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Yavuz ve Yaylalı v. Türkiye davasında, 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İkinci Bölüm),  

              Guido Raimondi, Başkan  

              Işıl Karakaş,  

              Peer Lorenzen,  

              Dragoljub Popović,  

              András Sajó,  

              Paulo Pinto de Albuquerque,  

              Helen Keller, yargıçlar,  

ve Stanley Naismith, Bölüm Yazı İşleri Müdürü’nden oluşan Daire 26 Kasım 
2013 tarihinde aşağıdaki kararı vermiştir: 

USUL 

1. Dava, İnsan Hakları ve Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi’nin 

34. maddesi uyarınca 6 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı iki Türkiye 

vatandaşı Bayan Merve Yavuz ve Bay İbrahim Yaylalı tarafından yapılan başvurudan 

(no. 12606/11) kaynaklanmıştır.  

2. Başvurucular İstanbul’da avukatlık yapan Bayan M. Hanbayat tarafından temsil 

edilmişlerdir. Türk Hükümeti (“Hükümet”) kendi Ajanı tarafından temsil edilmiştir.  

3.   Başvurucular özellikle Sözleşme'nin 10. maddesinde öngörülen ifade 

özgürlüğünün ihlal edildiğini iddia etmişlerdir. 

4.   Başvuru, 28 Kasım 2011 tarihinde Hükümet’e bildirilmiştir. Sözleşme'nin 29. 

maddesinin izin verdiği üzere, Daire davanın kabuledilebilirliği ile esası hakkında 

birlikte incelenmesine karar vermiştir. 

DAVANIN ESASI 

I.   DAVA KONUSU OLAYLAR 

5. Başvurucular Merve Yavuz ve İbrahim Yaylalı sırasıyla 1984 ve 1974 doğumludur 

ve Samsun’da yaşamaktadırlar. 

6. Yasadışı silahlı bir örgüt olan Maoist Komünist Partisi–Halk Kurtuluş Ordusu 

(MKP/HKO) üyesi on yedi kişi Ovacık’ta güvenlik güçleriyle girdikleri bir çatışmada 

öldürülmüştür. 

7. Başvurucular, 21 Haziran 2005 tarihinde Ovacık’a yaklaşık 650 km uzakta bir şehir 

olan Samsun’da on yedi kişinin öldürülmesine karşı protesto gösterisine katılmışlardır. 

Gösteri sırasında, protestocular bu kişilerin öldürülmesinin hukuksuz olduğunu belirten 

ve cesetlerin parçalanmasından olaya karışan görevlileri sorumlu tutan bir basın 

açıklaması okunmuştur. Protestocular Devletin hukuk devletine saygı göstermediğini ve 

demokratik bir devlet olmaktan çok uzak olduğunu belirtmişlerdir. Aşağıdaki sloganlar 

atılmıştır: “Katil devlet hesap verecek.”;  “Devrim şehitleri ölümsüzdür”; “Yaşasın 

devrimci dayanışma”;  “Bedel ödedik, bedel ödeteceğiz”. 

8.  Başvurucular, 25 Haziran 2005 tarihinde terör örgütünün propagandasını yapmak 

şüphesiyle yakalanmış ve gözaltına alınmıştır.   

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["12606/11"]}


3 

 

9.   İlk olarak, başvurucular Samsun savcısı tarafından 27 Haziran 2005 tarihinde 

dinlenmişler ve daha sonra da haklarında tutuklama kararı veren Samsun sulh ceza 

yargıcının karşısına çıkarılmıştır.  

10.   Belirsiz bir tarihte, başvurucular tutuklama kararına itiraz etmişler ve 

salıverilmelerini talep etmişlerdir. 5 Temmuz 2005 tarihinde başvurucular kefaletle 

salıverilmişlerdir. 

11.   Samsun Cumhuriyet Savcılığı, 7 Temmuz 2005 tarihinde yetkisizlik kararı 

vermiş ve dosyayı başvurucuların eyleminin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 7/2. 

maddesine uyduğu gerekçesiyle en yakın özel yetkili Ankara savcılığına göndermiştir. 

12.   Başvuruculardan Merve Yavuz 8 Temmuz 2005 tarihinde on yedi kişinin 

ölümüne ve tutuklamalara karşı başka bir protestoya katılmıştır. Gösteri sırasında 

başvurucu basın yoluyla görüşlerini ifade ettiklerinden dolayı tutuklandıklarını iddia 

ettiği bir basın açıklaması okumuştur. Aynı gün aşağıdaki sloganlar atılmıştır: 

“tutuklamalar, provokasyonlar, baskılar bizi yıldıramaz”,  “direne direne kazanacağız”, 

“bedel ödedik, bedel ödeteceğiz”.  

13.   Ankara savcılığı 21 Şubat 2007 tarihli iddianamesinde, başvurucuların ve 21 

diğerinin Terörle Mücadele Kanunun, terör örgütü propagandasını yasaklayan 7/2. 

maddesi uyarınca cezalandırılmalarını talep etmiştir. Savcı başvurucuların gösterilere 

katıldıklarını, terör örgütü lehine sloganlar attıklarını ileri sürmüştür. Ayrıca, savcıya 

göre, başvurucuların yasadışı silahlı örgüt üyelerine karşı güvenlik güçlerinin zor 

kullandıkları için eleştiride bulunmaları örgüt propagandası oluşturmuştur.   

