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SUÇ YERİ: EDİRNE/KEŞAN
KARAR TARİHİ: 03/11/2014
 

Yukarıda açık kimliği ve atılı suçu yazılı sanık hakkında Türk Milleti adına yargılama yetkisine
sahip mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA:Keşan C.Başsavcılığının 04.02.2013 tarih 2012/3177 soruşturma 2013/117 Esas ve 2013/60

sayılı iddianamesi ile; 26.04.2012 günü ilçemiz Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi Şehitlik Parkı
önünde "padişah bozuntusuna bir çift sözümüz var bu halk sana boyun eğmeyecek 1 mayısa halkın sözünü
söylemeye..." içerikli pankartın asıldığı, konu ile ilgili olarak C.Başsavcılığımız tarafından başlatılan
soruşturma sonucunda; söz konusu hakaret içerikli emanetin 2012/366 sayısına kayıtlı olup muhafaza edilen
pankartın Türkiye Komünist Partisi Edirne İl Başkanı İrfan Tunca'nın talimatı ile sanıklar Çağlar Akyüz ve
Hamza Dilbaz tarafından ilçemizde ikamet eden sanıklar Ulaş Keskin ve Tolga Meriç'e MNG kargo
aracılığıyla gönderildiği, Ulaş Keskin ve Tolga Meriç'in ise almış oldukları pankartı ilçe belediye
başkanlığına götürerek TKP Edirne İl Başkanı İrfan Tunca'nın belediyeden yapmış olduğu talebe karşılık
olarak belediye itfaiye görevlilerinin yardımı ile ilçemiz Şehitlik Parkı önünde hastane caddesi üzerinde
herkesin göreceği şekilde asıldığı, sanıklar Tolga Meriç ve Ulaş Keskin beyanlarında söz konusu pankartın
Çağlar Akyüz ve Hamza Dilbaz tarafından gönderildiğini söyledikleri, bu kişilerin ise pankartı
gönderdiklerini kabul ettikleri, yukarıda anlatıldığı şekli ile sanıkların mağdura yönelik olan mağdurun
görevi nedeniyle yukarıda alıntılanan sözleri söylemek suretiyle şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte
söz sarf ettikleri, ilçemizde pankartın asılması ve afişlerin Alipaşa çarşısı camına yapıştırılması suretiyle
gerçekleşen hakaret eylemini iştirak halinde eylem birliği halinde gerçekleştirdikleri, bu şekilde gerçekleşen
eylemleri ile TCK 125/1, 125/3-a "Madde 125 - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide
edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ... veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve
saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun
gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir. (4)
(Değişik fıkra: 29/06/2005-5377 S.K./15.mad) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında
artırılır. (3) Hakaret suçunun; a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, İşlenmesi hâlinde, cezanın alt
sınırı bir yıldan az olamaz. " suçunu işledikleri anlaşılmakla; sanıklar hakkındaki yargılamanın
mahkemenizde yapılarak; sanıkların eylemine uyan TCK'nun yukarıda yazılı sevk maddesi gereğince ayrı
ayrı cezalandırılmaları, suçta kullanılan Adli Emanetin 2012/366 sırasında kayıtlı emanetin TCK' nun 54.
maddesi uyarınca müsaderesi, sanıkların kasten işlediği atılı suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin
kanuni sonucu olarak TCK’nın 53. maddesinde yazılı güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi
istemi ile Keşan Sulh Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır.

28.06.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 Sayılı Kanunun 84. Maddesi
ile değişik 5320 Sayılı Kanuna eklenen geçici 6. maddenin 1. fıkrası ile Sulh Ceza Mahkemelerinin
görevlerinin sona ermesi nedeniyle, Keşan Sulh Ceza Mahkemesinin dava dosyalarının geçici 6. maddenin 3.
fıkrası gereğince Keşan 2 Asliye Ceza Mahkemesine devredilmiş ve yargılamaya bu mahkeme üzerinden
devam edilmiştir.

