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Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/165 Esas sayılı dosyası kapsamında 06/09/2018
tarihli duruşmasında Sanık HAYRİ DEMİR SEGBİS sistemi ile kayıt altına alınan savunmasında;
Sanık: ''HAYRİ DEMİR, Öncelikle maruz kaldığımız bu yargılamada ilk günden buy yana
yanımızda olan şu anda da duruşma salonunda olan meslektaşlarımı avukatlarımı dostlarımı
selamlıyorum yine mahkeme heyetini de. Göz altı sürecinde zaten kollukta ifade vermiştim o
ifademde yargılamanın daha doğrusu o aşamada soruşturmanın tamamıyla gazetecilik
faaliyeti olduğunun altını vurgulamıştım. Onlara ek olarak bugün bir kaç şey daha belirtmek
istiyorum çünkü söz konusu soruşturma dosyasındaki tutanaklar incelendiği zaman
tamamıyla bir gazetecilik faaliyetinden dolayı bugün burada yargılandığımı belirtmek
istiyorum. Çünkü söz konusu twitler ki beş twit var dosyada, bu twitlerin tamamı haber
niteliğinde ve bir haberin içermesi gereken unsurları içeren unsurlardır. Herhangi bir görüş
herhangi bir yorum kişisel bir fikriyat da olmadığı gibi tamamen bilgi amaçlı haber kaynaklı
yapılan paylaşımlardır. Bununla birlikte aslında şuna dikkat çekmek istiyorum sayın heyet
çünkü soruşturma dosyasındaki kimi ayrıntılar bugün burada ne için yargılandığımı da ortaya
koyacaktır. Şimdi açık kaynak araştırmasında şöyle bir ifade var TSK'nin Afrin'e dönük
başlattığı operasyonu karalama ve küçük düşürme yaptığımdan bahsediliyor. Yirmi... Şimdi
şöyle operasyon 20 ocak'ta başlamıştı, ama benim attığım twitler 19 ocak tarihli bu da çok
ciddi anlamda dosyanın aslında tamamen gazeteciliği yargılamaya dönük olduğunu bir
gerekçe ortaya konulduğunu gösteriyor. Çünkü ortada başlamayan bir operasyon var
başlayıp başlamayacağı da net değil sadece sınır hattında kimi hareketlilikler var gazetecilere
oradan bilgiler geçiyor canlı yayınlar yapılıyor ama başlayan bir operasyon yok. Resmi olarak
Milli Savunma Bakanlığı'nın ya da Genelkurmay'ın açıkladığı bir operasyon yok. Dolayısıyla
benim o saatte attığım başlamayan operasyona dair attığım twitler olmayan bir operasyonu
nasıl karalayabilecek nasıl küçük düşürebilecek bunu merak ediyorum. Yine soruşturmanın
başlangıç tarihi 22 Ocak, benim attığım twitler 19 Ocak arada 3 gün fark var. Operasyonu...
Açık kaynak araştırması önünüzde duruyor operasyonun başladığı andan itibaren bahsedilen
resmi olarak açıklandığı 20 Ocak tarihinden itibaren tek bir paylaşımım yok buna rağmen 5
twitle burada bugün yargılanıyorum. Bir şey daha var açık kaynak araştırmasındaki tutanakta,
bu 5 twitimin yanında 13 Ocak'ta Ankara'da Çamkoru milli parkında yaptığım bir geziye dair
doğa fotoğrafı var o da dosyaya konulmuş. Açık kaynak araştırmasında o fotoğraf da var.
Sadece merak ediyorum o fotoğrafın şahsıma ait bir doğa gezisindeki fotoğrafın orada ne için
olması gerektiğine dair. Şimdi şöyle bir şey var soruşturma konusu tamamen 5 twitten
oluşuyor bu twitlerin tamamı 111 kelimeden oluşuyor. Twitter'da 140 karakter sınırına
baktığınız zaman 700 harf yapıyor ama bugün ben burada 10.5 yıldan yargılanıyor harf başına
6 gün hapis cezası isteniyor. Gazetecilik bu kadar ağır bir suç mu doğrusu merak ediyorum.
Söz konusu twitleri açayım, resmi açıklamalar Rusya Dış İşleri Bakanı Lavrov'dan geldi. Lavrov
Rus askerlerinin Afrin'den çekildikleri yönündeki haberleri yalandı. Şimdi elimde
Habertürk'ün o gün 19 Ocak daha operasyon başlamadan 23:19'da girdiği bir haber var.

