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GİRİŞ 

 Ülkemizde, 765 sayılı eski TCK’nun yerine 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı 

TCK, uygulanmakta olduğu bu kısa zamanda bazı ve “köklü diyebileceğimiz” önemli 

değişikliklere uğramıştır. İtalyan Ceza Kanunu ile uyumlu olan1 765 sayılı eski TCK’nun 159. 

maddesinden alınan Yeni TCK’nun 301. maddesi de değiştirilen bu maddeler içinde olup, 

değişiklikle, değişmeden evvelki 301. maddeye nazaran, kanaatimizce çok farklı bir hüküm 

ortaya çıkmıştır. Şüphesiz ki, bu değişikliğin birçok hukukî ve siyasî sonuçları doğmuştur.  

Bu çalışmada, 5237 sayılı TCK’nun 301. maddesinde yapılan değişikliklerin hukukî 

ve siyasî sonuçları değerlendirilecektir. Bu incelemede de maddesinin geçirdiği değişikliğe 

ilişkin süreç derli toplu ele alınmak ve gerektiğinde karşılaştırmalı hukuktan da yararlanılmak 

suretiyle nasıl bir sonuç doğurduğu ortaya konulacaktır. Çalışmanın sınırını, 5237 sayılı 

TCK’nun ilk 301. maddesi ile bunun değişmesiyle ortaya çıkan yeni 301. maddenin, 

“konunun gerekleri ölçüsünde” incelenmesi oluşturmaktadır. 765 sayılı eski TCK’nun 159. 

maddesinde olup da, önceki ve değişen 301. maddeye alınmayan kurallar üzerinde 

durulmamıştır. 

 Şurasını önemle ve özenle belirtmek isteriz ki, bu makale, hiçbir siyasî görüşü 

desteklemek için yazılmamıştır. Bir konuyu “kral çıplaktır” duruşuyla, enine boyuna 

                                                 
1  Türkân Yalçın Sancar, “Türk Ceza Kanunu'nun 159. Ve 312. Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Anlamı”,  AHFD, c. 51, sa. 1, s. 93. “1930 tarihli İtalyan Rocco Yasası’nın 290 ve 192. maddelerinde de benzer 
düzenlemeler yer almıştır.” Fatih Birtek, İfade Özgürlüğü Ve Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesinin Bu 
Kavram Işığında Değerlendirilmesi, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_780.htm , 06.01.2009. 
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inceleyerek 301. maddenin değiştirilmesinin kanaatimizce isabetli olmadığını, siyasî ve 

hukukî sonuçları bakımından ihsas ettirmekten başka bir amacımız da yoktur.   

1. DEĞİŞMEDEN EVVELKİ 301. MADDEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİ 

1.1. Değişmeden Evvelki 301. Madde 

 5237 sayılı TCK yürürlüğe girmeden evvel yürürlükte olan 765 sayılı TCK’nun 159. 

maddesi teşkil etmekte olup değişmeden evvelki hükümde; 

 “(1)Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan 

kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet 

teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(3) Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi 

hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. 

(4) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.” denmektedir. 

1.2. Madde Hükmünün Genel Olarak Hukukî Mahiyeti  

1-) “Maddede geçen Türklük deyiminden maksat, dünyanın neresinde yaşarsa 

yaşasınlar Türklere has müşterek kültürün ortaya çıkardığı ortak varlık anlaşılır. Bu varlık 

Türk Milleti kavramından geniştir ve Türkiye dışında yaşayan ve aynı kültürün iştirakçileri 

olan toplumları da kapsar. Cumhuriyet deyiminden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

anlaşılmalıdır.”2  “Türklük” tâbiri; “Türklük millî duygusu” şeklinde anlaşılmıştır.3 Bu 

açıdan bakıldığında, bir Yargıtay kararında belirtildiği gibi,4 “Türk Milletini ve milleti 

meydana getiren Türklerin insanî, ahlâkî, dinî ve millî temayüllerini, inançlarını, millî dili, 

millî tarihi, millî duyguları, millî gelenekleri ve benzeri milleti meydana getiren manevî 

                                                 
2  Gerekçe, bkz: Zekeriya Yılmaz, Notlu Gerekçeli Genel Açıklamalı Yeni Türk Ceza Kanunu, Seçkin 
Yayınları, Ankara, 2004, s. 339. 
3  Faruk Erem, Türk Ceza Hukuku cilt: 2, Özel Hükümler, AHFY, no: 198, Ankara, 1965, s. 133 
4  Y 1.CD’nin 25.6.1969 tarihli ve esas no: 1665, karar no: 1980 sayılı kararı, nakleden: A. Pulat 
Gözübüyük, Alman, Fransız, İsviçre ve İtalyan Ceza Kanunlarıyla Mukayeseli Türk Ceza Kanunu 
Açılaması, cilt: 2, Kazancı yayınevi, İstanbul, 1972, s. 620. 
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değerler bütününü anlatmak”5 için kullanılmıştır. Yargıtay bir kararında,6 “Türklerin hayvan 

gibi kullanıldığını tahkir kastıyla söylemenin Türklüğe hakaret suçunu oluşturacağını” 

belirtmiştir. 

2-) “Cumhuriyet”, devletin şeklini anlatmaktadır. 765 sayılı TCK’nun 159. maddesine 

tadilât yapan 3038 sayılı Kanunla bu deyimin eklenmesinde gözetilen gerekçeye göre,7 

“Devletin şekli olan Cumhuriyetin korunması toplum menfaatine görülmüştür.”  

“Cumhuriyet” deyimiyle esasen “Türkiye Cumhuriyeti” kastedilmiş ve bu suretle, bir devlet 

kuruluşunun Anayasanın tanıdığı hak ve imkânları sağlayacağına inanılmıştır. Bir Yargıtay 

kararında,8 “Cumhuriyet” deyimiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kastedildiğinin altı 

çizilmiştir. Bununla birlikte “Cumhuriyet”, yalnız bir devlet şekli olarak değil, inanılan bir 

müessese olarak da himaye görmektedir.9 “Cumhuriyetin anasını…” şeklinde aşağılayıcı 

sözlerde Yargıtay, Cumhuriyeti tahkir ve tezyif unsuru bulmuştur.10  

3-) Türklüğün, Cumhuriyetin, TBMM’nin, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’nin, 

Devletin Yargı organlarının, askerî ve emniyet kuvvetlerinin aşağılanmasında aşağılanan, 

bunların bir bütün olarak11 manevî şahsiyeti eş deyişle manevî varlıklarıdır.12 Bu noktada, 

örneğin, TBMM’nin komisyonlarına ya da bir hâkimler heyetine hakaret, resmî kurullara 

hakaretten işlemi gerektirir.13  

                                                 
5  Gözübüyük, s. 620.  
6  YCGK’nun, 2.2.1942 tarihli ve esas no: 39, karar no: 27 sayılı kararı, nakleden: Mahmut Alicanoğlu,      
Tarihçeli, İzahlı, Notlu, Türk Ceza kanunu ve Yargıtay Kararları ve Adliye Harç Tarifesi Kanunu, Halk 
Matbaası, İstanbul, 1951, s. 453. Bu kararın detayı şöyledir: “Türk matbuatının yalan yazdığını demek suretiyle, 
lâfa başlayıp, …İngilizlerin Duyunu Umumiye zamanında Türkleri hayvan gibi kullandığını buna rağmen 
Türklerin yine İngilizlerin peşinde gidip beraber olduklarını söyleyen sanığın maksadı Türklüğü tahkirdir.” 
Nakleden: Muhtar Çağlayan, En Son Tadilleriyle Birlikte Gerekçeli, Notlu ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, 
cilt: 1, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1962, s. 506. 
7  Gözübüyük, s. 621; Cumhuriyet Kavramının 159. maddeye eklenmesine ilişkin 8.6.1936 tarihli ve 
30038 sayılı Kanun (Esababı Mucibesi); esas no: 1/204, 1/495, karar no: 51 sayılı Adliye Encümeni Mazbatası, 
nakleden: Çağlayan, s. 489. 
8  Y. 9.CD’nin 1.6.1977 tarihli ve esas no: 2025, karar no: 1952 sayılı kararı, nakleden: Şemsettin Şanal-
Selçuk Aydınöz, Notlu, İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, Yaylacık Matbaası, İstanbul, 1979, s. 190. 
9  Erem, s. 133. 
10  Y. 1.CD’nin 27.12.1949 tarihli ve esas no: 3713, karar no: 3142 sayılı kararı, nakleden: Gözübüyük, s. 
621. 
11  Gözübüyük, s. 622. 
12  Erem, s. 130, 131. 
13  Erem, s. 133; Gözübüyük, s. 621, 622. 
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4-) Suçun unsurlarından olan “aleniyet”, suçun her hangi bir kimsenin görüp 

