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 Soru: Aşağıdaki Anayasa Mahkemesi Kararlarını olağan dönemde hak ve 
özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin ilkeler çerçevesinde değerlendiriniz. 

 

1. KARAR: 

Başvuru No: 2013/2602 

Karar Tarihi: 23/01/2014 

Başvurunun konusu: 

Aydın ili, Çine ilçesinde faaliyet gösteren Çine Madran Gazetesi yayın yönetmeni olup 

aynı zamanda gazetenin köşe yazarlığını yapmakta olan başvurucu hakkında, aynı gazetede ve 

gazetenin internet sayfasında yazdığı köşe yazıları (Ucuz Olmak ve Motosikletli Zibidiler) 

nedeniyle soruşturma açılarak, Çine Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakaret ve iftira 

suçlarından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi nedeniyle ifade ve 

basın hürriyetinin ihlal edildiğini ileri sürerek tazminat talebinde bulunmuştur. 

Olay ve Olgular: 

Başvurucunun 02/04/2012 tarihinde yazdığı “Ucuz olmak” başlıklı köşe yazısı 

nedeniyle Çine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak, Çine ilçe emniyet müdür 

vekili H.Y’nin kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakaret suçundan kamu davası 

açılmıştır. Dava devam ederken başvurucunun 03/10/2012 tarihinde yazdığı “Motosikletli 

Zibidiler” başlıklı yazısı nedeniyle de aynı mahkemede, H.Y.’ye hakaret ve iftira suçu 

işlendiği iddiasıyla ikinci bir kamu davası daha açılmıştır. İlgili mahkeme bu iki davayı 

birleştirerek yaptığı yargılama neticesinde, başvurucu hakkında “Ucuz olmak” başlıklı makale 

nedeniyle kamu görevlisine hakaret suçundan 7.080 TL adli para cezası, “Motosikletli 

zibidiler” başlıklı makale nedeniyle iftira suçlarından 10 ay hapis ve kamu görevlisine hakaret 

suçundan 7.080 TL adli para cezalarına hükmetmiş ve hükümlerin açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar vermiştir. 

Başvurucu yukarıdaki karara karşı Aydın 1.ağır Ceza Mahkemesine itirazda 

bulunmuş; ancak ilgili mahkemece, hükümlerin ileride açıklanması durumunda 



değerlendirileceği, somut zarar bulunmaması ve sanığın önceden kasıtlı bir suçtan mahkum 

olmaması durumları gözetilerek itirazları reddetmiştir. 

 Esas İncelemesi ve Karar: 

  Başvurucu “Ucuz olmak” başlıklı yazı içeriği ile ilgili olarak; yazıda anlatılan 

fıkrada geçen olayları örnekseme yöntemiyle günümüze uyarladığını, motosikletin örnek 

olarak verildiğini, gazetenin ve internet sitesinin istatistiklerine bakıldığında 126 ülkeden ve 

42 ilden takip edildiğini, motosikletinin son üç rakamı aynı olan araç sahibinin niçin sadece 

Çine ilçesinin baz alınarak değerlendirme yapıldığını anlayamadığını, yazısını genel olarak 

dünyada ve ülkede takip eden tüm kişileri dikkate alarak kaleme aldığını, bu nedenle küçük 

bir ilçe olan Çine’de sadece bir kişinin motosikletinin son üç rakamının aynı olduğu 

yönündeki tespite itiraz ettiklerini, tüm Türkiye’de plakasının son üç rakamı aynı olan kurum 

amirlerinin tespit edilmesini mahkemeden talep ettiklerini ancak mahkemenin bu taleplerini 

kabul etmediğini, yazıda motosiklet aracının en küçük motorlu araç olması sebebiyle örnek 

olarak verildiğini, herhangi bir şahıs ve kurumu doğrudan hedef almadığını ifade etmiştir. 

Başvurucu “Motosikletli zibidiler” başlıklı yazısıyla ilgili olarak; Çine’deki 

kahvehane önlerine erkeklerin oturmalarının yasaklanmasını eleştirdiğini ve bu uygulamayı 

kamuoyunda tartışmaya açtığını, yazısının amacının düşünmeye yönlendirici tartışmalar 

açmak, yöneticileri eleştirmek ve bu surette denetleyerek basının görev ve sorumluluğunu 

yerine getirmek olduğunu, bireysel olarak kimseyi hedef almadığını, tamamen değer 

yargılarını ifade ettiğini, eleştiri sınırını aşmadığını, verilen cezaların ağır olduğunu, ifade ve 

basın özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtmiştir.  

