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KONU
: Yakınılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 24 Haziran 2017
tarihinde kendisine ait twitter hesabından yakınan müvekkil hakkında söylediği
hukuka aykırı beyanları nedeniyle hakkında,TCK125 de düzenlenen hakaret, TCK
106. Maddede düzenlenen tehdit, TCK 115. Maddede düzenlenen İnanç, düşünce
ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, TCK 214. Maddede düzenlenen
suç işlemeye tahrik ve TCK 257. Maddede düzenlenen görevi kötüye kullanma
suçlarından kamu davası açılması istemidir.
AÇIKLAMALAR
1. Müvekkil Prof. Dr. Baskın Oran, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı iken emekli olan bir öğretim üyesidir.
1985 yılından bu yana düzenli olarak çeşitli gazete ve dergi, haber sitelerinde yazılar
yazmaktadır. Halen Agos gazetesi, T24 ve ArtıGerçek haber sitelerinde haftalık
yazılar yazmaya devam etmektedir.

2. Oran, akademik yaşamı boyunca insan hakları, demokrasi ve barış için çalışmış,
bu nitelikleri dikkate alınarak, ilk AKP hükümetince 2003 sonunda kurulan
Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu'na (BİHDK) atanmıştır. Müvekkil 2'si yurt
dışında (Fransa ve ABD) yayınlanmış 22 kitap sahibidir. Avrupa Konseyi'ne bağlı
Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu (European Commission
Against Racism and Intolerance; ECRI) nezdinde 1999-2009 yıllarında Türkiye'nin
Ulusal İrtibat Görevlisi (National Liaison Officer) görevini yürütmüştür. On yılı aşkın
süre TC Dışişleri Bakanlığı Akademisi'nde ders vermiştir. Nisan 2013'te Barış Süreci
kapsamında kurulan Akil İnsan Heyeti'ne hükümet tarafından atanarak Ege
bölgesinde çalışmıştır. İnsan hakları alanında çalışan bir bir öğretim üyesi ve aydın
olarak görüşleri, hem Türkiye hem tüm dünyada yakından takip edilen ve her zaman
önemsenen bir kişidir.
3. Müvekkil, insan hakları mücadelesini yürütürken yazdığı yazılar ve görüşleri
nedeniyle zaman zaman hükümet üyelerinin hedef göstermesi sonucu bazı ırkçı ve
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paramiliter grupların tehdit ve saldırılarına maruz kalmıştır. Bu tehditler nedeniyle
açılan çok sayıda dava devam etmektedir. Hatta tehditlerin ciddi boyuta ulaşması
üzerine kendisine yıllarca resmî bir "yakın koruma" polisi tahsis edilmiştir. Oran şu
anda da en üst amiri şüpheli bakan olan "çağırmalı koruma"dan yararlanma hakkına
sahiptir.
4. Suç duyurusuna konu olayda müvekkil, "Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler"
başlıklı haftalık yazısının (Ek 1). yayınlanması sonrasında şüphelinin Twitter
hesabından müvekkili hedef alan ağır hakaret ve tehditlerine maruz kalmıştır.
Süleyman SoyluOnaylanmış hesap @suleymansoylu 24 Haz.
"Kendisini ilim adamı diye pazarlamış yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir
uşak Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum". (EK 2).

5. Müvekkil söz konusu tweet'ten haberdar edildiğinde bu hesabın İçişleri Bakanı'na
ait olmayacağını, bu denli hakaretamiz sözlerin bir bakan tarafından
sarfedilmeyeceğini düşünerek isim benzerliği olduğunu zannetmiş ancak ne yazık ki
söz konusu hesabın Bakan'a ait olduğu öğrenilmiştir.

6. Bu tweet 419 yanıt 2.009 retweet ve 8.055 beğeni almıştır. Bazı haber sitelerinde
haber olmuştur. Twitter hesabı incelendiğinde yapılan yorumların müvekkili hedef
alan, yaşamına yönelik ağır saldırı tehdidi ve hakaret içeren yorumlar oldukları
görülecektir.
7. Yukarıda da belirtildiği üzere müvekkil, benzer tehdit ve hakaretlere bir çok kez
maruz kalmış, suç duyurumuz üzerine kendisini tehdit eden sosyal medya hesapları
güvenlik birimlerince tespit edilerek haklarında davalar açılması sağlanmıştır. Ancak
bu kez devletin güvenlik birimlerinin başındaki kişi müvekkili hedef gösterip hakaret
ederek tehditlere maruz bırakmıştır. Söz konusu suç işleyen sosyal medya hesabının
sahibi, Türkiye Cumhuriyeti 65. Hükumetinin İçişleri Bakanıdır. Ak Parti MKYK
üyesidir. Twitter hesabı 1.225.255 kişi tarafından takip edilmektedir. Bütün güvenlik
teşkilatının amiridir. Söylediği her söz güvenlik teşkilatı açısından bir emir olarak
telakki edilmektedir. Dolayısıyla müvekkil ciddi bir tehdit altındadır. Şüphelinin bu
eylemi TCK 214. Maddede düzenlenen suç işlemeye tahrik suçunu oluşturur. Bu
suçun oluştuğunun en önemli delili, şüpheliyi takip eden takipçilerin yorumlarıdır.
8. Şüpheli Soylu’nun sözlerinin düzeyi ve ağır hakaret içerdiği tartışmasızdır. Bu
sözler kim tarafından kime söylenirse söylensin kişilik haklarına saldırı ve suç teşkil
eder. Bu nedenle şüphelinin müvekkile yönelik “Kendisini ilim adamı diye pazarlamış
yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak Baskın Oran” sözleri nedeniyle
TCK 125. Maddede düzenlenen hakaret suçundan hakkında ceza davası açılmalıdır.
9. Müvekkil, ifade özgürlüğü konusunda büyük sıkıntıların yaşandığı, birçok yazar ve
gazetecinin yazıları nedeniyle tutuklu olduğu bir dönemde, görüşlerini özgürce dile
getirme konusunda tehdit edilmiş bulunmaktadır. Müvekkil, vicdani kanaatine uygun
bir şekilde konuya ilişkin açıklama yaptığında, Hükumet üyelerinin ve onların
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kışkırtması sonucu bir takım saldırganların kendisine saldıracağını düşünmektedir.
Bu durum, görüşlerini özgürce söylemekten imtina etmesine ve ifade özgürlüğünün
sınırlanmasına yol açmaktadır. (Bkz. EK 12 AİHM, Taner Akçam v. Türkiye Kararı
Başvuru no. 27520/07, 25.10.2011, paragraf 68, 69.71).

