T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No: 2015/113934
Esas No: 2015/45485
İddianame No: 2015/3831
İDDİANAME
İSTANBULAĞIR CEZA MAHKEMESİne
DAVACI: K.H.
MÜŞTEKİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AHMET Oğlu TENZİLE'den olma, 26/02/1954
doğumlu, Küçük Çamlıca Mah. Avcı Kazım Sk.
No:6A2 İç Kapı No:1Üsküdar/ İSTANBUL ikamet
eder.
VEKİLİ: Av. AHMET ÖZEL, İSTANBUL
Tozkoparan Mah. Haldun Taner Sok. No: 27 K.4 D.14 Alparslan İş Merkezi, Merter
Güngören / İSTANBUL
ŞÜPHELİ: 1- REYHAN ÇAPAN, MEHMETKızı KİBAR'den olma, 15/08/1983 doğumlu,
ELAZIĞ ili, KARAKOÇAN ilçesi, KORUDİBİ
köy/mahallesi, 64 cilt, 52 aile sıra no, 20 sıra no'da
nüfusa kayıtlı İçerenköy Mah. Fatih Sultan Cad. No:6 İç
Kapı No:9Ataşehir/ İSTANBUL ikamet eder.
MÜDAFİİ: Av. ÖZCAN KILIÇ, İSTANBUL
Ergenekon Cd. No.29-9Pangaltı 34375 Şişli / İSTANBUL
SUÇ: Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Cumhurbaşkanına Hakaret
SUÇ TARİHİ VE YERİ: 2015 İSTANBUL
SEVK MADDESİ: Türk Ceza Kanunu 299/1, 2, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza
Kanunu 53/1
ŞÜPHELİ: 2- HÜSEYİN AYKOL, SALAHİTTİNOğlu FATMA'den olma, 15/09/1956
doğumlu, İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, SEYYİD
ÖMER köy/mahallesi, 61 cilt, 2195 aile sıra no, 1 sıra
no'da nüfusa kayıtlı Ergazi Mah. 1821 Cad. No:4-2 İç
Kapı No:6Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.
MÜDAFİİ: Av. ÖZCAN KILIÇ, İSTANBUL
Ergenekon Cd. No.29-9Pangaltı 34375 Şişli / İSTANBUL
SUÇ: Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Cumhurbaşkanına Hakaret
SUÇ TARİHİ VE YERİ: 2015 İSTANBUL
SEVK MADDESİ: Türk Ceza Kanunu 299/1,2, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza
Kanunu 53/1
ŞÜPHELİ: 3- EMİRE EREN KESKİN, HÜSEYİN ORHANKızı FATMA SEVGİ'den olma,
24/05/1959 doğumlu, İSTANBUL ili, FATİH ilçesi,

HIRKA-İ ŞERİF köy/mahallesi, 54 cilt, 1248 aile sıra
no, 10 sıra no'da nüfusa kayıtlı Çınar Mah. Adnan
Kahveci Cad. No:7 İç Kapı No:9Maltepe/ İSTANBUL
ikamet eder.
SUÇ: Cumhurbaşkanına Hakaret, Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ: 2015 İSTANBUL
SEVK MADDESİ: Türk Ceza Kanunu 299/1,2, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza
Kanunu 53/1
DELİLLER: İddia, savunma ve tüm soruşturma evrakı kapsamı
Soruşturma Evrakı İncelendi:
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüphelilerden Reyhan KESKİN'in Özgür Gündem
isimligazetenin sorumlu yazı işleri müdürü olduğu, şüpheliler Emire Eren KESKİN ve
Hüseyin AYKOL'un da aynı gazetenin eş genel yayın yönetmenleri oldukları, müşteki ,
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN vekili tarafından 14.09.2015
havale tarihli dilekçe ile şüpheliler hakkında atılı suçlardan soruşturma başlatıldığı,
