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SUÇ  :  Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak ve savcılığınızca 
re'sen tespit edilecek suçlar.

AÇIKLAMALAR : 

1-  Müvekkil, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANET-SEN) , 4688 
sayılı Kanun uyarınca faaliyet gösteren ve "diyanet ve vakıf hizmet kolunda" yetkili olan 
Memur  Sen  Konfederasyonuna  bağlı  bir  sendikadır.  Müştekilerden  Mehmet 
BAYRAKTUTAR  da  yetkili  sendikanın  uzun  yıllardır  genel  başkanı  olarak  görev 
yapmakta  olup  aynı  zamanda din  görevlisidir.  Diyanet-Sen Müvekkil  sendikanın  genel 
merkez  yönetim  kurulunun  tamamı  ile  üyelerinin  büyük  bir  bölümü  Diyanet  İşleri 
Başkanlığı bünyesinde çalışan din görevlisidir. 

2-  Bu kapsamda şikayet  olunanın işlemiş  olduğu fiil,  nedeniyle  sendika üyelerinden 
müvekkil sendika genel merkezine ve yönetim kurulu üyelerine yoğun şekilde şikayetler 
gelmiş, bahsi geçen rencide edici ifadeler nedeniyle tam anlamıyla infiale yol açmıştır.

İlgili kişinin 31.03.2020 Tarihinde kendisine ait Twitter sosyal medya hesabında paylaştığı 
"IBAN suresi ayet 1

Ey IBAN edenler... 

Biz size ayrı bankalardan IBAN numaraları verdik ki IBAN edesiniz diye, hiç şüphesiz ki  
ahiret gününde IBAN edenle IBAN etmeyenler ayrılacaktır !'"  şeklindeki ifadeleri içeren 
twiti açık şekilde toplumun büyük çoğunluğunun kabul ettiği İslamiyet dininin inanış ve 
yaşayışının temelini oluşturan kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'de yer alan sure/ayetlerle ile alay 
etmekte, bu yönüyle de dini değerler aşağılamaktadır.

Görüldüğü üzere bahsi geçen ifadeler tıpkı Kur'an'ı Kerimin Türkçeleştirilmiş içeriklerine 
benzer şekilde betimlemeler yapmakta ve tüm dünyayı ve son dönemde ülkemizi derinden 
etkileyen  COVID-19  salgınında  devletimizin  başlatmış  olduğu  yarım  kampanyasını 
"eleştirirken" dini değerleri aşağılamaktadır.
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Milli birlik ve beraberlik kapsamında başlatılan bir yardım kampanyasına yönelik eleştiri 
sınırlarını  aşan  ve  5237  sayılı  Kanunun  216.  Maddesinde  belirtilen"(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." hükmüne 
aykırılık  teşkil  eden  ifadeler  nedeniyle  şikayet  olunan  hakkında  kamu davası  açılması 
gerekmektedir. 

1-  Şöyle  ki,  Kur'anı  Kerim'de  yer  alan  ayetler/sureler  İslamiyet  dinini  benimseyen 
kişilerce en kutsal hükümler olarak kabul edilmekte ve sosyal yaşamdan ekonomik hayata 
hayatın  hemen  her  alanında  etkisi  bulunmaktadır.  Bu  yönüyleTürkiye  Cumhuriyetinde 
birçok kişinin benimsediği din İslamiyetin en önemli unsurlarından biri olan Kur'anı Kerim 
inanan kişiler kadar inanmayan kişilerce de saygı görmektedir.

Özetle  yaygın  olarak  kabul  gören  bir  inanışın  kutsal  sayığı  hükümler  ile  alay  eder 
kapsamda paylaşılan söz konusu ifadeler, gerek inancın özünde yer aldığına inanılan bir 
olguya,  bir  simgeye  gerekse  bunu  benimseyen  kişilere  karşı  yönelmiş  nefret  suçu 
niteliğinde,  halkın  büyük  çoğunluğu  tarafından  kabul  görmüş  bir  değeri  ve  bunu 
benimseyen kişileri aşağılamaya yönelik bir saldırıdır.

