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ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE 
 
DAVACI : Baskın Oran 
TC :33187830306 
ADRES :Zekai Apaydın Sok. no. 24, 06450, Oran-Çankaya-Ankara 
 
VEKİLİ :Av. Oya Aydın 
ADRES :Necatibey caddesi, No:6/145, Ankara 
 
DAVALI :Recep Tayyip Erdoğan 
ADRES :Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 06560, Beştepe / Ankara 
 
KONU : Davalı Erdoğan’ın,  aşağıda 5. Paragrafda özetlenen hukuka aykırı olarak kullandığı sözleri 
neticesinde; davacının ifade özgürlüğü ve bununla bağlantılı olarak  kişisel özerklik, ve kişilik  hakkının 
ihlal edildiğinin tespitine, söz konusu ihlal nedeniyle  1TL manevi tazminatın eylem tarihinden itibaren 
yasal faizi ödenmesine ve kararın ulusal düzeyde yayın yapan yayın organlarında yayınlanmasına 
ilişkindir. 
 
AÇIKLAMALAR 
 
1.  Müvekkil Prof. Dr. Baskın Oran, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
Anabilim Dalı Başkanı iken emekli olan bir öğretim üyesidir. Halen, ulusal düzeyde yayın yapan bir çok 
gazete ve haber sitesinde 2006 yılından bu yana düzenli olarak yazmaktadır.  Oran, akademik yaşamı 
boyunca otoriterliğe ve hukuksuzluğa karşı mücadele etmiştir.  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.  
 
2. Davalı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıdır.  
  
3. Davaya konu olay, hayatını insan hakları mücadelesi ve Kürt sorunun barış içerisinde çözümüne 
adayan ve bir Dış İlişkiler Profesörü olan müvekkil, Türkiye Cumhuriyeti’nin komşu Suriye ülkesinin 
Afrin bölgesine askeri operasyon düzenlemesi üzerine, aralarında eski bakan, milletvekili, sanatçı ve 
yazarların da olduğu 170 kişi ile imzaladığı barış çağrısı niteliğindeki TBMM üyeleri ve kamuoyuyla 
paylaşılan  metne karşı davalı Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağır hakaret 
içeren sözleridir.  
 
4. Davacının da aralarında bulunduğu imzacıların açıkladığı metin şöyledir:  
“Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili, 
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. 
Orta Doğu’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. 
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Saygılarımızla.” 
 
5. 28.01.2018 tarihinde AKP Çorum İl Kongresinde konuşan Ak Parti Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında;  
 
"İsminin önünde profesör yazan, doçent yazan; kendini gazeteci, yazar, sanatçı, siyasetçi diye 
adlandıran birilerinin niçin bu operasyonlardan rahatsız olduğunu... açıkçası, bilemiyorum... 
Hainler... ve ahlaksızlar ve adiler.  
 
Profesör olsan ne yazar, doçent olsan ne yazar, sanatçı olsan ne yazar? 
Siz “sözde sanatçı”sınız. "  
 
6. 24..01.2018 tarihinde 170 kişi tarafından imzalanarak AKP milletvekillerine gönderilen, Afrin’e 
yapılan saldırıyla ilgili, sorunların savaşla değil barış yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan  170 
imzacıdan "adının önünde Profesör" yazan davacı Baskın Oran'ı da hedef alan bu sözler tüm 
televizyon kanallarında gösterilmiş gazete ve haber sitelerinde yayınlanmıştır.   
 
Davalının Eylemleri  Sonucu Davacının İfade Özgürlüğüne Haksız Saldırıda Bulunulmuş Ve Kişilik 
Hakları İhlal Edilmiştir. 
 
   Davacının İfade Özgürlüğü Hakkı İhlal Edilmiştir.  
 
7.  Davacının da imza attığı metinde özetle, müvekkil vicdani kanaatine uygun olarak komşu ülke 
Suriye ve Kürt sorununun barış içerisinde diyalogla çözümü yönünde bir açıklama yapmıştır. Bir 
düşünce açıklamasına karşın Devletin en üst düzey görevinde bulunan Cumhurbaşkanı'nın 
düşüncelerini açıklayan sanatçı ve aydınları ağır hakaretlerle aşağılaması Anayasada korunan ifade 
ve bilim özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir. (Bkz. EK 12  AİHM, Taner Akçam v. Türkiye Kararı 
Başvuru no. 27520/07, 25.10.2011, paragraf 68, 69.71). 
 
