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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 
 

 
ŞİKAYETÇİ :ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI 
 Adliye Sarayı B Blok Kat:5 Sıhhiye/Ankara 
 
ŞÜPHELİLER                        : 1)MUSA DİNÇ 
 2)Arı Sanat Yayınevi Sorumlusu  
                                                   ve Re’sen tespit edilecek diğer şüpheliler. 
 
SUÇ                                        : Müstehcenlik (5237 Sayılı TCK md. 226 )  
 
TALEP  KONUSU       :Şüpheliler hakkında aşağıda açıklayacağımız ve re’sen tespit 
edilecek nedenlerle kamu davası açılmasına karar verilmesi talebidir. 
 
A Ç I K L A M A L A R        :   
 
1)Basın organlarında yer alan görsellerden de içeriği hakkında toplumun bilgi sahibi olduğu   
şüpheli Musa Dinç’in yazarı olduğu “Gül ve Düşün” adlı çocuk kitabında yer alan içeriği 
itibariyle cinsel saldırı suçunu meşru gösteren ve tecavüzü ayrıntılı şekilde anlatan ifadeler 
5237 sayılı TCK 226. Maddede açıkça düzenlenmiş olan “müstehcenlik” suçunu 
oluşturmaktadır.  
 
Kitapta bir tilkinin boz ayıya tecavüz ettiği, tecavüz ettikten sonra “gerdekten çıkmış gibi 
gerinerek” göğsünün kabardığı betimlenmiş, boz ayının “bekaretinin bozulduğundan” 
bahsedilerek namusunun beş paralık olduğu ve artık ona “fahişe” ayı olarak hitap edileceği  
şeklinde ifadelere yer verilmiştir. (EK-1) 
 
Söz konusu kitabın çocuk kitabı olması kitapta yer verilen tecavüz, bekaret, fahişe gibi 
kavramların vehametini ortaya koymaktadır. 
 
2)“Müstehcenlik” suçu TCK 226. Maddesinde düzenlenmiş olup, anılan madde metninde;  
   
“Madde 226- (1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri 
veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, 
      b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde  
ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten, 
      c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz 
eden, 
      d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz 
eden, satan veya kiraya veren, 
      e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla 
bedelsiz olarak veren veya dağıtan, 
      f) Bu ürünlerin reklamını yapan,  Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve 
adlî para cezası ile cezalandırılır. 
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    (2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya 
yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî 
para cezası ile cezalandırılır. 
    (3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, 
temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla 
kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye 
sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da 
başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî 
para cezası ile cezalandırılır. (1) 

 

     (4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal 
olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri 
üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına 
sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır. 
 
     (5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile 
yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya 
okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası 
ile cezalandırılır. 
 
     (6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik 
tedbirlerine hükmolunur. 
 
     (7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve 
çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında 
uygulanmaz.“ denilmektedir.   
 
Kanun metninde de açıkça görüleceği üzere, müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren 
ürünlerin üretiminde çocukları kullanan, bu ürünleri satışa sunan, içeriğini basın ve yayın yolu 
ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişilerin açıkça suç işlemiş olduğu ifade 
edilmiştir. Söz konusu kitapta yer alan ifadeler ile basın ve yayın yoluyla müstehcenlik 
suçunun işlendiği  açıktır. 
 
Ayrıca, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 34. Maddesi’nde , 

" Madde 34 - Taraf Devletler, çocuğu, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale 
karşı koruma güvencesi verirler. Bu amaçla Taraf Devletler özellikle: 

a) Çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere kandırılması veya 
zorlanmasını; 

b) Çocukların, fuhuş, ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak 
sömürülmesini; 

c) Çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak 
sömürülmesini; önlemek amacıyla ulusal düzeyde ve ikili ile çok taraflı ilişkilerde 
gerekli her türlü önlemi alırlar.” 

 
Temel ilkeler gereği çocuğun her türlü cinsel sömürü ve suistimale karşı korunmasının 
devletin temel görevi olduğu ve bu konuda gerekli önlemleri alma yönünde güvence vermiş 
olduğu açıkça ifade edilmiştir.  
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S  O  N  U  Ç     : Yukarıda izah edilen ve re’sen tespit edilecek nedenlerle; 
Şüpheliler hakkında, 5237 sayılı TCK’ nun 226. Maddesinde yer alan “müstehcenlik”  suçu 
nedeniyle gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını 
saygılarımızla arz ve talep ederiz.27.08.2020 
 
              
             ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek: 1- Kitabın ilgili kısımlarına ait ekran görüntüsü, 
   2- Vekaletname örneği ve yetki belgesi. 
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