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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

  

 

ŞİKAYET EDENLER :  BASKIN ORAN – TC: 
 
YAKINILAN                        : RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 06560, Beştepe-ANKARA 
 
SUÇ KONUSU                     : Hakaret (TCK Md. 125), Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK Md. 216) 
 
SUÇ TARİHİ                         : 28.01.2018 
 
AÇIKLAMALAR                    :  
 

1- Benim de  bir akademisyen olarak aralarında bulunduğum sanatçı, milletvekili, yazar gibi çeşitli 
meslek gruplarına mensup 170 kişi, Afrin’e düzenlenen operasyonlarla ilgili olarak görüş ve 
taleplerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bazı üyelerine ilettiğimiz ve kamuoyuyla da 
paylaştığımız çağrı mektubu nedeniyle Şüphelinin gerek şahsımı gerekse diğer imzacıları hedef 
alan ağır hakaretlerine ve nefret söylemi oluşturan suçlamalarına maruz kaldık.  
 

2- İmzacısı olduğumuz metin şu şekildedir: 
 
“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. Saygılarımızla.” 
 

3- İmzacı olduğumuz bu çağrı mektubunun Anayasa’yla korunan görüş açıklama hürriyeti ve 
dilekçe verme hakkı kapsamında olduğu açıktır. Sanatçı ve insan hakları savunucusu olarak 
ülkemiz siyasetini ilgilendiren önemli konularda gerekirse hükümet politikalarını sertçe 
eleştirerek kamuoyuna görüş açıklamamız, kamusal tartışmalara müdahil olmamız aynı 
zamanda kamu yararı gereğidir. İmzalanan metinde herhangi bir suç unsuru bulunmaması bir 
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yana, olsa dahi bu görüşler karşısında kamuoyunda şahsımızı hedef gösterici, küçültücü, onur 
ve itibarımızı zedeleyici bir tavrı haklı göstermeyecektir.  
 

4- Ancak hem AKP Genel Başkanı hem de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan Şüpheli söz 
konusu çağrı mektubuna karşı 28.01.2018 tarihinde AKP Çorum İl Kongresinde;  

 
"İsminin önünde profesör yazan, doçent yazan; kendini gazeteci, yazar, sanatçı, 
siyasetçi diye adlandıran birilerinin niçin bu operasyonlardan rahatsız olduğunu... 
Açıkçası, bilemiyorum... 
 
Be hainler...be ahlaksızlar be adiler. Profesör olsan ne yazar, doçent olsan ne yazar, 
sanatçı olsan ne yazar? Siz ‘sözde sanatçı’sınız." 
 
Bunların yaptığı riyakarlıktır, sahtekarlıktır. Daha doğrusu fikir soytarılığıdır. Bunun adı 
teröristlere canlı kalkan olmaktır. Sözüm ona barışseverlik adı altında bölücü terör 
örgütüne yardakçılık yapanlar, ancak bu şekilde sıfatlandırılabilir. 

 
şeklinde bizi ve mesleki kimliklerimizi doğrudan doğruya hedef alarak, bütün televizyonlarda, 
basında ve sosyal medyada yayınlanan konuşmasında ağır hakaretler etmiştir.  
 
Bu konuşmanın görüntülerine ve tam metnine şu sitelerden ulaşılabilir: 

 AKP sitesinde video: http://www.akparti.org.tr/site/video/96849/cumhurbaskanimiz-

erdogan-corum-6.-olagan-il-kongresinde-konustu 

 AKP sitesinde Konuşmanın metni: https://www.akparti.org.tr/site/haberler/cumhurbaskani-

erdoganin-corum-6.-olagan-il-kongresinde-yaptigi-konusmasinin/96802#1 
 Kanal D’de yayınlanan haber (video): 

https://www.youtube.com/watch?v=n7Eb4oVTDPI&t=70s 
 

5- Şüphelinin “hain”, “ahlaksız”, “adi”, “sözde sanatçı”, “riyakarlık, sahtekarlık”, “fikir 
soytarılığı”,   “teröristlere canlı kalkan”, “bölücü terör örgütüne yardakçılık”, “teröristlere 
ülkemiz içinden kol-kanat germek, destek vermek” şeklinde onur kırıcı, aşağılayıcı ve hedef 
gösterici sözler sarf etmesi hem TCK Md. 125 hem de TCM Md. 216 anlamında suç teşkil 
etmektedir. 
 

