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 T.C. 

 ANKARA 

 3. ÇOCUK MAHKEMESİ 

 

DOSYA NO : 2013/373 Esas 

KARAR NO : 2013/683 

C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2013/14852 

 

            

            

         GEREKÇELİ KARAR 

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A 

 

HAKİM : ÖZCAN GÜVEN  30679 

KATİP : ALİ KARAVUŞ 94044 

 

DAVACI : K.H. 

KATILAN : İBRAHİM MELİH GÖKÇEK, Ahmet ve Kadriye oğlu, 20/10/1948 Ankara 

doğumlu, Ankara, Çankaya, Mebusevleri mah/köy nüfusunda kayıtlı. Güzeltepe Mah. Özvatan 

Sk. No:7/1  Çankaya/ ANKARA  TC Kimlik No:14620037452 

VEKİLİ : Av. ESENNUR EZGİ,  

   Av. YUSUF ERGÜÇLÜ 

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : İ. A.,   kızı,    doğumlu,  

 mah/köy nüfusunda kayıtlı.   İSTANBUL TC Kimlik No: 

GÖZALTI TARİHİ : 27/02/2013-27/02/2013 

MÜDAFİİ : Av. MUZAFFER DEMİR 

SUÇ : Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret, Hakaret 

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 16/07/2012  

SUÇ YERİ : ANKARA/MERKEZ 

KARAR TARİHİ : 24/12/2013 

 

 İDDİA 

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın  09/04/2013 tarih ve 2013/14852 esas sayılı 

iddianamesinde; Twitter mikro-blog sosyal paylaşım sitesinde müşteki İbrahim Melih 

Gökçek'in @06melihgokcek ismi ile  kamuya açık paylaşımlarda bulunduğu siteye suça 

sürüklenen çocuğun twitterda @aksoyim adlı kullanıcıdan "atamin yattiği şehirde kemiklerini 

sözlatanlarin basinda ismin gectiginden EdepsizinMelihGökcek- Muslumanım diye gecinip kul 

hakkı yediğin icin EdepsizinMelihGokcek" şeklindeki yazısı ile üzerine atılı hakaret suçunu 

işlediği   iddia edilerek, eylemine uyan 5237 sayılı  Türk Ceza Yasası'nın 125/1-2,  31/3 

maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır. 

 KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE 

 Suça sürüklenen çocuk İ. A. hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 09.04.2013 

gün ve 126348-14852-1027 sayılı iddianame ile 31.10.2012 tarihinde internette twitter 

paylaşım sitesinde, "atamin yattiği şehirde kemiklerini sizlatanlarin basinda ismin gectiginden 

EdepsizsinMelihGökcek" ve "Muslumanim diye gecinip kul hakki yedigin icin 

EdepsizsinMelihGökcek" şeklinde yazılar yazarak hakaret ettikği iddiasıyla TCY'nın 125/1-2 

maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır. 

 Suça sürüklenen çocuk savunmalarında, edepsizsin Melih Gökçek başlığını kendisinin 

açmadığını, kimin açtığını da bilmediğini, bu başlık altında yapılan çeşitli yorumları 

okuduğunda, yakınanın yaptıklarından ve uygulamalarından rahatsız olduğu için, eleştiri 

amacıyla iki tane yorum yazdığını, hakaret etmek kastı ile hareket etmediğini belirtmiş ve 

yüklenen suçlamayı kabul etmemiştir. 

 Katılan vekili, katılan adına beyanda bulunarak, suça sürüklenen çocuğun, katılana 
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görevinden dolayı küçültücü ve hakaret içeren sözlerle hakaret ettiğini, cezalandırılmasını 

istediklerini belirtmiştir. 

 Yakınanın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptığı ve kamuoyuna 

mal olmuş siyasi bir kişilik olduğu tartışmasızdır. Görsel ve yazılı basında hakkında birçok 

haber yapılmaktadır. 

 Soruşturma aşamasında, suça sürüklenen çocuğun ve ailesinin yaşadıkları evde yapılan 

aramada bilgisayar hard disklerine el konulmuş ve üzerinde inceleme yapılmıştır. İstanbul 

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda 

düzenlenen 29.03.2013 günlü raporda, "Edepsizsin Melih Gökçek" konu başlığının suça 

sürüklenen çocuk tarafından açıldığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı belirtilmiştir. Bu 

saptamaya göre, söz konusu konu başlığının suça sürüklenen çocuk tarafından açılmadığı 

sabittir. 

 Suça sürüklenen çocuğun eyleminin, yalnızca internet üzerinden bir sosyal paylaşım 

sitesinde açılan konu başlığı altında yorum yazmak niteliğinde olduğu görülmektedir. Yazdığı 

yorumlar, konu başlığı dışında herhangi bir hakaret ibaresi taşımamaktadır. Yaptığı yorum 

metinlerindeki eleştiri ve değer yargılarının bir kısmı sert ve çarpıcı bir üslupla dile getirilmiştir. 

Esasen, eleştirinin sert bir üslûpla gerçekleştirilmesi, kaba olması ve nezaket sınırlarını aşması, 

eleştirenin amacına, psikolojisine, eğitim ve kültür düzeyine bağlı bir olgudur.  

 Yerleşmiş yargısal kararlarda da vurgulandığı üzere, kamu görevinde bulunan veya talip 

olanların, diğerlerine oranla daha sert eleştirilere muhatap olması da doğal karşılanmalıdır.  

 Somut olayda, suça sürüklenen çocuğun, siyasi bir kişilik olan katılanın görevinden 

kaynaklanan uygulamalarını polemik yaratan ve rahatsız eden bir üslupla sorgulayıp, sert, ağır 

ve çarpıcı biçimde yorumladığı, ancak eylemin katılanı görevinden dolayı aşağılama, küçültme 

boyutuna ulaşmadığı anlaşılmaktadır.  

 Her ne kadar suça sürüklenen çocuğun yakınan İbrahim Melih Gökçek'e hakaret 

ettiğinden bahisle kamu davası açılmış ise de yüklenen suçun maddi unsurunun oluşmadığı 

anlaşılmakla beraatına karar verilmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur. 

 HÜKÜM:  

 Suça sürüklenen çocuk hakkında katılan İbrahim Melih Gökçek aleyhine hakaret 

suçundan  cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de, suça sürüklenen çocuğa yüklenen 

suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla atılı suçtan BERAATİNE  

 Yargılama masraflarının hazine üzerine bırakılmasına, 

 Suça sürüklenen çocuğun beraat etmiş olması ve kendisini kendi atadığı müdafii ile 

temsil ettirmesi karşısında 990 TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak suça sürüklenen 

çocuğa verilmesine,  

 Dair katılan ve  suça sürüklenen çocuğun yokluğunda, katılan vekili ve suça sürüklenen 

çocuk müdafiinin yüzlerine karşı duruşmada bulunanlar yönünden kararın açıklanmasından 

itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibi tarafından zapta 

geçirilecek beyanla Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere açık oturumda verilen 

karar açıklanıp anlatıldı.24/12/2013 

 

Katip 94044 

  

  

  

Hakim 30679 

  

 

 

 


