parti yönetimi uyarılıyor. Dolayısı ile AK Parti Genel Başkanlığı, mantıken 
de bu davanın davacısı olamaz. Bu konuda kendilerinin AKP’li olarak suçlandığını düşünen 
birileri varsa, onların da kendi adlarına dava açmaları gerekir. Yazıda sözü edilen AKP’lilerin 
alameti farikaları (Onları diğerlerinden ayıran özellik) “FETÖ’nün zihniyet ikizi” olmalarıdır. 
Onlarla ilgili 3 de ipucu verilmektedir. Bir kısmı “AKP’nin Papatyası” olmaları, diğeri de 
“Erguvani”, Osmanlı’nın yıkımına yol açan “Lale devri çocukları” ile “zihniyet 
ikizi”olmalarıdır. 

 
2-MAHKEMENİN YETKİSİZLİĞİ 
“Mahkeme’nin yetkisizliği”ne ilişkin itirazımız devam etmektedir. Her konuda “Hüsnüniyet” 

esas olmalıdır. Aynı “Vekalet ekibi” yasal engel olmamakla birlikte, hiçbir hukukilik temeli 
olmadığını bildiği halde, 81 ilde kopyala yapıştır su duyurusunda bulunmuştur. Hatta, Savcılık 
soruşturmasında verdiğimiz EK’li ifadede izah ettiğimiz gibi, 81 ilde yapılan basın 
açıklamalarındaki ifadeler de aynı şekilde basmakalıp ifadelerdir. Pekala, 81 ilde de, suç 
duyurusunda olduğu gibi tazminat davası açabilirlerdi, suç duyurularını ayrı günlere yayarak beni 81 
ile, hatta 900 ilçeye gitmeye zorlayabilirlerdi. (Ki kendilerine bize böyle bir külfeti yüklemedikleri 
için minnet ve şükranlarımızı ifade edelim) Sonunda davalar, suç duyuruları birleştirildi. Yoksa bu 
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süreç bir cezalandırma yöntemine dönüşecekti. Ancak yine de bu organizeyi yapan kanun adamları, 
bu şekilde yargıyı kullanarak, basını da organize ederek toplumsal bir kamuoyu baskısı 
oluşturabilecek bir linçe dönüşebilecek bir işe ve yargı üzerinde baskı oluşturmaya yönelik bir 
girişim olarak algılanabilecek bir uygulamaya kapı aralamışlardır. 

Kopyala yapıştır bir vicdan, manevi üzüntü olmaz. İlde duyulan öfke, ilden daha büyük ilçelerde 
hissedilmemiş olamaz. 

Bu dava Genel Merkezin üzüntüsünü mü, İllerin üzüntüsünü mü, parti grubunun üzüntüsünü mü, 
Partililerin üzüntüsünü mü kapsıyor, bu noktada bu da belli değildir. 

Bu çerçevede, davanın bütün Türkiye’de açılmasının kanuni bir tercih olduğu iddia edilse bile, 
Hukukun gayesi, adaletin tecellisi açısında, bu yönde mücbir sebep olmadıkça, Suç duyurusunda 
tabii mahkemenin K. Çekmece olmasındaki hukuki mantık ve gerekçenin de düşünülerek bir karar 
verilmesi daha uygun olacaktır. Kaldı ki, Ceza davası Hukuk davası açısından bekleme sebebidir. 

Aynı zamanda Davacının Cumhurbaşkanı da olması sebebi ile, Ankara’nın siyasi havası ve idari 
açıdan, bir basın davasında zaruret olmadan Ankara’nın tercih edilmesi herkes için gereksiz bir takım 
suizanlara sebep olunmamasının daha doğru bir tercih olacağını da burada tekrar ifade etmek 
gerektiği kanaatindeyiz. 

Davacı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı olan bir Parti genel başkanıdır. 
Dava konusu, maksadı dışında çarpıtılmış bir ifadedir ve bu konu parti tabanı, yönetim kademeleri 

ve grubunda ciddi bir takım rahatsızlıklara sebeb olmuş bir konudur. Bu gibi konularda tercih 
kullanılırken şaibeden en uzak yol seçilmelidir. Zira bu gibi durumlarda bazen “şüyuu vukuundan 
beter”  işler olabilmektedir. Bu hassasiyet aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı makamını da dolaylı 
olarak ilgilendirdiğinden, o konuda da dikkatli ve kıskanç olma zarureti vardır. “Tek devletimiz” var 
ve biz o “Tek devlet”in milletinin bir ferdiyiz! Ve ADALETMÜLKÜN TEMELİDİR! “Kanuni” 
olarak her zaman “Hukuki” olmayabilir. Hatta “Ahlaki” de olmayabilir! Aslolan “Kanun devleti” 
olmak değil “Hukuk devleti” olmak, EdebAlî’nin dediği gibi “Adil olmak”tır! 

 
3-DAVA KONUSU YAZI VE DAVA DİLEKÇESİNDEKİ GERÇEK DIŞI YORUM 
Dava dilekçesinde hakkımda sarfedilen sözlere ilişkin savunmaları anlamsızdır. Uslub olarak  

“şecaat arzı” sadedinde söylenen sözler, dava dilekçesinin, bütününe hakim olan dil“içinde 
mündemiç”, “tahtında müstetir” olan “güc”e dayanarak üstten bakan, baskıcı bir uslubla kalem 
alınmıştır. 

“FAHİŞE” kelimesi üzerinde yapılan spekülasyonların da hukuki bir karşılığı yoktur. “Edep ve 
Ahlak dışı” bir tanımlama olarak ifade ettikleri durum, dini metinlerde FAHŞA ve FUHŞİYAT 
şeklinde ifade edilen bir tanımlamadır. Haşa kutsal metinlerdeki tanımlamayı “Edep ve Ahlak dışı” 
diye tanımlamak “Edep ve Ahlak dışı”dır. 

Kaldı ki, bu fiilin DİN’de ve ÖRF’te Türkçe bir şekilde ifadesini “edep ve ahlak dışı” 
görenlerden bir kısmı, LGBT+’ı meşrulaştıran, her parti içinde varolan bir lobinin uzantıları olup, 
Din’de ve Örf’te Türkçe kullanımına karşı çıkarken, aynı anlama gelen, ONUN TÜREVLERİ 
OLAN  ve İNGİLİZCE OLARAK kısaltılmış şekilde ifadesi olan LGBT+ (Lesbien, Gay, Biisexsüel, 
Trannssexüel +) topluluğunu DEZAVANTAJLI BİR TOPLULUK olarak görüp, bunlar için 
POZİTİF AYIRIMCILIK TALEP EDENLER gerçeğini görmezden gelenler değil mi! 

Kaldı ki, yazıda, 2. Cümlede, bu LGBT+ grubuna pozitif ayırımcılık uygulama adına, İnsan 
Kaynaklarında kota ayıran ve bu anlayışın yaygınlaştırılması için yapılan yayınlara sponsor olan bir 
takım Holdinglerin adı verildikten sonra, LGBT+ adı kullanılmadan, bunların Onur yürüyüşünde  
pankart açıp, kendilerini “FAHİŞE, OROSPU, İBNE” olarak tanımlayanları kast ederek 
“BU+FAHİŞE+VE+TÜREVLERİ” ne karşı “YEŞİL SERMAYE NE YAPIYOR” sorusunu 
sormak, niye AK Partilileri rahatsız ediyor ve bu edeb, ahlak çağrısından kendilerine yönelik bir 
hakaret anlamı çıkartıyorlar?. 

