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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Müşteki vekili tarafından verilen şikayet dilekçesinde özetle; Evrensel ve
www.evrensel.net adlı internet sitesinde 29/06/2019 tarihinde "Parıl parıl parlıyordu Hermes
çanta" başlığıyla müvekkilini karalamaya yönelik köşe yazısı kaleme alındığını, müvekkilin
itibarını zedeleyen kişilik haklarına saldırı içeren sadece müvekkilime hakaret etme ve halkı
müvekkiline karşı kışkırtmak maksadıyla yayınlanan bu ithamlar ile kamuoyunda
müvekkiline karşı aleyhte algı oluşturmak amaçlandığını, şikayete konu köşe yazısının;
"Parıl parıl parlıyordu Hermes çanta
Önceki gün Emine Erdoğan’ın çantası gündemdeydi!
Dün Çağlayan Adliyesinde Canan Kaftancıoğlu vardı…
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Yazdıkları, söyledikleri, söylemedikleriyle, hakim karşısına çıkacağı haberleri vardı.
İki Türkiye fotoğrafı… Biri ünlü markanın çantasıyla zenginliği, ihtişamı, gösterişiyle
gündem olan Emine Hanım, diğeri uyduruk bir iddianameyle hakim karşısına çıkarılan
blucinli Canan Hanım…
Emine Hanım tüm dünyaya çantasıyla tanıttı Türkiye’yi…
Canan Hanım duruşmasıyla, duruşuyla…
Fotoşop olan tweetlerle hazırlanan bir iddianame sonucunda 37. Ağır Ceza
Mahkemesinde 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
Artık davalar böyle… Birkaç gün önce Silivri’de görülen Gezi davası iddianamesi de
böyleydi. Yandaş medya hedef belirliyor, savcılar harekete geçiyor ve kendinizi
mahkemelerde buluyorsunuz. Osman Kavala hâlâ bundan hapiste…
Biliyorsunuz; First Lady, eşiyle birlikte bir uzak doğu gezisindeydi. G20 zirvesine
giden eşi, yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, yani AKP Genel Başkanı Erdoğan’a
eşlik etmişti Emine Hanım. Parıl parıl parlıyordu Hermes çanta…
İsmini ilk Toplumsal Bellek kurucuları arasında yer alarak duyuran Canan Hanım o
gün ciddiye almadığı iddianamedeki suçlamalarla gündemdeydi. Hani şu siyasi cinayetlere
kurban verdiklerimizin… Sabahattin Ali’den Hrant Dink’e kadar… Katledilen aydınlar,
yazarlar, akademisyenler, doktorlar, hakimler, savcılar, devrimciler… Onların unutulmaması
için…
Daha önceleri bir tıp doktoru olarak Türkiye İnsan Hakları Vakfında vaka taraması
yaptığı “İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi” teziyle ihtisasını tamamlamış olan
Canan Hanım 2018 Ocak ayından bu yana CHP İstanbul İl Başkanıydı.
İl başkanı seçilmesinin ardından büyük bir karalama kampanyasının hedefi oldu.
Yandaş medya yediğinden içtiğinden, yazdığı yazmadığı tweetlerden, yaptığı yapmadığı
işlerden söz etti durmadan…
Firs Lady dünyanın en gelişmişi sayılan kapitalist ülke temsilcilerinin toplantısına
katılan eşiyle Türkiye’yi temsilen markalar markası o çantasıyla salınıp gezerken, Canan
Hanım x-ray cihazlarından geçip, uzun mahkeme koridorlarını aşıp hakim karşısında ifade
vermeye gitti…
Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanıyordu… Düşüncelerinden…
G20 demek dünyanın gelişmiş 20’si arasında yer almaktı. Ve elbette bunun çarpıcı
biçimde tüm dünyanın gözüne sokulması gerekirdi. Türkiye’nin ne denli gelişmiş bir ülke
olduğunu giden heyetten First Lady’nin parıl parıl parlayan Hermes çantasından anlamış
oldu…
Markaysa marka ve ederi medyada yer aldığına göre tamı tamına 50 bin dolar…
Türkiye’de işsizlik varmış, iş bulamadığı için intihar edenlerin sayısı artıyormuş, iş
cinayetlerinde her ay onlarca, yüzlerce işçi ölüyormuş, Türkiye kadın cinayetleri işlenen
ülkelerin en önünde koşuyormuş, yoksulluk derinleşiyormuş, enflasyon artıyor, borç batağına
batmış ülke ekonomisi kötüymüş, 1 dolar 6 TL ediyormuş…
Bunların bir önemi yok. İzlanda’ya maç izlemeye giden Bakan Kasapoğlu’nun
beraberindeki gazetecilerle tarifeli uçak yerine devletin uçağı ile gitmesinin de bir önemi
yok…
Daha birkaç gün önce sonuçlanan seçimde AKP adayının tüm seçim çalışmalarının
kamu olanaklarıyla yürütülmüş olmasının da bir önemi yok…
“İtibarda tasarruf olmaz” demişti Cumhurbaşkanı…Saray’ın ejder suyu, starex
meyvesi eşliğinde aloevera, zencefilli somonlu suşi menüsü tartışma konusu olunca…
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Düşünce özgürlüğünde tasarruf olur, hukukta, adalette, eşitlikte, özgürlükte tasarruf
olur ama sarayın itibarında tasarruf olmaz. İtibar dediğin milyonlarca işçi ve emekçinin,
halklarımızın eğitimli, iş sahibi, sağlıklı, insan onuruna yakışır bir yaşam içinde olup olmadığı
değildir. Halk açlık ve sefalet çekerken, 50 bin dolarlık çanta taşımak halka hakaret olmuyor
ama Canan hanımın söyledikleri cumhurbaşkanına hakaret sayılıyor. Oysa çoğu da yandaş
medyanın çarpıtmasıyla…
Açlık ve sefalet içindeki halkın durumunu görmeyip 50 bin dolarlık çanta taşımak
halklarımıza hakaret sayılmıyor, ancak iki laf eden cumhurbaşkanına hakaretten mahkemeleri
boylayabiliyor. Hapse atılıyor.