8. AİHM kararlarında,  İfade özgürlüğünün hem bilginin, hem de fikirlerin açıklanması ile ilgili olduğu 
belirtilerek bilgi (olgular) ile kanaatler (değer yargıları) arasında açık bir ayırıma gidilerek olguların 
varlığının kanıtlanabilir olduğu; oysa değer yargılarının doğruluğunun kanıta başvurularak ortaya 
konulamayacağı belirtilmektedir. “…Değer yargıları açısından bunu talep etmek, 
gerçekleştirilemeyecek bir şey istemektir; buda AİHS’in 10. Maddesi’nin teminat altına aldığı hakkın 
asli bir bölümü olan fikir özgürlüğünün kendisini ihlâl eder.” (Bkz. Otto-PremingerInstitut, 1994.) Benzer 
biçimde, Dalban ve  Lingens davasında da AİHM aynı içtihadını sürdürerek başta siyasi alanda ifade 
edilmiş olanlar olmak üzere, değer yargıları demokratik bir toplum açısından yaşamsal önemi haiz olan 
kanaat çoğulculuğunun bir gereği olarak özel bir korumadan yararlanacağının altını çizmiştir. (Bkz. 
Dalban v.Romanya kararı, 28114/95) 
 
9. Anayasa Mahkemesi,  23/1/2014 tarihli 2013/2602 Esas sayılı Emin Aydın başvurusunda, AİHM 
kararlarına sıkça gönderme yaparak ifade özgürlüğüne yönelik ihlal davalarında yol gösterici nitelikteki 
şu ilkeleri tespit etmiştir: 
“Anılan düzenlemeler uyarınca ifade özgürlüğü, sadece "düşünce ve kanaate sahip olma" özgürlüğünü 
değil aynı zamanda sahip olunan "düşünce ve kanaati (görüşü) açıklama ve yayma", buna bağlı olarak 
"haber veya görüş alma ve verme" özgürlüklerini de kapsamaktadır. ” (Paragraf 40) 
 “...Demokratik bir sistemde, kamu gücünü elinde bulunduranların yetkilerini hukuki sınırlar içinde 
kullanmalarını sağlamak açısından basın ve kamuoyu denetimi en az idari ve yargısal denetim kadar 
etkili bir rol oynamakta ve önem taşımaktadır.” 46. 
 
“...Öze dokunmama ya da demokratik toplum gereklerine  uygunluk kriterleri, öncelikle ifade hürriyeti 
üzerindeki sınırlamaların zorunlu ya da istisnai tedbir niteliğinde olmalarını, başvurulabilecek en son 
çare ya da alınabilecek en son önlem olarak kendilerini göstermelerini gerektirmektedir. Nitekim AİHM 
de demokratik toplumda gerekli olmayı, "zorlayıcı sosyal ihtiyaç" şeklinde somutlaştırmaktadır. Buna 
göre, sınırlayıcı tedbir, zorlayıcı bir sosyal ihtiyacın karşılanması ya da gidilebilecek en son çare 
niteliğinde değilse, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir tedbir olarak 
değerlendirilmemektedir. Aynı şekilde zorlayıcı sosyal ihtiyacın varlığı araştırılırken de soyut bir 
değerlendirme yapılmayıp,  
 
•ifade ortamına dahil olan ifade edenin sıfatı,   
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•hedef alınan kişinin kimliği,  
•tanınmışlık düzeyi,  
•ifadenin içeriği, ifadelerin kamuoyunu ilgilendiren genel yarara ilişkin bir tartışmaya sağladığı katkı  
gibi çeşitli hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. (Bu konudaki AİHM kararları için bkz. Axel Springer 
AG / Almaya, [BD], B.No: 39954/08, 7/2/2012; Von Hannover/Almanya (no.2) [BD], 40660/08 ve 
60641/08, 7/2/2012)” (Paragraf 48) 
 
“İfade ve basın özgürlüğüne yapılacak müdahalenin haklılığı konusunda "hedef alınan kişinin kimliği 
ve ifadenin içeriği" üzerinde ayrıca durulması gerekmektedir. Kişilerin hak ve şöhretlerinin korunması 
kapsamında ifade özgürlüğüne müdahalenin demokratik toplumlarda gerekliliği konusunda sade 
vatandaşlarla, kamuya mal olmuş kişileri, kamu görevlileriyle siyasetçileri birbirlerinden ayırarak 
değerlendirmeler yapmak gereklidir.” (Paragraf 49). 
 