O yazıda sadece “AKP’NİN PAPATYALARI” yok, rahmetli M.Şevket Eygi’den atıfla 
“ERGUVANİ LALE DEVRİ ÇOCUKLARI” göndermesi de var. Sadece ANAP dönemi değil, 
Osmanlının son dönemi hatırlatması var. Bu uyarıyı yapmak aslında sahiplenmeye dayalı bir 
koruma refleksi olarak anlaşılması gerekmez mi!  
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Tekrar ifade etmek gerekirse İNGİLİZCE İFADE EDİLDİĞİNE POZİTİF AYIRIMCILIĞA 
TABİ BİR İŞ, TÜRKÇE İFADE EDİLDİĞİNDE, YA DA KUTSAL METİNLERDEKİ ŞEKLİ İLE 
İFADE EDİLDİĞİNDE EDEP VE AHLAK DIŞI OLUYOR VE SUÇ KAPSAMINDA 
DEĞERLENDİRİLİYOR. Ben Müslümanım ve Türküm. Müslümanların inandığı kitaba inanıyorum 
ve oradaki ifadeleri ve onların Türkçe karşılıklarını, o sözü ONUR kabul eden muhatapları için 
hiçbir küfür, hakaret kalıbında olmayan bir şekilde, “BU+FAHİŞE+VE+TÜREVLERİ” diye 4 
kelimelik bir kalıp içinde, Bir takın işadamlarının birilerine Pozitif ayırımcılık yaparken, bu konuda 
“Yeşil Sermaye”nin ne yaptığını sorgulamak için kullanıyorum. 

 
4-MATUFİYET AÇISINDAN DURUM 
Matufiyet açısından  “davacı AK Partiyi, AK Parti Kadın Kollarını hedef almadığını iddia etse de 

kamuoyunda oluşturduğu algı asla bu şekilde değildir” iddiası havada kalan bir iddiadır. Suç 
duyurusuna karşı savcılıkta verdiğimiz ifademizde, bu konu ayrıntılı bir şekilde ve belgeleri ile izah 
edilmiştir. Bu algıyı oluşturmak için birileri Trolleri ve Mediayı kullansa da bu senaryo geri 
tepmiştir.  

Sunulan belgeler arasında, AK Parti Milletvekili, hatta AK Parti Genel Başkanının avukatının 
ifadeleri vardır. AK Partiyi savunan, “parti organı” gibi görülen bir çok gazetede, “muteber 
yazarlar”ın yazdıkları makalelerde AK PARTİ ve AKP ayırımı çok açık ve net bir şekilde ortadadır. 
Genel Başkan adına dava açan bir parti avukatının bunu bilmemesi ve bu tür bir yazılı beyanda 
bulunması garib bir durumdur. Bu ifadeyi ilk kullanan ben değilim. Bu ifadeler hem AK Parti 
çevrelerinde ve MHP çevrelerinde ikisi arasındaki ayırıma vurgu yapılarak, muhalefet tarafından ise 
“AK” ismini kullanmamak için yıllardır kullanılmaktadır. 

Ortada bir bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir durum vardır. 
"AK Parti içindeki AKP’liler" şeklinde bir nitelendirme, sıfatlandırma müvekkil parti tarafından 

kabul edilen bir husus değildir.” İfadesi gerçeği yansıtmamaktadır. EK’de sunulan onlarca belge ve 
internette küçük bir araştırma yapıldığında konunun nasıl bir AKTÜEL GERÇEK olduğunu 
görülecektir. Gazeteci AKTÜEL GERÇEKLİK’le bağlıdır. Kaldı ki, ben yıllardır AK PARTİ / AKP 
ayırımına dikkat çeken onlarca yazı yazmışımdır ve hiç biri konusunda TEKZİP, TAVZİH, DAVA 
konusu edilmesini bırakın, sözlü bir rahatsızlık ifadesi olmamıştır. Parti teşkilatlarını ziyaretimde ya 
da ziyaretime gelenlere izah ettiğimde de destek vermişlerdir. Onun için yukarıdaki ifadeler gerçeği 
ifade etmemektedir. 

Davacı taraf avukatının “Tekraren ifade etmek gerekirse AK Parti ve AK Parti Kadın Kolları 
kimlerden oluştuğu belirli olan tek vücut bir yapıdır” İfadesi, “hamasi bir övünme” kalıbı ile 
söylenmiş, konu bağlamında anlamsız bir cümledir. Nasıl bir kişinin mikrop bulaşmış olma ihtimali 
karşısında bir doktorun hastasına, “semptomlar, akciğerinizde mikrop olduğunu gösteriyor” 
dediğinde, siz “ben ve akciğerim bir bütünüm, bana mikrop diyemezsiniz” diye doktordan 
davacı olabilir mi! 

AK Parti içinde AKP’li olarak tanımladığım muzır birilerinin varlığına dikkat çekiyorum. Davacı 
avukatı adeta diyor ki, “bizim teşkilatımızda yanlış olmaz. Bizden herhangi birini 
eleştirdiğinizde, topyekun karşınızda bizi bulursunuz”. Bu La yüs’el olmaktır. Oysa geçmişte üst 
düzey görevlerde olduğu halde bugün kendisini AKParti’nin karşısına konumlandırmış kişiler ve 
partiler eleştirilecek kişilerin geçmişte parti içerisinde olduğunu bugün de bulunduğunu ve yarın da 
olacağını göstermekte değil midir? Erdoğan “Ömerleri aradığını” söylüyordu! Ömer 
eleştirilebiliyordu. Mısıra tayin ettiği vali, bir Hristiyan tüccara, Valinin oğlu haksızlık yaptığında, 
kendi asasını Hristiyan’a verip, Camide, cemaatın önünde valiye vurmasını söylüyordu. Bazı 
Peygamberlerin evinde inkarcılar da var, sapkınlar da, Hz. Adem’in ilk iki oğlundan biri katildi. AK 
Parti günah, suç anlamında Peygamber evinden daha güvenli diyorsanız bunu asla ben ve hiçbir 
Müslüman ya da hiç Yahudi ve Hristiyan kabul etmez. Hatta nefs taşıyan insanın nefsine taht kurup 
oturan bir Şeytan vardır ve Şeytan bütün kötülüklerin anasıdır. 

Türkiye’de dini hassasiyetleri ile öne çıkan bir partinin genel başkanı adına dava açan bir 
avukatın, dini hassasiyetleri ile tanınan bir yazara dava açarken kullandığı bu ifadeler aynı zamanda 
bir talihsizliktir. “İstanbul sözleşmesi” BİREY den söz ediyor. Ailelerin çocuklarının toplumsal 
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cinsiyet tercih ve yönelimleri konusunda NÖTR olmasını savunuyor. Bu sözleşmeyi bu hali ile  
savunanlarla karşı çıkanlar, aynı çatı altında dursalarda en azından bu konuda nasıl tek vucud 
olabilirler. 

