1

2

ANKARA 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

25.11.2021

Dosya No: 2021 / 284 Esas
DAVALI
DAVALI VEKİLİ

:Abdurrahman DİLİPAK
:Av. Faruk Keleştimur, Av. Hüseyin Kaya, Av. Adem Aksu, ve
Diğerleri
DAVACI
:Adalet ve Kalkınma Partisi
DAVACI VEKİLİ :Av. Muammer CEMALOĞLU
KONU

:Davacı kurum adına açılan MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ile
ilgili olarak, Usule ve Esasa ilişkin itiraz ve talepler, emsal
kararlar 2 ayrı hususta EK bilgi arzı sadedindedir.

AÇIKLAMALAR
GİRİŞ
1-K.Çekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 17.11 2021 tarihinde aynı konuda açılan ceza
davasının ilk duruşmasının duruşma zabtını EK‘de sunuyorum. (Esas No: 2020/622)
Duruşma zabtı incelendiğinde görülecektir ki, nasıl oldu ise aynı yazı ile ilgili, aynı savcının
imzası ile, aynı sayı ve tarihle ile 3 iddianame bulunmaktadır ve henüz bunlardan hangisine dayalı
savunma yapılacağı belli değildir. Davada AK Parti teşkilatından gelenler, KADEM ve “Kadın
Cinayetlerini Durduracağız platformu”ndan gelen avukatlar müdahillik talebinde bulunmuş, bu
talep kabul edilmemiştir. Bilindiği gibi daha önce de Halkın Kurtuluş Partisine bağlı kadınlar
toplu şikayette bulunmuşlardı. TGC’den gelen itirazlar vardı. Farklı çevrelerin itiraz ve talepleri
birbiri ile çelişmektedir. Ceza mahkemesinin soruşturma, yargılama sonucunda konunun
netleşmesi söz konusudur. Duruşma tutanağı (EK:1) incelendiğinde ek iddianame düzenlenmesi
konusu da talep edilmiştir.
2-BU ARADA Cumhurbaşkanlığı İstanbul sözleşmesinden çekilmiş, İstanbul’da açılan
Ceza davasına Genel Merkezi temsilen kimsenin katılmaması da dikkat çekicidir. (EK:2)’de
sunduğum, onlarca Yargıtay kararı çerçevesinde Hukuk Mahkemesinin Ceza Mahkemesi
kararını Bekleme sebebi sayılmalıdır. Ceza Mahkemesi 9.3.2022 için duruşma günü vermiştir.
3-ÖTE YANDAN, muhalefet, “kararın TBMM’de görüşülmeden verilmesini hukuka aykırı
bir feshedilme olduğu iddiası”yla Danıştay'a 220'ye yakın başvuru yapıldı. Danıştay10.
Dairesi'nin İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşıdığı dosyada tüm itirazlar reddedildi. “İstanbul
Sözleşmesi'nden çekilmenin hukuka uygun olduğu” kararına vardı.

A
DAVANIN ESASI NEDİR?
1-Dava konusu yazı ile ilgili, AK Parti Genel Merkezi, Kadın Kolları Başkanlığı ve 81 il Kadın
kolları başkanları, KADEM, Halkın Kurtuluş Partisi ayrı ayrı suç duyurusunda bulunmuş ve
ayrıca TGC yönetimi Cemiyetten ihracım yönünde karar vermiştir.
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1.1-AK Parti Partili kadınlara hakaret ettiğimi,
1.2-Halkın Kurtuluş Partisi, tüm kadınlara hakaret ettiğimi,
1.3-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti İstanbul sözleşmesi çerçevesinde LGBT+’a yönelik,
dezavantajlı topluluk kategorisinde POZİTİF AYIRIMCILIĞA TABİ bir topluluk
hakkında AYIRIMCILIK YAPTIĞIM iddiası ile hakkımda işlem yapmıştır.
1.4-KADEM kendilerine yönelik ithamların yer aldığı iddiası ile müşteki olmuştur.
Dolayısı ile, mevcut davayı, DOĞRUDAN VE DOLAYLI OLARAK, ESAS ve USUL
yönünde etkileyebilecek durumlar, devam etmekte olan CEZA DAVASI’nın bu sebeplerle
neticelenmesini BEKLEME SEBEBİ saymak gerekir.
Müdahil olarak katılanların mahkeme sürecindeki beyanları da, davanın seyrini
değiştirebilir. Kaldı ki, henüz daha ilk duruşma 17.11.2021 tarihinde yapılmıştır. Müştekilerin
davaya müdahil olup olmayacakları, geri çekilip çekilmeyecekleri belli değildir. Çünkü orada da
matufiyet taraf olma ehliyeti ile ilgili bir tartışma sözkonusudur. BU SEBEBLERLE,
MAHKEMENİZİN KARAR İÇİN CEZA DAVASININ SONUÇLANMASINI, DAVA
SAFAHATI VE GEREKÇELİ KARARIN GÖRÜLDÜKTEN SONRA KARAR
VERİLMESİNİN HUKUKA UYGUNLUK AÇISINDAN DOĞRU OLACAĞINI
DÜŞÜNÜYORUM. (İlgili Dava Mahkemesi: (T.C. 2. Asliye Ceza Mahkemesi / K.Çekmece,
İstanbul. Esas No:2020/12624, Soruşturma:2020/33820, İddianame No:2020/11423)
YAZININ MANTIĞI, İFADE, DİL VE USLUB OLARAK KONUNUN MAHİYETİ
2-Bu durumu, daha iyi anlamak açısından EK:3’de takdim ettiğim, Cumhurbaşkanının
20.1.2021’de “Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni’nde Yaptıkları
Konuşma”dan bir bölümü buraya alıntılarken, konuşmanın tam metnini ekte takdim
ediyorum. Buradan da anlaşılacağı gibi, “okuduğunu anlamayan, düşündüğünü ifade etme
konusunda yetersiz kitlelerin zihin anomolisinin sebeb olduğu ciddi hukuki ve toplumsal,
siyasi polemiklerle toplumsal barış ve hukuk adeta malul hale getirilmektedir.” Bu davada
da durum bundan ibarettir: “Bugün geldiğimiz noktada gençler bir asır önce vefat eden dedelerinin
mezar taşını dahi okuyup, anlayamaz durumdadır. Sadece gençlerimiz değil, üniversite mezunu
insanlarımız bile 70-80 sene evvel yazılan eserleri okurken zorluk çekiyor. Çoğu insan bırakın Yahya
Kemal’i, Ömer Seyfeddin’i, Fuat Köprülü’yü, Ziya Gökalp’i, nispeten daha sade eserler bırakın
Necip Fazıl’ı, Peyami Safa’yı, Tanpınar’ı dâhil, sözlük yardımı olmadan anlayamıyor. Bu vahim
tablo son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan sosyal medya dili ve plaza dili ile daha da
kötüleştirmektedir. Forward etmek, down olmak, set etmek, aksiyon almak gibi ne Türkçe’ye, ne de
İngilizceye uyan tuhaf bir dil ortaya çıkmıştır, ben de anlamıyorum. Aynı şekilde kısaltma
bahanesiyle uydurulan ve ne olduğu anlaşılmayan harf yığınları sosyal medyayı istila etmiştir. Dilde
müstevlilerin adeta mahkûmu durumundayız. Elbette başka dillerden kelime almak bir kusur değil,
aksine bir zenginliktir. Dilin sesi ve cümle yapısını, yani Türkçe’nin mayasını bozmadığı müddetçe
esasen bunda bir beis de yoktur. Hâlbuki burada Türkçe fiiller ve kelimeler yerine yabancı dildeki
karşılıkları ikame edilmekle kalınmıyor. Asıl Türkçemizde olmayan zaman ve cümle yapılarıyla
dilimiz özü tahrip ediliyor. Bu tuhaf dilin toplumun belli kesimleri arasında bir saygınlık göstergesine
dönüşmesi ise meselenin bir başka boyutudur. Merhum Cemil Meriç’ten ilhamla söyleyecek olursak,
bugün dilimiz perişan, mefhumlar kaypak, kelimeler ise köksüzdür. Kıymetli Dostlar, Günümüzde
siyasetten sanata, beşeri ilişkilerden eğitime kadar pek çok alanda karşılaştığımız sıkıntıların
temelinde işte bu dil meselesi vardır. Bu sorunu çözmeden, dilimize hak ettiği dikkat ve rikkati
göstermeden diğer konularda da mesafe alamayız. Şayet millet olarak bizim bir kültür davamız varsa
işte öncelikle Türkçeden başlamamız gerekiyor. Dilimize sahip çıktığımız ölçüde kültürümüze,
kimliğimize, tarihimize, sanatımıza da sahip çıkabileceğimize inanıyorum.”

Bütün bunların yanında, Merkez ve diğer il başkanlıklarında ve yönetim kurullarında
önemli değişiklikler olmuştur. Bu konunun da ayrıca değerlendirilmesi gerekir.
Esasen, bu süreçte AK Partide önemli politika değişiklikleri olmuştur. başta Genel
Merkez Kadın Kolları Başkanı olmak üzere, bir çok ilde kadın kolları başkanlıkları
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değişmiştir. Aile Bakanı değişmiştir. Hepsinden daha önemlisi “TARTIŞMA KONUSU” OLAN
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN BAŞKANLIK TEZKERESİ İLE ÇEKİLME KARARI
ALINMIŞTIR VE BU GERİ ÇEKİLME KARARI, CUMHURBAŞKANINA SUNULAN BİR
RAPORLA GERÇEKLEŞMİŞTİR VE SÖZKONUSU RAPORUN ANA METNİNİ
OLUŞTURAN HEYETTE BU DAVADA DAVALI OLARAK BULUNAN KİŞİ DE YER
ALMIŞTIR.
Burada Genel Başkan olarak Erdoğan’ın “Her kim bu ülkede bir daha İstanbul
sözleşmesi ile başlayan bir cümle kurarsa, ona en başta ve en çok KENDİ ADLARINI
SAPKIN İDEOLOJİK AJANDALARI UĞRUNA İSTİSMAR ETTİĞİ İÇİN
KADINLARIMIZ TEPKİ GÖSTERMELİDİR” şeklindeki ifadelerini hatırlatmak isterim.
(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım 2021 pazartesi günü yapılan Kabine
Toplantısı'nın
ardından
yaptığı
açıklama
ile
ilgili
haber
kaynağı:
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59214996)
Bu dava, şekli, mahiyeti ve özü itibarı ile, süreçteki gelişmeler de dikkate alındığında
istisnai bir özelliğe sahiptir. Yüksek Kamuoyu ilgisi sebebi ile, davalı ve davacının kişilikleri
itibarı ile ve davanın diğer kesimlere yansıması açısında, emsal olma özelliği dikkate alınarak,
hukuki açıdan mahkemenizin gereken hassasiyeti göstereceği kanaatindeyiz. Bu açıdan ayrıntılara
ve öncelikle usuli konulara gereken dikkatin ve hassasiyetin gösterilmesi tabiidir.
DAVA EHLİYETİ VE DAVA AÇMA YETKİSİ AÇISINDAN HUKUKİ DURUM
3-Davada avukat vekaletnamesi “AK Parti Genel Başkanlığı” adına düzenlenmiştir. Bu
dava dilekçesi, AK Parti Genel Başkanı adına re’sen verilen bir karar mıdır, yoksa AK Parti
Yönetim Kurulunun aldığı karar üzerine mi açılmıştır. Aynı durum AK Parti Kadın Kolları
Başkanı için de söz konusudur. Bu hususun bu anlamda netlik kazanması gerekir. Bu konunun
sorulması ve durumun kayda geçirilmesi gerekir.
Çünkü yarın adı Ceza davasında, adı geçen kişilerin ifadeleri ile, hem Ceza, hem de Hukuk
davalarında yargılama sürecinde yaşanacak gelişmelerle ilgili farklı iddialar gündeme gelebilir..
Bu konuda kurum içinde farklı kişilerin ve görevlilerin çelişkili beyanları oldu. Tarihe tanıklık
açısından, gelecekte adalete yönelik şaibelere fırsat vermemek için bu konulara hassasiyet
gösterileceğini ümid ediyoruz. VE ONUN İÇİN CEZA DAVASININ BEKLENMESİ
GEREKTİĞİ YÖNÜNDE TALEBDE BULUNUYORUZ.
Burada asıl sorun şu: Ben Akit gazetesinin yazarıyım. Burada gazeteyi fikri sorumluluk
açısından sorumlu müdür temsil ediyor, İK, personelden sorumlu. İK Sorumlu yazı işleri adına
hareket edemez. Benim fikrim doğrudaN gazeteyi bağlamaz. Ya da gazetedeki yönetim veya diğer
yazarların fikri beni doğrudan bağlamaz. Ben bütün Akit gazetesi okurları adına da fikir beyan
edemem. Ama müştekilerden en azından bazıları böyle düşünüyor ve bunu savcılık ifadelerinde
de dile getiriyorlar. Bu da MÜŞTEKİLERİN PSİKOLOJİsini anlamak açısından önemlidir.
TÜZEL KİŞİLİK VE MANEVİ TAZMİNAT
4-Usul açısından, davacı görülenlerin tüzel kişilik adına davacı sıfatları yoktur. Bu
kişilikler için “Menevi zarar”dan söz edilemez. Parti tüzel kişiliği ve tüzel kişiliği temsile yetkili
şahıslara karşı hakaret içerikli cümleler sarfedilmemiştir. Bu anlamda bir itibar kaybı sözkonusu
değildir. AK Parti ile AKP’liler ayrıştırılmıştır ve sözün muhatabı farklıdır ve bu durum, Parti
genel başkanına özel mektup, gazetede açık mektup şeklinde ayrıca beyan da edilmiştir. Kişi
olarak da açıkça bir isim telaffuz edilmediğinden hedef alma, hedef gösterme sözkonusu
olmadığından Manevi Tazminat hakkı olmaz.
4.1-TÜZEL KİŞİLİĞİN MANEVİ TAZMİNAT TALEPLİ DAVA AÇMA YETKİSİ
yoktur. Çünkü Tüzel kişiliğin ancak itibar kaybından doğan MADDİ TAZMİNAT talep
hakkı vardır. Bunun da somut delillerle isbatı gerekir. Çünkü Tüzel kişiliğin manevi
şahsiyeti yoktur.
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4.1.1-Nasıl BOLU BELEDİYE BAŞKANI’na ve BAŞKANLIĞI’na, MÜLTECİLERE
KARŞI negatif ayırımcılık yapan, onların temel haklarından bile mahrum bırakmaya
yönelik söylem ve girişimleri toplayışı ile, bu söz ve davranışı suç duyurusunda
bulunabilsem de, çok üzüldüm diye MANEVİ TAZMİNAT TALEBİnde bulunamam,
bunu ne ÖZEL KİŞİ ve ne de TÜZEL KİŞİLİK adına, MANEVİ TAZMİNAT
DAVASI’NA KONU EDEMEM.
4.1.1.1-Aynı şekilde, AİLE Bütünlüğü gerekçe gösterilerek, Aile içindeki bir
FERD’e yapılan hakaret dolayısı, hakarette ailenin fertlerinin bütününe yönelik
eylem ve söz birlikteliğine karşı bir kapsayıcılık yoksa diğer aile ferdleri manevi
tazminat talebinde bulunamaz.
4.1.1.1.1-Dava konusu olayda, AK Parti zaten davada adı geçen taraf değil,
eleştirilen “AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler ve
AKP’nin Papatyaları”. Hal böyle olunca zaten MATUFİYET yok! Fakat
AK Parti içinde LOBİ yapmaya çalışan LGBT’liler yok değil. (Bakınız
EK:4 )
ÖTE YANDAN, Madem TÜZEL KİŞİLİK MANEVİ TAZMİNAT talep
edemez. O zaman GENEL BAŞKAN kişisel olarak bu tazminatı kendi adına
talep etmesi gerekir. AİLE örneğinde, ŞİRKET ORTAKLIĞI, DERNEK
üyeliğinde de bu böyledir. GENEL BAŞKAN kendi adına talebde
bulunabilir. VEKALETEN ÜZÜLME yoktur. O takdirde DAVACI taraf
avukatları, vekaleten üzülme yoluyla kendileri için de Manevi Tazminat
talep edebilir. Nasıl 81 İl ayrı ayrı suç duyurusunda bulunabiliyorsa, İL
BAŞKANI sıfatını kullanarak FERDEN başvuruda bulunuyorlarsa (Ben
onlara BİREY’de demiyorum, o çevreden birileri kendileri ve başkaları için
deseler de. Zira birey Uluslararası sözleşmelerin kavramsal açıklamasını
yapan referans sözlükte ‘Din, ahlak, gelenekten ve biyolojik cinsiyetinden
bağımsız, toplumsal cinsiyeti ile tanımlanan GENOM’a deniyor ve artık
bizim kimliklerimizde de GENDER yazıyor), Parti içinde daraltılarak
tanımlanan kişiliği kendileri ile özdeşleştirmelerinin ve bu konudaki
matufiyet ilgisini açıklamaları gerekir. Aynı durum bu davanın davacısı ile
de ilgilidir.
Kaldı ki, suçlamanın kadınlara yönelik olduğu ifade edilmektedir. Hal öyle
olunca, Genel Başkan Erkek bir kişi olarak Partiyi teşkilat olarak temsil etse
de (Ki Cumhurbaşkanı olarak, aynı mantıkla, bir Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşına hakaret edilse, bu hakaret bana da yapılmış sayılır, ben de
üzüldüm, Manevi Tazminat davası açıyorum demesi gerekir), Parti içinde
KADIN KOLLARI Genel Başkanlık olarak ayrıca düzenlenmiştir. Ve
81 ilde örgütlenmiş, Ceza davasında da, meslek gibi, parti ünvanlarını
kullansalar da, Parti teşkilatlarında bir karar alarak, partinin tayin ettiği
Avukatla başvurmamışlardır. Genel Başkan, ya da genel merkez davacı ise,
İllerde suç duyurusunda bulunanlar açısından farklı bir yol izlenmesinin
mantığının açıklanması gerekir.
4.1.1.2-Kaldı ki, bu dava sebebi ile, partiden bir çok istifalar olmuş, kendi
tabanından bir çok kişi istifa etmese de, bu şekilde bir yol izlenmesine karşı
çıkmışlardır ve karşı çıkmaya devam etmektedirler. Yani, bu konuda partinin
manevi kaybı, benim yazımdan dolayı değil, benim yazımda söze edilen
hassasiyetlerin kaybı konusunda, gerekli tedbirler alınmadan, bu uyarıları yapanlara
karşı “kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle” kabilinden, dava açık şekli ve
basına yansıtılması konusunun birlikte düşünüldüğünde aksi bir durum olduğu
görülecektir. Bu anlamda bu iki dava seyri ve sonuçları itibarı ile de parti tabanında
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ve siyasi çevrelerde, toplumsal ilgi odaklı bir dava olarak davalı üzerinde değil
Davacı taraf üzerinde manevi baskı oluşturmaya devam etmektedir.
4.1.1.3-Öte yandan benim yazımdan önce ve yazımdan sonra yazıda sözü edilen
konular aynı şekilde, basında, sosyal media’da, farklı zamanlarda, farklı kişiler tarafından
tekrar tekrar ifade edilmesine rağmen, ne genel merkez ve ne de taşra teşkilatları tarafından
yakınma konusu yapılmamasını da not etmek gerekir.
BU DAVADA DAVACILAR TÜZEL Mİ, YOKSA GERÇEK KİŞİ MİDİR,
MANEVİ
TAZMİNAT
AÇMA
ŞARTLARI
OLUŞMUŞ
MUDUR,
ARAŞTIRILMALIDIR
5-Önce, bu kişisel bir dava mıdır, yoksa tüzel kişiliğin aldığı bir kararla mı, genel başkanın
kişisel takdiri ile mi? Üzülen, kim ya da kimler ve kim hangi ölçüde üzülmüş ya da itibar kaybına
uğramış?
Her ne kadar tüzel kişiliğin manevi şahsiyetinin dava konusu edilmesi Türk hukukunda
“grup davası”, “toplu dava”, “topluluk davası” vb. şeklinde tanımlansa da, TÜZEL
KİŞİLİKLER için söz konusu olan, korunmaya çalışılan değer İTİBAR, ŞÖHRET gibi
değerlerdir. TÜZEL KİŞİLİKLER ÜZÜLMEZ, Üyeler Üzülür, onların da üzülme sebebi çok
farklı olacaktır. Tüzel kişilik içinde birileri üzülürken, bir başka kısmı üzüntüye sebeb olan iş ve
sözle ilişkili olarak çoğulcu toplumlarda belli bir kesimi suçlayabilecektir. Çoğul topluluklarda
bu durum kaçınılmazdır. Bu dava konusunda AK Parti tabanındaki büyük bir kısım bana
açılan davadan üzülmüştür ve benim endişelerimi paylaşmaktadırlar.
Yazımdan herkes farklı bir sonuç çıkartmış. 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, “efradına cami,
ağyarına mani” taleplerde bulunması gerekmektedir. Bu sözden sadece “teşkilat yöneticileri”
mi etkilendi. “Parti grubu” mu, “Parti grubundaki kadınlar” mı, “Genel merkez” mi,
“Teşkilatlar” mı yoksa “üyeler” mi?, “Oy verenler” bu işin neresindeler. 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 bu hesaba dahil mi? Kim ne kadar etkilendi? Bütün bunlar tazminat davasının miktarı
ve hukukiliği açısından önem taşıyacaktır. Sadece kadınlar mı, erkekler mi? Talep edilen
miktarın adil, anlaşılır, rasyonel ölçüsü nedir?
Bir çok kişi benim yazımdan değil, bana karşı açılan davadan rahatsız oldu. BU DAVA
İLE BİR HUKUK KORUNMAYA ÇALIŞILIYOR, ANCAK BU SÜREÇ KORUNMAYA
ÇALIŞILAN DEĞERE ZARAR VERİYOR.
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 grubların da maddi ve
manevi kazanımları sözkonusu olduğunda ona göre sınırlandırılacaktır.
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GREEN PAPER / 2005 VE WHİTE PAPER / 2008’E GÖRE DURUM
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 Kitap’ta
(Green Paper, 2005) ve daha sonra 02.04.2008 tarihinde yayınlamış olduğu Beyaz Kitapta
(White Paper)’e göre 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.
Bu konu daha çok siyasi konularda, kamu ilgisi, şüphesi, bilgilendirilmesi ve kamu yararı
kabul edilen bir değerin korunmaya çalışılıp çalışılmadığı ile ilgili bir konudur. Normal iki kişi
arasında söylendiğinde suç olan şeyler, gazeteci ile politikacı arasında geçtiğinde eğer bir
icraat ve kamu yararı sözkonusu ise suç oluşturmayabilecektir.
Evet, Hukuk düzeni, gerçek kişilerin dışında birtakım varlıklara da “kişi” sıfatını tanımıştır.
“Tüzel kişi”, “gerçek kişiler” dışında, kişi sıfatına sahip olan varlıkları ifade eder. Tüzel kişilerde
kişilik hakkının muhtevası yakınma sebebine yönelik eleştirinin kapsayııcılığı yanında, varolan ya
da oluşan risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik eleştiri kapsamında olmaması gerekir. Mesela
“Böyle giderse şu mahallede herkes hırsız / ya da uyuşturucu kullanıcısı, Fahişelerin köşe
başlarını mesken tuttuğu bir mahalle olacak” demek, mahalle halkına hakaret anlamı
taşımaz.
“Tüzel kişiler”in hukuku, tüzel kişiliğin itibarı, onur ve saygınlığı, gizli ve özel hayat
alanını ifade eder. Ki bu dava konusunun bununla ilgisi yoktur.
Biz bu konuda şu soruları bir kez daha soruyoruz: Bu dava Adalet Partisi Genel Merkezi
adına mı dava açılıyor, AK Parti Genel Başkanlığı adına mı? Genel Başkanlık, Genel başkanının
ferdi tasarrufu mu, Başkanlık divanı, Yönetim kurulu ya da MKYK GİK nu temsilen kurul adına
bir tasarruf mudur. Ve vekiller, müştekiyi hangi sıfatla temsil ediyorlar. Bu dava konusunda o
sıfatın karar merciinin bu konuda alınmış bir kararı var mıdır?
Gerek MYK, MKYK bu isimlerden ibaret değildir. Öyle anlaşılıyor ki, Başkan ve yönetim
kurulu üyeleri, “bireysel” tercihleri ile bu konuda şikayette bulunmuşlardır. Ortada örgütsel bir
tasarruf yoktur. Ne milletvekillerinin tamamı, ne de teşkilat yöneticilerinin tamamı müşteki
olmamıştır. Esasen Genel Başkan böyle bir tasarruf da bulununca bunlara gerek de olmamakla
birlikte, bu kişiler, kendi irade ve tercihleri ile bu konuda insiyatif kullanmış oluyorlar. Bunun
bilinmesi gerekir. Hatta, bu konuda “Genel Başkanlık” ünvanı ile müşteki olunmuştur. Bu konuda
bu tek başına Genel Başkan sıfatı ile Sn. Recep Tayyib Erdoğan mı, davacıdır, yoksa mesela
Genel sekreter mi, genel başkanlık adına bir insiyatif mi üslenmiştir, ya da yönetim kurulu, Genel
idare kurulu gibi (MYK, MKYK) iradesi mi söz konusudur. Vekaletnamede bu konuda bir açıklık
yoktur.
Eğer hem Genel merkez, hem kadın kollarında tüzel kişilik adına bir karar ittihaz
edilmedi ise, o zaman 81 il başkanının harekete geçiren irade hangi iradedir. Zorlayıcı baskı
olmadan, 81 il teşkilatının kadın kollarının diğer yönetim kurulu üyelerini de yanlarına alarak,
daha sonra başkanın tek başına müşteki olarak, “tek tip suç duyurusu” ve “tek tip açıklama” ile
bu yönde bir insiyatif kuşanmaları mümkün olmasa gerekir.
YAZIDAKİ TARTIŞMA KONUSU OLAN GRUB, POZİTİF AYRIMCILIĞA TABİ BİR
TOPLULUK MU YA DA KINANMASI GEREKEN BİR TOPLULUK MU? DİN VE
SÖZLEŞME KARŞITLIĞI DURUMUNDA ÇÖZÜM
6-LGBTQI+’İngilizce olarak telaffuzu POZİTİF AYIMCILIĞA tabi bir saygın(!?),
ONUR YÜRÜYÜŞÜne konu olan, GENDER bir BİREY kimliği içinde, YÖNELİM,
DENEYİM ve TERCİHE dayalı değişken bir cinsel kimliği ifade etmektedir.
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Bir Müslüman için bu durum asla kabul edilemez. Bu İngilizce kimliklerin baş harflerinin
açılımının Türkçe karşılığı ise, dinen yasaklanan, lanetlenen Evamir-i Aşere / 10 EMİR şeklinde
bilinen Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’daki ortak bir şekilde, büyük günah olarak tanımlanan
fiillerdir. “Bu fahişe ve türevleri” şeklinde yapılan tanım, yazının yayımından 2 gün önce İstanbul
Üsküdar’da, HUDAİ VAKFI’nında yapılan toplantıda, LGBT yerine onun Türkçe karşılığının
dini metinlerde ifade edildiği gibi kullanılması yönünde bir talep gündeme gelmiştir ve bu ifadeler,
o istişare sonucu bu şekilde ifade edilmiştir.
Türkiye halkı genel itibarı ile bir Müslüman halktır ve ben de Müslüman bir kişiliğe sahibim. Bu
konular değerlendirilirken “Millet adına” karar veren mahkemelerin toplumun alamet-i farikası
olan değerler konusunda hassas davranması kaçınılmazdır. Bu konuda, genel olarak günümüz
hukuktaki düşünce ve ifade özgürlüğünün kapsamı ve sınırları, toplumun inan, ahlak ve
değerler sistemi içinde örnekleri ile birlikte İslam hukukundaki düşünce ve ifade
özgürlüğünün kapsamı ve sınırları ile İslam’da neslin devamı, kadınlık-erkeklik, zina, fuhuş,
meşru ve sağlıklı ilişki konuları da eklenerek konunun değetrlendirilmesi gerekir. Bu inanç,
düşünce ve hayat tarzı, o dine inanmanın tabii ve zorunlu sonucudur zira! Bu iman
çerçevesinde, toplumun devlete olan sadakatı dinine olan sadakatı ile sınırlı ve o çerçevede
olacaktır! Devletin, anayasa ve yasaların varlık ve meşruiyetinin temeli budur!
6.1-Bu duruma ilişkin yazılı açıklama HUDAİ Vakfı’nın soruşturma aşamasında savcılığa
gönderdiği açıklamada mevcuttur. Mahkemenizin bu açıklamayı mahkemeden istemesini
talep ediyorum.
6.2-Bu toplantıda Vakıf yöneticilerinden Osman Nuri Topbaş, Abdurrahman Topbaş,
Av. Cihat Gökdemir, Hudai Vakfı Aile Akademisinden Haluk Dortoğlu beyler de
vardı. Mesela bu anlamda ayrıca Avukat olarak Cihat Gökdemir de TANIK olarak
dinlenebilir. Gerek görülürse, her din, ideoloji, parti, etnik kimliğe sahip, tanınmış ve
saygın kadın ve erkek çok kişiyi ayrıca TANIK olarak dinletebilirim. Gazete ve Tv’lerde
üst düzey yöneticilik yapmış bir kişi Sırrı Çağlar, savcılık soruşturmasında ifade
verenlerden. Özal’ın yardımcısı, eski milletvekili, Yalçın Koçak da öyle. Dilenirse Musevi
iş adamı Doğan Kasadolu’yu da tanık olarak dinletebilirim..
6.3-LGBT topluluğu ile ilgili dini görüş ve “Bu fahişe ve türevleri” tanımının kapsayıcılık
açısından LGBT’nin karşılığı olup olamayacağının, hem DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI ve hem de TÜRK DİL KURUMUndan sorulmasını talep ediyorum,
BÖYLE “BU FAHİŞE VE TÜREVLERİ” DİYE BİR HAKARET ŞEKLİ, KALIBI
VAR MIDIR?
6.4-YAZI’da özellikle “Bu fahişe ve Türevleri” tanımının 2 muhatabı vardır.
6.4.1-LGBT+’a İNSAN KAYNAKLARInda pozitif ayırım uygulayacağını
açıklayan, Türkiye’nin en büyük 3 Holding’in adı geçmektedir.
6.4.2-Bu 3 büyük holding bu yönde bir karar alırken, BİZİM YEŞİL SERMAYE
NE YAPMAKTADIR şeklinde bir sorgulama yapılarak, esasen MÜSİAD’a
gönderme yapılmaktadır. Bu iki topluluktan da herhangi bir şikayet sözkonusu
değildir. Ve ben zaten uzun yıllar MÜSİAD da danışmanlık ve yüksek istişare
kurulu üyeliği yapmış bir kişiyim! Yapılan bir özeleştiridir ve yine MÜSİAD’ın
kurucu genel başkanı tarafından da bu konudaki özeleştiriye karşı bir yakınma
sözkonusu değildir. Yazımda zaten bu kişinin görüşünden alıntı da yapılmaktadır.
6.4.3-AK PARTİ’den doğrudan sözü edilen HERHANGİ BİR KİŞİ YOKTUR.
Parti adı ise “AK PARTİ İÇİNDEKİ FETÖ’NÜN ZİHNİYET İKİZİ
APK’LİLER VE AKP’NİN PAPATYALARI” şeklinde bir tanımlama
sözkonusudur. Burada açık bir şekilde Partinin içindeki birilerinin tasarrufları
eleştiri konusu yapılmaktadır ve o konuda da herhangi bir isim zikredilmemektedir.
HER ÜLKEDE, HER TOPLULUK İÇİNDE HERÇEŞİT İNSAN OLABİLİR
VE YANLIŞ YAPANLAR DA ELEŞTİRİLEBİLİR. PEYGAMBER
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AİLELERİ VE FİRAVUN AİLESİ İÇİN DE BU BÖYLEDİR! Zaten tartışma
konusu olan LUT KAVMİ ile ilgili durum da bunun açık bir kanıtıdır.

