İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ

: Av. Şerdil Dara ODABAŞI

ŞÜPHELİLER

: 1 )Turancı Hareket Platformu yöneticileri
Osmanağa Mah. Gaziosmanpaşa Sokak No:5 Söğütlüçeşme Kadıköy
İstanbul (Sosyal medya hesaplarında yer verdikleri adres)
2) Kimliği meçhul dağıtım elemanları.
SUÇ

: Hakaret ( 5237 sayılı TCK 125. Madde)
Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama Suçuna
(5237 sayılı TCK 216. Madde)

SUÇ TARİHİ

: 23/03/2019- 24/03/2019

D.KONUSU
: Kadıköy İlçesinin bütün mahallelerinde sokakta park halinde duran
araçlara bırakılan broşür vasıtası ile halkı kin ve nefrete sürükleme, hakaret suçlarına konu
beyanlarda bulunan Turancı Hareket Platformu yönetici ve üyeleri olmak üzere sorumluluğu
bulunan ilgililer hakkında soruşturma yapılarak haklarında kamu davası açılmasına karar
verilmesi istemidir.
AÇIKLAMALAR

:

1) 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul Kadıköy İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi
Belediye Başkan adayıyım. Seçim sürecinde Zaza kökenli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olmam ve ismim nedeni ile hakkımda birçok kere karalama kampanyası yapıldı.
2) 23/03/2019 tarihini 24/03/2019 tarihine bağlayan gece sabaha karşı Kadıköy ilçesinin birçok
mahallesinde park halinde duran araçların üzerine ekte yer alan ve hakkımda gerçeğe aykırı
beyanların yer aldığı bir metin dağıtılmıştır.
3) Suça konu bu metin içeriğinde fotoğrafıma yer vererek “KADIKÖY’DE BÖLÜCÜ
ODABAŞI’NA OY YOK!” “TERÖR SEMPATİZANI” ifadelerini kullanmıştır. İlgili broşür
içeriği incelendiğinde “TURANCI HAREKET PLATFORMU” amblemine yer verildiği ve
ilgili platform tarafından bu suça konu broşürün hazırlanıp, dağıtıldığı anlaşılmaktadır.
4) İlgili broşürlerin içeriği incelendiğinde hakkımda “bölücü” “terör sempatizanı” beyanları
kullanıldığı açık ve nettir. CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı olduğum göz önünde
bulundurulduğunda bu metnin aynı zamanda tüm CHP seçmeni ve üyelerini de hedef aldığı ve
zan altında bıraktığı açık ve nettir.
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5) İlgili broşürde adına yer veren Turancı Hareket Platformu yetkilileri ve dağıtımı
gerçekleştiren şüpheliler TCK 125. Maddede düzenlenen Hakaret Suçu ve TCK 216. Maddede
düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama Suçuna konu fiilleri
gereçekleştirmişlerdir.
6) Tarafım aleyhine dağıtılan bildiride bu suçlamalara yer verilmesinin tek sebebi Zaza kökenli
olmam ve ismimin Kürtçe olmasıdır. Bu saldırının temeli ırk üzerinden yapılan nefret,
ayrımcılık ve düşmanlığa yönlendirmedir. Bir bireyin adının kürtçe/zazaca olması hemen
adının terör örgütleri ile anılmasına yetmemelidir.
7) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2. Maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri şu şekilde
sayılmaktadır; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet
anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde bir
hukuk devletidir.
Turancı Hareket Platformu ve diğer şüphelilerin eylemleri T.C. Anayasası’na aykırı olup, Türk
Ceza Kanunu’nda yer alan bir kısım suçları oluşturmaktadır.
8) Şüphelilerin eylemi TCK 125. Maddeyi kapsamında suçtur.
“Hakaret
Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir
fiil veya olgu isnat eden (...) (1) 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 ihtilat ederek işlenmesi
gerekir.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde,
yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
(3) Hakaret suçunun; a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, b) Dini, siyasi, sosyal,
felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya
çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, c)
Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde,
cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri
oranında artırılır. (5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu
görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı
işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.”
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Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı
olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak
