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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ

Müşteki vekili tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda
müştekinin halihazırda Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan müşteki Mustafa
Varank'a, şüpheli Hacı Ahmet Sever tarafından yazılan "İçimde Kalmasın: Tanıklığımdır"
isimli kitap içeriğinde 152 - 167. sayfalar arasında gerçek dışı ve suçlayıcı ifadelere yer
verilerek basın yoluyla hakaret edildiğini beyan ederek şikayetçi olduğu,
Şikayete konu kitabın "İçimde Kalmasın - Tanıklığımdır" isimli kitap olduğu, şüpheli
tarafından yazıldığı, 17/07/2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edildiğinin
anlaşıldığı, şikayete konu 152 - 167. sayfaların incelenmesinde;
152. Sayfada başlığın "Varank: Bir yiğit çıktı meydane bana hodri meydan dedi"
şeklinde olduğu, "Devletin zirvesinde 'Tek Adamın' arkasında kasılarak oturuyorsun...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'i avukatlarım gerekli başvuruyu yapıyor diye
kullanıyorsun... Haydi git şimdi savcıya anlat, haberleri yaptırıyorsunuz. Ak trolleri üstüme
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salıyorsunuz... Yargıya da talimat gidiyor. Meydan senin için mükemmel ve kusursuz
hazırlanmış. Cesaretini, yiğitliğini çok takdir ettim doğrusu," şeklinde yazı olduğu,
Kitabın 154. Sayfasında "Evet, Varank benim susturulmam için aracıdan başka birşey
değildi." şeklinde yazı olduğu
Kitabın 162. Sayfasında "Hükumet ücretli yorumcular, troller, yalan haber siteleri...
gibi yöntemlere başvurmaktadır. Türkiye'de sosyal medyada hükumete muhalif kişi ve
kurumlara karşılık vermeleri için hükümet tarafından yaklaşık 6 bin kişi görevlendirilmiş...
Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye
Erdoğan arasındaki ses kaydı da bunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğrular
nitelikte. Yalanlanmayan ve bugün bile sosyal medyada dinlenebilen ses kaydının en çarpıcı
bölümü şöyle: 'Varank: Ya bu starı aramamışsınız, Sümeyye Erdoğan: Ben şimdi başkana
söyledim arayacak, Varank: Sare miydi neydi?, Sümeyye Erdoğan: Sare hanım, evet, Varank:
Röportaj yaparız, haber yaparız, ne isterlerse yaparız diyor, Sümeyye Erdoğan: Tamam
süper. Bizim trollere söylesene, bizim kampanyaya destek versinler. Mustafa Varank:
Kimlere?, S.Erdoğan: Trollerimize, esprili güzel şeyler yazsınlar. Varank: Hadi görüşürüz.'"
şeklinde yazı olduğu,
Kitabın 163. Sayfasında "Trollerimiz! Bundan daha açık bir itiraf olabilir mi? yani
trollerimiz güzel şeyler yazsınlar veya trollerimiz şu hedefe saldırıya geçsinler. Destek
versinler deniyor. Destek veriliyor, saldırsınlar talimatı gidiyor, saldırıyorlar." şeklinde yazı
olduğu,
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 açıklanan şüpheli yazara ait ifadelerin incelenmesinde, "Devletin zirvesinde
tek adamın arkasında kasılarak oturuyorsun, Varank benim susturulmam için aracıdan başka
birşey değildi." şeklindeki müştekiye yönelik somut olgu ve isnatlar, yine ne şekilde temin
edildiği belirsiz ses kayıtlarının müştekiye isnat edilerek müştekinin trollere talimat veren üst
yetkili olarak lanse edilmesi dikkate alınarak şüphelinin kamu görevlisi olan müştekiye somut
olgu ve isnatlarda bulunarak üzerine atılı hakaret suçunu işlediği kanaatine varıldığından
yargılamasının mahkemenizce yapılarak sevk maddeleri gereğince
CEZALANDIRILMASINA karar verilmesi,
Kamu adına talep ve iddia olunur.23/11/2018
YAVUZ ŞAHİN 125621
Cumhuriyet Savcısı
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