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AÇIKLAMALAR :

DİN-BİR-SEN (Özerk Diyanet ve Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası) diyanet hizmet kolunda 
faaliyet göstermekte olup, aynı hizmet kolunda faaliyet gösteren sendikalar arasında etkin role 
sahip sendikadır. Suç duyurusunda bulunan  müştekiler ise sendika adına Genel Başkan ve 
Genel Sekreterdir.

Müvekkil sendika, 4688 sayılı Kanunun 19/f bendi; “…üyelerin… yargı organları 
önünde temsil etmek ve ettirmek,  dava açmak ve açılan davalarda taraf olmak…” 
Şeklinde kanunda kendisine verilen üyelerinin hak ve menfaatlerini koruma ve temsil etmeye
yetkilidir. 

Yukarıda belirtilen suç tarihinde, Facebook adlı sosyal paylaşım sitesinin Emin BALTAŞ adlı
kullanıcısı söz konusu internet sitesinden bir paylaşımda bulunmuştur. Delil olarak ekte ekran 
görüntüsü sunulacak paylaşımın içeriği harfi harfine şu şekildedir:

''Biraz önce yine, ''Akepe'nin emir komutasında çalışan'' diyanetin paralı köpekleri ''İmamların''
mahalli müezzinlerinin Anırdığı arapça bir takım ilan ve ifadeler ile rahatsız oldum. Ne 
söylendiğini anlamadığım gibi, ''korkunç ve rahatsız edici bir sesle'' şok oldum. Bir yaratık, 
anım-anım bağırdı, sonra da bir takım ARAPÇA bir şeyler söyledi. Biraz önce yine, ''Akepe'nin 
emir komutasında çalışan'' diyanetin paralı köpekleri, M.Ö. tanrılarına insan kurban edilen ''ilk
çağ'' insanları gibi bir topluluk oluşturmak. Cumhuriyet rejimi ve Laik toplumu, adım-adım,
ŞERİİATA alıştırmak. Hedefleri bu...
Durum son derece vahim. Bu işin orta noktası yok. Ya var olacağız, ya da BİZİ YOK 
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EDECEKLER...Biz kim miyiz.! Bir siyasi görüş yada Parti değiliz. Ya Atatürk ve CUMHURİYET.. Ya 
da şeriat... O noktadayız... Hiçbir tolerans kalmadı...ARAPÇA dualar bulundu. M.Ö. tanrılarına 
insan kurban edilen ''ilk çağ'' insanları gibi bir toplum oluşturmak. Cumhuriyet rejimini ve Laik 
toplumu, adım-adım, ŞERİİATA alıştırmak. Hedefleri bu...''

Söz konusu paylaşım birden fazla suçu oluşturmaktadır. Şöyle ki:

Söz Konusu İfadeler Kamu Görevlisine Karşı Hakaret, Kişinin Mensup Olduğu Dine 
Hakaret, Alenen Hakaret Suçlarını Oluşturmaktadır:

1.

Hakaret suçu, TCK m. 125'te düzenlenmiştir. Hakaret suçu kişinin birey olmaktan kaynaklanan 
insan haklarına saldırı niteliği taşımaktadır. 3. Fıkrada nitelikli halleri düzenlenmiştir. Söz konusu
fıkraya göre kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret edilmesi, dini siyasi, sosyal, felsefi
inanç, düşünce ve kanaatlerin açıklanmasından, değiştirilmesinden, yaymaya çalışılmasından, 
mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranılmasından dolayı hakaret edilmesi ve
kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret edilmesi hakaret 
suçunun nitelikli halini oluşturmaktadır.

Emir Baltaş isimli Facebook kullanıcısının kamu görevlisi statüsünde olan din görevlileri hakkında 
kullandığı ifadeler hakaret suçunu meydana getirmektedir. Söz konusu ifadelerde din 
görevlilerine ''paralı köpekler'' yakıştırması yapılmış, bir parti güdümünde hareket
ettikleri ifade edilmiş ve ''anırmak'' gibi çirkin bir yakıştırmaya konu olmuşlardır. 
Köpek benzetmesinin yapılmasının ve hayvana ait bir vasfın çirkin bir şekilde bir insana
yakıştırılmasının hakaret suçunu meydana getireceği kuşkusuzdur.