Suça konu Özgür Gündem isimli gazetenin 08.09.2015 tarihli nüshasının
manşetsayfasında ve devamında 8.sayfasındayapılan incelemelerde ; manşet sayfasında
'SARAY ÇILDIRDI' başlığı iledevamında; 'Başkanlık için çözüm sürecini bitirerek ülkeyi
yangın yerine çeviren Saray , Oremar'da ağır kayıpların yaşandığı gün, savaşı 400 vekil için
çıkardığını itiraf etti. Açıklama şok etkisi yaratırken ; Saray , kendi ikbali için ülkeyi kanlı bir
uçuruma sürüklüyor' şeklinde bir haber yayınlandığı, manşet sayfasında yazılan yazının
devamında ; 'Bilanço dehşet verici; çözüm masasını başkan olmak için deviren Erdoğan'ın24
Temmuzda halklara yönelik olarak başlattığı savaş, ülkeyi ateş çemberine çevirdi.100'ü aşkın
çocuk, kadın ve genç infaz edildi, yüzlerce özel harekatçı ve asker Saray'ın savaşında, 50'yi
aşkın gerilla da savunma savaşında yaşamını yitirdi. Açıklamaları şoke etti; Erdoğan
operasyona gönderdiği askerlerin Oremar'da ağır kayıp verdiği gün , tüm Türkiye'yi şoke eden
açıklamalar yaptı.400 vekil verilseydi bunlar olmazdı dedi. Daha çok kanın akacağını
vurgulayan Erdoğan'ın açıklamaları toplumu dehşete düşürdü, tepki çığ gibi büyüdü.' şeklinde
haberin yer aldığı, Manşet sayfasında müşteki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip ERDOĞAN'ın fotoğrafı altında 'Erdoğan:Karaktersiz! şeklinde bir yazının yer aldığı,
yine manşet sayfasında Hakkari ili Dağlıca kırsalında Pkk Silahlı Terör Örgütü üyelerince
gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen askerlerimizin ve içinde bulundukları 'Akrep'
tabir edilen askeri aracın patlama sonrası görüntülerinin olduğu ve bu görselin üzerinde ' HPG
kendi denetiminde bulunan asker cenazeleri için TSK'nin köylüler aracılığı ile ateşkes
istediğini açıkladı. HPG'nin izin vermesi üzerine köylüler asker cenazelerini aldı.' şeklinde
haberlerin bulunduğu görülmüştür.
'SARAY ÇILDIRDI' ; 'Başkanlık için çözüm sürecini bitirerek ülkeyi yangın yerine
çeviren Saray , Oremar'da ağır kayıpların yaşandığı gün, savaşı 400 vekil için çıkardığını itiraf
etti. Açıklama şok etkisi yaratırken ; Saray , kendi ikbali için ülkeyi kanlı bir uçuruma
sürüklüyor' , 'Bilanço dehşet verici; çözüm masasını başkan olmak için deviren Erdoğan'ın24
Temmuzda halklara yönelik olarak başlattığı savaş, ülkeyi ateş çemberine çevirdi.100'ü aşkın
çocuk, kadın ve genç infaz edildi, yüzlerce özel harekatçı ve asker Saray'ın savaşında, 50'yi
aşkın gerilla da savunma savaşında yaşamını yitirdi. Açıklamaları şoke etti; Erdoğan
operasyona gönderdiği askerlerin Oremar'da ağır kayıp verdiği gün , tüm Türkiye'yi şoke eden
açıklamalar yaptı.400 vekil verilseydi bunlar olmazdı dedi. Daha çok kanın akacağını

vurgulayan Erdoğan'ın açıklamaları toplumu dehşete düşürdü, tepki çığ gibi büyüdü.'
