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T.C.BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
MÜŞTEKİ : ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ
Şirinevler Mahallesi, Tevfik Fikret Caddesi,
Taç İş Merkezi, No:2/2  34188 Bahçelievler/İSTANBUL

ŞÜPHELİLER :
1- DTV HABER VE GÖRSEL YAYINCILIK A.Ş. Sorumlu Müdürü Ahmet Çelik
Demirören Medya Center 100. Yıl Mah. 2264 Sok. No:1 34218 Bağcılar/İstanbul
2- MF Yapım yetkilisi Faruk Bayhan
Bebek mah. İnşirah Yokuşu No:13 Anadolu Ap. A Blok Kat:2 D:2 Beşiktaş/İstanbul
3- Senarist Melis Civelek (Adresin diğer şüphelilerden temin edilmesini talep ediyoruz)
4-Yönetmen Yusuf Pirhasan (Adresin diğer şüphelilerden temin edilmesi)
SUÇ : Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama (TCK.216/3, 218 )
SUÇ TARİHİ : 06.10.2018, 10.10.2018, 12.10.2018
DELİLLER : Kanal D Televizyonunda yayınlanan ‘’Bir Umut Yeter’’ televizyon dizisinin 2.Bölümü
A Ç I K L A M A L A R :
1-) Kanal D isimli kanalda Cumartesi günleri Bir Umut Yeter isimli dizi yayınlanmaktadır. Şüphelilerden Ahmet Çelik kanalın sorumlu müdürü, şüpheli Faruk Bayhan dizinin yapımcısı, şüpheli Melis Civelek dizinin senaristi, şüpheli Yönetmen Yusuf Pirhasan ise dizinin yönetmenidir.
2-) Bahsedilen dizinin 06.10.2018 tarihinde yayınlanan 2.bölümünde dizinin iki karakteri arasında şu şekilde bir dialog geçmektedir:
-……….
-İspanyol omletiymiş, bildiğin patatesli yumurta bu.
-Ne oldu abla?
-Sanırsın İspanyol Kraliçesi hanımefendi!
-Ayy bunu da mı beğenmedi?
-Yok böyle küp küp olacakmış. Kendi dediydi böyle ince ince doğrayın diye. “Yoksa Rüştü yap derdim diyor” Rüştü ne kıı
-Ne biliyim?
-Damla ve Derya gibi olamaz tabi. Ne yapsın sütü bozuk bunun.
-O ne demek abla?
-Bak şimdi bunun anasıyla diğer kızların annesi bir değil tabi
-Sahi mi! E ben bunu hiç bilmiyordum.
-Bunun anası burda çalışırdı. Ta o zamanki şoförün yeğeniydi. Ama Allahı var çok güzel bir kızdı. Tam bir Çerkes güzeliydi
-Eee ne oldu kıza?
- Kenan bey genç tabi o zamanlar, kanı kaynıyor. E anladın işte canım. Mercimek fırına verildi. Bir de bu kıza hamile kaldı. E koskoca Kenan beyin bir yanaşmayı koluna takıp evlenecek hali yok
-Eee sonra ne oldu?
-Kenan Beyin babası doğum yaptıktan sonra çocuğu aldı. Kadına da yol Verdi
Dizide hizmetçi rolündeki karakterler arasındaki bu diyaloglarda Dilek isimli karakterden bahsedilmektedir. Dilek karakteri zengin bir ailede doğmuştur. Dilek’in annesi bu evde hizmetçi olarak çalışan Çerkes kökenli güzel bir bayandır. Dilek anne ve babasının evlilik dışında doğan çocuğudur. Dilek doğduktan sonra dedesi annesine para vererek evden uzaklaştırmıştır.
Dialoglarda dizi karakteri Dilek’ten olumsuz olarak bahsedilmektedir. Dilek için sütü bozuk denmektedir. Bu fikri desteklemek, Dilek’in evin diğer kızlarından farklı olarak annesinin başka bir kadın olduğu (evlilik dışı ilişki) ve annesinin “Çerkes” olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Dilek’in annesinden yanaşma olarak bahsedilmektedir.
