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  Av. AZİZ AYTAÇ 

 

SANIK :3-HACER CEREN KÖSEOĞLU 
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  Av. AZİZ AYTAÇ 

 

SUÇ : Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama 

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 28/06/2015 

SUÇ YERİ : İstanbul 

KARAR TARİHİ : 27/12/2016 

 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma 
sonunda; 
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İDDİA; Müslümanlar için Recep, Şaban ve Ramazan ayları "üç aylar" olarak 
adlandırılır ve manevi açıdan önemli bir zaman dilimini ifade eder. Recep, Şaban ve 
Ramazan ayları için “Mübarek üç aylar” ve Ramazan ayı için“onbir ayın sultanı” gibi 
sözlerle bu ayların ne kadar önemsendiği belirtilir. Müslümanlar için üç ayların büyük 
bir öneme sahip olduğu herkesçe bilinmesine rağmen, Sanıklar Hacer Ceren Köseoğlu, 
Guris Özen ve Muhittin Gönenç Hacaloğlu'nun Onur Yürüyüşü adı altında düzenlenen 
yürüyüşte açtıkları "ŞABAN'LA RECEP'İN AŞKINA RAMAZAN ENGEL OLAMAZ!!!" 
şeklindeki pankart ile Müslümanlar için büyük önem taşıyan aylarla alay ettikleri ve 
üzerlerine atılı halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçunu 
işledikleri anlaşıldığından, sanıkların eylemlerine uyan TCK.nun 216/3,53 maddeleri 
uyarınca cezalandırılması istemiyle dava açılmıştır. 

SAVUNMA; 

Sanık Guris Özen Savunmasında; "Ben üzerime atılı suçlamayı ve 
haklarımı anladım, halen İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf 
öğrencisiyim. Şikayete konu 28/06/2015 tarihinde Taksim'de her yıl düzenlenen Onur 
Yürüyüşüne üniversiteden arkadaşlarımla birlikte katıldım, katılma amacım LGBTİ 
bireylerin toplumdaki uğradıkları baskıya karşı dikkat çekmekti. Amacımız ve 
niyetimiz tamamen barışçıldı. Ramazan ayı olması gerekçesiyle polis söz konusu 
gösteri yürüyüşüne saldırdı. Kaldı ki geçen yıllarda ve 28/06/2015 tarihinde 
gerçekleştirilen Onur Yürüyüşünden 1 hafta önce gerçekleştirilen Trans Onur 
yürüyüşüne Ramazan ayına denk gelmesine rağmen polis tarafından herhangi bir 
müdahalede bulunulmamıştı. Polisin saldırısının ardından da herhangi bir taşkınlık 
yapmadan barışçıl yürüyüşümüze devam ettik. O esnada açılan pankartı gördüm. 
Benim pankarttan haberim yoktu. Hazırlanış ve yapılış amacından da haberim yoktur, 
hakaret içerdiğini düşünmediğimden ben de eşlik ettim. Emniyet Müdürlüğünce 
yapılan fotoğraf inceleme ve tespit tutanağında 1 numara ile gösterilen kişi benim. 
Ancak dosyada geçtiği gibi pankartın içeriğinin dini değerlere hakaret içerdiğini 
düşünmüyorum. Aksine tamamen barışçıl hazırlanmış bir pankart olduğunu 
düşünüyorum. Pankartta 2 tane ayın aşkından bahsediliyor, bu nedenle hakaret 
yoktur. Halkı kin ve nefrete sürükleme veya bir kısmını aşağılama suçunu esas 
işleyenin dosyanın şikayetçisi olduğunu düşünüyorum, çünkü dosyada geçen 
ifadelerde şikayetçi olan avukatlar açıkça LGBTİ bireylerden duydukları rahatsızlıkları 
ve her sene barışçıl bir şekilde düzenlenen Onur Yürüyüşünün kendilerini "hiddet ve 
asabiyete" sürüklediklerini belirtmişlerdir. Bu açıkça toplumun bir kısmını aşağılayan 
bir ifadedir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilsin, eğer 
hakkımda mahkumiyet kararı verilecek olursa hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasının uygulanmasını istemiyorum." Şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Sanık Hacer Ceren Köseoğlu Savunmasında; "Ben üzerime atılı 
suçlamayı ve haklarımı anladım, halen İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyim. Şikayete konu 28/06/2015 tarihinde Taksim'de her 
yıl düzenlenen Onur Yürüyüşüne üniversiteden arkadaşlarımla birlikte katıldım, 
katılma amacım LGBTİ bireylerin toplumdaki uğradıkları baskıya karşı dikkat 
çekmekti. Amacımız ve niyetimiz tamamen barışçıldı. Ramazan ayı olması gerekçesiyle 
polis söz konusu gösteri yürüyüşüne saldırdı. Kaldı ki geçen yıllarda ve 28/06/2015 
tarihinde gerçekleştirilen Onur Yürüyüşünden 1 hafta önce gerçekleştirilen Trans Onur 
yürüyüşüne Ramazan ayına denk gelmesine rağmen polis tarafından herhangi bir 
müdahalede bulunulmamıştı. Polisin saldırısının ardından da herhangi bir taşkınlık 
yapmadan barışçıl yürüyüşümüze devam ettik. O esnada açılan pankartı gördüm. 
Benim pankarttan haberim yoktu. Hazırlanış ve yapılış amacından da haberim yoktur, 
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hakaret içerdiğini düşünmediğimden ben de eşlik ettim. Emniyet Müdürlüğünce 
yapılan fotoğraf inceleme ve tespit tutanağında 2 numara ile gösterilen kişi benim. 
Ancak dosyada geçtiği gibi pankartın içeriğinin dini değerlere hakaret içerdiğini 
düşünmüyorum. Aksine tamamen barışçıl hazırlanmış bir pankart olduğunu 
düşünüyorum. Pankartta 2 tane ayın aşkından bahsediliyor, bu nedenle hakaret 
yoktur. Halkı kin ve nefrete sürükleme veya bir kısmını aşağılama suçunu esas 
işleyenin dosyanın şikayetçisi olduğunu düşünüyorum, çünkü dosyada geçen 
ifadelerde şikayetçi olan avukatlar açıkça LGBTİ bireylerden duydukları rahatsızlıkları 
ve her sene barışçıl bir şekilde düzenlenen Onur Yürüyüşünün kendilerini "hiddet ve 
asabiyete" sürüklediklerini belirtmişlerdir. Bu açıkça toplumun bir kısmını aşağılayan 
bir ifadedir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilsin, eğer 
hakkımda mahkumiyet kararı verilecek olursa hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasının uygulanmasını istemiyorum." şeklindebeyanda bulunmuştur. 

