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İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 

 

ŞİKÂYET EDEN  : İzmir Barosu Başkanlığı-1456 Sokak, No: 14, Alsancak    

                 Konak-İZMİR 

VEKİLİ   : Av. Nuriye Kadan 

ŞÜPHELİ   : Muhammet Özen- Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı.  

SUÇ    : TCK 214 (Suç İşlemeye Tahrik), TCK 215 (Suçu ve suçluyu övme) 

SUÇ TARİHİ  : 06.01.2015 

KONU   : TCK 214 ve TCK 215 maddelerine aykırı hareket eden şüpheli 

hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesine ilişkin talebimizden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR  : Şüpheli Muhammet Özen, Mağdur Boşanmış Babalar Derneği’nin 

başkanıdır. 25 bine yakın üyesi bulunan bir derneğin başkanı olan şüpheli, çeşitli yayın 

kuruluşlarına vermiş olduğu röportajlarında eşlerine şiddet uygulayan ve eşlerini öldüren erkekleri 

savunduğunu belirtmiş, hatta bu şahısları ‘kahraman’ olarak nitelendirmiştir. 

    Şüpheli; Haber Türk gazetesine vermiş olduğu röportajda; ‘….ben 

karılarını öldüren eşleri savunuyorum. Karılarını öldüren kahraman babaların da 

alınlarından öpüyorum’ diyerek TCK 215.maddesinde yer alan ‘suçu ve suçluyu övme’ suçunu 

işlemiştir. 25 bin üyeye sahip bir derneğin başkanın gazeteler vasıtasıyla böyle bir beyanda 

bulunması oldukça tehlikeli olup kamu sağlığının ve huzurunun bozulmasına yol açabilecektir.  

                            5237 Sayılı Kanun’un 214.maddesi uyarınca; suç işlemek için alenen 

tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Şüpheli, gazeteler 

aracılığıyla ve dernek başkanı sıfatıyla yapmış olduğu açıklamalarda, erkekleri, karılarını 

öldürmeye teşvik ederek,  kendi deyimiyle kahraman olmaya çağırmıştır. 

   5237 Sayılı Kanun’un 215.maddesi uyarınca; işlenmiş olan bir suçu veya 

işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezasıyla 

cezalandırılır. Anayasamızın 90.maddesinin 5.fıkrası uyarınca, usulüne göre yürürlüğe konulmuş 

milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bu nedenle; AİHS de iç hukukumuzun uyulması 
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zorunlu bir parçası haline gelmiştir. AİHS’nin 10.maddesi ifade hürriyetini düzenlemekte ve 

herkesin ifade özgürlüğüne sahip olduğunu belirtmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

kararlılık kazanmış içtihatlarında, ifade hürriyetinin iki istisnası olduğunu belirtmiş ve birinci 

istisnasının şiddeti teşvik edici ve övücü söylemler olduğuna hükmetmiştir. Buna göre; yazı veya 

sözlerde; şiddet bir araç olarak öngörülüyorsa ifade hürriyetinden bahsedilemez. Şüpheli; eşlerini 

öldüren erkeklerin hem bu fiillerini övmüş hem de karılarını öldüren erkekleri kahraman ilan 

etmiştir. Şüphelinin basın yayın araçlarıyla sarf ettiği bu sözler, ifade özgürlüğünün istisnası olup, 

bu kapsamda değerlendirilmesi düşünülemez.  

   Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;  25 bin üyeye sahip bir derneğin başkanı 

sıfatıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, karılarını öldüren erkeklerin kahraman olduklarını öne 

süren şüpheliden şikâyetçiyiz. Şüpheli hakkında, TCK’nın ilgili hükümleri uyarınca takibat 

başlatılarak, kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.  

HUKUKİ NEDENLER : 5237 Sayılı TCK, TC Anayasası, AİHS, CMK ve ilgili mevzuat 

hükümleri 

DELİLLER   : Şüphelinin sarf ettiği sözleri yayınlayan gazete haberleri.  

  

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda açıklanan nedenlerle; şikâyet olunan hakkında eylemine 

uyan suçtan dolayı soruşturma başlatılmasına, neticede hakkında kamu davası açılarak ilgili yasa 

hükümleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 12.01.2015 

 

       ŞİKÂYET EDEN 

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI ADINA 

              AV.NURİYE KADAN 

Ek: 1- Vekâletname 

       2- Gazete küpürleri 

 

 