Cevaba cevaptaki ifadeler, “AK Parti içinde AKP’li diye eleştirilecek bir grub yoktur” demek 
için kullanılıyor. Sokrat’ın dediği “yine de dünya dönüyor” demişti. Sokrat’lar hala yargılanmaya 
devam ediyor. AK Parti içinde AKP’liler var. Siz “yok” diyince yok olmuyorlar. O gerçek 
görülmezse, o yok dedikleriniz, küçük bir mikrobun dev bir adamı yenmesi gibi, gün geliyor o yapıyı 
yıkıyor. 

“Bu Fahişe ve onların türevleri” ifadesi, “çirkin bir ifade değil, çirkinliğin eleştirilmesidir. 
Çirkin olan O FAHİŞELERE POZİTİF AYIRIMCILIK UYGULANMASIDIR. ONLAR İÇİN 
BELEDİYELERDE ÖZEL BİRİMLER OLUŞTURULMASIDIR. ONLARA HUKUKİ YARDIM 
SAĞLANMASIDIR. BU DÜZENLEMELERİN KALDIRILMASINI ENGELLENMEYE 
ÇALIŞMAKTIR ki, adına dava açılan ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı olan kişi defaatle bu 
durumun düzeltileceği sözü vermiştir. İfade çirkin değil, o eylemi onur sayanların ve onları 
eleştirenleri baskılamaya çalışanlar çirkin bir iş yapıyorlar. Bu Fahişe ve türevlerine karşı değil de, o 
Fahişe ve türevlerini eleştirenleri hedef almak nasıl bir aklın ve mantığın ürünüdür bunu anlamak 
kolay değil. Sokratı mahkûm edebilirsiniz, Ebu-l Kelam Azad’ı da. Ama gün gelir toplum vicdanında 
ve din gününde mahkum edilir. Bu suçlamaların ve savunmaların aynı zamanda o gün için de bir 
anlamı ve değeri olacaktır. Onun için Hanımım “Rabbime arzım ve niyazımdır” diye açık mektup 
yazdı, duymak isteyenler için! 

Verilen örnekler, bu dava konusu için misal teşkil etmez. Kaldı ki, bin delille gelinen bir konuda 
bir delille itiraz etmek haklılık için karine teşkil etmez. 

Mahkemeler “Millet adına” karar verir. Bırakın Millet’i, AK Partiye oy veren seçmenin bu dava 
konusundaki vicdani kanaatından haberdar olan hiç kimse böyle bir iddianın iddiacısı olmaz, olamaz. 
Eğer bir avukat, savunduğu parti tabanının vicdan muhasebesinin sonucundan habersizce, bu tür 
davaların sebeb olduğu tartışmaların sandığa yansıması, esasen Milli vicdanın içerideki susturulan 
sesi olarak tarihe geçer ve bu sonuçta hiç kimse bu anlamda kendini bu sonuçtan dolayı sorumsuz 
göremez. 

 
5-YAZININ HUKUKA UYGUNLUĞU 
Yazı hukuka uygundur. 
5.1- Gerçeğe Uygunluk Sınırı aşılmamıştır. Bırakın sınırı aşmayı, böyle bir sınır sözkonusu 

değildir. AK Parti korunarak içerideki bir takım sapmalara dikkat çekilmiştir. Bu konuda gerek 
Papatyalar, gerek ANAP örneği ve gerekse sözkonusu tanımlamanın nereden kaynaklandığına ilişkin 
EK’de sunulan savcılıktaki suç duyurularına karşı verilen ifadelerdeki Tanık/Bilirkişi beyanlarında 
mevcuttur. 

5.2- Kamu Yararı ve Toplumsal İlgi açısından durum basit bir Google araştırması ile anlaşılabilir. 
Toplumsal ilgi olmayan bir konuda 81 ile niye gidilir ve bu kadar yazar niçin bu konuyu yazarlar.  
Bu konuda Savcılık ifadesindeki eklerde mevcut basın kupürlerine bakıldığında bu konunun yıllardır 
ülke gündeminde olduğu görülecektir. Fahişe ve Türevleri, onur yürüyüşü, LGBT, Belediyeler 
Birliği bütün belediyelere bu konularda özel komisyonlar kurulması için çağrı yapıyor. İstanbul 
sözleşmesi bağlamında yıllardır tartışılıyor. Yine AK Parti içindeki AKP’liler de öyle. 

Bu eleştiri konusu ciddi anlamda toplumsal barış, aile ve gençlik açısından aynı zamanda ahlaki 
açıdan ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. CEDAW, İstanbul sözleşmesi, Lanzarote çerçevesinde 
gerçekleştirilen uygulamalarda Kamu yararı yoktur. Genel ahlaka, toplum sağlığına yönelik ciddi bir 
tehdit sözkonusudur. 

 5.3- Bu konu hep günceldi. 
5.4- Düşüncenin Açıklanış Biçimi İle Konu Arasında Düşünsel İlişki Kuralı ihlal edilmemiştir. 

İfade maksadından saptırılmıştır. Ortada AK Parti içinde birilerinin yanlış yaptığından söz edilirken, 
belli sermaye grublarının pozitif ayırımcılık yaptığı topluluğun, onur yürüyüşündeki hezeyanlarına 
karşı Yeşil sermayenin ne yaptığını sorgulayan bir yazıdan AK Partili kadınlara hakaret anlamı 
çıkartılan bir dava ile karşı karşıyayız. 
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5.5- Ölçülülük Kuralı açısından da ifademde bir sorun yoktur. Ne “gizli obje” olarak, görünenin 
dışında bir kasdı yoktur. İlk cümlede AK Parti değil, Parti içinde partiye zarar veren ve AKP’liler 
olarak genelde yaygın olarak kullanılan bir kesimden söz edilmektedir. 2. Cümle bazı holdingler, 
pozitif ayırımcılık yapılan bir topluluğun onur yürüyüşündeki hezeyanlarına gönderme yapılarak, 
buna karşı “Yeşil Sermaye”nin ne yaptığı sorgulanmaktadır. 

Bu çerçevede, makul ve mantıklı bir şekilde Türkçe okuyup yazan herhangi birinin ilk 
okuduğunda anlayacağı şey davacı taraf avukatının şu beyanındaki gibi olmayacaktır: 

“Davalı, dava dilekçemizde de ayrıntılı olarak sayın mahkemeye arz etmiş olduğumuz üzere 
dava konusu yazıda, AK Partinin kurumsal kimliğini, itibarını zedelemeye çalışmış ve 
AK Parti Kadın Kollarını geçmiş bir siyasi örnek üzerinden yaptığı "AKPNİN 
PAPATYALARI" şeklindeki bir benzetme ile partiye ve en önemlisi toplumsal 
değerlere zarar vermekle itham etmiş, bununla da yetinmeyerek "FAHİŞELER VE 
ONLARIN TÜREVLERİ"şeklindeki çirkin bir ifade ile alenen aşağılamıştır.” 