Kişilerin hak ve şöhretlerinin korunması ile ifade ve basın özgürlüğü arasındaki adil 

dengenin kurulması konusunda “yayının içeriği” kriterinde AİHM, ilke olarak nefret ve 

şiddete teşvik söylemlerinin varlığı hâlinde kamu makamlarınca meşru amaçla ve orantılı 

olmak kaydıyla ifade ve basın özgürlüğüne müdahalede bulunulabileceğini, demokratik 

toplumlarda “formaliteleri”, “koşulları”, “kısıtlamaları” veya “müeyyideleri” izlenen meşru 

amaçla orantılı olmak kaydıyla, hoşgörüsüzlük de dahil olmak üzere, nefreti teşvik eden, hatta 

meşru sayan her türlü ifadeye yaptırım uygulanmasının ve hatta bunların önlenmesinin gerekli 

olduğunu ifade etmektedir (bkz. Sürek/Türkiye, (No:1), B.No: 26682/95, 8/7/1999, § 

62; Jersild/Danimarka, B.No: 15890/89, 23/9/1994). 

Başvurucu tarafından kaleme alınan “Ucuz olmak” başlıklı yazının bütünü dikkate 

alındığında genel bir kamusal eleştiri amacı taşıdığı görülmekle birlikte bu eleştirinin sözü 

edilen kamu görevlilerini itibarsızlaştırma yoluyla yapıldığı anlaşılmaktadır. Yazının içeriği 

ve amacı, hedef alınan kişinin kimliği ve konumu, yazının bağlamı, uygulanan yaptırımın 



ağırlığı gibi hususlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde başvurucunun ifade ve basın 

özgürlüğüne yapılan müdahalenin ölçüsüz olduğu söylenemez.  

Başvurucu tarafından kaleme alınan “Motosikletli zibidiler” başlıklı yazı nedeniyle 

iftira ve hakaret suçlarından başvurucuya öngörülen yaptırımın, ifade ve basın hürriyetine 

müdahale teşkil ettiği görülmektedir.  Makalede genel olarak siyaset, özel sektör ve emniyet 

kurumları hakkında değer yargısı taşıyan eleştirel bir yaklaşım sergilendiği, 

eleştirilerin kamuoyunu  ilgilendiren ve genel yarara ilişkin bir tartışmaya katkı sağlama 

amacı taşıdığı, şiddet çağrısı veya nefret söylemi içermediği ve belirli bir kişiyi hedef 

almadığı anlaşılmaktadır. Yazı bir bütün olarak incelendiğinde sözü edilen ifadelerin 

muhatabının şikayetçi olup olmadığı açık bir şekilde anlaşılmamaktadır. Bu nedenle başvuru 

konusu yazı nedeniyle başvurucuya uygulanan yaptırımın şikayetçinin manevi bütünlüğünün 

korunması amacıyla uygulandığı ve ifade ve basın özgürlüğüne yönelik bu müdahalenin haklı 

ve demokratik toplumda  gerekli olduğu söylenemez. 

 “Motosikletli zibidiler” başlıklı yazının içeriği ve amacı, hedef alınan kişinin kimliği 

ve konumu, yazının bağlamı, uygulanan yaptırımın ağırlığı gibi hususlar birlikte 

değerlendirildiğinde, Çine Asliye Ceza Mahkemesi tarafından başvurucuya verilen cezaların 

ifade ve basın özgürlüğüne ölçüsüz müdahale niteliğinde olduğu sonucuna varılmış olup, 

başvurucu tarafından kaleme alınan  “Ucuz olmak” başlıklı köşe yazısı yönünden Anayasa’nın 

26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğünün ihlal 

edilmediğine; Motosikletli zibidiler” başlıklı köşe yazısı yönünden ise, Anayasa’nın 26. ve 

28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine 

başvurucunun tazminat talebinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Başvurucunun hakaret ve iftira suçundan ilk derece mahkemesi tarafından mahkûm 
edilmesine neden olan köşe yazıları; 

I- “UCUZ OLMAK (02/04/2012) 

Geçenlerde değerli bir büyüğümün anlattığı fıkra, ders alınacak türdendi. 
Osmanlı döneminde köyün birine asayiş memuru komutan atanmış. Komutan 

köy halkını küçümsüyor, erkeklerini kadınların önünde rencide ediyor, köyün önde 
gelenlerini alaya alıyor, kısacası kendisine verilen kamusal görevi istismar 
ediyormuş. Bu komutana ders vermek isteyen köyün ağası bir yemek vermiş ve 
yemeğe komutanı da davet etmiş. 

