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Gezi Kitabından Erol Özkoray’a Dava 

RSF: Dava tüm sivil topluma bir uyarıdır

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Gezi eylemlerinde yaygınlaşan anonim sloganları
“Gezi Fenomeni” kitabıyla okurla buluşturan gazeteci Erol Özkoray hakkında Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’a hakaret iddiasıyla dava açılmasını kınadı. 

Tüm dünyada basın özgürlüğü için mücadele eden Paris merkezli RSF, dün (16 Haziran) yayımladığı yazılı
açıklamada, Özkoray’a açılan ceza davasının “tüm Türkiye sivil toplumuna yönelik açık bir uyarı” anlamına
geldiğini savundu.

RSF Doğu Avrupa ve Orta Asya Bürosu sorumlusu Johann Bihr, Temmuz 2013’te yayımlanan kitabın
yargılanmasını, “Bir yıl sonra dahi yetkililer Gezi eylemlerini ve Gezi’nin haberleştirilmesini kriminalize etmeyi
sürdürüyor. Erol Özkoray gibi tanınmış bir simanın hedef alınması tüm sivil topluma yöneltilmiş açık bir
uyarıdır” dedi. 

“Bir gazetecinin sadece aktardığı bir konudan dolayı hapis tehdidi altında tutulması kabul edilemez.
Suçlamanın kaldırılması ve gazetecinin de derhal beraat ettirilmesini talep ediyoruz. Bu dava, Türkiye’deki
yasaların köklü şekilde reforme edilmesinin, özellikle de hakaret ve iftira suçuna hapis cezasının
kaldırılmasının ne denli acil bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha göstermiştir”.

Geziyi kitaplaştıran tanınmış gazeteciye hapis tehdidi

Özkoray, 2013 yazında güvenlik güçlerinin sert şekilde bastırdığı, 153 gazetecinin yaralandığı, 39’unun da
gözaltına alındığı Gezi eylemlerinden kalan duvar yazıları ve sloganlarını kitabında topladığı için hapis
istemiyle yargılanıyor. 

Özkoray’ın Başbakan Erdoğan hakaretten yargılanmasına 20 Mart’ta İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde
başlandı. Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesinden bir yıldan 32 aya kadar hapsi talep edilen gazetecinin
yargılanmasına 17 Haziran’da görülecek üçüncü duruşmayla devam edilecek. 

Cumhuriyet Savcısı Hasan Bölükbaşı’nın hazırladığı iddianamede, “Eşeklik etme, halkı dinle”, “Şerefsiz istifa
et” veya “Tayyip, suç seni doğuranda” gibi sözlerden Erol Özkoray için cezalandırma talep edilirken kitapta
imzası olan diğer bir isim eşi Nurten Özkoray yargılanmıyor. 

Dava dolayısıyla bir açıklama yapan Erol Özkoray, “Barışçıl eylem yapanları saldırarak sekiz kişinin
ölümüne, 10 bin kişinin yaralanmasına neden olan İslamcı iktidar isyanı ve bunun önemli bir parçası haline
gelen sloganlarını unutturmak için elinden geleni yapıyor. Toplumsal hafızamıza kaydedilmiş müthiş yaratıcı,
mizahi yönden çok güçlü bu kavramları ve sloganları bir araya getirmek, unutulmalarını önlemek
gerekiyordu. Onlar, bu direnişe katılan altı milyona ve halka mal olmuştur. Hepsi de anonimdir, yani eğer
yargılanacaksa bütün muhalif halkın yargılanması gerekir ” demişti. 



Bağımsız gazeteciliğin önemli siması

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) düşünce özgürlüğü ödülünü de kazanan Erol Özkoray, bağımsız
gazeteciliğin önemli simalarından biridir. Askerin politik yaşama müdahalesiyle ilgili çok sayıda makaleye ve
esere imza atan Özkoray hakkında İdea Politika sitesi genel yayın yönetmeni olduğu 2000-2006 döneminde
15 tane dava açıldı. Gazeteci hepsinden beraat etti. Eski Genelkurmay Başkanlarından Orgeneral Hüseyin
Kıvrıkoğlu, bir etkinliğinde askerin medyaya yönelik baskılarına tepki gösterdiği için RSF’yi dava etmiş,
Özkoray da Mayıs 2002’de RSF lehinde tanıklık etmişti. 

Türkiye, RSF’nin 2014 yılına ait Dünya Basın Özgürlüğü Sıralamasında 180 ülke içerisinde 154. Sırada yer
alıyor. 