SAVUNMA:
Sanık İrfan Tunca'nın mahkememizce alınan savunmasında: "Ben hazırlık aşamasında ifade

vermiştim. O ifademi aynen tekrar ederim. Ben Türkiye Komünist Partisinin Edirne il başkanıyım. 1 Mayıs
2012 tarihinde işçi bayramına yönelik olarak genel merkezimizce hazırlana ve bize gönderilen pankartları
asılması yönünde karar alınmıştı. Ben de buna uygun olarak Keşan' da da bu pankartın asılması için Keşan
Belediye Başkanlığına faks aracılığıyla bir yazı gönderdim. Keşan' da suça konu pankartların teslim alınıp
asılabilmeleri içinönce Çağlar ile görüştüm. Benim daha önce tanımadığım ancak Çağlar' ın daha önce
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Keşan' da tanıdığıUlaş ve Tolga'ya ulaşmış. Pankartlar genel merkezden elime geldiğinde ben içini açıp ne
yazdığına bakmadım. Suç unsuru taşıdığını düşündüğüm bir pankart olabileceğini düşünmedim. Çünkü tüm
Türkiye çapında dağıtılan bir pankarttı ve genel merkez tarafından hazırlanmıştı. Suçsuzum. Şikayetten
vazgeçme olursa kabul etmem. Uzlaşmak istemem.Ben bu suç sebebiyle beraatimi talep ederim. Hakkımda
ceza verilecek ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmiyorum" şeklinde beyan etmiştir.

Sanık Çağlar Akyüz'ün mahkememizce alınan savunmasında: "Ben hazırlık aşamasında ifade
vermiştim. O ifademi aynen tekrar ederim.BenTürkiye Komünist Partisinin Edirne Merkez ilçe başkanıyım.
İl başkanı olan İrfan Tunca 1 Mayıs işçi bayramı sebebiyle partimizin gelen merkezi tarafından il merkezinde
ve ilçelerde asılmak üzere bize materyaller gönderdi. Gönderilen bu pankartlar Keşan İlçe merkezinde de
asabilmek üzere önceden tanığım Tolga Meriç ve Ulaş Keski'le görüştüm. Öncesinden Keşan Belediyesinden
bu pankartlar ile yasal izin alındığı için arkadaşlarda Belediyeye ulaştırmayı kabul ettiler. Ben de kendilerine
MNG kargo aracı ile bu pankartları gönderdim. Tolga ve Ulaş beni arayarak pankartlar ile ilgili ilçe emniyet
müdürlüğüne alındıklarını söylediler. Ben de avukata ulaşmak için kendilerini Hamza Dilbaz' a
yönlendirdim. Pankartların içerisinde ne yazdığını bilmekteyim. Yazılanların suç unsuru içerdiğini
düşünmüyorum. Biz bu pankartları asmaktan Edirne' de de yargılandık. Mahkemece beraatimize karar
verildi. Suçsuzum. Şikayetten vazgeçme olursa kabul etmem. Uzlaşmak istemem. Ben bu suç sebebiyle
beraatimi talep ederim. Hakkımda ceza verilecek ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul
etmiyorum" şeklinde beyan etmiştir.

Sanık Tolga Meriç'in mahkememizce alınan savunmasında: "Ben hazırlık aşamasında ifade
vermiştim. O ifademi aynen tekrar ederim. Ben Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde
okumaktayım. Edirne il merkezinin açık öğretim sınavları için gidip gelmekteyim. Sanık Çağlar' ı da
arkadaşım olan Ulaş vasıtasıyla tanırım. Çağlar Akyüz arkadaşım Ulaş' ı arayarak MNG kargo aracılıyla
pankart ve afiş göndereceğini söyledi. Bizden de bu afişleri belediyeye teslim etmemiz için yardım istedi.
24.04.2012 günü MNG kargoya giderek Çağlar 'ın bize gönderdiği kargoyu aldım. Çağlar Akyüz bize söz
konusu pankartın belediye tarafından astırılacağını söylemişti. Bizde bunun üzerine almış olduğumuz
kargoyu açmadan Keşan İlçe Belediye Başkanlığında bulunan zabıta müdürünün odasına gittik. Pankartları
açmadan zabıta müdürüne teslim ettik. Zabıta müdürünün pankart açıp açmadığını hatırlamıyorum. Zabıta
müdürü belediyeye gelmiş olan faksı havale ederek bizi pankartların asılması için itfaiye görevlilerine
yönlendirdi. Biz itfaiye görevlilerin yardım ile Hastane Caddesi Şehitlik Parkının önüne gittik. Biz
pankartları kendilerine teslim ederek oradan ayrıldık. Muhtemelen itfaiye görevlileride pankartın içeriğini
okumadan asmışlardır. Ben de pankartların içerisinde ne yazdığını okuyup okumadığımı hatırlamıyorum.
Şikayetten vazgeçme olursa kabul etmem. Uzlaşmak istemem. Ben bu suç sebebiyle beraatimi talep ederim.
Hakkımda ceza verilecek ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmiyorum" şeklinde beyan
etmiştir.

