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T.C. 

KÜÇÜKÇEKMECE 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 
Soruşturma No : 2020/33820 Soruşturma 

İ FAD E TUTANAĞI 

(ŞUPHEL  

Şüpheliye yüklenen suç anlatıldı, müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından 

yararlanabileceği, müdafiin ifade veya sorgusunda hazır bulunabileceği, müdafi seçecek durumda olmadığı 

ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir müdafi 

görevlendirileceği, yakınlarından istediğine yakalandığının derhâl bildirileceği, yüklenen suç hakkında 

açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını 

isteyebileceği, kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri 

sürmek olanağının bulunduğu hatırlatılıp açıklandı.Şüpheli yasal haklarını anladığı, savunmasını avukatının 

hukuki yardımından yararlanarak yapacağını beyan etmekle, 5271 sayılı CMK nun 150/1 nci maddesi 

uyarınca Av. ALI PACCI Müdafii olarak hazır bulundu..ŞüpheIiden vekili huzurunda savunma ve delilleri 

soruldu;  

İFADE VERENİN * 

T.C. Kimlik Numarası :  

Adı ve Soyadı . ABDURRAHMAN DİLİPAK 

Vekil : Av. ALI PACCI, İSTANBUL Adres: Halkalı 

Merkez Mah. 

Av. Adem Aksu 

Baba ve Ana Adı :  

Doğum Yeri ve Tarihi • HARUNIYE - 09/02/1949 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer : KADIKÖY / İSTANBUL 

İkametgah Yahut Mesken Adresi :  

İşyeri Adresi : Yeni Akit Gazetesi 

Mesleği, Ekonomik Durumu : Gazeteci 

Medeni Hali, Çocuk Sayısı  Evli 

İfadenin Alındığı Yer 
: C.Savcısı Odası 
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SORULDU: Ak Parti Genel Merkezi'nin , Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Başkan 
Yardımcıları ve Kadın Kolları II Başkanları'nın yapmış olduğu suçlamaları anladım. AKP'nin 
Papatyaları başlıklı köşe yazısını 27 Temmuz 2020 tarihli Akit Gazetesinde yayınlanmak üzere 
hazırladım. Konuya ilişkin 77 sayfa asıl, 125 sayfa da konu ile eklerden oluşan savunmamı yazılı 
olarak dosyanıza ibraz ediyorum. (okundu, dosyasına konuldu) yazılı savunmamda buna ilişkin 
detaylıca bilgi ve belge sundum. Yazı başlığı ve içeriğinden de açıkça anlaşılacağı üzere yazı 
içeriğindeki konu Ak Parti'nin "Fetö'nün zihniyet ikizi AKP'liler” şeklinde yazı içeriğinde belirtmiş 
olduğum bir gruba yönelik ifadeler vardır. Kesinlikle Ak Parti veya Ak Partililerin tamamına 
yönelik bir beyan mevcut değildir. Yazı içeriğindeki AKP'nin Papatyalarından açıkça kastedilen 
Ak Partinin içerisinde bulunan bir takım AKP'lilerin Fetö'nün zihniyet ikizi gibi davranması ve 
hareket etmesi sonucunda partiye yönelik ideolojilerine ters düşecek ve yıkılışına götürecek 
şekilde davranan bir kesimdir. Yazıda Anap'ın Papatyaları ifadesi ile kastedilen Anavatan Partisi 
içerisinde partiyi yıkılışa götüren kadın grubu anlaşılmış ise de AKP'niin Papatyaları ifadesinde 
buna atıf ve ironi yapılarak bir kesimden bahsedilmiştir. Savunma eklerinden de anlaşılacağı üzere 
Ak Parti içindeki Papatyalar ifadesini ilk olarak ben kullanmadım. Daha önce çeşitli yazarlar ve 
gazete haberlerinde bu ifadeler sıkça kullanılmıştır. Yazının giriş kısmında bulunan Erguvani 
ifadesi de yukarıda belirtmiş olduğum ironiyi desteklemektedir. Burada da kadınlara yönelik bir 
ifade yoktur. 

