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Facebook veya Twitter’daki  paylaşımların, ceza 
kanunlarındaki bir suça vücut vermesi halinde suç 
olup soruşturulabileceğine dikkat çeken Özocak, 
sosyal medyada kullanılan bilgi ve mesajların nefret 
söylemi veya şiddet çağrısı yapmıyorsa ifade özgürlüğü 
kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 

A v u k a t   Ö z o c a k : 
Sosyal medyada barışçıl eylem çağrısında 
bulunma suç oluşturmaz

S osyal ağların Türkiye’de özellikle “Gezi protestoları” 
sürecinde kullanımını mercek altına aldığımız “Dosya” 
sayfalarımıza, Köksal&Partners Avukatlık Bürosu’nda 

görevli Avukat  Gürkan Özocak sorularımızı yanıtlayarak katkı 
verdi.  Özocak, Twitter’da “polis geliyor kaçın”, “şurada tedavi 
merkezleri var” şeklinde iletileri  paylaşmanın hiçbir suça vücut 
vermediğini, Anayasa’nın 34. maddesine göre, kişilerin önceden 
izin almaksızın, silahsız ve saldırısız istedikleri yerde toplantı ve 
gösteri yapabilecekleri ve sosyal medya üzerinden barışçıl eylem 
çağrısında bulunmanın herhangi bir suç oluşturmadığını anlattı. 

Sosyal medyanın, koşulsuz, şartsız veya çok geniş önlemlerle 
devlet denetimine açık olmasının kişilerin özel hayatları, 
haberleşme hürriyetleri ve ifade özgürlükleri üzerinde devletin 
“gözünün” olması, bu özgürlüklerinden tamamen hukuka aykırı 
bir biçimde engellenmesi/sınırlanması anlamına geleceğine işaret 
eden Özocak, AİHM kararlarında, ifade özgürlüğünün yalnızca 
“nefret söylemi ve şiddet” durumlarını kapsamayacağının açıkça 
belirtildiğini anımsattı. 

Sosyal medyanın bugün kişilerin birincil derecede önemli haber 
ve ifade kaynağı olduğuna dikkat çeken Özocak, nefret söylemi ve 
şiddet dışında sosyal medyanın kısıtlanması ve devletin denetimine 
açık olmasının ifade özgürlüğünün sınırlandırılması anlamına 
geleceği hak ve özgürlükler bakımından son derece tehlikeli 
olacağının altını çizdi. 
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- Sosyal medyayı kullanmak, Twitter  ve Facebook’tan gönderilen mesajlar hangi 
durumlarda suçtur? Mesajların suç olması için ne gerekiyor? 

- Twitter ve Facebook’tan gönderilen mesajların doğrudan suç olduğu gibi bir yorum yapmak 
mümkün değildir. “Suç”, temel olarak Türk Ceza Kanunu’nda (yahut ceza normu içeren 
diğer kanunlarda) bir emir/yasak biçiminde düzenlenen ve bunun karşılığında hapis veya 
adli para cezası şeklinde bir ceza yaptırımı öngörülen eylemlerdir. Dolayısıyla, eğer kişilerin 
Facebook veya Twitter üzerinden yazmış oldukları ifadeler, ceza kanunlarında düzenlenen 
herhangi bir suça vücut veriyorsa, ancak bu durumda mesajların suç olduğu ve soruşturma 
konusu yapılabileceği söylenebilir. Sosyal medyada en sık görülen suçlar; hakaret, tehdit 
vb. suçlardır. Ancak özellikle Gezi protestoları döneminde TCK m. 213-218 arasında 
düzenlenen suç işlemeye tahrik, kanunlara uymamaya tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik 
vb. suçların tartışma konusu olduğunu görüyoruz. Ancak, ifade ettiğim gibi, bu suçların 
meydana gelmesi için doğrudan kanuni tanımlarında yer alan unsurların meydana getirilmesi 
gerekiyor. Aksi halde, örneğin Twitter’da sadece “polis geliyor kaçın”, “şurada tedavi 
merkezleri var” şeklinde iletiler paylaşmak veya “hükümet istifa” demek başlı başına hiçbir 
suça vücut vermez. Yine kişiler Anayasa’nın 34. maddesine göre, önceden izin almaksızın, 
silahsız ve saldırısız istedikleri yerde toplantı ve gösteri yapabileceklerinden, insanlara 
sosyal medya üzerinden barışçıl eylemler yapma çağrısında bulunmak da herhangi bir suç 
oluşturmamaktadır.