gerçekleşmesi gerekmektedir. Şeref kişinin bizzat kendisine ve toplumun kişiye gösterdiği
saygı ve itibardır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının başlangıç bölümünde “her Türk vatandaşının bu
Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli
kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi
varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu” belirtilmiş, 2. maddede
Cumhuriyetin nitelikleri arasında “insan haklarına saygılı” olma ilkesi belirtilmiş, 5. maddede
“insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamasının” devletin
görevi olduğu belirtilmiştir.
Kişilerin şerefi, toplumsal itibarı ve saygınlığı manevi varlığının en temel unsurudur. Yukarıda
belirtilen anayasal hükümler çerçevesinde denilebilir ki devlet için yurttaşlarının şerefini
korumak ve ihlal eden davranışları suç sayarak cezalandırmak 5. maddenin açıklığı karşısında
bir görevdir ki bu doğrultuda 5237 sayılı Yasada hüküm yer almaktadır.
Şüpheliler dağıttıkları broşür içeriğinde aleyhime “KADIKÖY’DE BÖLÜCÜ ODABAŞI’NA
OY YOK!” “TERÖR SEMPATİZANI” ifadelerini kullanmıştır. 25 yılı aşkın süredir İstanbul
ilinde avukatlık mesleğini icra eden ve hali hazırda CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı olan
bir kişiyim. Odabaşı soyadı Cumhuriyet tarihinde vatana bağlılığı ile tarihte yerini almış bir
ailenin ismidir ve bende bu ailenin siyasette bir görev üstlenen dördüncü kuşağıyım.
Bu sebeple şüphelilerin bu eylemi şerefimi ve onurumu rencide edici bir eylem olup, ayrı ayrı
TCK 125/1-2-4 çerçevesinde haklarında başlatılacak soruşturma sonucu kamu davası açılarak
cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekmektedir.
9) Şüphelilerin eylemi TCK 216. Maddeyi kapsamında suçtur.
“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
Madde 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere
sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu
nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak
alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını
bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
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Şüpheliler dağıttıkları broşür içeriğinde aleyhime “KADIKÖY’DE BÖLÜCÜ ODABAŞI’NA
OY YOK!” “TERÖR SEMPATİZANI” ifadelerini kullanmıştır. Bu ifadeleri kullanmalarının
sebebi Zaza kökenli bir birey olmam ve ismimim Kürtçe olmasıdır. Geçmişte yapmış olduğum
bir kutlama mesajının Kürtçe olması da bunun sebeplerindendir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Kürt, Laz, Abhaz, Arap, Çerkez ve daha birçok farklı etnik
yapı mensubu vardır. Bir Laz Kazım Koyuncu’nun Lazca şarkılarını dinlediği için terörist
olmuyorsa veya bir Abhaz Abhazca konuştuğu için terör sevici olmuyorsa bir Kürt veya Zaza
vatandaşta Kürtçe veya Zazaca ismi olduğu için veya kutlama mesajı yazdığı için terörist veya
terör sevici olamaz. Bu durum toplumsal huzuru ve milli dayanışmayı hedef alan bir saldırıdır
ve halkı kin/nefrete sürüklemektedir.
Yargıtay 8. C.D. 5.7.200 T. Ve 2000/13957-13093 sayılı kararında “..Türküm, doğruyum,
çalışkanım. E. Sen bunu söyleyince öbür taraftan da Kürt Kökenli bir Müslüman evladı, ya öyle
mi, ben de Kürdüm, daha doğruyum, daha çalışkanım deme hakkını kazandı” diyerek sonuçta
sözleriyle de halkı ırk farklılığı gözeterek açıkça kin ve düşmanlığa tahrik ettiği
anlaşılmaktadır” denilmiştir.
Bu sebeple şüphelilerin ayrı ayrı TCK 216/1-2 çerçevesinde haklarında başlatılacak soruşturma
sonucu kamu davası açılarak cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekmektedir.
HUKUKİ NEDENLER

: TCK , CMK ve sair mevzuat.

DELİLLER
Belgeler.

: Dağıtılan broşür örneği, ihbarlar, tanık, bilirkişi ve sair

SONUÇ VE İSTEM
: Yukarıda açıkladığımız üzere şüpheli Turancı Hareket
Platformu yetkilileri ve broşürleri dağıtanlar hakkında soruşturma yapılarak haklarında kamu
davası açılmasına ve açılacak kovuşturma sonucunda cezalandırılmalarına karar verilmesini
saygı ile arz ve talep ederiz. 25.03.2019
Şikayet Eden,
Av. Şerdil Dara ODABAŞI

Ek: 1- Suça konu broşür sureti,
2- Şüpheli Turancı Hareket Platformu sosyal medya ekran görüntüsü,
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