B- Benim yazımda, müştekilerden her hangi bir kişinin adı geçmiyor. Müştekiler, yazıdan
hemen sonra değil, günler sonra sürece dahil oldular.
1-Zaten eleştiri konusu olan yazıda ifade çok açık ve net “AK Parti içindeki FETÖ’nün
zihniyet ikizi AKP’liler”. Burada bir AK Parti “AKP” ayırımı var. Bu ayırımı ilk yapan da ben
değilim. Yazının başlığı da “bu” “AKP’nin Papatyaları” ile ilgili. Bu ifadeyi kim niçin ve nasıl
üstüne alınabilir.
2-LGBT’YE POZİTİF AYIRIMCILIK UYGULAYACAĞINI AÇIKLAYAN 3
HOLDİNG
Başka bir cümlede başka bir ifade var. 3 holding adı zikrediliyor. Bunlar LGBT’ye
İK’larında pozitif ayırımcılık yapılma kararı alan ve bunu açıklayan kuruluşlar. Bunlar “LGBT+”
diye tanımlanan İslam ve diğer dinler, halk nezdinde “Fuhuş, Fahişelik ve Fuhşiyat” olarak
tanımlanan bu işler ile ilgili, İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşan bir tanımlama yerine
“bu fahişe ve türevleri” ifadesi kullanılarak, “Yeşil sermaye” olarak tanımlanan dindar iş
çevrelerine hitaben, onlar LGBT’ye sahip çıkarken, siz bizim kaynaklarımızda Fuhşiyat ile
tanımlanan bir işle meşgul olan “bu fahişe ve türevlerine karşı” ne yapıyorsunuz diye sormam
müştekileri niye ilgilendiriyor. Bu ifade ilgili Holdingler ve Dindar iş adamlarını ilgilendirir.
3-3 HOLDİNG KARŞISINDA MÜTEDEYYİN KİMLİĞE SAHİP MÜSİAD’IN
“YEŞİL SERMAYE” OLARAK TANIMLANMASININ ANLAMI
Ben MÜSİAD’ın İstişare Kurulu üyeliği de yapan bir kişiyim. MÜSİAD’ın kurucu başkanı
da bu ifadeleri kendi üzerine almadı, bir sorumluluk daveti olarak gördü. Zaten yazı çıktıktan
günler sonra, bir gazetecinin Twitter hesabından bir Twiti ile gündeme geldi, sonra “Trol” diye
tanımlanan çevreler devreye girdi, ardından Media devreye sokuldu, daha sonra AK Partiden
tepkiler geldi. En sonunda da 81 il başkanı, aynı planın bir parçası olarak bu linç kampanyasına
alet edildiler.
“İlk okununca, duraksamadan anlaşılan kişi ya da topluluk” dava ehliyetine sahip olur.
Burada böyle bir şey yok. Zaten örgütlendirilip görevlendirilenler dışında kimse de bu konu ile
ilgili kendi iradesi ile bir insiyatif kullanmamış. Tamamen sistematik, örgütlü ve planlı bir
hareketle karşı karşıya kaldım. Organize bir iş sözkonusu. Müşteki olanların bazıları ve görevden
ayrılanlar açıkça bunu dile getiremeseler de, yakın çevreleri yaşanan süreci kendi aralarında
konuşuyorlar ve yarın, er ya da geç, bu işin içyüzü ortaya çıkacaktır. İfade, AK Parti’yi aklayıcı,
ayrı tutucu, ötekilerden izole etme çabası ile, suçlanan kesimi tasrih edici bir dil kullanılmıştır.
4-BU DAVA ÖZEL BİR ZAMANDA, ÖZEL BİR KONUDA, ÇOK ÖZEL KİŞİLER
TARAFINDAN AÇILMIŞ BİR DAVADIR:
Bu dava, bazı özellikleri itibarı ile, siyaset hukuku, basın hürriyeti ve memleketimizde
yargı’nın durumu açısından turnusol kağıdı görevi yapacak olması itibarı ile hafızalara kazınan bir
yargılama olacaktır. Huzurda Cumhurbaşkanının, Sosyalist bir partinin (Halkın Kurtuluş
Partisi) ve Türkiye’nin en büyük partisinin birden 81 il’de suç duyurusunda bulunduğu bir dava
sözkonusudur. Ve bu dava konusu yazı sebebi ile gazete yazarı, Türkiye Gazeteciler
Cemiyetinden ihraç edilmiş ve yazarın itirazı sonucu konu Genel Kurula götürülmesi yönünde
karar alınmıştır. Müştekilerin hepsi, aynı yazıdan farklı şeyler anlamışlar ve birbirinin iddialarını
nakzeden iddialarda bulunmuşlardır.
Olayı Aziz Nesin’lik bir mizahi örnekle anlatacak olursak; “adamın biri yolda giderken
yanındakilere “hava bulutlu”. Oradakilerden biri, “bu adam bana ördek dedi” diye
bağırmaya başlar. Çevresin dekiler “biz duymadık, nerden uyduruyorsun bu iddiayı”
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derler. Adam da “Havada bulut var dedi. Bulut olunca yağmur yağar, yağmur olunca su
birikir. Su birikince de ördekler gelir, o suda yüzer”. Bana dolaylı olarak Ördek dedi!”
Hikayesi buna benziyor. “AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler”in getirdikleri
düzenlemelerle LGBT’lilere gün doğdu, artık “dezavantajlı, pozitif ayırımcılığa tabi bir
topluluk statüsü” kazandılar, şeklinde bir yorum yapıyorsunuz. Bir takım holdingler IK’larında
bunlara pozitif ayırımcılık uygularken, bizim yeşil sermaye ne yapıyor diyorsunuz, müştekiler ne
diyorlar.
5-M. İLMİYE ÇIĞ’IN İLK CELSEDE BERAATLE SONUÇLANAN
“BAŞÖRTÜLÜ FAHİŞLER” DAVASI
Dava bir yönü ile, bu davada söz edilen kişi ve kuruluşlarla da ilgilidir. 2006 yılında, AK
Parti iktidarı döneminde yaşanan bu olayla ilgili AK Parti ve yönetimi, teşkilatları, bir açıklama
yapmadıkları gibi, suç duyurusunda bulunmamış, müdahil olarak da mahkemeye katılmamışlardır.
Çığ’ın, dava konusu olan sözleri şunlardır:
Sayfa 163: “...Başörtüsünün başlangıcı da Sümerlilere dayanıyor. Çoktanrılı olan
Sümer dininde özellikle büyük tanrıların ve şehrin tanrısının evleri, daha doğrusu
mabetleri var. Bu mabetlere isteyen kadınlar, tanrının gelini olarak giriyor. Bunların
çok çeşitli görevi var. Bu görevlerden biri de kutsal bir görev olarak genel kadınlık
yapmak.”
“Bunların diğer rahibelerden ayrılması için başlarını örtmeleri gerek. Daha çok
sonra İÖ 1600 yıllarında bir Asur kralının yaptığı kanunda evli ve dul kadınların da
başlarını örtmesi şart koşulmuş. Böylece bu kadınlar da yasal seks yapan mabet
fahişeleri gibi kabul edilmiş olur. Bu gelenek önce Yahudi kadınlarına geçmiş, daha
sonra da İslam kadınlarına uygulanmış.”
Sayfa 150: “...Sümerlilerin mabetlerinde, özellikle Aşk ve Bereket Tanrıçası
mabetlerinde bulunan 5000 yıl önce rahibeler halka seks görevi yapıyorlardı. Bu
rahibelerin diğer kadınlardan ayrılmaları için başlarını örtmeleri gerekti. Şimdi de
bakıyoruz bazı başı örtülü kadınlar, din eğitimi veren dergahlarda seks yapıyorlar.
Başı açık kadınlardan giden görülmüyor oralara. Madem ki dinimizde bir imam
nikahı ile seks doğal görülüyormuş, o zaman gizli yerlerde değil, eski mabetlerde
olduğu gibi, camilerde birer aşk odası konsun, isteyen gidip orada bir imam nikahı
ile seks yapsın. Böylece hem camiye gelir olur, hem de imam para kazanır! Canı seks
isteyen kadınlar ve erkekler orada imam nikahı ile kendilerine göre veya şeriata göre
yasal seks yaparlar...”
Çığ kendi ifadesi ile “bu görüşlerini ayrıca Emekli olduktan sonra sosyal ve siyasal
olaylarla ilgilenmeye, tepkilerini, eleştirilerini mektup ve telgrafla gerekli yerlere bildirmeyi
kendine görev edinen Çığ, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Deniz Baykal gibi
siyasilerin yanısıra gazeteciler, sanatçılar ve milletvekillerine yüzlerce mektup ve telgraf
göndermiş. Bir tek Cumhurbaşkanı Sezer’den teşekkür mektubu almış”
Muazzez İlmiye Çığ'ın yargılandığı duruşmayı, Devlet eski bakanlarından Zehra
Önay Alpago, ressam Bedri Baykam, oyuncu Zafer Ergin, ilk kadın vali Lale Aytaman, Dava
konusunda tavır alan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından Nail Güreli, Çığ'ın
kızları Esin Çığ ve Yuli Weston'ın da aralarında bulunduğu bir grup izlemiş Ataman 1995
yılında ANAP'tan Muğla milletvekili seçilmiştir. TBMM Kadının Statüsünü Araştırma
Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. TBMM ANAP Grup Yönetim Kurulu üyeliği ve ANAP Merkez
Karar Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmiştir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM)
ve Batı Avrupa Birliği Milli Heyet Üyeliği yapmıştır. AKPM'de bir Komisyon Başkanlığına
seçilen ilk Türk Milletvekili olarak "Çevre, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komisyonu" Başkanlığı,
Avrupa Konseyi PM onur üyesi olarak görev yapmıştır. (Bakınız: EK:5-A,B,C,D).
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Çığ, o dönemde herkes mektuplar gönderirken, Emine Erdoğan’a da bir mektup
göndererek, bu görüşlerini açıkladıktan sonra başını açmasın ı istemiştir:
Çığ, Emine Erdoğan'a bir mektup göndererek "Başınızı açarsanız, tarihe geçersiniz.
Bütün dünya kadınları size minnettar olur, ödüller verirler" çağrısında da bulunmuştu.
(https://www.hurriyet.com.tr/gundem/sumerolog-muazzez-ilmiye-cig-beraat-etti-5355562)

Sözkonusu dava konusunda, ilk suç duyurusunda bulunulduğu günlerde bana karşı yayın
yapan gazelerden ve yazarlarının çoğu o gün İlmiye Çığ’a açık ve aktif destek veriyorlardı. Buna
misal olarak:

Sabah Gazetesi / 31 Ağustos 2006, Perşembe

EMRE AKÖZ / Başörtülü fahişeler
“(…)YALNIZCA Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli Sümer kültürü
uzmanlarından Muazzez İlmiye Çığ, "Sümerlerde fahişeler başörtüsü takardı" diye
yazınca hakkında dava açıldı. İnanamadım! Çünkü: Bu iddia doğru mu, değil mi?
Kime sorulacak? Bilirkişiye... Peki bilirkişi kim? Muazzez Hanım'ın ta kendisi!
Çünkü bu konuda en doğru bilgi onda var. Hani en hakiki yol gösterici bilimdi?(…)
Gösterilebilir. Bu gazeteler ve diğer yayın kuruluşları bize Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ
diye, “dünya çapında bir bilim insanı” olarak tanıtılan bu kişinin diğer yüzü hakkında, basında
yeni yayınlanan bir makaleyi de EK’de takdim ediyorum. Bu kişinin aile vakfının kimler
tarafından ne için fonlandığı ile ilgili, dünden bu güne uzayan, çok farklı yerlere, kişilere
uzanan bir takım ilişkilerin ayrıntılarının de içinde yer aldığı makale, Türkiye’nin içinden
geçtiği süreçte ayrı ve özel bir anlam kazanmaktadır. (Bakınız EK:5-D)
6-DERDEST DAVA İLE İLGİLİ EMSAL NİTELİKLİ “DAVALI” OLDUĞUM
ANKARA 36. ASLİYE HUKUKDAKİ EYLÜL 2021 TARİHLİ YENİ BİR KARAR
VE MÜŞTEKİ TARAFIN DAVALI OLDUĞU BİR BAŞKA MAHKEME KARARI
Ankara 36. Asliye Hukuk Mahkemesinin DAVALI olduğum ve davanın REDDİ ile
sonuçlanan 07.09.2021 tarihli (2021/263 Esas, Karar 2021/10) Sayılı gerekçeli kararı, bu
mahkeme kararı için de yol gösterici mahiyettedir.
6.1-ANKARA 36. ASLİYE HUKLUK KARARI
Dava mahkeme kararında şöyle özetlenmektedir:
Davalı cevap dilekçesinde özetle; Halil Öztürk isimli Cafe Siyaset isimli haber portalının
sahibi ve yöneticisi olan gazetecinin twitter hesabında yaptığı paylaşımı kendisinin retweet
yaptığını, yapılan paylaşımda FETÖ’cü olduğu için TSK'dan atılan Yarbay Mehmet
Alkan denildiğini, davacının paylaşımın yapıldığı tarihlerde FETÖ soruşturmaları
geçirdiğini, kendisinin KHK ile ihraç edildiğini, bu ifadenin FETÖ'cülük ile suçlama
değil durum tespitinden ibaret olduğunu, davacının CHP'ye üye olmasından dolayı
böyle bir kişi CHP'ye üye oluyor demenin de suç olmayacağını, zira sözün asıl
muhatabının davacı değil CHP olduğunu, (…)”
Mahkeme dava ile ilgili şöyle hüküm kurmuştur:
“Söz konusu gönderi incelendiğinde davacının içinde bulunduğu süreç sebebiyle TSK'dan
atıldığı ancak davacının FETÖ'cü olduğunun kast edilmediği, davacının FETÖ örgüt üyesi
olması ihtimaline binaen de “CHP'nin terörün hücre evi olup olmadığı yönünde soru
sorulduğu” anlaşılmaktadır. Buradan davacının doğrudan terör örgütü üyesi olduğu
yönünde bir çıkarımda bulunmak oldukça güçtür. Zira davalı burada davacının böyle
olduğunu belirtmemekte, böyle olma ihtimalinin mevcut olmasına yönelik sorgulama
yapmaktadır.”
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Burada açıkça görülen bir durum söz konusu. Bir parti üyesi üzerinden bir ilişkinin
sorgulandığı görülüyor. Kaldı ki örnek davada İKTİDAR Partisi, CEDAW süreci sonrası
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ve LANZAROTTE bağlamında, AK PARTİ İÇİNDE AKP’Lİ
OLARAK tanımlanan bir grubun AK Partinin değerler sistemine zarar vermesinden şikayet
ediliyor. Bu “AKP!’lilertin, yabancı FON’larla desteklendiği söyleniyor.
Fil hakika, halen OSMAN KAVALA’nın Soros tarafından fonlandığına ilişkin bir
yargılama siyasetin gündeminde tartışma konusudur ve bu konu aynı zamanda Uluslararası
krizlere sebeb olmaktadır. Öte yandan İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, LANZAROTTE
konusu, aile ve GENÇLİK bağlamında, ahlaki zeminin tahribine yönelik sonuçları sebebi ile
yönetim İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLME kararı vermiştir. VE BU KARARLA
İLGİLİ OLARAK DANIŞTAY’A YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLMİŞTİR (EK:6)

Öte yandan Parti ile Parti üyelerinin eleştirisinin aynı şey olmadığına vurgu
yapılmaktadır. Bir ya da bir kısım partilinin eleştirilmesi, hiç bir zaman bütünü ilzam
etmez. Bu bir STK, ya da şehir halkı, meslek grubu, inanç topluluğu için de
geçerlidir. “Ayrıca gözetilmesi gereken diğer bir husus, davalının gazeteci
olduğudur. Basın hürriyeti çerçevesinde, davalının gerçek, güncel ve duyurulmasında kamu
yararı olan bir olayı haberleştirmesi, bu konuda beyanda bulunması mesleğinin doğal bir
sonucudur. Bir olayın gerçek olması demek görünüşte gerçeklik anlamına gelmekte olup bu
hususun yargı mercileri yahut idari makamlarca doğrulanmasının gerekmediği anlamına
gelmektedir.
Bir diğer gözetilmesi gereken husus da gönderinin paylaşıldığı tarihte davacının
Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğudur. Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi siyasi bir
oluşum olup, davacının bu partiye üye olması demek, ileride milletvekili yahut bakanlık statülerine
yükselmek istediği yani siyasi bir kariyer planladığı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla davacının
siyasi bir kişiliği de bulunmaktadır.”

Evet, Kamuoyunun ilgisini çeken, Kamu yararı gözetilerek yapılan bir
yayında, aktüel gerçeklik çerçevesinde, Gazetecilerin artırılmış eleştiri hakkı,
siyasilerin ve kamu otoritelerinin ise artırılmış tahammül yükümlülüğü vardır.
Örnek davada bu durum muhalefet için, iktidar sorumluluğu üslenmeleri
ihtimaline dayandırılmaktadır. Oysa tartışmaya konu parti iktidar partisiydi.
“Tüm bunlar gözetildiğinde gönderinin basın ve ifade hürriyeti kapsamında kaldığı,
ayrıca davacının siyasi bir kişilik olması sebebiyle bu tür eleştirilere katlanma eşiğinin daha
yüksek olması gerektiği, böylece davacıya yöneltilen bu sözlerin manevi zararlarına yol
açmayacağı kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir. HÜKÜM:
Yukarıda açıklanan nedenlerle; ı -Davanın REDDİNE”, (Kararın tamamı için bakınız EK:7)
6.2-170 TANINMIŞ KİŞİ’NİN AFRİNDEKİ OPERASYONA İLİŞKİN
AÇIKLAMALARINA, CUMHURBAŞKANININ KARŞI SÖZLERİNE İLİŞKİN
DAVA’DA, BU DAVADA MÜŞTEKİ OLARAK AK PARTİ AVUKATLARININ
“HAKARET” VE “MATUFİYET”E İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ MUHTEVİ
İSTİNAF KARARI VE KONUYLA İLGİLİ HABER ÖZETLERİ:
Mahkeme kararında ifade edilen şekli ile müşteki taraf “(…)davacının söz yazarı,
sanatçı ve insan hakları savunucusu olduğunu, müzik eserleri alanında önemli eserler
ürettiğini, sanatçı ve insan hakları savunucusu olan davacının da aralarında bulunduğu
akademisyen, milletvekili, yazar gibi çeşitli meslek gruplarına mensup 170 kişinin Afrin'e
düzenlenen operasyonlar ile ilgili olarak görüşlerini dile getiren taleplerini TBMM üyelerine
ileterek kamuoyu ile de paylaştıklarını, ancak davalının 28.01.2018 tarihinde AKP Çorum İl
Kongresi'nde konuşurken "İsminin önünde profesör yazan, doçent yazan, kendini gazeteci,
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yazar, sanatçı, siyasetçi diye adlandıran birilerinin ne için bu operasyonlardan rahatsız
olduğunu bilemiyorum,.....hainler,.......ve ahlaksızlar ve adiler,.....profesör olsan ne yazar,
doçent olsan ne yazar, sanatçı olsan ne yazar? Siz sözde sanatçısınız." şeklinde davacıyı da
hedef alan sözler söyleyerek hakarette bulunduğunu (…)” ifade ederken, davacı tarafın
“…sarfedilen "hain, ahlaksız, adi, sözde sanatçı" sözlerinin hakaret oluşturup eleştiri sınırlarını
aştığını, onur kırıcı ve küçük düşürücü sözler olduğunu, davacının itibarını zedelediği…”
şeklindeki itirazına karşı, savunma avukatları; “…Davalı vekili cevap dilekçesinde;

davanın haksız olduğunu, matufiyet şartının bulunmadığını, bu nedenle davanın
usulden reddi gerektiğini, davalının kamusal görev ifa ettiğini ve görevi dolayısıyla
dile getirdiği sözlerin fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini,
bu nedenle esastan da davanın reddi gerektiği…” şeklinde bir savunma yapmışlardır.
Mahkemenin karar metninde, savunma avukatının beyanları şu şekilde özetlenmiştir:
davalının da 28.01.2008 tarihli Ak Parti Çorum 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın
bir kısmını "Zeytindalı Harekatı"na karşı çıkan bir grup kişinin imzaladığı yukarıda yazılı
metne tepkisini dile getirdiğini, davalının görevi gereği yaptığı kamu yararı teşkil eden her
türlü konuşmanın ifade özgürlüğü çerçevesinde ve dokunulmazlık kapsamında olduğunu,
davacının konuşmanın hiçbir yerinde isminin zikredilmediğini ve ona doğrudan bir söylem
olmadığını beyanla matufiyet şartı gerçekleşmediği için öncelikle usulden ve sözlerin hakaret
olarak nitelendirilememesi nedeniyle esastan davanın reddine karar verilmesini talep
etmiştir…” Ayrıca, “…Davacı vekili istinaf dilekçesinde; davaya konu sözlerin mektubu
imzalayanlara söylendiğinde bir tereddüt bulunmadığından, davacı tarafından imzalanan mektup
yönüyle söylenen sözler bakımından matufiyet şartının gerçekleştiğini, söylenen sözlerin kişilik
haklarını zedeler nitelikte olduğunu beyan ederek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.”
Öte yandan; davada sözkonusu edilen açıklama metninde imzası bulunan kişiler bellidir.
Bildirinin altında bu kişilerin isimleri açıklanmış ve basın açıklamasında da kişi olarak tanınan
kişiler ayrıca açıklamalarda da bulunmuşlardır. Basında yer alan haberlerde de bu isimler açıkça
belirtilmiştir. (EK:8)
Sonuçta, Mahkemede karar şu şekilde kurulmuştur:
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :
İstinaf sebepleri ile bağlı kalınarak yapılan incelemede:
Dava; kişilik haklarına saldırı iddiasına dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir.
İlk derece mahkemesince davanın reddine karar verilmiş, karar davacı tarafça istinaf
edilmiştir.
Dosya kapsamına göre davacı akademisyen olup, çok sayıda öğretim görevlisi ile birlikte
kamuoyunda barış çağrısı olarak bilinen bildiriyi imzalamış olduğu, davalının
Cumhurbaşkanlığı görevini ifa edip, çeşitli toplantılarda ve açılış törenlerinde yapmış
olduğu konuşmalarda bu bildiriyi imzalayanları eleştirdiği anlaşılmıştır.
Davalının siyasi bir kişiliğinin bulunduğu tartışmasızdır. Bir akademisyen olan davacının
ise olağan koşullarda siyasi bir kişiliğinin olmadığı, ancak davalının eleştirilerine konu olan
bu içerikte bir bildiriye imza atması nedeniyle, aslında mevcut hükümete yönelik siyasi
eleştiride bulunduğu ve bu şekilde kamuoyundaki tartışmaların başlamasına neden
olması nedeniyle davalının siyasi eleştirilerine katlanması gerektiği açıktır. Buna göre
yapılan değerlendirmede, davacının dava dışı kişilerle beraber imzalamış olduğu barış
çağırısına davalının ifa ettiği görev nedeniyle bildiri metinleriyle ilgili olarak yapmış
olduğu açıklamaların görev gereği olduğu, açıklamalarda matufiyet olgusunun
bulunmadığı, söylenen sözlerin de ülkenin mücadele verdiği terör olayları nedeniyle
bildirinin eleştirisi ve değerlendirilmesi niteliğinde olduğu, hukuka aykırılık olgusunun
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gerçekleşmediği anlaşılmakla; dosya kapsamı, delil durumu, ilk derece mahkemesi
kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas
yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, davacı vekilinin istinaf
başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince ( bu
yönde dairemizce incelenen aynı mahiyetteki 2017/1472 esas-2017/1504 karar)
esastan reddine karar verilerek, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1- İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin20/09/2018 tarih, 2018/89 Esas -2018/439
Karar sayılı kararına karşı davacı vekili tarafından yapılan istinaf başvurusunun
HMK 353/1/b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE”
(Mahkeme Kararı: EK:9 A-B / ‘B Genel Başkanın Parti kongresinde yaptığı
konuşma özet metnidir’.)
Hukuk, kişiye göre değişmez. HUKUKA UYGUN OLMAYAN YASA SUÇ ALETİDİR.
KİŞİYE GÖRE YASA YORUMU DA AYNI ŞEKİLDE HUKUKA UYGUN
OLMAYACAKTIR. Örnek davada SAVUNMA yaparken ileri sürülen argümanlar, DAVACI
iken kişiye özel farklı yorum hukuka uygun olmayacaktır. ADALET MÜLKÜN
TEMELİDİR.
7-DAVA KONUSU YAZIYI TEKRAR PARAGRAF PARAGRAF ELE ALMAK
GEREKİRSE;
“AKP’nin papatyaları” başlıklı yazım, “27 Temmuz 2020” de yayınlanmış. Ve şu
tanımla başlıyor:
“AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler ve AKP’nin papatyaları”.
Sözkonusu yazım şöyle devam ediyor:
“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!
Ben hep “Lazaranta” diye yazıyorum da, 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. (İlk ilanı 25 Ekim 2007) Yani sözleşme Mecliste beklemiyor, o iş bitmiş.
Bekleyen sözleşme hükümlerinin yasaya dönüştürülmesi. Yani şu anda Türkiye’nin en
kolay şekilde çekileceği sözleşme bu Lanzarote sözleşmesi. Kronolojik sırayla gidersek,
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sonra İstanbul Sözleşmesi ve daha sonra CEDAW. Sonra da CEDAW ve İstanbul
Sözleşmesine dayalı yasa ve yönetmeliklerin, genelgelerin değiştirilmesi gerek.”
Bütün bunları yapan kim?: “AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler ve
AKP’nin papatyaları”. Ve bunların arkasında LGBT’ye destek veren AB ve diğer uluslararası
örgütler. Biden daha ilk günden demedi mi “LGBT’ye karşı yönetimlere yaptırım
uygulayacağız” diye.
Doktor hastasında akciğerinizde mikrop var, beyin zarınızda mikrop var dediğinde siz ne
mikrop adamsınız mı demiş oluyorsunuz. Yedikleriniz içtikleriniz, hasta insanlarla temasınız sizi
de hasta etmiş demez mi doktorunuz. Benim söylediklerimin sosyo politik açıdan bu sözlerden ne
farkı var. Hem zaten Cumhurbaşkanı bir kararname ile bu belaların asıl sebebi olan İstanbul
sözleşmesinden çekildiğimizi açıklamadı mı? Niye çekildi, bu belli değil mi. Demek ki yakınma
gerçek! O zaman dava niye. Sözkonusu yazımda “Bırakın eleştirmeyi, soru sormak bile

