
Sayın Yargıç, 

            Hakaret suçlaması, siyasetçilerin her türlü eleştiriyi susturmak 
için özellikle son zamanlarda arkasına sığınmayı çok sevdikleri bir 
kalkan işlevi görmeye başladı. 

            Bunu bir kalkan gibi kullanabilmek için de bu hakaret 
kavramını bilinçli bir şekilde muğlaklaştırıyorlar. 

            Ne yazık ki birçok savcı da bu muğlaklaştırma çabasına destek 
oluyorlar. 

            İzninizle beni “hakaret etmekle” suçlayan savcının 
iddianamesinden bir paragraf okuyacağım. 
  
            Aynen şöyle diyor: 

“Şüphelinin gazeteci olması sebebiyle ifade özgürlüğünden 
en geniş şekilde yararlanma hakkı bulunmaktadır. Gazeteci 
aynı zamanda kamunun bekçisidir. Ancak ifade 
özgürlüğünün başkalarının itibarları noktasında bir sınırı da 
bulunmaktadır. Kuşkusuz ifade özgürlüğü sınırları oldukça 
geniş tutulmalı, özgürlük anlayışına öncelik tanınmalıdır. 
Ancak yukarda sözü edilen ve yazı içeriğinde geçen 
cumhurbaşkanına atfedilen sözlerin eleştiri sınırlarını aşan 
ve hakaret teşkil edebilecek mahiyette sözler olabileceği 
değerlendirilmiştir.” 

           Savcıya göre benim ifade özgürlüğünden en geniş şekilde 
yararlanma hakkım var. Ayrıca bu özgürlüğün sınırları da oldukça 
geniş tutulmalı. 

İfade özgürlüğüne böyle geniş bir alan açarak söze başlayan 
savcı, sonra aniden bu alanı fevkalâde daraltan bir sınır getiriyor.  

Bu özgürlük içinde ifade edilen eleştiriler “başkalarının 
itibarlarını” zedelememeliymiş. 
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           İşte bu “itibar” sözcüğüyle, hakaret kavramı bir belirsizlik içine 
sokuluyor. 

           Ve bu bilinçli bir şekilde yapılıyor. 
             

Sayın Yargıç, 
    
           Her eleştiri, muhatabının itibarını zedeler. Bir eleştirmen, bir 
romancının romanının kötü olduğunu söylediğinde o romancının 
meslekî itibarını zedelemiyor mu? 

Zedeliyor. 

         Niye kitap eleştirilerini hakaret olarak görmüyoruz? 

Cevabı çok basit. Çünkü eleştiri, yapılan işi hedef alıyor. 
Hakaretten farkı da budur zaten. 

Hakaret, bir kişiliği hedef alır. Eleştiri, bir işi hedef alır. 

           O yüzden, bir siyasetçinin sözlerini ve eylemlerini eleştirmek 
hakarete girmez. 

            Siyasetçilerin yaptıkları bütün bir toplumu etkilediği için 
evrensel hukuk siyasi eleştirinin sınırlarını, bizim savcının aksine çok 
geniş tutar. 
       
           Çünkü siyasetçilerin “siyasi itibarlarını” koruyabilmek için 
davranışlarına dikkat etmesini, hukukun içinde kalmasını ancak bu 
eleştirilerle sağlayabiliriz. 

           Bu eleştirileri durdurursanız, toplumu çok ciddi bir tehlikeyle 
karşı karşıya bırakırsınız. 

           Zaten bu nedenle Yargıtay 18. Ceza Dairesi de hakaretle 
eleştirinin farkını açıkça dile getiren bir karar verdi. 
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           Beni “hakaret etmekten” suçlu bulan bir kararı bu sözlerle 
bozdu: 

          “Oluşa göre, hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan 
hukukî değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun 
oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf 
olarak gerçekleşmesi gerekmektedir.  

 Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda 
nispî olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Bu 
şekilde kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici 
sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin 
açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut 
bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması 
gerekmektedir. 

           Sanığın, katılana söylediği kabul edilen (Bu çocukları niye 
öldürdünüz, bize bunu söyle) şeklinde ve sert eleştiri niteliğindeki 
sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı 
gözetilmeden, mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırıdır.” 

            Yargıtay, “bu çocukları niye öldürdünüz, bize bunu söyle” 
sözlerini hakaret olarak görmüyor çünkü bu sözler bir kişiliği ya da 
kimliği değil, yapılan bir eylemi hedef alıyor. 

             Siyasi eleştiri ile hakareti ayıran sınır da budur zaten. 

Sayın Yargıç, 

             Yargıtay, hakaret ile eleştiriyi birbirinden ayırırken ortaya bir 
ölçü koyuyor. Ama beni suçlayan savcı ortaya bir “ölçü” koymuyor, 
sadece benim söylediğim “sözlerin eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret 
teşkil edebilecek mahiyette sözler olabileceği değerlendirilmiştir” 
diyor. 
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              “Hakaret olabileceği değerlendirilmiştir” sözleri sizce açık, 
net ve hukukî midir Sayın Yargıç? 

               Ortada açık ve net bir ölçü var, bir de ölçüsünün ne olduğu 
açıklanmamış muğlâk bir “değerlendirilmiştir” sözü. 

Sayın Yargıç, 

              Siz, Yargıtay’ın açık ve net ölçüsü ile savcının her türlü ifade 
özgürlüğünü kısıtlayan muğlâk “değerlendirilmiştir” sözü arasında bir 
seçim yapacaksınız. 

              Ben, evrensel hukuka, açık ve net ölçülere, ifade özgürlüğüne 
uygun bir karar vermenizi talep ediyorum. 

              Hukuka uygun bir karar hem adalet için hem de bu toplum 
için bir umut olacaktır çünkü. 

26.04.2018 

AHMET ALTAN 
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