10. Bu müdahale davalı Erdoğan’ın görevi ve siyasal konumundan kaynaklanan özel bir ağırlığa 
sahiptir.  Davacının bir siyasetçi değil, sadece insan haklarına duyarlı bir akademisyen olduğu olgusu 
karşısında, tarafların konumu kriteri açısından ifade özgürlüğü ihlalinin davacı açısından gerçekleştiği 
açıktır.  
 
Davacının Kişilik Hakları İhlal Edilmiştir.  
 
11. Kişinin onur ve saygınlığını toplum içinde ortadan kaldıran veya zedeleyen tüm saldırılar “kişilik 
hakkı”na saldırı olarak kabul edilmelidir. Kişiye saygı, AİHS 8. Madde kapsamında ve Anayasa 17 ve 
20. maddesi bağlamında özel hayatın korunması hakkı kapsamındadır. “Başkalarının şöhret ve 
haklarının korunması”, ifade özgürlüğünün haklar ve ödevler içerdiğini de belirten AİHS’in 10. 
maddesinin 2. fıkrasında öngörülmüş bir sınırlama nedenidir. Mahkeme, bu çerçevede üçüncü kişiler 
açısından başkalarının şöhretine ve haklarına saygı yükümlülüğü getirmektedir. (bkz. Nilsen ve 
Johnsen/Norveç, no.23118/93, 25.11.1998). Bu yükümlülüğün simetriğinde, kişinin şöhretine ilişkin 
olarak özel yaşamına saygı hakkı gelir. 
 
12. Kamu yararına katkısı olmayan, özle biçim arasındaki dengeyi korumayan sözler kişilik haklarını 
ihlal eder.  Devletin en üst kademesinde bulunan bir kişi olarak davalının kullandığı sözlere 
bakıldığında,  hukuka uygunluk açısından zorunlu kriterlerden biri olan  öz ile biçim arasındaki 
dengenin de korunmadığı görülür. Davalı, davacı akademisyenin görüşlerinin yanlış olduğunu 
düşünüyorsa, bu konudaki görüşlerini,  öz ile biçim arasındaki dengeyi bozmadan, hakaret ve 
aşağılama kelimelerine başvurmadan dile getirebilirdi. Ancak davalı böyle yapmamış, her seferinde, 
bir cumhurbaşkanından beklenmeyecek biçimde aynı rahatsız edici dili kullanmayı sürdürmüştür.  
 
 
13.  Kişinin onuru, kanaatlerini serbestçe oluşturması ve bunları çekinmeden, her hangi bir yaptırımla 
karşılaşmadan özgürce açıklayabilmesi ile korunur. Kendisi gibi düşünmeyen herkesi, terörizmin 
destekçisi gibi gösteren  bu yaklaşım, davacı da dahil, bireylerin kendi kişisel özerkliğine aykırı bir 
tutum takınmasını talep ederek insan onurunu zedeler. Bu nedenle davalının söz ve eylemlerinin 
davacının Anayasa 17 ve AİHS 8. Madde çerçevesinde kişilik haklarını ihlal ettiği tespit edilmelidir.  
 
 IV. DAVALININ SORUMLULUĞU 
 
14. Davalı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanlığı görevi, parlamenter sistemlerde 
sembolik niteliktedir. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ve kararlara karşı yargı mercilerine 
başvurulamamasının nedeni de makamın sembolik niteliği ve yetkilerinin sınırlı olarak sayılmasıdır. 
Sorumsuzluk yetkisizlikten kaynaklanmaktadır. Anayasanın 105. Maddesinde düzenlenen 
“Sorumsuzluk ve Sorumluluk Hali” düzenlemesine bakıldığında, bunun 104. Maddede sayılan görev ve 
yetkilerle ilgili bir düzenleme olduğu görülmektedir.   
 