azarlanmanız, aşağılanmanız için yeterliydi” demiştim. Eksik yazmışım sadece
azarlanmanız değil bu sandalyeye oturtulmayı da buna eklemem gerekiyormuş.
HAKKIMDAKİ SUÇLAMA DAVA DİLEKÇESİNDE ŞU ŞEKİLDE İFADE
EDİLİYOR:
Suçlanan çok açık değil mi: AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi
AKP’liler ve onların Papatyaları. Konu İstanbul Sözleşmesi ve Lanzarotte. Söz edilen
haklarında “dezavantajlı topluluk” olarak tanımlanan, “Toplumsal cinsiyet” yönetim,
deneyim, tercih bağlamında, din, ahlak ve gelenekten ve hatta biyolojik cinsiyetinden
bağımsız bir şekilde İngilizce isminin baş harfleri ile söylediğinizde “Pozitif ayrımcılık”
uygulanan, Türkçe karşılığı ve genel olarak bu tür davranışlara yönelik olarak
kullanıldığında edepsizlik, hakaret olarak tanımlanan, bütün mukaddes kitaplarda bu
şekilde tanımlanan ve 3 inanç sistemi’nde de “Evamiri aşere” olarak bilinen ortak
hükümler çerçevesinde lanetlenen fiilin karşılığı FAHŞA ve FUHUŞ, FUHŞİYAT’dır ve
bu fiiller her şekli ve türevi ile reddetmiştir. AKTÜEL GERÇEKLİK çerçevesinde, yazı
BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE ve yazarın JARGON’u ya da
MİSYONU, Toplumsal aktivitesine, daha önceki söz ve yazıları ile birlikte
değerlendirilmesi gerekir. Bir Azeri, can arkadaşına “Pezevenk” dediğinde ondan bizdeki
“kadın satıcısı” anlaşılmaz. Dilipak’ın “Bu Fahişe ve Türevleri” diye bazı Holdingler
tarafından “Yeşil Sermaye” diye birilerine gönderme yaptığında kimi kasdettiğini
anlamamak için herhalde bütün bunlardan bihaber olmak gerekir! sözü edilen Holdingler,
bu topluluklara Pozitif ayrımcılık yaptıklarından söz ediyor ve soruyorum: “Bu hadise
karşısında bizim ‘yeşil sermaye’ ne yapıyor?” O Holdingler karşısında bizden olan
muhatab AK Parti değil ki! “YEŞİL SERMAYE” ile tesmiye edilen MÜSİAD’dır!
8- AİHM’NİN 2021 GELEVSKİ / KUZEY MEKADONYA KARARI
“’Gelevski / Kuzey Makedonya davası’nda yargı görevlileri: Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (Birinci Bölüm), aşağıdakilerden oluşan bir Daire olarak görev yapmaktadır: Ksenija
Turković, Başkan / Linos-Alexandre Sicilianos / Ales Pejchal / Armen Harutyunyan / Pere Papaz
Vilanova / Tim Eicke / Jovan Ilievski, yargıçlar ve Abel Campos (Bölüm Kayıt Memuru).
Ayrıca, mahkeme bu davada da, “gazetecilerin ve STK temsilcilerinin artırılmış eleştiri
hakkı ve kamu otoritelerinin artırılmış tahammül yükümlülüğüne atıf yaparak, alışılmışın
dışında, kışkırtıcı, şok edici bir dil kullanabileceklerini teyid ediyor” ve Gelevski tarafından
kullanılan dile ilişkin olarak, “özellikle toplumun genel ilgi alanlarına ilişkin bir kamuoyu
tartışmasına katılan gazeteciler için diğer kişilere nisbetle bir dereceye kadar abartma veya
provokasyon yapmasına izin verilmesi gerekir" deniliyor.
Mahkeme kararını AİHS’nin “Madde 10”u çerçevesinde, düşünce ve İfade özgürlüğü,
basın özgürlüğü, Kamuoyunun ilgisi, bilgi edinme hakkı, gazetecinin topolum tarafınnndan
16

tanınması, kimliği ve şöhreti, toplumda konunun genel kabulü ve eleştiri konusu olması,
Başvurucunun, kamu yararına ilişkin bir konuda süregiden bir siyasi tartışmaya katkıda
bulunan Hükümet politikalarına katılmaması, Eleştirel ve araştırmacı gazeteciliğin sınırları,
meşru bir kamu yararı meselesi olarak kabul edilmesi gerektiği, haber ya da makalenin
toplum ve hedef kitle üzerindeki etkisi ve sonrası yaşanan gelişmeler, (Ki, eleştiri konusu olan
sözleşmeden geri çekilmiş, Partinin Kadın Kolları Başkanı ve suç duyurusuna katılan bazı illerde
yöneticilerin değişmesi söz konusu olmuştur), Mahkeme kabul edilebilir eleştiri sınırlarını
aşmayan dil kullanımı konusunda gazetecilere daha fazla bir özgürlük alanı ön görmektedir.
Ayrıca mahkeme Medya üyeleri arasında önemli konulardaki siyasi tartışmalarda caydırıcı
etki yapabilecek cezalandırmayı orantısız müdahale kabul etmektedir “(…)
BU NEDENLERLE MAHKEME, OYBİRLİĞİYLE,
1. Başvurunun kabul edilebilir olduğunu beyan eder;
2. Sözleşme'nin 10. maddesinin ihlal edildiğine; (…)
STRAZBURG / 8 Ekim 2020”
(Bu karar, Sözleşme'nin 44 § 2 maddesi uyarınca kesinleşmiştir. Editoryal revizyona tabi olabilir.)
https://hudoc.echr.coe.int/fre/#{"itemid":["001-204818"]}
The European Court of Human Rights (First Section)
CASE OF GELEVSKI v. NORTH MACEDONIA
(Application no. 28032/12) STRASBOURG 8 October 2020 / FINAL 08/01/2021
9-DAVA KONUSU YAZIYA İLİŞKİN USUL VE ESASA DAİR HUKUKİ
DELİLLER VE EMSAL OLABİLECEK KARARLAR
Genelde ifade özgürlüğü, özelde de basın özgürlüğü veya gazetecilik ve bu görevlerin ifası
nedeniyle açılan tazminat davalarıyla ilgili olarak,
9.1-Devletçe yargı yetkisini kabul ettiğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,
9.2-Kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel
kişileri bağlayan Anayasa Mahkemesi,
9.3-Adli ve idari yargının en üst karar mercii Yargıtay ve Danıștay'ın istikrarlı bir şekilde
devam eden kararlarındaki kabulleri şu şekildedir: Bir haberin (yayının) hukuka aykırı
sayılabilmesi için,
9.3.1-Haberin güncel olmaması,
9.3.2-Haberin gerçek olmaması,
9.3.3-Haberin verilmesinde kamu yararının (toplumsal ilgi varlığının) olmaması,
9.3.4-Haberin anlatımı (şekli) ile özü (esası) arasında düşünsel bağın olmaması
gerekir.
Tazminata konu 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 değerlerin gerçekliğinin ıspatı beklenemeyen
derecede gerçektir) ve gazeteci yazar olarak bu konudaki kişisel düşüncelerimin defaten yararlı
olarak kamu oyu ile paylaşılmasından ibarettir. (Sadece bir yazım dava konusu yapılmıştır)
Konuya yönelik toplumsal ilginin varlığı tartışmasızdır. Bu yayın yapılırken bir bütün olarak
şekil ile öz arasında düşünsel bağ kurulmuştur. Kaldı ki, ben daha önce ve daha sonra aynı mealde
bir. Çok yazı yazdım ve hiçbir yakınma sözkonusu olmadı. Zaten yakınma, yazı çıktıktan günler
sonra bir Trol’ün sosyal media’da işaret fişeğini çakmasından ve daha sonra media’nın devreye
girmesinin ardından parti içindeki belli çevrelerin devreye girmesi ile dava sürecine dönüşen bir
gündem oluşturuldu!
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
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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. 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 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, kamu oyunun 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. (Bakınız aşağıdaki ilgili 28 mahkeme kararlarına)
*-Anayasa Mahkemesi. 23/1/2014. Başvuru No: 2013/2602, §.40. (1 Karar)
**-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu. 11.12.2018. 2018/4-595E, 2018/1885K; 25.04.2018. 2017/41320E., 2018/986K.; 30.05.2018. 2017/4-1470 E., 2018/1144 K; 24.06.2015. 2013/4-2436E,
2015/1731K; (4 Karar)
***-Yargıtay 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; (5 Karar)
****-Danıştay 13.Dairesi. 2006/6232E. (1 Karar)
*****-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, 15022/07, 15737/07,
36137/07, 47245/07, 50371/07, 50372/07 ve 54637/07, 20 Ekim 2009. Kararları (16 Karar)
******-AİHM 2021 Kararı / The European Court of Human Rights (First Section),

Strasbourg, 8 October 2020, Final: 08/01/2021, “In the case of Gelevski v. North
Macedonia”, (Application no. 28032/12), (https://hudoc.echr.coe.int/fre/#{"itemid":["001204818"]}) , (1 Karar), (Toplam: 28 Karar)
AYRICA EK’DE 29 YARGITAY KARARININ ÖZETLERİNİ SUNUYORUM
(EK:2)(Toplam 8 Sayfa) VE AYRICA “BEKLETİCİ SEBEB” İLE İLGİLİ 2
SAYFALIK BİR HUKUKİ MÜTALA SUNUYORUM.
Bu mütealada özatle: “(…) BEKLETİCİ SEBEB konusunda çoğunluk görüşü ceza
davasının sonuçlanmasının beklenmesi gerektiği yönündedir. BK.M.53 (TBK.mM74)
göre, hukuk hakimi, ceza mahkemesinin mahkumiyet kararıyla veya suçun
işlenmediğine ilişkin kesin aklama kararıyla bağlıdır. AYRICA BK. m.53’e
(TBK.m.74’e) göre, olayın ne yolda meydana geldiğine ilişkin ceza hakiminin
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saptamaları da hukuk hakimini bağlar. Tüm bu nedenlerle ceza davasının sonucu
beklenmeli ve çıkacak sonuca göre karar verilmelidir. BUNUNLA BİRLİKTE ceza
ve hukuk mahkemelerinin verecekleri kararlar arasında, aynı olay için, ayrı ayrı
sonuçlar doğmasını önlemek, sonuç ve görüş birliğini sağlamak için “Bekletici
Sebeb”in kabulünde zorunluk vardır(...)” Denilmektedir.

C
NETİCE VE TALEP: Öz yurdunda garip, öz vatanında parya durumuna düşürülmüş, 50
yıllık sanık/davalı kariyerime bir yenisini daha ekleyen ve hiç hapse girmemiş bir kişi olarak olarak
huzurunuzdayım. Öncelikle davanın, söz konusu yazımın tamamıyla hukuka uygun olması
nedeniyle, hemen reddine, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde, bu yönden ceza soruşturması
olduğu dikkate alınarak ve Yargıtay'ın (4.HD.14.01.2019. 2016/13448 E, 2019/45 K
sayılı) ilamında yapılan, basın yayın yoluyla kişilik haklarının ihlali nedeniyle açılan
tazminat davası kapsamında "ceza soruşturma-kovușturulmasında tespit edilen

maddi olgulara ilişkin olarak hukuk mahkemesinin uyma zorunluluğu
bulunduğu, ceza mahkemesinin tespit ettiği şekli ile kişilik haklarına saldırı
olduğunun kabulünde ve ceza mahkemesinin maddi olguları tespit eden
kararına paralel şekilde karar verme zorunluluğu bulunduğu," yönündeki kararı
ve hukuki değerlendirmenin dikkate alınarak karar verilmesi gerekir.
YARGITAY Dördüncü Hukuk Dairesi’nin (Esas No:2004/11601, Karar No:
2005/13673, Tarih: 15.12.2005) kararı da bu konuda önem arzetmektedir.
Diğer davalıların temyizine gelince; dava konusu yayından dolayı davalılardan Harun
Aksoy hakkında Bağcılar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 08.03.2004 gününde 2003/17749
Hazırlık sayısı ile aynı yer Asliye Ceza Mahkemesinde ceza davası açıldığı anlaşılmaktadır.
Borçlar Yasası'nın 53. maddesindeki düzenleme itibariyle ceza mahkemesinin beraat kararı
hukuk hakimini bağlamaz ise de, daha geniş yetki ile hareket eden ve re'sen araştırma yetkisi
bulunan ceza mahkemesince belirlenecek olgular hukuk hakimini de bağlar. Bu nedenle de
eldeki işbu hukuk davası Harun Aksoy hakkındaki ceza davası arasındaki bağlantı nedeniyle ceza
davasına ilişkin dosya getirilip o davadaki kanıtlar incelenmeli, gerekirse o davanın sonucu
beklenmelidir. Tüm bu olgular gözetilerek ve varılacak sonuca göre uygun bir karar verilmelidir.
Yargıtay'ın kökleşmiş içtihatları da bu yöndedir. (Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 18.6.2001 gün ve
2001/5703 esas-2001/6454 karar, 29.3.2002 gün ve 2001/11281 esas-2002/3210 karar,
17.6.2004 gün ve 2004/1064 esas, 2004/7905 karar, 3.5.2005 gün ve 2004/8285 esas-2005/4775
karar.) Mahkemece açıklanan yönlerin gözetilmemiş olması bozmayı gerektirmiştir.
Genel olarak günümüz hukuktaki düşünce ve ifade özgürlüğünün kapsamı ve sınırları, açık
ve yakın tehlike kriterleri kanaat önderleri lehine, pozitif ayrımcılığa tabi tutulmaktadır.
Kaldı ki, dava konusu aynı zamanda insan, insan nesli, aile, gençlik, iffet, şeref, namus,
insanlık onuru, insan neslinin devamı, toplumda kadın-erkek arasındaki saygın neslin
devamını da esas alan, kadın-erkek arasındaki seviyeli, meşru ve sağlıklı ilişkiyi esas alan
bir hukuki tartışmadan söz ediyoruz. (Yukarıda 9. Maddede sunulan 28 emsal karara EK
olarak, ayrıca aşağıda)
A-4: AYM. B.No: 2013/409, 25/6/2014, §.75; B.No: 2013/1461, 12/11/2014; B.No:
2013/409, 25/6/2014, §.74. (3 Karar)
B-HGK. 24.06.2015. 2013 / 4-2436 E, 2015/1731 K; (1 Karar)
C-AİHM. 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;
(3 Karar)
D- T.C. İstanbul Bölge adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi (dosya no:

2018/2395, karar no: 2020/1339) / T ü r k M i l l e t i A d ı n a İ s t i n a f K a
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r a r ı / İncelenen kararın mahkemesi: İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi,
(tarihi: 20/09/2018, numarası: 2018/89 -2018/439) (1 Karar)
E-4.HD. 14.01.2019. 2016/13448 E, 2019/45 K (1 Karar), (Toplam:9 Karar)
(9. Maddede belirtilenlerle ilgili toplam: 37 Karar)

Davaya konu yazı son yıllarda giderek artan bir konu ile ilgilidir ve Ben bu süreçte, Aile,
Gençlik ve Fuhşiyatla ilgili, bir çok platformun aktif üyesi, danışma kurulu üyesi ve sözcüsüyüm.
Dinim, kişiliğim, mücadelem bellidir. Ve bu konuda Türkiye’de en yakından, en iyi şekilde
tanınan biriyim. Konu ülkemiz, bölgeniz, dünya ve uluslararası ilişkiler açısından dünya
kamuoyunun da ilgisi içindeki bir konudur. Konu, bir yandan fikir özgürlüğü, diğer yandan. İfade
ve örgütlenme hürriyeti, bir başka yanı ile de Basın özgürlüğü çerçevesinde ele alınması
gereken bir konudur. Burada bu hürriyetlerin karşı tarafında, insanların bilgi edinme hakkı,
sözcülerinin susturulma tehdidi sözkonusudur.
Ortada doğrudan özel ya da tüzel kişilik hakaret edilen kimse yoktur. Yanlış anlama
ve çarpıtmalara karşı ayıklayıcı TASRİH ifadesi kullanılmıştır. İFSAT içinde olan
çevrelerin özellikleri İMA edilmiştir. Hatta Hakaret ifade eden bir kelime de yoktur.
Birilerinin kendilerine atfettikleri sıfata yönelik eleştiri vardır!
-Teyiden tekrar belirtmek gerekirse Ceza davası bekletici mesele yapılmalıdır.
-Usul açısından, davacı görülenlerin tüzel kişilik adına davacı sıfatları yoktur. Bu
kişilikler için “Menevi zarar”dan söz edilemez.
-Parti tüzel kişiliği ve tüzel kişiliği temsile yetkili şahıslara karşı hakaret içerikli cümleler
sarfedilmemiştir. Bu anlamda bir itibar kaybı sözkonusu değildir. AK Parti ile AKP’liler
ayrıştırılmıştır ve sözün muhatabı farklıdır ve bu durum, Parti genel başkanına özel mektup,
gazetede açık mektup şeklinde ayrıca beyan da edilmiştir. Kişi olarak da açıkça bir isim telaffuz
edilmediğinden hedef alma, hedef gösterme sözkonusu olmadığından Manevi Tazminat hakkı
olmaz.
-Kaldı ki, davacı vekillerinin, vekaletname kapsamında dava açma ehliyetleri de tartışma
konusudur.
Adı geçen kimselerle ilgili bir hakaret, tehdit, kendilerine karşı bir suç sözkonusu değildir.
Yazının tamamı, bir bütün olarak ele alındığında, hatta bu konuda yıllardır devam eden tartışma
içindeki rolüm, fikrim ve uslubum belli iken, sonuç olarak ortaya çıkan bu durumu anlamak
mümkün değildir. Olay, süreç bir bütün olarak ele alındığında GARABET hemen görülecektir.
Müşteki aynı zamanda hükümet olan bir hareket. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan
zatın çok sevdiği bir şiiri var: “Zindandan Mehmed’e Mektup” onunla bitireyim: “Çatık kaş..
Hükûmet dedikleri zat... / Beni Allah tutmuş, kim eder azat? / Anlamaz; yazısız, pulsuz, dilekçem..
/ Anlamaz; ruhuma geçti bilekçem!” Her devrin sanığı olarak her zaman yaptığım gibi, Adalet
istiyorum!