14.   Başvurucu İbrahim Yaylalı, 13 Nisan 2007 tarihinde alınan ifadesinde 

suçlamaları reddetmiştir. Savcılık ve sulh yargıcı önündeki ifadelerini yineleyerek, 21 

Haziran 2005 tarihli gösteriye katıldığını ve “Devrim şehitleri ölümsüzdür” sloganını 

gereksiz bir şekilde on yedi kişinin öldürülmesini protesto etmek için attığını belirtmiştir. 

15.  Başvurucu Merve Yavuz, 30 Mayıs 2007 tarihinde alınan ifadesinde suçlamaları 

reddetmiştir. Başvurucu 21 Haziran 2005 ve 8 Temmuz 2005 tarihli gösterilere 

Ankara’da başka bir kişinin yanında Ovacık’ta güvenlik güçleri tarafından on yedi 

kişinin öldürülmesine tepki olarak katıldığını belirtmiştir. Ayrıca yasadışı örgütle 

herhangi bir üyeliği ya da bağlantısı olduğu iddialarını reddetmiştir. 

16.   Ankara Ağır Ceza Mahkemesi (“Ağır Ceza Mahkemesi”) önündeki 1 Nisan 

2008 tarihli duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasında başvurucu İbrahim Yaylalı 

hakkında terör örgütü propagandasından cezalandırılmasını talep etmiştir. Başvurucu 

Merve Yavuz hakkında ise iki gösteride söz konusu örgüt lehine sloganlar attığı 

gerekçesiyle Terörle Mücadele Kanunun 7/2. maddesini iki defa ihlal etmekten çifte ceza 

verilmesini istemiştir. 

17.   Ağır Ceza Mahkemesi’nin 6 Mart 2009 tarihli kararında, başvurucu İbrahim 

Yaylalı, Terörle Mücadele Kanunun 7/2. maddesi uyarınca on ay hapis; başvurucu 

Merve Yavuz’u ise aynı madde hükmü uyarınca toplam 20 ay hapis cezasına 

çarptırılmıştır. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçesinde, demokratik bir toplumda ifade 

özgürlüğünün önemini teyit etmiş, ancak milli birliğin altını oyan terör örgütünün 

savunulmasını amaçlayanlara karşı hiçbir Devletin kayıtsız kalamayacağına 

hükmetmiştir. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göre, sorun terör örgütü ve üyeleriydi. Örgütün 

kendisi hakkında yakınlarının yanında başvurucuların mevcut yasadışı örgütün şiddet 

kullanmasını kınamamış olduğu gerçeği böyle bir örgüt lehine herhangi bir propaganda 

eylemini yasak kapsamına sokmaktadır. 

18.   Başvurucular, belirsiz bir tarihte, Yargıtay’da kararı temyiz etmişlerdir. 

19.   Yargıtay, 8 Temmuz 2010 tarihli kararıyla ilk derece mahkemesi kararını 

onamıştır. 
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II.   İLGİLİ İÇ HUKUK 

20.   Olay tarihinde yürürlükte olan Terörle Mücadele Kanunun (3713 sayılı) 7/2. 

maddesinin ilk cümlesi aşağıdaki gibidir: 

“Terör örgütünün propagandasını yapan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. (...)” 

21.   Terörle Mücadele Kanunun (3713 sayılı) 7/2. maddesinin 30 Nisan 2013 

tarihinde yürürlüğe giren yeni ilk cümlesi aşağıdaki gibidir: 

"  Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek 

ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (...)  " 

III.   İLGİLİ ULUSLARARASI HUKUK 

22.  Terörün Önlenmesi Avrupa Konseyi Sözleşmesi (“Terörün Önlenmesi 

Sözleşmesi”) başlangıç kısmı aşağıdaki gibidir: 

“(...) 

Bu Sözleşmenin mevcut ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin ilkeleri değiştirme 

niyetinde olmadığını kabul ederek. 

(...)” 

 

23.   Terörün Önlenmesi Sözleşmesi’nin 1. maddesi aşağıdaki gibidir: 

“Madde 1 - Terminoloji 

1.   Bu Sözleşmenin amaçları bakımından, "terör suçu" Ek'te sıralanan antlaşmalardan birinin 

kapsamına giren veya bu antlaşmalarda tanımlanan suçlar anlamına gelir. 

(...)” 

24.   Terörün Önlenmesi Sözleşmesi’nin 5. maddesi aşağıdaki gibidir: 

“Madde 5 - Terör Suçunun İşlenmesini Alenen Teşvik  

1) Bu Sözleşmenin amaçları açısından, "bir terör eylemini işlemeye alenen teşvik", terör 

suçunun işlenmesini kışkırtmak niyetiyle, böyle bir eylemin dolaylı olsun veya olmasın terör 

suçlarını savunarak, bir veya birden fazla suçun işlenmesi tehlikesine yol açacak bir mesajın 

kamuoyuna yayılması veya başka bir şekilde erişilebilir hale getirilmesi anlamına gelir. 

2) Her bir Taraf, 1. paragrafta tanımlandığı şekilde, yasadışı olarak ve kasten işlendiği 

durumlarda, terörizm suçunu işlemeyi alenen teşviki ulusal mevzuatı açısından cezai suç olarak 

ihdas etmek üzere gerekli olabilecek tedbirleri alacaktır.” 