işitebileceği bir yerde işlenmesini ifade etmektedir.14 Yargıtay’ın bir kararında15 aleniyetin 

fiilin umumî bir yerde ve birkaç kişinin duyabileceği şekilde işlenmesi niteliğinde olduğu 

kabûl edilmiştir. Burada geçen “birkaç kişi”den geçen maksat da, Yargıtay CGK’na göre, bir 

veya birden fazla kişidir.  

5-) Suçun işlenmesi için gerekli kasıt, özel kasıttır.16 Bu kasıt, “aşağılama kastı”dır. 

Failde umumî kasıttan başka aşağılamak kastının bulunması gerekmektedir.17 301. maddenin 

değişikliğine ilişkin gerekçeye göre, “Aşağılamak, mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda 

yer alan "tahkir ve tezyif" kavramı karşılığında kullanılmıştır.”18  

Aşağılamak ile hakaret(TCK., m. 125) arasında bir farkın olup olmadığı konusunda; i. 

iki deyimin de aynı anlama geldiği, ii. aşağılamanın hakaret seviyesine varmamış alaya alma 

gibi davranışlardan oluştuğu, iii. “müşterek bir duygunun incitilmesi”19 görüşleri ileri 

sürülmüştür. Aşağılamayı suçun manevî unsurundan ziyade maddî unsuru addeden gerekçeye 

göre, “aşağılamanın alenen gerçekleşmesi gerekir. Aşağılamak, suçun konusunu oluşturan 

değerlere duyulan saygınlığı azaltmaya yönelik davranışlardan ibarettir.” Gerekçede, 

hakaretin ancak gerçek kişilere karşı işlenebilen suç addedilmesi dolayısıyla kurum ve 

kuruluşlara karşı bu anlamda işlenebilecek suça aşağılama dendiği vurgulanmaktadır.20  

Aşağılamanın eleştiriden ayrıştırılması gerekir.  Eleştiri amacıyla yapılan düşünce 

açıklamalarının suç sayılmayacağı ifadesi, hukuka uygunluk hali oluşturmaktadır. 301. 

maddenin görüşülmesi sırasında TBMM Genel Kurulunda eklenen bu hüküm, ağır ve incitici 

de olsa, maddenin yanlış uygulanmamasına ve anlaşılmasına meydan vermemek için, 

                                                 
14  Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Gözden Geöirilmiş 5. Baskı, Yetkin Yayınları, 
Ankara, 2005, s. 578. YCGK’nun, 05.12.1966 tarihli ve esas no: 276, karar no: 456 sayılı kararı, nakleden: 
Gözübüyük, s. 636. Aynı yönde daha yeni bir karar da, Y. 1.CD’nn, 9.5.1973 tarihli ve esas no: 1632, karar no: 
1808 sayılı kararı, nakleden: Şanal-Aydınöz, s. 192. Bu son kararda da YCGK’nun bu dipnotta verilen kararına 
atıf yapılmıştır. 
15  Y. 1.CD’nin 14.10.1955 tarihli ve esas no: 2861, karar no: 1897 sayılı kararı, nakleden: Gözübüyük, s. 
636. 
16  Gözübüyük, s. 625. 
17  Çağlayan, s. 495. 
18  Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak’ın; Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (2/210, 2/27), 
TBMM, Dönem: 23 Yasama Yılı: 2, (S. Sayısı: 215), http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/ 
yil01/ss215m.htm, 08.01.2009 
19  Erem, s. 135. 
20  Gerekçe için bkz: op. cit., dipnot, 18.  
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konmuştur.21 Eski TCK’nun 159. maddesine de 4963 sayılı kanunla eklenen benzer hükmün 

gerekçesini, Sancar, "eleştiri" ile aşağılama kastını ayırt etme noktasındaki güçlük ya da 

isteksizliğe bağlamaktadır.22 

1.3. Değişikliğin Seyri ve Sebebi 

5237 sayılı yeni TCK’nun 301. maddesi görüşülürken, “Türk Milletini” ve “Türkiye 

Cumhuriyeti Devletini” aşağılamanın suç sayılması önerilmiş ama Adalet Komisyonu üyeleri 

karşı çıkınca, bir uzlaşma olarak, eski TCK’nun 159. maddesinin benimsenmesi yoluna 

gidilmişti.23 301. madde yürürlüğe girdikten sonra, bir çok ulusal ve uluslar arası etkiye ve 

eleştiriye maruz kalmıştır. Bunların pek çoğunun hukukî nitelikte eleştiriler olmadığı da bir o 

kadar kimse tarafından ifade edilmiştir.  

Türkiye Cumhuriyeti “Hükümetin(in) AB Müktesebatına Uyum Programında, 2007–

2013 arasında 301. maddenin ve TCK’nin şiddet içermeyen düşüncelerin ifade edilmesi ve 

ifade özgürlüğünü kısıtlayan diğer hükümlerin değişmesi konusuna yer…” verilmemişti.24 

Türkiye’nin "Uyum Programı" çerçevesinde 2007-2009'da çıkarılmasında yarar görülen 

yasalar arasında da 301.(madde) bulunmamaktaydı.25  

2002 yılında bu yana, TCK 301. madde hükmü çerçevesinde 1481 kişi aleyhine dava 

açılırken bunlardan 745 kişiye mahkûmiyet verilmiştir. Açılan dava sayısının giderek artması 

konuyu AB-Türkiye ilişkilerinde adeta bir turnusol kâğıdı haline getirmiş ve AB yetkilileri 

sürekli olarak 301. maddeyi gündeme taşımıştır.26 Bilindiği gibi, Hrand Dink ve Orhan Pamuk 

aleyhine açılan davalar bunların en çok bilinenleri ve AB gibi kuruluşların hareketine ivme 

kazandırılmasında etkili olanlarıdır.  

                                                 
21  Gerekçe için bkz: Yılmaz, 339, 340. 
22  Ak: Sancar, s. 93. 
23  Ayrıntılı bilgi için bkz. İzzet Özgenç, TCK Gazi Şerhi, 3. bası, sh. 1075 vd, nakleden: İzzet Özgenç, 
“T.C.K ’nun 301. Maddesine İlişkin Bilgi Notu”, 30.01.2007, http://www.karakutu.com/modules.php? 
name=News&file=article&sid=2645, 06.01.2009 
24  Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve 301. Madde, BİA Net, 28 Nisan 2008, Pazartesi, 
http://www.bianet.org/bianet/kategori/bianet/106566/avrupa-birligi-uyum-komisyonu-ve-301-madde, 
08.01.2009  
25  Ibid.   
26  Mehmet Özcan, 301. Madde Değişikliği ve Türkiye-AB İlişkilerine Etkisi http://www.usakgundem.com/ 
haber.php?id=16357 ,  25.12.2008 



PARADOKS, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, (e-dergi), http://www.paradoks.org, ISSN 1305-7979, Yıl:5 
Sayı:1 (Ocak-2009) 
 
 
 

6 
 

Uluslararası Kuruluşların 301. maddenin değiştirilmesinde etkide bulunduklarına 

ilişkin birkaç örnek verilebilir: 

1-) Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Komisyonu temsilcileri hukukçularla 