6- Hakaret suçu bakımından incelediğimizde, Şüphelinin sarf ettiği sözlerin eleştiri sınırlarının çok 
ötesinde olduğu ve onur kırıcı mahiyette olduğu su götürmez bir gerçektir. Ayrıca objektif 
cezalandırılabilme şartı olan “gıyapta işlenen hakaret” suçu bakımından değerlendirme 
yapacaksak, Şüphelinin konuşmasının bir salon dolusu insana karşı yapılması ile ihtilat şartının 
gerçekleştiği görülecektir. 
 

7- Yine hakaret suçu bakımından, TCK 125/3-b gereği, hakaret içeren sözlerin, siyasi görüş 
açıklamamızdan dolayı işlenmiş olması suçun nitelikli halini oluşturmaktadır. Görüş açıklamak, 
dilekçe sunmak Anayasal haklardır ve Şüphelinin tecavüzü, kişilik haklarımıza olduğu kadar, 
aynı zamanda bu haklara karşıdır. Yine başka bir nitelikli hal olarak TCK 125/4’te yer alan 
“alenen işlenme” hali de söz konusu olayda gerçekleşmiştir. Hemen hemen bütün ulusal 
kanallarda gerek canlı gerekse de bant kaydı olarak konuşma yayınlanmıştır. 
 

8- Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu (TCK 216/1) bakımından değerlendirme yaptığımızda 
Şüphelinin sözleriyle ismi cismi belli hedef alınan 170 insan bulunduğunu görmekteyiz. 
Şüphelinin sözlerinin açık ve yakın bir tehlike oluşturduğunun kanıtları ortada duruyor. Bu 

http://www.akparti.org.tr/site/video/96849/cumhurbaskanimiz-erdogan-corum-6.-olagan-il-kongresinde-konustu
http://www.akparti.org.tr/site/video/96849/cumhurbaskanimiz-erdogan-corum-6.-olagan-il-kongresinde-konustu
https://www.akparti.org.tr/site/haberler/cumhurbaskani-erdoganin-corum-6.-olagan-il-kongresinde-yaptigi-konusmasinin/96802#1
https://www.akparti.org.tr/site/haberler/cumhurbaskani-erdoganin-corum-6.-olagan-il-kongresinde-yaptigi-konusmasinin/96802#1
https://www.youtube.com/watch?v=n7Eb4oVTDPI&t=70s
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yayınlardan kendine vazife çıkarabilecek yeni Ogün Samastların işleyecekleri nefret suçlarının 
sorumlusu sadece o tetikçiler olmayacaktır. 
 

9- Yakınılanın söylemi, açık ve yakın bir nefret suçunu tetikleme tehlikesi taşıyor mu? EVET.  

Nitekim Şüphelinin bu sözlerinin hemen ardından, AKP yanlısı medya ve sosyal medya hemen 

harekete geçti ve özellikle trol denilen organize gruplar, duyuruya imza atan kişileri vatan 

hainliğiyle, terör yandaşlığıyla suçlamaya başladılar.   

 

10- 26 Ocak 2018 tarihinde Samet Çatak adlı bir kişi, change.org adlı sitede bir imza kampanyası 

başlattı. Kampanyada “Terör destekçileri” olarak nitelendirilen imzacıların vatandaşlıktan 

atılması isteniyordu. Bu kampanyaya imza atanların ekledikleri görüşler ise ciddi ve yakın 

tehlikenin nasıl hızla geliştiğinin göstergesidir. Bunlardan bazıları: 

 
 Aydın görünümlü TERÖRİSTLERİN bu ülkede barınmasını istemiyorum 
 Kendini aydın sanan bu iç düşmanları vatanımda istemiyorum. 
 ... hepsini ya asın vatandaş olarak ben artık hazmedemiyorum yeter bıçak kemiğe dayanmak üzre 
 Vatan hainlerini istemiyorum 
 Ordu sefere çıkmışsa dön diyenin hükmü ölümdür. Gayretullah a aykırı hareket eden haindir. 