25 .   Terörün Önlenmesi Sözleşmesi’nin 12. maddesi aşağıdaki gibidir:: 

“Madde 12 - Koşullar ve Koruyucular  

1) Her bir [Sözleşmeci] Taraf, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına dair 

Sözleşme, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve uluslararası hukuk uyarınca diğer 

yükümlülüklerinde yer aldığı şekilde ve o Tarafa uygulanabildiği durumlarda, insan hakları 

yükümlülüklerine, özellikle ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve din özgürlüğüne saygı 

göstererek bu Sözleşme'nin 5 ila 7 ve 9. maddelerde yer alan konuların suç haline getirilmesinin 

ihdasını, uygulanmasını ve yerine getirilmesi sağlayacaktır. 

2) Bu Sözleşmenin 5 ila 7 ve 9. maddelerde yer alan konuların suç haline getirilmesinin ihdası, 

uygulanması ve yerine getirilmesinde ayrıca, izlenen meşru amaçlar ve demokratik toplum 
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açısından gereklilik göz önünde bulundurularak oransallık ilkesine bağlı kalınacak ve her türlü 

keyfilik, ayrımcılık veya ırkçı muamele dışında tutulacaktır. 

26 .   Terörün Önlenmesi Sözleşmesi’nin Açıklayıcı Raporu’na göre, Sözleşme'nin 5. 

maddesi bir terör suçunun işlenmesine alenen tahrik suçunu 1. fıkrasında, “terör suçunun 

işlenmesini teşvik niyetiyle, böyle bir eylemin dolaylı olsun veya olmasın terör suçlarını 

savunarak, bir veya birden fazla bu tür bir suçun işlenmesi tehlikesine yol açacak bir 

mesajın kamuoyuna yayılması veya başka bir şekilde sunulması” olarak 

tanımlamaktadır. "Terörizme dair Uzmanlar Komitesi, bu hükmü kaleme alırken, Avrupa 

Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (Görüş no. 255 (2005), paragraf 3 vii ve devamı) ve 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin (doküman BcommDH (2005) 1, paragraf 30 

sonu), bu hükmün, terör şiddetine dolaylı tahrik oluşturabilecek “bir eylemin failini öven 

mesajları veya mağdurların aşağılanması, terörist örgütlere mali kaynak isteyen veya 

diğer benzeri davranışları” kapsayabileceği hususundaki görüşlerini dikkate almıştır. 

 

KARARIN GEREKÇESİ 

I.   SÖZLEŞME’NİN 10. MADDESİNİN İHLALİ İDDİASI  

27.   Başvurucular, görüş açıklamaları nedeniyle ağır bir şekilde 

cezalandırıldıklarından şikayetçi olmuşlardır. Bu bağlamda, Sözleşme’nin 10. maddesine 

dayanmışlardır: 

 “1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak kamu makamlarının müdahalesi 

olmaksızın ve ulusal sınırlarla kısıtlanmaksızın, bir görüşe sahip olma, haber ve fikirleri elde 

etme ve bunları ulaştırma özgürlüğünü de içerir. (...) 

2. Bu özgürlükleri kullanırken ödev ve sorumluluk içinde hareket edilmesi gerektiğinden, 

ulusal güvenlik, ülke bütünlüğü veya kamu güvenliği, suçun veya düzensizliğin önlenmesi, genel 

sağlık ve genel ahlakın korunması, başkalarının şeref ve haklarının korunması, gizli bilgilerin 

açığa vurulmasının önlenmesi, yargı organının otorite ve tarafsızlığının korunması amacıyla, 

hukuken öngörülen ve demokratik bir toplumda gerekli bulunan formalitelere, şartlara, yasaklara 

ve yaptırımlara tabi tutulabilir.” 

 

28.   Hükümet başvurucuların bu argümanına itiraz etmiştir. 

A.   Kabuledilebilirlik 

29 .   Mahkeme, bu şikayetin Sözleşme'nin 35/3(a) maddesi uyarınca açıkça temelsiz 

olmadığını not etmektedir. Ayrıca başka herhangi bir gerekçeyle kabuledilemez 

olmadığını belirtmektedir. Bu nedenle [başvuru] kabuledilebilir bulunmalıdır. 

B.   Başvurunun esası 

1.   Tarafların argümanları 

30.   Hükümet, demokratik bir toplumda ifade özgürlüğünün önemini tanımaktadır. 

Bununla birlikte, bu davada başvurucular görüşleri ya da eleştirileri nedeniyle 

cezalandırılmadıklarını ileri sürmüştür. Hükümete göre, başvurucuların attığı sloganlar 

güvenlik güçleri mensupları ve ailelerine karşı şiddeti teşvik etmesi muhtemeldir ve bu 
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nedenle yasadışı bir örgütün propagandası eylemini oluşturur. Hükümet bu davada 

başvurucular tarafından şikâyet edilen müdahalenin düzensizlik ve suçun önlenmesi 

amacı bakımından makul olduğunu ileri sürmüştür. 

