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İSTANBUL CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA 

 Gönderilmek Üzere  

CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA 

SUC DUYURÇSUNDA 

BULUNAN  

ŞÜPHELİ : 1) ABDURRAHMAN DİLİPAK 

2) İSMAİL UĞUR (Akit Gazetesi 

Genel Yayın Yönetmeni  

3)FARUK ERZEN (Akit Gazetesi Haber Müdürü) 

4)SORUŞTURMA SIRASINDA TESPİT EDİLECEK FAİLLER 

SUC  KANUNLARA UYMAMAYA TAHRİK SUÇU (TCK 217), 

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK (TCK 216) , SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK SUÇU 

(TCK 214) HAKARET, SORUŞTURMA SIRASINDA TESPİT EDİLECEK SUÇLAR 

SUC TARİHİ : 27/07/2020 

ACIKLAMALAR 

A. OLAY 

Ülkemizde son yıllarda kadın cinayetleri, kadına, çocuğa ve hayvana yönelik şiddet 

olayları her geçen gün artmaktadır. Muğla'da Pınar Gültekin isimli genç bir kadının vahşice 

katledilmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyümektedir. Sırf o günden bugüne öldürülen 

kadın sayısını ele alsak bile rakamlar tüyler ürperticidir. Pınar Gültekin'in katledildiği gün 

öldürülen kadın sayısı 108 iken bugün 170 civarında ve şu anda belki bir yerlerde başka 

kadınlar da öldürülüyor, çocuklar, hayvanlar tecavüze uğruyor. 

İşte böylesine hassas bir süreçte Abdurrahman Dilipak, 27.07.2020 tarihli ve 

AKP'nin papatyaları başlıklı Yeni Akit gazetesinde ve intemet sitesinde yer alan 

yazısında: 

AK Parti içindeki AKP'liler, FETÖ 'nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem 

uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum "Yeşil 

Sermaye 9 ' de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar 

bizim 

"Yeşil sermaye ” davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı 
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seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne 

bekliyorsunuz! 

CEDAIV darbeciler tarafından imzalandı, REFAHYOL döneminde olamazdı, 

çünkü tek başına iktidar değildik. Ve AK Parti. Büyük hayaller ve umutlarla çıkıldı yola. 

Bugün gelinen noktada neleri konuşuyoruz. Bakın, değil Ayasofya'yı açmak, Kıbrıs 'ın 

tamamını da alsanız, Ege adalarını da alsanız, bu fitneyi durdurmadığınız takdirde büyüyen 

öfke ufkunuzu karartacaktır, Aile kaybedildikten sonra onun yerine koyabileceğiniz bir şey 

yok. Bakın Mescid-i Aksa 'yı açsanız da bir şey değişmez. Açık iyi edersiniz de, helak 

kapılarını çaldığında Lut kavminin başında bir peygamber vardı ve mabed açıktı. Bugünkü 

başınıızın belası aile ve aileyi tehdit eden fahşa! Bu sözleşmeler de bununla ilgili. " 

şeklinde ifâdelcr kullanmıştır. 

HUKUKİ DURUM: 

Abdurrahman Dilipak bu sözleri ile açıkça, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi 

olarak bilinen ve kadına, çocuğa, erkeğe şiddeti önlemede tam çözüm olamasa da önemli 

bir yere sahip olan ve Türkiye'nin çekince konulmaksızın ilk imzacısı olduğu Kadınlara 

Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Müca(lele Hakkındaki Avrupa 

Konseyi Sözleşmesi'ne sahip çıkan bütün kadınlara "fahişe" diyerek hakaret etmiştir. 

Devamında ise kısa adı CEDAW olan Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi 

Sözleşmesini "fahşa” olarak nitelemiş vc aileyi tehdit ettiği iddasında bulunarak baş belası ilan 

etmiştir. 

I-) TC Anayasası'nın 90. Maddesi uyarınca usulüne uygun olarak yürürlüğe giren temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşmalar kanunlardan üstündür. Usulüne uygun olarak yürürlüğe 

giren ve temel hak ve özgürlüklere yönelik düzenlemeler içeren "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile 

İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin kanun 

hükmünde olduğu ve kanunlarla çelişmesi halinde sözleşmelere üstünlük tanınacağı Anayasal 

düzenleme gereği açıktır. 

2-) Şüpheli kanun hükmündeki sözleşme maddelerinin Aileleri tehdit ettiğini ifade ederek toplumu 

kanuna uymamaya sevk etmeye çalışmaktadır. Anılan ifadelerin Kanunlara Uymamaya Tahrik, 

Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik, Suç İşlemeye Tahrik suçunun unsurlarını taşıdığı açıktır. Suç 

basın yoluyla alenen işlenmiştir. 

3-) Diğer şüpheliler Akit Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve haber müdürü olarak suçun 

işlenmesine iştirak etmişlerdir. 



3 

HUKUKİ NEDENLER : TCK 216, 217, 214. maddeleri ve ilgili mevzuat. 

HUKUKİ DELİLLER: Yeni Akit gazetesinin, 27.07.2020 tarihli, https:, 

www.ycniakit.coın.tr/ya7.arlar/abdü1Tahman-dilipak/akpnin-papatyalavi-330()8-htınl linklİ yazısı, diğer 

deliller. 

SONUC VE İSTEM Yukarıda açıkladığımız ve Cumhuriyet savcılığınca re'sen araştırılacak sebeplerle, 

şüphelinin eylemlerine uyan Hakaret, Kanunlara Uymamaya Tahrik Suçu (TCK 217), Halkı Kin ve 

Düşmanlığa Tahrik (TCK 216) , suç İşlemeye Tahrik suçu (TCK 214) diğer kanunlarda belirtilen 

suçlarından yargılanıp cezalandırılması amacıyla hakkında gerekli soruşturmanın yürütülerek Kamu 

Davası açılmasını talep ederim. 05/08/2020 

Suç Duyurusunda Bulunan İmza: 

 

 