Bir Prof. Arkadaşımız, yazımdaki ifadelerimden anladığını bana mesaj olarak gönderdi. O 
da çok daha farklı bir anlam çıkartmış dava konusu yazımdan. Şöyle diyor: 

“Abdurrahman Dilipak’ın 27.07.2020 tarihli “AKP’nin papatyaları” makalesindeki algı 
probleminin tesbiti ve çözümü ile ilgili olarak, Öncelikle problemi tespit veya teşhis 
edelim:Problem, yazının 4. paragrafının 4. cümlesindeki “fahişelere” ifadesinin, kimi işaret ettiği 
konusundaki yanlış algıdır!  
Yanlış algının nedeni: Paragraf dikkatlice bir kez daha okunursa kolaylıkla anlaşılabilir. Şöyle ki; 
Sözü edilen “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!” paragrafında 
geçen, “Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim “Yeşil sermaye” davasına sadakat 
gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerinekarşı seslerini yükseltebilecekler mi?” cümlesinde 
kullanılan, “bu” ifadesinin, buradaki yanlış algılanmanın asıl sebebi olduğu göze çarpıyor. 
Ardından gelen “ Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz! ” 
cümlesi de bu yanlış algıyı güçlendirmiş gibi gözüküyor.  
Problemin çözümü: İlgili cümlede geçen“bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini 
yükseltebilecekler mi?” sorusunun öznesinde saklı. Ancak ilgili özne ortada gözükmüyor, zira 
aranan özne gizli özne! Diğer bir deyişle, cümledeki bu soruya “kimler” diye başka bir soru sorarak 
yaklaşmak gerekiyor. İşte o zaman, bizim ikincil sorumuzun cevabı, problemimizin de çözümü 
oluyor.. Eğer paragrafı en baştan dikkatlice tekrar okumaya başlarsak, “AK Parti içindeki AKP’liler” 
isimlendirmesinin, paragrafta öznesi olmayan ilgili soruya kadar ilerleyerek, oraya gelip 
oturduğunu rahatlıkla görebiliriz. Neticede, ilgili soruyu öznesiyle birleştirdiğimizde; AK Parti 
içindeki AKP’liler, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? 
çözümüne ulaşırız.  

Kısaltma kullanırsak da bu cümle; AK Parti içindeki AKP’liler, LGBT’lilere karşı seslerini 
yükseltebilecekler mi? şeklinde okunur.” 

Tekrar, tekrar, tekrar söylemek gerekirse, çirkin olan ifade değil, o fiildir. Eleştirilen o çirkin 
fiildir. Çirkin fiili eleştiren yargılanırken, çirkin fiile pozitif ayırımcılık uygulayan çevreler, 
sözkonusu yazının yazarını gazeteciler Cemiyetinden ihraç etmiştir. Sosyalist bir parti, malum 
çevreleri eleştirmeyi, toplumsal cinsiyet çerçevesinde değerlendirmiş ve GENDER tanımı ile cinsel 
tercih ve yönelim özgürlüğü kapsamında, bütün kadınların hedef alındığı iddiasında bulunulmuştur. 

Zaten yazı çıktıktan günler sonra bir işaret atışının ardından harekete geçen bir Trol çetesinin 
saldırısı ile gündem haline getirilmiş ve ardından konu bu noktaya taşınmıştır. 

İş bu noktaya geldiği için, sonuçta hazırlıklarımız tamamlandıktan sonra, TROL ÇETESİ 
hakkında CİMER üzerinden, Cumhurbaşkanlığı Makamının müzahereti ile Yürütme ve Yargı 
üzerinden gerekli soruşturma ve takibin yapılması için müracaat zarureti hasıl olmuştur. Bu yöndeki 
çalışmamız tamamlandıktan sonra o çalışma da mahkemenize arzedilecektir. 

 
6-YARGITAY KARARI IŞIĞINDA KONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Yargıtay 4. H.D.’nin E:2001/2560,K:2001/3615, T:10.04.2001 sayılı ilamındaki değerlendirmeler, 
bu dava ile ilgili değildir.  

6.1-Eleştiride kamu yararı da vardır, parti yararı da.  
6.2-Toplumsal ilgi de vardır, konu aynı zamanda günceldir. 
6.3-Konu ile ifade arasında düşünsel bir bağ tarih, bugün ve gelecek bağlamında, 
toplumsal değerler, dini ve ahlaki hassasiyetler gözönünde bulundurularak ifade edilmiştir. 
6.4-Konu efradına cami, ağyarına mani bir şekilde ele alınmış, öz ile biçim arasında adil  
bir denge sağlanmıştır.. Ben bu eleştirilerin çok daha ağırını, 12 Eylül sonrası da yaptım, 
28 Şubatta da yaptım, daha önce de yaptım ve hiç birinde de mahkum olmadım. Bu 
anlamda 48 yıldır muhatap olduğum davaların sayısı, ortalama bir avukatın meslek 
hayatındaki konuyla ilgili toplam davalardan daha fazla olabilir. Benim “sanık kariyerim”, 
birçok hukukçunun mesleki kariyerinden fazladır.  Birçok fakültede, bana karşı suçlamalar 
ve savunmalarım, yurt içinde ve dışında ders konusu olmuştur. 
6.5-AK Partiye karşı yersiz ve gereksiz, küçültücü, incitici bir ifadem yoktur. Suçlayıcı 
ifadelerim Fuhşiyatı savunan, bunu Onur sayanlarla, bu yüz kızartıcı işleri savunanlarla 
ilgilidir.  
6.6-Suçlayıcı ifadeler, örnekleri ile, yüz kızartıcı bir fiile gönderme yapan ifadelerdir. 
6.7-“Değer yargıları ile örülmüş, kanaat beyan eden yazımda verilen Haber ve konuya 
ilişki bilgi ve alıntılarda eleştiri sınırlan aşılmamış ve masum kimselerin kişilik haklarına 
saldırıda bulunulmamıştır.  
6.8-Haberin verilmesinde kamu yararı da vardır, parti yararı da. Haberin veriliş biçiminde 
özle-biçim arasındaki denge korunmuştur. Tarihe gönderme yapılarak, ironi ve maksadı 
daha iyi ifade için özel tanım kalıpları kullanılarak, amaç bakımından olduğu kadar araç 
yönünden de aşırıya kaçmadan bir endişe ifade edilmiştir. Yazının bütününe bakıldığında, 
yazar olarak geçmişteki yazılarım ve kişiliğim ile uyumsuz iddialar gerçeği 
yansıtmamaktadır. 

DAVA KONUSU YAZIDA KULLANILAN DİL VE İFADELERİN, AMAÇLANAN 
ELEŞTİRİNİN GEREKTİRDİĞİ VE ZORUNLU KILDIĞI BİÇİM VE ÖLÇÜLERE 
GÖSTERİLEN DİKKAT İZAHA HACET BIRAKMAYACAK DERECEDE AŞİKARDIR. 
ELEŞTİRİNİN DİLE GETİRİLİŞİNDE; GEREKLİ, YARARLI VE İLGİLİ OLMAYAN TAVSİF 
VE DEĞERLENDİRMELERE GİDİLMEMİŞTİR. BU HALDE, ELEŞTİRİ HAKKINA 
ÜSTÜNLÜK TANINMASI, YASAL DÜZENLEMELER VE YERLEŞİK İÇTİHATLAR GÖZ 
ÖNÜNE ALINDIĞINDA AÇIK BİR ŞEKİLDE, DÜŞÜNCE, İFADE, KANAAT, BASIN 
ÖZGÜRLÜĞÜN KAPSAMI İÇİNDEDİR. 