Şikayete konu paylaşımdaki ifadeler ulusal çapta yayın yapan birçok haber sitesinde de 
haber yapılmış ve toplumun çok büyük bir kesiminin ulaşımına sağlanmış bulunmaktadır. 
Bu haliyle de söz konusu paylaşım alenen işlenilmiş bulunmaktadır.

1-  Yargıtayın yerleşik içtihatlarında ifade özgürlüğünün sınırı için belirlediği aleniyet 
ve tehlike sınırı işbu eylem ile aşılmış bulunmaktadır. Yargıtay Genel Kurulunun 2007/8-
244 E. - 2008/92 K. Sayılı kararında "(...) "Açık ve yakın tehlike" kavramı hukukumuza  
Amerikan  hukukunda  4748 sayılı  yasa  ile  2911 sayılı  Toplantı  ve  Gösteri  Yürüyüşleri  
Yasasında daha sonra da 5237 sayılı TCK'nun 216. Maddesinde girmiştir. Bu kavramdaki  
"açıklık"  tehlikenin  kuşkuya  yer  vermeyecek  şekilde  ortada  olmasını,  "yakınlık"  ise  
düşünce açıklamasında kullanılan kelimelerin somut tehlike yani zarar yaratma olasılığına  
yakın olmasını ifade eder.

Tehlikenin yakın olup olmadığı mahkemeler tarafından saptanacaktır. AİHM de ifadenin  
içeriğine,  ifadenin  açıklanmasındaki  özene,  yapıldığı  bağlama,  açıklamayı  yapanın  
toplumdaki konumu ve amacına, açıklamanın konusu ya da hedef aldığı kişi veya gruba  
düşünce  açıklamasının  potansiyel  etkisine,  ifadeyi  açıklayanın  düşüncesini  başka  
kavramlarla  dile  getirebilmesinin  mümkün  olup  olmadığına,  uygulanan  yaptırımın  
oranlılığı  ile  potansiyel  caydırıcı  etkisine,yargısal  korumanın  etkinliğine,  kısıtlanan  
düşüncede mahkemelerin ortaya koyduğu gerekçelere göre değerlendirme yapılmasına..." 
ifadeleri mevcuttur.

1-  Yukarıda arz edilen Yargıtay uygulamasında açıklık (aleniyet); "herkesin veya birçok 
kimsenin duyup görmesi ile değil, duyup görebilmek mümkün ve muhtemel olan yerlerde  
fiilin işlenmesi ile" olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda herkese açık bir sosyal medya 
hesabında yer alan ifadeler Türk toplumunda bulunan Müslüman kitlenin hissiyatına zarar 
vermekte,  alenen  dini  değerler  aşağılanmakta,  kamu  güvenliğine  zarar  verecek  şekilde 
kişileri provoke etmekte ve Yargıtay'ın belirlediği sınır aşılmaktadır.

Şikayet  konusu  eylemleri  gerçekleştiren  kişi  hakkında  soruşturma  yapılarak, 
cezalandırılması  için  kamu  davası  açılması  adına  sayın  Savcılığınıza  başvurma 
zorunluluğu hasıl olmuştur.
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HUKUKİ SEBEPLER : 5237  sayılı  Kanun  madde  216,  218  ve  ilgili  fıkralar, 
Anayasa, 5271 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :  Sosyal  medya  paylaşımları,  ilgili  haber 
kaynakları vs. delil.

SONUÇ VE TALEP  :

Yukarıda  açıkladığımız  nedenlerle  ve  sayın  savcılığınızca  soruşturma  esnasında  re'sen 
tespit edilecek hususlarla ilgili olarak şikayet olunan hakkında soruşturma yapılarak, ilgili 
sayfaya erişimin engellenmesi ile tecziyesine karar verilmesi için kamu davası açılmasını 
saygıyla arz ve talep ederiz 01.04.2020

EK : Ekran Görüntüsü

Şikayetçiler Vekili

Av. Hacı Muharrem MANKIR 
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