31.   Başvurucular Hükümeti savlarına karşı çıkmışlar ve iddialarını yinelemişlerdir. 

Terör örgütü lehine propaganda yapmadıklar ya da şiddet ve terörü teşvik etmediklerinde 

ısrarcı olmuşlardır. Başvuruculara göre, on yedi kişinin ölümü yaşam hakkı ihlaliydi ve 

bildiriler ve sloganların içeriği bu olayı eleştirmekteydi. Başvurucular, bu duruma 

kamunun dikkatini çekmek amacında olduklarını ileri sürmüşlerdir. 

2.   Mahkeme’nin tespitleri 

32.   Mahkeme, 3713 sayılı Yasanın 7/2. maddesi uyarınca başvurucuların hapis 

cezasına çarptırılmalarını onların ifade özgürlüklerine müdahale olduğunu açıkça 

gösterdiğini belirtmiştir. Mahkeme her iki tarafın da bu tespiti tartışmadıklarını not 

etmektedir. 

33.   Böylesi bir müdahale “hukuken öngörülmediği”, 10. maddenin 2. fıkrasında 

öngörülen meşru amaçlardan bir ya da birkaçını amaçlamadığı ve bu amaçlara ulaşmak 

için “demokratik bir toplumda gerekli” olmadıkça 10. maddeye aykırıdır. Mahkeme, bu 

koşulları teker teker ele alacaktır. 

a)   “Hukuken öngörülmek” 

34.   Bu davadaki mevcut Hükümet müdahalesi 3713 sayılı Yasanın 7/2. maddesine 

dayanmaktadır. 

35.   Başvurucular bu konuda yorumda bulunmamıştır. 

36.   Mahkeme, 10. maddenin 2. fıkrası anlamında “hukuken öngörülme” deyiminin 

dava konusu tedbirin öncelikle ulusal mevzuatta bir temelinin olmasına vurguda 

bulunduğunu; ancak aynı zamanda mevcut yasanın ilgili kişinin erişebilir ve sonuçlarını 

öngörülebilirliği anlamında kalitesi ve hukuk devletine uygunluğu ile de ilgisi 

bulunduğunu hatırlatmaktadır (bkz., diğer pek çok içtihat arasından, Ezelin v. Fransa, 26  Nisan 

1991, § 45, Series A No. 202). 

37.   Bu davada, başvurucuların mahkûmiyetinin 3713 sayılı Yasanın 7/2. maddesi 

yasal temeline dayandığı tartışmasızdır. Bu maddenin bir kısmı “Terör örgütünün 

propagandasını yapan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 

demektedir. 

38.   Mahkeme, yasanın erişilebilirliği konusunun bir sorun olarak görünmediğini not 

etmektedir. Bununla birlikte, başvurucuların, atılan sloganlar dahil, terör örgütü 

propagandası yapmaktan mahkum olduklarını belirtmektedir. Yasanın 7/2. maddesinin 

mevcut metni ve Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay’ın başvurucuları propaganda ile 

suçlayan bu hükmü yorumlama şeklini dikkate alarak, Mahkeme maddenin 

uygulanmasının öngörülebilirliği hakkında ciddi şüphelerin bulunduğuna karar vermiştir 

(Ekin Derneği v.  Fransa, No. 39288/98, § 46, ECHR 2001 - VIII). Bununla birlikte, 

müdahalenin gerekliliği hakkında ulaştığı sonucu dikkate alarak (bkz., aşağıda 55. paragraf), 

bu mesele hakkında karar vermeyi gereksiz bulmuştur (Gözel ve Özer v. Türkiye , 

No 43453/04 ve 31098/05, § 44, 6 Temmuz 2010). 

b)   Meşru amaç 

39.   Hükümet, müdahalenin “ulusal güvenliği” korumanın yanında “düzensizlik ve 

suçun önlenmesi”ni amaçladığını ileri sürmüştür.  

40.   Başvurucular bu konu hakkında yorumda bulunmamışlardır. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["39288/98"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["43453/04"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["31098/05"]}
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41.   Mahkeme, “ulusal güvenliğin” korunması ya da “düzensizlik ve suçun 

önlenmesi” deyimlerinin 10. maddenin 2. fıkrasında listelenen amaçlardan biri olduğuna 

şüphe duymamaktadır. 

c)   “Demokratik bir toplumda gereklilik” 

42.   Mahkeme, ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun esaslı temellerinden 

birini oluşturduğunu yinelemektedir. Sözleşme'nin 10. maddesinin 2. fıkrasına tabi 

olarak, ifade özgürlüğü salt lehte olduğu kabul edilen veya zararsız veya ilgilenmeye 

değmez görülen 'haber' ve 'düşünceler' için değil, ama ayrıca Devletin veya nüfusun bir 

bölümünün aleyhinde olan, onlara çarpıcı gelen, rahatsız eden haber ve düşünceler için 

de uygulanır ve bunlar olmaksızın “demokratik bir toplumun” da olamayacağı 

çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirlilik talep eder. Sözleşme'nin 10. maddesine içkin 

olduğu üzere, bu özgürlük istisnalara tabi olmakla birlikte, [istisnalar] dar yorumlanmalı 

ve herhangi bir kısıtlamanın inandırıcı bir şekilde temellendirilmesi şart koşulmalıdır 
(Lindon, Otchakovsky-Laurens ve July v. Fransa[BD], No.21279/02 ve 36448/02 , § 45, ECHR 2007 -

 IV). 