Siyasi eleştiri ve düşünce açıklaması "BU FAHİŞELERE VE ONLARIN TÜREVLERİNE"  
şeklindeki ifade “ahlak dışı” davranışları onur kabul eden bir topluluğun hezeyanları ile 
ilgilidir. Bu fitne hareketi POZİTİF AYIRIMCILIK İLE KORUMA ALTINA ALINIRSA 
toplumda bir kargaşa ortamı yaratılmış olur. BU ÇEVRELERİ ELEŞTİRENLERE KARŞI 
BU TÜR TEPKİLER VERİLECEK OLURSA Hukuk güvenliği ve istikrar kalmaz. 

 
7-AİHM KARARLARIBASINA ARTIRILMIŞ ELEŞTİRİ HAKKI VE SİYASİLERE 

ARTIRILMIŞ TAHAMMÜL YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİR. Kaldı ki, burada siyasi bir eleştiri 
değil, AK Parti içinde istismar edici bir çevreye karşı uyarı sözkonusudur.  

AK Partinin açılımı Adalet ve Kalkınma ile ilgilidir. AK Parti “katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü, 
Demokratik” olarak tanımlanan teahhütlerinin ardından bu gün, gelinen noktada, tabanının önemli 
bir kısmının siyasi aidiyetinin şekillenmesinde fikirleri ile katkı sağlayan birine karşı açılan bir 
davada, basın, fikir ve düşünce hürriyetine ilişkin, AİHM referansı ile ileri sürülen görüşler bir 
talihsizliktir. 

Bu ifadeler, AK Partinin genel söylem ve icraatlarına aykırıdır. Bu anlamda cevap vermeye de 
değer görmüyoruz. 

Normal iki kişi arasında söylendiğinde suç olan şeyler, gazeteci ile politikacı arasında geçtiğinde 
eğer bir icraat ve kamu yararı sözkonusu ise suç oluşturmayabilecektir. 
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Elbette ki, bugünkü mevzuat çerçevesinde“hürriyetlerin kullanılması, milli güvenlik, kamu 
düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milletiyle 
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 amaçlarıyla sınırlanabilir." 
Ancak bu ifadeler ve bu dava ile bu beyanın ilişkisi nedir? 

“Milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve 
Devletin ülkesi ve milletiyle 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” 

İle bu davanın ilişkisi hangi noktada kesişmektedir? Milli Güvenlik mi, Kamu düzeni mi, kamu 
güvenliği mi, Cumhuriyetin temel nitelikleri mi ilaahir.. 

Cevaba cevap dilekçesinde devamla: 
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS'in) 

ifade özgürlüğünü koruma altına alan 10. maddesinin, bireylerin "görüşlerini açıklayabilme, kanaat sahibi 
olabilme, kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve fikir alıp verme" 
özgürlüklerinden oluştuğunu belirtmektedir. Bununla birlikte ifade özgürlüğü, sınırsız bir hak niteliği 
taşımamakta olup Sözleşmenin 10. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen amaçlarla sınırlandırılabilecektir. Bu 
durum, ifade özgürlüğünün mutlak bir hak niteliği taşımadığını ve sayılan durumların varlığı halinde hakka 
müdahale imkanı verildiğini göstermektedir. Demokratik toplumdaki önemine rağmen ifade özgürlüğü, mutlak 
nitelikte olmayıp bazı sınırlamalara tabidir. 
AİHS'in 10 uncu maddesinin 2. fıkrasında,"Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin 
kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya 
kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya 
ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı 
erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, 
sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir” denilmektedir. Bununla birlikte ifade özgürlüğü, sınırsız bir 
hak niteliği taşımamakta olup Sözleşmenin 10. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen amaçlarla 
sınırlandırılabilecektir. Bu durum, ifade özgürlüğünün mutlak bir hak niteliği taşımadığını ve sayılan 
durumların varlığı halinde hakka müdahale imkanı verildiğini göstermektedir. Demokratik toplumdaki 
önemine rağmen ifade özgürlüğü, mutlak nitelikte olmayıp bazı sınırlamalara tabidir. 

AİHS'in 10 uncu maddesinin 2. fıkrasında,"Kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, 
demokratik bir toplumda, gerekli tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya 
kamu emniyetinin korunması, nizamın sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, 
başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin açığa vurulmasının önlenmesi veya yargı 
gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması için yasayla öngörülen bazı merasime, koşullara, sınırlamalara 
veya yaptırımlara bağlanabilir." denilmektedir.Aynı şekildeAnayasanın 26 ncı maddesine göre ise "Bu 
hürriyetlerin kullanılması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve 
Devletin ülkesi ve milletiyle 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 amaçlarıyla sınırlanabilir." 

Denilmiştir. 
AYM demiş ki, “kişinin şeref ve itibarını, Anayasanın 17. maddesinde yer alan "manevi varlık" 

kapsamında ele alarak Devletin, bireyin manevi varlığının bir parçası olan kişisel şeref ve itibarına 
keyfi olarak müdahale etmemek ve üçüncü kişilerin saldırılarını önlemekle yükümlü olduğunu 
belirtmiştir (bkz. AYM B. no: 2013/1123, 2/10/2013, par. 33). Hangi kişi, hangi kurum, hangi 
topluluk eleştiriliyor?.. Bu tür ifadelerin bu dava ile ilgisi nedir? Hangi “Manevi varlık”dan söz 
ediliyor. Seküler ve Kur’an-ı Kerimde Fahşa / Fuhşiyat olarak tanımlanan eylem lanetlenmektedir ve 
bu eylem ülkemizde POZİTİF AYIRIMCILIĞA TABİ bir konudur ama bu MAVEVİ değil, 
KUTSAL DIŞI / SEKÜLER bir topluluk ve eylem sözkonusudur. SEKÜLER BİR DAVA 
UĞRUNA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ İRONİK BİR PARADOKS OLARAK hukuk tarihimize 
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geçecektir. Burada MANEVİ değil belki “MORAL” demek gerekir, tıpkı LGBT’nin Türkçe 
örneğinde olduğu gibi. MANEVİ dini bir kavramdır. Seküler anlamda MORAL şeklinde 
kavramsallaştırılması daha doğru olacaktır. 

GENDER ve BİREY tanımı ile birileri bir takım çevreleri tanımlarken sözlüğümüze yeni 
Kavramlar eklemektedirler. BİREYLER KUTSALDAN BAĞIMSIZ, İZEOLE BİR KİMLİĞİ 
İFADE EDER. KİŞİ, ŞAHIS ve FERD farklı bir KİM’liği ifade eder. KİM’liğimize GENDER diye 
yazan akıl, YARATILIŞ’la ilgili cinsiyet tanımı yerine  TOPLUMSAL CİNSİYET ANLAMINDA 
CİNSEL TERCİH VE YÖNELİM’i ifade etmektedir.Örnek olarak verilen yargı kararlarının 
derdest dava ile doğrudan bir ilgisi yoktur. İlk düğmeyi yanlış vurunca bütün düğmeler ters 
iliklenir. 