Yazının dördüncü paragrafında ” Ak Parti içindeki AKP'liler, Fetö'nün zihniyet ikizi gibi 
davranıyorlar, hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hemde kamu kurumlarını kullanıyorlar. 
Malum yeşil sermayede sponsor olabiliyor. Koç kadar Sabancı kadar Eczacıbaşı kadar bizim yeşil 
sermaye davasına sadakat gösterip bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini 
yükseltebilecekler mi?” ifadesinde geçen bu fahişe ve onların türevleri ifadesi ile kendini LGBT 
topluluğu olarak tanımlayan onur yürüyüşü adı altında yaptıkları gösterilerde açtıkları pankartlarda 

yapmış oldukları tanımlamalarla kendilerini bu sıfatla adlandıran kesimlere karşı bu ifadeyi 
kullandım. Zaten ifadenin hemen yukarısında Koç, Sabancı ve Eczacıbaşı'ndan bahsederek 
onlarında LGBT gruplarına verdiği desteğe atıfta bulunarak bu fahişe ve türevleri ifadesini 
kullandım. Tekrar etmem gerekirse son cümlede kesinlikle Ak Partili kadınlara yönelik kesinlikle 
bir ifade yoktur. LGBT grubu da kendisini kadın olarak tanımlayan bir grup değildir. 

Yazı devamında Fatma Şahin ve KADEM'e yönelik eleştirilerim incelendiğinde; İstanbul 
Sözleşmesi'nin bana göre gizli amaçlarından birisi olan toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında cinsel 
yönelim özgürlüğü kapsamında eşcinsel grupların pozitif ayrımcılığa tabi tutulmasına yönelik 
faaliyetler eleştiri konusu yapılmıştır. 

KADEM'in şikayeti ile ilgili dilekçede bana yöneltilen suçlamalardan birisi de Erol Yarar'ın 
basın açıklamasında geçen ifadelerden birisidir. Dolayısı ile KADEM'in bana yönelik vermiş 
olduğu şikayet dilekçesindeki suçlamaları da kabul etmiyorum. Yazıda KADEM'Ie ilgili olan 
kısımda KADEM'e yönelik hakaret sayılabilecek bir ifade mevcut değildir. KADEM'in şikayet 
konusu; İstanbul Sözleşmesini savunan kadınlara yönelik olduğunu değerIendirdikleri ifadedir. Bu 
genel veya soyut ifadelerin Kadem'e veya yöneticilerine yönelik olduğu söylenemez. 

Şikayet konusu olan ifadeler müştekilerden bir tanesine bile yönelmiş değildir. Dolayısıyla 
hakaret oluşmamıştır. Yazıda Ak Parti'den değilde Ak Parti'nin içine sızmış olan halen 
temizlenmemiş olduğu düşünülen bir topluluktan bahsedilmiştir. İstanbul Sözleşmesini savunan 
insanlara yönelikte bu fahişeler ve türevleri ifadesi kullanılmamıştır. Fahişe ve onların türevleri 
ifadesi de hakaret ifadesi olarak kabul edilemez. LGBT'Iilere yönelik olarak da hakaret olarak 
kabul etmiyorum. Bu kavram soyut ve genelgeçer bir kavramdır ve kendilerini ahlaksızca 
tanımlayanlara karşı kullanılmış bir ifadedir. Yazının bütünlüğü incelendiğinde toplumda baş 
gösteren ve İstanbul Sözleşmesi ile desteklenen bu olaya karşı Ak Partinin ve toplumun içinde 
bulunan şahısların yöneticilerin buna karşı nasıl bir duruş ve tavır sergilediğine dikkat çekmek 
amacıyla yazılmış ifadelerdir. 