 -Sosyal medyanın gerçek zamanlı bilgi akışını seçici olarak sansürlemek çok 
zor. Taksim Gezi Parkı protestoları kapsamında İzmir ve Adana’da onlarca 
Twitter kullanıcısı sosyal ağlar üzerinden dezenformasyon yapma, “halkı isyana 
teşvik” suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu konuya ilişkin değerlendirmenizi 
alabilir miyiz? Bu gözaltıların hukuki temeli nedir? 

- Burada, yukarıda bahsettiğimiz TCK m. 213-218 arasında yer alan suçların işlendiği 
gerekçesiyle kişiler göz altına alındı. Ancak halkı suç işlemeye veya kanunlara uymamaya 
tahrik suçları, TCK’da açıkça şu şekilde düzenlenmiştir:

“Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.” (TCK 214)

“Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli 
olması hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” (TCK 217)
 
Oysa, Twitter’da paylaşılan iletiler, hükümetin istifasını isteyen, insanları protesto için 
sokaklara çağıran iletilerdir. Hükümeti istifaya çağırmak için sokakta gösteri yürüyüşü 
yapmak ise herhangi bir suça konu olmadığı gibi, aksine, eğer silah veya saldırı söz konusu 
değilse, Anayasa’nın 34. maddesine göre bir anayasal haktır. Dolayısıyla benim görüşüm, bu 
gözaltılar hukuki dayanaktan yoksun ve kanuna aykırı gözaltlarıdır. Zira, ortada bir suç şüphesi 
yoktur. Esasen, kişilerin barışçıl protesto gösterileri düzenlemeleri anayasal hak olduğundan, 
polisin bunları engellemesi TCK m. 114 uyarınca siyasi hakların engellenmesi, hukuksuz bir 
biçimde gözaltına alması TCK m. 109 uyarınca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç şüphesi 
olmaksızın kişileri darp etmesi TCK m. 86 uyarınca kasten yaralama, yine suç şüphesi ve CMK 
m. 119 uyarınca alınmamış arama kararı olmadan evlere, insanların sığındığı otellere girmesi 
TCK m. 116 uyarınca konut dokunulmazlığının ihlali suçlarına vücut vermektedir. Kısacası, 
eğer eylemler suç teşkil etmiyorsa (ki doğrudan şiddete yönelen çok istisnai olaylar dışında, 
olayların yüzde 95’i bu tip gösterilerdir) bunlara yapılan müdahaleler ile emniyet kuvvetleri 
yukarıdaki suçları işlemektedirler.

Şunu da belirtmek gerekir ki; Anayasa’nın 137/2. maddesi uyarınca, kamu görevlileri 
amirlerinin emirleri suç konusu bir emir ise, bu emirleri hiçbir surette yerine getiremezler. 
Burada polise verilen emirler de suç olduğundan, bu suçlardan hem emri veren yetkililer, hem 
de emri uygulayan kolluk kuvvetlerinin cezai sorumluluğu vardır.

- Sosyal medyanın kışkırtmalara açık olduğu belirtiliyor. Kışkırtıcılar nasıl tespit 
edilir, cezası nedir? 

- Sosyal medyada eğer suç teşkil edenbir husus söz konusu ise, bu durumda gerekil 
soruşturmayı cuhuriyet savcılıkları yürütecektir. Eğer Türkiye’den tespit yapılabiliyorsa, 
ilgili İnternet sitesinden fiili işleyen kişilerin IP adresleri Emniyet Müdürlüklerinin Bilişim 
Şube Müdürlüklerince tespit edilir. Eğer Twitter gibi Türkiye’den IP tespiti mümkün olmayan 
sitelerden işlendiyse, bu durumda adli istinabe yoluyla Twitter’ın ABD’deki merkezinden, 
ilgili tweetleri gönderen kişilerin IP adresleri istenir, gelen IP adreslerinden failler bulunup 
haklarında ceza soruşturması yapılabilir.

Bunun yanında, İnternet sitelerinde hukuka aykırı bir içerik söz konusuysa, bu içeriklerin 
silinmesi için de 5651 sy. Kanun bir hukuki süreç tanımlamıştır. Buna göre, hukuka aykırı 
içeriğin bulunduğu İnternet sitesinin içerik veya yer sağlayıcısından içeriğin kaldırılması talep 
edilir. Eğer talep yerine getirilmezse, içeriğin kaldırılması talebiyle sulh ceza mahkemesine 
başvurulabilir.
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Gözaltı durumunda ne yapmalı?