Sanık Muhittin Gönenç Hacaloğlu Savunmasında; "28/06/2015 
tarihinde Taksim'de her yıl düzenlenen Onur Yürüyüşüne üniversiteden 
arkadaşlarımla birlikte katıldım, katılma amacım LGBTİ bireylerin toplumdaki 
uğradıkları baskıya karşı dikkat çekmekti. Amacımız ve niyetimiz tamamen barışçıldı. 
Ramazan ayı olması gerekçesiyle polis söz konusu gösteri yürüyüşüne saldırdı. Polisin 
saldırısının ardından da herhangi bir taşkınlık yapmadan barışçıl yürüyüşümüze 
devam ettik. O esnada açılan pankartı gördüm. Benim pankarttan haberim yoktu. 
Hazırlanış ve yapılış amacından da haberim yoktur. Emniyet Müdürlüğünce yapılan 
fotoğraf inceleme ve tespit tutanağında belirtilen kişi benim. Ancak dosyada geçtiği 
gibi pankartın içeriğinin dini değerlere hakaret içerdiğini düşünmüyorum. Aksine 
tamamen barışçıl hazırlanmış bir pankart olduğunu düşünüyorum. Pankartta 2 tane 
ayın aşkından bahsediliyor, bu nedenle hakaret yoktur. Savunmamın başında da 
söylediğim gibi ben Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Belirtilen suçları 
işlemedim. Aksine halkı kin ve nefrete sürükleme veya bir kısmını aşağılama suçunu 
esas işleyenin dosyanın şikayetçisi olduğunu düşünüyorum, çünkü dosyada geçen 
ifadelerde şikayetçi olan avukatlar açıkça LGBTİ bireylerden duydukları rahatsızlıkları 
ve her sene barışçıl bir şekilde düzenlenen Onur Yürüyüşünün kendilerini "hiddet ve 
asabiyete" sürüklediklerini belirtmişlerdir. Bu açıkça toplumun bir kısmını aşağılayan 
bir ifadedir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Eğer hakkımda mahkumiyet 
kararı verilecek olursa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmasını 
istemiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