Abdurrahman Dilipak
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EK’LER
1- K.Çekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 17.11 2021 tarihinde aynı konuda açılan ceza
davasının ilk duruşmasının duruşma tutanağı / 5 Sayfa
2-Aynı konuda açılan Ceza Davalarının, Hukuk Mahkemeleri için BEKLETİCİ SEBEB
olmasına ilişkin YARGITAY KARARLARI ve bu konu ile ilgili bir Hukuki Mütala arzı /
8+2=10 Sayfa Sayfa
-2/A-Yargıtay kararlarında Ceza mahkemesi kararını
BEKLETİCİ SEBEB
yapılmamasını BOZMA SEBEBİ olarak değerlendiren 29 EMSAL karar adresi ve özeti
/ 8 Sayfa
-2/B-TBKmadde:74 CEZA mahkemesi kararlarının HUKUK mahkemesine
kararlarına etkisi sadedinde mütala arzı / 2 Sayfa
3-Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri
Töreni’nde Yaptıkları Konuşma / 3 Sayfa
4-Dava konusu olan eleştirilerle ilgili olarak AK Parti içinde lobi yapmaya çalışan
LGBT’lilerle ilgili haberler / 3+1+1=5 Sayfa
-4/A-“Eşcinseller AKP'nin vitrinine nasıl konmuştu?” başlıklı Oda Tv’nin haberi / 3
sayfa
-4/B-“Ne oldu şu AK LGBT'lere” başlıklı Oda Tv’ni,n haberi / 1 sayfa
-4/C- 2015 yılında ak parti seçim broşürü / “Burası ramazan ayında gay pride
yapılabilen bir ülke!” yazan broşürün ilgili sayfası / 1 Sayfa
5-Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın “Başörtülü Fahişeler” sözü ile ilgili yargılama,
yargılama sonunda ilk celsede verilen karar ve konuyla ilgili basındaki tartışmalar / Toplam
2+2+1+6=11 Sayfa
-5/A-“Başörtülü fahişeler” sözüne açılan dava hakkında bilgi / İnternetHaber
30.08.2006 / 2 Sayfa
-5/B-Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ Beraat Etti / Hürriyet, 1 Kasım 2006 / 2 Sayfa
-5/C-İlmiye Çığ Beraat Etti!/ BBC Türkçe, 1 Kasım 2006 / 1 Sayfa
-5/D-İlmiye Çığ’ın, kimler tarafından ve niçin fonlandığını öteki ilişkilerini anlatan
makale: “CIA’den SADAT’a: Özel harp taktikleri” / Gazete Duvar , 30 Ekim 29021 / 6
Sayfa
6-Danıştay'dan, Cumhurbaşkanının İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararına ilişkin muhalefetin
itirazına ret! Danıştay 10. Daire kararı ile ilgili haber / 1 Sayfa
7-T.C. Ankara 36. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararı (Esas No: 2021/263 esas, Karar
No: 2021/10) / 2 Sayfa
8-Z”eytinndalı operasyonu” ile ilgili bir grub akademisyen, siyaset adamı, gazeteci ve
yazarın kaleme aldığı “Afrin Mektubu” ile ilgili Cumhurbaşkanın konuşması üzerine
mektupta imzası bulunanlara hakaret edildiğine ilişkin dava ile ilgili karar, imza sahipleri
ve konuşmaya ilişkin notlar. Konu özellikle MATUFİYET ve HAKARET ile ilgili olduğu
kadar, Avukatların savunma mantığı, eleştiri tanımı ve Mahkemenin Kararı açısından
önemlidir. / 3+2+2=7 Sayfa
-8/A-T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin konuya ilişkin
kararı / 3 Sayfa
8/B-Dava konusu olan konuşma / Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum 6. Olağan İl
Kongresi’nde Konuştu? / Konuşma notları / 2 Sayfa
8/C-Afrin mektubunda imzası olanlar ve imza sahiplerinin konuya ilişkin açıklamaları ile
ilgili haber / 2 Sayfa
Asıl 19+ EK 44 = TOPLAM 63 Sayfa
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EK:1
T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO
:2020/622 Esas
DURUŞMA TARİHİ
:17/11/2021 CELSE NO
HAKİM
: ŞIN EBRU TÜRKOĞLU 150163
CUMHURİYET SAVCISI :Veysel DEĞİRMENCİ 137401
KATİP
:Havva KILIÇ 141351
Müşteki ZAHİDE HIDIR ölmüştür
Belirli gün ve saatte l. celse açıldı. Açık yargılamaya başlandı.
Sanık ABDURRAHMAN DİLİPAK müdafileri Av. Ali Paccı, Av. Doğan Karakuş, Av.
Adem Aksu, Müşteki Rabia İlhan vekili Av. Songül Sarı Gündoğdu, Müşteki SEDA GÖREN
BÖLÜK vekili Av. Müge Doğan, Müşteki Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) , ile müşteki
Saliha Okur Gümrükçüoğlu vekili Av. Esra Canyiğit, Av. Müjgan Siyahçevik, Av. Canan Sarı,
Müşteki Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) vekili Av. Helin Görgü ile Av. İlknur Türker,
müşteki Gönül Asuk vekili Av. Merve Cebecioğlu'nun geldikleri görüldü.
Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu adına Av. Yelda Koçak Urfa, Av. Selin
Nakipoğlu'nun geldiği görüldü.
CMK'nın 191/1 maddesi uyarınca Küçükçekmece C.Başsavcılığı'nca düzenlenmiş
2021/12624 esas sayılı iddianamenin kabulüne dair kararı okundu.
Hakim değişikliği nedeniyle önceki tutanaklar okundu.
Müştekiler Arzu Polat, Aylin Yavaş, Ayşe Bilgiç, Ayşe Erbay, Ayşe Gökmen, Berrin Aydın,
Ceyda Çetin Erenler, Demet Saatçi Güven, Duygu Göğde, Elif Gezen, Emine Timuçin, Esengül
Aydın Sancar, Esra Ertem Şipal, Evren Ayaz, Fatma Ercan, Gönül Asuk, Gönül Öztim, Gül Çitil
Okur, Gülersem Çopur, Gülser Güray, Gülsüm Temur, Gülsüm Üstün, Hanife Büyükyeğen, Havva
Sabuncuoğlu, Hicran Çağlı, İlknur Ünal, Kibar Aslan, Lütfiye Selvan, Melahat Yalçın, Melek
Mankan, Melike Çilhan, Meral Cengiz, Meryem Demir, Meryem Sürmen, Mesudiye Altun
Gürlevik, Mualla Varol, Müzeyyen Kaya, Münevver Ertuş, Münire Şeyhoğlu, Nadire Zehra,
Nebahat Erkök, Nergiz İnce, Neslihan Kaya, Nihal Köşdere, Nurcan Dalbudak, Nurgül Güneş,
Özlem Yalçın, Perihan Gümüş, Rabia Bay Keser, Selda Kılıç, Sema Yağcıtekin, Semiha Ekinci,
Serpil Yurdaışık, Sevil Can, Sevim Arslanoğlu, Şerife Sevim Köse, Tuğba Varolgüneş Gürsu,
Ümmühan Toksöz, Yasemin Özdemir, Yıldız Güngör, Zehra Eren, Zeliha Bağcı adına düzenlenen
talimat evraklarının ikmal edildiği anlaşıldı.
Müştekiler Aysel Mavioğlu, Ayşe Ekinci Gülek, Ayşe Keklik Yılmaz, Ayşe Deniz Çelik,
Çiğdem Koncagül, Dilek Yıldız, Emel Gözükara Durmaz, Feray Yılmaz, Ferda Ertürk, Ferhan
Polat, Hatice Atan, Havva Duran, Hilal Sabancı, İlknur Taştan, Jülide İskenderoğlu, Meryem
Düğer, Mevlüde Bilici, Rahşan Külünk, Remziye Eda Özvin, Saime Öksüzoğlu, Zahide Hıdır
adına düzenlenen talimatların bila ikmal iade edildiği anlaşıldı.
Sanık ve sanık müdafisi adına çıkartılan davetiyelerin tebliğ edildiği anlaşıldı.
Müşteki Melahat Yalçın vekilinin mazeret dilekçesi sunmuş olduğu görüldü. okundu,
dosyasına konuldu.
Müşteki Lütfiye Selva Çam vekilinin mazeret dilekçesi sunmuş olduğu görüldü. okundu,
dosyasına konuldu.
Müştekiler Serpil Kavrak, Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Seda Gören Bölük adına çıkartılan
davetiyenin tebliğ edildiği anlaşıldı.
Müşteki Rabia İlhan adına çıkartılan davetiyenin bila tebliğ iade edildiği anlaşıldı.
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Celse arasında sanık vekili tarafından vekaletname ve sanığa ait mazeret dilekçesi sunulmuş
olduğu görüldü. okundu, dosyasına konuldu.
Kadem vekili tarafından celse arasında vekillikten çekilme dilekçesi sunulmuş olduğu
görüldü. okundu, dosyasına konuldu.
Celse arasında müşteki Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Kadın ve Demokrasi Derneği vekili
tarafından, müşteki Gönül Asuk ile müşteki Rabia İlhan vekili tarafindan dosyaya vekaletname
ibraz edilmiş olduğu görüldü. okundu, dosyasına konuldu.
Celse arasında Müşteki Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Kadın ve Demokrasi Derneği vekili
tarafından davaya ilişkin beyan ve davaya müdahale talebini içeren dilekçe sunulmuş olduğu
görüldü. okundu, dosyasına konuldu.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği adına vekilleri tarafından dosyaya
katılma talepli beyan dilekçesi ibraz edilmiş olduğu görüldü. okundu, dosyasına konuldu.
Sanık müdafisi Av. Ali Paccı'den soruldu: Öncelikle davada müşteki sıfatı bulunmayan Kadın
Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğinin dosyaya ilişkin talepte bulunma hakkı
bulunmamaktadır. Açılan dava hakaret davasıdır. Kanunun öngördüğü 6 aylık hak düşürücü süre
de geçmiştir. Suçtan zarar gören sıfatları da bulunmamaktadır. Davanın cinsel yönelim
özgürlüğüne yönelik bir özelliği bulunmamaktadır. Ak partili kadınlara yönelik Hakaret iddiasına
ilişkin davayla bir ilgileri olduğu söylenemez. Müvekkile isnat olunan suçlamayla ilgili dosya
kapsamında müvekkil hakkında düzenlenen 3 ayrı iddianame bulunmaktadır. Her 3 iddianamede
de müşteki dizilimleri farklı şekilde yer almaktadır. 2021/11423 esas sayılı iddianamenin kabulü
ile iş bu dava açılmış görünüyor ise de, bu hukuki belirsizliğin giderilmesi için K.Çekmece CBS
Basın Bürosuna müzekkere yazılmasını talep ediyoruz. Müvekkil bir uzlaşma görüşmesi sebebiyle
mazeret bildirmiş olup, duruşmaya katılım sağlayamamıştır. Bir sonraki celse duruşmaya
gelecektir. Bir takım müştekiler için yazılan talimat evrakı bila ikmal dönmüştür. Usuli eksiklerin
giderilmesini talep ederiz, ayrıca müşteki sıfatında bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel
Başkanlığı adına taraf sıfatı ile talimat yazılmamıştır. Bu eksikliğin giderilmesini talep ederiz.
Dedi.
Sanık müdafisi Av. Doğan Karakuş soruldu: Meslektaşımın beyanlarına iştirak ediyorum.
Dosyada müşteki sıfatı bulunmayan derneğin davaya ilişkin beyanda bulunma hakkı
bulunmamaktadır. Katılma talebinde bulunulmasına da muvafakatımız yoktur. Müvekkilin
mazeretinin kabulüne karar verilmesini talep ederiz. Dedi.
Sanık müdafisi Av. Adem Aksu'den soruldu: Mahkemeye sunulan itirazları yineliyoruz. Eksik
hususlar giderilsin. Dedi.
Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu Derneği adına Av. Yelda Koçak Urfa'dan soruldu:
Dernek tüzüğümüz gereği Cinsiyet ayrımcılığına maruz kalan kadınlar hakkında görülen davalarda
kadın olmaktan kaynaklı fiziksel ya da sözsel şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili davalarda
dosyaları takip etmek sorumluluğumuz gereğidir. Derneğimizin davaya katılma hakkı
bulunduğuna ilişkin emsal mahkeme kararlarım dosyaya sunduğumuz dilekçe içeriğinde belirtmiş
bulunmaktayız. Zira uluslarüstü sözleşmeler , Ahim ve Yargıtay kararları da talebimizin
doğruluğunu destekler mahiyettedir. İddianameye konu somut olayda da kadınların cinsiyet
ayrımcılığına maruz kalması ve sözsel şiddete uğraması söz konusudur. Bu nedenle yazılı
dilekçemizi tekrarlıyorum. Şikayetçiyiz, davaya katılma talebimiz vardır. Dedi.
Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu Derneği adına Av. Selin Nakipoğlu'ndan soruldu:
Somut olayda İstanbul Sözleşmesini savunan tüm kadınlara fahişe denilerek hakaret edilmiştir. Bu
nedenle mesleğim dışında bir kadın olarak da bu davaya katılma hakkım vardır. Vekili olduğum
derneğin tüzüğü ve sorumluluğu gereği davanın mahiyeti dikkate alınarak dosyaya müdahillik
talebinde bulunma hususunda sorumluğumuz bulunmaktadır. Şikayetçiyiz, davaya katılma
talebimiz mevcuttur. Dedi.
Kadem adına Av. İlknur Türker'den soruldu: Somut olayda sanık tarafından kaleme alınan
yazıda kadınlara yöneltilebilecek en ağır hakaret ifadesi kullanılmıştır. Bir düşünceye eleştiri
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getirilmesi son derece doğaldır, ancak yazı içeriğinde eleştiriden bahsedilemez, 3. Kişiler nezdinde
farklı bir kanaat uyanmaması söz konusu değildir. Müştekilere yönelen ağır bir hakaret söz
konusudur. Şikayetçiyiz, davaya katılma talebimiz vardır. Dedi.
Kadem adına Av. Helin Görgü'den soruldu: Sanığın savunması henüz alınmamıştır. Sanığın
savunması alındıktan sonra suç vasfına ve esasa ilişkin ayrıntılı savunmada bulunacağız. Sanık bir
uzlaşma görüşmesini gerekçe göstererek duruşmaya katılmamıştır. Geçerli bir mazeret olmaması
sebebiyle mazeretin reddedilerek sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep ediyoruz.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu derneğinin davaya katılma talebinden bağımsız
olarak duruşmada dava konusu olmayan İstanbul Sözleşmesine ilişkin savunmada bir nevi
propaganda yapmasını kabul etmiyoruz. Mahkemeler bunun için uygun platformlar değildir. Sanık
köşe yazısında "eskiden ter kokuyorlardı, şimdi parfüm kokuyorlar, bodrum katlarında rutubet
kokan derneklerden çıkıp plazalara taşındılar. " ifadesi ile açıkça toplumun bir kesimini
aşağılayıcı, toplumun bir kesimine karşı kutuplaşmayı körükleyen , cinsiyet farklılıklarına dayalı
ayrımcı ağır ithamlarda bulunmuştur. Bu itibarla TCK 'nın 216. Maddesinde yer alan suçun
unsurları somut olayda sübut bulmuştur. Bu suç yönünden de sanık hakkında ek iddianamede
düzenlenmesi için K.çekmece Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasını talep ediyoruz.
Dedi.
Müşteki Rabia İlhan vekilinden soruldu: Şikayetimiz devam etmektedir, sanığın beyanı
alındıktan sonra ayrıntılı beyanda bulunacağız, katılmamıza karar verilmesini talep ederiz. Dedi.
Müşteki Saliha Okur Gümrükçüoğlu vekili Av. Müjgan Siyahçevik'den soruldu: Sanık bir
uzlaşma görüşmesini gerekçe göstererek duruşmaya katılmamıştır. Geçerli bir mazeret olmaması
sebebiyle mazeretin reddedilerek sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep ediyoruz.
Sanık tarafından kaleme alınan köşe yazısı bütün olarak incelendiğinde kadınlara karşı kullanılan
ifadelerin nefret söylemleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca yazının medyada
paylaşılmış olması 3. Kişiler nezdinde ifadelerin yaratabileceği kaotik ortam hep birlikte
gözetilerek TCK 'mn 216 maddesinde yer alan suçun unsurlarının oluşması sebebiyle sanık
hakkında bu suçtan ek iddianame düzenlenmesi için C.Savcılığı'na bildirimde bulunulmasını talep
ederiz. İddianameye konu eylemde suçtan zarar gören olmamız sebebiyle davaya katılma talebimiz
vardır. Şikayetçiyiz. Sanığın savunması alındıktan sonra ayrıntılı beyanda bulunacağız. Dedi.
Müşteki Gönül Asuk vekilinden soruldu: Şikayetçiyiz, davaya katılma talebimiz vardır,
sanığın cezalandırılmasını talep ederiz. Dedi.
Müşteki Seda Gören Bölük vekilinden soruldu: şikayetçiyi, davaya katılma talebimiz vardır.
Sanığın savunması alındıktan sonra ayrıntılı sözlü ve yazılı savunmamızı dosyaya sunacağız.
Sanığın dosyaya sunduğu mazeret geçerli bir mazeret değildir, bu sebeple mazeretinin
reddolunarak sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep ederiz. Dedi.
Müşteki Kadın ve Demokrasi Derneği ile müşteki Saliha Okur Gümrükçüoğlu vekili Av.
Canan Sarı'dan soruldu: Öncelikle sanığın mazeretinin haklı bir sebebe dayanmaması dikkate
alınarak mahkeme tarafından mazeretin reddolunarak sanık hakkında zorla getirme emri
çıkarılmasını talep ediyoruz. Zira duruşma tarihi aylar öncesinden bellidir. Uzlaşma
görüşmelerinin tarihi ihtiyari olarak belirlenebilir. Sanık tarafından kasti olarak duruşma gününe
uzlaşma görüşmesi için gün alındığı kanaatindeyiz. Sanığın savunması alındıktan sonra ayrıntılı
beyanda bulunacağız. Gazetede köşe yazısında sanık tarafindan kaleme alınan ifadeler mahkeme
huzurunda telaffuz etmekten haya duyduğumuz ağır hakaret ifadeleridir. Şikayetçiyiz, davaya
katılma talebimiz vardır. Ayrıca davaya müdahillik talebinde bulunan dernek vekilleri tarafından
İstanbul Sözleşmesine ilişkin mahkeme ortamı gibi ciddi bir platformda bir nevi propaganda
yapılmasını da doğru bulmuyoruz. Dedi.
Sanık vekillerinden katılma taleplerine ilişkin diyecekleri soruldu: Öncelikle müvekkil
hakkında zorla getirme emri düzenlenmesi talebine itiraz ediyoruz. Zira müştekilerin böyle bir
hususta talep hakkı bulunmamaktadır. Müvekkilin mazereti haklı ve meşrudur. Kadın
Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği vekillerinin davaya katılma hakları
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bulunmamaktadır. İddianameye konu edilen köşe yazısında kadın kimliği ya da cinsiyet kimliği
üzerinden bir aşağılamaya ilişkin herhangi bir unsur yoktur. İddianamede de böyle bir isnat da
bulunulmamıştır. Yazıda geçen ifadeler bizce kişileri oldukları değil yaptıkları şeyle için söylenen
eleştiri niteliğindeki sözlerdir. Diğer katılma talepleri birbirinden bağımsız olarak
nitelendirilmemelidir bahse konu köşe yazısında müştekilerin şahsına yönelik herhangi bir
ithamda bulunulmadığı gibi böyle bir iddiada yoktur. Müştekiler kendi aralarındaki ortaklık bağı
nedeniyle aynı anda davaya müdahillik talebinde bulunmuşlardır. Talimat evrakı dönen
müştekilerle ilgili işlemler neticelendirildikten sonra talebin bir bütün olarak değerlendirilmesi
kanaatindeyiz. Mahkeme aksi kanaatte ise de, katılma talebi değerlendirilirken iddianameye konu
edilen yazıda geçen ifadelerin kime yöneldiği hususunun mahkemece net olarak tespiti
gerekmektedir. Müştekilere yönelik herhangi bir ifade kullanılmamıştır. Müvekkil bahse konu
köşe yazısından bir gün sonra kaleme aldığı yazısında bir önceki gün yazıda geçen ifadelerin
eşcinsellik ifadesi olarak bu maksatla ortaya konulduğunu açıkça belirtmiştir. Müvekkilin yankı
yaratan yazısına ilişkin bazı medya kuruluşlarında estirilen hava neticesinde 3 gün sonra
müştekiler tarafından şikayet dilekçesi sunulmuştur. Müvekkil yazısında İstanbul Sözleşmesini
toplumda ve aile hayatında meydana getirdiği olumsuz etkileri eleştirmiştir. Eleştirdiği nokta
cinsel yönelik özgürlüğü adı altında bu durumun meşrulaştırılıp yaygınlaştırılmasına uygun ortam
sağlayacak olması düşüncesidir. Yazıda geçen fahişelere ve onların türevlerine ifadesi tetkik
edildiğinde fahişeler kelimesi ile kadınlara yönelen bir itham söz konusu idi ise onların
türevlerinden kasıt ne olabilir. Belirttiğimiz gibi kesinlikle kadınları hedef alan bir söylem değildir.
Türevlerinden kasıt LGBT topluluğunun türevleri olan diğer versiyonlardır. Dedi.
Müşteki Kadın ve Demokrasi Derneği ile müşteki Saliha Okur Gümrükçüoğlu vekili Av.
Canan Sarı söz aldı: Sanık vekilinin savunmalarını kabul etmiyoruz . Vekili bulunduğum kadın ve
demokrasi derneğinin kurucusu üyeleri kadınlardan oluşmaktadır. Bu itibarla tam olarak da
derneğimiz hedef alınmıştır. Derneğimiz İstanbul Sözleşmesinin kabulünden daha sonra kurulmuş
bir dernektir. Ayrıca yasal 6 aylık hak düşürücü süre içerisinde şikayet hakkı mevcutken şikayet
hakkımızın meşruluğunu sorgulayan bu iddiaları kabul etmiyoruz. Dedi.
Sanık vekili Av. Ali Paccı söz aldı: Tüzel kişiler hakaret suçunun mağduru olamazlar. Katılma
talebinde bulunan tüzel kişilerin hakaret suçundan açılan bu davaya katılma hakları söz konusu
değildir. Dedi.
İDDİA MAKAMINDAN SORULDU: Sanığın bu sefere mahsus mazeretinin kabulü ile
gelecek celse duruşmada hazır edilmesi ile bila ikmal dönen talimatlara ilişkin eksikliğin ve diğer
hususların giderilmesi, katılma talebine ilişkin takdiri mahkemeye bırakıyoruz, eksik hususların
giderilmesi mütalaa olunur. dedi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ İSTEM GİBİ:
l-Müşteki Lütfiye Selva Çam vekilinin mazeretinin kabulü ile duruşma gün ve saatini UYAP
sisteminden öğrenmekle muhtariyetine,
2-Müşteki Melahat Yalçın vekilinin mazeretinin kabulü ile duruşma gün ve saatini UYAP
sisteminden öğrenmekle muhtariyetine,
3-Sanığın bildirmiş olduğu mazeretinin kabulüne, bir sonraki celse duruşmaya gelmediği
takdirde mazeretinin kabul olunmayarak samk hakkında zorla getirme emri çıkarılabileceğinin
vekilleri aracılığıyla ihtarına, (huzurda bulunan vekillere ihtar olundu)
4-Talimat evrakı iade dönen müştekilerin uyap sistemi üzerindeki tüm adresleri araştırılarak
başka adresleri bulunması halinde tespit edilen adresler mahal mahkemelerine talimat yazılmasına,
adresleri yargı çevresi içerisinde bulunan müştekiler yönünden duruşma gün ve saatini bildirir
meşruhatlı davetiye gönderilmesine,
5-Müşteki Zahide Hıdır'ın nüfus kayıt örneğinin uyaptan temin edilerek dosya arasına
alınmasına,
6-İş bu celse davaya müdahillik talebinde bulunan Kadın ve Demokrasi Derneği vekillerinin
davaya katılmaya İlişkin taleplerinin sanığın savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine,
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7-Suçtan zarar görme ihtimaline binaen CMK'nın 234 ve devamı maddeleri uyarınca katılma
talebinde bulunan müştekiler Kadem, Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Rabia İlhan, Seda Gören Bölük,
Serpil
Kavrak, Gönül Asuk, Arzu Polat, Aylin Yavaş, Ayşe Bilgiç, Ayşe Erbay, Ayşe Gökmen,
Berrin Aydın, Ceyda Çetin Erenler, Demet Saatçı Güven, Duygu Göğde, Elif Gezen, Emine
Timuçin, Esengül Aydın Sancar, Esra Ertem Şipal, Gönül Öztim, Gül Çitil Okur, Gülersem Çopur,
Gülsüm Temur, Gülsüm Üstün, Hanife Büyükyeğen, Havva Sabuncuoğlu, Hicran Çağalı, İlknur
Ünal, Kibar Aslan, Lütfiye Selva Çam, Melahat Yalçın, Melek Mankan, Melike Cilhan, Meral
Cengiz, Meryem Demir, Meryem Sürmen, Mesudiye Altun Gürlevik, Müzeyyen Kaya, Münevver
Ertuş, Münire Şeyhoğlu, Nebahat Erkök, Nergiz İnce, Neslihan Kaya, Nihal Köşdere, Nurcan
Dalbudak, Nurgül Güneş, Özlem Yalçın, Perihan Gümüş, Rabia Bay Keser, Selda Kılıç, Sema
Yağcıtekin, Semiha Ekinci, Şerife Sevim Köse, Tuğba Varolgüneş Gürsu, Ümmühan Toksöz,
Yasemin Özdemir, Yıldız Güngör, Zehra Eren, Zeliha Bağcı 'nın ayrı ayrı katılan, vekilleri
buludanlar yönünden vekillerinin ayrı ayrı katılan vekili olarak kabulüne,
8-Hakim değişikliği nedeniyle katılan vekillerince talep olunan ek iddianame tanzimi için
Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulması ve sanık vekili tarafından birden fazla iddianame
düzenlenmiş olduğu iddiasına ilişkin bir sonraki celse sanığın savunması tespit edildikten sonra
değerlendirme yapılmasına,
Bu nedenle duruşmanın 09/03/2022 günü saat 10:30 bırakılmasına karar verildi. 17/11/2021
Katip 141351
Hakim 150163 e-imzalıdır e-imzalıdır
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EK:2 / A
Yargıtay Kararlarında Ceza Mahkemesi Kararını
BEKLETİCİ SEBEB Yapılmamasını BOZMA SEBEBİ
Olarak Değerlendirilmektedir.
(23+6=29 Yargıtay Kararı)
1-YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ Esas : 2015/11338 Karar : 2017/2301, Tarih :
21.02.2017 / HMK 165. Madde / Bekletici Sebeb
durumunun HMK.165/1. maddesi gereğince “bekletici sorun” yapılması, eş hakkındaki
alacak davasının kesinleşmesi ve davalı eşten alacağın tahsil edilememesi halinde üçüncü kişi
diğer davalının sorumluluğu doğacağı düşünülmeden yazılı şekilde karar verilmesi usul ve
yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle davacı vekilinin yazılı
temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3.
maddesi yollaması ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, (…) oybirliğiyle
karar verildi.
2-YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/1561 Karar : 2016/6822 Tarih : 2.06.2016
/ HMK 165. Madde / Bekletici Sebeb
İcra Müdürlüğünün 2007/5522 sayılı dosyasında yapılan cebri ihale henüz kesinleşmeden icra
müdürünün 22.12.2011 tarihli yazısına istinaden davalının tescil talebi mülkiyetin üçüncü kişiye
ait olduğu gerekçesiyle reddedildiği halde, daha sonra genel müdürlük yazısına istinaden adına
olan tapu kaydının terkin edilerek davalı lehine tescil yapıldığını ileri sürerek tapu kaydının iptali
ile adına tesciline karar verilmesi isteğiyle eldeki davayı açmıştır.
(…) son olarak … Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/396 esas, 2014/564 karar sayılı kararı ile
birleştirilen dosya üzerinden verilen kararın Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 30.06.2015 tarih,
2015/5635 esas, 2015/9319 karar sayılı kararı ile, “yargılamanın yenilenmesine dair talebin
kısmen kabulü gerektiği” gerekçesiyle bozulmasına karar verildiği açıktır.
Öte yandan, hemen belirtilmelidir ki, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 165.
maddesi, “ bir davada hüküm verilebilmesi başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut
dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen
bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari makamın kararına kadar
yargılama bekletilebilir” hükmü yer almaktadır.
(…) Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/396 esas, 2014/564 karar sayılı kararın Yargıtay 17.
Hukuk Dairesinin 30.06.2015 tarih, 2015/5635 esas, 2015/9319 karar sayılı bozma ilamına
konu edilen yargılamanın yenilenmesine dair dava dosyasının eldeki dava ile birlikte
değerlendirilmesi, gerekirse sonucunun beklenmesi, davacının yolsuz tescil iddiası
bakımından gerekli araştırma ve incelemenin yapılması, tarafların delillerinin eksiksiz
toplanması, ondan sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken; somut
olaya uygun düşmeyen hukukçu bilirkişi raporundaki açıklamalar dikkate alınarak ve
noksan soruşturma ile yetinilerek yazılı olduğu üzere hüküm tesisi isabetsizdir.
Davacının bu yönlere değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün
BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.
3-YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ, E. 2013/8282, K. 2014/5707; HMK 165. Madde /
Bekletici Sebeb
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13.3.2004 tarihli bir kararında davalı hakkında ... 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması
devam eden ceza davasının bulunduğu anlaşılmakla mahkemece söz konusu davanın sonucu
bekletici mesele yapılmak suretiyle karar verilmesi gerekirken mahkemece, eksik inceleme ve
araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmiş olması halini bir bozma sebebi olarak
nitelendirmiştir
3.1-Aynı yönde diğer kararlar için bkz. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ, E.
2011/9499, K. 2012/14063, 2.10.2012; E. 2011/9022, K. 2014/10065, 7.6.2012; E.
2011/6949, K. 2012/8279, 10.5.2012; E. 2011/5075, K. 2012/7708, 2.5.2012);
4-YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ. 13.03.2009, E. 9194/ K. 3748; HMK 165. Madde /
Bekletici Sebeb
“(...) Davaya konu yayın nedeniyle davalılardan Ahmet hakkında basın yoluyla hakaret ve yarar
sağlamak için tehdit, davalı Sami hakkında basın yoluyla hakaret ve davalı Mustafa hakkında da
basın yoluyla hakaret suçuna azmettirmek suçlarından kamu davası açıldığı, yapılan yargılama
sonucunda mahkumiyetlerine karar verildiği ve temyiz edildiği için henüz kesinleşmediği
anlaşılmaktadır. BK'nun 53. maddesine göre, ceza mahkemesinin mahkumiyet kararı hukuk
mahkemesini bağlayıcıdır. Açıklanan nedenle davalılar hakkında açılmış bulunan ceza
davasının sonucu beklenerek sonucuna göre karar verilmelidir. Mahkemece, bu yön
üzerinde durulmadan karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.”
5-YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/5849 Karar : 2018/11282 Tarih :
19.06.2018 / HMK 165. Madde / Bekletici Sebeb
Mahkemece, eldeki davada Hazineye husumet düşmeyeceği, verasetin iptaline yönelik 2013/765
es.s. davanın da reddedilip kesinleştiği gerekçesiyle; Hazine hakkındaki davanın husumetten, diğer
davalılar hakkındaki davanın ise esastan reddine karar verilmiştir.
… 7. Sulh Hukuk Mahkemesinde açtığı 2013/765 es.s. davanın Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin
bozmasına konu olduğu ve bozma sonrasında da inceleme sırasını beklediği dosya içeriği ve
UYAP kayıtlarından anlaşılmaktadır.
Hal böyle olunca, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 165/1. maddesi
gözetilerek, eldeki davayı esastan etkileyecek nitelikte bulunan 2013/765 es.s. davanın
sonucunun beklenmesi ve ondan sonra bir karar verilmesi gerekirken, yazılı biçimde hüküm
kurulması doğru değildir.
Davacını yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın
geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince
BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 19/06/2018 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.
6-YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ, 26.09.2009, E. 36420/ K. 18300; HMK 165. Madde /
Bekletici Sebeb
“(...) Ceza davası maddi olayın yorumlanması açısından Borçlar Kanunu'nun 53. maddesine göre
hukuk yargılamasında bağlayıcıdır, ancak kusur açısından bağlayıcı değildir. Somut olayda
Cumhuriyet Savcılığı soruşturması sonucunda kamu davası açılmışsa bu konunun bekletici mesele
yapılması, ardından bir karara varılması gerekir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm verilmesi
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”
7-YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 05.03.2015, E. 15543/ K. 6712; HMK 165. Madde /
Bekletici Sebeb
“Hemen belirtmek gerekir ki, Borçlar Kanunu'nun 53.maddesi ( 6098 Sayılı BK.nun 74 maddesi
) uyarınca hukuk mahkemesi ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değilse de, ceza
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mahkemesince verilecek mahkumiyet kararı ve ceza mahkemesinde kabul edilen maddi
vakıalar hukuk mahkemesini bağlar. Bu sebeple açılmış bir soruşturma ya da ceza davası
var ise sonucunun beklenmesi gerekir. O halde mahkemece ceza soruşturması neticesi
beklenerek, sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, bu hususun gözardı edilerek
eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı
gerektirir”
8-YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas : 2017/2417 Karar : 2017/7419, Tarih :
14.06.2017 / HMK 165. Madde / Bekletici Sebeb
“(…) 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/466 E ve 2010/176 K sayılı ilamı ile
kamulaştırıldığı, hükmün tescile ilişkin kısmının kesin olduğu, bedele ilişkin kısmının ise kesin
olmadığı gerekçe gösterilmek suretiyle davalıların taşınmazdaki hisselerinin davacıya satıldığının
tespitine karar verilmiş ise de, kamulaştırma davasının derdest olduğu anlaşılmaktadır.
6100 sayılı HMK’nun 165/1. maddesinde “Bir davada hüküm verilebilmesi başka bir davaya,
idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup
olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari
makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir” hükmüne yer verilmiştir. Bu durumda; satış
vaadi sözleşmesine konu taşınmaza ilişkin görülen kamulaştırma davasının sonucunun eldeki
davanın sonucunu etkileyeceği açık olduğundan bu dava dosyasının eldeki dava bakımından
bekletici sorun olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Hâl böyle olunca mahkemece;
kamulaştırma davası eldeki dava açısından bekletici mesele yapılarak, sonucuna göre bir
karar verilmesi gerekirken, aksine düşüncelerle az yukarıda yazılı şekilde hüküm
kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
3-Bozma nedenine göre tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 ve 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, (…) (…)
14/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
9-YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/20105 Karar : 2017/2993 Tarih :
11.04.2017 / HMK 165. Madde / Bekletici Sebeb
Davacılar murisinin, iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi
davasının yapılan yargılaması sonunda; (…) eşe ölüm geliri bağlanması gerektiğinin tespiti
davası açılması için önel vermek, dava açılması halinde 6100 sayılı HMK’nun 165/2. maddesi
gereğince bu dava için bekletici mesele yapmak, kesinleşen mahkeme kararı ile (…)
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi
usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm
bozulmalıdır. SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,
(…)11/04/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
10-YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ 05.03.2015, E. 6700/ K. 2582; HMK 165. Madde /
Bekletici Sebeb
“6098 Sayılı TBK.nın 74. maddesi (818 Sayılı BK.nın 53) uyarınca ceza mahkemesinin beraat
kararı hukuk hakimini bağlamaz ise de, somut olayın özelliği itibariyle maddi olgunun ve
davalının sorumluluğunun tespiti açısından ceza davasının sonucu önem arz etmektedir. Şu
durumda, mahkemece davalı hakkında açıldığı bildirilen ceza davasının sonucunun
beklenmesi ve sonrasında dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir karar
verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bozulması
gerekmiştir.”
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11-YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/13996 Karar : 2017/5463 Tarih :
15.06.2017 / HMK 165. Madde / Bekletici Sebeb
(…) Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.09.1993 gün 1983/177 E-1993/129 K sayılı kararının
kesinleşmediği, ancak anılan dava dosyası zayii olduğundan ihya edilmeye çalışıldığı, her iki
dosyasının konusu ile davalıları farklı olduklarından derdestliğin sözkonusu olmayacağı,
çekişmeli taşınmazın … sayılmayan yerlerden olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş,
hüküm davacı … Yönetimi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
(…)Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.09.1993 gün ve 1983/177 E. - 1993/129 K. sayılı dava
dosyasının sonucu görülmekte olan davanın esası yönünden önem arz etmektedir. Bu sebeple o
davanın eldeki dava bakımından bekletici sorun olarak kabul edilmesi gereklidir.
O halde … Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.09.1993 gün ve 1983/177 E. - 1993/129 K. sayılı
dava dosyasının sonucu bekletici mesele yapılmalı, anılan davanın çekişmeli yere ilişkin
olduğunun belirlenmesi halinde ihya aşamasında bulunan davanın yörede yapılan arazi
kadastrosunun ve … kadastrosunun kesinleşmesini önleyeceği, bu durumda, davanın aynı
zamanda kadastro tespitine ve … kadastrosuna itiraza dönüşeceği, 6831 sayılı …
Kanununun 11.maddesi ve 3402 sayılı Kadastro Kanunun 25, 26 ve 27.maddeleri uyarınca
uyuşmazlığın çözümünde Kadastro Mahkemesinin görevli olacağı gözetilmeli, delillerin
tamamı birlikte değerlendirilip oluşacak sonuca göre karar verilmelidir.
Açıklanan hususlar gözetilmeksizin, eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde
hüküm kurulması usûl ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı … Yönetimi vekilinin temyiz itirazlarının
kabulüyle hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 15.06.2017 günü oy
birliği ile karar verildi.
12-YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ, 09.09.2015, E. 1398/ K. 4263, HMK 165. Madde /
Bekletici Sebeb