Yemek sırasında Ağa’nın torunlarından biri gelerek, “Dede, yan köydekiler 35 
bin lira istediler”demiş. Ağa, “vermeyin oğlum” yanıtını vermiş. Bir süre sonra 
ikinci torun gelip, “Dede öbür köydekiler 45 bin lira istiyorlar” haberini getirmiş. 
Ağa, “Ona da vermeyin” talimatını vermiş. Üçüncü torun gelmiş ve “Dede karşı 
köydekiler 550 bin lira istediler” deyince; Ağa büyük bir keyifle, “Tamam oğlum 
hiç durmadan, hemen verin” demiş. 

Bunun üzerine komutan merak etmiş ve ağaya sormuş, “Ağam siz ne 
alıyorsunuz?” 



“Evlilik çağında bir torunum var, ona gelin alıyoruz” 
Komutan, “Ağam 550 bin lira başlık parası mı?” 
“Evet” 
Komutan, “Ağam çok değil mi, babam bile anamı 2,5 liraya almış” deyince 
Ağa, “Oğlum belli zaten senin ucuz kadından olduğun” diyerek komutana 

önemli bir ders vermiş. 
Bu fıkrada yaşananların benzerini günümüzde çok farklı alanlarda ve farklı 

şekillerde yaşıyoruz. 
Kamusal yetkisini kullanarak motosikletine (son üç rakamı aynı olan) özel 

plaka takan kurum amirlerini, en üst makama yalakalık olsun diye yalancı şahitlik 
yapan kamu görevlilerini, halkın iradesi ile geldikleri makamları kendilerine çıkar 
temin etme ve daha da yükselme yeri görüp kaynakları çarçur edercesine kullanan 
siyasetçileri, makam ve mevkileriyle kendini adam sananları, halkın varlığını yok 
sayıp zenginin askeri, güçlünün uşağı gibi davrananları ve çok daha 
fazlasını“Ucuzlar” sınıfına koyabiliriz. 

Bir de var olan gazeteleri ve gazetecileri şahsi çıkar ve çakallıkları için 
kullanamayan, onlar üzerinden sahtekârlıklarını topluma empoze edemeyip de 
alternatif oluşturmaya çalışan toplum mühendisleri ve memleket şekilcilerini 
de, “Ucuzlar” sınıfına koyuyorum. 

Bu yazıdan kendine pay çıkarıp da, bugüne kadar olduğu gibi bizimle hesap 
görmeye çalışanları da malum grubun en başköşesine yerleştiriyorum. 

Ayrıca ucuzluklarında analarının pek bir kabahati olmadığını, durumlarının 
kendi şahsiyetsizliklerinden, açgözlülüklerinden ve çirkin dünya hırslarından 
kaynaklandığını düşünüyorum. 

Ucuza prim yaptırmaya çalışmak da ucuzluktur. O yüzden ucuzlardan medet 
ummayı bırakıp, zengin olmasalar da insanlık ve toplum yararına çok kaliteli iş ve 
hizmetler üreten kıymetlere değer vermeliyiz. 

Ucuzlar hepimizi ucuzlatmadan!…” 
 
 
II- “MOTOSİKLİKLETLİ ZİBİDİLER! (03/10/2012) 
 
Alo, başkanım polisler benim oğlanı motosikletle yakalamışlar. Ehliyet yok, 

plaka yok, motorda hız, geçtiği yerde güzel bir kız varmış, egzozu açık, direksiyonu 
da yatık. Sen bir emniyet müdürünü arasan, ceza yazmasalar olur mu?” 

- Alo, Mustafa Bey, rahatsız ediyorum. 
- Estağfurullah. Buyur başkan! 
- Bizim partili bir abinin başına bir iş gelmiş, yardımınıza ihtiyacımız var. 
- Seve seve başkan, yapabileceğimiz bir şeydir inşallah. 
- Sizin aranız iyidir. Şirket olarak bir dediklerini iki etmiyorsunuz. Hatta araba 

bile alıyorsunuz. Müdür/Amir beye söyleseniz de şu motosikleti görmezden 
gelseler. 