DELİLLER; 

Müşteki Hasan Emre Okumuş Beyanında; Şikayet dilekçemizi aynen 
tekrar ederim. Sanıkların savunmaları suçtan kurtarmaya yöneliktir. Şikayetimiz 
devam etmektedir, katılma talebimiz vardır." Şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Müşteki Mehmet Yalçınkaya 29/06/2015 tarihli dilekçesinde; 
"Kamuoyunun da malumu olduğu üzere 28/06/2015 tarihinde Taksim de LGBT 
(Lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender) şahıslar "Trans Onur Yürüyüşü" 
gerçekleştirmiş içinde bulunduğumuz Ramazan ayı ile ilgili aşağıda eklediğim hakaret 
içerikli pankartı açmıştır. "Şaban'la Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz" pankartı 
açan LGBT liler onur yürüyüşü adı altında Müslümanların en kutsal değerlerini 
aşağılamış, en kutsal aylarını eşcinsellikle bütünleştirmiştir.Bilindiği üzere Türkiye 
nüfusunun %99'u İslam Dini'ne mensup Müslüman vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. 
Böyle bir toplumda İslam Dini nin kutsal değerlerini aşağılamak, kutsal aylarıyla dalga 
geçmek ve İslam'ın yasaklamış olduğu eşcinsellikle bütünleştirmek kutsal değerlere 
hakaret suçunu oluşturur. Ayrıca, toplumda İslam Dini'ne mensup olmayanlara veya 
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dini hassasiyeti bulunmayanlara yönelik nefret oluşturacak bir söylemdir. Özellikle bu 
yürüyüşe katılan LGBT lilere karşı kin ve nefret oluşturacak bir eylem olur. Kaldı ki 
toplumumuzun çoğunluğu İslam Dini nin mensuplarından oluşmasa bile herhangi bir 
dinin kutsal saydığı değerleri bu şekilde yasakladığı fiillerle bütünleştirmekve 
aşağılamak inanç özgürlüğüne ve inançlara saygıya aykırıdır. O dine inananlara yönelik 
bir aşağılama, bir hakaret oluşturur. Bu durum ise kamu barışını bozmaya elverişli bir 
durumdur. Ben de İslam Dini ne inanan, dinimin kutsal saydığı değerleri kutsal bilen 
bir Müslüman olarak şüpheli şahısların gerçekleştirmiş olduğu fiilden müteessir 
oldum. İslam Dini nin kutsal saydığı ve mübarek olduğuna inandığım üç aylarla alay 
edilmesi hele hele Kur'an Ayı olarak inandığım bu mübarek günlerde 
gerçekleştirilmesinden hem elem ve keder duymuş hem de o şen'i fiili gerçekleştiren 
şahıslara karşı hiddet ve asabiyet duygularına kapılmış durumdayım." Şeklinde 
beyanda bulunmuştur. 

Müşteki  Davut Karacan Beyanında; Ben İddianamede belirtilen olayı 
tüm görsel ve yazılı basından takip ettim, hatta ailemtelevizyondan izledi, ben de İmam 
Hatip okuduğum ve katsayı mağduru olmama rağmen bu kadar aleni hak 
savunmadım, bu hakkı kendimizde görmedik, sanıkların bu yaptıkları eylem tamamen 
kışkırtıcı, adete dini değerlerle alay edercesine meydana gelmiştir, bu da bizi rahatsız 
etmektedir, bizim mezunlar derneğinde bir avukat arkadaşım vasıtasıyla Gebze 
C.Başsavcılığına şikayette bulunduk, şikayetim devam etmektedir,cezalandırılmalarını 
istiyorum, sanıkları bizzat tanımıyorum, bu nedenle davaya katılma talebim yoktur, 

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE;İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesinin 19. maddesinde “Her ferdin fikir ve ifade hürriyetine hakkı vardır.”İnsan 
Hakları Avrupa Sözleşmesinin 9/1. maddesinde “Herkes düşünme, vicdan ve din 
özgürlüğüne sahiptir.” 10/1. maddesinde ise “Herkes anlatım özgürlüğüne sahiptir.” 
ifadeleri yer almaktadır.Bu metinlere paralel olarak;Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası'nın; 24/1. maddesinde “Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine 
sahiptir.” 25/1. maddesinde “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.” 26/1. 
maddesinde “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek 
başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.” hükümleri 
bulunmaktadır. 