“Bir başka deyişle ceza davasında, sübuta eren maddi vakıaların hukuk davasında nazara
alınacağı açıktır. Görülmekte olan ve henüz kesinleşmediği anlaşılan ceza davasının
sonuçları eldeki hukuk davasını etkileyecek niteliktedir. Mahkemece yapılması gereken iş,
ceza davasının kesinleşmesini beklemek, ceza davası kesinleştikten sonra ceza
yargılamasında sübuta eren maddi olguları ve toplanan tüm delilleri birlikte
değerlendirmek ve sonucuna uygun karar vermekten ibarettir. 6100 sayılı HMK'nın 165/1.
maddesi hükmü gereğince ceza davası bekletici mesele yapılmadan ve sonuçları
değerlendirilmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın
bozulması gerekmiştir.”
13-YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ 28.09.2006, E. 8503/ K. 9459; HMK 165. Madde /
Bekletici Sebeb
“(...)Ceza ve hukuk mahkemeleri kararları arasındaki ilişkiyi düzenleyen BK.nun 53 üncü
maddesi hükmü hukuk hakimini, ceza mahkemesinin kesinleşen kararı karşısında maddi hukuk
bakımından kural olarak bağımsız kılmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki, hukuk hakiminin
bu bağımsızlığı sınırsız değildir. Her mahkumiyet kararı o eylemin hukuka aykırılığını tespit
etmesi bakımından hukuk hakimini bağlayıcı niteliktedir. Ceza hakiminin saptadığı maddi
olaylar ve özellikle fiilin hukuka aykırılığı ve davalılar tarafından işlenmiş olup olmadığı
hukuk hakimini bağlar. Bir başka ifade ile Borçlar Kanunu'nun 53. maddesi hükmü
uyarınca hukuk hakimi ceza davasında alınmış kusur raporu ile bağlı olmamakla birlikte,
kesinleşmiş ceza ilamıyla saptanmış maddi olgularla bağlıdır.”
14-YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/12012 Karar : 2017/4487, Tarih :
23.03.2017 / HMK 165. Madde / Bekletici Sebeb
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(…) 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2015/450 Esas sayılı kararında 89/1 haciz ihbarnamesinin
tebliğ tarihinin düzeltilmiş olması nedeniyle 89/2 ve 89/3 ihbarnamelerinin yeniden tebliğ edilmesi
gerektiği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
HMK’nun 165/1. maddesine göre; bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya yahut dava
konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise
mahkemece o davanın sonuçlanmasına kadar yargılama bekletilebilir.
Somut olayda; … 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 24.12.2015 tarih ve 2015/450 Esas, 2015/705
Karar sayılı ilamı ile her 3 haciz ihbarnamesinin de tebliğ tarihinin 07.7.2015 olarak düzeltilmiş
olduğu, herhangi bir haciz ihbarnamesinin iptal edilmediği görülmekle birlikte kararın alacaklı
tarafından temyiz edildiği ve Dairemizin 2016/13611 Esas sayılı dosyasında inceleme aşamasında
olup henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, mahkemece, üçüncü kişinin usulsüz tebligat ile ilgili şikayetinin sonucu,
alacaklının icra müdürlüğü işlemine ilişkin şikayetinin de sonucunu etkileyeceğinden, … 4.
İcra Hukuk Mahkemesi’nin 24.12.2015 tarih ve 2015/450 Esas, 2015/705 Karar sayılı
dosyasının bekletici mesele sayılması ve kesinleştikten sonra oluşacak sonuca göre karar
verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm
tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı
nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), (…)
23.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
15-YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/6254 Karar : 2017/1158, Tarih :
16.03.2017 / HMK 165. Madde / Bekletici Sebeb
(…) Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü’nce 2009/39464 Esas sayılı takip dosyası ile (…)
Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü’nün 2013/3290 Esas sayılı takip dosyası incelendiğinde; (…)
Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/69 Esas sayılı dosyası ile ödenmeyen iş bedelinin
tahsili talebiyle dava açtığı ve bu iki davanın birleştirildiği ve yargılamanın 2014/648 Esas
üzerinden devam ettiği ve davanın derdest olduğu anlaşılmaktadır. Eldeki temyize konu davanın
sözü edilen dava dosyası ile ilgili olduğu, bu dosyada tarafların değerlendirilecek kusur
durumunun bu dosyayı da etkileyecek olması değerlendirilerek bu dosyanın 6100 sayılı HMK’nın
165/1. maddesi gereğince bekletici sorun sayılması gerektiği halde duruşmaya devamla hüküm
kurulması doğru olmamıştır.
Mahkemece yapılması gereken iş; aynı hukukî ilişkiden doğduğu anlaşılan ve birinde
verilecek kararın diğer dosyada verilecek kararı etkiler nitelikte olduğu açık olan Bakırköy
3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/648 Esas sayılı dosyasını 6100 sayılı HMK’nın 165/1.
maddesi gereğince bekletici sorun saymak ve bu dosyada verilecek kararın kesinleşmesinden
sonra bu hükmün eldeki davaya olan etkisi değerlendirilerek hüküm kurmaktan ibaret
olmalıdır.
Bu nedenlerle hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davalı yararına
BOZULMASINA, (…) 16.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
16-YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ. 16.10.2006, E. 4396/ K. 7881, HMK 165. Madde /
Bekletici Sebeb
“ (...)1- Borçlar Kanunu'nun 53. maddesi gereğince hukuk hakimi, ceza mahkemesinde
kesinleşmiş maddi olgu ile bağlıdır. (…) Hukuk Mahkemesi, Ceza Mahkemesinde kesinleşen
maddi olgu ile bağlı ise de, maddi olguya yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması isabetli
görülmemiştir.”
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17-YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, 14.12.2005, E. 4-733/ K. 727, HMK 165.
Madde / Bekletici Sebeb
“Bilindiği üzere, hukuk usulü bir şekil hukukudur. Davanın açılması, itirazların ileri sürülmesi,
tanıkların ve diğer delillerin bildirilmesi belirli süre koşullarına bağlı kılındığı gibi, yargılamanın
süratle sonuçlandırılması gayesi ile belirli kısıtlamalar getirilmiştir. Bunun sonucunda, Hukuk
Hakimi şekli gerçeği arayacak, maddi gerçek öncelikli hedefi olmayacaktır. Ancak Ceza
Hakimi bunun tersine öncelikli hedef olarak maddi gerçeğe ulaşmaya çalışacaktır. O halde
bir Ceza Mahkemesinin uyuşmazlık konusu olayın tespitine; diğer bir söyleyişle maddi
olgulara ilişkin kesinleşmiş saptamasının, aynı konudaki Hukuk Mahkemesinde de kesin
delil oluşturacağı açıktır.”
18-YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ Esas : 2017/16228 Karar : 2017/17529 Tarih :
25.12.2017 / HMK 165. Madde / Bekletici Sebeb
… 1. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2010/15 Esas sayılı dosyasının neticelenmesinin beklenmesi
talebinde bulunmuştur.
Mahkemece, davalının dava konusu yeri dava dışı mirasçılardan satın aldığı iddiası ile
kullanmaya başlaması ve müdahalesini devam ettirmesinin davacının zilyetlik adı altındaki üstün
hakkına haksız bir müdahale niteliğinde olduğu değerlendirilmekle davanın kabulüne, dava
konusu 2193 parsel sayılı taşınmaza davalı tarafından yapılan haksız müdahalenin önlenmesine
karar verilmiş;
hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. (…)
Bahsi geçen davada, davacı tarafından eldeki davanın konusunu oluşturan taşınmaz hakkında
tapu iptal ve tescil istemli dava açıldığı, bahsi geçen davada davacının taşınmazdaki zilyetliğinin
ve mülkiyet durumunun tespit edileceği ve bu davanın sonucunun eldeki davanın sonucunu
etkileyeceği hususları mahkemece değerlendirilmemiştir.
O halde, mahkemece yapılması gereken iş, … 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/15 Esas
sayılı dosyasının eldeki davada bekletici mesele yapılması (HMK. m. 165/1) ve hükmün
kesinleşmesinin beklenilmesi, ondan sonra toplanmış ve toplanacak delillere göre bir karar
verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir.
SONUÇ: Açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan
kabulü ile Yerel Mahkeme hükmünün 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla
1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, HUMK`nun 440/III1,2,3,4 bendi gereğince Yargıtay Daire ilamına karşı karar düzeltme yolu kapalı
bulunduğuna, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 25.12.2017 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.
19-YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas : 2017/5512 Karar : 2017/12172, Tarih :
6.07.2017 / HMK 165. Madde /Bekletici Sebeb
(…)Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının iş sözleşmesinin, davalı işveren tarafından feshinin
haklı nedene dayanıp dayanmadığı noktasında toplanmaktadır.
Dosya içeriğine göre; davalı işverenin, davacı işçinin işyerinde zimmetine para geçirdiği
gerekçesi ile iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği, davalının şikayeti üzerine davacı işçi
aleyhine zimmet suçundan ceza davası açıldığı ve bu davanın derdest olduğu anlaşılmıştır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 165. maddesine göre “Bir davada hüküm
verilebilmesi, başka bir davaya, idarî makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir
hukukî ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o
davanın sonuçlanmasına veya idarî makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir”.
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İş Mahkemesi bir hukuk mahkemesi olup, kendisine açılan feshe bağlı kıdem ve ihbar tazminat
istemli davayı bütün yönleri ile inceleyip karar bağlamakla görevli olduğundan, öncelikle davada
ortaya çıkan ön sorunları da kural olarak kendisi inceleyecektir. Fakat bu ön sorun ile ilgili başka
bir mahkemede dava açılmış ise ve birleştirilmesi olanağı da yoksa bu ön sorun ile ilgili açılan
davanın beklenmesi kaçınılmazdır.
Somut uyuşmazlıkta, … 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2013/21 Esas ve 2014/58 Karar sayılı
dosyasında davacı işçi hakkında feshe konu zimmet suçundan yapılan yargılamada verilen
beraat kararının henüz kesinleşmediği anlaşılmakta olup, ceza dosyasının sonucu eldeki
fesihle ilgili uyuşmazlığın çözümünü doğrudan etkileyeceğinden ceza davasının kararının
kesinleşmesinin beklenmesi gerektiği gözetilmeden sonuca gidilmesi hatalı olup, bozmayı
gerektirmiştir.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan
temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.07.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
20-YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ 15.12.2005, E. 11601/ K. 13673: HMK 165. Madde /
Bekletici Sebeb
“ (...) Borçlar Yasası'nın 53. maddesindeki düzenleme itibariyle ceza mahkemesinin beraat
kararı hukuk hakimini bağlamaz ise de, daha geniş yetki ile hareket eden ve re'sen araştırma
yetkisi bulunan ceza mahkemesince belirlenecek olgular hukuk hakimini de bağlar.”
21-YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ 25.03.2015, E. 4916/ K. 4189: HMK 165. Madde /
Bekletici Sebeb
“Bu ilkeler çerçevesinde (…) Ceza Mahkemesince "sanığın kastının bulunmaması"
gerekçesiyle beraatine karar verilmiştir. Her ne kadar, 6098 Sayılı T.B.K.nun 74 (818 Sayılı
B.K.nun 53) maddesi hükmüne göre ceza mahkemesince verilen beraat kararı hukuk
hakimini bağlamaz ise de, beraatin gerekçesini teşkil eden maddi olgular yönünden hukuk
hakiminin bağlı olacağı tartışmasızdır.”
21.1-Bkz. bu yönde YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ 20.05.2015, E. 5677/ K. 6479:
“T.B.K.nın 74 (818 Sayılı B.K.nın 53) maddesi gereğince hukuk hakimi ceza
mahkemesinin beraat kararıyla bağlı değilse de; ceza mahkemesince belirlenecek maddi
vakıalar hukuk hakimi yönünden de bağlayıcıdır.”
22-YARGITAY 4.HUKUK DAİRESİ, 16.04.2012 gün, 2011/3313 Esas ve 2012/6507 Karar
sayılı kararı. HMK 165. Madde / Bekletici Sebeb
(Ağrı 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.12.2010 gün, 2006/663 Esas ve 2010/422 Karar sayılı
kararının tem- yiz incelemesi üzerine verilmiştir. )
452 Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Hâkimini Etkileyip Etkilememesi Meselesinin (...)
Ağrı Ağır Ceza Mahkemesinde açılan kamu davasının henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.
Borçlar Kanunun 53.maddesi gereğince ceza mahkemesinin kararı, hukuk yargıcı yönünde
bağlayıcı değilse de ceza mahkemesince belirlenecek maddi olgular hukuk yargıcı yönünde
bağlayıcıdır. Dava konusu olayın özelliği nedeni ile ceza mahkeme- sindeki davanın sonucu
beklenmeli ve ondan sonra tüm kanıtlar bir- likte değerlendirilerek varılacak soncuca uygun
bir karar verilmelidir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek, yerinde olmayan
gerekçeyle yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın
bozulması gerekmiştir.
Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle davalılar ya- rarına BOZULMASINA;
(…) 16.04.2012 gününde oy birliğiyle karar verildi.
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23-YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Esas : 2015/9817 Karar : 2017/2374, Tarih :
27.03.2017 / HMK 165. Madde / Bekletici Sebeb
Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 29.05.2014 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın
giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 16.04.2015
günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi (…) bazı paydaşların (ortaklar) hak iddia etmeleri ve
öncelikle bu uyuşmazlığın giderilmesini istemeleri halinde o paydaşa görevli mahkemede
dava açmak üzere HMK`nın 165. maddesi uyarınca uygun bir süre verilmelidir. Mahkemece
verilen süre içerisinde dava açıldığı takdirde sonucunun beklenmesi, açılmadığı takdirde o
konuda uyuşmazlık yokmuş gibi davaya devam edilmesi gerekir.
(…) yukarıda açıklandığı şekilde öncelikle bu uyuşmazlığın giderilmesi için o muhdesatta hak
iddia eden paydaşa görevli mahkemede dava açmak üzere uygun bir süre verilmesi, verilen
süre içerisinde dava açıldığı takdirde sonucunun beklenmesi, açılmadığı takdirde o konuda
uyuşmazlık yokmuş gibi davaya devam edilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde
karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün
BOZULMASINA, (…) 27.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi
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EK:2 / B
TBK MADDE:74
CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK
MAHKEMESİNE KARARLARINA ETKİSİ SADEDİNDE
MÜTALA ARZI
Bekletici Sebeb
HMK Madde 165
(1) Bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya, idari makamın tespitine
yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına
kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari makamın
kararına kadar yargılama bekletilebilir.
(2) Bir davanın incelenmesi ve sonuçlandırılması başka bir davanın veya idari makamın
çözümüne bağlı ise mahkeme, ilgili tarafa görevli mahkemeye
veya idari makama başvurması için uygun bir süre verir.
Bu süre içinde görevli mahkemeye veya idari makama başvurulmadığı takdirde,
ilgili taraf bu husustaki iddiasından vazgeçmiş sayılarak esas dava hakkında karar verir.
Özel hukuk haksız eylemin kişilere verdiği maddi ve manevi zararı konu alır. Tazminat
davalarında ise “kusur” ve “sorumluluk” esastır. Ve bu iki hukuk zaman zaman kesişir..
Ceza mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesine etkisi, BK. m.53’te (TBK.m.74’de)
düzenlenmiş olup, bu maddede ceza-hukuk ilişkisinin tümü değil, yalnızca haksız eylemden doğan
tazminat davaları yer almış bulunmaktadır.
Eğer suçun işlendiğine veya işlenmediğine ilişkin ceza mahkemesinin kesin bir kararı varsa,
hukuk hakimi bu karara uyacak; böyle bir karar yoksa veya kanıt yetersizliği gibi bir nedenle beraat
kararı verilmişse, hukuk hakimi, o zaman haksız eylemin suç niteliğini doğrudan araştıracaktır. Bu
da 1. Kesin hüküm yönünden, 2. Kesin kanıt olma yönünden, 3. Zamanaşımı yönünden, 4.
Bekletici sorun olup olmayacağı yönünden, 5. Ceza mahkemesindeki bilirkişi raporunun hukuk
davasına etkisi yönünden olacaktır.
Ceza hakimi, CMUK. hükümlerinden aldığı yetkilerle kanıtları özgürce toplama ve
doğrudan araştırma olanağından yararlanır. Oysa hukuk hakimi, tarafların istem ve
savunmalarının dışına kolay kolay çıkamaz; istenmeyen ve ileri sürülmeyen bir hususu asla
kendiliğinden dikkate alamaz ve onun araştırmasına girişemez. (1086/HMUK. m.74 ,75 ve
6100/ HMK.m.26,25) Hukuk hakiminin bu hareket kısıtlılığına karşılık, ceza hakiminin kanıt
toplamadaki geniş olanakları, tazminat davalarında kusur ve sorumluluk derecelerinin
doğru saptanmasına, kuşkusuz, katkı sağlayacaktır.
Eğer ceza mahkemesince, suçun işlendiği veya işlenmediği kesinlikle saptanmış ve buna göre
mahkumiyet veya aklama kararı verilmişse, hukuk hakimi buna uyacaktır.
Buna karşılık kanıt yetersizliği nedeniyle aklama kararı verilmişse ya da çeşitli nedenlerle kamu
davası düşürülmüşse, hukuk hakimi, ceza mahkemesinin bu kararları ile bağlı kalmayacak,
sorumluluğu gerektiren eylemin işlenip işlenmediğini, suç niteliği taşıyıp taşımadığını özgürce
araştıracaktır.
Şu örnekten de anlaşılacağı üzere, Ceza mahkemesindeki bir uzlaşma ya da itirazsızlık hali,
hukuk mahkemesi içinde bağlıyıcı olabilmektedir ve bu durum Ceza mahkemesindeki
duruşmaların seyri ile ilgili bir durumdur: “Taraflar, ceza dosyası içerisindeki bilirkişi raporuna
karşı herhangi bir itirazda bulunmayarak o raporun içeriğini aynen kabul ederlerse, o zaman hukuk
hakimi, HMUK. 74 ve 75. maddeleri (6100/ HMK.m.26,25) hükümleri çerçevesinde, tarafların
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talep etmediği bir hususu, kendi kendine yeniden inceleme konusu yapamaz.” Kuşkusuz bu durum,
itiraz, talep, uzlaşma olmaması halinde Hukuk mahkemesinin yeniden bir bilirkişi yaptırmasına
mani değildir. Hukuk Mahkemesi yargıcının
BEKLETİCİ SEBEB konusunda çoğunluk görüşü ceza davasının sonuçlanmasının
beklenmesi gerektiği yönündedir. BK.M.53 (TBK.mM74) göre, hukuk hakimi, ceza
mahkemesinin mahkumiyet kararıyla veya suçun işlenmediğine ilişkin kesin aklama
kararıyla bağlıdır. AYRICA BK. m.53’e (TBK.m.74’e) göre, olayın ne yolda meydana
geldiğine ilişkin ceza hakiminin saptamaları da hukuk hakimini bağlar. Tüm bu nedenlerle
ceza davasının sonucu beklenmeli ve çıkacak sonuca göre karar verilmelidir.
BUNUNLA BİRLİKTE ceza ve hukuk mahkemelerinin verecekleri kararlar arasında, aynı
olay için, ayrı ayrı sonuçlar doğmasını önlemek, sonuç ve görüş birliğini sağlamak için
“Bekletici Sebeb”in kabulünde zorunluk vardır.
AKSİ HALDE BU DURUM İADE-İ MUHAKEME KONUSU OLABİLİR: Hukuk
mahkemesi, ceza davasının sonuçlanmasını “bekletici sorun” yapmayıp, bir karar verir ve bu
karar kesinleşirse, daha sonra verilen ceza mahkemesi kararının farklı olması durumunda,
taraflardan biri, Usulün 445/1. maddesi (6100 sayılı HMK.374) hükmüne göre hukuk
mahkemesinde İADE-İ MUHAKEME yoluna başvurabilir.
Hukuk hakimi, ceza mahkemesinin mahkumiyet kararıyla ve eylemin hukuka aykırılığı ile
nedensellik bağını saptayan maddi olgularla bağlı olduğuna göre, ceza davasındaki
sorgulamaların tamamlanması, kanıtların toplanması ve bilirkişi raporlarının verilmesine kadar
beklenmeli; acil bir durum yoksa gerekçeli kararın açıklanmasına kadar beklenmelidir.
HMK Madde 165 Gerekçesi’nde bu durum açıkça belirtilmektedir:
Görevli yargılama makamınca çözümlenmesine kadar beklenilmesi gereken sorunlara, bekletici
sorun denir. Ve bu konu yasa ile düzenlenmiştir. 1086 sayılı Kanunda bekletici sorun
tanımlanmamışken HMK 165’de iki tür bekletici sorun tanımlanmıştır.
1- Bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya veya idarî makamın tespitine yahut
dava konusuyla ilgili bir hukukî ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen
bağlı ise mahkeme görülmekte olan davanın sonuçlanmasına ya da idarî makamın kararına
kadar yargılamayı bekletir. Burada beklenen sorun, bir mahkemede açılmış ve görülmekte
olan bir dava ya da idarî makamın kararı.
2-Bir davanın incelenmesi ve sonuçlandırılması başka bir davanın veya makamın
çözümüne bağlı, fakat o dava henüz açılmamış ya da idarî makama başvurulmamış ise
hâkim ilgili tarafa, dava açması ya da idarî makama başvurması için süre verecektir. Bu
süre içinde başvurulmazsa, tarafın bu husustaki iddiasından vazgeçtiği varsayılarak esas
hakkında bir karar verilecektir. Buna karşılık süresi içinde dava açılır ya da idarî makama
başvurulursa, bu davanın sonuçlanmasına ya da idarî makamın kararına kadar asıl dava
ertelenecektir.
Bekletici sebeb varken de mahkeme zaman kaybını önlemek için her aşamada
mahkemenin seyri hakkında bilgi alabilir ve duruşma yapabilir.
Derdest davada, gerek kamu oyu ilgisi, gerekse çok farklı kesimlerden çok farklı sayıda ve ülke
genelinde takip eden müştekilerin durumu, konunun siyasi açıdan nezaketi, bu süreçte gelişen
olaylar ve tartışmalar, dava konusu yazı hakkında farklı kesimlerden gelen itirazlar ve talepler
birlikte düşünüldüğünde, konunun çok yönlü soruşturularak “efradına cami, ağyarına mani” bir
karar ittihazı gerekmektedir.
Ceza mahkemesinin kararı, Hukuk mahkemesi için elzem olduğu gibi, konuyla ilgili devam
edecek hukuki süreçler açısından yön gösterici olacaktır.
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EK:3
Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı
2019-2020 Özel Ödülleri Töreni’nde Yaptıkları Konuşma
20.01.2021
Kültür Sanat Dünyamızın Kıymetli Mensupları,
Değerli Misafirler,
Hanımefendiler, Beyefendiler,
Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bu anlamlı tören münasebetiyle
sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Milletin
evini, bu gazi mekânı teşrifleriniz için her birinize şahsım, milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Büyüyen, gelişen, Türkiye’ye yakışır bir kültür ikliminin tesisi için emek sarf eden ilim, kültür ve sanat
erbabımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.
Geçen sene yaşadığımız olağanüstü şartlar sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri
Törenimizi maalesef gerçekleştiremedik. Bugün inşallah hem 2019’un, hem de 2020’nin ödüllerini
beraber vereceğiz. 2019 ve 2020 yıllarında başarılarıyla temayüz eden tüm kurumlarımızı ve
sanatçılarımızı tebrik ediyorum.
Bu kapsamda ödüle layık görülen Odunpazarı Modern Müzesini, Antakya Medeniyetler Korosunu,
Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesini, Mim Sanat Akademisini, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesini
kuran, yaşatan, zenginleştiren sanat ve sanatçı dostlarını canı gönülden tebrik ediyorum.
Bakanlığımıza ve jürimize kültür sanat kurumlarımıza verilmiş samimi bir destek olarak gördüğüm
bu tercihleri özellikle yaşattıkları, attıkları adım sebebiyle de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle
1979 yılından günümüze kadar ödüllerin tevdi edildiği kültür sanat insanlarımızı, kurumlarımızı bir kez
daha saygıyla yâd ediyorum.
Gerek 2020 yılında, gerekse 2021 yılının Ocak ayı içerisinde akademiden ve sanat camiamızdan
birçok yıldız kaydı. Dün sosyal bilimler alanında ülkemizin yetiştirdiği en yetkin isimlerden Sosyolog
Profesör Doktor Nur Vergin Hocamızı dar-ül bekaya uğurladık. Nur Hocamızdan bir hafta önce Topkapı
Sarayı’nın eski müdürelerinden dünya çapında bir tarihçi, el yazması ve minyatür sanatı uzmanı olan
Filiz Çağman Hanımefendiyi kaybettik. Bu iki güzide ismin yanı sıra bu dönemde Türk sinemasına,
müziğine, kültür ve sanat hayatına katkı yapmış, emek vermiş pek çok değerimiz vefat etti. Hayatını
kaybetmiş tüm kültür sanat bilim insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, sevenlerine ve aziz
milletimize başsağlığı diliyorum.
Kıymetli Dostlar,
Tarih boyunca medeniyetlerin kavşağında yer almış bir ülkede yaşıyoruz. Tek başına bir değer olan
İstanbul’un yanında Hatay’dan Kayseri’ye, Ürgüp’ten Hasankeyf’e, Efes’ten Hattuşaş’a kadar
ülkemizin dört bir tarafında medeniyetlere beşiklik yapmış yerlerimiz var. Topkapı’daki eserlerin bir
benzerini yağma ile bir araya getirilmiş ürünlerin teşhir edildiği yerleri bir kenara bırakacak olursak,
kapasite ve çeşitlilik itibariyle dünyada hiçbir müzede bulamazsınız. Bırakın Topkapı Sarayı’nın
tamamını, tek bir odasını dahi hakkını vererek gezmeniz için saatlere ihtiyaç duyarsınız. Binlerce yıla
sâri kadim mirası sürekli zenginleştiren milletimiz mimariden musikiye, hüsnühattan edebiyata kadar
kültürün farklı alanlarında nadide eserler üretmiştir. Bugün sadece sınırlarımız içinde değil, gönül
coğrafyamızın dört bir köşesinde bu eserlerle karşılaşıyoruz. Afrika’nın en ucundaki Cape Town
şehrinden Kahire’ye, Açe’den Saraybosna’ya kadar gittiğimiz her yerde ecdadın geride bıraktığı bir ize,
o topraklara vurduğu bir mühre rastlıyorsunuz.
Altının kıymetini sarraf bilir, derler. Medeniyetimizin görkemini, ecdadımızın ufkunu yansıtan bu
eserlerin değeri maalesef uzun yıllar bilinemedi. Diğer pek çok konuda olduğu gibi kültürümüze ve
kültür mirasımıza hakkıyla sahip çıkma noktasında da ciddi sıkıntılar yaşadık. Bir dönem ülkemizin
kültür sanat dünyasını esir alan kısır ve bağnaz bakış açısı binlerce yıllık medeniyet mirasımıza da sırtını
döndü. Öyle ki bizi tarihimize, köklerimize bağlayan birçok kültür sanat eseri bu dönemde ya
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müzelerin mahzenlerinde ya da kütüphanelerin tozlu raflarında bakımsızlığa, unutulmaya terk edildi.
Bununla da kalmadı, ihmal yerini zamanla kasta, ilgisizlik yerini bilgisizliğe, gaflet yerini zamanla
hesaplaşmaya bıraktı. Millete, tarihe, köklü medeniyet tasavvurumuza ait ne varsa çoğu dışlandı, yok
sayıldı. Hor, hakir görüldü.
Bu yıkım ekibinin karşısında kendini tarihe, sanata ve kültürümüze sahip çıkmaya vakfetmiş
insanların da olduğunu biliyoruz. Az sayıdaki bu çilekeş insanlar neşrettikleri eserler, açtıkları sergiler
ve kurdukları müzelerle hazinemizi yaşatmaya çalıştılar. Bu insanlar geçmişin eskimeyen
güzellikleriyle günümüzün modern eserlerini buluşturarak, aynı zamanda sanatın evrensel yönünü de
bizlere gösterdiler.
Sayın Nejat Çuhadaroğlu ve Sayın Süleyman Saim Tekcan, işte bu sanat muhafızlarının, sanat
gönüllülerinin öncülerindendir. Sayın Nejat Çuhadaroğlu 30 yıl boyunca bin bir zahmetle topladığı
eserleri Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesinde bir araya getirerek milletimizin istifadesine sunuyor.
Sayın Süleyman Saim Tekcan öncülüğünde kurulan İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi ise 100 ülkeden
iki bin’e yakın önemli sanatçının eserine ev sahipliği yapıyor. Özgün baskı, gravür, çukur baskı, elek
baskı, taş baskı, ipek baskı, ağaç baskı gibi tekniklerle ortaya çıkan 15 bin eser burada sergileniyor.
Mim Sanat Galerisi ise, Türk süsleme sanatları ve plastik sanatlar alanındaki eserleriyle milli
kültürümüzün zenginleşmesine katkı sunuyor. Bu müzede Merhum Süheyl Ünver Hocamızdan alınan
ilhamla 2011 yılından beri en yetkin hocaların nezaretinde Türk sanatlarının yenilikçi üstatları
yetiştiriliyor.
Hayatlarını vakfederek elde ettikleri becerileri ürettikleri eserlere ve insanlığa kazandırdıkları özgün
değerlere yansıtan hocalarımızın hakkını ne yapsak, ne söylesek ödeyemeyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı
olarak bu sanat üstatlarımızın şahsında Türk kültür ve sanatına sahip çıkan herkese teşekkür
ediyorum. Hocalarımızın açtığı bu yolda gençlerimizin Türk kültür ve sanatını dünyada hak ettiği yere
getirene kadar yürümeye devam edeceğine inanıyorum.
Değerli Dostlar;
Kültürümüzün korunması ve geliştirilmesinde sanat eserlerinin önemini hepimiz gayet iyi
biliyoruz. Ancak kültürle ilgili tartışmalarda maalesef o kültürün taşıyıcısı olan dili ihmal ediyoruz.
Ülkemizdeki kültür meselesi ekseriyetle bizzat işin uzmanları tarafından dil meselenin dışında
değerlendiriliyor. Oysa bir milleti maziden atiye taşıyan kültürse, o kültürün en önemli unsuru da
dildir. Kültür dil kalıbında şekillenip, dil kabında gelecek kuşaklara aktarılır. Dil olmadan insan, aile,
toplum, millet, kültür ve medeniyette olmaz. Çinli mütefekkir Konfüçyüs’e atfedilen şu kıssanın dil,
kültür, beka ilişkisini göstermesi bakımından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bir gün
Konfüçyüs’e sorarlar, bir memleketi idare etmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu? Büyük
filozof bu soruya şöyle cevap verir: İşe dil ile başlar, önce dili düzeltirdim. Çünkü dil düzgün olmazsa
kelimeler düşünceyi düzgün anlatamaz. Düşünceler iyi anlatılamazsa yapılması gereken vazifeler iyi
yapılmaz. Gereken yapılmazsa ahlak ve kültür bozulur. Ahlak ve kültür bozulursa, adalet yolunu
şaşırır. Adalet yanlış yola saparsa halk güçsüzlük ve şaşkınlık içine düşer, ne yapacağını, işin nereye
varacağını bilmez. İşte bunun için hiçbir şey dil kadar önemli değildir.
Evet, diline sahip çıkmayan, dilini zenginleştiremeyen milletler tıpkı kökleri kuruyan ağaçlar gibi
esen rüzgârlar karşısında devrilmeye mahkûmdur. Peyami Safa bunu dilini kaybeden bir millet her
şeyini kaybetmiş demektir diyerek ifade ediyor. Bu acı gerçeğe rağmen halen dil meselesine
yeterince eğilmiyoruz. İşte caddelerde böyle dolaştığınız zaman dükkânları, marketleri, bunlara
gördüğümüz an bakıyorsunuz ki ya bizim dil nerede? Buralarda bizim dil yok, bambaşka şeyler var,
o tabelalarda bambaşka şeyler var. Bunu kaybettiğimiz anda evet biz kendimizi kaybetmiş oluruz.
Nihat Sami Banarlı Türkçe’nin Sırları adlı eserinde çok nefis bir tespit yapıyor. Diyor ki, ketebe
yektübü Arap’ındır. Kitap, kâtip benimdir, bu kadar basit. İşte biz şimdi buna muhtacız. Milli
kimliğimizin ve hafızamızın nişanesi olan Türkçeye hak ettiği ihtimamı göstermiyoruz. Bunda
elbette bir dönem özleştirmecilik adı altında dilimizin çoraklaştırılmasının, sığlaştırılmasının,
kısırlaştırılmasının payı bulunuyor. Dilde sadeleştirme niyetiyle çıkılan yolda Türkçemiz tarihimizin
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en büyük kelime katliamına maruz bırakılmıştır. Asırlar boyunca kullana kullana Türkçeleştirdiğimiz
kelimelere getirilen yasaklar iddia edildiği gibi dilimizi yabancı dillerin boyunduruğundan
kurtarmaya yetmemiştir. Bilakis dil cellatlarının elinde güzel Türkçemiz bir müddet sonra bizzat
Gazi’nin ifadesiyle bir çıkmaza saplanmıştır. Zengin kelime birikiminin tasfiyesiyle ortaya çıkan
boşluğu bir dönem Fransızca, son dönemde de İngilizce kökenli ifadeler doldurmuştur. Bugün
geldiğimiz noktada gençler bir asır önce vefat eden dedelerinin mezar taşını dahi okuyup,
anlayamaz durumdadır. Sadece gençlerimiz değil, üniversite mezunu insanlarımız bile 70-80 sene
evvel yazılan eserleri okurken zorluk çekiyor. Çoğu insan bırakın Yahya Kemal’i, Ömer Seyfeddin’i,
Fuat Köprülü’yü, Ziya Gökalp’i, nispeten daha sade eserler bırakın Necip Fazıl’ı, Peyami Safa’yı,
Tanpınar’ı dâhil, sözlük yardımı olmadan anlayamıyor. Bu vahim tablo son yıllarda kullanımı
giderek yaygınlaşan sosyal medya dili ve plaza dili ile daha da kötüleştirmektedir. Forward etmek,
down olmak, set etmek, aksiyon almak gibi ne Türkçeye, ne de İngilizceye uyan tuhaf bir dil ortaya
çıkmıştır, ben de anlamıyorum. Aynı şekilde kısaltma bahanesiyle uydurulan ve ne olduğu
anlaşılmayan harf yığınları sosyal medyayı istila etmiştir. Dilde müstevlilerin adeta mahkûmu
durumundayız. Elbette başka dillerden kelime almak bir kusur değil, aksine bir zenginliktir. Dilin
sesi ve cümle yapısını, yani Türkçe’nin mayasını bozmadığı müddetçe esasen bunda bir beis de
yoktur. Hâlbuki burada Türkçe fiiller ve kelimeler yerine yabancı dildeki karşılıkları ikame edilmekle
kalınmıyor. Asıl Türkçemizde olmayan zaman ve cümle yapılarıyla dilimiz özü tahrip ediliyor. Bu
tuhaf dilin toplumun belli kesimleri arasında bir saygınlık göstergesine dönüşmesi ise meselenin bir
başka boyutudur. Merhum Cemil Meriç’ten ilhamla söyleyecek olursak, bugün dilimiz perişan,
mefhumlar kaypak, kelimeler ise köksüzdür.
Kıymetli Dostlar,
Günümüzde siyasetten sanata, beşeri ilişkilerden eğitime kadar pek çok alanda karşılaştığımız
sıkıntıların temelinde işte bu dil meselesi vardır. Bu sorunu çözmeden, dilimize hak ettiği dikkat ve
rikkati göstermeden diğer konularda da mesafe alamayız. Şayet millet olarak bizim bir kültür
davamız varsa işte öncelikle Türkçeden başlamamız gerekiyor. Dilimize sahip çıktığımız ölçüde
kültürümüze, kimliğimize, tarihimize, sanatımıza da sahip çıkabileceğimize inanıyorum.
Türk dilinin konuşulduğu geniş coğrafyada yürüteceğimiz çalışmalar için de öncelikle kendi dilimizi
geliştirmemiz gerekiyor. Bu bakımdan geleceğimize yapacağımız en büyük yatırımlarından biri,
bizden öncekilerin hatalarını tekrarlamadan yabancı dillerin istilası karşısında Türkçemizi korumak,
geliştirmek, zenginleştirmek olacaktır. Çünkü yaşayan bir varlık olan dil her canlı gibi emek ister,
beslenmek ister, korunmak, geliştirilmek ister. Bu konuda siyasetçilerden bilim adamlarımıza,
gazetecilerden üniversite hocalarımıza, ailelerden öğretmenlerimize kadar birçok kesime önemli
görevler düşüyor. Siz kültür sanat insanlarımız başta olmak üzere tüm kalem ve kelam
erbabımızdan dilimize sahip çıkmasını bekliyorum.
Dil meselesinin siyaset ve ideoloji üstü bir konu olduğunu burada tekrar vurgulamak istiyorum.
Sözlerime son verirken bir kez daha ödül tevdi edilecek üstatlarımızı tebrik ediyor, bundan sonraki
çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Bizleri bu vesileyle bir araya getiren Kültür ve Turizm
Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
Kalın sağlıcakla.
Kaynak: https://tccb.gov.tr/konusmalar/353/123632/kultur-ve-turizm-bakanligi-2019-2020ozel-odulleri-toreni-nde-yaptiklari-konusma-
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EK:4 / A
DAVA KONUSU OLAN ELEŞTİRİLERLE İLGİLİ OLARAK
AK PARTİ İÇİNDE LOBİ YAPMAYA ÇALIŞAN LGBT’LİLERLE İLGİLİ
HABERLER