 

43. Mahkeme ayrıca, 10. maddenin 2. fıkrası anlamında “gerekli” sıfatının bir “sosyal 

ihtiyaç baskısı”nı imlediğini hatırlatmaktadır. Sözleşmeci Devletler böylesi bir ihtiyacın 

mevcudiyetini değerlendirirken belirli bir takdir marjından yararlanırlar, ancak bağımsız 

mahkemeler tarafından verilmiş olsa bile, hem mevzuatı hem de buna uygulanan 

kararları da kapsayacak şekilde bir Avrupa denetimi olarak ikinci bir denetim de söz 

konusudur. Bu nedenle Mahkeme, bir “kısıtlamanın” 10. maddede korunduğu şekliyle 

ifade özgürlüğüne uygun olup olmadığına ilişkin nihai kararı verme yetkisine sahiptir. 

44.   Dahası, Mahkeme, denetimi yerine getirirken görevinin yetkili ulusal mercilerin 

yerine geçmek olmadığını, ancak daha çok takdirleri çerçevesinde verdikleri kararları 10. 

madde uyarınca denetlemek olduğunu yinelemektedir.  Bu Mahkeme’nin kendisini 

davalı Devletin takdirini iyiniyet ve makul bir özenle yerine getirip getirmediğini tespitle 

sınırlaması gerektiği anlamına gelmez: Mahkeme, ulusal mercilerin kararlarını haklı 

göstermek için ileri sürdükleri gerekçelerin “yerinde ve yeterli” olup olmadığını ve 

izledikleri meşru amaçla ölçülü” olup olmadığını tespit etmek için davanın bütünü 

ışığında mevcut müdahaleye bakmalıdır (diğer pek çok içtihat arasında, bkz, Goodwin v. Büyük 

Krallık, 27 Mart 1996, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1996 - II ). Bunu yaparken, 

Mahkeme, ulusal makamların uyguladığı standartların 10. maddeye içkin ilkelere ve 

ayrıca davadaki olgulara uygun ve yeterli bir şekilde dayandığı konusunda ikna olmalıdır 

(diğer pek çok içtihat arasında, bkz, Fressoz ve Roire v. Fransa [BD], No. 29183/95 , § 45, 

ECHR  1999 - I, ve Ceylan v. Türkiye [BD], No. 23556/94, § 32, ECHR  1999 - IV). 

45.   Bu açıklamalara ve davadaki mevcut olgulara binaen, Mahkeme, 10. madde 

bağlamında içtihatlarında oluşturduğu ilkelerin, ulusal makamların ulusal güvenlik ve 

asayişi sağlamak için terörle mücadele bağlamında almış oldukları tedbirlere de 

uygulanacağını hatırlatır. 

46.   Mahkeme, mevcut davada gerçekleşen bir miting sırasında güvenlik güçleriyle 

girdikleri bir çatışmada on yedi kişinin öldürülmesine tepki olarak başvurucuların bu 

ölümlerin devletin yaşam hakkına saygı göstermediğini gösterdiğine yönelik görüşlerini 

ifade ettiklerini gözlemlemiştir. Bu sırada, yukarıda 7 ve 12. paragraflarda belirtilen 

sloganları atmışlardır. 

47.   Mahkeme, ceza yargılamasının sonucunda, Terörle Mücadele Kanunun 7/2. 

maddesi uyarınca yasadışı örgüt propagandası yapmaktan başvuruculardan birisinin 10 

ay ve diğerinin de 20 ay hapis cezası aldığını belirtmektedir. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["21279/02"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["36448/02"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["29183/95"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["23556/94"]}
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48. Mahkeme, Sözleşmeci Devletlerin terörü önlemek ve özellikle terör suçlarının 

kamuoyunda yarattığı infiali cezalandırmak için etkili tedbirler alabilecekleri konusunda 

hiçbir şüphe bulunmadığını yinelemektedir. Gerçekten de bir ülkenin belirli bir 

bölgesindeki hassas durumun niteliğini ve şiddeti artırabilecek eylemlere karşı Devletin 

ihtiyatlılığını yerine getirme ihtiyacını dikkate alarak, yetkili merciler güvenlik ve terörle 

mücadele amacıyla tedbirler alabilirler (bkz., mutatis mutandis, yukarıda belirtilen Ekin Derneği 

kararı, § 63). Bu bağlamda, Mahkeme, her davanın koşullarını ve Devlete tanınan takdir 

marjını dikkate alarak, bireyin ifade özgürlüğü temel hakkı ile terör örgütlerine karşı 

demokratik toplumun kendisini koruma meşru hakkı arasında adil bir denge kurulup 

kurulmadığını belirleyecektir ( Zana v. Türkiye, 25 Kasım 1997, §55, Reports 1997–VII; Karataş 

v. Türkiye  [GC], No.23168/94 , §51, ECHR 1999-IV; Yalçın Küçük v. Türkiye, No.28493/95 , §39, 5 

Aralık 2002 ve İbrahim Aksoy v.  Türkiye, No.28635/95, 30171/96 ve 34535/97, §60, 10  Ekim 

2000). Bu bağlamda, Mahkeme, sırf Hükümet politikasının eleştirildiği durumlarda 

terörle ilişkili suçlamalarda bulunmaktan kaçınmak için ulusal makamlar tarafından terör 

kavramının dikkatlice tanımlanması gerektiğini belirtmektedir. 