10. Şüphelinin İçişleri Bakanı olduğu, bu nedenle son derece güçlü bir konumda
bulunduğu, sözlerinin hem güvenlik teşkilatı, hem Ak Partili gençler, paramiliter
gruplar ve de adli teşkilat üzerindeki etkisi dikkate alındığında bu sözler,- ki güvenlik
teşkilatının başındaki bakan tarafından bir akademisyen yazara karşı söylenmiştirsadece kişilik haklarına saldırı değil, ifade özgürlüğü ve kişisel özerklik hakkına da
saldırı niteliğindedir ve TCK 115. Maddede düzenlenen “tehdit kullanarak, bir kimseyi
dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya
değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan menetme suçunu
oluşturur.
İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme
Madde 115- (1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal,
felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da
bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.

11. Müvekkil, şüpheli Soylu'nun hedef aldığı yazısında, sadece ulusal basında yer
alan, her biri gerçek bir haberden alıntılanarak alt alta kronolojik biçimde Kürt
yurttaşlarda kimliğine ilişkin kırgınlık ve öfke yaratabilecek bu nedenle de toplumsal
barışın kurulmasını güçleştirecek hak ihlallerine dikkat çekmiştir. Bir tek cümle değer
yargısına bile yer verilmeyen haberlerin bir araya getirilmesi şeklindeki bir yazıya
karşılık bir bakanının bu biçimde hakaret etmesi, suç duyurusunda bulunuyorum
diyerek açıkça hedef göstermesi, değil gelişmiş demokratik düzende, asgari bir
demokratik hukuk devletinde dahi kabul edilemez.
Anayasanın giriş bölümünde yer verilen insan onuru kavramı, hiçbir sınırlamaya tabi
tutulamayacak bir özü ihtiva eder. Devlet, insan onurunu ihlal edebilecek her türlü
eylemden kaçınmak zorunda olduğu gibi insan onurunu başka kişilerden gelen
saldırılara karşı koruma yükümlülüğünü de yerine getirmek zorundadır.
Anayasanın Başlangıç Bölümünde; “Her Türk vatandaşının …onurlu bir hayat
sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine
doğuştan sahip olduğu”,
Anayasanın 5. maddesinde; “kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu
sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle
bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya,
insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya
çalışmanın Devletin temel amaç ve görevleri olduğu,
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Anayasanın 12. maddesinde; “Herkesin, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez,
vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu”,
Anayasanın 17. maddesinde; “Herkesin, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma
ve geliştirme hakkına sahip olduğu”,
Anayasanın 20. maddesinde; “Herkesin, özel hayatına ve aile hayatına saygı
gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğunu ve özel hayatın ve aile hayatının
gizliliğine dokunulamayacağı” düzenlemeleri yer almaktadır.
Devletin en üst kademesinde bulunan bir kişi olarak temel görevi, müvekkilin kişilik ve
ifade özgürlüklerini, maddi ve manevi varlığını, başka kişilerden gelecek saldırılara
karşı korumak iken son derece biçimsiz ve aşağılayıcı ifadelerle müvekkili
aşağılayan, hakaret ve tehdit eden, takipçilerine müvekkili hedef göstererek suça
tahrik eden, Bakan konumu ile güvenlik ve adli teşkilata adeta müvekkili hedef
gösteren dolayısıyla müvekkilin ifade özgürlüğünü ihlal eden şüpheli TCK 257.
Maddede düzenlenen görevi kötüye kullanma suçunu da işlemiştir. Bu nedenle
hakkında kamu davası açılmalıdır.

DELİLLER :Müvekkilin gazete yazısının bir örneği, davalının beyanına ilişkin
görüntü örneği vs her türlü delil.
SONUÇ VE İSTEM :
Açıklanan nedenlerle, yakınılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 24 Haziran 2017
tarihinde kendisine ait twitter hesabından yakınan müvekkil hakkında söylediği
hukuka aykırı beyanları ile TCK125 de düzenlenen hakaret, TCK 106. Maddede
düzenlenen tehdit, TCK 115. Maddede düzenlenen İnanç, düşünce ve kanaat
hürriyetinin kullanılmasını engelleme, TCK 214. Maddede düzenlenen suç
işlemeye tahrik ve TCK 257. Maddede düzenlenen görevi kötüye kullanma suçları
nedeniyle kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ederim. 29.06.2017

Saygılarımla
Baskın Oran adına vekili
Oya Aydın
Avukat
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