Sanık Ulaş Keskin'in mahal mahkemesince alınan savunmasında: "Üzerime atılı suçlamayı
kabul etmiyorum, bu konu ile ilgili yazılı savunma dilekçesi hazırladım, ibraz ediyorum, ben olay tarihinde
arkadaşım Çağlar'ın beni arayarak Edirne'den belediyeye teslim edilmek üzere bir kargo göndereceğini
söylemesi üzerine ortaokuldan beri arkadaşım olan Tolga ile birlikte MNG kargoya gittim, orada bana
gönderilen kargoyu teslim aldım, daha sonra yine Tolga ile birlikte bu kargoyu Keşan belediyesine götürüp
belediye başkanının sekreter odasındaki kişiye teslim ettik, ben kargo ile Çağlar'a ne gönderdiğini
sorduğumda kendisinin belediye ile ilgili bir işi olduğunu onunla ilgili olarak kargoyu gönderdiğini söyledi,
içeriğini söylemedi, bende resmi kuruma teslim edileceği için içeriği ile ilgili birşey sormadım, ben
kesinlikle kargonun içerisinde pankart olduğunu bilmiyordum, bu nedenle pankartın içeriği ile ilgili de hiç
bir bilgim yoktur, hakaret suçunu işlemedim, beraatimi talep ederim, savunmam bundan ibarettir. Ben
suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum, bu nedenle temyiz hakkımı kullanabilmem bakımından
hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmiyorum" şeklinde beyan etmiştir.

Sanık Hamza Dilbaz'ın mahkememizce alınan savunmasında: "Ben daha önce emniyette ifade
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vermiştim, aynen tekrar ederim, pankartlar bize parti genel merkezinden gönderildi, belediye başkanlığının
kabul etmesi durumunda tolga, ulaş, çağlar'a pankartları asmalarını söyledim, belediye başkanlığı dilekçe
yazılması durumunda pankartı asabileceklerini söylediler, biz de dilekçe gönderdik daha sonra da pankartı
gönderdik, şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim, hakkımda ceza verilirse de hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına bir diyeceğim yoktur" şeklinde beyan etmiştir.

DELİLLER:
Sanıkların savunması, emanet makbuzu, MNG kargo evrakı, tutanaklar,nüfus kaydı ve sabıka kaydı.
İddia Makamı Mütalasında; "Sanıklar Çağlar, İrfan, Hamza, Tolga ve Ulaş hakkında kamu

görevlisine karşı alenen hakaret suçundan dolayı kamu davası açılmış ise de; olay tarihindeilçe merkezine
asılan pankartların anayasa ile teminat altına alınan düşünce ve kanaat hürriyeti, düşünceyi açıklama ve
yayma hürriyeti kapsamında eleştiri sınırları içerisinde kaldığı her ne kadar sözlerin şok edici ve kaba olduğu
kabul edilebilir ise de kişiye yönelik olmayıp genel nitelikte eleştiri mahiyetinde olduğu tüm dosya
kapsamından anlaşıldığından sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından sanıkların
beraatlerine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" şeklinde mütalaa etmiştir.