49.   Bu davada, Mahkeme, Terörle Mücadele Kanununun [eski] 7/2. maddesinin 

yürürlükte olduğu dönemde terör propagandası kavramını tanımlamadığını not etmiştir. 

Bu boşluk zamanla ulusal mahkeme içtihatlarıyla doldurulabilirdi. Bununla birlikte, 

Hükümet, Sözleşme'nin koşullarının karşılandığı bir dava [örneği] sunmamıştır. 

Özellikle, terör propagandası olarak kabul edilebilen ifadelerin gerekçelerini 

göstermemiştir.  

50.   Mahkeme, Terörle Mücadele Kanunun 7/2. maddesine ilişkin değişikliğin 30 

Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe girdiğini not etmiştir. Bu hükmün yeni versiyonu 

propagandanın cezalandırılması için terör örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren 

yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik 

edecek şekilde gerçekleştirilmesini öngörmüştür. 

51.   Mahkeme, propagandanın sıklıkla olaylar, insanlar ya da meselelerin kamusal 

algılanmasını etkileyen belirli bir bilginin tek yönlü akışı olarak düşünüldüğünü not 

etmektedir. Bilginin tek yönlü olduğu olgusu kendiliğinden ifade özgürlüğünü 

sınırlamak için bir gerekçe değildir. Bir kısıtlama, kişi ya da grupların istenilen şekilde 

düşündürülmesi ya da hareket ettirilmesi amacıyla etkilenmeleri ihtimalini böylesi 

terörist telkinlerin engellenmesiyle sağlayabilir. Bu nedenle, Mahkeme,  terör örgütünün 

tanınmasının bazı şekilleri ve özellikle terör örgütünün övülmesi, terörün desteklenmesi 

ile şiddet ve nefreti tahrik olarak görülebilir. Aynı şekilde, mahkeme bir saldırının failini 

öven ve mağdurları aşağılayan mesajların yayılmasını, terör örgütünü övücü çağrılar ya 

da benzeri diğer davranışlar terörist şiddeti teşvik fiilini oluşturabilir (bkz., yukarıda 24 ve 

26. paragraflar). Bu durumlarda, 10. madde böylesi herhangi bir kısıtlamayı 

yasaklamaz. Ancak, böylesi kısıtlamalar Mahkeme’nin en dikkatli incelemesine tabi 

olacaktır (bkz., mutatis mutandis, yukarıda belirtilen Ekin Derneği kararı, §56). 

52.   Mahkeme, ayrıca mevcut davada Ağır Ceza Mahkemesi’nin, bu kararı onayan 

Yargıtay’ın, başvurucuları mahkûm eden kararından ulusal mahkemelerin 

başvurucuların yasadışı örgüt mensuplarının şiddet kullanmalarını kınamadıklarını 

vurguladıklarının ve bu nedenle [eylemlerinin] örgüt propagandası olarak görülmesi 

gerektiğini savunduklarının görüldüğünü not etmiştir. Mahkeme, Sözleşme'nin 10. 

maddesinin 2. fıkrasının kamu yararı alanında ifade özgürlüğü konularına dair 

kısıtlamalara çok az yer bıraktığını hatırlatmaktadır (bkz, inter alia, Sürek v. Türkiye (No.1) , 

[BD] No.26682/95, §61, ECHR 1999 - IV ). Mahkeme ayrıca, Hükümete ilişkin kabul 

edilebilir eleştirinin sınırlarının özel kişilere ilişkin olandan daha geniş olduğunu 

vurgulamaktadır(bkz, mutatis mutandis, Yazar ve Diğerleri v.  Türkiye, 

No.22723/93, 22724/93 ve 22725/93, §58, ECHR 2002 - II). Demokratik bir sistemde, 

Hükümetin eylem ve ihmalleri sadece yasama ve yargısal mercilerin değil, aynı zamanda 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["23168/94"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["28493/95"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["28635/95"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["30171/96"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["34535/97"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["26682/95"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["22723/93"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["22724/93"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["22725/93"]}
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kamuoyunun da sıkı gözetimi altındadır. Bu davada, Mahkeme, yukarıda belirtilen 

ölümleri müteakip başvurucuların tepkisinin resmi makamların gerçekleştirdiği 

eylemlerin bir eleştirisini oluşturup, şiddet kullanımını ya da silahlı direniş ya da 

kalkışmayı teşvik anlamına gelmediğini (Savgın v.  Türkiye, No.13304/03, §45, 

2 Şubat 2010 ve Gerger v. Türkiye [BD], No.24919/94, §50, 8 Temmuz 1999) ve nefret söylemi de 

oluşturmadığını not etmektedir. Bu bağlamda, Mahkeme başvurucuların tepkilerinin 

güvenlik güçleri ve aileleri dahil teşhis ettiklerine karşı derin ve akıldışı bir nefreti 

aşılayarak şiddeti teşvik etmesinin olası olmadığını not etmektedir (aksi için bkz, yukarıda 

belirtilen Sürek kararı, § 62). Mevcut görüş ve sloganların içeriklerine ilişkin bu tespitlerin 

ışığında, Mahkeme, başvurucuların terör örgütü lehine propaganda yaptıkları için 

mahkûm edilmelerine yol açan ulusal mahkemelerin değerlendirmelerine 

katılamamaktadır. Mahkeme’nin görüşü, ulusal mahkemelerin başvurucuları mahkum 

etmesi gerçeğinin mahkumiyeti haklı göstermeye yetmediği yönündedir.  