TBMM’nde yapılan bir toplantıda,27 misafir hukukçular tarafından 301. maddedeki “Türklük” 

gibi kavramların belirsizliğinden yakınılmış ve bu gibi kavramların somutlaştırılması, bu 

suçlara verilen cezanın azaltılması ve bu suçun soruşturulmasının Adalet Bakanının izin 

şartına bağlanması istenmiş; bu hususlar, Strazburg’da yayımlanan bir rapora da yansımıştır.28  

2-) AB Dönem Başkanlığından yapılan açıklamada, 301'inci maddenin 

değiştirilmesinin ''Türkiye'nin reform sürecine bağlılığını gösterdiği”nin belirtilmesi, buna 

diğer bir  örnektir.29  

3-) 2009 ikinci yarısında AB dönem başkanlığını yürütecek olan İsveç Başbakanı 

Fredrik Reinfeldt ile düzenlenen ortak bir basın toplantısında, Reinfeldt, Ankara'nın, 301. 

madde, düşünce özgürlüğü, azınlık hakları ve Kürtlerin Türkiye'deki haklarının önemli 

konuları olduğunu belirtmiştir. Bu beyanatla ilgili olarak Sayın Başbakanımız da 301. 

maddenin değişeceğini deklare etmiştir.30  

4-) Bu örnekler çoğaltılabilir. AB üyesi devletlerin resmî açıklamaları, Uluslararası Af 

Örgütünün beyanatları,31 hep, başka birer örnek olarak zikredilebilirler. Şunu belirtelim ki, 

                                                 
27  Bu toplantı, Parma (İtalya) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alberto 
Cadoppi, Freiburg (Almanya) Max Plancak Ceza Hukuku Araştırma Merkezinden Dr. Silvia Tellenbach, 
Birleşik Krallık’tan Av. Gavin Millar olmak üzere, üç uzman kişi ile 11, 12 Haziran 2004 tarihlerinde 
TBMM’ndeki “Mermer Salon”da yapılmıştır. Bkz: Özgenç, op. cit. 
28  “Bunlara verilen cezaların azaltılması ve soruşturma için Adalet bakanının iznine yer verilmesi Bu 
hususlar, ayrıca, adı geçen uzman kişilerden Silvia Tellenbach ve Gavin Millar tarafından, Avrupa Konseyi ile 
AB Komisyonuna verilmek üzere hazırlanan Strasbourg 2.9.2004 tarihli ve PCRED/DG I/EXP (2004) 49 (türk) 
işaretli raporda izah edilmiştir.” Bkz: Özgenç, Ibid. 
29  “Avrupa Birliği (AB) Türk Ceza Kanununun 301'inci Maddesinin Değiştirilmesinden Memnuniyet 
Duyduğunu Bildirdi.” http://www.nethaber.com/Dunya/62438/Avrupa-Birligi-301IN-DEGISTIRILMESIN 
DEN-MEMNUN , 03.01.2009.  
30  Sırada 301. madde var Star Gazetesi,  02.04.2008, http://www.stargazete.com/guncel/sirada-301-
madde-var-94711.htm , 08.01.2009 
31  “Uluslararası Af Örgütü, Türk Ceza Yasası’nın (TCY) 301. Maddesinin insan hakları savunucuları, 
gazeteciler ve diğer sivil toplum üyelerine karşı, muhalif görüşlerini barışçıl yollarla ifade ettikleri için, 
haklarında kovuşturma başlatmak için sıklıkla kullanılıyor olmasından derin kaygı duymaktadır.” Bkz: Türkiye: 
301. Madde İfade Özgürlüğüne Yönelik Bir Tehdittir. Derhal Kaldırılmalıdır 
http://www.amnesty.org.tr/yeni/index.php?view=article&catid=70&id=475&option=com_content 08.01.2009. 
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301. maddenin değişikliğinde etkili olmuşsa, AB ve UAÖ gibi kuruluşlar dışında, 

kanaatimizce, başka Devlet veya kuruluşların etkisi söz konusu değildir.32 

AB’ne giriş sürecinde yayımlanan ilerleme raporları ve diğer talepler göz önünde 

bulundurularak, Milletvekili Veysel Kaynak’ın kanun teklifi ile Şırnak Milletvekili Kaplan’ın 

kanun teklifleri birleştirilerek konumuz olan 301. madde değişikliği süreci TBMM’nde devam 

ettirilmiştir.  

Bu değişiklik tekliflerini görüşen AB Uyum Komisyonunun AB ilerleme raporuna 

atıfta bulunarak “2005'ten itibaren Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan ilerleme 

raporlarında, 301. maddenin ifade özgürlüğünü sınırlayıcı etkisi üzerinde durulduğu ve 

maddenin AB standartları ile uyumlaştırılmasının önerildiği"nin33 belirtilmesi bile, AB’nin 

değişiklik konusunda ne kadar etkili olduğunun özel bir vurgusu ve itirafı olsa gerektir. 301. 

maddeye ilişkin olarak milletvekilleri Veysi Kaynak’ın teklifinin 2005’ten, Hasip Kaplan’ın 

teklifinin34 de 2007’den beri bekletilmesi ve uyum paketinde olmamasına rağmen 2008’de 

işleme konulması, değişiklikte AB’nin etkili olduğu iddialarına haklılık kazandırmaya müsait 

görünmektedir.  

1.4. Değişme Noktaları ve Değişen Haliyle 301. Madde 

1.4.1. Genel Olarak Değişme Noktaları 

1-) Cezalandırılan davranışlarda, korunan hukukî konuda ve yararlarda değişiklik 

olmuştur:  

Değişmeden evvelki 301. maddede “Türklük” ve “Cumhuriyet” deyimlerinin yerini, 

“Türk Milleti” ve “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” deyimleri almıştır. Bu anlamda “Türk 

                                                 
32  Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’ün bu değişikliği AB ülkelerinden Ermenistan’ın istediğini 
îmâ eden beyanatı için bkz: Sinan Aygün, 301'inci maddenin kaldırılmasına karşı: Bu madde ve benzerlerinin 
AB ülkelerinde olmadığı iddiası koca bir yalandır, Net Haber, 26 Ocak 2008, http://www.nethaber.com/ 
Toplum/53287/Sinan-Aygun-301inci-maddenin-KALDIRILMASINA-KARSI-Bu, 08.01.2009 
33  Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu, bkz: Op. cit., dipnot: 18 
34  Bu değişiklik tekliflerinden bir tanesi diğerinde göre daha makûl ve yapıcıdır. Hasip Kaplan’a ait diğer 
önerge ise, 301. maddenin tamamen kaldırılmasını istemekte olup, masum bir önerge değil, AB’nin o zamanki 
müdahalelerini fırsat bilerek Türklüğe veya Türk Milletine hakaret veya aşağılamayı suç kuralı ile korumaktan 
çıkaran, korumasız hale getiren bir önergedir. Nitekim 301. maddenin kaldırılmasının Türk Milletinin manevi 
değerlerini korumasız hale getireceğinden, böyle bir değişikliğe birçok kimse tarafından karşı 
çıkılmıştır(Örneğin; Bkz: Sinan Aygün…,op. cit.). Diğeri ise, yukarıda bilgisini verdiğimiz, değişiklikte esas 
alınan Kaynak’ın önergesidir.   
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Milletini” ve “Türkiye Cumhuriyeti Devletini” aşağılama yasaklanan eylemler arasında 

sayılmıştır. 

2-) Değişmeden evvelki metinde “Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını” ifadeleri, değişiklikle, 1. fıkra hükmü 

haline getirilmiş; “Devletin askeri veya emniyet teşkilatını” deyimleri 2. fıkrada aynen 

muhafaza edilmiştir. 

 3-) Değişiklikle, önceki hükümde yer alan 3. fıkradaki: “Türklüğü aşağılamanın 

yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir 

oranında artırılır.” hükmü kaldırılmıştır. 