 
DELİLLERİN TAKDİRİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ;
Sanıkların savunması, emanet makbuzu, MNG kargo evrakı, tutanaklar,nüfus kaydı ve sabıka kaydı

ve tüm dosyanın birlikte değerlendirilmesinde, her ne kadar sanıkların üzerlerine atılı atılı hakaret suçunı
işledikleriiddiasıyla cezalandırılması istemi ilekamu davası açılmış ise de;

TKP Edirne İl Başkanı olan Sanık İrfan Tunca savunması ile Türkiye Komünist Partisi Genel
Merkezinin tüm ülke çapında asılma için bastırılan afişin Keşan'dan asılmak üzere sanık Çağlar'ı aradığı,
sanık Çağlar'ın afişlerin Keşan Belediyesine ulaştırılarak asılmasını sağlamak üzere sanıklar Tolga ve Ulaş'a
ulaştığı,sanık Çağlar'ın kendilerini sanık Hamza'ya yönlendirdikleri, sanık Hamza'nın, Ulaş ve Tolga'ya
belediyece kabul edilmesi halinde afişleri asmalarını söylediği, sanıklar Tolga ve Ulaş'ın kargo şirketine
giderek pankartları teslim aldıklarını ve belediye yetkililerine asılmak üzere teslim ettikleri, sanıklardan
Çağlar'ın afişlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olduğu, diğer sanıkların afiş içeriğinden haberdar olmadıkları
savunmaları ile atılı suçu kabul etmeyip, afişleri asmadan önce yasal izinleri de aldıklarını beyan etmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90/5 maddesi uyarınca "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş
Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa
Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 07/05/2004 - 5170 S.K./7.mad) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş
temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır" Kanun
hükmündedir.

10.03.1954 tarih 6366 Sayılı yasa ile onaylanmış AİH Sözleşmesi iç hukukumuz bakımından kanun
hükmündedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10 maddesi ve AİH Mahkemesi kararları ile ifade
özgürlüğü güvence altına alınmıştır.

Lingens - Avusturya davasında "O halde bir siyasetçiye yönelik eleştirilerin kabul edilebilir sınırları,
özel bir şahsa yönelik eleştiri sınırına göre daha geniştir. Bir siyasetçi, özel şahıstan farklı olarak, her sözünü
ve eylemini bilerek ve kaçınılmaz bir biçimde, gazetecilerin ve halkın yakın denetimine açar, bu nedenle
daha geniş bir hoşgörü göstermek zorundadır" gerekçesine yer verilmiştir.

Castells - İspanya davasında mahkeme kamuoyunun çoğunluğunun hoşuna gitmeyen, şok edici
fikirlerin İHA Sözleşmesinin 10. Madde kapsamında olduğuna yer vermiştir.

Yargıtay 4 Ceza Dairesinin 12.06.2013 tarih 2012/1853 Esas 2013/18745 Karar sayılı içtihatında
açıklandığı üzere;

"Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı üzerindeki
hakları olup, bu suçun oluşabilmesi için fiilin, gerçek bir kişinin belirtilen kişilik haklarını rencide edecek
şekilde işlenmesi gerekmektedir. Hakaret suçu, Anayasanın 24 ile 30 maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları
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Sözleşmesinin 9 ve 10 maddelerinde düzenlenen ifade hürriyetinin sınırlarını oluşturmaktadır. Suçu
oluşturan eylem bakımından failin ifade hürriyeti, mağdur yönünden onur, , şeref ve saygınlığı ile din, vicdan
ve kanaat hürriyetine ilişkin temel kişlik hakları çatışmaktadır. Uyuşmazlığın çözümü, sözü edilen karşılıklı
hakların dengelenmesini gerektirmektedir. Ancak, ileri sürülen bir düşünceyle bağlantısı bulunmayan,
esasında düşünce açıklaması vasfında da görülemeyen sövme niteliğindeki fiillerin ifade özgürlüğünden
yararlanayamacağı açıktır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarında sözleşme bağlamında ulusalüstü insan
hakları hukukunu yorumlarken, kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken fonksiyonlarını etkilemeyi
ve saygınlıklarına zarar vermeyi amaçlayan aşağılayıcı saldırılara karşı korunmalarının zorunlu olduğunu
(AİHM - Busuoiç - Moldova kararı, 2004, prg. 64) bununla birlikte görevlerini yerine getirirken icra ettikleri
eylem ve sözlerine yönelik eleştirilere karşı daha fazla hoşgörü göstermeleri gerektiğini (AİHM Steur -
Hollanda kararı 2003, prg 39) belirtmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ayrıca, fiil isnadına
dayanmayan ve ispat gerektirmeyen değer yargılarından ibaret sözlerin sarsıcı olsa bile eleştiri hakkı ve ifade
özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceği kabul etmektedir. (AİHM Hriko-Slovakyya kararı, 2004 prg
40, 45 Jeruselam-Avusturya kararı, 2001, prg, 44 Sokolowski - Polonya kararı, 2005, prg, 47, Puturel -
Fransa kararı, 2005, prg, 37i Harris/Boyle/Bates/Bıckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Ankara
2013, syf 518-520)" ,