Eşcinseller AKP'nin Vitrinine Nasıl
Konmuştu
30 Ocak Cumartesi 2021

A- A+
Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananların ardından gözaltına alınanlarla ilgili Soylu, "sapkın" dedi.
Peki, AKP'nin seçim dönemlerinde eşcinsellerle ilişkisi nasıldı?
Boğaziçi Üniversitesinde, rektör Melih Bulu’nun atanmasının ardından başlayan eylemlerde
dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Eylemler sırasında üzerinde Kabe’nin resmi olduğu iddia edilen örtünün yere serilmesi tepki
toplamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu görüntüye soruşturma başlattı. Başsavcılıktan
yapılan açıklamada “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan
dolayı resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Söz konusu soruşturmayla ilgili dört kişinin
gözaltına alındığı açıklandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözaltıları "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya
yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" ifadeleriyle duyurdu.
İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde arama
yapıldığını aramada söz konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde
kullanılan afiş ve pankartlar bulunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Boğaziçi Üniversitesi
LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada; PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli
yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar
ele geçirilmiştir” ifadeleri yer aldı.
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Soylu’nun gözaltına alınanlarla ilgili kullandığı “sapkın” ifadesi ve İstanbul Valiliği’nin aramalar
sırasında LGBTİ bayrağı bulunduğunu duyurması dikkat çekti.
BİR ZAMANLAR ERDOĞAN: EŞCİNSELLERİN DE KENDİ HAK VE
ÖZGÜRLÜKLERİ...
Bu açıklamalar AKP'nin eşcinsellere yaklaşımını ve arşivleri hatırlattı.
2002 seçimleri öncesinde Abbas Güçlü ile Genç Bakış Programı'nın konuğu olan Recep Tayyip
Erdoğan, Altın Işık isimli bir öğrencinin sorduğu "Bildiğimiz gibi Türkiye'de eşcinsel
vatandaşlarımız var, eşcinsel vatandaşlarımıza Avrupa'da olduğu gibi evlilik hakkı gibi
başka haklar tanımayı düşünüyor musunuz, kişisel olarak ne düşünüyorsunuz, eşcinsellere
haklar tanınmalı mı tanınmamalı mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart.
Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri
insani bulmuyoruz."

MADAM MARİKA OY İSTEDİ
Yerel seçimler döneminde AKP’nin Beyoğlu standı renkliydi.
İngilizce öğretmeni iken meslekten atılan ve sık sık gündeme gelen Madam Marika, AKP
Beyoğlu standındaydı. Eline mikrofonu alarak Binali Yıldırım’a ve AKP’ye oy isteyen
Madam Marika’ya, eşcinsel bir arkadaşı da dans ederek eşlik etmişti.
Beyoğlu’nda AKP’ye oy isteyen Madam Marika’ya müdahale eden olmazken, kimse de “sapkın”
dememişti.
Madam Marika’nın cinsiyet değiştirmek için gereken ameliyat parasını da AK LGBT’liler
karşılamıştı.
"BİR DÖNME OLARAK OYUMU AKP’YE VERDİM"
Trans Model Çağla Akalın da AKP’ye oy çağrısında bulunmuştu. Akalın, Radikal Blog'daki
yazısında, “Bir dönme olarak oyumu AKP’ye verdim. Pişman değilim. Yine de vereceğim,
çevremdeki herkese de AKP'ye oy verin diye ikna ediyorum. Hatta AK LGBT oluşumuna
da sonuna kadar destek veriyorum. Neden mi Camideki imamla oyum aynı sokaktaki
simitçiyle, alkol satan tekelci ile de” demişti.
“AK LGBT’LER” MİTİNGLERDEYDİ
LGBTİ+ bireyler aynı zamanda AKP içinde de örgütlü. Muhafazakar camiada oldukça tartışılan
ve kendilerini "AK Parti LGBT Bireyleri" diye tanımlayan AK-LGBTİ yöneticisi Emir Egesoy,
kurdukları grubun bilinmeyenlerini ve oluşum sürecini anlatmıştı.
Emir Egesoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde ilk kez gökkuşağı bayrağı açtıklarında,
Erdoğan'ın "Hoş gelmişler" dediğini öne sürmüştü.
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Egesoy, grubun ortaya çıkışını şöyle anlatmıştı: “İlk İstanbul- Ankara arasındaki hızlı tren
açılışındaydık. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın Maltepe'deki mitinginde ortaya çıktık.
Gökkuşağı bayraklarını açtık. Onur yürüyüşü, uyuşturucuya hayır yürüyüşü derken
bugünlere geldik. Twitter’dan ilk twitimizi attık "Alışın Her yerdeyiz.!" dedik. İnsanlar
şaşırdı. Erdoğan'ın önünde ilk kez gökkuşağı bayrağı açtık. ‘Hoş gelmişler.’ Dedi Recep
Tayyip Erdoğan. İnsanlar bizimle ilk o zaman tanıştı.”
REFERANDUMDA AKP’Yİ DESTEKLEDİLER:DAHA ÖZGÜR OLABİLDİĞİM İÇİN
Türkiye başkanlık anayasası olarak nitelendirilen anayasa değişiklik referandumunda AK
LGBT’liler sandıktan “evet” çıkması için çalışma yapmış, “evet” oyu kullanmışlardı.
AK LGBT’liler sosyal medyada da kullandıkları oyların fotoğraflarını paylaşmışlardı.
Kendilerini "AK Parti Muhafazakar LGBTİ Bireyleri" diye tanımlayan vatandaşların oy
pusulalarıyla yaptıkları paylaşımda "Ülkemiz cinsel kimliğimizden daha önemli", "Daha özgür
olabildiğim için evet", "İbne olarak doğdum ama ülkeme ibnelik yapmıyorum. Ülkem için
evet. Müslüman LGBTİ" yazıları dikkat çekmişti.
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Ne Oldu Şu AK LGBT'lere
01 Temmuz Pazartesi 2019 08:09 / ODA TV
AKP’li belediyelerin LGBTİ+ bireylere karşı çıkması ve LGBTİ+ Onur Haftası’na tepki göstermesi
dikkat çekti. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın bu yıl 27.'si düzenlendi. İstiklal Caddesi'nde 17.
Onur Yürüyüşü yapılmak istense de polisin, Taksim’i TOMA ve barikatlarla abluka altına alması
nedeniyle sadece basın açıklaması gerçekleşti. CHP’li belediyeler de sosyal medya hesaplarından
mesajlar paylaşarak LGBTİ+ Onur Haftası’na destek verdi. CHP’li belediyelerin sosyal medya
paylaşımlarına AKP'li belediyeler karşılık verdi. AKP’li belediyelerin LGBTİ+ bireylere karşı çıkması
ve LGBTİ+ Onur Haftası’na tepki göstermesi dikkat çekti.
ERDOĞAN'IN KIZININ DERNEĞİNDEN TEPKİ: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye
Erdoğan Bayraktar'ın başkan yardımcısı olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ise, sosyal
medyada Onur Haftası ile ilgili paylaşımlara ilişkin, "Eşcinsellik övgüsü, varoluş gerçekliği dışındaki
sapkın yönelimlerin meşrulaştırılması demektir. Dolayısıyla söz konusu paylaşımlar, neslin
devamına, toplumun inanç ve değerlerine saldırmaktadır" açıklamasında bulundu.
MADAM MARİKA BİNALİ YILDIRIM İÇİN ŞARKI SÖYLEMİŞTİ: İstanbul seçimlerinde LGBTİ+
bireyler AKP’nin adayı Binali Yıldırım için AKP standında şarkı söyleyerek oy istemişti. İngilizce
öğretmeni iken meslekten atılan ve sık sık gündeme gelen Madam Marika, eline mikrofonu alıp
şarkı söyleyerek Binali Yıldırım’a ve AKP’ye oy isterken eşcinsel bir arkadaşı da dans ederek eşlik
etmişti. AKP tarafından LGBTİ+ bireylerin hedef alınması, 2002 yılında Abbas Güçlü’nün “Genç
Bakış” programına konuk olan dönemin Başbakanı Erdoğan’ın açıklamasını akıllara getirdi.
Erdoğan, Ahmet Altın Işık isimli öğrencinin “Eşcinsellere haklar tanınmalı mı tanınmamalı mı?”
sorusu üzerine, “Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına
alınması şart” demişti.
“AK LGBT’LER”: LGBTİ+ bireyler ayı zamanda AKP içinde de örgtülü. Muhafazakar camiada
oldukça tartışılan ve kendilerini "AK Parti LGBT Bireyleri" diye tanımlayan AK-LGBTİ yöneticisi Emir
Egesoy, kurdukları grubun bilinmeyenlerini ve oluşum sürecini anlatmıştı. Emir Egesoy,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde ilk kez gökkuşağı bayrağı açtıklarında, Erdoğan'ın "Hoş
gelmişler" dediğini öne sürmüştü.
İşte o kare:

Egesoy, grubun ortaya çıkışını şöyle anlatmıştı: “İlk İstanbul- Ankara arasındaki hızlı tren
açılışındaydık. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın Maltepe'deki mitinginde ortaya çıktık.
Gökkuşağı bayraklarını açtık. Onur yürüyüşü, uyuşturucuya hayır yürüyüşü derken bugünlere
geldik. Twitterdan ilk twitimizi attık "Alışın Heryerdeyiz.!" dedik. İnsanlar şaşırdı. Erdoğan'ın
önünde ilk kez gökkuşağı bayrağı açtık. "Hoşgelmişler." Dedi Recep Tayyip Erdoğan. İnsanlar
bizimle ilk o zaman tanıştı.”
Odatv.com
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2015 yılında AK Parti seçim broşürü:

Burası Ramazan Ayında Gay Pride Yapılabilen Bir Ülke!

Arşiv Unutmaz / @ArsivUnutmaz
2015 yılında AK Parti seçim broşürü. Burası Ramazan ayında Gay Pride yapılabilen bir ülke.
ÖS 4:36 · 3 Şub 2021·Twitter for iPhone
Bu konu ile ilgili arama motorlarında 10.000’e yakın haber bulunuyor. Bu haberledeen bazılarında
“Başbakan Davutoğlu, eşcinsellerin ‘Lut kavminin helakına sebep olduğunu’ söylerken AKP
broşüründe ‘İstiklal Caddesi’nde Gay Pride yapılabiliyor’ denildi.” Davutoğlu, homofobik nefret
söylemiyle eşcinselleri ve HDP’yi hedef alırken; AKP’nin broşürlerinde “Gay Pride” vurgusunun
olması ise dikkat çekti.
AK Parti’nin dağıttığı broşürlerde Onur Yürüyüşü ve ODTÜ Onur Yürüyüşü’nden fotoğrafları
kullanıldı. Broşürde “Ak Partili olmayan, muhafazakar olmayan insanlar yaşam tarzına insanlar
yaşam tarzına müdahale edildiğini düşünüyor. Sizden farklı insanların yaşam tarzlarına müdahale
ettiğini düşünüyor musunuz” sorusu soruluyor. Verilen yanıtta ise “Türkiye Ramazan ayının
ortasında İstiklal Caddesi’nde Gay Pride yapabilen bir ülke. muhafazakar insanların daha görünür
olması kimsenin hayat tarzına müdahale edildiği anlamı taşımıyor” ifadelerine yer veriliyor.
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“Başörtülü fahişeler” sözüne dava
93 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’a yazdığı kitabından ötürü dava açıldı.
İnternetHaber 30.08.2006

93 yaşındaki sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’a geçen yıl yazdığı ‘Vatandaşlık Tepkilerim’ adlı
kitabında yer alan ifadeler nedeniyle dava açıldı. Çığ, kitabında başörtüsünün Sümerler’de ‘genel
kadınlar’ tarafından kullanıldığını yazmıştı.
İzmir Barosu’na kayıtlı avukat Yusuf Akın, Çığ ve yayıncısı İsmet Öğütücü hakkında şikayette
bulundu. Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çığ ve yayıncısına “halkı kin ve düşmanlığa tahrik
etme ve aşağılama” suçundan dolayı dava açtı. Çığ ve Öğütücü’nün 9 aydan 1 yıla kadar hapsi
isteniyor.
İŞTE O İFADELER
Sayfa 163: “...Başörtüsünün başlangıcı da Sümerlilere dayanıyor. Çoktanrılı olan Sümer
dininde özellikle büyük tanrıların ve şehrin tanrısının evleri, daha doğrusu mabetleri var. Bu
mabetlere isteyen kadınlar, tanrının gelini olarak giriyor. Bunların çok çeşitli görevi var. Bu
görevlerden biri de kutsal bir görev olarak genel kadınlık yapmak.” Vatandaşlık Tepkilerim,
geçen Ekim'de piyasaya sürülmüştü.
“Bunların diğer rahibelerden ayrılması için başlarını örtmeleri gerek. Daha çok sonra İÖ 1600
yıllarında bir Asur kralının yaptığı kanunda evli ve dul kadınların da başlarını örtmesi şart
koşulmuş. Böylece bu kadınlar da yasal seks yapan mabet fahişeleri gibi kabul edilmiş olur. Bu
gelenek önce Yahudi kadınlarına geçmiş, daha sonra da İslam kadınlarına uygulanmış.”
Sayfa 150: “...Sümerlilerin mabetlerinde, özellikle Aşk ve Bereket Tanrıçası mabetlerinde
bulunan 5000 yıl önce rahibeler halka seks görevi yapıyorlardı. Bu rahibelerin diğer kadınlardan
ayrılmaları için başlarını örtmeleri gerekti. Şimdi de bakıyoruz bazı başı örtülü kadınlar, din
eğitimi veren dergahlarda seks yapıyorlar. Başı açık kadınlardan giden görülmüyor oralara.
Madem ki dinimizde bir imam nikahı ile seks doğal görülüyormuş, o zaman gizli yerlerde değil,
eski mabetlerde olduğu gibi, camilerde birer aşk odası konsun, isteyen gidip orada bir imam
nikahı ile seks yapsın. Böylece hem camiye gelir olur, hem de imam para kazanır! Canı seks
isteyen kadınlar ve erkekler orada imam nikahı ile kendilerine göre veya şeriata göre yasal seks
yaparlar...”
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Emekli olduktan sonra sosyal ve siyasal olaylarla ilgilenmeye, tepkilerini, eleştirilerini mektup ve
telgrafla gerekli yerlere bildirmeyi kendine görev edinen Çığ, Turgut Özal, Süleyman Demirel,
Bülent Ecevit, Deniz Baykal gibi siyasilerin yanısıra gazeteciler, sanatçılar ve milletvekillerine
yüzlerce mektup ve telgraf göndermiş. Bu mektup ve telgraflardan bir kısmını seçerek
‘Vatandaşlık Tepkilerim’ kitabında yayınlayan Çığ, mektup ve dilekçeleriyle ilgili şimdiye kadar
Cumhurbaşkanı Sezer dışında kimseden bir teşekkür ve tepki almadığını söylüyor. Muazzez
İlmiye Çığ, NTVMSNBC’ye dava açılmasıyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu.
DAHA ÖNCE YAZMIŞTIM, TEPKİ GELMEMİŞTİ
Davaya konu olan yazı 1997’de Ütopya Dergisi’nde yayınlandığında herhangi bir tepki
gelmemişti. ‘Kur’an, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni’ kitabımda aynı bilgiler vardı. 1995’te
yayınlanmıştı ve herhangi bir dava ya da tepki sözkonusu olmamıştı.
BİLİMSEL YAZIYORUM, YORUM YAPMIYORUM
“Bu tip rahatsızlıklar hükümetin mantalitesi ve onu takip eden insanlardan kaynaklanıyor.
Danıştay’a yapılan saldırı ortada. Kitabımın haberi önce Zaman Gazetesi’nde yayınlanmış.
Sonra İzmir’de bir avukat ihbarda bulunmuş. Bu çocukların kafaları maalesef bozuldu.”
ONLAR TANRI’NIN İŞİNİ YAPIYORLARDI“ Bilgiler Prof. Schmöckle’nin ‘Sümer’ kitabında yer
alıyor. Asur Kanunları’nda var. Mabetlerde genel kadınlık yapan kadınlar, rahibeler var. Onlar
tanrının işini yapıyorlar orada. O yüzden saygınlar. Bu Hristiyanlık’ta rahibelere geçmiş. Bizde
rahibe yok. Bizim kadınlarda bakıyorum şimdilerde şerit takıyor. Aynı rahibeler gibi. O da yeni
moda oldu. Şimdiye kadar en ufak tepkiyle karşılaşmadım. Ben bilimsel yazıyorum. Üstelik
yorum yapmıyorum. Olanı yazıyorum.”
VATANDAŞLIK VAZİFEMİ YAPIYORUM
“Kitabımı hazırlarken mektup gönderdiğin isimlerden hiç yanıt gelmedi. Bizde adet değildir.
Kimlere mektup göndermedim ki... En ufak bir cevap gelmedi. Teşekkürü bırakın, ‘aldık’ bile
denmedi. Bir tek Cumhurbaşkanı Sezer’den teşekkür mektubu aldım. Bir de Sultanbeyli
Kaymakamı’ndan çok güzel bir mektup aldım. İnanın o kadar gazeteci, sanatçı hepsine
gönderdim. Milletin eli kalem tutmuyor, bir telefon bile edilmiyor. Aldırmıyorum. Kendimi
tatmin ediyorum.Vatandaşlık vazifemi yapıyorum.”
https://www.internethaber.com/basortulu-fahiseler-sozune-dava-40124h.htm
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Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ Beraat Etti

Kasım 01, 2006
Türbanla ilgili açıklamalarından dolayı 301. maddeden yargılanan 92 yaşındaki Sümerolog
Muazzez İlmiye Çığ, ilk duruşmada beraat etti.
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ ile Analiz Basım Yayın Limited Şirketinin sorumlu müdürü İsmet
Öğütücü, Çığ'ın “Vatandaşlık Tepkilerim” adlı kitabında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve
aşağılamak” suçu işlendiği gerekçesiyle yargılandıkları davada beraat etti.
Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 92 yaşındaki Çığ hakkındaki beraat kararını “suçun yasal
unsurları oluşmadığı”, Öğütücü hakkındaki kararı da ”5187 sayılı yasanın 11. maddesi gereğince
sorumluluğu olmadığı” gerekçesiyle verdi.
Çığ, “Vatandaşlık Tepkilerim” adlı kitabında "Başörtüsünü Sümerler'de gençlere cinselliği
öğreten rahibeler kullanırdı" dediği için yargılanıyordu.
Çığ, Emine Erdoğan'a bir mektup göndererek "Başınızı açarsanız, tarihe geçersiniz. Bütün
dünya kadınları size minnettar olur, ödüller verirler" çağrısında da bulunmuştu.
Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 93 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ ile İsmet
Öğütücü katıldı, Duruşmada Çığ'ı, eski Devlet Bakanı Önay Alpago'nun da aralarında bulunduğu
25 avukat temsil etti. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Muazzez İlmiye Çığ'a evli olup olmadığını
soran hakim İrfan Adil Uncu, Çığ'ın cevabını beklemeden katibe “dul” dedi.
Bunun üzerine Çığ'ın, “Dul artık kullanılmıyor galiba. Bekar” demesi salonda gülüşmelere neden
oldu.
Çığ'ın medeni durumu tutanağa “bekar” olarak yazdıran hakim Uncu, Çığ'a, ”kitabında eşinden
bahsettiğini belirterek o nedenle öyle söylediğini” bildirdi.
Duruşmada sorguları yapılan sanıklardan Çığ, “Benim böyle halkı ayırmak gibi fikrim
olamaz. Atatürk ilkelerine bağlı bir kişiyim. Herkesi birleştirmeye uğraşıyoruz. Suçlamayı asla
kabul etmem” diye konuştu.
İsmet Öğütücü de, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, eski savunmasını tekrar ettiğini
bildirdi.
SAVCILIK MÜTALAASI
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Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akıllı, “Haklı kin ve
düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçunun oluşması için tahrikin soyut saygısızlığın ötesinde, bir
halk kesimine düşmanca tavır gösterilmesini sağlamaya yönelik olması gerektiğini kaydetti.
Sanıkların özel kastının bulunması gerektiğini belirten savcı Akıllı, bu amacı güderek “bir halk
kesimini kin ve nefrete tahrik etmeye yönelik” davranışların sözle sınırlı kalmasının suçun yasal
unsurlarının oluşması açısında yeterli görülmeyeceğini anlattı.
Savcı Akıllı, söz konusu suçun diğer bir unsurunun da eylemin kamu güvenliğini tehlikeye
düşürecek şekilde gerçekleşmesi olduğunu hatırlattı. Bu açıdan somut bir tehlikenin varlığının
bulunması gerektiğini belirten Akıllı, suça konu kitapta bu unsurun oluşup oluşmadığının iyice
araştırılması ve irdelenmesi gerektiğini kaydetti.
Kamu güvenliğinin bozulması tehlikesinin somut olgulara dayanılarak varlığının tespit
edilmesi gerektiğini anlatan Akıllı, “Cumhuriyet Savcılığı olarak sanıkların eylemlerinde bu tür
bir tehlikenin gerçekleşmediği kanaatindeyiz. Bu itibarla unsurları oluşmayan suçtan her 2
sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini kamu adına talep olunur” dedi.
BERAAT KARARI
Suç unsuru taşıdığı iddia edilen yazılardaki eleştiri, yorum ve kitabın tamamı incelendiğinde
suçun yasal unsurlarının oluşmadığı sonucuna varıldığını belirten hakim Uncu, bu nedenle
Çığ'ın beraatine hükmetti.
Hakim Uncu, İsmet Öğütücü'nün de 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca
sorumluğu bulunmadığından beraatine karar verdi.
DURUŞMA ÇIKIŞI ALKIŞLI KARŞILAMA
Duruşma çıkışında kendisine destek vermek amacıyla adliyeye gelenlerin alkışlarıyla karşılanan
Muazzez İlmiye Çığ, yakınlarının yardımıyla polisin oluşturduğu barikatın önüne kadar getirildi.
Burada kendisine destek verenlere teşekkür eden Çığ, “Sizler arkamızdasınız. Bu memleket asla
batmaz. Bu memleket daha ileriye gider. Hepinizi çok seviyorum” dedi.
Grubun arasından birinin “Ömrünle bin yaşa” diye bağırması üzerine Çığ, ”Benim yaşamam
değil, siz aynı şeyleri devam ettirin, en mühim olan bu” diye konuştu. Çığ, daha sonra otomobiline
binerek adliyeden ayrıldı.
ADLİYEDE YOĞUN ÖNLEM
Sümerolog Çığ'a destek vermek amacıyla çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve bazı
sanatçılar da Beyoğlu Adliyesine geldi. Yoğun güvenlik önlemi alınan adliye binasına, destek için
gelenlerden bazılarının girmesine izin verildi. Bu sırada polisler ile binaya girmek isteyenler
arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.
Muazzez İlmiye Çığ'ın yargılandığı duruşmayı, ressam Bedri Baykam, oyuncu Zafer Ergin, ilk
kadın vali Lale Aytaman, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından Nail Güreli, Çığ'ın
kızları Esin Çığ ve Yuli Weston'ın da aralarında bulunduğu bir grup izledi.
Avukatların çokluğu, salonun küçük olması ve izleyicilerin de bulunması nedeniyle sanıkları
göremeyen hakim Uncu ile avukatlar arasında bu nedenle kısa bir tartışma yaşandı.
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/sumerolog-muazzez-ilmiye-cig-beraat-etti-5355562
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İlmiye Çığ Beraat Etti!
Kürşat Akyol / İstanbul 01 Kasım, 2006
Türkiye'nin dünya çapındaki Sümer uygarlığı uzmanlarından 92 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ,
bugün İstanbul'da yargılandığı davada beraat etti.