 

Şiddetli itirazlarımız ve uyarılarımız sonunda bu kampanya ve ekli yorumlar 11.02.2018 

tarihinde siteden silindi. İstenirse sorumlu editöründen tekrar edinilebilir. (Uygar Özesmi: 

uygar@change.org) 

11- Benzer bir örnek KKTC’de yaşandı. Kıbrıs’ta yayınlanan Afrika gazetesinin 21. Ocak tarihli 
sayısında Afrin harekâtını eleştiren bir manşet üzerine aynı gün Bursa’da konuşan Erdoğan, 
şunları söylemişti:  
 

“Kuzey Kıbrıs'ta bir gazete ahlaksızca bir başlık atmış... Türk ordusunun Kıbrıs'tan 
sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır bu ne edepsizliktir. Ben 
Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime böyle bir durum sergilemek suretiyle Kuzey Kıbrıs'ta onlara 
cevap vermeleri lazım.”  

 
Ertesi gün, 22 Ocak 2018’de, taşlı sopalı bir grup saldırgan Afrika gazetesinin merkezine 
saldırdı.   
 

12- Bundan bir adım ötesi, ya Hrant Dink örneğindeki gibi sistematik cinayetler, ya da durumdan 
kendine vazife çıkaracak yeni Ogün Samastların ortaya çıkmasıdır. Şüpheli’nin, aydın ve 
sanatçılara yonelik hemen her konuşmasında kullandığı üslup, hedef aldığı kişileri ve toplum 
kesimlerini sadece aşağılamakla kalmıyor, toplumu kutuplaştırarak bölünmelerin de zeminini 
hazırlıyor.  
 

HUKUKİ NEDENLER          : TCK. ve ilgili mevzuat. 

DELİLLER                           : Şüphelinin konuşmasının ses ve görüntü kayıtları, konuşmanın tam metni. 

       Bu konuşmanın görüntülerine ve tam metnine şu sitelerden ulaşılabilir: 

 AKP sitesinde video: http://www.akparti.org.tr/site/video/96849/cumhurbaskanimiz-

erdogan-corum-6.-olagan-il-kongresinde-konustu 

 AKP sitesinde Konuşmanıın metni: https://www.akparti.org.tr/site/haberler/cumhurbaskani-

erdoganin-corum-6.-olagan-il-kongresinde-yaptigi-konusmasinin/96802#1 
 Kanal D’de yayınlanan haber (video): 

https://www.youtube.com/watch?v=n7Eb4oVTDPI&t=70s 

http://www.akparti.org.tr/site/video/96849/cumhurbaskanimiz-erdogan-corum-6.-olagan-il-kongresinde-konustu
http://www.akparti.org.tr/site/video/96849/cumhurbaskanimiz-erdogan-corum-6.-olagan-il-kongresinde-konustu
https://www.akparti.org.tr/site/haberler/cumhurbaskani-erdoganin-corum-6.-olagan-il-kongresinde-yaptigi-konusmasinin/96802#1
https://www.akparti.org.tr/site/haberler/cumhurbaskani-erdoganin-corum-6.-olagan-il-kongresinde-yaptigi-konusmasinin/96802#1
https://www.youtube.com/watch?v=n7Eb4oVTDPI&t=70s


4 
 

SONUÇ VE İSTEM             :  

1- Yukarıda hukuki gerekçeleri de açıklanan nedenlerle Şüphelinin şahsımız dahil 170 kişiye   

yönelttiği sözlerden dolayı TCK’nun 125. maddesi gereği, hakaret suçunun nitelikli hali de göz 

önüne alınarak cezalandırılmasını,  

2-  Bu sözlerin kamu barışını bozmaya elverişli oluşu göz önüne alındığında TCK’nun 216. Maddesi  

bakımından halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan dolayı cezalandırılmasını 

saygılarımla talep ederim. 13.02.2018  

Baskın Oran 

 

 

 

 

 