3-) Sütü bozuk kelimesi sıfattır. Türk Dil Kurumunun web sayfasındaki sözlüğünde sütü bozuk: 
1. sıfat Kötü soydan gelen (kimse)
"Ben belki karışık bir adamım, ille velakin berbat, sütü bozuk bir herif değilim." - O. C. Kaygılı
2. Aşağılık, soysuz
Şeklinde tanımlanmaktadır. Bir diyalogda bu kelime kullanıldığında akla sıfat yakıştırılan kişinin annesi gelir. Sütü bozuk sözünün asıl manası şudur ki; süt insana ilk annesi tarafından emzirilerek verilir. Yani ilk yediği içtiği odur. Velhasıl durum böyle olunca sütü bozuk sözü otomatikman anneye gider.( https://www.uludagsozluk.com/k/s%C3%BCt%C3%BC-bozuk/2/)
Sütü bozuk yakıştırması yapılan Dilek karakterinin annesinden bahsedilirken şahsın etnik kökenine (Çerkes) vurgu yapılmaktadır. Bir kişinin olumsuz özelliklerinden bahsedilirken onun etnik kimliği ve dini inançlarının nitelemeye dahil edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir.
Bu yayın şekli ve içeriği, Anayasaya, Türk Ceza Kanunu’na ve diğer ilgili mevzuata da aykırılık teşkil ettiği gibi, aynı zamanda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından belirlenen “Yayıncılık İlkeleri” ve “Yayıncılık Etik İlkeleri”ne açık aykırılık oluşturmaktadır. “Sütü bozuk” gibi ırkçı ifadeleri barındıran söz konusu seviyesiz yayın, etnik ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gibi aynı zamanda kadına karşı ayrımcılık yasağını da doğrudan ve net bir şekilde ihlal etmektedir.”
Dizide geçen bu dialog nedeniyle Kanal D Televizyonu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, 10.10.2018 Tarihinde, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8.Maddesinin e fıkrasında belirtilen ‘’Yayın hizmetleri Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez’’ hükmünü ihlal etmiş olmaktan dolayı, aynı kanunun 32.Maddesinin 2.Fıkrasına göre, 2018 Yılı Eylül ayı brüt ticari iletişim gelirinin %2’si oranında idari para cezasıyla cezalandırılmıştır.
4-) Bahsedilen dizideki ifadeler Çerkes’lere yönelik nefret söylemi içermektedir. 
AİHM kararlarında, ‘şiddet çağrısı yapan, şiddeti öven, bir etnik gruba, dinsel azınlığa dönük hoşgörüsüzlük ya da nefret içeren ifadeler Sözleşme korumasından yararlandırılmaz. Kimi ifade biçimleri doğaları gereği, toplumda yaratacağı etkilerin somut sonuçları beklenmeksizin kategorik olarak Sözleşme korumasından çıkarılırlar ve çoğu zaman 17. madde (Hakların kötüye kullanımının yasaklanması) kapsamına alınarak yapılan başvuru kabul edilemez bulunur’ denilerek bir gruba karşı nefret içeren ifadeler kullanılmasının ifade özgürlüğü kapsamında olmadığı belirtilmektedir.
 Nefret söylemi, dini, ırkı, rengi, cinsiyeti, kökeni, tercihleri, inanışları, bir topluluğa mensubiyet, destek ya da sevgisi gibi nedenlerle hedef alınarak hoşgörüsüzlük temelinde onlara karşı nefreti yayan, teşvik eden, yücelten ya da gerekçelendiren tüm ifade türleridir. 
 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre bu davranışa karşı yaptırımlar getirmek ve hatta bu ifade türlerini engellemek zorunlu görülebilir, denilmektedir.
 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Gündüz v. Türkiye kararında belirtildiği gibi “belirli birey veya grupların onurunu kırabilecek, “nefret söylemi” teşkil eden somut ifadelerin Sözleşmesinin 10’uncu maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğünün koruması altında değildir.’ Denilerek nefret söyleminin ifade özgürlüğü kapsamında olmadığı belirtilmiştir.
 97(20) sayılı Avrupa Konseyi’nin Bakanlar Komitesi Kararı’nda; nefret söyleminin hoşgörüsüzlüğe dayalı başka nefret biçimlerini yayan, kışkırtan, teşvik eden veya meşrulaştıran her türlü ifade biçimi ile muhakkak belirli bir kişiye veya gruba yönlendirilmiş̧ yorumları kapsayacağı belirtilmiştir.
 BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 20’nci maddesine göre, “ayrımcılığı, düşmanlığı veya şiddeti kışkırtan her türlü ulusal, ırkçı veya dinsel nefret savunusu” hukuk dışıdır ve yasaktır, denilmektedir.
 12.02.2004 tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Deklarasyonu’na göre siyasi tartışma özgürlüğü, ırkçı fikirleri veya nefreti, yabancı düşmanlığını, herhangi bir hoşgörüsüzlük biçimini kışkırtan görüşleri kapsamaz. 