Çığ, "kutsal değerlere saldırmak, halkı kin ve
düşmanlığa tahrik etmek ve aşağılama ile hakaret" iddialarıyla suçlanıyordu.
Hakkında, Türk Ceza Kanunu (TCK) gereği 3 yıla kadar hapis cezası talebi vardı.
Aynı davada, Sümerolog Çığ'ın davaya neden olan "Vatandaşlık Tepkilerim" başlıklı kitabının
yayıncısı İsmet Öğütücü de yargılanıyordu. Öğütücü de hakkında istenen 3 yıla kadar hapis
cezasından aklandı. Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Çığ hakkındaki beraat kararını ''suçun
yasal unsurları oluşmadığı'', Öğütücü hakkındaki kararı da ''5187 sayılı yasanın 11. maddesi
gereğince sorumluluğu olmadığı'' gerekçesiyle verdi. Muazzez İlmiye Çığ, son kitabında, türbanın
başlangıç kökeninin, MÖ 3000 ile 2000 yılları arasında Mezopotamya'da hüküm süren ve ilk yerleşik
toplumlar arasında yer alan Sümerler'de bulunabileceğini söylemişti. Çığ, Sümerler'de türbanın;
ayinler sırasında fahişeler tarafından, diğerlerinden ayırt edilebilmeleri amacıyla takıldığını yazmıştı.
Bugünkü duruşma öncesinde önceki gün Reuters'a konuşan Muazzez İlmiye Çığ, ifade özgürlüğünü
hedef aldığını söylediği dava için, "Bana oyun gibi geliyor" dedi. Çığ, bu davanın akademik bir
çalışmaya açılan ilk dava olduğunu söyledi.
3 bin taş tableti çevirmiş
Muazzez İlmiye Çığ, kitabındaki verilere ulaşabilmek için 3 bin taş tabletin çevirisini yaptığını
belirtiyor. 92 yaşındaki Sümerolog'a göre, eserleri akademik dünyada saygıyla karşılanırken,
Türkiye'de politize edildi. Türkiye'de fikir ve ifade özgürlüğüne yönelik onlarca dava var. Bu yılki
Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Orhan Pamuk da, yargılananlar arasındaydı.
Pek çok tanınmış gazeteci, sanatçı ve yayıncının, Türklüğe ve kurumlarına hakaret ve Atatürk'e
hakaret gibi suçlardan yargılanmaları sürüyor. Türklüğe ve kurumlarına hakareti öngören TCK'nın
301. maddesi, yargılamalara en çok gerekçe olan yasa. Avrupa Birliği, önceki yıl yeniden
düzenlenerek yürürlüğe giren yasadaki bu maddenin değiştirilmesini istiyor. Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, haftalar önce yasanın gerekirse değişebileceğini söylemişti. Buna karşın, bu yönde bir adım
henüz yok. Son olarak, Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, önceki günkü Bakanlar
Kurulu toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken, 301. maddenin AB ile işbirliği içinde
hazırlanarak yürürlüğe girmiş olduğunu söyledi.
https://www.bbc.co.uk/turkish/europe/story/2006/10/061031_ilmiyecig.shtml
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EK:5-D
“Her zaman olduğu gibi, birileri aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşları üzerine
kendilerine iktidar ve servet arayışında.
Toplumları oyalamak için onları sun’i gündemlerle meşgul etmeleri gerekiyor”
ZİHİN KONTROLÜ, GENETİK ARAŞTIRMALAR, YASADIŞI KOBAY
UYGULAMASI, “BAŞÖRTÜLÜ FAHİŞELER” TARTIŞMASI İLE PERDELENEN
GERÇEKLER, SÜMEROLOJİ,
HZİ VAKFI, DİNDAR, MİLLİYETÇİ, SOL, LİBERAL, ATATÜRKÇÜ ÇEVRELERİN
NASIL İSTİSMAR EDİLDİĞİ VE İŞİN BUGÜNE UZAYAN BOYUTLARI..

İNSAN HAKLARI

CIA’den SADAT’a: Özel harp taktikleri
Peker'in Nevzat Tarhan'la ilgili paylaşımları 12 Eylül öncesinde siyasi tutuklar
üzerinde yapılan ilaç deneylerine kadar uzanan 'özel harp' taktiklerinin yeniden
hatırlanmasına neden oldu...
30 Ekim Cumartesi 2021 / Sadık Güleç sgulec@gazeteduvar.com.tr
DUVAR - Sedat Peker’in kamuoyunda psikolog olarak tanınan Prof. Dr. Nevzat Tarhan’la ilgili
paylaşımları önceki açıklamaları kadar ilgi çekmedi. Oysa bir kuşak Nevzat Tarhan ve onun
'yanında yetiştiği' Ayhan Songar'ı bir başka nedenle tanıyor. Önce Sedat Peker’in Nevzat Tarhan
için yazdıklarını hatırlayalım. Şöyle demişti Peker: “Ordudan mecburi emekli edilen Üsküdar
Üniversitesi rektörü Nevzat Tarhan’ın uzmanlık alanı psikolojik harptir. Nevzat Tarhan’la
çalışmalarınız ne üzerine? Güvenlik şirketiyiz diyorsunuz. Nevzat Tarhan’ın sizin için yaptığı
psikolojik harp çalışmalarının sebebi nedir? Anlaşılan o ki sizinle işimiz uzun."
‘OLUK OLUK KAN AKITACAĞIZ’ PSİKOLOJİK HARP TAKTİĞİYDİ
Bu açıklamanın ardından Sedat Peker’in biraz daha ayrıntıya inen bir açıklaması geldi: “Ülkede
korku iklimi yaratmak için silahlanın çağrısını yapmam ortak fikirdi. Oluk, oluk kan dökülme çıkışını
yapacağından haberdar değildik diyemezsiniz. O tarihlerin birkaç gün öncesinde yaptığım
görüşmelerin HTS kayıtları da ortaya çıkacaktır.”
Özetle Peker asmakla, kesmekle, oluk oluk kan akıtmakla ilgili önceki açıklamalarının SADAT ve
Nevzat Tarhan odaklı bir psikolojik harp taktiği olduğunu söylüyordu.
Ama bizim konumuz bu açıklamalar ve ayrıntıları değil. Peker’in açıklamalarında bahsedilen özel
harp tekniklerinin hem ülkemizde hem dünyada uzun bir geçmişi olduğunu biliyoruz. ABD’de
başlayan ve Türkiye’ye uzanan psikolojik savaş taktiklerinin geçmişinde, Sedat Peker’in
açıklamalarında yer alan Nevzat Tarhan, Tarhan’ın asistanlığını yaptığı Ayhan Songar, “dünyaca
ünlü Sümerolog” olarak tanınan Muazzez İlmiye Çığ ve kardeşi Turan İtil de var.
ABD’DEN TÜRKİYE'YE BİR ÖZEL SAVAŞ ÖRGÜTÜ
Akademisyen, psikolog ve Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan’ı sadece bu unvanlarıyla
tanımıyoruz. Ama önce biraz geçmişe gitmekte fayda var. Nevzat Tarhan asker kökenli bir
akademisyen. Kuleli Askeri Lisesi mezunu, uzun yıllar Gülhane Tıp Akademisi’nde (GATA) albay
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rütbesi ile görev yapmış bir asker. 1994 yılında emekliye ayrıldı. Kendisi daha sonra yaptığı bir
açıklamada bu emekliliğin eşinin başörtülü olması sebebiyle 'zorunlu olarak dilekçe verdirilmesi'
sonucu olduğunu söyledi.

Ayhan Songar
2010 yılında düzenlenen "Askeri Vesayetten Normalleşmeye'' konulu panelde emekli
tuğgeneral ve SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi, Nevzat Tarhan'a 'Herkes için Adalet Ödülü'
vermişti. Peker’in itirafları sonucunda SADAT-Tarhan ilişkisi olduğu iddiasının gündeme gelmesi
ile bu işin ana yönlendiricisi olan ABD’den Türkiye’ye uzanan eski bir hikâyeyi tekrar aktaralım.
AYHAN SONGAR’IN ASİSTANI
Nevzat Tarhan’ın aynı zamanda Türkiye sağının önemli isimlerinden psikolog Ayhan Songar’la
bir öğrenci-öğretmen ilişkisi vardı. Ayhan Songar, bir psikolog olmanın ötesinde 12 Eylül’den
sonra cuntanın hayata geçirmeye çalıştığı Türk-İslam sentezinin önemli ideologlarındandı.
Tarhan’ın, Ayhan Songar’ın asistanı olduğu biliniyor. Hatta Songar’ın ölümünden sonra, ölüm
yıldönümlerinde yapılan etkinlikleri de o düzenliyor.
MECİDİYEKÖY’DE BİR SAĞLIK MERKEZİ BOMBALANDI
Tam bu noktada 90’lı yıllarda o dönem çok şaşırtıcı görünen bir bombalama olayını da aktarmak
gerekiyor. Mecidiyeköy’de bir sağlık merkezine giren bir grup binayı boşaltmış, çalışanları alt kata
almış ve içeriye koydukları bombayla merkezi kullanılmaz hale getirmişlerdi. O güne kadar farklı
saldırılar olsa da silahlı sol örgütlerin bu şekilde içinde sivillerin olduğu bir sağlık kuruluşunu
basmaları görülmüş bir eylem biçimi değildi. Gazeteciler de adını şimdiye kadar hiç duymadıkları
bu sağlık kuruluşunun neden basıldığını anlamaya çalışıyorlardı. Ardından o dönem adı sıkça
anılan Dev-Sol’dan bu sağlık kuruluşunun bir “işkence merkezi” olduğu şeklindeki açıklama geldi.
TUTUKLULARIN İŞKENCE MERKEZİ MİYDİ?
Peki, neden bu merkez bombalanmıştı? Seksenlerin sonuna doğru tekrar yayınlanmaya
başlanan sosyalist dergilerin okuyucu mektuplarının büyük kısmını hapishanelerden gelen
yazıların doldurduğu sayfalarda onların aktardığı, bazı olaylar dikkat çekiciydi. Bazı tutuklular,
hastalandıktan sonra götürüldükleri sağlık kuruluşlarında kendilerine verilen ilaçlardan şikayet
ediyorlardı. Bazıları ise iradeleri dışında bilmedikleri yerlere götürüldüklerini ve ilaç verildiğini
yazmışlardı. Sonradan ortaya çıkan bir takım bilgilere göre, bu yerlerden birisi Dev-Sol’un
bombaladığı belirtilen Mecidiyeköy’deki Hamide Zekeriya İtil (HZİ) Vakfı’ydı. Örgütün yaptığı
açıklamada da bu merkezde 'siyasi tutuklulara ilaç verildiği' iddia ediliyordu.
1971 yılında kurulan söz konusu vakfın kurucu başkanı ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'dı.
Kardeşi Turan İtil de yönetimdeydi. Vakfın baş harflerinin açılımını Muazzez İlmiye Çığ, kendisi ile
yapılan bir röportajda şöyle açıklıyor: “Annemin ismi Hamide, babamın ismi Zekeriya ve soyadımız
İtil'in ilk harflerini yan yana getirdik. Neyse, ben vakfı idare ediyorum ama araştırmaları benim
yapacak halim yok.”
ABD’DE BEYİN FONKSİYONLARI UZMANI: Vakıftaki “tıbbi” çalışmaların esas mimarı olan
kardeş Turan İtil hakkında en ayrıntılı aktarımı, gazeteci Serhat Öztürk’ün “Çivi Çiviyi Söker,
Muazzez İlmiye Çığ” adlı kitabında bulmak mümkün. Çığ, kardeşinin 1958’de önce Almanya’ya
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daha sonra Amerika’ya gittiğini söylüyor. Amerikalılar onun anlatımına göre, Turan İtil’in
özellikle “beyin fonksiyonlarını tetkik projesi” ile ilgilenmişlerdi.

Muazzez İlmiye Çığ ve kardeşi Turan İtil.
1971’de kurulan vakfın kuruluş amacını Çığ, kardeşinin "Türkiye’ye olan borcunu ödemek
istemesi" olarak açıklıyor. Onun anlatımlarına göre, özellikle yurt dışından getirilen ilaçlar, Türk
insanının bünyesine uygun hale getirilmeliydi. Vakfın ilk çalışması da bu yönde olmuştu: “O zaman
iki profesör arkadaşıyla Türkiye'deki Valium'un beyindeki tesirini, Amerikan ve Alman
Valium'larıyla mukayese ettiler. Sonuçta Türk Valium'unun beyne çok az etki yaptığını buldular.
Bunu, ABD'deki Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) raporla bildirdiler ve ilmi bir neşriyatta
yayımladılar.”
İLAÇ ARAŞTIRMALARI İÇİN 3. DÜNYA ÜLKELERİ SEÇİLDİ: Yine beyindeki elektrik dalgalarını
ölçmek için kullanılan elektroansefalografi (EEG) adlı cihazı Türkiye’ye getirerek "hastalara
hizmet etmek" istemişti. Bu vakfın kağıt üzerinde kalmadığı yetmişli yıllardan başlayarak
Türkiye’de faaliyete geçtiği anlaşılıyor. Yine bazı ilaçların etkileri üzerine hastalarda denemeler
yapıldığı da Çığ’ın anlatımlarından ortaya çıkıyor: “Biz vakfı açtıktan sonra bir taraftan
araştırmalar yürüyordu, bir taraftan da dışarıdan hasta alıyorduk. Orada laboratuvar var, ucuza
çalışıyoruz, millet bayılıyordu. Bir alt katı da tutmuştuk, her şey çok güzel gidiyordu. Fakat
arada bir kulağıma dedikodular geliyordu.” Bu dedikoduların ayrıntısına inmiyor Muazzez İlmiye
Çığ. Kim bilir belki de 'hastalara' verilen ilaçların ne olduğuyla ilgiliydi... Vakfın bundan sonraki
çalışmalarına geçmeden önce konunun ABD’ndeki geçmişine bakmak gerekiyor.
CIA, LSD ARAŞTIRMALARINI TUTUKLULAR ÜZERİNDE DENEDİ: İkinci Dünya Savaşı’nın
bitimiyle birlikte CIA, bugün ayrıntıları yeni yeni çıkmaya başlayan çok farklı alanlarda
çalışmalar yürüttü. Bunlardan en önemlisi karşı tarafın ajanlarından, diplomatlarından bilgi
almaya dayanan tekniklerdi. CIA, şu sorunun cevabını merak ediyordu: Kişinin davranışlarını,
konuşmalarını yönlendirecek ilaçlar yapılabilir mi? Hayvan deneyleri sonrası karşılarına şu soru
çıktı: Peki, bu ilaçlar nasıl ve kimler üzerinde denenecekti? Çünkü yapılmak istenen deney, son
derece sıra dışıydı. Gönüllü kobayların kullanılmasına imkan yoktu. CIA, kendisine bağlı
laboratuvarların bu isteğine kolay bir yol buldu. Sokaklarda binlerce eroin bağımlısı vardı!
Amerikan hapishanelerinde yüzde 90’ı siyah Amerikalılardan oluşan uyuşturucu bağımlısı
mahkûmları kullanmaya karar verdiler. Ancak bu çalışmalar zamanla dışarıya sızdı ve
soruşturmalar açıldı.
FDA ÇALIŞMALARI YASAKLADI: Çalışmalar için ikinci büyük engelse Amerikan İlaç ve Gıda
Dairesi’nden (FDA) gelmişti. FDA, beyni etkileyecek kimyasal ilaçların insanlar üzerinde
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denenmesini yasaklamıştı. Bu nedenle birçok Amerikan ilaç şirketi çalışmalarını üçüncü dünya
ülkelerinde yapmaya başladı. Turhan İtil’in de bu tür yasaklardan şikâyetçi olduğunu daha sonra
kendisiyle yapılan bir röportajdaki sözlerinden anlıyoruz: “Bir memlekette, tıbbi bulguları
engellemeye çalışıyorsanız, bunun bir güzel yolu da insan haklarını bahane ederek tıbbi
araştırmaları önlemek.”
İTİL ‘BİR VASITA’ İLE ASKERİ CUNTAYA ULAŞTI: 12 Eylül Darbesi’nin ardından yine Muazzez
İlmiye Çığ’ın anlatımlarına göre, "memleketi için bir şeyler yapmak isteyen" Turhan İtil, dönemin
askeri cuntasına “bir vasıta” ile ulaşmıştı. Yapılmak istenen çalışmada İtil, şunları amaçlıyordu:
“Turan, ‘ben ne yapabilirim’ diye düşündü. ‘Bu genç çocuklar nasıl teröre bulaştılar, bunların
psikolojisini araştırabilirim’ dedi. Daha sonra Turan buraya geldi. O zaman Evren Paşa ve Milli
Güvenlik Kurulu var. Bir vasıtayla kurula gidip, yapmak istediği araştırmayı anlattı. Meğer
askerler daha 1977 yılında böyle bir araştırmaya başlamışlar.”
TÜRKİYE’DE İLAÇLAR DENENDİ Mİ?: Şüphesiz bu araştırmaların yapılacağı denekler
cezaevlerindeki siyasi tutuklular olacaktı. Peki yapılmak istenen yalnızca bir 'anket çalışması'
mıydı? Yoksa Turhan İtil’in esas çalışma alanı olan beyne etki eden ilaçlar bu araştırmalarda
kullanıldı mı? “Neden teröre bulaşıyorlar” sorusu üzerine geniş kapsamlı bir çalışma yapıldığını
bizzat çalışmaya katılanların anlatımlarından biliyoruz. Dönemin siyasi tutukluları arasında bu
konuda çok sayıda tanıklık olduğunu da biliyoruz. Son olarak Türk Tabibleri Birliği üyesi, İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Şahin, 12 Eylül’ün
30. yılı nedeniyle Türkiye Psikiyatri Derneği’nin yayın organına yayınlanan yazısında HZİ
Vakfı’nın “insanlık ve etik dışı araştırmalar yaptığını" belirtiyor, işkence iddiaları ile ilgili
görüştüğü bazı tutukluların bunu teyit ettiğini aktarıyordu.
5 BİN KİŞİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILDI: Onun verdiği bilgilere göre, araştırmalar HZİ
Vakfı’ndan Turan İtil tarafından 5 bin kişi üzerinde yapılmıştı. İtil kendisiyle yapılan ender
röportajlardan birinde 1985 yılında Nokta Dergisi’ne araştırma sonuçlarına ilişkin şunları
söylüyordu: “Bunların elinde olmayan bir şey var, içgüdüleri var, bunu anlayabilmek için iki
tanesini görmeniz kafi, üç taneye gerek yok. Öyle bir şey ki, bunlar, buluttan nem kapan
insanlar, kendileri de bilmiyorlar, kontrol edilemeyen bir kızgınlıkları var. Terörist olmasalardı
da katil olurlardı. Uluslararası bir araştırma yaptık, Türkiye’nin çeşitli hapishanelerindeki
teröristlerle görüştük... Bir de en iyi ilaç yaştır. Kimse 40 yaşından sonra terörist olmaz. O halde
40’a kadar beklemek gerek. 40 yaşına kadar içeride tutulmaları gerekir. Pahalı bir yöntem ama
idamdan daha iyi.”
TARHAN ARAŞTIRMAYI DOĞRULADI: Bu araştırmaya ilişkin Ayhan Songar’la çalışmış Nevzat
Tarhan’ın da bir tanıklığı var. Tarhan kendisinin bu çalışmalara katıldığına ilişkin iddiaları
reddediyor. Ancak Ayhan Songar’ın bulduğu sonuçları kendisinin de bulunduğu sohbet
ortamlarında açıkladığını söylüyor: “Araştırmanın sonuçlarına göre sağcılar geri zekalı,
solcularsa anti sosyal ve psikopat çıktı." Yine Tarhan’ın anlatımlarına göre araştırma sonuçları
Harbiye Orduevi’nde Genelkurmay'a bir sunumla aktarılmıştı. Peki, ABD’de CIA’in hayat kadınları,
uyuşturucu bağımlıları ve mahkûmlar üzerinde denediği bilinen bu ilaçlar, Türkiye’de de
denenmiş miydi? Burada HZİ Vakfı’nın araştırmalarında "kobay" olan tutukluların anlatımları
dışında bazı psikiyatristlerin dönemin “ruhundan” etkilenerek yaptıkları açıklamalar da var
elimizde.
SORGUDA İŞKENCE YERİNE İLAÇ TAVSİYE EDİLDİ: Güneş Gazetesi’nde 12 Aralık 1987 yılında
yayınlanan bir haberde Dicle Üniversitesi’nden psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Balcı'nın bir
açıklaması yer alıyordu. Tutuklulara işkence yapıldığını son derece doğal bir şekilde kabullenen
bu akademisyen, kendince daha “insani bir yöntemi” tavsiye ediyordu: “Sorgulamalarda işkence
yerine, insanda otokontrolü kaybettiren ve yaşanan olayları hatırlattıran Sodyum Pentothal
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adlı ilaç kullanılmalı”ydı... Yine dönemin sağcı-muhafazakâr Tercüman Gazetesi’nde emniyette
işkence yapıldığı iddiaları ret edilirken, işkence yerine “Ankara’da sorgulanan iki şahsa Sodyum
Pentothal” verildiği açıkça yazılmıştı. Yani işkence yapılmıyordu, ilaç veriliyordu.

SUNUMLAR CIA VE ORDUYA YAPILDI: Turan İtil ve Ayhan Songar ikilisinin yaptıkları
araştırmalar sadece bir yerlerde yayınlanmak üzere yapılmadı. Zaman zaman dönemin en üst
düzey devlet yetkililerine sunumlar yaptılar. 1983 yılında Harbiye Orduevi’nde “Uluslararası
Terörün Çağdaş Yönleri” adlı bir seminer düzenlediler. Yine 1985 yılında “Türkiye’de Teröristlerin
Rehabilitasyonu” başlıklı bir panel düzenlendi. Katılımcılar arasında Turan İtil ile yakın dostluğu
bilinen CIA İstasyon şefi Paul Henze, Orgeneral Necdet Öztorun, dönemin İstanbul Valisi Nevzat
Ayaz vardı. Bilinen şey, bu sunumlardan sonra Türkiye cezaevlerindeki siyasi tutuklulara yönelik
yeni uygulamaların başladığıdır. Mamak, Metris hatta Diyarbakır cezaevlerindeki
uygulamaların bu seminerler ile yakın ilişkisi olduğuna ilişkin iddialar da dillendirildi.
ÇIĞ: BİLİM BÖYLE İLERLİYOR: Fakat Amerika’da olduğu gibi Türkiye’de de sistemin içinden ve
dışından bu yöntemleri ifşa edenler çıktı. Çalışmalarda yer alan bir kadın akademisyen,
gazetecilere “Amerika’da kullanılması yasak olan ilaçların hastalara ve tutuklulara” verildiğini
sızdırmıştı. Çığ’a göre bu açıklamanın tek sebebi "bu kadının Ayhan Songar ile kişisel
çatışması"ydı. Bu haberler Cumhuriyet Gazetesi’nde ve Nokta Dergisi’nde 1985 yılından sonra
yayınlanmaya başladı. Çığ, hastaların “kobay” olarak kullanıldıklarını bilmedikleri şeklindeki
iddiaya da cevap vermişti. Çığ, bu araştırmaların yapıldığını kabul ediyor ancak "her şeyin kuralına
uygun olduğunu" söylüyordu. Ona göre hastalar “gönüllünün rızası olduğuna dair imza alınması
dahil” bütün haklara sahiptiler. Çığ, yapılan yayınlar konusunda İlhan Selçuk’u suçladı.
Cumhuriyet gazetesinin Mart 1985'de “Toplum ve Hekim” sayfalarında konu hem İtil’in hem
Muazzez İlmiye Çığ’ın açıklamalarına cevap olarak dönemin saygın bilim insanları tarafından ele
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alındı. Dönemin Türk Tabipler Birliği başkanı Prof. Dr. Nusret Fişek bu ilaç denemelerinin
yasadışı olduğunu belirterek şu açıklamayı yapmıştı: “Bayan Çığ beyanatında 'maddi karşılık
uğruna fedakârlık yapan insan çok' diyor. Bu, fukaralığın sömürüsü anlamına gelir ve böyle bir
deney tıp meslek ahlakına aykırıdır. İkinci sorun ise hükümetin, insanlar üzerinde deney
yapabilmeleri için bilim adamlarına izin veren bir komite kurmamış olmasıdır. Bu durumda
karar, bilim adamlarının bilgi ve vicdanlarına kalmaktadır."
VAKIF BOMBALANINCA ABD'YE DÖNDÜ: Bütün bu tartışmalar Dev-Sol’un, HZİ Vakfı’nın
İstanbul Mecidiyeköy’deki merkezini basması ile son buldu. Turan İtil bu baskından sonra
Amerika’ya döndü. Amerikan Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir psikoloji merkezinin başına getirildi.
Orhan Gökdemir’in bu konuda “sol.org’da” yayınlanan bir yazısında dediği gibi bütün bunlar
unutuldu, hepsi birer saygın bilim insanı kimliğine büründüler. Turan İtil, 2014’de 90 yaşında
öldü. Yine bu araştırmalarda yer alan Ayhan Songar ise Nevzat Tarhan öncülüğünde her yıl
üniversitelerde düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Muazzez İlmiye Çığ, 90’lı yıllardan sonra yazdığı
kitaplardan dolayı "dünyanın en ünlü Sümeroloğu ve aydın Cumhuriyet kadını" olarak yaşıyor.
Turan İtil hakkındaki tek soruşturma Ülkü Ocakları davasında tutuklanan Küçükizsiz'in şikayeti
ile açıldı ancak sonuçsuz kaldı.
AÇILAN TEK SORUŞTURMA SONUÇSUZ KALDI: Bu konuda açılan tek dava ise 12 Eylül’de
gözaltına alınan bir ülkücüye ait. Mamak’da “mengele” olarak adlandırdıkları işkencelerde
bulunmuş doktoru bir televizyon programında gören Recep Küçükizsiz, hemen bu kişi hakkında
suç duyurusunda bulundu. Küçükizsiz, Turan İtil’i tanımıştı ve kendilerine işkence yapan ekipte
olduğunu söylüyordu. Ama bu soruşturmadan bir sonuç alınamadı. Sadece tarihe bir kayıt
düşülmüş oldu. Nevzat Tarhan’ın da Ayhan Songar ile olan yakınlığı nedeni ile bu ekibin içinde
olduğu iddiaları basında yer aldı. Ancak kendisi bunları kesin bir dille reddetti. Bugün onun
hakkında duyduğumuz son gelişme ise Sedat Peker’in psikolojik savaş yöntemleri hakkında
SADAT’a yardım ettiği iddiası. Peker, onun "SADAT’ın ortağı" olduğunu gösterdiğini belirttiği
belgeleri de yine sosyal medyadan yayınladı. Toplumsal hareketlere karşı CIA eliyle başlayan
olaylar zincirinin bugün de farklı şekillerde varlığını sürdürdüğünü ise yine bu açıklamalardan
anlıyoruz...
https://www.gazeteduvar.com.tr/ciaden-sadata-ozel-harp-taktikleri-haber-1540080
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EK:6

18.11.2021

Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına
ret!
Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazı yürütmesini durdurma kararı aldı!
Kararda "Sözleşmeden çekilme kararı hukuka uygundur" ibaresi yer aldı.