şeklindeki haber ile müşteki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
ERDOĞAN'nın , pkk silahlı terör örgütünün söz konusu Dağlıca terör saldırısından çok önce,
terörün yoğun olarak yaşanmadığı bir ortamda,bir toplu açılış töreninde ,yeni Anayasanın
inşası, yeni Anayasa temelinde Yeni Türkiye adımının rahatlıkla atılabilmesi amacı ile
söylenen 400 vekil temennisinin müşteki Cumhurbaşkanının halklara yönelik savaş başlattığı
ve bu amaçla ülkemizi kan gölüne çevirdiği, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ölümüne
neden olduğu iddia edilerek Cumhurbaşkanının onur , şeref vesaygınlığını rencide edecek
şekilde somut bir olgu isnat edildiği, aynı haberde pkk silahlı terör örgütü üyelerinden gerilla
olarak bahsedilerek savunma savaşında yaşamını yitirdiklerinden bahsedilmesi sureti ile pkk
silahlı terör örgütünün terör saldırılarının meşru bir savaşın savunması
kapsamındadeğerlendirilerekbu şekilde terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren
eylemlerinin meşru olarak gösterilerek terör örgütü propagandası yapıldığı, aynı şekilde' HPG
kendi denetiminde bulunan asker cenazeleri için TSK'nin köylüler aracılığı ile ateşkes
istediğini açıkladı. HPG'nin izin vermesi üzerine köylüler asker cenazelerini aldı.' şeklindeki
yazı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz güçsüzmüş gibi gösterilerek şehitlerimizin cenazelerinin
alınması konusunda gerçeğe aykırı olarak silahlı terör örgütüne ateşkes teklif edildiği ve izin
alındığı belirtilerekterör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerinin meşru olarak
gösterilerek terör örgütü propagandası yapıldığı,manşet sayfasının en üstünde ' Erdoğan: 400
vekil verilseydi bunlar olmazdı, bazı asker aileleri karaktersiz!' şeklinde müşteki Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep TAYYİP ERDOĞAN'dan alıntı yapılan söz tam olarak
aktarıldığı halde Manşet sayfasında müşteki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip ERDOĞAN'ın fotoğrafı altında kasıtlı olarak üstte belirtilen yazının tamamını
yazmadan hakaret kastı ile'Erdoğan:Karaktersiz! şeklinde yazılarak bu sıfatın müştekiye ait
bir sıfatmış gibi gösterilerek Cumhurbaşkanına hakaret edildiği değerlendirilmiştir.
Şüpheliler alınan savunmalarında atılı suçları kabul etmediklerini, Cumhurbaşkanına
Hakaret kastını taşımadıklarını, Terör Örgütü Propagandası yapmadıklarını bildirmişlerdir.
Şüpheliler hakkında TCK 299/1-2 maddeleri nedeni ile TCK 299/3 maddesi uyarınca
11.11.2015 tarihli Adalet Bakanı oluru ile kovuşturma izni verilmiştir.
Basın özgürlüğü sınırsız olmayıp, yayınlarında Anayasanın Temel Hak ve
Özgürlükler bölümü ile Türk Medeni Kanununun 24 ve 25. maddesinde yer alan ve yine özel
yasalarla güvence altına alınmış bulunan kişilik haklarına saldırıda bulunulmaması da yasal ve
hukuki bir zorunluluktur. Basın özgürlüğü ile kişilik değerlerinin karşı karşıya geldiği
durumlarda; hukuk düzeninin çatışan iki değeri aynı zamanda koruma altına alması
düşünülemez. Bu iki değerden birinin diğerine üstün tutulması gerektiği, bunun sonucunda da,
daha az üstün olan yararın daha çok üstün tutulması gereken yarar karşısında o olayda ve o an
için korumasız kalmasının uygunluğu kabul edilecektir. Bunun için temel ölçüt kamu
yararıdır. Gerek yazılı ve gerekse görsel basın bu işlevini yerine getirirken, özellikle yayının
gerçek olmasını, kamu yararı bulunmasını, toplumsal ilginin varlığını, konunun güncelliğini
gözetmeli, haberi verirken özle biçim arasındaki dengeyi de korumalıdır. Yine basın, objektif
sınırlar içinde kalmak suretiyle yayın yapmalıdır.Bilgiyi yayma, eleştirme ve yorumlama
haklarının kabulü için, açıklama, eleştiri veya değer yargısı biçimindeki bilginin gerçek ve
güncel olması, açıklanmasında kamunun ilgi ve yararının bulunması, açıklanış şekli ile
konusu arasında düşünsel bir bağ bulunması gereklidir. Eleştirinin verilişinde gereksiz, yararlı
olmayan beyan niteleme ve değerlendirmelere gidilerek içerik ile uygun düşmeyen tahrik
edici, yalın bir okuyucuda husumet ve kuşku yaratıcı dil ve ifade kullanılır, seçilen sözcükler
aşağılayıcı, küçük düşürücü, incitici nitelikte olursa konu ile ifade arasındaki denge bozulur ,
haber veya eleştiri hukuka aykırı hale gelir. Olayımızda ise haberlerin gerçek dışılığı,

açıklanış şekli ile konusu arasında düşünsel bağın bulunmaması, öz ve biçim arasındaki
dengenin sağlanmaması,aşağılayıcı, küçük düşürücü, incitici niteliği açıktır.
Tüm bu açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda şüphelilerin atılı suçlardan
yargılamalarının Mahkemenizce yapılarak eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri
uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.26/11/2015
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