 
 8-Dava konusu YAZIDA kullanılan beyanlar sadece AK PARTİ için değil, “kızım sana 

söylüyorum, gelinim sen dinle” kabilinden diğer partiler ve STK’lar için  bir uyarıdır ve bu 
konuda ailelere varana kadar herkese büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu konuda kamu 
yararı vardır. Cumhurbaşkanına sunulan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili raporun ana metininin 
hazırlanmasında ağırlıkla benim hazırladığım bölümden yararlanılmıştır. Cumhurbaşkanı bu 
rapor üzerinden parti yönetimine talimat vermiştir. Bu konunun şahidi, AK Parti eski 
Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı İsrafil Kışla’dır.. 

Yazımda AK Partililerin  şeref ve haysiyetini ihlal eden bir durum yoktur. Konu ülkemiz için 
hayati öneme sahip, hatta toplumsal barış konusu ile ilgili hayati öneme sahip bir konudur. 
Beyanlarda toplumsal yarar ana belirleyici unsurdur. Bu anlamda varılmak istenen sonuç ile 
ifadeler arasında sağlam bir bağlantı, gereklilik ve ölçülülük söz konusudur. 

ELEŞTİRİMİZ HAKARET İÇERMEYEN TEMİZ, DÜZEYLİ BİR ÜSLUPLA DİLE 
GETİRİLMİŞ, konuyla ilgisi olmayan yersiz ve gereksiz ifadeler kullanılmadan, hatta yanlış 
anlamaları önlemek için FETÖ’NÜN ZİHNİYET İKİZİ gibi tanımlamalar yapılmıştır.  

 
9- İSTENEN TAZMİNAT MİKTARI zenginleşmeye yol açacak niteliktedir VE FAHİŞDİR. 

Zenginleşme konusunda nisbet AK Parti’ye nisbetle yapılacaksa, bu rakam, verilecek bir iftar 
sofrasının onda biri bile etmeyebilir. Ya da belli media’daki yazarlar için de çok küçük 
olabilir.  Ama benim için bu değer çok büyüktür. Ülke geneline bakıldığında asgari ücretle 
geçinen biri için bir ev ve bir araba demektir. 

Manevi tazminatın miktarı tayin edilirken saldırı teşkil eden fiilin özellikleri, tarafların kusur 
oranları, sıfatları, işgal ettikleri makam ve diğer sosyal ve ekonomik durumları dikkate alınmalıdır. 
Beni iddia sahibinin bildiği, tanıdığı bir profilde gazeteci değilim. Ve zaten yazımda ne suç var, ne 
suç kastı var ve davacı taraf benim korumaya çalıştığım bir kesim. Eleştirimin muhatabı ise zaten 
bellidir. Ben bunun neresini düzelteyim. “Bu hususlar ve özellikle müvekkilimizin kişilik 
haklarını ağır bir surette ihlal eden haksız ve hukuka aykırı saldırının medya organlarında 
geniş bir şekilde yer almış ve büyük bir yankı uyandırmış olması” ifadesinde Müvekkilin şahsı 
mı, kurulu mu, Grubu mu, Teşkilatı mı, üyeleri mi, onun tesbit ve tayini gerekir. Medyada geniş 
olarak yer alması, örgütlü bir grubun hareketi ve sürece ilişkin hassasiyeti ifade etmektedir. Bu 
hassasiyet davaya destek değil, dava açılması ve ileri sürülen iddialara karşı tepki yüklüdür. 

-ki bu husus davalının kastının ağırlığını, yoğunluğunu göstermektedir ve tazminat miktarının 
tayininde kanaatimizce gözetilmelidir.- ifadesi ile bir NİYET OKUMASI yapılmaktadır.  

“MANEVİ TAZMİNAT” tüzel kişilerin sorunu değil, GERÇEK KİŞİLERin konusudur. Hal 
böyle olunca “Müvekkilimizin iktidar partisi olduğu göz önüne alındığında” ifadesinin hukuki 
anlamda bir kıymeti olamaz. Herhangi bir partinin yöneticisi ve/veya üyesinin acısı ile, iktidar partisi 
üye ve yöneticilerinin acısı aynı olamaz mı? Yani İktidar olunca daha mı eşit, daha mı duyarlı, daha 
fazla imtiyazlı mı oluyorlar yargı önünde! Bu ifadenin mahkemeye sunulan cevaba cevaptan geri 
çekilmesi, AK Parti adına yapılan yanlış, AK Partiye yakışmamıştır. Ayrıca AK Parti İktidar değil, 
başkanlık sistemi ile hükümet şekli de değişmiştir. “AK Parti Genel Başkanı” aynı zamanda 
Cumhurbaşkanıdır. AK Parti zihniyeti yönetimdedir. Bu davada muhatap ne tek başına Recep 
Tayyip Erdoğan’dır ve ne de Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Ve zaten bunlar bilinen gerçekler olup, 
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malumu ilam olarak bir değer taşımaz. Ancak bu şekilde, “iktidar ilişkisine atıf” yapılarak “göz 
önüne alınmasının” ifade edilmiş olması birilerine “siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz” 
şeklinde bir ima anlamı taşıyabilir. Dolayısı ile Cumhurbaşkanlığı makamını koruma adına bu tür 
beyanlara dava dilekçelerinde yer verilmemesi gerekir!? Kaldı ki, caydırıcılık kriteri suça karşıdır. 
Benim ifadelerim dün ve bugün olduğu gibi, bundan sonra da parça parça ya da topluca benzer 
şekilde mediada ve sosyal mediada insanlar tarafından dile getirilmeye devam edecektir. Suç yoksa 
ceza da yoktur. Örnek olayda suç da yoktur, ceza da, suçun manevi unsuru da yoktur, maddi unsuru 
da. Yazı da suç kastı da yoktur.  

Eğer Manevi bir tazminatta söz ediyorsanız, manen üzüntü duyan kim, bir kişi mi, bir topluluk 
mu, kim hangi ifadeden ne kadar üzülmüştür. Bunlar Genel merkezle mi sınırlı, grubun bu konuda 
payı var mı, teşkilatların payı var mı? Bu kişilerin bu konuda bir irade beyanı var mı, bu konuda dava 
açılmasına karşı çıkanlar olursa, onların payı toplamdan nasıl düşülecek? Ayrıca kişilerin manevi 
tazminatı, parti tüzel kişiliği için irad kabul edilemez. Partinin tüzel kişiliğinin manevi tazminatı 
olmaz. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki; bir hukukçuya yakışmayacak düzeydeki çirkin üslubla, haksız 
suçisnadı ile çarpıtılan ifadelerden hukuki sonuç çıkarmaya çalışmak hukuk tarafından 
korunmaz.  

 
10-TÜZEL KİŞİLİKLERİN TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR 
Türk Hukuk düzeni, gerçek kişilerin dışında birtakım tüzel varlıklara da “kişi” sıfatını tanımıştır. 

Tüzel kişi, gerçek kişiler dışında, kişi sıfatına sahip olan varlıkları ifade eder. Tüzel kişilerde kişilik 
hakkının muhtevası olarak; Tüzel kişilerin adı, ekonomik kişiliği, onur ve saygınlığı, Tüzel kişilerin 
gizli ve özel alanını ifade eder.Tazminata esas olmak üzere, tüzel kişiler yönetici olarak mı, üye 
olarak mı, Tüzel kişilik içinde özel bir grub olarak mı, kendini tanımlamaktadır, bu önemlidir..  