 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre; İfade Özgürlüğü, demokratik toplum olmanın olmazsa olmaz şartıdır. Demokratik toplumda serbest siyasi tartışmanın asli niteliği nedeniyle “herkes için çok değerli ” olan ifade özgürlüğü politikacılar için çok daha önemlidir ancak bu özgürlük de mutlak ve sınırsız değildir. 
 AİHM, hoşgörüsüzlüğün her türüne karşı mücadelenin, insan haklarını korumanın ayrılmaz bir parçası olduğuna, bu mücadelede politikacıların sorumlulukları bulunduğuna inanmaktadır. Bu nedenle, politikacıların kamuoyuna açık konuşmalarında; nefreti, hoşgörüsüzlüğü besleyecek yorumlarda bulunmaktan kaçınmalarının büyük önem taşıdığını ısrarla vurgulayarak politikacıları bu husus bakımından katı bir incelemeye tabi tutmaktadır. (Bkz: Incal v. Türkiye, Erbakan v. Türkiye)
 Amerikan Federal Mahkemesi de müstehcen, küfür, iftira, şeref ve haysiyet kırıcı ve saldırgan nitelikteki bir takım düşünce açıklamalarının hiçbir zaman düşünce özgürlüğünün hukuksal korumasından yararlanamayacağını kararlaştırmıştır. ( Yusuf Şevki Hakyemez, AÜSF. Dergisi)
 Amerikan Federal Yüksek Mahkemesinin New Hampshıre kararında ‘kahrolası gangster’ ve ‘kahrolası faşist’ nitelendirmelerinin ortalama bir kişiye misillemeye tahrik etmesi ve bu suretle huzurun bozulmasına sebep olması muhtemel ifadeler olduğunu, kanıtlanmasının ayrıca gerekmediğini açıklamıştır. ( Zühtü Arslan: ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü)
 Düşünce açıklamalarının kin ya da nefret uyandırıcı nitelikte olmamaları gerekir. İncitici, yaralayıcı, saldırgan nitelikte olmaları halinde toplumda nefret uyandırıcı olacağı kuşkusuzdur. Nefret uyandıran ifadelerin özellikle kırıcı olduğu ve fiziksel saldırıdan daha az kötü olmadığı ve uygar toplumlarda buna izin verilmemesi gerektiği savunulmaktadır. ( Robert Tarager-21. Yüzyılda İfade Hürriyeti)
 Yukarıda yer alan açıklamalara bakıldığında, şüphelinin söyleminin apaçık nefret söylemi olduğu anlaşılmaktadır.
 Şüphelinin bu söyleminin hukuki korumaya mazhar olmadığı her türlü izahtan vareste olduğu ve bu ifadeler nedeniyle uygun ve orantılı bir yaptırım uygulamak zorunluluğu da AİHS, Anayasamız ve yasalarımız gereği hukuk devleti olmanın olmazsa olmaz şartı olduğu açıktır.
5-Dizideki bu dialog nedeniyle Çerkes toplumundan, Çerkes toplumunun Sivil Toplum Kuruluşlarından ve farklı partilerin milletvekillerinden ciddi bir tepki yükselmiştir. Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) ve Çerkes Dernekleri Federasyonu (ÇERFED)yetkilileri kanal yöneticilerini ziyaret ederek tepkilerini dile getirmişlerdir.Dizinin yayınlanmasından sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na çok sayıda sikayet yapılmış olup, bu şikayetleri ve Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun başvurusunu değerlendiren, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kanal D Televizyonunu yukarıda da belirtildiği gibi para cezasıyla cezalandırmıştır. Bütün bunlar olurken Kanal D Televizyonu’nun sözkonusu dizinin aynı bölümünü, tepkilere konu olan dialogları aynen içerir şekilde 3 kez daha (ikisi 10.10.2018 gecesi ve 12.10.2018 sabahı olmak üzere) yeniden yayınladığı, RTÜK tarafından cezalandırılan eylemini aynen tekrar ettiği görülmüştür.
6-Partimiz çoğulculuk fikrini benimsemiş bir partidir. Çoğulculuk fikrine ve anlayışına aykırı olan, ayrımcılık ve nefret söylemi içeren, halkın bir kesimini ötekileştiren bu tür yaklaşımların ülkemizde barışı ve huzuru bozacağına inanmaktadır. Bu dizide kullanılan ifadeler, Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık hukuksal bağı ile, manen gönül bağı ile bağlı bulunan tüm Çerkes’leri derinden yaralamıştır. Yukarıda arz edilen nedenlerle;
 Şüpheli/ler hakkında gerekli soruşturmanın yapılması ve cezalandırılması için kamu davası açılmasını,
 Bahsedilen dizinin yayından kaldırılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.
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