 4-) Burada önemli sayılan bir hususa da dikkat çekmek gerekir ki, 765 sayılı eski 

TCK’nunda yer alan, “bu suçun soruşturulmasının Adalet bakanının iznine tâbi olacağı” 

hükmü yeni TCK’nun değişmeden evvelki 301. maddesinde yer almamışken, 301. maddenin 

değiştirilmesiyle yeniden konmuştur. 

 Tabiî, bu arada 765 sayılı TCK’nun yeni TCK’nun 301. maddesine nazaran farklı olan 

veya hükme alınmayan kısımları da bulunmaktadır. Bu anlamda, bahse konu eski 159. madde, 

aşağılanmaya karşı, “adliyenin manevî şahsiyetini”, “Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını” ve 

“Büyük Millet Meclisi Kararlarını” korumuştur. Ayrıca 159. madde, “tahkir ve tezyif”  

fillerini cezalandırmışken, yeni hükümlerin her ikisi de “aşağılama”yı cezalandırmışlardır. 

1.4.2. Değişen Haliyle 301. Madde 

Bahse konu değişiklikten sonra 301. madde şu hali almıştır: 

“(1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı 

aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi 1. fıkra hükmüne 

göre cezalandırılır.  

(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.  
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(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.” 

1.5. Değişikliğin Gerekçesi 

301. maddenin değiştirilmesine sebep, maddedeki kavramların belirsiz, her türlü yöne 

çekilebilecek bir niteliğe sahip olması gibi gerekçelerdi. AB’nin 2006 ilerleme raporuna35 

göre Başta 301. madde olmak üzere Ceza Kanununun bazı maddeleri şiddet içermeyen 

görüşlerin ifadesini sınırlamak amacıyla kullanılmıştır. AB’nin bu raporunda, şiddet 

içermeyen görüşlerin ifadesi hususunda yeni Ceza Kanununun bazı hükümlerine dayanılarak 

başlatılan kovuşturmalar ve mahkeme kararları ciddî endişe kaynağı olduğu ve ülkede bir oto-

sansür ortamının doğmasına yol açabilecek nitelikte görülmüştür. Bu tür bir durumun bilhassa 

“Türklüğe, Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet’in kurum ve kuruluşlarına hakareti” cezalandıran 

301 sayılı madde için geçerli olduğu ihsasen belirtilmiştir.  Raporda dikkat çeken bir başka 

nokta da, her ne kadar eleştiri amaçlı düşünce ifade etmenin 301. maddedeki suçu 

oluşturmayacağı hükmü olsa da, gazetecilerin, yazarların, akademisyenlerin ve insan hakları 

savunucularının haklarında kovuşturma amacıyla sıklıkla kullanılmış olmasıdır. Yukarıda da 

değinildiği gibi, Avrupa Konseyi ve AB Komisyonu üyelerinin de bu tür belirsizlikten 

yakındıkları görülmüştür.36 

Ülkemizde de “Türklük” kelimesinin yeterince belirli olmadığı ileri sürülmüştür. Bu 

yolda fikir ileri sürenlere göre madde, “Türklük” ifadesi yerine getirilecek olan ifadeler ile 

daha net bir hal alacaktır. Diğer değişiklik ise hukuki boyutu olduğu kadar siyasi boyutu da 

olan bu suç türünde Adalet Bakanlığı’nın devreye girmesiyle açılan dava sayılarında göreceli 

bir azalma yaşanacaktır.”37  

Dikkat edilirse burada bir de suçun soruşturulması için önceden 5237 sayılı TCK’na 

alınmayan izin şartının değişikliğe eklenmesi de bir gereklilik olarak görülmüştür. Böyle bir 

izin şartının konmasında karşılaştırmalı hukuktaki uygulamalar ve özellikle Danimarka Ceza 

Kanunundaki (paragraf 110f) etkili olmuş gibi görünmektedir.38 301. maddenin 

değiştirilmesinde, maddenin muğlâklığı ve yargılanma için izin şartını getirmek ihtiyaçları, 

değişiklik isteyenlerin esas gerekçeleri olarak rol oynamıştır.   

                                                 
35  Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve 301. Madde, op. cit., dipnot: 18. 
36  Özgenç, op.cit. 
37  Özcan, op. cit.,  
38  Özgenç, op. cit. 
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2. 301. MADDENİN DEĞİŞTİRLMESİNİN HUKUKÎ SONUÇLARI 

2.1. “Türklüğü Aşağılama”nın Madde Metninden Çıkarılması Bakımından 

Değişiklik “Türk Milletini aşağılama”yı suç saymış, “Türklüğü aşağılama”yı suç 

olmaktan çıkarmıştır. Bu açıdan bakıldığında, örneğin bir Alman “pis Türkler” dese; bu söz 

Türkiye’de bile alenen söylenmiş olsa, “Türk Milletini aşağılamak kastı olmadığı sürece artık 

suçun oluşmadığı” iddia olunabilecektir. Değişiklik teklifini görüşen AB Uyum Komisyonu 

üyelerinin bir kısmının karşı oylarında da, bu değişiklikle, ifade özgürlüğü bahanesiyle 

"Türklük"(ün) her türlü hakaret karşısında Anayasal korumadan mahrum kalaca(ğı)” ihsasen 

vurgulanmış ve bu şekildeki değişikliğin Anayasamızın başlangıç kısmındaki 5. paragrafa 

aykırı olduğu dile getirilmiştir.39  

 Eğer bundan farklı düşünülecek olur da, “Türklüğü aşağılama”nın yürürlükte olduğu 

tarihlerde de, bu deyimden sadece “Türk Milleti”nin anlaşıldığı40 ve değişiklikle hükmün 

anlamının değişmediği iddia edilecek olursa,41 buna iki noktada itiraz edilebilir:  

1-) Esasen “Türklük” tâbiri “Türk Milleti” tâbirini de içine alacak şekilde 

yorumlanırsa, sadece Türk Milletini değil, Türklüğün manevî değerlerini aşağılamayı da suç 

tipi içine sokmuş olur. Bunu yukarıda verdiğimiz örnekler göstermektedir. Yargıtay’ın 

yukarıda referansını verdiğimiz,42 2.2.1942 tarihli kararında, “Türklerin hayvan gibi 

kullanıldığını” söyleyen sanığı, Türklüğe hakaretten mahkûm etmesi buna en güzel örnektir. 

Yine bir yargı kararında “…Her ne kadar filmde ‘Türk’ adlı bir köpek varsa da, filmin 

gösterilmemiş bulunması, muhteviyatını bilerek getirdikleri sabit olmadığından ve suç işleme 

kastı da sabit olmadığından… maznunların beraatına ve filmin müsaderesine karar 

verilmiştir.”43 Dikkat edilirse burada, “Türklüğü aşağılama”nın mevcut olduğu ama suçun 

unsurlarının oluşmadığının altı çizilmektedir. 

                                                 
39  AB Uyum Komisyonu Raporu ve Adalet Komisyonu Raporu, op. cit., dipnot: 18 
40  Örneğin, ibid.; Türkan Sancar, Türk Ceza Kanununun Değerlendirilmesi Paneli, 25.02.2005, saat: 
16, Adliye Salonu Konferans Salonu, http://www.ankarabarosu.org.tr/download/panel/16.doc   07.11.2005, s. 24; 
YCGK’nun, 11.07.2006 tarihli ve  169-184 sayılı (Hrant Dink’le ilgili) kararı, s. 17. 
41  Adalet Komisyonu Raporu, op. cit., dipnot: 18. 
42  YCGK’nun, 2.2.1942 tarihli ve esas no: 39, karar no: 27 sayılı kararı, nakleden: Alicanoğlu, s. 453. 
43  Bu karar Sabancı Üniversitesi Öğretim üyelerinden Cemil Koçak’ın yaptığı bir araştırmada 31.10.1929 
tarihli Milliyet Gazetesinde ulaştığına bilgidir. Nakleden: Ayşe Hür, “Türklüğü tahkir ve tezyif ettiğinden…”, 
Taraf Gazetesi,  4.5.2008, http://www.taraf.com.tr/makale/1204.htm, 06.01.2009 
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Bu örnekler de göstermektedir ki, Yargıtay, kendisine gelen davaların hepsinde, 

“Türklük” deyimini sadece “Türk Milleti” olarak yorumlamamaktadır. Yargıtay, bir Temyiz 

Mahkemesidir ve kendi önüne gelen ilk derece mahkemesinin kararlarını hukuka uygunluk 

bakımından inceler. Türklüğü aşağılamaktan ilk derece mahkemesi tarafından verilen bir 

mahkûmiyeti, kararın içeriği veya verilirken izlenen yöntem hukuka aykırı ise bozabilir. 