“Tüzel kişi”lerin“manevi tazminat hakkı” ile ilgili olarak“Manevi Zarar” ve “tazmin”, “Objektif 
Görüş” ve “Subjektif Görüş” olarak ikiye ayrılmaktadır. Her iki görüş açısından da “manevi zarar”, 
kişinin kendisine yönelmiş olan hukuka aykırı fiil nedeniyle elem, acı ve ızdırap yaşamasını ifade 
etmektedir. (İnceoğlu, Sözleşmeye Aykırılık, s.85). Bu iki görüşün ayrıldığı noktalardan birisi de tüzel 
kişilerin tazminat talep edip edemeyeceği hususudur. 

Subjektif Görüş Açısından, bir kişinin, kendisine yönelik bir hukuka aykırı eylem sonucu manevi 
zarara uğradığının kabul edilmesi için saldırıya uğrayanın o eylemlerden dolayı acı ve üzüntü 
duyması gerekmektedir. Sübjektif manevi zarar görüşü uyarınca tüzelkişiler ile temyiz kudretinden 
yoksun kişilerin zarara uğramaları bu acı ve elemi hissetmeleri mümkün olmadığından, tazminat 
talebinde de bulunamayacakları ifade edilmektedir. 

Eğer mağdur üzüntü duymuyorsa manevi zararı doğmayacağından, tazmin talebinden de söz 
edilemeyecektir (Antalya, G. Manevi Zararın Belirlenmesi ve Manevi Tazminatın Hesaplanması, s. 
228). Subjektif manevi zarar görüşü uyarınca tüzel kişilerin zarara uğramaları bu acı ve elemi 
hissetmeleri mümkün olmadığından, tazminat talebinde de bulunamayacakları ifade edilmektedir. 
(Kılıçoğlu, Şeref s. 2710-271, Kılıçoğlu, Basın s. 448-453). 

Doktrinde Yer Alan Görüşler Açısından tüzel kişilerin kişilik haklarına tecavüzü halinde manevi 
zarardan söz edilip edilmeyeceği hususu tartışmalıdır. Davacı taraf, temsil ettiği kitle, tazminat 
miktarı, tazminat almaya hak kazananların paylaşımı ya da haklarının tesbiti ve oranı ile ilgili olarak 
farklı olaylarda ayrı içtihadlar zaruri olabilmektedir. 

Yargıtay içtihatları açısından tüzel kişilerin TBK 58 anlamında manevi tazminat talebinde bulup 
bulunamayacağı hususunda Yargıtay’ın yerleşik içtihatları bulunmaktadır. Bu içtihatlara göre, tüzel 
kişilerin kişilik haklarının da Türk Medeni Kanunu’nun 23 ve 24. Maddeleri ve Türk Borçlar 
Kanunu’nun 58. Maddesi uyarınca koruma altında olduğu ve tüzel kişilerin şartları bulunması 
halinde TBK 58 anlamında manevi tazminat talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmakla 
birlikte, her olayın niteliği ve hak sahiplerinin konumu ve sayısı da önemlidir. 

(Yargıtay Kararı – HGK., E. 2014/4-213 K. 2016/70 T. 22.01.2016) Kişilik haklarına saldırı 
halinde kişilik hakkı ister gerçek kişi isterse tüzel kişi olsun Devlete karşı Anayasa hükümleri ile 
idareye karşı idare hukuku hükümleri ile suç teşkil eden tecavüzlere karşı ise ceza hukuku hükümleri 



 11 

ile korunmuştur. Kişilik hakkının korunmasına ilişkin Medeni Kanun’daki ana düzenleme TMK m. 
23 ve m. 24’te hüküm altına alınmıştır. TMK m. 23 hak sahibi tarafından vazgeçilmesine ya da aşırı 
sınırlanmasına karşı kişilik hakkını korurken, TMK m. 24 kişilik hakkına yönelebilecek saldırılara 
karşı koruma sağlar. Konuya ilişkin diğer bir temel düzenleme olan 818 sayılı BK m. 49’da (6098 
sayılı TBK m. 58) ise, kişilik hakkı tecavüze uğrayan kişinin manevi tazminat talebi düzenleme 
altına alınmıştır. Özel hukuk alanında ise kişilik haklarının korunmasına ilişkin temel düzenleme 
TMK’nın 23 ve 24. maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Konuya ilişkin diğer bir düzenleme ise 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 58. (mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun (BK) 49.) 
maddesi olup, kişilik hakkı saldırıya uğrayan kişinin manevi tazminat talebi düzenlenmiştir. 

Kişilik haklarının korunması için açılabilecek davalardan olan manevi tazminat davası, genel 
olarak kabul edilen görüşe göre, zarar görenin kişilik değerlerinde iradesi dışında meydana gelen 
eksilmeye karşılık ya da kişilik hakkı hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimsenin duyduğu acı, 
elem ve ızdırabın giderilmesi amacıyla açılan bir davadır. 

Nitekim, mülga 818 sayılı BK’nın 49/1. maddesine paralel bir düzenleme içeren 6098 sayılı 
TBK’nın 58/1. maddesi; “Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi 
zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.” hükmünü 
içermektedir. Görüleceği üzere manevi tazminat isteminin temelinde haksız eylem yatmakta olup, 
kişilik hakkının zedelenmesinden dolayı zarar gören kişi TBK’nın 58. maddesine göre uğradığı zarar 
nedeniyle manevi tazminat isteyebilir. Bütün bu kararlarda, tüzel kişilik adına ya da sınıf 
davalarında, tüzel kişilin kendisin doğrudan manevi bir zararı değil, o yapıyı temsil eden ve o 
yapıdan hak ve sorumluluk sahibi, zarar ve yarar şartına bağlı olarak gerçek kişilerin üzüntüsü söz 
konusu olabilir. Burada Tazminata hak kazananların kimlikleri ve kişilikleri ile, bu gerçek kişilerin 
en azından profil olarak, kimin nasıl ve hangi ölçüde zarar gördüğünün tesbiti gerekir. 

Bu davada, Genel Merkez adına değil, Genel Başkanlık adına dava açıldığından, Teşkilat ve Grub 
değil, yönetim Kurulu bu dava sebebi ile tazminat talep etmektedir. Bu anlamda sarahat gerekir. 

Genel Başkan Parti adına partisinin maddi kaybına yönelik dava açabilir. Partinin Manevi 
şahsiyeti,  itibaridir. Dolayısı ile manevi tazminat ancak gerçek kişiler için mümkündür. O zaman, 
manevi zarar gördüğü iddiası ile kişiler, tek tek ve birlikte, TÜZEL KİŞİLİK ŞEMSİYESİ 
ALTINDA dava açabilirler ve dava açanların talepleri ayrı ayrı değerlendirir ve tazminat miktarı ona 
göre tesbit edilir. Bu dava tüzel kişiliğin davası ise, o zaman teşkilat ve mensuplarının da gerçek 
kişiler olarak dava açmalarının yolu açık demektir.  

