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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ: 

 

Yukarida açık kimlik bilgileri yazılı müştekilerin ayrı ayrı Cumhuriyet Başsavcılığı'na 

vermiş oldukları şikayet dilekçeleri ile Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat 

Mican'ın 26 Haziran'da yapılacağı duyurulan bileşenlerinin adları LGBTİ olarak kısaltılmış, 

cinsel yönelimleri farklı bireyler tarafından yapılacak yürüyüşe karşı olarak yaptığı basın 

açıklamasında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din 

Mezhep Cinsiyet, Bölge Farklılığına Dayanarak Alanen Aşağılama suçunu işlediğinden bahisle 

şikayette bulunmaları üzerine soruşturmaya başlanmıştır. 



Dosya kapsamında mevcut şüpheli tarafından yapılan konuşma içeriğinin "LGBT'lilerin 

Taksim'de yapacakları yürüyüşün milli değerlere aykırı mahiyette olduğuna dikkat çekerek 

"ismi onur yürüyüşü olan ama aslı ahlaksızlık olan ve toplumun sinir uçlarına dokunan bu tip 

ahlaksızlıklariözendirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Recep, Şaban ve Ramazan gibi 

mübarek kabul ettiğimiz ayları dillerine dolayarak komiklik yapmaya çalışanlara uyarımız, 

böyle fantezilerle milletimizin hassasiyetlerini dillerine dolayarak terbiyesizliğe soyunmasınlar. 

Manevi değerlerimizi alaya alarak had ve hudutlarını aşanlara Ziya Paşa'nın 'Nush ile 

uslanmayanı etmeli tektir tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir.' Veciz beytini hatırlatırız. 

Yürüyüşün tertiplenmesine sadece hoşgörü nazarıyla bakarak toplumsal yozlaşmanın ve ahlaki 

çöküntünün kızlarımıza, oğullarımıza alternatif harflerld yeni cinsiyetler türetilmesine mahal 

verilmemelidir. Bu kimsenin özel hayatına yapılan! bir tepki değildir.İyiliği emretmek 

kötülükten nehy etmektir. Bu ahlaksızlığa ve pervasızlığa izin veren, yön tayin eden, kulaklarını 

tıkayan, gözlerini kapayan sayın devlet yetkilileri sizleri, bu ahlaksızlığa son vermek için 

göreve davet ediyoruz. Aksi taktirde derin milletin temsilcileri olan Alperen Ocakları olarak, 

ecdadımızın ağır bedeller ödeyerek bizlere miras bıraktığı bu topraklarda ahlaksızların fantezi 

yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Aksi taktirde tepkimiz çok net ve sert olacaktır. Mübarek bir 

ayda hep aynı şeyleri yapıyorlar. Değerlerimiz hiçe sayarak alay edercesine bizimle dalga 

geçiyorlar. Sayın devlet yetkilileri bunlarla bizi uğraştırmayın. Ya gereğini yapın ya da biz 

gereğini yapacağız. Biz her şeyi göze aldık direk yürüyüşü engelleyeceğiz. Bir yerde toplanıp 

ne yaparlarsa yapsınlar ama mübarek ramazan ayında çırılçıplak bir vaziyette ülkemizin 

mukaddes topraklarında bu şekilde yürümelerini asla istemiyoruz. Devletimizin de milli 

değerleri gözününde bulundurarak buna dur demesi gerekiyor. Çünkü bu normal bir özgürlük 

değil. Biz şimdi uyarıyoruz. Önceden olacakları bildirdik, bundan sonra olacakların sorumlusu 

biz değiliz." şeklinde olduğu anlaşılmıştır. 

Şüphel Kürşüt Mican'ın 25/11/2016 tarihinde Segbis aracılığıyla alınan ifadesinde, 

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfının İstanbul İl Başkanı olduğunu, bahse 

konu basın açıklamasına kendisinin yaptığını, basın açıklamasından önce Ramazan ayında 

LGBT grup yöneticilerinin 19/06/2016-26/06/2016 günlerinde İstanbul Taksim Meydanında 

yürüyüş yapacaklarını, "Recep ve Şaban'ın aşkına Ramazan bize engel olamaz" şeklinde sözler 

sarfettiklerini, bunu Türk toplumunun manevi yapısı nedeniyle meydan okuma olarak 

gördüğünü ve basın açıklamasını yaptığını, atılı suçun unsurlarının oluşmadığını,maksadının 

kamu görevlilerinin bu konuya dikkatinin çekilmesi olduğunu, konuşmadaki ifadelerinin buna 

yönelik olduğunu, LGBT grubuna karşı bir engellemesinin olmadığını beyan etmiştir. 

Müşteki şikayet dilekçeleri, şüpheli savunması, bahse konu konuşmanın içeriğini 

gösterir internet haber sitelerine ait ekran görüntüleri ve tüm soruşturma evrakı birlikte 

değerlendirildiğinde, şüphelinin konuşmasında kullandığı "İsmi onur yürüyüşü olan ama aslı 

ahlaksızlık olan ve toplumun sinir uçlarına dokunan bu tip ahlaksızlıkların normalleştirilmesine 

müsade etmeyeceğiz, biz her şeyi göze aldık direk yürüyüşü engelleyeceğiz, biz şimdi 

uyarıyoruz, önceden olacakları bildirdik, bundan sonra olacakların sorumlusu biz değiliz" 

şeklindeki ifadelerin Halkı Kin ve Düşmanlığı Tahrik ve Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din 

Mezhep Cinsiyet, Bölge Farklılığına Dayanarak Alanen Aşağılama niteliğinde olduğu, 

şüphelinin atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır. 

Buna göre delillerin takdiri mahkemenize ait olmak üzere şüphelinin mahkemenizde 

yargılamasının yapılarak eylemine uyan yukarıda belirtilensevk maddeleri gereğince 

cezalandırılmasına karar verilmesikamu adına talep ve iddia olunur. 27/01/2017 
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NOT : KÜRŞAT MİCAN hakkında Hakaret, Tehdit, Kişiler Arasında Ayrımcılık Yapmak 

suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir. 

 

 