53. Mahkeme, başvurucuların ceza mahkûmiyetlerinin “sosyal bir ihtiyaç baskısına” 

karşılık gelmediğine hükmetmiştir. 

54.   Mahkeme, müdahalenin orantılılığını değerlendirirken, başvuruculara yüklenen 

cezanın nitelik ve ağırlığının ayrıca dikkate alınması gereken faktörlerden biri olduğunu 

belirtmektedir (bkz., diğerlerinin yanında, daha önce belirtilen Ceylan kararı, § 37, ve Mehdi Zana 

v. Türkiye (No.2) , No.26982/95, §36, 6  April  2004). Bu davada, Mahkeme başvuruculara 

verilen cezanın ağırlığını – bir başvurucu için on, diğeri için yirmi ay– vurgulamaktadır. 

Bu bağlamda, Mahkeme, Hükümetin işgal ettiği başat pozisyonun, özellikle muhaliflerin 

saldırılarına ve haksız eleştirilerine yanıt vermek için elinde başka yollar varsa, ceza 

yargılamasına başvururken kendisini sınırlamasını gerektirdiğini hatırlatmaktadır 

(yukarıda belirtilen, Karataş kararı, § 50). Gerçekten de, demokratik bir devletin yetkilileri 

resmi mercilerin gerçekleştirdiği eylemlere yönelik eleştirileri, özelliklede bu 

açıklamalar Sözleşme'nin 2. maddesinin koruduğu yaşam hakkıyla ilgiliyse, hoşgörü 

göstermek durumundadır.  

 55.   Son olarak, bu görüşlerin ışığında, Sözleşme'nin 10. maddesi ihlal edilmiştir. 

II.   SÖZLEŞME’NİN 6. MADDESİNİN İHLALİ İDDİASI 

56.   Mahkûmiyetlerine yol açan ceza yargılamasına ilişkin olarak, başvurucular 

davalarının makul bir süre içinde dinlenmediğini iddia etmişlerdir. 

57.   Hükümet bu görüşe itiraz etmiştir. 

A.   Kabuledilebilirlik 

58.   Mahkeme, Türkiye’de uzun yargılamalara ilişkin Ümmühan Kaplan v. Türkiye 

(No. 24240/07, 20 Mart 2012) davasında pilot karar usulünün uygulanmasının bir sonucu 

olarak yeni bir tazminat yolu oluşturulduğunu not etmektedir. Mahkeme, Turgut ve 

Diğerleri v. Türkiye kararında (No.4860/09, 26 Mart 2013) iç hukuk yollarının tüketilip 

tüketilmediğinin dikkate alınması gerektiğine karar vermiştir. Bunun için Mahkeme, 

özellikle  yeni başvuru yolunun, öncelikli olarak, erişilebilir ve bu alanda makul bir 

giderim sunma olasılığı bulunduğuna karar vermiştir.  

59.   Mahkeme ayrıca Ümmühan Kaplan (yukarıda belirtilen karar, § 77) pilot kararında 

özellikle normal usulün halen Hükümete bildirilmiş bu tür başvurular bakımından 

incelenmesine devam edilebileceğinin belirtildiğini hatırlatmaktadır. Ayrıca, Mahkeme, 

bu yeni başvuru yolunun varlığı temelinde bu davaya bir istisna getirilmesi talebinde 

bulunmadığını not etmektedir. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["13304/03"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["24919/94"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["26982/95"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["24240/07"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["4860/09"]}
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60.  Yukarıdakilerin ışığında, Mahkeme, bu talebi incelemeyi sürdürmeye karar 

vermiştir. Ancak, Mahkeme, bu sonucun incelenmek üzere bildirilen diğer başvurular 

bağlamında Hükümet tarafından ileri sürülebilecek benzer istisna talebinin bir zarar 

oluşturmayacağına işaret etmektedir. 

61.   Sözleşme'nin 6. maddesi uyarınca yapılan şikâyetin Sözleşme'nin 35/3. maddesi 

anlamında açıkça temelsiz olmadığını not ederek, bu sonucun diğer gerekçelerle 

çatışmadığını not ederek, başvurunun kabuledilebilir olduğunu belirtmektedir. 

B.   Başvurunun esası 

62.   Hükümet, mevcut davanın karmaşıklığı dikkate alınarak yargılamanın 

uzunluğunun makul olmadığının söylenemeyeceğini ileri sürmüştür. Hükümet ayrıca 

yargılama sırasında özen yokluğundan dolayı ulusal makamların suçlanamayacağını 

eklemiştir. 

63.   Başvurucular Hükümetin savlarına itiraz etmişlerdir. 

64.   Mahkeme, ilgili dönemin 25 Haziran 2005 tarihinde başladığını ve 8 Temmuz 

2010 tarihinde sona erdiğini not etmektedir. Ceza mahkemeleri önündeki yargılama iki 

aşamalı bir şekilde neredeyse beş yıl sürmüştür. 