- Olur başkan, konuşurum. Siz de bizim az işimizi görmüyorsunuz. Bir eksiğiniz 
olursa bilgimiz olsun. 

Sonra motosiklet serbest kalır. Çocuk çok mutlu olur. Babası evde karısına 
hava atar; “Hanım sen, siyasetle uğraşıyorum, delegeyim, sizden çok siyasete 
zaman ayırıyorum diye bana kızıp söyleniyorsun ama bak gördün mü?” 

Başkan mutlu olur ve parti toplantısında gururla anlatır; “Filanca delegenin 
oğlunun motosikletini kurtardık. Mustafa Bey ve amir bey sağ olsun” 
Mustafa Bey, patrona rapor verir, “Abi başkanın bize artık bir gebeliği daha var. 
‘Halk için, mazlum için, masum için’ safsataları ile karşımıza zor gelir” 

Başka partilerde de benzer durumlar, benzer yollarla çözülür. 



Sonra bir gün, emniyet haddini aşan bir uygulama yapar ve kadına, kıza 
baktıkları, laf attıkları için Çine’nin erkeklerine kahvehane önlerine oturmanın 
yasaklandığını duyuruverir. 

Aslında tüm topluma hakaret olan bu uygulama karşısında, halkın temsilcisi 
olan siyasetçiler suskun kalır. 

Siyasi otoritesizlik filan diye değerlendirmeyin. 
Bütün suç motosikletli zibidilerindir.” 
 
 

2.  KARAR: 
 

Başvuru No: 2014/3986 

Karar Tarihi: 02/04/2014 

 

Başvurunun Konusu:  

Başvurucular kullanıcısı oldukları twitter.com isimli  internet sitesine erişimin 

engellenmesine dair Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) işlemi nedeniyle 

Anayasa’nın 26., 27., 40. ve 67. maddelerinin ihlal edildiğini  ve anılan işleme karşı etkili bir 

yargı yolu bulunmadığını ileri sürmüşlerdir. 

Olay ve Olgular/Kabul Edilebilirlik Yönünden:  

Başvurucular anılan işleme karşı idari yargı merciine başvurulmasının etkili bir 

başvuru yolu olmadığını, dolayısıyla bu yolun tüketilmesinin gerekmediğini ileri 

sürmüşlerdir. 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının twitter.com isimli siteye erişimi 

engellemesine ilişkin başvuruların değerlendirilmesi sürecinde aynı işleme karşı Türkiye 

Barolar Birliğince yürütmeyi durdurma istemli olarak açılan iptal davasında Ankara 15. İdare 

Mahkemesince 25/3/2014 tarihinde anılan işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar 

verilmiştir.  

Söz konusu idari uygulamaya ilişkin yukarıda belirtilen yürütmeyi durdurma kararına 

rağmen başvurucuların ihlal iddiasına konu olan twitter.com isimli siteye erişimin halen 

mümkün olmadığı görülmektedir. Sosyal medyada belli olay ve olgulara ilişkin olarak 

paylaşılan haber ve düşüncelerin zamanın geçmesiyle güncelliğini yitirip etki ve değerini 

kaybedebileceği açıktır. Bu durumda yargı kararının yerine getirilerek siteye erişimin ne 

zaman sağlanacağı konusundaki belirsizliğin sürmesi karşısında ihlali ve olumsuz sonuçlarını 

ortadan kaldırmak bakımından etkili ve erişilebilir nitelikte bir koruma sağladığının 

söylenemeyeceği ve böylece başvurucuların idare mahkemesine başvurmalarının etkili bir yol 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

 



Esas Yönünden:  

Başvurucular, … hâkim tarafından URL bazında kısmi engelleme kararı verilmesi 

halinde TİB’in sitenin tamamen kapatılmasına karar vermesinin fonksiyon gaspı niteliğinde 

olduğunu, TİB’in engelleme kararına dayanak teşkil eden yargı kararlarında belli URL 

adreslerine erişimin engellendiği halde TİB tarafından twitter.com adlı internet sitesine 

ulaşımın tamamen engellenmesinin hukuken mümkün olmadığını belirtmişlerdir. 

