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Müşteki vekili tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda müştekinin
halihazırda TBMM 28. Dönem Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkan vekili olarak görev
yaptığını, şüpheli Hacı Ahmet Sever tarafından yazılan "İçimde Kalmasın: Tanıklığımdır" isimli
kitap içeriğinde 208 - 210. Sayfalar arasında yer alan "Gül ve Davutoğlu'nu hapse atarız diyen
AKP'li kim" başlıklı bölümünde 16 Nisan 2017 tarihinde ülkemizde gerçekleşen Anayasa
değişikliği referandumu öncesi İngiliz Financial Times gazetesinde köşe yazarlığı yapan Davit
Gardner'in 12/04/2017 tarihinde ilgili gazetede yazdığı köşe yazısında, Ak partili bir seçim
kampanyası stratejistine Sayın Abdullah Gül, Sayın Ahmet Davutoğlu veya daha önce Ak parti
bünyesinde yer alan diğer kişilerin muhalif bir parti kurması halinde ne olacağını sorduğunda "Tek
bir hamle dahi yaparlarsa Gülenci olarak damgalanarak hapse atılırlar" cevabı aldığını belirttiğini,
bahse konu sözlerin müşteki Mustafa Şentop'a ait olduğunu, şüphelinin kitapta açıkça yazdığını, bu
şekilde müştekiye somut bir olgu ve isnatta bulunduğunu 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 208-210. sayfaların incelenmesinde başlığın "Gül ve Davutoğlu'nu hapse
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atarız diyen AKP'li kim" şeklinde olduğu, 208. sayfada "İngiliz Financial Times gazetesinin dış
politika editörü Davit Gardner 2017 Nisan'da yapılan referandum kampanyasını izlemek üzere
Türkiye'deydi... Londra'ya döndü ve gazetesinde 12 Nisanda uzun bir yazı yayımladı. Hükümetin
kampanya stratejistlerinden birine Gül ve Davutoğlu veya Erdoğan tarafından kenara itilen eski
AKP ağır toplarının rakip parti kurması halinde ne olacağını sorduğumda, gözünü kırpmadan yanıt
verdi: 'Tek bir hamle bile yaparlarsa Gülenci olarak damgalanır ve hapse atılırlar." şeklinde
olduğu, kitabın 209. sayfasında "Gardner, yazısında bu tehdidi edenin ismini yazmamıştı. Bunu
kimin söylediğini öğrenmem gerekiyordu. Daved Gardner'in çok yakın bir arkadaşı benim de
dostumdu... bu dostundan Gardner'e o sözleri söyleyen kişinin AKP'nin önde gelen isimlerinden
Mustafa Şentop olduğunu bana ifade etti... Bu çok vahim bir durumdu herşeyden önce Mustafa
Şentop parti içinde sıradan bir isim değildi... Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi, onayı
ve desteği olmadan bir İngiliz gazetecisine üstelik aynı partiden bir eski Cumhurbaşkanı ve bir eski
Başbakan için 'Tek bir hamle yaparlarsa Gülenci olarak damgalanır ve hapse atılırlar.'
Diyebilmesi mümkün müydü? belli ki bu ihtimal aralarında konuşulmuş, tartışılmış, Gül veya
Davutoğlu'nun böyle bir yola yönelmeleri halinde FETÖcü olarak suçlanıp tutuklanmalarına karar
verilmişti bile..." şeklinde yazının yer aldığı,
Yine müşteki vekili tarafından şikayet dilekçesi ekinde Ek- 4 olarak numaralandırılan T24
isimli internet haber sitesinde yayınlanan "Ahmet Hakan, Seni ben bile kurtaramam" başlıklı
yazısında şüphelinin "...Gardner, görüşmelerinden edindiği izlenimi de yazısında şu şekilde
aktarıyor: FETÖ suçlaması eski Cumhurbaşkanı Gül ve Erdoğan'ın geçen yıl kovduğu eski
Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi tartışmalı ve sesleri bastırılmış potansiyel muhalifleri tehdit etmek
için güçlü bir sopaya dönüşmüş artık. Gardner bu vahim tespiti Ankara'da görüştüğü AKP
yöneticilerinin aktardıklarına dayanarak yapıyor. Görüştüklerinden biri de Mustafa Şentop. Ben
de merak ettim. Kim söyledi acaba diye Gardner'i tanımıyorum ama onun yakın bir dostu benim de
çok güvendiğim bir arkadaşım ona sordum 'Bana haberim var Daved bana bunu söyleyenin
Mustafa Şentop olduğunu aktardı.' ben de kitabımda bunu yazdım." şeklinde sözler içeren yazısını
şüphelinin köşe yazısında yayınlayarak aynı isnatları tekrar ederek müştekiye karşı Zincirleme
Şekilde Hakaret suçunu işlediği,
Şüpheli müdafii tarafından yapılan yazılı savunmada, şikayete konu sözlerin görünür
gerçekliğe uygun olgu ve kanaatlere dayandığını, ayrıca müştekinin cevap hakkını kullanarak
kamuoyuna gerekli açıklamalar yaptığını, şüphelinin kitap içerisinde yer alan müştekiye yönelik
sözlerini ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini beyan ederek suçlamaları
kabul etmediği,
Müşteki vekili tarafından şikayet dilekçesi ekinde sunulan kitapta adı geçen Daved Gardner
tarafından müşteki Mustafa Şentop'a gönderilen e-postada müştekinin kitapta belirtilen sözleri
kendisine söylemediğini açıkça belirttiğinin görüldüğü, şüphelinin kitabında ve T24 isimli internet
haber sitesindeki köşe yazısında, müştekiye istinaden eski Cumhurbaşkanı ve Eski Başbakan olan
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun muhalif bir hareket içine girerlerse Gülenci olarak
damgalanıp hapse attırırız şeklinde sözler söylediğini belirterek müştekiye zincirleme şekilde somut
bir olgu ve isnatta bulunduğu, hakaret suçunun kamu görevlisine görevinden dolayı ve alenen
işlendiği kanaatine varıldığı,
Yukarıda anlatılan gerekçelerle şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak sevk
maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA karar verilmesi,
Kamu adına talep ve iddia olunur.26/11/2018
YAVUZ ŞAHİN 125621
Cumhuriyet Savcısı
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