Resmi internet sitesinde aynı ifade, Rus yetkililer Rus askerlerin Afrin'den çekilmeye
başladığını yalanladı. Aynı haber. Yine Afrin doğusuna düşen Şehba bölgesinde çatışmalar
yaşanıyor bu arada Bülbül köyü civarındaki çatışmaların durduğu yönünde bilgiler geliyor, bu
bilgileri ben oradaki gazeteci meslektaşlarımdan aldım. Ben bir gazeteciyim ve sınır
hattındaki böylesi gelişmeleri kendi portyöfüm için paylaşmak zorundayım çünkü aynı
zamanda freelance gazetecilik yapıyor ve haber satarak ben hayatım idame ettiriyorum. Bu
twite dair de yine haberlerin içerisinde zaten avukat arkadaşımız birazdan sunacak onu
Milliyet gazetesinin 19 Ocak 01:35'te girdiği haberin içerisinde sınır hattındaki benim girdiğim
bilgilerin aynısına dair yer alan kapsamlı bir haberi var. Yine Afrin'in kuzeyinde ve Türkiye
sınırındaki Bülbül köyü civarında YPG ile ÖSO ve TSK arasında şiddetli çatışmaların olduğu
bilgisi var. Hemen sınır hattındaki bu köyü dünden bu yana yoğun top atışı vardı şimdi şöyle
bir haber Mynet, sınırda son dakika gelişmesi saat 18:48'de atılmış. Benim twitten önce
girilen bir haber attığım twitten önce girilen bir haber. Suriye sınırındaki Reyhanlı, Kırıkhan ve
Hassa ilçelerinde hudut karakollarından Afrin'de ki terör örgütü PYD/PKK mevzileri vuruldu.
Bu akşama kadar mevzilere 40 top atışı yapıldığı yönnüde bir haber. Hani bunları
çoğaltabilirim zaten attığım 5 twit var, bu 5 twit Milliyet, NTV, Ulusal Kanal Anadolu Ajansı,
bunlar yetmezmiş gibi Almanya'da yayın yapan Doçe Wella, yine Habertürk, CNN gibi
haberlerin çıktıları burada mevcut onları zaten dosyaya konacağız. Özetle ben şunu tekrar
edeyim bu paylaşımlarımdan dolayı yargılanıyorum gerekçe örgüt propagandası ama az önce
de okudum bunların hiçbirisinde bir fikir görüş yok. Herhangi bir kişisel yorum da yok
propagandanın unsurlarının oluşabilmesi için bir görüşü ya da Türk Ceza Kanunundaki
karşılığıylan bir örgütün propagandasını yapacaksam ortada bir şiddet, cebir veya tehdit
içeren yöntemlerini meşrulaştıracak bunun yayılmasını sağlayacak bir paylaşımın olması
gerekir ama bakıldığı zaman tamamıylan bir gazetecilik faaliyeti, tamamıylan aynı zamanda
başka başka medya organlarında da yayınlanan bilgiler. Bu anlamıylan da tamamıyla bir
gazetecilik faaliyetidir. Bunlarda da herhangi bir propaganda ya da halkı kin ve öfkeye teşvik
edecek en ufak bir unsur yok. Ne var, haberin temel öğeleri olan 5N1K kuralı temelinde
yazılan bilgilerdir. 5N1K bir haberin içerisinde mutlaka ama mutlaka olması gereken
gazetecinin temel olarak alacağı unsurlardır. Örneğin Afrin'in doğusuna düşen Şehba
bölgesinde Zıvan köyü civarında çatışmalar yaşanıyor. Haberin 5N1K kuralında ne zaman
nerede nasıl neden ve kim sorularının cevabı burada var. Dolayısıylan bu tamamen bir haber
şeyidir. Bu anlamıylan da son olarak da tüm bu faaliyetlerimin bir gazetecilik faaliyeti
olduğunu yazdıklarımın tamamen gazetecilik faaliyeti kapsamında yazdım ve mesleğimin
gereğini yerine getirdim. Topluma karşı sorumluluğumu yerine getirdiğim habercilik faaliyeti
olduğunu bunun da yargılama konusu olamayacağını belirtmek istiyorum gazetecilik suç
değildir o yüzden de derhal beraatımı talep ediyorum.'' demiştir.
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