Bu konu üzerinde düşünüldüğünde de Tüzel kişiliğin manevi zararı, dava açıldığı için çok 
daha büyük olmuş ve parti içinde, grubunda biz bu duruma nasıl geldik yakınmalarına sebeb 
olmuştur. Tüzel kişiliğin kişilik değerinin asıl kaybının ne olduğunu takdir yetkisi bugün 
teşkilata aid olsa da yarın asıl, kalıcı takdir milli ve maaşeri vicdanda gerçek ifadesini 
bulacaktır. 

Tüzelkişilerin manevi tazminat isteyip isteyemeyeceği doktrinde tartışmalı bir konudur. Bu 
tartışmanın en temelinde ise tüzel kişilerin insanlar gibi maddi - organik bir yapıya sahip 
olmamaları sebebiyle tüzel kişilerin bedensel bütünlüğü, yaşamı, sağlığı gibi maddi bedensel 
değerler üzerinde kişilik haklarının varlığı söz konusu olamayacağı gibi tüzel kişilerin elem ve ıstırap 
duymaları yani “manevi zarara” uğramalarının mantıken mümkün olmaması fikri yatmaktadır. 
Tüzel kişiler insanlar gibi canlı varlıklar değillerdir. Tüzel kişilere hukuk düzeni tarafından kişi olma 
özelliği bazı sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar nedeni ile verilmiştir.  

AYRICA;Bilindiği üzere, tazminat davalarında genel kabul gören bir ilke vardır: Davacının 
açtığı davada hukuki menfaatinin olması ve bu menfaatini ispat etmesi gerekir. Parti Grubu ve/ 
veya Parti yönetici ve üyeleri böyle bir iddiada bulunmuyorlar. Suç duyurusunda bulunurken de belli 
bir yerlerden hazırlandığı anlaşılan dilekçelere kendi adını yazmakla menfaat ispatı anlamı çıkmaz. 
Davacı olarak kimin, kim adına nasıl bir menfaati olduğu dava dilekçesinde belirtilmemiştir. Kim ya 
da kim adına, bu yazıdan dolayı nasıl bir mağduriyet yaşamış, bu belirtilmemiştir. Kimsenin adı 
geçmemekte ve AK Parti hususen korumaya çalışılarak “FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler” 
denmektedir. 
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Bu menfaatini ispat eden olmadığı gibi ispat etme gayretleri de olmamıştır. Bir gazetecinin 
mesleki faaliyet kapsamındaki yazılarıyla ya da sözleriyle bir parti, vakıf, dernek, meslek grubu, 
bölge, memleket gibi kesimleri genel olarak eleştirmesi farklı somut kişileri eleştirmesi ise 
farklıdır. Türkiye’deki gazetecilerin yanlışlıklarını kendine göre eleştiren bir yazıdan yola çıkarak 
nasıl ki ben "burada Abdurrahman Dilipak'a hakaret var" deme hakkına sahip değil isem, bana 
göre ve benim gözlemlerimle AK Parti'nin ilkeleriyle bağdaşmayan ve o partinin içindeymiş gibi 
görünen bir kesimi eleştirmek, yanlışlarını dile getirmek, başka bir deyişle, ülkenin genelinin üstün 
değerleriyle barışık olmayan davranışlarının iması anlamındaki "AKP'nin papatyaları" tabiriyle 
AK Partili bayan kardeşlerim kast edilmemiştir.  

Acaba bunlardan bir tanesi dahi "evet, Dilipak’ın kast ettiği şekildeki papatyalardanım" diyen 
çıkar mı? Hiç zannetmiyorum. Zira benim kast ettiğim özelliklere sahip partili görünümlü kişileri, 
kanaatimce, en başta davacılar ve mensubu oldukları AK Partililer istememelidir. Dolayısıyla, 
yazımın muhatabı bellidir. Davacılar, yazımın muhatabı değildir ve muhatabı olduklarını ispat 
etmediklerinden, hatta bu yönden uğraşları da olmadığından bu davada hukuki menfaatleri 
yoktur. Acaba yazım üzerine, kaç ildeki vatandaşlar, o ildeki AK Parti il başkanlığı yetkililerine 
gidip somut isimleriyle "bakın Dilipak senden bahsetmiş, sana hakaret etmiş" demiştir. 
Tabandan Tavan’a bir çağrı YOK, Tavandaki belli kişilerin Tabanda örgütlü bir 
yönlendirmesi sözkonusudur.  Belki davacılar şunu öne sürülebilir: İsnat üstü kapalıdır ve bizi 
kast etmiştir. Hukuka aykırı eylem nedeniyle tazminat istenebilmesi için mağdurun isminin 
açıkça belirtilmiş olması gerekir.  

Eğer isim açıkça belirtilmemişse (ki yazımın hiç bir yerinde davacılar ismen belirtilmemiştir) bu 
sefer de isnat edilen fiil üstü kapalı bir biçimde geçiştirilmiș ise, bu sefer de isnadın 
mahiyetinde ve mağdurun şahsına matufiyetinde tereddüt edilmeyecek derecede karinelerin 
olması lazımdır. Eğer böyle bir durum varsa haklılık payları olabilecektir. Kaç davalı çıkıp 
"yazıdaki isnadın mahiyetinde ve matufiyetinde tereddüt edilmeyecek şekilde benim şahsım, 
ismim anlaşılıyor" diyebilir? Bu durumlar ve gazetecilik mesleği nedeniyle talep edilen tazminat 
talepleri vesilesiyle benzeri hukuki nitelendirmeye dair Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 
16.09.2015 tarih ve 2014/4-85 Esas, 2015/1774 Karar, yine Genel Kurulun 07.07.2010 tarih ve 
2010/4-377 Esas, 2010/365 Karar, Yargıtay 4.Hukuk Dairesi'nin 20.03.2019 tarih ve 2016/4366 
Esas, 2019/1640 Karar, 20.12.2017 tarih ve 2017/3558 Esas, 20 7/8501 Karar sayılı ilamlarını da 
incelemekte yarar vardır. 
 

NETİCE-İ TALEP :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; cevap dilekçemiz ve 
davacının cevaba cevap dilekçesine karşı beyanlarımız 
çerçevesinde ve davanın reddine karar verilmesini, yargılama 
harç ve masrafları ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline 
karar verilmesini arz ve talep ederim. 

 
 
 

 
Abdurrahman Dilipak 

 
EK’LER 
1-Savcılıklara AK Parti teşkilatlarınca yapılan, kopyala-yapıştır şikayet dilekçelerine karşı Küçükçekmece 

Cumhuriyet savcılığında verdiğim ifade ve ekleri ve bu EK’ler arasında özellikle AK Parti içindeki 
AKP’lilere yönelik basında çıkan haberler, partili çevrelerin açıklamaları ile ilgili yazı ve haber, yorum, 
roportaj’larda bu ayırımın ne ifade ettiğine ilişkin belgeler. 

2-Avukat Ali Paccı’nın Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına verdiği yazılı savunma dilekçesi 
3-Dava konusu yazı ile ilgili sözkonusu ifadelerin nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin, savcılığa sunulan 

Tanık/ Bilirkişi belgeleri 
4-Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığındaki sözlü ifade zabtı 