Ancak, tarihe ayakkabılarıyla, çantalarıyla, gardıroplarıyla geçenler, saraylarıyla,
sarayın itibarıyla övünenler halklar nezdinde hiç de iyi intiba sahibi olmadılar. Tarihten ders
çıkarmakta yarar yok mu?" şeklinde olduğu, şüphelinin asılsız ve hiç bir kamu yararı olmayan
bilgilere yere vererek atılı suçun işlendiğinden bahisle şikayetçi olduğu evrak kapsamından
anlaşılmıştır.
Soruşturmaya konu yazının internet çıktısının dosya içerisinde mevcut olduğu,
Şüpheli Ender İmrek'in müdafii huzurunda alınan ifadesinde özetle; " şikayete konu
yazının basın özgürlüğü kapsamında olduğunu" beyan ettiği,
Atılı suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olması sebebiyle dosyanın uzlaştırmacıya tevdi
edildiği, uzlaştırmacı tarafından dosyaya sunulan 28/11/2019 tarihli uzlaştırma raporuna göre
uzlaşmanın sağlanamadığının bildirildiği görülmüştür.
Geneli ilgilendiren ya da ilgilendirmesi gereken tüm olaylar hakkında, halkı objektif
ve gerçekleri yansıtacak biçimde aydınlatmak, çeşitli sorunlar üzerinde kamuoyunu
düşünmeye çağıracak tarzda tartışmalar açmak, onu toplumsal ve siyasal oluşumlar üzerinde
doğru ve gerçeğe uygun bilgilerle donatmak, yöneticileri eleştirmek, uyarmak ve bu
yöntemlerle denetlemek, ayrıca içinde yaşadığı toplumun ve insanlığın sorunları konusunda
bireyi bilinçlendirmek durumunda olan basına, bu ödevlerini yerine getirirken ihtiyaç
duyacağı bir kısım hakların da tanındığı, bunların; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama
ve eser yaratma hakları olduğu, temelini AİHS, AİHM kararları, Anayasa'nın 28.
vd.maddelerinden alan ve 5187 Sayılı Basın Yasasının 3.maddesinde düzenlenen bu hakların,
basın yoluyla işlenen suçlarda, hukuka uygunluk nedenleri oluşturduğu, 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 ve konusu arasında düşünsel bir bağ bulunması, açıklamada
"küçültücü"sözlerin kullanılmamasının gerektiği,
Bu bağlamda hukuki açıdan korunan değerin objektif ve gerçekleri yansıtacak,
kişilerin hakkını ihlal etmeyen ve aşağılayıcı olmayan, doğru haber ve yorumlar ile eleştiriler
olduğu, bunun aksinin kabulünün kişiler hakkındaki asılsız iddia ve bu iddiaya dayalı
aşağılayıcı şekilde kullanılan sözlerin yaptırım dışı tutulması gerektiği gibi bir sonuca
götüreceği ve bu kabulün hukukun temel prensiplerine aykırı olduğu; şüpheli Ender İmrek'in
yukarıda açıklanan şikayete konu yazısında alakasız iki olayda müşteki ile yine arasında bir
bağlantı bulunmayan üçüncü bir kişi karşılaştırılarak güya diğer tarafta bulunan iyi ve güzel
vasıfların müştekide bulunmadığı şeklinde kinayeli anlatımlarda bulunduğu, yazının
bütünlüğü olayların ele alınış biçimi ve kullanılan ifadelerin müştekiyi küçümseyici nitelikte
olduğu ve atılı hakaret suçunu oluşturduğu sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle;
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Şüphelinin mahkemenizde yargılamasının yapılarak TCK 125/1,2,4 ve 53/1 maddeleri
gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.04/12/2019
BÜLENT DEMİRBİLEK 36995
Cumhuriyet Savcısı
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