Suça konu pankarttaki yazı içeriği AİHS ve T.C. Anayasası kapsamında ve TCK 
216/3. maddesi bağlamında değerlendirildiğinde; 

Suça konu edilen pankarttaki yazı içeriği halkın bir kesiminin benimsediği dini 
değerleri aşağılamak amacıyla yazıldığının kabulü zorlamayı gerektirmektedir. Bu yazı 
içeriğine özel anlam atfedilebilmesi için çok kapsamlı, özellikle hazırlanmış ve bilinçli 
bir şekilde belli bir amaca yönelik planlı bir paylaşım gerekeceği düşünülmelidir. 
Özenli ve özellikli bir yaklaşımla bu amaç gerçekleştirilebilir.Dosya kapsamı sanıkların 
böyle bir kastının var olduğunu işaret etmemektedir. Aksine Anayasa ve İnsan Hakları 
Avrupa Sözleşmesi ile güvence altına alınmış; din ve vicdan hürriyeti kavramlarının 
sınırları içerisinde,mizahi tarzda ve düşünce özgürlüğü çerçevesinde ve ifade 
hürriyetini kanunun belirlediği sınırları aşmaksızın yapılmıştır. 

Özgürlük esas, kısıtlama istisnaidir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda, çağdaş 
olduğuna inandığımız ülkemizde, varlığına her koşulda güvendiğimiz hukuk 
sistemimizde, özgür bireylerden oluşan özgür bir toplum olmak adına daha hoşgörülü 
ve geniş bakış açısına sahip olmak gerekmektedir. 

Sanıklara yüklenen suç tipinin oluşma şartı teknik sınırlarla belirlenmemiştir. 
Unsurlar somut biçimde ortaya çıkmadıkça yorumla sonuca varılacaktır. “Alenen 
aşağılama” var mıdır? “Fiil kamu barışını bozmaya elverişli midir?” Yine suça konu 
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ifadeler "İfade özgürlüğü" kapsamında mıdır? 

Dosya içeriğine göre, suça konu pankarttaki yazı içeriği, kamu güvenliği 
açısından açık, yakın ve ciddi bir tehlikeyi somut olarak ortaya çıkarmadığı, şiddet 
çağrısı yada tavsiyesi niteliğinde bir anlatım olmadığı gibi sanıkların yasal çerçevede 
ifade özgürlüklerini kullandığı,eylem nedeniyle ''toplum kesimleri arasında oluşmuş ve 
ortaya çıkan bir infial, herhangi bir taşkınlık saptanmamıştır ve kamu barışını bozan 
herhangi bir somut olgu da meydana gelmemiştir. Sanıkların eylemine karşı 
yazılı,görsel ve sosyal medyada bazı tartışmaların yaşanmasının kamu barışını 
bozmaya elverişli olduğunu kabul etmek olanaklı değildir.Bir konunun medyada 
tartışılmasını kamu barışını bozmaya elverişli kabul etmek, toplumun bilgi sahibi 
olmasını ve ilerlemesini sağlayan her tartışmayı suç haline getirmek demektir. Bu 
nedenlerden ötürü unsurları itibariyle oluşmayan müsnet suçtan sanıkların 
beraatinedair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir. 

HÜKÜM / Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere ; 

1-Sanıklarınüzerine yüklenen fiilin bu hali ile kanunda suç olarak 
tanımlanmamış olması nedeniyleCMK.'nun 223/2-amaddesi uyarınca 
BERAATLERİNE, 

2-Bu dava nedeniyle yapılan yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına, 

3-Sanıklar Kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden AAÜT'ye göre 1.800 TL 
vekalet ücretinin hazineden alınarak sanıklara verilmesine, 

Dair,sanıklar ve sanıklar müdafiilerinin yüzlerine karşısanıklar müdafiilerine 
açıklamadan,itibaren 7 günlük süre içinde Mahkememiz yetki sınırları içinde 
bulunması halinde Mahkememize dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda 
bulunmak suretiyle,Mahkememiz yargı sınırları dışında bulunması bulunduğu yerde 
aynı derecedeki mahkemeye dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle İstanbulBölge Adliye Mahkemesine İstinaf yasa yolu açık olarak,süresinde 
istinaf yoluna başvurulmadığında kesinleşmek üzere verilen karar açıkça okunup 
usulen anlatıldı.27/12/2016 

 

 

Katip 169439 
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