65.   Mahkeme yargılamanın uzunluğunun makullüğünün davanın özel koşullarının 

değerlendirilmesini ve özellikle davanın karmaşıklığı ve başvurucu ve ilgili mercilerin 

tutumları gibi içtihatlarıyla oluşturduğu ilkelerin dikkate alınmasını gerektirdiğini 

yinelemektedir  (diğer pek çok içtihat arasında, bkz, Pélissier ve Sassi v. Fransa. [BD], No. 

25444/94, §67, ECHR 1999 - II) 

66.   Mahkeme, ayrıca, mevcut davayla aynı hukuki meseleyi ortaya koyan pek çok 

davanın, Sözleşme'nin 6. maddesinin ihlaliyle sonuçlandığını hatırlatmaktadır 

( Daneshpayeh v. Türkiye, No.21086/04, 16 Temmuz 2009). Sunulan bütün unsurların 

incelenmesinden sonra, Mahkeme, Hükümetin bu davada farklı bir sonuca ulaşılmasını 

gerektirecek herhangi bir olgu ya da sav ortaya koymamış olduğuna karar vermiştir. 

İçtihatlarını dikkate alarak, Mahkeme, mevcut davada ceza yargılamasının süresinin aşırı 

olduğuna ve “makul süre” şartını yerini getirmekte başarısız olduğuna hükmetmektedir. 

67.   Sonuç olarak, Sözleşme'nin 6. maddesi ihlal edilmiştir. 

III.   SÖZLEŞME’NİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI 

68.   Sözleşme'nin 41. maddesi uyarınca, 

“Mahkeme, Sözleşmenin veya Protokollerin ihlal edildiğini tespit ederse, ve ilgili Sözleşmeci 

Devletin iç hukuku bu ihlali ancak kısmen giderme imkanı veriyorsa, Mahkeme gerekli görürse 

zarara uğrayan tarafa adil bir karşılık verilmesine hükmeder.” 

A.   Zarar 

69.   Başvuruculardan biri 25.000 ve diğeri de 15.000 Euro uğradıkları manevi 

zararlar için talep etmiştir.  

70.   Hükümet bu miktarlara itiraz etmiştir. 

71.   Mahkeme, manevi zararları için her bir başvurucuya 13.750 Euro ödenmesinin 

uygun olacağına karar vermiştir. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["25444/94"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["21086/04"]}
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B.   Ücret ve masraflar 

72.   Başvurucular ayrıca, 7.316 TL (yaklaşık 3.150 Euro) ulusal mahkemeler ve 

Mahkeme önünde ücret ve masraf olarak harcadıklarını iddia etmişlerdir. Bu miktarın 

270 TL’sinin (yaklaşık 115 Euro) çeviri, posta ve sekreterlik hizmetlerini içerdiğini iddia 

etmişlerdir. Kanıt olarak harcama makbuzlarının fotokopilerini sunmuşlardır. 

73.   Hükümet bu miktarlara itiraz etmiştir. 

74.   Mahkeme’nin içtihadına göre, bir başvurucu sadece gerçekten yapılmış ve 

gerekli harcamalar olduğu sürece ve miktar olarak makulse ücret ve giderlerini talep 

etme hakkına sahiptir. Bu davada, elindeki belgeleri ve içtihatlarını dikkate alarak, 

Mahkeme, başvuruculara müştereken 3.265 Euro’nun ücret ve giderleri için ödenmesinin 

makul olacağına karar vermiştir. 

C. Gecikme faizi 

75.   Mahkeme, Avrupa Merkez Bankasının en yüksek ödünç faiz oranına üç puan 

eklenerek bulunacak oranın gecikme faiz oranı olarak benimsenmesine karar vermiştir.  

BU NEDENLERLE MAHKEME OYBİRLİĞİ İLE 

1.   Başvurunun kabuledilebilirliğine; 

2.   Sözleşme'nin 10. maddesinin ihlal edildiğine; 

3.   Sözleşme'nin 6. maddesinin ihlal edildiğine; 

4.    

a)   Davalı Devletin, Sözleşme'nin 44/2. maddesine uygun olarak kararın 

kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde aşağıdaki miktarları ödeme tarihindeki döviz 

kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek başvuruculara ödemesine:   

i)   her başvurucu için 13.750 Euro (onüç bin yedi yüz elli euro), artı tazminata 

yüklenebilecek faizler; 

ii)   3.265 Euro (üç bin iki yüz altmış beş euro) başvuruculara müştereken, artı 

ücret ve giderlere yüklenebilecek vergiler dahil edilerek; 

b)   ödeme tarihinin geçmesinden itibaren, yukarıdaki miktarlara Avrupa Merkez 

Bankasının en yüksek ödünç faizine eşit orandaki basit faize yüzde üç puan 

eklenmesine; 

  

5.   Kalan adil tazmin taleplerinin reddine, KARAR VERMİŞTİR. 

 

Sonkarar, Fransızca olarak verilmiş ve İçtüzüğün 77/2 ve 3. fıkraları uyarınca 7 

Aralık 2013 tarihinde yazılı olarak bildirilmiştir.  

 

              Stanley Naismith                 Guido Raimondi   

                 Yazı İşleri Müdürü                        Başkan 

 