ŞÜPHELİ MÜDAFii AV. ALİ PACCI'DAN SORULDU: Savunmaya aynen katılıyoruz. 
Yazılı olarak hazırladığım ve 26 sayfadan oluşan yazılı savunmamızı dosyanıza ibraz ediyorum 
(okundu, dosyasına konuldu) şikayet olunan ifadelerin müştekileri hedef alıp almadığı bir önsorun 
olarak incelenmelidir. Kime veya kimlere ait bir şeref varlığını hedef alındığı tespit edilmeden bir 
sonuca varmak mümkün olmayacaktır. İfadelerin hakaret teşkil ettiğinin söylenebilmesi için 
öncelikle kimi hedef aldığının belirlenmesi gerekir. Tek kişiyi hedef alan durumlarda bunun tespiti 
kolay olsa da, sözlerin birden fazla kişiyi veya bir kişi topluluğunu hedef aldığı durumlarda bu 
durumun tespiti oldukça güçtür. Çünkü bu durumlarda mağdurun belirlenmesi ve somutlaştırılması 
zorlaşmış olacaktır. Bu nedenle; ifadelerin nerden, kimi hedef aldığı kesin olarak belirlenmek 
zorundadır. Bu belirleme yapılmadığı taktirde ortada hakaret suçundan söz etmek mümkün 
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olmayacaktır. Matufiyet kavramı ifadenin kime yönelik olduğunu şüpheye yer bırakmayacak kadar 
açık ve belirlenebilir olması ile açıklanır. Nitekim TCK'ınn 126. Maddesinde de buna atıf 
yapılmıştır. Sözlerin Ak Parti'ye , Ak Partili kadınlara yönelik olduğuna ilişkin şikayetçi iddiaları 
yazarın sözlerinin onun kimliği, amacı ve niyeti gözardı edilerek bağlam ve bütünlüğünden 
koparılarak yapılan değerIendirmelere dayanmaktadır. Topluluğu oluşturan kişilerin kimlerden 
oluştuğu ve topluluktan kimlerin hedef alındığı tespit edilemezse hakaret suçunun oluşmadığı 
sonucuna varılmalıdır. Bu belirleme yapılırken de dar biçimde yorumlama yapılması da bir 
zorunluluktur. "Avukatlar yalancıdır” gibi bir ifadenin hedefi avukatlar olmakla birlikte ve kimin 
avukat olduğu Baro levhasına bakılarak belirlenebilecek olduğu halde bu sözün bütün avukatlara 
yönelik olarak söylendiği kabul edilemez. Zira verdiğimiz örnekte sözlerin hedef aldığı topluluğun 
aslında kimler olduğuna ilişkin açık ve net bir belirleme yoktur. Bu ifade ancak bir duruşma 
sırasında söylenirse huzurda bulunan avukata karşı hakaret suçu gündeme gelebilir. Biz 
müştekilerin bırakınız hakaret cümlelerinin muhatabı olduklarını, yazıdaki eleştirilerin bile 
muhatabı olduğunu düşünmüyoruz. Burada Ak Parti Tüzel kişilinin şikayeti ile ilgili özel bir 
açıklama yapmak gerekirse, parti tüzel kişiliğinin verdiği şikayet dilekçesinde hakaret suçundan 
şikayette bulunulmadığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen, Ak Parti içindeki bir gruba yönelik sözlerin 
tüzel kişiye yöneldiği söylenemez. Ak Parti Kadın Kolları Başkanlarının şikayetleri yönünden yazı 
içeriğinde teker teker ferden müşteki Ak Parti II Kadın Kolları Başkanlarına yönelik bir ifade 
kullanılmadığı zaten ortadadır. Müştekiler yazıda Ak Parti içindeki AKP'lilere yönelik bazı sözleri 
üstlerine alınmışlardır. Buna karşın aynı kimselere yönelik olarak yazıda sözü edilen camiye, 
okula, yurda parayı veren de onlar, bunlardan maddi yardım almayan cemaat ve vakıf kaldı mı 
ifadeleri ile kastedilen bir durumda olduklarını belirtilen açıklamada bulunmamışlar. Burada Ak 
Partili kadınlara yönelik olarak söylendiği ifade edilen sözler nedeniyle partide görev ve 
