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OLUR'u ile tüm soruşturma evrakı kapsamı

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ

İhbar eden Semih Öztürk Cumhuriyet Başsavcılığımıza hitaben yazmış olduğu dilekçesinde ve aynı gün
alınan ifadesinde, Survivor isimli yarışma programına katıldığı sırada Perihan Mağden isimli
gazetecinin Nokta Dergisinde şahsına ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli bir yazı kaleme aldığını, bu
yazının www.t24.com.tr isimli haber sitesinde de yayımlandığını, yazı sebebiyle ilgililerden şikayetçi
olduğunu beyan etmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlanılmış olup;

Şüpheli Perihan Mağden'in kaleme aldığı ilk olarak OHAL kapsamında kapatılan Nokta Dergisinde
yayınlanan "Survivor adasının Tayyip modeli Semih Öztürk!" başlıklı yazı içeriğinde;
"(...) Zira adada bizi Tayyip amcasının miniskül bir kopyası bekliyor: Huzursuzluğunuzda Semih Öztürk!
Acun Ilıcalı maharetle bu korkunç irritanı adaya yarışmacı olarak yerleştirmiş meğer. Ayrıca amcasının
modeli, Gönüllüler arasında her hafta birinci çıkıyor! Halk onu seçiyor. Yani onu adadan yollamanın,
kurtulmanın imkan ve ihtimali yok. Bu denli pis ''oynayan'', amcasının tüm taktiklerini uygulayarak
halkının teveccühlerini her hafta kazanan Semih, sinirlerimizi lime lime lime etmeyi başarıyor. Ağır
çekim çenesi bi dakka kapanmıyor. Semih sayesinde anlıyoruz ve biliyoruz ki; bize kaçıp kurtuluş yok!
Hiç kimse Türk Halkıyla irrasyonalitesinin, bakar körlüğünün, feci tercihlerinin, özdeşleşmeyi
yeğlediğinin arasına giremez! Semihler kazandıkça, bizler küçülüyoruz. Büzüşüyoruz. (...) Atamazsın
Semih'i girdiği bünyeden. Onun işi bu yani: kıl olmak. Kıl etmek. Geçimini inatçı geçimsizliğiyle temin
etmek. Semih'in alameti farikası, haksızken haklıymış GİBİ yapmak esasında. Haklıyken haksız
çıkmanın adaletsizliğiyle, her Allahın günü unufak edildiğimiz bu ülkede; Semih yüzsüz ve arsız
külliyen haksızların, öyleyken haklıymış pozunu iffetsizce takınanların şansız bayrağını dalgalandırıyor.
Bilmem bu özellikler size birilerini, birilerini hatırlatıyor mu? Diyelim hayranları (insanı asıl kahreden
bu ''unsurlar'') Semih'in sürekli büyük haksızlıklara uğradığı konusunda, ısrarcı mı, kararlı. Nuh diyor,
adalet, hakikat demiyorlar. (...) Birinci olduğunda korkunç nasyonalist bir şiir okudu. Arif Nihat
Asya'nın ''Bayrak'' şiiriymiş. ''Bayram değil, seyran değil; bu nasyonalist bizi niye öptü'' dememize
kalmadı. Meğer, rol modeli Tayyip Amcası (Semih diğer yarışmacıların amcası olduğunu iddia ediyor
zira ikide bibuçukta) stat açılışında Bursaspor'a okumuş bu kıymetli şiiri! Semih de Bursalı. Hem
ordan, hem Tayyibistlerden gelecek oyları çarpacak yani. Böyle de 1 Şark kurnazı! Oy devşirme ayak
oyunlarının, mutlak üstadı. Daha önce de 1 Necip Fazıl şiiri okudu. Şair tercihleri de çakalca ve nokta
atışçı yani. Kütlesinin sinir ayarlarıyla oynayıp, oy toplamada eline su dökemiyor CHPli İzmirli çocuk
kimliğindeki diğer Gönüllüler. (...) Böyle hesap kitaplarda acayip iyi Semih. Küçük Sezar'ın hakkı,
amcasına. Aynı rol modeli gibi, büyük hezimetleri kapıda bekleyen başarı, yarattığı tüm çalkantıları
nefsi müdafaa, neden olduğu tüm istikrarsızlıkları başkalarının eseri gibi yansıtmakta 1 kopya kedi
olarak, mide bulandırıcı, sinirden göz karartıcı bir başarısı var yani. Semih Semih'tir. Besbelli tedaviye
muhtaç, öz önemsemeden, aşağılık ve yükseklik kompleksi sarkaçında gidip gelmekten başı dönmüş
bir gariban, acıklı vaziyette biri. Peki ya Semih'in; onun ve modelinin önüne habire yatmaktan imtina
etmeyen hassstaları? Hayranları? Şakşakçıları? Zafere taşıyıcıları? O kadar çok ve o kadar körlüklerine
adanmışlar ki Yanmışız biz. Survivor adasında da hakikat müptelalarına huzur, rahat yok yani"
şeklinde ifadeler bulunduğu belirlenmiştir.
Şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde; yazı içeriğinde Semih Öztürk ile
Cumhurbaşkanı arasında bazı noktalardan benzetme yaptığını, Cumhurbaşkanı'nın avukatlarının
konuyla ilgili bir şikayeti olmadığını, yazıda esasen hem Survivor isimli programı hem de bu
programdaki son derece sıra dışı bir yarışmacı portresi çizen Semih Öztürk'ü tavırları sebebiyle
eleştirdiğini, AİHM içtihatlarında da belirtildiği gibi eleştirinin bazen ağır, şok edici ve incitici de
olabileceğini, yazının esasının Cumhurbaşkanı ile ilgili olmadığını beyan ettiği,
Yazıyı daha sonra aynen yayınlayan ve halen http://t24.com.tr/haber/perihan-magden-survivoradasinin-tayyip-modeli-semih-ozturk,336737 linkinden erişilebilen www.t24.com.tr isimli haber sitesi
yazı işleri müdürü İnan Ketenciler'in savunmasında, soruşturmaya konu yazının t24.com.tr isimli
internet sitesine ait olmadığını, Nokta dergisinden alıntı yaparak yayımladıklarını, bu nedenle üzerine
atılı suçlamayı kabul etmediğini belirttiği görülmüştür.
Her ne kadar soruşturma konusu yazı ilk olarak Nokta Dergisinde yayımlanmış ise de OHAL
kapsamında siteye erişimin engellenmiş olması sebebiyle bu siteden yazı çıktısı alınamamıştır.

Yazı içeriğinin eleştiri sınırlarını aştığı eser sahibi bakımından suç oluşturduğu ve aynen
yayımlanmasının da aynı suçun müstakilen tekrar işlenmesi niteliğinde olduğu değerlendirildiğinden
şüpheliler hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan dolayı TCK.nun 299/1-2, 53.maddeleri
uyarınca Kovuşturma yapılabilmesi için TCK.nun 299/3 maddesi uyarınca izin verilmesi talep edilmiş
olup, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 31/05/2017 tarihli ve E.8068/37771 sayılı
yazısına ekli 30/05/2017 tarihli Bakan OLUR'u gerekli iznin verildiği görülmüştür.
Yukarıda yazılı gerekçelerle şüphelilerin yargılamalarının yapılarak üzerlerine atılı suç nedeniyle
yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarında AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA karar verilmesi,
Kamu adına talep ve iddia olunur.06/06/2017
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