Yargıtay’ın, bu kararları onaylaması da onaylamaması kadar muhtemeldir.  

2-) “Türklüğü aşağılamak” ve “Türk Milletini aşağılamak” aynı anlama gelmekteyse, 

bu konuda bir değişiklik yapılması kamu hukuku gereklerine terstir. Çünkü, yeni bir 

değişikliğin yapılmasında “kamu yararı” görülmelidir. Sonucu değiştirmeyecek işlemlerde 

kamu yayarı bulunamaz ve bu noktada kanunun kamu yararı unsuru bakımından Anayasaya 

aykırılığı iddia olunabilir. 

2.2. “Cumhuriyet”in Madde Metninden Çıkarılması Bakımından 

“Cumhuriyet” deyiminin değiştirilmesi ile bu deyimin himaye ettiği alan daralmış, 

yeni değişiklikle himaye kapsamında sadece, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” kalmıştır. 

Değişiklikten önce himaye alanına bundan başka, “cumhuriyetin bir ideal olarak varlığı ve 

şahsiyeti” de dâhilken yeni değişiklikle, “Cumhuriyet ideali” ve “Cumhuriyetin temel 

nitelikleri”nin aşağılanması suç kapsamından çıkmıştır. Soyaslan da, aşağılamaya konunun, 

301. maddede sayılan müesseseler olduğunu; özgürlük gibi kurumları tahkirin, suç olmadığını 

belirtmektedir.44 Böylece, değişiklikle birlikte, sadece “Türk Devleti” aşağılanmaya karşı 

korunur duruma gelmiştir. Eğer, “cumhuriyeti aşağılayan” bir kimse Türkiye Cumhuriyetini 

kastetmemiş olsa, değişiklikten sonra ceza almamış olacaktır.  

Her ne kadar “301. maddenin değişmesinden evvel de Cumhuriyetin aynı anlama 

geldiği Yargı kararlarında da benimsenmiştir” dense de,45 hemen yukarıda söylendiği gibi, 

kamu yararı olmayan bir konuda kanun çıkarılamaz ve bu değişikliğe ilişkin kanun, bu 

noktada kamu yararı unsuru bakımından Anayasaya aykırıdır.  Üstelik yine yukarıda 

söylendiği gibi, Yargıtay cumhuriyete aykırılıktan ilk derece mahkemesinin mahkûmiyet 

kararını hukuka aykırı olmadıktan sonra onar.       

                                                 
44  Soyaslan, s. 578. Ekleyelim ki, özgürlük, Anayasamıza göre Cumhuriyetimizin niteliklerindendir. 
45  “Burada yer verilen ‘Cumhuriyet’ kavramı, Ceza Genel Kurulumuzun 5.5.1998 gün ve 70-156 sayılı kararında 
vurgulandığı üzere, ‘Devlet’ ile anlamdaştır. Bu nedenle Devleti tahkir ve tezyif etmek, niteliği itibariyle Cumhuriyeti tahkir 
ve tezyif etmektir.” Adalet Komisyonu Raporu, op.cit, dipnot: 18. 
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2.3. Değişikliğe Eklenen “İzin Şartı” Bakımından 

301. maddede yazılı suçlardan soruşturmaya başlanmasının46 Adalet Bakanının iznine 

tâbi olması benzeri hükümler karşılaştırmalı hukukta da47 mevcut bulunmaktadır. İzin şartının 

eski TCK’nun 159. maddesinde yer almışken, değişmeden evvelki 301. maddeye alınmayışı, 

bu suçu işleyenlerin koruma görmemesi noktasında isabetli olmuştu.48 765 sayılı eski 

TCK’nundan değişiklikten evvelki 301. maddeye alınmayan bu yeni şartı, Yargıtay da sanık 

lehine bir teminat olarak nitelemektedir.49  

Böyle bir izin yetkisinin değişiklikte 301. maddeye eklenmesine, bazı gerekçeler rol 

oynamıştır. Değişiklik teklifinin Komisyonlara gönderilen ilk halinde de bu yetkinin 

Cumhurbaşkanına verilmesi önerilmiş ve bu, Cumhurbaşkanının partiler üstü kimliğine 

dayandırılmıştır.50 AB Uyum Komisyonu TCK’nun 12. ve 299. maddelerindeki suçlarda da 

iznin Adalet Bakanı tarafından verilmesiyle51 yeknesaklık oluşturması için, burada da yetkinin 

Adalet Bakanına verilmesini önermiştir. Adalet Komisyonunda, bu gibi “netameli bir konuda 

Cumhurbaşkanına yetki verilmesinin hem Cumhurbaşkanının tarafsızlığına gölge 

düşürebileceği” ayrıca, Anayasanın 104. maddesiyle Cumhurbaşkanına verilen yetkiler içinde 

bulunmayan bu tür bir yetkinin kanunla tanınmasının Anayasaya aykırılık oluşturacağı 

belirtilmiştir.52  

Kanaatimizce bu gerekçeler, “hukukî açıdan”, izin yetkisinin Adalet Bakanına 

verilmesini ya da Cumhurbaşkanınca kullanılmasını yeterince haklı göstermez. Böyle bir izin 

şartı açıkça diğer suçların soruşturulmasına kıyasla Anayasadaki eşitlik ilkesine aykırıdır.  

TCK’nun başka maddelerine benzemesi için yetkinin Adalet Bakanına verilmesi, 

gerekçe değildir. Ancak ve ancak yeknesaklık sağlanması amacını gösterebilir. Adalet 

                                                 
46  Teklifte(bkz: dipnot: 18) “kovuşturmaya başlama” izin şartına bağlanmışken, Adalet Komisyonunda, 
daha “soruşturmaya başlanması” aşamasında izin şartı daha uygun görülmüştür. Bkz: Adalet Komisyonu raporu, 
ibid. Kanunda öngörülen izin şartının, bir “soruşturma şartı” olarak öngörülmesi, suçun öğrenilmesi anından 
itibaren delil toplama dahil tüm soruşturma işlemlerinin Adalet Bakanının izninden sonra yapılmasını 
gerektirmekte olup, “daha çok ifade özgürlüğü”nü koruma amacına dayandırılabilir.   
47  Örnek olarak 15 Nisan 1930 tarihli Danimarka Ceza Kanunu (Paragraf 110f), bkz: Özgenç, op. cit. 
48  Ceza Hukukçusu Bahri Öztürk’ün aynı yöndeki kanaati için bkz: 301 Hukukçuları Böldü, 
http://www.bakterim.com/yurt-ici-haberler/101293-301-hukukculari-bol du.html, 06.01.2009, 
49  Y. 9. CD’nin, 26.12.2005 tarihli ve  esas no: 7865 karar no: 9799 - E/K. sayılı (yayımlanmamış) kararı, nakleden: 
Adalet Komisyonu Raporu, ibid. 
50 0p.cit, dipnot, 18. 
51  AB Uyum Komisyonu Raporundaki gerekçe, ibid.. 
52  Adalet Komisyonu Raporu, ibid. 