1 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından
CHP, kararın TBMM olmadan verilmesini hukuka aykırı bulduğunu açıkladı. İstanbul
Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle birlikte harekete geçen muhalefet, sözleşmenin feshine itiraz etti.
Hukuka aykırı bir feshedilme olduğu iddiasıyla Danıştay'a CHP'li vekiller ve siyasetçiler
tarafından yapılan 220'ye yakın başvuruyla ilgili karar açıklandı.
HUKUKA AYKIRI GÖRÜLMEDİ, TÜM İTİRAZLAR REDDEDİLDİ
Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin hukuka uygun olduğu kararına vardı.
Danıştay 10. Dairesi'nin İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşıdığı dosyada tüm itirazlar oy
çokluğuyla reddedildi. Danıştay 10. Dairesi’nin çekilme kararının yürütmesinin durdurulmasının
reddi yönünde verdiği karar kesinleşti. Bu karar sonrası Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden
çekilmesine
dair
Cumhurbaşkanı
kararı
uygulanmaya
devam
edecek.
İstanbul Sözleşmesinden çekilmenin hukuka uygun olduğu kararına varıldı
"SÖZLEŞME CUMHURBAŞKANINA FESİH YETKİSİ VERİYOR"
Danıştay’ın kararında, sözleşmenin 80. maddesinin yürütme organına yani Cumhurbaşkanına
fesih yetkisi verdiği vurgulandı.
ANAYASA'YLA DESTEKLENDİ
Anayasa’nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin
Cumhurbaşkanına ait olduğu kaydedildi.
https://beyazgazete.com/haber/2021/11/18/danistay-dan-istanbul-sozlesmesi-itirazina-ret6317567.html
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EK:7
TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
36. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO
KARAR NO
HAKİM
KATİP
DAVACI
VEKİLİ
DAVALI

: 2021/263 Esas
: 2021/10
: ARSLAN 193660
: Murat POLAT 168987
: MEHMET ALKAN - 27581200308 Ostim Mah. 1317 Cad. No:5B
iç Kapı No:22 Yenimahalle/ ANKARA
: Av. MEHMETCAN KÖMÜR - [16479-74178-44543] UETS
: ABDURRAHMAN DİLİPAK - Bahçelievler Mah. Ayla Sok No:
15/8 Üsküdar/ İSTANBUL
: Av. SALİH DöĞücü - [16591-95670-58718] UETS
: Tazminat (Manevi Tazminat)
: 11/06/2019
: 07/09/2021

VEKİLİ
DAVA
DAVA TARİHİ
KARAR TARİHİ
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH
: 21/09/2021

Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat (Manevi Tazminat) davasının yapılan açık
yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; dava dışı Halil Öztürk'ün 01/11/2017 tarihinde
twİtter hesabından, müvekkilinin Cumhuriyet Halk Partisine katılımına ilişkin fotoğrafı eşliğinde
"Fetö'cü olduğu için TSK'dan atılan Yarbay Mehmet Alkan CHP'ye üye oldu. CHP, terörün hücre
evine mi dönüyor şeklinde hakaret içeren tweet attığını, davalının bu paylaşımı kendi hesabından
retweet yaparak olduğu gibi paylaşım yaptığını, yapılan şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığının 2019/55079 sayılı dosyası ile yürütülen soruşturmada 11/04/2019 tarih ve
2019/41042 karar sayılı karar ile Kovuşturmaya Yer Olmadığına ilişkin karar verildiğini, davalının
müvekkiline yönelik onur, şeref ve saygınlığını rencide edici eylem ve söylemleri nedeniyle fazlaya
ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla olay tarihi olan 07/11/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal
faiziyle birlikte 5.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine, yargılama gideri ve vekalet
ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
CEVAP: Davalı cevap dilekçesinde özetle; Halil Öztürk isimli Cafe Siyaset isimli haber portalının
sahibi ve yöneticisi olan gazetecinin twitter hesabında yaptığı paylaşımı kendisinin retweet
yaptığını, yapılan paylaşımda FETÖ cü olduğu için TSK'dan atılan Yarbay Mehmet Alkan
denildiğini, davacının paylaşımın yapıldığı tarihlerde FETÖ soruşturmaları geçirdiğini, kendisinin
KHK ile ihraç edildiğini, bu ifadenin FETÖ'cülük ile suçlama değil durum tespitinden ibaret
olduğunu, davacının
CHP'ye üye olmasından dolayı böyle bir kişi CHP'ye üye oluyor demeninde suç olmayacağını,
zira sözün asıl muhatabının davacı değil CHP olduğunu, davanın reddini talep etmiştir.
GEREKÇE: Dava manevi tazminat davasıdır.
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Taraflarca bildirilen tüm deliller toplanmış, sosyal ekonomik durum araştırmaları yapılmıştır.
Dava sosyal medya platformunda yapılan paylaşımdan dolayı kaynaklanan manevi tazminat
davasıdır. Davacının davalıya yönelik olarak "FETÖ'cü olduğu için TSK'dan atılan Yarbay Mehmet
Alkan CHP'ye üye oldu, CHP terörün hücre evine mi dönüyor?” şeklindeki başka bir hesaptan
yapılan tweeti retweetlediği tartışmasızdır. Tartışma konusu olan söz konusu paylaşımın
davacının kişilik haklarını ihlal edip etmediği yönündedir.
Her ne kadar davalı taraf doğrudan doğruya bu gönderiyi yazmamış olsa da söz konusu
gönderiyi paylaşarak bu fikre katıldığını örtülü olarak beyan etmektedir.
Söz konusu gönderi incelendiğinde davacının içinde bulunduğu süreç sebebiyle TSK'dan atıldığı
ancak davacının FETÖ'cü olduğunun kast edilmediği, davacının FETÖ örgüt üyesi olması ihtimaline
binaen de CHP'nin terörün hücre evi olup olmadığı yönünde soru sorulduğu anlaşılmaktadır.
Buradan davacının doğrudan terör örgütü üyesi olduğu yönünde bir çıkarımda bulunmak oldukça
güçtür. Zira davalı burada davacının böyle olduğunu belirtmemekte, böyle olma ihtimalinin
mevcut olmasına yönelik sorgulama yapmaktadır.
Ayrıca gözetilmesi gereken diğer bir husus, davalının gazeteci olduğudur. Basın hürriyeti
çerçevesinde, davalının gerçek, güncel ve duyurulmasında kamu yararı olan bir olayı
haberleştirmesi, bu konuda beyanda bulunması mesleğinin doğal bir sonucudur. Bir olayın gerçek
olması demek görünüşte gerçeklik anlamına gelmekte olup bu hususun yargı mercileri yahut idari
makamlarca doğrulanmasının gerekmediği anlamına gelmektedir.
Bir diğer gözetilmesi gereken husus da gönderinin paylaşıldığı tarihte davacının Cumhuriyet
Halk Partisi üyesi olduğudur. Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi siyasi bir oluşum olup,
davacının bu partiye üye olması demek, ileride milletvekili yahut bakanlık statülerine yükselmek
istediği yani siyasi bir kariyer planladığı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla davacının siyasi bir
kişiliği de bulunmaktadır.
Tüm bunlar gözetildiğinde gönderinin basın ve ifade hürriyeti kapsamında kaldığı, ayrıca
davacının siyasi bir kişilik olması sebebiyle bu tür eleştirilere katlanma eşiğinin daha yüksek olması
gerektiği, böylece davacıya yöneltilen bu sözlerin manevi zararlarına yol açmayacağı kanaatine
varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir. HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1 -Davanın REDDİNE,
2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 59,30 TL'nin TL'nin peşin alınan 85,39 TL'den
mahsubu ile fazla yatan TL'nin karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,
3-Davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T gereğince hesap ve takdir olunan
4.080,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, davalı tarafça yapılan 6,40 TL masrafın
davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
5-Gider avansından artan kısmın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
Dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalı vekilinin yokluğunda verilen karar, gerekçeli kararın
tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf
yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 07/09/2021

58

EK:8 / A
T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
4. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2018/2395
KARAR NO : 2020/1339
T Ü R KM İ L L E T İA D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
KATİP

: SÜLEYMAN MURAT KAYA(37504)
: NECMİ YILMAZ(124721)
: MUHAMMET MURAT KIYMAK(165863)
: NURAN DEMİRÖZ(96957)

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ
: İSTANBUL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ
: 20/09/2018
NUMARASI
: 2018/89 -2018/439
DAVACI
: MEHMET ŞANAR YURDATAPAN - -21428149966
VEKİLİ
: Av. BARAN KAYA
DAVALI
: RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ
: Av. AHMET ÖZEL- Tozkoparan Mah. Haldun Taner Sok. No: 27 K.4
D.14 Alparslan İş Merkezi, Merter Güngören/ İSTANBUL
DAVANIN KONUSU : Tazminat (Basın yoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan )
İSTİNAF KARAR TARİHİ : 17/12/2020
KARAR YAZIM TARİHİ : 18/12/2020
Yukarıda yazılı ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş
olmakla HMK' nın 353.maddesi uyarınca dosya incelendi,
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının söz yazarı, sanatçı ve insan hakları
savunucusu olduğunu, müzik eserleri alanında önemli eserler ürettiğini, sanatçı ve insan
hakları savunucusu olan davacının da aralarında bulunduğu akademisyen, milletvekili,
yazar gibi çeşitli meslek gruplarına mensup 170 kişinin Afrin'e düzenlenen operasyonlar ile
ilgili olarak görüşlerini dile getiren taleplerini TBMM üyelerine ileterek kamuoyu ile de
paylaştıklarını, ancak davalının 28.01.2018 tarihinde AKP Çorum İl Kongresi'nde konuşurken
"İsminin önünde profesör yazan, doçent yazan, kendini gazeteci, yazar, sanatçı, siyasetçi
diye adlandıran birilerinin ne için bu operasyonlardan rahatsız olduğunu
bilemiyorum,.....hainler,.......ve ahlaksızlar ve adiler,.....profesör olsan ne yazar, doçent
olsan ne yazar, sanatçı olsan ne yazar? Siz sözde sanatçısınız." şeklinde davacıyı da hedef
alan sözler söyleyerek hakarette bulunduğunu, yapılan eylemin kişilik haklarına saldırı
olduğunu, bir yurttaş olarak temsilcisi TBMM üyelerine ülkeyi ilgilendiren bir olay ile ilgili
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görüşlerini bildiren davacının hakarete uğramasının aslında kamu yararını bir yana bırakın
anayasal ve kamusal hakların kullanılmasına karşı tahammülsüzlüğün gözler önünde olduğunu,
sarfedilen "hain, ahlaksız, adi, sözde sanatçı" sözlerinin hakaret oluşturup eleştiri sınırlarını
aştığını, onur kırıcı ve küçük düşürücü sözler olduğunu, davacının itibarını zedelediğini,
cumhurbaşkanının bu konuda sorumsuzluğunun olmadığını, kişisel bir fiil olduğundan
sorumluluğunun tam olduğunu beyanla, TBK 58.maddesi uyarınca davalının sözlerinin
davacının kişilik haklarına hukuka aykırı bir saldırı olduğunun tespitine, davalı tarafından
1,00TL manevi tazminatın davacıya ödenmesine ve verilecek kararın ulusal düzeyde yayın
yapan bir gazetede yayınlanmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde; davanın haksız olduğunu, matufiyet şartının
bulunmadığını, bu nedenle davanın usulden reddi gerektiğini, davalının kamusal görev ifa
ettiğini ve görevi dolayısıyla dile getirdiği sözlerin fikir özgürlüğü kapsamında
değerlendirilmesi gerektiğini, bu nedenle esastan da davanın reddi gerektiğini, davacının
imzasının bulunduğu metnin hatırlanmasında yarar olduğunu, ".....Türkiye'ye bir tehditte
bulunmayan, Suriye toprağı olan Afrin'e silahlı müdahalenin bölgemize ve ülkemize barış ve
güvenlik değil, daha büyük sorunlar, yıkım ve acı getireceğini, Kürt yurttaşlarımızı da yürekten
yaralayacağını biliyoruz. Ortadoğu'yu bir vekalet savaşları cehennemine çevirmiş olan yabancı
devletlerin oradaki askeri varlıkları bile uluslararası hukukun ihlali iken onların arasına
katılmak gibi bir niyet ve bu yönde atılacak adımlar ülkemizi sadece hüsrana uğratacak, on
yıllarca telafisi mümkün olmayacak toplumsal, siyasal, ekonomik ve insani kayıplara yol
açacaktır. Yurttaş kimliğimiz ve sorumluluğumuzla halkımızın ve tarihin önünde siz yetki
sahiplerini uyarıyor, sesimize kulak vererek sağduyulu davranmaya, savaşı derhal durdurmaya
ve sorunu diyalogla çözmeye davet ediyoruz." şeklinde yazıldığını, davalının da 28.01.2008
tarihli Ak Parti Çorum 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın bir kısmını
"Zeytindalı Harekatı"na karşı çıkan bir grup kişinin imzaladığı yukarıda yazılı metne
tepkisini dile getirdiğini, davalının görevi gereği yaptığı kamu yararı teşkil eden her türlü
konuşmanın ifade özgürlüğü çerçevesinde ve dokunulmazlık kapsamında olduğunu,
davacının konuşmanın hiçbir yerinde isminin zikredilmediğini ve ona doğrudan bir
söylem olmadığını beyanla matufiyet şartı gerçekleşmediği için öncelikle usulden ve
sözlerin hakaret olarak nitelendirilememesi nedeniyle esastan davanın reddine karar
verilmesini talep etmiştir.
İlk derece mahkemesince; "Davacının davasının REDDİNE, " karar verilmiştir.
Verilen karara karşı davacı vekilince istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.
Davacı vekili istinaf dilekçesinde; davaya konu sözlerin mektubu imzalayanlara
söylendiğinde bir tereddüt bulunmadığından, davacı tarafından imzalanan mektup yönüyle
söylenen sözler bakımından matufiyet şartının gerçekleştiğini, söylenen sözlerin kişilik
haklarını zedeler nitelikte olduğunu beyan ederek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :
İstinaf sebepleri ile bağlı kalınarak yapılan incelemede:
Dava; kişilik haklarına saldırı iddiasına dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. İlk
derece mahkemesince davanın reddine karar verilmiş, karar davacı tarafça istinaf edilmiştir.
Dosya kapsamına göre davacı akademisyen olup, çok sayıda öğretim görevlisi ile
birlikte kamuoyunda barış çağrısı olarak bilinen bildiriyi imzalamış olduğu, davalının
Cumhurbaşkanlığı görevini ifa edip, çeşitli toplantılarda ve açılış törenlerinde yapmış olduğu
konuşmalarda bu bildiriyi imzalayanları eleştirdiği anlaşılmıştır.
Davalının siyasi bir kişiliğinin bulunduğu tartışmasızdır. Bir akademisyen olan
davacının ise olağan koşullarda siyasi bir kişiliğinin olmadığı, ancak davalının eleştirilerine
konu olan bu içerikte bir bildiriye imza atması nedeniyle, aslında mevcut hükümete yönelik
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siyasi eleştiride bulunduğu ve bu şekilde kamuoyundaki tartışmaların başlamasına neden
olması nedeniyle davalının siyasi eleştirilerine katlanması gerektiği açıktır. Buna göre
yapılan değerlendirmede, davacının dava dışı kişilerle beraber imzalamış olduğu barış
çağırısına davalının ifa ettiği görev nedeniyle bildiri metinleriyle ilgili olarak yapmış olduğu
açıklamaların görev gereği olduğu, açıklamalarda matufiyet olgusunun bulunmadığı,
söylenen sözlerin de ülkenin mücadele verdiği terör olayları nedeniyle bildirinin eleştirisi ve
değerlendirilmesi niteliğinde olduğu, hukuka aykırılık olgusunun gerçekleşmediği
anlaşılmakla; dosya kapsamı, delil durumu, ilk derece mahkemesi kararında mahkemenin vakıa
ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum
bulunmamasına göre, davacı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince ( bu yönde dairemizce incelenen aynı
mahiyetteki 2017/1472 esas-2017/1504 karar) esastan reddine karar verilerek, aşağıdaki
şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1- İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin20/09/2018 tarih, 2018/89 Esas -2018/439
Karar sayılı kararına karşı davacı vekili tarafından yapılan istinaf başvurusunun HMK
353/1/b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,
2-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli 54,40-TL maktu istinaf karar ve ilam
harcından, davacı tarafından peşin yatırılan 35,90-TL harcın mahsubu ile bakiye 18,50-TL
harcın davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,
3-İncelemenin duruşmasız olarak yapılması nedeniyle avukatlık ücreti takdirine YER
OLMADIĞINA,
4-Yasa yoluna başvuran davacı tarafından yapılan giderlerin üzerinde bırakılmasına,
5-HMK'nın 359. Maddesinin 3. fıkrası gereği karar kesin nitelikte olduğundan kararın
taraflara tebliği işleminin ilk derece mahkemesi tarafından yapılmasına,
HMK. m. 353/1-b/1 hükmü uyarınca, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda ve
HMK. m. 362/1-a mad. gereğince, miktar itibariyle kesin olmak üzere oy birliğiyle karar
verildi.18/12/2020
Başkan 37504
E-imzalıdır

Üye 124721
E-imzalıdır

Üye 165863
E-imzalıdır

Katip 96957
E-imzalıdır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Çorum 6. Olağan İl Kongresi’nde Konuştu
https://www.akparti.org.tr/haberler/cumhurbaskani-erdogan-corum-6-olagan-il-kongresi-nde-konustu/

28-01-2018
Erdoğan, "Kendi şehrinde aziz dostum, yol ve dava arkadaşım yiğit insan Erol
Olçok'u ve onun ciğer paresi Abdullah Tayyip'i rahmetle yad ediyorum. Onlar, 15
Temmuz gecesi 'mesele vatansa gerisi teferruattır' diyerek bir ok gibi ileri
atıldırlar." diyerek başladı.

(…)
"YEMEMİŞ, İÇMEMİŞLER BİR SÜRÜ HEZEYANIN ALTINA İMZA ATMIŞLAR"
AK Parti teşkilatlarıyla gurur duyduğunu, bunun için Allah'a hamd ettiğini belirten Erdoğan,
şu değerlendirmelerde bulundu: "Kardeşlerim, İsminin önünde profesör yazan, doçent
yazan, kendini gazeteci, düşünür, sanatçı, siyasetçi diye adlandıran birilerinin niçin bu
operasyonlardan rahatsız olduğunu açıkçası bilemiyoruz. Neymiş, bunlar savaş karşıtıymış,
neymiş bunlar bölgede çatışma istemiyormuş, neymiş Türkiye'nin sınırlarını korumasının
yolu YPG terör örgütüyle sulh içinde yaşamasından geçiyormuş. Yememiş, içmemişler bunun
gibi bir sürü hezeyanın altına imza atmışlar. Sonra da utanmadan bunu milletvekillerine
göndermişler. Ya adama sormazlar mı 'Şimdiye kadar aklınız neredeydi?' diye. Madem
çatışma istemiyorsunuz, terör örgütü son bir senede 700 defa ülkemize saldırırken siz
neredeydiniz be? Kan dökülmesine karşısınız da bölücü örgüt Suriye'de girdiği her yerde
onbinlerce insanı vahşice katlederken niye sizin gıkınız çıkmadı be.
Terör örgütü çukur eylemleri ve bombalı barikatlarla bölgedeki vatandaşlarımızın hayatını
zindana çevirirken sözde profesörler, sözde doçentler, sözde sanatçılar siz neredeydiniz ya?
Siz ne vicdansızsınız ya. Profesör olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Doçent olmak
size ayrı bir değer mi kazandırıyor? Sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Benim
vatandaşımın canına kast edecekler, onları öldürecekler, siz hala kalkacaksınız, 'Yok biz
savaş istemiyoruz, barış istiyoruz'... Barış, kanla tesis edilmez. Bunlar bunu yaptılar. Madem
barış seversiniz, niçin bölücü terör örgüt mensupları, ailelerinin gözü önünde polislerimizi,
askerlerimizi, güvenlik korucularımızı şehit ederken üç maymunu oynadınız? Hainler, niye
üç maymunu oynadınız? Neden öğretmenler, imamlar, sokakta yürüyen vatandaşlar,
Aybüke Hoca, bir bayan, genç bir öğretmenimiz şehit edilirken... Vicdansızlar, niye sesiniz
çıkmadı? Necmettin öğretmenimiz şehit edilirken... Vicdansızlar, niye sesiniz çıkmadı.
Polislerimiz, askerlerimiz şehit edilirken niye sesiniz çıkmadı?"
"ELİMİZDE BU TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ÇOK KİŞİ VAR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin kanının yerde kalmayacağına dikkati çekerek, şu ifadeleri
kullandı: "Dün akşam şu anda teröristlerin elinde olan bir kardeşimizin eşini aradım. Bana,
'Cumhurbaşkanım eşim canlı veya şehit, ne olur beni onlara verin, onlar eşimi bana versinler'
dedi. 'Biz her türlü adımı atıyoruz. Elimizde bu terör örgütünden çok kişi var, görüşmelerimizi
yapıyoruz' dedim. Biz ne yapacak yapacak inşallah ulaşacağız. Biraz sabırlı olun. Benim canlı
veya şehit kardeşimin eşi bunu düşünürken be ahlaksızlar, be adiler, siz ne konuşuyorsunuz
ya? Siz bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Profesör olsan ne yazar, doçent olsan, sanatçı
olsan ne yazar. Siz sözde sanatçısınız. Biz burada konuşmayacağız da nerede konuşacağız.
Burası sözün bittiği yerdir, bu böyle bilinsin."
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Erdoğan, söz konusu kişilerin bugüne kadar bölücü terör örgütünün evlerinden kovduğu
Suriyeliler için bir araya gelip herhangi bir açıklama yapmadığına değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşlere yer verdi: "Hem bunların hiç birisini yapmayacaksınız
hem de çıkıp utanmadan, arlanmadan bugün bize barıştan, adaletten bahsedeceksiniz. Biz,
barış konusunda bizimle yarışa çıkabilecek bir yiğit göremiyoruz. Bunların yaptığı
riyakarlıktır, sahtekarlıktır. Daha doğrusu fikir soytarılığıdır. Bunun adı teröristlere canlı
kalkan olmaktır. Sözüm ona barış severlik adı altında, bölücü terör örgütüne yardakçılık
yapanlar ancak bu şekilde sıfatlandırılabilir. Bunların asıl derdi güvenlik güçlerimizin
sınırlarımız ötesinde birer birer tepelediği insanlık düşmanı teröristlere, ülkemiz içinden kol
kanat germek, destek vermektir. Ancak ne kadar yırtınırsa yırtınsınlar,
beyhudedir. Kardeşlerim, Nasıl Cerablus ve El-Bab'daki teröristler yok olmaktan
kurtulamamışsa, Afrin'deki, Münbiç'teki teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan
kaçamayacaklardır. Ülkemizin güney sınırı terörden arındırılıncaya, ülkemiz sınırları içinde tek
bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Gizli, açık hiçbir tehdit hiçbir baskı
bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamayacaktır."
"HİÇBİR VATANDAŞIMIZI DIŞLAMAK GİBİ BİR LÜKSÜMÜZ YOK"
Erdoğan, ülkenin içeride ve dışarıda yürüttüğü çok yönlü mücadelenin mesuliyetlerini
ağırlaştırdığını, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde AK Parti kadrolarına çok önemli
görevler düştüğünü belirtti. Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden varsa kırık kalpleri tamir
ederek vatandaşların tamamını kucaklayarak yoğun bir çalışmanın içine girmeleri gerektiğini
vurgulayan Erdoğan, "Bizim boş geçirecek tek bir anımız yok. Bizim hiçbir vatandaşımızı
dışlamak gibi bir lüksümüz yok. AK Parti, herhangi bir meşrebin, hizbin veya kökenin değil,
milletin partisidir. AK Parti, ülkemizi 2023 hedeflerine, ardından da 2053 ve 2071 vizyonuna
taşıyacak yegane harekettir.” diye konuştu.
"TANKLARLA, TOPLARLA, HELİKOPTERLERLE PEŞLERİNDEYİZ"
2019 seçimlerinde Çorum'dan yeni rekorlar ve başarılar beklediğini ifade eden Erdoğan,
Çorumluların samimiyetine inandığını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin bütün etnik gruplarıyla tek
millet olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.
Ülkemizi bölme gayreti içine girenlere sesleniyorum. Bak F-16 olur, Cudi'ye, Tendürek'e,
Kandil'e ineriz, mağaralarına ineriz ve nerede saklanırlarsa saklansınlar orada yakalarız.
Tanklarla, toplarla, helikopterlerle peşlerindeyiz. Bugün olduğu gibi. Ya çıkmış birisi de 'Siz bir
delikli namlu yapamazsanız, teröristlerin karşısında ne yaparsınız?' diyor. Kim bu duydunuz
mu? Ana muhalefetin başındaki zat. Bu ülkede artık bu devlet, bu hükümet ne yapıyor farkında
değil ya. Şu anda ey Kemal efendi. Şu obüsler, fırtınalar var ya, onlar bu ülkede yapılıyor
elhamdülillah. Şu anda namlu derken şöyle bir lütfedersen sana bildireyim. O namlular nerede
yapılıyor, sen de istifade edersin. Sana da bir tane hediye ederler. Olur ya lazım olur bir gün.
Çok daha iyileri. Artık İHA ve SİHA yapan bir Türkiye var. Bunu yoldaşların, kol kola omuz omuza
dolaştıkların biliyor da sen bilmiyorsun. Partinin içindeki milletvekilin de biliyor da sen
bilemiyorsun. Şu anda bölgede bütün o dağlarda SİHA ve F-16 ile oraları bombalıyoruz."
Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, coşkularından dolayı partililere teşekkür etti.
Kongrenin gerçekleştirildiği salonda üzerinde 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu ve
"15 Temmuz'un unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz, dönmeyi düşünmediler" ifadesinin yer aldığı
pankart ile "Yurdumuz oldu Çorum eli, çok göresimiz geldi seni, Reis'im hoş geldin heri" ve "Amin desin
hep birden yiğitler, Allahuekber, gökten şehitler" şeklindeki pankartlar dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ
tarafından hediye takdim edildi.
Kongreye, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Mahir
Ünal, Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri, belediye başkanları da katıldı.
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170’i aşkın aydından Afrin mektubu
24 Ocak 2018
https://www.evrensel.net/haber/344018/170i-askin-aydindan-afrin-mektubu
170’i aşkın aydın Afrin operasyonunun durdurulması, sorunların diyalogla çözülmesi
talebiyle milletvekillerine mektup gönderdi.

Aralarında eski bakan, milletvekili, yazar, aydın, yönetmen, oyuncu, senarist, gazeteci,
demokratik kitle örgütü ve kadın kurumları temsilcilerinin bulunduğu 170’i aşkın isim, Afrin
operasyonunun durdurulması, sorunların diyalogla çözülmesi için imzaladıkları mektubu
Meclis'teki tüm milletvekillerine e-posta yoluyla gönderdi.
Zülfü Livaneli, Rakel Dink, Fatma Bostan Ünsal, Gençay Gürsoy, Levent Tüzel, Ece
Temelkuran, Şanar Yurdatapan, Deniz Türkali, Ertuğrul Günay, Esra Arsan ve Necmiye
Alpay'ın da aralarında olduğu 170 ismin imzasıyla milletvekillerine gönderilen mektup şöyle:
“Biz aşağıda imzası bulunan yurttaşlar, elinizdeki yetki ve taşıdığınız sorumluluk nedeniyle
milyonlarca insanımız adına size sesleniyoruz.
Ülkemizde ve bölgemizde savaş değil sulh ve sükûn istiyoruz. Sınırlarımızı korumanın ve
beka sorunu yaşamamanın en iyi yolunun karşılıklı dostluk ve iyi komşuluk bağlarını
güçlendirmek olduğuna inanıyoruz. Güvenliğimizin milyarlara mâl olan silahlanmayla,
gencecik insanların yaşamı pahasına ve on binlerce aileyi yersiz yurtsuz bırakacak bir savaşla
değil, karşılıklı müzakere ve işbirlikleri üzerinden sağlanacağını, üstelik bunun mümkün
olduğunu, tecrübe ile biliyoruz.
Türkiye’ye bir tehditte bulunmayan, Suriye toprağı olan Afrin’e silahlı müdahalenin
bölgemize ve ülkemize barış ve güvenlik değil, daha büyük sorunlar, yıkım ve acı getireceğini,
Kürt yurttaşlarımızı da yürekten yaralayacağını biliyoruz.
Ortadoğu’yu bir vekalet savaşları cehennemine çevirmiş olan yabancı devletlerin oradaki
askerî varlıkları bile uluslararası hukukun ihlaliyken, onların arasına katılmak gibi bir niyet ve
bu yönde atılacak adımlar ülkemizi sadece hüsrana uğratacak, on yıllarca telafisi mümkün
olmayacak toplumsal, siyasal, ekonomik ve insanî kayıplara yol açacaktır.
Yurttaş kimliğimiz ve sorumluluğumuzla, halkımızın ve tarihin önünde siz yetki sahiplerini
uyarıyor, sesimize kulak vererek sağduyulu davranmaya, savaşı derhal durdurmaya ve sorunu
diyalogla çözmeye davet ediyoruz.
Saygılarımızla.”
İMZACILAR
Mektubun altına imza atanların isimleri şöyle: “Abdullah Demirbaş, Fatma Bostan Ünsal,
Nimet Tanrıkulu, Abdülbaki Erdoğmuş, Ferhat Tunç, Nimet Yardımcı, Ahmet Aykaç, Fethiye
Çetin, Nur Bekata Mardin, Ahmet Faruk Ünsal, Fidan Eroğlu, Nurcan Baysal, Ahmet İnsel, Fikret
Ünlü, Nurhan Keeler, Ahmet Özdemir Aktan, Füsun Ertuğ, Nurten Ertuğrul, Ahmet Tonak,
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Genco Erkal, Olga Hünler, Akın Birdal, Gençay Gürsoy, Onur Hamzaoğlu, Ali Bilge, Gonca Gül
Gedikoğlu, Orhan Alkaya, Ali Haydar Konca, Gönül Saray, Orhan Silier, Ali Uçansu, Gülriz Sururi,
Oya Baydar, Arzu Başaran, Gülseren Onanç, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Aslıhan Karabacak
Calviello, Gülten Kaya, Ömer Laçiner, Aydın Arı, Gürhan Ertür, Ömer Madra, Aydın Selcen,
Hacer Ansal, Özgün E. Bulut, Aynur Özuğurlu, Halil Ergün, Özgür Müftüoğlu, Ayşe Erzan, Hasan
Cemal, Pınar Kılıçer, Ayşe Hür, Hasip Kaplan, Rakel Dink, Ayşe Nur Doksat, Hıdır Işık, Rıfat
Yüzbaşıoğlu, Ayşegül Devecioğlu, Hüda Kaya, Salman Kaya, Ayten Yıldırım, Hürriyet Karadeniz,
Savaş Demirci, Bahattin Yücel, Sefa Feza Arslan, Baki Tezcan, Hüseyin Ayrılmaz, Sema
Kaygusuz, Baskın Oran, Hüsnü Okçuoğlu, Semih Bilgen, Belgin Koç, İhsan Eliaçık, Semih Gümüş,
Beyza Üstün, Kıvanç Ersoy, Semra Somersan, Binnaz Toprak, Kumru Toktamış, Serhat Baysan,
Burhan Sönmez, Kuvvet Lordoğlu, Servet Demir, Bülent Utku, Lale Mansur, Simten Coşar, Celal
Korkut Yıldırım, Lati Akyüz, Suavi, Celalettin Can, Levent Tüzel, Suna Uluçınar Aygün, Cem
Mansur, Mebuse Tekay, Süleyman Çelebi, Cem Özatalay, Mehmet Rasgelener, Şahika Yüksel,
Cengiz Arın, Mehmet Rauf Sandalcı, Şanar Yurdatapan, Ceren Şengül, Melehat Kutun, Şebnem
Korur Fincancı, Cihangir İslam, Melek Taylan, Tahsin Yeşildere, Defne Asal, Meral Camcı, Taner
Akçam, Deniz Türkali, Meryem Koray, Tarhan Erdem, Deniz Yonucu, Mete Çetik, Tarık Ziya
Ekinci, Dilek Gökçin, Mine Gencel Bek, Tatyos Bebek, Ece Temelkuran, Muammer Keskin,
Tebesssüm Yılmaz, Ekrem Baran, Muhammed Salar, Tilbe Saran, Elif Sandal Önal, Murat Belge,
Tuna Altınel, Emine Uşaklıgil, Murat Çeyişakar, Tümay İmre, Engin Sustam, Murat Morova,
Ufuk Uras, Erdal Kalkan, Mustafa Altıntop, Ümit Kıvanç, Erdoğan Aydın, Mustafa Paçal, Ümit
Özgümüş, Erol Katırcıoğlu, Muzaffer Kaya, Viki Çiprut, Ersin Salman, Nadire Mater, Yakın
Ertürk, Ertuğrul Günay, Nalan Erbil, Yasemin Bektaş, Ertuğrul Mavioğlu, Nazan Aksoy, Zehra
Kabasakal Arat, Ertuğrul Yalçınbayır, Nazar Büyüm, Zelal Ekinci, Esra Arsan, Necmiye Alpay,
Zeynep Oral, Esra Mungan, Nesrin Nas, Zeynep Tanbay, Eşref Erdem, Nesteren Davutoğlu,
Zişan Kürüm, Fadıl Öztürk, Neşe Erdilek, Ziya Halis, Fadime Gök, Neşe Yaşin, Zülfü Livaneli,
Fahrettin Dağlı, Nil Mutluer.” (HABER MERKEZİ)
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