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AVUKATIN HAKİME YÖNELİK "BURADA BABANIZIN
UŞAĞI YOK" SÖZLERİNİN HAKARET OLMADIĞI
Özet: Duruşmayı yöneten mahkeme hâkiminin duruşmaya geç ve dosyaya
hazırlanmadan çıktığını gösterir nitelikte davranışlar sergilemesi nedeniyle
yargılamanın 15 ay gibi bir zaman uzamasına neden olduğunu düşündüğü ve yine bu
bağlamda, olay günü duruşma tutanağına ara kararını eksik yazdığı kanısıyla şikâyetçi
hâkime "Bak biz iddia etmiyoruz, burası emniyetçe tespit edilen adrestir, dosyayı
incelemeden çıkarsanız böyle olur, on beş aydır yargılama ağır ceza mahkemesi gibi
devam etmektedir. Vergi dairesinden dosyaya gelen yazıyı yazmamanız da dosyayı
incelemediğinizi göstermektedir. Burada babanızın uşağı yok" şeklindeki sözlerin,
katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici ve ağır
eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden,
yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi usule
ve yasaya aykırıdır.

T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2014/16690 K: 2014/14210 K.T.: 29.04.2014

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü,
süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe
içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
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Ancak;

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve
saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik
olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı
durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu
görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici
sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve
saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek
fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda; davada alacaklı
vekili olan sanık avukatın, duruşmayı yöneten mahkeme hâkiminin duruşmaya geç ve
dosyaya hazırlanmadan çıktığını gösterir nitelikte davranışlar sergilemesi nedeniyle
yargılamanın 15 ay gibi bir zaman uzamasına neden olduğunu düşündüğü ve yine bu
bağlamda, olay günü duruşma tutanağına ara kararını eksik yazdığı kanısıyla şikâyetçi
hâkime "Bak biz iddia etmiyoruz, burası emniyetçe tespit edilen adrestir, dosyayı
incelemeden çıkarsanız böyle olur, on beş aydır yargılama ağır ceza mahkemesi gibi
devam etmektedir. Vergi dairesinden dosyaya gelen yazıyı yazmamanız da dosyayı
incelemediğinizi göstermektedir. Burada babanızın uşağı yok" şeklindeki sözlerin,
katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici ve ağır
eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden,
yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık Ömer ve müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden
tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın
bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın
esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar
verildi.
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