Kamu görevlileri, kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi 
bir surette sürekli, süreli ya da geçici olarak katılan kişilerdir. Söz konusu hakaretlere konu olan 
imamların TCK kapsamında kamu görevlisi oldukları yönünde bir şüphe bulunmamaktadır. Söz 
konusu ifadeler hakaret suçunu oluşturmanın yanı sıra imamların kamu görevlerini icra ederken 
görevleri gereğince ezan ve dua okumalarına karşı sarf edilmiş sözler olduğundan kamu
görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçuna yani hakaret suçunun TCK 125/3-a
kapsamında nitelikli haline de vücut vermektedir. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2014/54 E., 2014/280 K. Sayılı Kararı:
Sanık olan Cumhuriyet savcısının, yazı işleri müdürü olan mağdure A. E.’a, “sen emir köpeği 
misin”, “senin çirkin suratını görmek istemiyorum” şeklinde sözler söylediği 30.06.2009 tarihli 
tutanak kapsamı, mağdure ve tanık beyanlarından anlaşıldığından, sanığın üzerine atılı eylemin
sabit olduğu, onur, şeref ve saygınlığı rencide eder nitelikte gerçekleşen bu eylemin 5237 sayılı 
TCK’nun 125. maddesinde düzenlenen kamu görevlisine hakaret suçunu oluşturduğu
görülmektedir 

Aynı zamanda TCK 125/3-b kapsamında dini kanaatlerin açıklanmasından ve mensup olduğu 
dinin emir ve yasaklarına uygun davranılmasından dolayı hakarete uğramaları söz konusudur.
Şüphelinin ifadelerine bakıldığı zaman dini bir emir olan ezanın okunması ve dua edilmesini 
''anırmak'', ''korkunç ve rahatsız edici bir ses'' şeklinde ifade etmesi elbette ki hakaretin bu
nitelikli halini oluşturacaktır. Aynı zamanda TCK 125/3-c bendi uyarınca kişinin mensup olduğu
dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle bu suçu işlediği de açıktır.

Şüpheli bu suçu herkese açık Facebook hesabından işlemiştir. Ek olarak konulacak görüntüden 
de anlaşılacağı üzere paylaşım geniş kitlelere ulaşmıştır. Bu durumda suçun TCK 125/4
kapsamında alenen işlenmesinin söz konusu olduğunu söylemek mümkündür.
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2. Söz Konusu İfadeler Halkı Alenen Kin ve Düşmanlığa Tahrik, Halkın Bir Kesimini 
Alenen Aşağılama, Dini Değerleri Alenen Aşağılama Suçunu Oluşturmaktadır:

TCK 216/1, halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik suçunu cezalandırmaktadır. Buna göre, 
halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, 
diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etmek fiili  bir suç oluşturmaktadır. Fiilin, kin
ve nefret duygularının oluşmasına veya mevcut duyguların pekişmesine etkide 
bulunması gerekmektedir. Şüphelinin din görevlilerine yönelik paralı köpekler olduklarına,
Cumhuriyet rejimini ve Anayasa'da sayılan ilkeleri yıkarak bir şeriat devleti kuracaklarına dair 
ifadeleri, ''Bu işin orta noktası yok. Ya var olacağız, ya da bizi yok edecekler'' şeklindeki söylemi 
halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek din görevlileri karşısında birleşmeye davet etmektedir. 
Açıkça din görevlilerini düşman ilan ederek onlara yönelik kin ve nefreti körükleme amacı
taşımaktadır.