sorumluluk almamış sıradan parti üyelerinin bir tekinin bile neden şikayetçi olmadığı örneğin Ak 
Parti ilçe kadınları başkanlarının neden şikayetçi olmadıkları sorulması gereken bir ifadedir. 
Bütüne yönelik bir hakaret olduğu düşünülmekte ise bunların da şikayetçi olması beklenirdi. 
Müştekilerin bu fahişeler ve türevleri ifadesinin müştekiler ile uzak yakın ilgisi yoktur. Fuhşiyata 
destek veren LGBT + gruplarının düzenledikleri sözüm ona onur yürüyüşlerinde "Velev ki 
fahişeyiz” pankartlarına bir gönderme yapan bu ifade bu sıfatı kendilerine yakıştıranlara yöneliktir. 
Bu o kadar barizdir ki ayrı cümle içerisinde cinsel yönelim adı altında sponsor oldukları bilinen 3 
holdingin adı yer almıştır. Aslında yazı içerisindeki ifadelerin belli bir kesime veya gruba yöneldiği 
de ifade edilemez. Çünkü yazı ve yazıdaki ifadeleri belirli bir kişi ya da kişileri oldukları şey nedeni 
ile bu arada kadın olmaları nedeni ile değil, yaptıkları şey nedeniyle eleştirme yönünün ağır bastığı 
gözükmektedir. Yazara göre "bu fahişeler ve türevleri” davalarına sadakat göstergesi olarak Koç, 
Sabancı ve Eczacıbaşı gibi gruplardan sponsorluk adı altında destek görmektedirler. müştekiler bu 
faaliyetler kapsamında adı geçen şirketlerden destek aldıklarını söyleyebilirler mi? cümlenin 
anlamı çok nettir: eşcinsellik türlerini içine alan LGBT çatısı altındaki gruplara pozitif ayrımcılık 
talep eden bazı holdinglere gönderme yaparken bu fahişeler ve türevlerini malum sermaye 
desteklerken bizim yeşil sermaye neden sessiz kalıyor şeklinde bir eleştiri söz konusudur. Fahişeler 
ve türevleri ifadesi kutsal kitapların tamamında fuhşiyat olarak tanımlanan LGBT kısaltması ile 
anılan eşcinsel gruplara pozitif ayrımcılık talep edilen ve bu gruplar tarafından düzenlenen onur 
yürüyüşlerinde kendilerini bu sıfatla tanımlayan kimseleri kastetmektedir. Aslında bu ifadenin 
aşağılayıcı bir biçimde hayat kadını anlamında değil dini metinlerdeki anlamı ile aşırılık ve azgınlık 
anlamında kullanıldığı çok açıktır. Yazar yazsında aynı kökten gelen Fahşa kelimesine atıf yaparak 
ta bunun kastettiğini göstermiştir. Yazar İstanbul Sözlemesi etrafındaki güncel tartışmalara aile ve 
toplum hakkında yıkıcı etkilerinde bulunmak istemiştir. DeğerIendirme yaparken bir tek cümleye 
ve kelimeye değil yazının bütününe bakılmalıdır. Halkın bir kesimini aşağılama suçu yönünden 
kanunda sayılan özelliklere sahip belli halk kesimi, kadınları hedef almayan yazının bu suçun 
unsurlarını da oluşturmadığını düşünüyorum çünkü yazı eleştirdiği kimseleri oldukları şey yani 
kadın olmaları nedeniyle değil yaptıkları şey yüzünden eleştirmektedir. TCK 216/2 deki suç tipi 
maddede özellikleri tahdidi sayılan halk kesimleridir ve sözlerin sadece bu halk kesimlerine 
yönelik olması değil bu özelliklere dayanılarak sarfedilmiş olması gerekir. Yazıdaki ifadelerin 
halkın maddede sayılan kesimlerden birine olayımızda kadınlara yönelik olduğunu söylemek 
imkansızdır. Kanunda aradığı şekilde halkın bir kesiminin cinsiyet farklılığına 
dayanarak aşağılandığı durum söz konusu değildir dedi. 

Tutanak okudu birlikte imza altına alındı. 08/10/2020 

 