PARADOKS, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, (e-dergi), http://www.paradoks.org, ISSN 1305-7979, Yıl:5 
Sayı:1 (Ocak-2009) 
 
 
 

13 
 

Bakanının durumu Cumhuriyet Savcısından daha iyi takdir edeceği de söylenemez.53 Bu 

noktada, izin yetkisini, eğer bir mercie verilecekse, bunun tarafsız ve siyasetten arındırılmış 

bir makam olan Cumhurbaşkanına verilmesi fikrini ileri süren hukukçular olmuştur.54 Diğer 

bir kısım yazarlar da Adalet Bakanının, adalet işlerinden sorumlu siyasî kişilik olmasından 

dolayı, izin vermeye yetkili olmasını dile getirmişlerdir.55 

3. SİYASÎ SONUÇLARI   

  Yukarıda, 301. maddenin tahlilinde ve değişikliğin hukukî sonuçları üzerinde 

dururken, verdiğimiz bilgiler üzerine bina edeceğimiz bazı hususları da siyasî yönden ortaya 

çıkan veya çıkacak sonuçlar olarak görmek gerekmektedir. 

3.1. “Türklüğü Aşağılama”nın Madde Metninden Çıkarılması Bakımından 

 1-) a)Türklüğü aşağılamanın 301. maddenin metninden çıkarılması, “Türklüğü” 

korumasız hale getirebilecek tehlike arzetmektedir. Türklüğü aşağılamanın  “Milleti 

aşağılamayı” kapsadığında tereddüt yoktur. Türklüğü aşağılamak fiili ile kanun koyucu 

“Türklük ve Türk Milletine mensup olma duygusunu” korumak istemiştir.56 Şu halde 

değişiklikten üzüntü duyacak olan, en başta, Ülkemiz insanlarıdır; Türklerdir.  

     b)Bu durumda, Türkler ve gayrımüslim Türk vatandaşları gibi sosyal açıdan 

farklılıkları bulunan tüm kesimlerden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının 

Türklükleri, eğer yargı mercileri mağduriyeti giderecek içtihat oluşturmazsa, aşağılanmaya 

karşı, korumasız hale gelebilecektir. 

2-) “Türklük” yerine konulan, “Türk Milleti” deyiminin, bu günkü “Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti”ni kapsadığı, “Osmanlı Milleti”ni kapsamadığı iddia olunabilecektir.57 

Bu durumda, Osmanlı’yı aşağılayanlara karşı “Türk Milletini aşağılamak”tan ceza 

verilmesinde ciddî ciddî yasal dayanak aranacaktır. Bunun anlamı “Osmanlıyı aşağılama”nın 

daha korumasız hale gelebileceğidir. Örneğin Osmanlıların Ermenilere karşı (sözde) soykırım 

                                                 
53  Bu noktada Erdener Yurtcan, Savcıya da takdir hakkının  tanınmasını önermektedir. bkz: 301 
Hukukçuları Böldü, op. cit., dipnot. 48  
54  Örneğin Ceza Hukukçusu Bahri Öztürk; bkz: Ibid. 
55  Örneğin Ceza Hukukçusu Erdener Yurtcan; bkz: Ibid. 
56  Soyaslan, s. 576 
57  Aynı kanaat için bkz: Adalet Komisyonu Raporu, op. cit., dipnot: 18 
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yaptığı ifadeleri bile Osmanlıyı katil durumuna düşürmüşken,58 şimdi bundan daha ağır 

ifadeler kullanılabilecektir.   

 3-) Türklüğü aşağılamanın suç olmaktan çıkarılması sebebiyle,  “karşısındakinin 

Türklüğünü kastetmeden”,  Türklüğe hakaret eden bir kimse, karşısındakinin şahsiyetini 

küçük düşürmeyi kastetmediği için, yargı organlarının bu savunmayı yerinde bulmaları 

halinde takibattan kurtulabilecektir.59 

İşte buraya kadarki bilgilere göre, Türklüğü aşağılama fiillerine karşı Devletin ceza 

tedbiri ile korumasından faydalanamama, kendini “Türk” addedenlerin Devlete karşı 

umutsuz hale gelmesine, Devletin Türklüğe hakaret edenlere bir şey yapmadığından yakınır 

hale gelmelerine sebep ve vesile olabilecektir.  

4-) Türklüğü aşağılamanın suç olmaktan çıkarılması, Türkiye Cumhuriyeti 

Devletimizde yaşayan Türkler dışında da; meselâ Azerbaycan, Kırgız veya Kıbrıs Türklerini 

aşağılamayı suç saymak için ciddî ciddî yasal dayanak aramayı gerektirecektir. Bu ise, dış 

Türklerin, Devletimizle ilişkilerine muhtemelen olumsuz bir şekilde yansıyacaktır. 

5-) Burada, “Türklük kavramı soyut ve ırkçılığı çağrıştıran bir kavram olarak 

görüldüğü için, Ceza kuralı hükmünde yer alınmamalıdır” şeklinde görüşler kısaca tahlil 

edilmelidir.60 Türklüğün, aşağılamaya karşı korunmasını istemek ırkçılık olarak görülemez ve 

görülmemelidir. Burada korunmasını istediğimiz, Türk ırkı ya da ırkın üstünlüğü değil, 

“Türklük duygusu”dur. Türklüğün korunmasını istemek, diğer milletlerin veya ırkların 

korunmasını istememek anlamına gelmediği sürece ırkın üstünlüğü olarak anlaşılamaz; 

Türklüğe saygı duymayı istemeyi de haklı konuma getirir. Her millete ve insana saygı 

duymak ama sömürüye de karşı duyarlı olmak ve karşı koymak gerekir. Aksi Düşünce 

                                                 
58  Değişiklik sırasında ve günümüzde görevine devam eden sayın Adalet Bakanı’nın, Osmanlıların 
Ermenilere soykırım uyguladığı yönündeki iddialarının, Türkleri katil göstermesi münasebetiyle, Türklüğü 
aşağılama kabûl edilmesi gerektiğini îmâ eden beyanı, (Bakan Şahin 301 onayını savundu 17-11-2008, 
http://www.guncel.net/gundem/politika/2008/11/17/bakan-sahin-301-onayini-savundu.htm , 07.01.2009) bu 
anlamda hem manidar hem de dikkat çekmektedir. 
59  Ceza usul hukukçusu Erdener Yurtcan,  “Türklük yerine Türk milleti ifadesinin konulması doğru değil. 
Diyelim ki Türklük aşağılanıyor, dava açılmayacak mı?” ifadesi ile dile getirmektedir. Bkz: 301 Hukukçuları 
Böldü, Op cit., dipnot: 48                                                                                               
60  “ ‘Türklük’ kavramı, daha çok ırki bir bağı çağrıştırmaktadır. Bu tür kavramların Kanun metninde 
kullanılmasının, Türk Milletini oluşturan unsurlar arasındaki etnik ayırımları körükleyen bir etki doğurabileceği 
endişesini taşımaktayız.” Alıntı ve Ayrıntılı bilgi için bkz. Özgenç, op. cit.  
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Anayasamızın Başlangıç hükmündeki 7. paragraf ile bağdaşmaz.61 Din, dil, ırk ve diğer sosyal 

farklılıklar gözetilmeksizin tüm milletler ve insanları aşağılamanın hukuk kuralları ile 

engellenmesi en doğru bir yol olsa gerektir. Danimarka Ceza Kanunu Avrupa 

Parlamentosunu veya Avrupa Milletlerini aşağılamayı yasaklamak açısından “benzer” ama 

yetersiz bir hüküm içermektedir. 

 3.2. “Cumhuriyet”in Madde Metninden Çıkarılması Bakımından 

Bu noktadan bakılınca, “Cumhuriyet” teriminin yerine “Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti”ni aşağılamanın suç kapsamına alınması, bundan sonra belki de, bir “siyasal rejim 

olan Cumhuriyeti” ya da “Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerini” aşağılamada yasal dayanak 

bulmayı zorlaştırabilecektir.   

