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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 
 

MÜŞTEKİ : ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI 
  Adliye Sarayı B Blok Kat:5 Sıhhiye/Ankara 
 
  
ŞÜPHELİLER : MUSTAFA DEMİRKAN 
   Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii Eski İmamı 
 
SUÇ                :  Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret  
 
SUÇ  TARİHİ :  28.05.2021 
 
TALEP  KONUSU               : Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret ve bu eylemin 
tüm ulusal yayın organlarında canlı yayınlanması sureti ile suçun aleni olarak işlenmesi 
nedeniyle şüpheli hakkında gerekli soruşturma yapılarak kamu davası açılmasına karar 
verilmesi talebidir. 
 
A Ç I K L A M A L A R           :   
 
28.05.2021 tarihinde "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında hafızlıklarını 
tamamlayan 136 öğrencinin katılımıyla Ayasofya Camii'nde düzenlenen programda imam 
Mustafa Demirkan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında mesnetsiz ifadelerde bulunarak alenen 
hakarette bulunmuştur. Mustafa Demirkıran sözlerinde; 
 
 "…Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiş. Öyle bir zaman geldi 
ki, bir asır gibi bir zaman içinde bu mabed-i şeriften Ezan-ı Muhammediye, namaz her şey 
yasak olarak müze haline çevrildi…. Bunlardan daha zalim daha kafir kim olabilir... Yarabbi 
bu zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma....” demiştir (EK- 1). 
 
Yukarıda bahse konu sözlerin Mustafa Kemal Atatürk’e ve manevi şahsiyetine hakaret 
içerdiği açıktır. Böyle bir konuşmayı yapmak 5816 sayılı Kanuna muhalefet teşkil etmektedir.  
 
1- İç hukukumuzda manevi kişisel değerler hem Anayasa hem Türk Ceza yasası hem 
de 5816 sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun” kapsamında 
koruma altına alınmaktadır. 
 
Anayasanın 2,13,14 ve 26/2 maddeleri AİHS’nin 10/2. ve 17. maddeleri ile birlikte 
değerlendirildiğinde, hürriyetlerin demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler 
niteliğinde olarak, ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü, kamu güvenliği ve düzenin 
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın, ahlakın, başkalarının şöhret ve 
haklarının korunması, gizli kalması gereken haberlerin yayılmasına engel olunması 
veya yargı gücünün otorite veya tarafsızlığın korunması için kanunla öngörülen bazı 
biçim koşullarına, sınırlamalara ve yaptırımlara tabii tutulacağı açıktır.  
İftira, küfür, onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici söz ve beyanlar, müstehcen içerikli 
söz, yazı, resim ve açıklamalar, nefret, ayrımcılık, düşmanlık yaratmaya yönelik 
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bulunan ifadeler, düşünce özgürlüğü ve ifade hürriyeti bağlamında hukuki koruma 
görmemekte, suç sayılmak suretiyle cezai yaptırımlara bağlanmaktadır.  
 
5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun: 
 
“Madde 1 – Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, 
bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 
Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi 
cezalandırılır. 
Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak 
veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak 
ceza yarı nispetinde artırılır. 
Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle 
işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.” Şeklindedir.  
 
2- 3 Mart 1924 tarihinde İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri 
yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli kurum 
olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı 
bir teşkilat olarak kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bünyesinde görev alan bir din 
adamının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında sarf etmiş olduğu “zalim, kafir” gibi 
sözler kabul edilemez niteliktedir.  
 
Şüpheli Mustafa Demirkan tarafından sarf edilmiş sözler, tamamen toplumu kışkırtmaya 
yönelik, görev ve sorumlulukları gereği bir din adamının topluma faydalı bilgiler 
paylaşmasının çok ötesinde Cumhuriyetimiizn kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün manevi şahsiyetine alenen hakaret içermektedir.  
 
Şüphelinin, 24 Kasım 1934 tarihli Kararname ile Ayasofya Camii’nin müze olmasına ilişkin 
karar altında Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası bulunması karşısında, “Bunlardan daha zalim 
ve kafir kim olabilir…” demek suretiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün kastedildiği çok açıktır. 
Bu sözleri ile şüpheli, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi hutbesi dışına çıkmış ve Atatürk’ün 
manevi hatırasına alenen hakaret etmiştir. 
 
3- Şüpheli, bu konuşması ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırları dışına 
çıkarak, Atatürk’ün manevi hatırasını hiçe saymış, dayanağı olmayan sözler ile Cumhuriyetin 
Kurucusu ulu önder Atatürk’e iftirada bulunmuştur.  
 
Anayasamızın 26. maddesinde düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile bu hürriyetin 
sınırları hakkında düzenleme yapılmıştır. 
 
“DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA VE YAYMA HÜRRİYETİ 
MADDE 26 - Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına 
veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların 
müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra 
hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine 
bağlanmasına engel değildir. 
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Bu hürriyetlerin kullanılması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin 
temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların 
önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin 
açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun 
öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak 
yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. 
Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, 
bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin 
sınırlanması sayılmaz.” 
 
Anayasada yapılan düzenleme ile düşünceyi açıklama hürriyeti “başkalarının şöhret veya 
haklarının” korunması amacıyla sınırlandırabilmektedir. Düşünce özgürlüğünün genel ve 
klasik sınırı, diğer özgürlüklerde olduğu gibi, başkalarının özgürlüğüdür. 
 
Buna göre açıklanan düşünce ile başkalarının yaşamı, kişiliği ya da düzeni olumsuz bir 
biçimde etkileniyorsa, böyle bir düşünce açıklaması düşünce özgürlüğü kapsamında 
değerlendirilmeyecektir. Hakaret, iftira, sövme ve benzeri nitelikli düşünce açıklamaları bu 
grubu oluşturur. (Ömer Korkmaz, Düşünce Özgürlüğü ve Sınırları, Seyfullah Edis’e 
Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir 2000, sf. 131) 
 
4- Yukarıdaki açıklamalarımız değerlendirildiğinde Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’e alenen hakarette bulunan şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunmak gereği hasıl 
olmuştur.  
 
S  O  N  U  Ç     : Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen tespit 
olunacak nedenlerle; 5816 sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Kanununa muhalefetten 
gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla 
vekâleten arz ve talep ederiz. 31.05.2021 
                         
                        ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI  

       
 
 
 
 
Ekleri  : 
1-) Konuşmaya ilişkin video, gazete haberi 
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