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:Türk Ceza Kanunu 299/1-2, 53
:İddia, savunma, şüphelinin "Kapalı Kapılar Ardındaki
Siyasi Sırlar - İçimde Kalmasın - Tanıklığımdır" isimli
kitap aslı, Adalet Bakanı'nın OLUR yazısı, tüm dosya
kapsamı
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ

Müşteki vekili tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan suç duyurusunda
şüpheli tarafından kaleme alınan "İçimde Kalmasın - Tanıklığımdır" adlı kitap ile
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suçlama yoluyla hakaret edildiğini beyan
ederek şikayetçi olduğu, dosya içeresinde mevcut inceleme tutanağına göre;
Şüpheli tarafından yazılan ve 17/07/2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza
teslim edilen kitap içeriğinde;
-...Kitapları bombadan daha tehlikeli olarak gören bir iktidar daha doğrusu tek
adam vardı karşımızda. Kol kırılır yen İçinde kalır anlayışının hüküm sürdüğü bir cenahta
üstü örtülen, aile içi sır olarak saklanan hassa noktalara, sinir uçlarına dokunmuştum. ‘Aman
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içimizdeki hataları, yanlışları, skandalları, kirli çamaşırları kimse görmesin ve duymasın,
Erdoğan’ın aleyhinde kullanmasın’ diye gizlenen bazı gerçekleri ifşa etmiştim.
Birilerinin ‘dava’ sına zarar verme 'hadsizliğine’ yeltenmiştim.(Sf. 12)
-...Hikaye İyi başladı, korkunç bitti. 16 yıllık AKP olayının özeti bu. Hala İktidarda
olması ya da 24 Haziranda seçimleri kazanma olasılığı bu gerçekliği kesinlikle değiştirmiyor.
Her şey bir kişinin egosuna, bir türlü doymak bilmeyen güç ve yetki açlığına kurban
edildi...(Sf. 15)
-Her şey bir kişinin doymak bilmeyen güç ve yetki açlığına kurban edildi... ilk
dönemde büyük emeklerle biriktirilen krediler ve sermaye tek adam tarafından adım adım
hoyratça harcandı... (Sf. 15)
-Erdoğan'ın geleceğe dönük bir söylemi, vizyonu artık kalmadı. (Sf. 15)
-Bir dediği diğerinin tutmuyor devamlı kendisiyle çelişiyor...(1Sf. 16)
-...Erdoğan’ın tutarsızlıkları listesi o kadar kabarık ki; say say bitmiyor. Yaptığı tüm
yanlışlara, vahim hatalara İslam Referanstı bir kılıf da bulunuyor...(Sf. 16)
-...Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda kalmasını sağlamak amacıyla bir sistem
kuruldu. Herkesi sindirmek, korkutmak, yıldırmak ve susturmak için kurulan bu sistemin her
yerde hafiyeleri, zaptiyeleri var. Yandaş basın, Ak troller, Saray ile doğrudan irtibatlı savcı
ve hakimler, istihbaratçılra, polisler herkesi gözetliyor ve herkese gözdağı veriyor...
CUmhurbaşkanlığı ve başbakanlık ihbar hatları kuruldu. Resmi makamlara göre 1,5 yılda 3
milyonu aşkın ihbar yapıldı. Pek çok insan bu ihbarlar sonunda gözaltına alındı. Toplumu
gammazcılığa teşvik ettiler...(Sf. 17)
-Aslında devlet çökertildi...(Sf. 17)
-...Basın zaten büyük ölçüde Saray'ın kontrolüne geçtiğinden, doğru haber almanın
yolu da hemen hemen tıkandı... Erdoğan'ı iktidarda tutmak için her yol mubah görünüyor.
Demokrasi, temel haklar, hukukun üstünlüğü, adalet, vicdan, hepsi sadece lafta kaldı. OHAL
şartlarında hiç adil ve eşit olmayan koşullarda baskın seçime gidiliyor.(Sf. 18)
-Star gazetesinden Ahmet Kekeç 'Abdullah Gül bu hadsize haddini niye bildirmiyor?'
başlığıyla yazdığı yazıda diyor ki: (...) Kitabı okuyup bitirdiğinizde şöyle düşünüyorsunuz
Başbakan Erdoğan olanca gaddarlığı ve pervasızlığıyla kırıp döküyor bütün muhalif sesleri
bastırıyor AB ile ilişkileri bozuyor gazetecileri hapse tıktırmaya çalışıyor, Gezi'nin
çocuklarına kötü davranıyor barışı baltalıyor hukuk devletinin sonunu getirecek icraatlar
sergiliyor.' İtiraf etmeliyim ki kitapta verdiğim mesajların hemen hepsini çok doğru anlamış
ve çok da güzel anlatmışsın. (Sf 56-57)
-Yola birlikte çıktıktan sonra Erdoğan davayı bırakıp başka yollara sapmış olamaz
mı? Erdoğan hiç ihanet etmez mi? yola birlikte çıkmış insanların zaman içinde Erdoğan
tarafından kenara çekilmeye zorlanmış tasfiye edilmiş yani ihanete uğramış olabileceği o
mahallede niçin hiç akla bile gelmez? (Sf. 70)
-Gül'ün bir daha seçilmeyeceğine dair yasak konulmasını bizzat Erdoğan istemişti.
