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TALEPTE BULUNAN : İzmir Barosu Başkanlığı – Alsancak/İzmir 
KONU    : Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen' in 
medyada yer alan açıklamaları hakkında. 
 
 
   Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen' in medyada yer alan 
açıklamalarında: "Kadınları korumak amacıyla çıkarılan yasalar erkekleri mağdur ediyor", "Erkekler 
çaresizlikten öldürüyor. Kadınlar öldürülmeyi hak etmiyor ama eşlerini öldüren kocaları 
savunuyorum. Karılarını öldüren kahraman babaları alınlarından öpüyorum" ifadelerini kullandığı 
izlenmiştir. 
 
  Bilindiği gibi yaşama hakkı Anayasamızın 17. Maddesinde “Herkes, yaşama, maddi 
ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” olarak yer almıştır.  
  Yine Devletimizce tanınan ve onaylanan B:M. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde 
de yaşam hakkı en temel bir insan hakkı olarak kabul edilmiştir. 
  T.C.K 215.  Maddesinde; (1) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan 
dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca 217. - 
Maddesinde (1) Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını 
bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 
cezalandırılır.  Diyerek “suçu ve suçluyu övme” ve “kanunlara uymamaya tahrik” suçlarını 
düzenlemiştir. 
  Dernekler Kanunu 30. maddesinde (b) fıkrasında  “Anayasa ve kanunlarla açıkça 
yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla 
kurulamaz.” demektedir. Yine 32. maddesinde (p) fıkrasında “30 uncu maddenin (b) bendinde 
belirtilen kurulması yasak dernekleri kuranlar ile bu bende aykırı harekette 
bulunan dernek yöneticileri fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır ve derneğin feshine 
de karar verilir” demektedir. 
  Cinayet T.C.K. 81. ve devam eden maddelerine göre suçtur. Adı geçen dernek 
başkanının açıklamaları açıkça cinayet suçunu işleyenleri övme ve eşi ile sorun yaşayan erkekleri 
yasalara uymamaları için tahrik vasfını taşımakta olup “suçu ve suçluyu övme” ve “kanunlara 
uymamaya tahrik” suçlarını oluşturmaktadır. 
  Dernek başkanının açıkladığı zihniyet de bahse konu derneğin kuruluş amacını ve 
faaliyet alanlarını ikrar etmesidir. 
 
SONUÇ   : Yukarıda sayılan mevzuat ve izah edilen sebepler çerçevesinde adı 
geçen merkezi İzmir' de bulunan dernek ve dernek başkanı hakkında yasaların gerektirdiği idari 
yaptırımların uygulanması hususunu bilgilerinize arz ederiz. 
 

      
 Avukat Aydın ÖZCAN 
İzmir Barosu Başkanı 

http://www.izmirbarosu.org.tr/
mailto:info@izmirbarosu.org.tr