Bu ise, bir görüşte olanlarla, diğerleri arasında kapışmaya ve sonra da (tıpkı 12 

Eylülden önce olduğu gibi) kamplaşmaya gidişe belki de dolaylı olarak zemin 

hazırlayabilecektir. Oluşabilecek tehlike, olması istenmez ama, Anayasamızın 2. 

maddesindeki “toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı”na aykırıdır. Aynı 

hususlar, yukarıdaki Türklüğü aşağılamayı suç olmaktan çıkarmanın doğuracağı tehlike için 

de söylenebilir. 

3.3. Çeşitli Ülkelerin Benzer Hükümlerinin Değerlendirilmesi Bakımından   

Karşılaştırmalı hukukta birçok ülkenin kanunlarında, milleti aşağılamanın suç olarak 

kabûl edildiği söylenebilir. İşte bu noktada AB müktesebatında böyle bir kuralın üye 

devletlerin hukuklarında yer almaması yönünde bir kural bulunmamaktadır. Gerçekten 

örneğin,62 konumuzla ilgili benzer hükümler, 

1930 İtalya Ceza Kanununun 291. maddesinde “Her kim, İtalyan Milletini alenen 

aşağılarsa, bir yıldan üç yıla kadar hapis ile cezalandırılır”; 6 Haziran 1997 tarihli Polonya 

Ceza Kanununun 133. maddesi: “Herkim Polonya Milletini veya Cumhuriyetini alenen 

aşağılarsa, üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde yer almışlardır. Ama yine 

                                                 
61  Söz konusu 7. paragraf: “…millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının 
her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik 
duygularıyla ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu;” 
hükmünü içermektedir. 
62  Bkz: Özgenç, op. cit. 
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örneğin Portekiz Ceza Kanununun, “Cumhuriyeti” aşağılamayı da suç saydığı söylenebilir.63 

Fransa’da Cumhuriyetin haysiyetinin korunmasına,64 aykırı eylemler suç sayılmıştır.   

Ama durum ne olursa olsun, benzer hiçbir örneği bulunmasa bile, bu, “Türklüğü 

aşağılama”nın suç olmaktan çıkarılmasını haklı göstermez; göstermemelidir. Türklüğü 

aşağılamaya karşı korumakla, istenen, bu duyguya saygıyı sağlamaktır. Yoksa ırkı üstün 

tutmak ya da ırkla övünmek değildir. Bu nedenlerle Türklüğü tahkirin cezalandırılmasında bu 

şartla, bir engel bulunmamaktadır. 

3.4. Kavramların Muğlâklığı İddiasını Değerlendirilme Bakımından 

Türklük, cumhuriyet veya aşağılamak gibi deyimlerin çok muğlâk olması dolayısıyla 

değiştirilmesi gerekçesi de çok isabetli değildir. Ama kanunlar bazen soyut ifadelere de yer 

verebilirler. Önemli olan, kanunu yorumlamada mümkün olduğunca bu soyutluktan 

kaynaklanan muğlâklığı gidermektir. Nitekim İHAM, Öztürk/Türkiye Davası’nda “ 

…Kanunlardan mutlak kesinlik beklemek imkânsızdır. Kesinlik çoğu zaman istenen bir durum 

olsa da, bu beraberinde aşırı katılık getirebilir. Bu nedenle kanunların değişen koşullara 

uyum sağlayabilecek durumda olması gerekmektedir. Kanunların büyük bir çoğunluğu şu ya 

da bu ölçü de belirsiz olan ve yorumlanması bir uygulama meselesi teşkil eden terimlerle 

ifade edilebilir”65 ifadeleriyle buna dikkat çekmektedir.  

Demek ki, kavramların belirsiz olduğu iddiası yeterince isabetli değildir. Kaldı ki, 

eleştiri ile aşağılama arasındaki farkı bulmak da zor değildir.  

İHAS’nin 10/2. maddesi, şan ve şöhrete saldırıyı ifade özgürlüğünün sınırı ve 

sınırlanma sebebi olarak kabûl etmiştir. Bir konuda dozu artan eleştirileri “aşağılamak” kabûl 

ederek soruşturmanın başlatılması, bunun önüne geçmek için maddenin kaldırılmasını ya da 

ihtiyaca cevap vermez hale gelecek şekilde değiştirilmesini gerektirmez; böyle bir değişiklik 

“ceza siyaseti ilkeleri”ne de uygun değildir.  Bunun çözümü, maddeyi yanlış yorumlamak 

yerine kanunun yaratıcısının düşüncesine, niyetine uygun, “amaca göre”66 yorumlanmasıdır. 

                                                 
63  Gökhan Dağ, “Anayasal Gelişme Tezlerimiz, 301. Madde ve Egemenlik”http://www.politikadergisi. 
com/node/38, 06.01.2009; Yuca, s. 8 
64  Nezahat Yuca, Türk Ceza Kanunu 301.madde ve AB Uygulamaları http://www.pmd.org.tr/dosyalar/tck 
301rapor.pdf, 07.01.2009 s. 4-6  
65  Birtek, op. cit. 
66  Birtek, op. cit. 
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Hukuk kurallarının yorumu, Hukuk Fakültelerinde 1. sınıflarda Hukuk Başlangıcı dersinde 

öğretilen bilgilerdendir.  

Bir de, bir konuda açılan davaların birçoğunun beraat ile sonuçlanması, bundan 

görülen zararları gidermek için, maddenin ihtiyaca cevap vermez hale getirilmesine gerekçe 

teşkil etmez; etmemelidir. Bu, dişi ağrıyan bir kimsenin ağrısını dindirmek için dişi tedavi 

etmek yerine, hangi diş olduğuna bakmaksızın tüm dişleri çekmeye benzer.   

Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında hem bu tür suçlardan Avrupa’da bir çok davanın 

açıldığı görülmekte, hem de bu tür suçların unsurları, amacının dışına çıkılacak kadar geniş 

yorumlanmaktadır:  

1-)İtalyan Yargıtayının, “İtalyada yaşayan etnik azınlıklara toprağa bağlı azınık 

muamelesi yapılıyor” diyen faile, İtalyan Milletini aşağılamaktan mahkûm etmesi67 buna 

güzel bir örnektir. 21 Aralık 1937 tarihli İsviçre Ceza Kanununun, 18 Haziran 1993 tarihli 

Federal Kanunla değişik 261. maddesinde kesinleşmiş bir soykırımı inkâr gibi filler suç 

sayıldığı halde, “Ermeni soykırımı yoktur, bilim adamlarımız tartışsın” gibi sözleri 

söyleyenleri soykırımı inkârdan soruşturmaya tâbi tutması, kavramlarla oynanmak ve bu 

kavramları aleyhe yorumlamak bakımından dikkat çeken bir diğer örnektir.68  

2-) AB ülkelerinde 301. madde benzeri maddelerin uygulanmadığını da, bu tür 

suçlardan, meselâ Hollanda’da 200’den fazla açılan davanın 100’den fazlasının 

cezalandırmayla sonuçlanması bunu delildir. Almanya’da 74 kişi Alman Ceza Kanununun 

90a ve 90b. maddelerindeki bahse konu suçlardan mahkûm olmuştur.69  

Demek ki, karşılaştırmalı hukukta da birçok dava açılmakta ama mahkûmiyet sayısı 

daha az olmakta; sonuçta aynı sorunlar yaşanmaktadır ve fail aleyhine geniş yorumlar dahi 

yapılabilmektedir. Hâlbuki Türkiye’de bu kadar geniş yorumlanan bir olaya rastlamak zordur. 

 

 

                                                 
67  Soyaslan, s. 577. 
68  Özgenç, op. cit. 
69  CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen’in ZMO’da yaptığı konuşma, 10 Mart 2007, www.onuroy 
men.com/docs/ZMO-10%20Mart%202007.doc, 06.01.2009 
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3.5. Uluslararüstü ya da Uluslararası Kuruluşların Muhtemel Etkisi ve Bunun Siyasî 

Sonuçlarının Değerlendirilmesi Bakımından 

Yukarıda çeşitli örneklerle değinildiği gibi, bu değişikliklerde, demokratikleşme adına 

da olsa, Uluslarüstü ya da uluslararası kuruluşların etkileri en azından sezinlenmektedir. Daha 

ileri gidilerek söylemek gerekirse, AB’nin etkisi yukarıda verdiğimiz bilgiler muvacehesinde 

belirgindir.  