Bu halde atılı suçta belirtilen afişlerin içeriğinde "padişah bozuntusuna bir çift sözümüz var bu halk
sana boyun eğmeyecek 1 mayısa halkın sözünü söylemeye..." şeklindeki sözlerin katılana yönelik doğrudan
söylediğine dair kesin delil bulunmadığı, afişlerin Türkiye Komünist Partisi Genel Merkezince hazırlandığı,
sanıkların afiş içeriğinden haberdar olmadıkları, ifadelerde şiddeti, silahlı direnmeyi veya ayaklanmayı teşvik
edecek ifadelerin yer almadığı, içerik açısından değerlendirildiğinde, kişilerin için onur, şeref ve saygınlığı
rencide edebilecek şekilde kabul edilsede siyasetçiler açısından daha geniş yorumlanması gerektiği, afiş
hazırlatanın da bir siyasi parti olduğu düşünüldüğünde afiş içeriğinin ifade ve eleştiri özgürlüğünde
değerlendirilmesi gerektiği, iç hukuk, AİHS ve AHİM belirlenen sınırların aşılması halinde atılı suçun
oluşacağı kabulü ile suça konu ifadelerin kanuni unsurları taşımadığından, sanıkların atılı suçu işlediklerine
ilişkin mahkumiyetlerine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, Ceza
yargılamasının evrensel ilkelerinden biri olan "şüpheden sanık yararlanır" kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan
cezalandırılabilmesinin temel şartının, atılı suçun sanık tarafından işlendiğinin şüpheye yer vermeyecek
şekilde ispat edilmesine bağlı olduğu, olayın oluş şekli itibariyle tam olarak aydınlatılamamış olayların ve
iddiaların sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamayacağı, mahkumiyet hükmünün kesin
ve açıkbir ispata dayanması gerektiği değerlendirildiğinde sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal unsurları
oluşmadığı ve yüklenen eylemin kanunda suç olarak tanımlanmadığı anlaşıldığından sanıklarınüzerlerine
atılı suçtan dolayı CMK 223/2-a maddesi gereğince ayrı ayrı beraatine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki
şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Açıklama ve gerekçesi yukarıda yazlı olduğu üzere;
1-Sanıklar hakkında her ne kadar üzerlerine atılı kamu görevlisine karşı alenen hakaret suçundan

dolayı cezalandırılmaları istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de; yapılan yargılama sonucunda
toplanan deliller kapsamında sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı ve yüklenen eylemin
kanunda suç olarak tanımlanmadığı anlaşıldığından sanıklarınüzerlerine atılı suçtan dolayı CMK 223/2-a
maddesi gereğince AYRI AYRI BERAATLERİNE,

2- Yargılama giderinin kamu üzerine bırakılmasına,
3-Adli emanetin 2012/366 sırasında kayıtlı emanet eşyasının sahibine iadesine,
4-Sanıklar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden yürürlükte bulunan AAÜT'e göre 1.500,00 TL

vekalet ücretinin ( bir tek) hazineden alınarak sanıklara verilmesine,
İlişkin hükmün sanıklar Ulaş, Çağlar, Hamza, Tolga müdafii yönünden tefhiminden, sanık İrfan ve
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katılan yönünden tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabit katibine
beyanda bulunulması suretiyle Yargıtay yolu açık olmak üzere sanıklar Ulaş, Çağlar, Hamza, Tolga
müdafinin yüzüne karşı, sanıkların, katılan ve vekilinin yokluğunda, C.Savcısı Sinan Yüksel'in mütalaasına
uygun olarakverilen karar açıkça okunup, gerekçesi usulen anlatıldı. 03/11/2014

 
Katip 148829
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