- Gözaltı tedbiri, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 91 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Kısaca 
özetleyecek olursak; gözaltına alınan bir kimse, öncelikle avukat talep etmelidir. Eğer 
kendisinin özel avukatı yoksa, baro kendisine ücretsiz avukat gönderecektir. Avukatı gelene 
kadar kimlik tespiti dışında hiçbir soruya cevap vermek zorunda değildir, susma hakkını 
kullanabilir. Gözaltı süresi 24 saat + ilgili emniyet birimi/savcılığa götürülmek için 12 saat olmak 
üzere toplam 36 saattir. Kişi 36 saatten fazla gözaltında tutulamaz. Ancak, ortada örgütlü bir 
suç söz konusuysa (CMK m. 250 uyarınca söz konusu olan suçlar) gözaltı süresi 2 gündür, ayrıca 
her defasında birer gün olmak üzere toplamda 3 gün daha uzatılabilir. Bu süreler sonunda kişi 
ya serbest bırakılmalı ya da sulh ceza mahkemesi hâkimi karşısına çıkarılmalıdır.

Bunun dışında, kişinin gözaltına alındığı derhal yakınlarına bildirilmelidir, gözaltına alınan 
kişi bunu hemen talep etmelidir. Ayrıca, gözaltında kelepçe, sadece kaçma durumu olan veya 
kendisi/çevresinin vücut bütünlüğü bakımından tehlike arzeden kişilere kelepçe takılabilir. Bu 
özelliklerde olmayan kişilere kelepçe takılması kanuna aykırı olacaktır.

-Sizce sosyal medya denetime açık olmalı mı?

- Sosyal medyanın, günümüz dünyasında iletişim özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün en 
önemli araçlarından birisi olduğu tartışmasızdır. Elbette bu mecrada kişiler istediklerini 
yazabilmekte, yeri geldiğinde yalan veya asparagas bilgiler de paylaşabilmektedir. Ancak 
bu “sakıncalar”, sosyal medyanın kamu otoritesi tarafından denetlenmesi veya kısıtlanması 
sonucunu çıkarmamıza yol açmamalıdır. Demokratik ülkelerde kişi özgürlükleri, kamu 
otoritesinin denetimi altında kullanılmaz, aksine, bu otorite tarafından güvence altına alınır. 
Sosyal medyanın, koşulsuz şartsız veya çok geniş tedbirler dahilinde devlet denetimine açık 
olması; kişilerin özel hayatlarının, haberleşme hürriyetlerinin ve ifade özgürlüklerinin üzerinde 
devletin “gözünün” olması, dolayısıyla bu özgürlüklerinden tamamen hukuka aykırı bir biçimde 
engellenmesi/sınırlanması anlamına gelecektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında, 
ifade özgürlüğünün yalnızca “nefret söylemi ve şiddet” durumlarını kapsamayacağı, bunun 
dışında her türlü beyanın ifade özgürlüğü kapsamına gireceği açıkça ve defaatle belirtmiştir. 

Dolayısıyla, eğer sosyal medyada kullanılan ifade ırk, din, cinsel yönelim, cinsiyet vb. bir 
nefret söylemi veya şiddet çağrısı yapan bir ifade değilse, bunun ifade özgürlüğü kapsamında 
değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle, sosyal medya bugün kişilerin birincil derecede önemli 
haber ve ifade kaynağı olduğundan, sosyal medyanın yukarıda bahsettiğimiz hususlar dışında 
kısıtlanması ifade özgürlüğünün sınırlandırılması anlamına geleceğinden, devletin denetimine 
açık olması da hak ve özgürlükler bakımından son derece tehlikeli olacaktır.

Gürkan Özocak kimdir?
 
2009 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Gürkan 
Özocak, 2012 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yüksek lisans 
derecesini aldı. 
İyi derecede İngilizce ve orta düzeyde İtalyanca bilen Özocak, 
Köksal&Partners Avukatlık Bürosu’nda 2010 yılı Kasım ayı itibariyle avukatlık 
stajını tamamlayıp büroda görevine devam ediyor. Özocak, halen Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Bilim Dalı’nda 
doktora eğitimini sürdürüyor.
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