TCK 216/2, halkın bir kesimini alenen aşağılama fiilini bir suç olarak düzenlemektedir. Buna
göre halkın bir kesiminin sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak 
alenen aşağılamak bir suç kabul edilmiştir. Aşağılamak, TCK 301. Maddenin gerekçesinde 
tanımlanmıştır. Buna göre aşağılamak, suçun konusunu oluşturan değerlere duyulan saygınlığı 
azaltmaya yönelik davranıştır. TCK 216. maddede düzenlenen suç unsurunun oluşması için 
farklılığa dayanılarak aşağılanan kişilerin şereflerinin ihlal edilmesi yeterlidir. Maddi bir zarar
doğmasına gerek bulunmamaktadır. Şüphelinin ifadelerinin tamamı din görevlilerini mensup 
oldukları dinden dolayı aşağılamayı amaçlamaktadır.

Bunun yanı sıra TCK 216/3. Maddede de dini değerleri alenen aşağılama suçu açıkça 
cezalandırılmıştır. Din ve vicdan özgürlüğü tüm toplumlarda korunması gereken değerler olarak
görülmüştür ve Anayasa'nın 2., 10., 24., 136. Maddelerinde ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi'nin 9. Maddesinde  açıkça koruma altına alınmıştır. Dini düşünce toplumsal
değerlerdendir ve buna yönelik aşağılama fiili kamu barışına zarar vermektedir. Dini değerleri 
aşağılanan kişinin, bu fiili gerçekleştiren kişiye karşı düşmanca hisler besleyeceği ve bunun 
halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kin ve düşmanlık duymasına neden olacağı açıktır. 
Şüphelinin İslam dini mensupları hakkında ''M.Ö. Tanrılarına insan kurban eden ilk çağ 
topluluğu'' ifadelerini kullanması açıkça bu dine inananlara yapılmış bir hakaretin yanında 
doğrudan İslam dinini de hedef alan, halkın büyük çoğunluğunun mensubu olduğu bu dini insan
kurban eden bir din konumuna indirerek aşağılamayı hedeflediği açıktır.

Ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde, birlik ve beraberliğe, dayanışmaya en çok ihtiyaç
duyduğumuz bu zamanlarda toplumsal birlik ve beraberliği bozarak, halkın bir kısmını ve
inandıkları değerleri aşağılamakla kalmamış aynı zamanda toplumun bir kesimini diğer kesimine
karşı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. 

Böylelikle şüpheli tarafından gerçekleştirilen eylemler, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun yukarıda verilen maddelerine göre açıkça suç teşkil etmektedir. Bu 
haliyle kanunda öngörülen suçların tüm unsurları oluşturulmuştur, bu nedenle failin 
cezalandırılması gerektiğinden; yukarıda sayılan ve resen belirlenecek nedenlerle 
ilgili hakkında soruşturma yapılarak tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk
edilmesini; kovuşturma yapılarak cezalandırılmalarını talep etmek üzere Cumhuriyet 
Başsavcılığına müracaat zorunlu olmuştur.
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SONUÇ VE TALEP : 

Yukarıda arz izah edilen ve sayın Cumhuriyet Başsavcılığının re' sen takdir edeceği nedenlerle, Şüpheli 
Emin BALTAŞ isimli Facebook kullanıcısı, yukarıda tarihi verilen sosyal medya paylaşımında kamu
görevlisine karşı görevinden dolayı, dini düşüncelerin açıklanmasından ve mensup olunan dinin emir 
ve yasaklarına uygun davranılmasından dolayı ve kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan
değerlerden bahisle alenen hakaret suçunda bulunmuştur. Bunun yanı sıra toplumun bir kesimi 
tarafından benimsenen dini değerleri ve bu değerleri benimseyen insanları aşağıladığı gibi toplumun 
bir kesimini de diğer kesimine karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmiştir. . Şüphelinin TCK 125, 
125/3, 125/4, 216/1, 216/2, 216/3 ve TCK 218 ve diğer suçlar kapsamında 
cezalandırılması için şüpheliler hakkında Soruşturma açılmasını ve açılan soruşturma 
sonunda Kamu Davası açılmasını ve Cezalandırılmasını saygılarımla bilvekale arz ve talep 
ederiz.01.06.2020

Av. Emrah HACIOĞLU
Müşteki Vekili     