 
15. Davalı Erdoğan’ın davaya konu söz ve eylemlerinin Anayasada tek tek sayılan görevleriyle ilgili 
olmadığı, kişisel kanaatleri olduğu açıktır. Bu nedenle davalı kişisel eylemlerinden dolayı 
sorumludur.  Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili olmayan, kişisel eylem ve işlemlerinden dolayı 
sorumluluğu diğer tüm gerçek kişiler gibi tamdır. Cumhurbaşkanının hukuki sorumluluğundan maksat 
özel hukuka ilişkin sorumluluğu demektir (medeni hukuk, borçlar hukuku gibi). Cumhurbaşkanı kişisel 
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olarak verdiği zararlardan sorumludur. Bu zararları gidermelidir. Örneğin haksız fiil sorumluluğunun 
şartları gerçekleşiyorsa, mahkeme Cumhurbaşkanını tazminat ödemeye mahkum edebilir.    
 
16. Davalının Cumhurbaşkanı olması, kişilere hakaret yetkisi vermediği gibi, bu eylemelerinden 
sorumlu tutulmayacağı gibi bir anlayışın hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırılması da 
düşünülemez..  Yönetilenlerin de hukuka tabi olması ilkesi, hukuk devletinin asgari içeriğini oluşturur. 
Bu ilkeye göre devlet, devlet görevlisine diğer kişilere oranla imtiyaz sağlamak bir yana, aksine, kişinin 
devlet yetkilisi karşısında korunması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Kişinin  en önemli 
korunma araçlarından birisi de  hangi düzey ve rütbede olursa olsun tüm devlet yetkililerinin 
yönetilenler gibi yargı organları önünde hesap verebilmesidir.   
 
 
17. Tüm bu açıklamalar dikkate alındığında, davalının Hainler... ve ahlaksızlar ve adiler.  
sözlerinin hukuka aykırı olduğu ve davalının davaya konu kişisel  eylemleri nedeniyle sorumlu 
olduğunun kabulü gerekir. Aksi bir yorum, siyasal konumu nedeniyle kendisine yönelik eleştirilere dahi 
binlerce dava açan, açtıran Cumhurbaşkanı karşısında, sıradan bireyleri hukuki korumanın dışında 
bırakarak eşitlik ilkesini ihlal edebileceği gibi, Anayasa’nın 2. Maddesinde yer alan demokratik hukuk 
devleti ilkesinin de ihlali anlamına gelir.  
 
18. Davacı müvekkilin "Hain, Alçak, Ahlaksız " gibi sıfatların, herhangi biri tarafından 
Cumhurbaşkanı'na karşı kullanılmış olması halinde  Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri ağır hakaret 
addederek haksız eylem ve suç sayacağına kuşkusu bulunmamaktadır.  Aynı şekilde, müvekkil, 
mahkemenizin de   Erdoğan'a karşı veya Erdoğan tarafından açılmış bir davada aynı objektif kriterlere 
göre hareket edeceği kanaatinde olduğunu dilekçede özellikle vurgulamak istemiştir.  
 
V.DELİLLER : 
 
Davalının konuşmalarını gösterir ses ve görüntü kayıtları (mahkemece celbi), örnek AİHM ve Anayasa 
mahkemesi kararları,  vs her türlü delil. 
 
VI. SONUÇ VE İSTEM :  
 
Açıklanan nedenlerle, davalı Erdoğan’ın, dilekçenin  Paragrafında özetlenen hukuka aykırı olarak 
kullandığı sözleri neticesinde; •davacının  ifade özgürlüğü ve bununla bağlantılı olarak  kişisel özerklik 
hakkının ihlal edildiğinin tespitine, 
•söz konusu söz ve eylemlerin kişilik haklarına haksız saldırı niteliğinde olduğunun tespitine, 
•5. paragrafta belirtilen konuşma nedeniyle toplam 1TL manevi tazminatın eylem tarihinden itibaren 
yasal faizi ödenmesine, 
•Kararın ulusal düzeyde yayın yapan yayın organlarında yayınlanmasına, 
•Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine  
karar verilmesini talep ederim. 5.2.2018 
 
Saygılarımla  
 
Baskın Oran adına vekili 
Oya Aydın 
Avukat 

 