Oysa Erdoğan o dönemde ve sonrasında komu oyuna karşı hep kardeşlik hukukundan söz
ediyor ve
Gül ile aralarındaki ilişkiye kimsenin fitne fesat karıştıramayacağını
söylüyordu...(Sf. 87)
-Bunun gerekçesini şöyle izah etmiş: 2007 yılında cumhurbaşkanlığına adaylığında
bana emri vaki yaptı ve benim onayımı almadan bir basın toplantısı ile açıkladı. Aynı şeyi
tekrar yapabilir. (Sf. 88)
-Her fırsatta Erdoğan'a atfedilen korkusuz sağlam ve kararlı duruş bu mu oluyor?
(Sf. 95)
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-Gül'ü tamamen devre dışı bırakmak istiyordu... ( Sf 99)
-Tipik Tayyip Erdoğan düşünce ve tavrı işte... cumhurbaşkanı da olsa fark
etmiyor.(Sf. 122)
-Neden? birincisi darbe olur diye korkmuştu. İkincisi cumhurbaşkanının yetkileri
ona yetersiz geliyordu. (Sf. 126)
-...Çok eskiden tanıdığım ve sevdiğim bir arkadaşım beni yemeğe davet etti.
Kendisini korumak adına km olduğuna dair bir bilgi veremiyorum. Ama halen etkin ve önemli
bir görevde olduğunu söylemekle yetineyim. Bir esnaf lokantasında buluştuğumuzda daha
masaya oturur oturmaz, ‘Sen direkten döndün, biliyor musun?’ diye söze girdi:
‘Nasıl yani?’
Cumhurbaşkanı Erdoğan senin hapse girmen için talimat vermişti. O
arada bir şeyler oldu ve sen son anda para cezasıyla kurtardın, (Sf. 160)
(Cumhuriyet gazetesine verdiği röportaj ile ilgili olarak Mustafa Varank He Ahmet Sever 'in
taraf olduğu davadan bahsediyor. Bu dava tarafımızca açılmış ve hukuk ve ceza davaları
kazanılmıştır. İst. 2. ASCM 2016/171 E. 2016/276 K. İle İst. 19. ASHM 2016/483 E.
2018/33K.)
İçimden ‘Neler olmuş da haberim yok’ dedim., (Sf. 161)
-Mustafa Varank ile Sümeyye Erdoğan arasındaki ses kaydı da bunu hiçbir şüpheye
yer bırakmayacak şekilde doğrular nitelikte(Sf. 162)
-Bu yetki hiçbir cumhurbaşkanı tarafından bu kadar keyfi bu kullanılmadı bu denli
istismar edilmedi. (Sf. 176)
-Cumhurbaşkanlığındaki başdanışmanlık tam bir arpalık olmuş. (Sf. 177)
-Her Türkiye'de hem dünyada Tayyip Erdoğan hakkında kendisini yanıltılmış ya da
yanılmış hisseden ve bu yüzden suçluluk duygusu yaşayan o kadar çok insan var ki...(Sf. 196)
-Türkiye'de bazıları ve içten içe Erdoğan'ın kendisi de İslam dünyasının lideri
olduğuna inanıyor ama İslam dünyasında Türkiye'yi ve Erdoğan'ı önder olarak görene pek
rastlanmıyor. Yani kendi kendine gelin güvey olma hali...(Sf 206-207)
-Geçmişte yapılanları anlatırken
meğer kendisinden öncekilerden
daha acımasızlaşacağını ve daha da beterini yaşatacağını haber veriyormuş.. (Sf. 242)
-Kadim dava kılıfıyla demokrasiyi yerle bir eden ne varsa yaptınız...(Sf 243)
Şeklinde sözlerin yer aldığı,
Şüpheli müdafii aracılığıyla yaptığı yazılı savunmada, daha önceki anılarını kitap
haline getirdiğini, eserinde yer alan yorum ve sözlerin basın özgürlüğü kapsamında kaldığı,
suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği,
Yukarıda yazılı sözlerin Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli söylemler
olduğunun değerlendirildiği anlaşıldığından şüpheli hakkında TCK'nun 299/3 maddesi
uyarınca kovuşturma izni talep edilmiş olup, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel
Müdürlüğü'nün 23/01/2019 tarih ve E.3243/7158 sayılı yazısı ekinde bulunan 15/01/2019
tarihli Bakan Olur'u ile kovuşturma izni verildiğinin anlaşıldığı, 5187 Sayılı Basın Kanunu
madde 26\6 uyarınca kovuşturma izninin talep edildiği 23.11.2018 tarihinden itibaren dava
açma süresinin durduğu,
Yukarıda açıklanan gerekçelerle şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak
sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi,
Kamu adına talep ve iddia olunur.04/02/2019
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YAVUZ ŞAHİN 125621
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır
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