Buna rağmen, Anayasal deyimiyle, ülkemizin “Dünya milletler ailesinin eşit ve şerefli 

üyesi” olarak, demokratikleşme ve AB’ne uyum için iç hukukunda düzenlemeler yapması, 

kendi iradesiyle olduktan sonra bağımsızlığından taviz vermek anlamına gelmez. Eğer taviz 

olarak algılanırsa, bu isteklerin ardı arkası gelmez. Avrupa Komisyonu TCK’nundaki 

düşünceyi engelleyen diğer hükümlerin de değişmesini istediğini beyan etmiştir.70 Ama 

ülkemiz üzerinde çeşitli dış devletlerin ya da AB’nin siyasallaşmış ve art niyetli muhtemel 

isteklerine karşı duyarlı olmak da “bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin yâni gönülden 

sevdiğimiz ülkemizin”, etki altında kalmayan dimağının ibretle tercih etmesi gereken durum 

olmalıdır. Çünkü yakın geçmiş siyasî tarihimiz, birçok bahaneyle dış devletlerin Osmanlı 

Devletimize müdahale etmek çabalarıyla doludur.  

3.6. Yargılama İçin Adalet Bakanının İzni Şartının Değerlendirilmesi Bakımından  

 Aslında böyle bir suçtan dolayı izin şartının getirilmesi ne kadar doğrudur, yukarıda 

kısmen tartışılmıştı.  

Mukayeseli hukukta da benzerine yer verilen,71 Adalet Bakanının izin yetkisinin, 

siyasî bir kimliği olan Adalet Bakanı tarafından kamu menfaatine uygun kullanılması 

konusunda hassasiyet gösterilmesi çok önemlidir. Çünkü aksi halde, kamuoyunun, Türk 

Milletini aşağılamalar karşısında önlenemeyen tepkisine neden olunur. Bu nedenle, 301. 

madde kapsamında gerçekleşecek suç iddiası üzerine konunun eleştiri sınırları içinde kalıp 

kalmadığı öncelikle göz önüne alınıp, Bakanlık Cumhuriyet Savcılarının taleplerine göre 

                                                 
70  Örnek: “AB Komisyonu, ''ifade özgürlüğünün önündeki en büyük engellerden biri olan 301'inci 
maddenin değiştirilmesini memnuniyetle karşıladığını'' duyurarak, Türk Ceza Kanununda ifade özgürlüğünü 
kısıtlayan diğer maddelerde de değişiklik ve uygulamada başarı beklentisini dile getirdi.” Bkz: Avrupa Birliği 
(AB) Türk Ceza Kanununun 301'inci maddesinin değiştirilmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi, 0p. Cit. 
Dipnot: 29. 
71  Örnek: 15 Nisan 1930 tarihli Danimarka Ceza Kanunu (Paragraf 110f), Nakleden: Özgenç, op. cit. 
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durumu bir kez daha değerlendirmekten ve kararını çok açık ve hukukî gerekçelere 

bağlayarak talep makamlarına göndermekten başka bir tasarrufta bulunmamalı; bu konudaki 

takdir yetkisini objektif kriterlere göre kullanıp sonucu kamuoyuna duyurmalıdır. Zira, hukuk 

devletinde takdir yetkisinin objektif kullanılması ve işlemlerin önceden bilinebilir olması 

vazgeçilmezlerdendir. 

SONUÇ  

301. maddenin değiştirilmesiyle, “Türk Milleti” ve “Türkiye Cumhuriyeti Devletini” 

aşağılamak suç haline getirilmiştir. Böylece, korunan değerlerde de daralma olmuştur. 

Değişiklikle, “Türklüğün” ve “Cumhuriyetin” aşağılamaya karşı korunmaktan çıktığı 

görülmektedir. Son durum, muhtemelen, Türklük duygusunu paylaşan kişilerin incinmesine 

sebep olabilecektir. Kırgınlık psikolojisini giderecek telâfi edici politikalar üretilmezse,  

incinenlerin Devletten uzaklaşmaya başlaması da, istenmez ama, yine ihtimalden uzak 

olmayacaktır. Ayrıca, yeni değişiklik 301. maddeden soruşturma açılması için Adalet 

Bakanının izni kaydını koymuş olup, bu düzenleme siyasal amaçla da kullanılabileceğinden 

çok yerinde olmamıştır.  

Bu hukukî ve siyasî sakıncaların önüne geçilmesi için “kanaatimizce” şu öneriler ileri 

sürülebilir: 

1-) Yeni 301. maddede yer alan “Türk Milletini” ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini” 

aşağılama eylemlerini “Türklüğü”, “Cumhuriyeti” ve “Türkiye Cumhuriyetinin Niteliklerini” 

aşağılama anlamına gelecek şekilde kapsamlı yorumlanabilir. Yargı organlarının takdirinde 

olan böyle bir yorum, kanaatimizce, “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesine aykırı değildir. 

Eğer bu öneri kabul görmezse diğer bir yorum, Türk uyruklu bir kimsenin yanında bu 

değerlere hakaret, başka bir suç oluşturmuyorsa, “onun Türklük duygusunu” küçük düşürmek 

anlamında değerlendirilmesi ve failin, hakaretten işleme tâbi tutulmasıdır.    

2-)  301. maddedeki aşağılama suçunun tespiti için, eleştiri ile aşağılama arasındaki 

farka azamî dikkat edilmeli, eylemin ne suretle aşağılama olduğu açıklıkla ve teferruatlı bir 

şekilde ortaya konulmalıdır. Şüphenin sanığın lehine olması kuralı çerçevesinde, 301. 

maddedeki korunan değerleri açıkça aşağıladığı konusunda iyi niyetli herkesin kabûl 

edebileceği yeterlilikte şüphe yargılamayı gerektirmelidir.  
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3-) Bu anlamda, Adalet Bakanının soruşturma için izin verme yetkisini de, hukuka 

uygun, suçun oluşup oluşmadığını tetkik edip, sözlerin eleştiri değil de aşağılama olduğuna 

ilişkin kamu davası açmayı gerektiren “yeterli şüphenin” varlığı halinde “izin vermek” 

şeklinde kullanması kamu yararına olacaktır. Ancak böylece, takibi izne bağlı olmayan 

suçlarla, 301. madde arasındaki, soruşturmanın izne bağlı olup olmamasından doğan eşitsizlik 

giderilmiş olacaktır. Aksi hal Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olacaktır.  

4-) Bugün geçerli olan 301. maddede korunan değerlerin yanı sıra, ileriki zamanlarda 

yeni hükme Türklüğü ve Cumhuriyeti aşağılama eyleminin de suç kapsamına alınacak şekilde 

eklenmesi72 bu sorunları giderecek bir öneridir. Hattâ Danimarka Ceza Kanununa benzer 

şekilde, dil, din, ırk ayrımı ve övgüsü ya da benzeri ayrımlar yapılmaksızın, tüm insanların ve 

kesimlerin aşağılamaya karşı korunması, tercihe şayan; Yurtta barış ve Dünyada Barışı düstur 

edinen Atatürkçü Devlet felsefesine ve Anayasanın başlangıç ilkelerinin 7. paragrafına uygun 

görünmektedir. Bu insanlığa saygıdan kaynaklanmakta ama başka devletlerin ülkemiz 

üzerindeki suiniyetli emellerine karşı da duyarlı olmayı gerektirmektedir.  

 

 

 

                                                 
72  Nitekim Yurtcan, “Türk milleti kavramını öne çıkarmak istiyorsan, Türklük ifadesinin yanına 
koyabilirsin.” sözleriyle dile aynı kanaati dile getirmektedir. 301. Hukukçuları Böldü, op. cit., dipnot: 48.   

 
 