Başvurucular, anılan internet sitesine erişimin engellenmesinin temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılmasına ilişkin anayasal kriterlere uygun olmadığını, özel hayatın korunması ile 

ifade özgürlüğü arasındaki dengenin sağlanamadığını, twitter. com isimli siteye 30 Mart 2014 

tarihinde yapılacak yerel seçimlerin hemen öncesinde erişimin engellenmesi ile dolaylı bir 

sansür etkisi yaratıldığını ifade etmişlerdir. 

Kamu otoritesince yapılan müdahalenin haklı sebeplere dayanması, hak ve 

özgürlüklerin sınırlandırılması sırasında hakların özüne dokunulmaması ve ölçülü olunması 

gerekmektedir. Hakkın amacına uygun şekilde kullanımını son derece zorlaştıran, ciddi 

suretle güçleştiren, örtülü bir şekilde kullanılamaz hale koyan ve etkisini ortadan kaldıran 

sınırlamalar öze dokunur niteliktedir (bkz. AYM, E.2006/121, K.2009/90, K.T. 18/6/2009). 

Sınırlama amacı ile aracı arasında adil bir dengenin gözetilmesi şeklinde tarif edilen ölçülülük 

ilkesi ile daha az sınırlayıcı ya da daha hafif tedbirlerle sınırlama amacına ulaşılması mümkün 

olduğu halde hak ve hürriyetleri daha çok sınırlayan, haklardan yararlanacak kişilere daha ağır 

yükümlülükler getiren düzenlemelerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla belli bir 

amaca ulaşmak için alınan sınırlayıcı tedbir, gereğinden ağır ve katı ise o sınırlama ölçülü 

olmayacağı gibi demokratik toplum düzenine de uygun bir sınırlama olmayacaktır 

(B.No:2013/2602,23/1/2014, §51). 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının ilgili mevzuat hükümleri gereğince erişimin 

engellenmesine ilişkin kararının kural olarak bir yargı kararını gerektirdiği, bu konuda görevli 

mahkemelerin sulh ceza mahkemeleri olduğu ve mahkemelerce verilen kararın niteliği 

itibariyle bir ceza muhakemesi koruma tedbiri olduğu açıktır. Buna göre TİB ancak 

mahkemece bu konuda alınmış bir karara dayalı olarak ve bu kararda öngörülen tarzda 

engelleme kararının icrasını gerçekleştirebilecektir. 

Bir kamu idaresi olan TİB’in bir internet sitesine erişimi engellenmesine yönelik 

yaptığı müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığı ve müdahalede 

bulunulurken ölçülü davranılıp davranılmadığı konusunda hangi genel ilkelerden hareket 

edileceği yukarıda belirtilmişti (§§ 37- 40). Anayasa’nın 13. maddesine göre temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin sınırlandırmalar kanunla öngörülmeli ve sınırlamalar kanuna uygun 

olmalıdır. Somut olayda, erişimin engellenmesinin URL bazında değil de tüm bir siteye 



yönelik erişimin engellenmesi şeklinde uygulandığı görülmektedir. 5651 sayılı Kanun’da yer 

alan düzenlemeler dikkate alındığında TİB’in kararına dayanak gösterdiği mahkeme 

kararlarını aşan ve milyonlarca kullanıcısı bulunan bir sosyal medya ağı olan twitter.com 

sitesine erişimin tamamen engellenmesini öngören işlemin kanuni dayanağının bulunmadığı 

ve bu sosyal paylaşım sitesine erişimin kanuni dayanağı olmaksızın ve sınırları belirsiz bir 

yasaklama kararı ile engellenmesinin demokratik toplumların en temel değerlerinden biri olan 

ifade özgürlüğüne ağır bir müdahale oluşturduğu açıktır. 

Bu durumda, bireysel başvuruya konu edilen ihlal iddiasının konusunu oluşturan ifade 

özgürlüğünün demokratik hukuk devletindeki önemi dikkate alındığında TİB tarafından 

twitter.com isimli internet sitesine erişimin engellenmesi yalnızca bu engellemeye dayanak 

gösterilen ve URL bazlı verilen kararların muhataplarını değil, twitter.com ağından yararlanan 

tüm kullanıcıların ifade özgürlüğüne yönelik ağır müdahale niteliğinde olduğu ve hukuki 

dayanağının olmaması nedeniyle başvurucuların Anayasa’nın 26. maddesinde korunan ifade 

özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir. 

 

 

 
 


