
  

I. 
MADDİ VAKA: GENEL EYLEMLER

Müvekkil Umut Özkırımlı, saygın bir akademisyen ve siyaset bilimcidir.1-

5 Haziran 2020 tarihinde, Müvekkil aleyhine Davalı  Twitter sosyal medya 
platformundaki@iremxyd isimli hesabından Müvekkile dair matufiyet unsuru oluşmuş 
bir şekilde, Müvekkil hakkında asılız ve gerçek dışı iddiaların yer aldığı 20 tivitten 
oluşan bir zincir paylaşmıştır [EK-1]. Davalı, bu tivitlerde, Müvekkilin, "tacizine", 
"ısrarlı takibine" ve "cinsel tacizine" maruz kaldığını, gerçek-dışı ve asılsız olarak beyan 
etmektedir. Davalı bununla da yetinmemiş,  12 Şubat 2021, 7 Haziran 2021 ve 6 Ekim 
2021 tarihlerinde bu beyanını yine sosyal medya hesabından yenilemiştir [EK-2].
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5 Haziran 2020, 12 Şubat 2021, 7 Haziran 2021 ve 6 Ekim 2021 tarihlerindeki 4 
farklı beyanda; Davalı, Twitter isimli sosyal medya sitesinden @iremxyd kullanıcı 
isimiyle, 
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Sosyal medya aracılığıyla gerçek-dışı ve asılsız olayları kamusallaştırarak, 
basın yoluyla ilgili beyanları tekrar ederek;

a.

Müvekkile dair ayırt edici kimlik bilgilerini ayrıntılı olarak belirterek, 
Müvekkilin kimliğini hiçbir duraksamaya yer bırakmayacak şekilde ifşa 
etmek suretiyle,

b.

Taraflar arasında hiç geçmemiş olayları gerçek vakalar gibi anlatarak, c.
Cinsel taciz suçunun nitelikli haline açık olarak sübut veren gerçeğe  aykırı 
ve asılsız eylemleri Müvekkile kasten isnat ederek,

ç.

İlgili beyanlarına "dayanak" olarak gösterdiği Lund Üniversitesi CMES 
fakültesinde yürütülen "psiko-sosyal değerlendirme" hakkında gerçek-dışı 
beyanlarda bulunarak, "delil" olarak gösterdiği belgenin niteliği hakkında 
gerçeğe-aykırı beyanda bulunarak ve ilgili  belge üzerinde değişiklik 
yaparak, belgeyi tahrif etmek yoluyla; 

d.

Müvekkile karşı aleni, sistematik ve ısrarla, Müvekkilin kişilik haklarını ihlal 
etmiştir.

Davalının, 5 Haziran 2020 tarihli 20 tivitlik beyanı yüzlerce defa paylaşılmış ve binlerce 
defa görülmüş, ilgili tivilerin Müvekkili matufiyet şartı açık olarak belirttiği için 
Müvekkilin ismi kısa sürede ifşa edilmiş ve Müvekkil yüzlece kişi tarafından "tacizci" 
şeklinde anılarak günlerce sosyal medya lincine uğramıştır. [EK-3]
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 06/06/2020 tarihinde basın organlarında, tek taraflı olarak, sadece Davalının 
beyanlarıyla mezkur tivitler yer bulmuş [EK-4], ; 25 Haziran 2020 tarihinde, 112 çağrıcı 
imza ile Davalının da "beyanlarını esas alan" bir grup kişi "Eril Akademiye Dur De" 
isimli bir metni imzaya açmıştır [EK-5]. Davalının isiminin ve asılsız beyanlarının da 
geçtiği metin 13 Temmuz 2020 tarihinde 488 akademisyen, gazeteci, ativist tarafından  
imzalanmış; 22 Temmuz-20 Temmuz 2020 tarihlerinde ilgili metin bir  çok basın 
organında Davalının da ismiyle haberleştirilmiştir [EK-6]. Eş zamanlı olarak Haziran- 
Temmuz 2020 tarihleri arasında, sosyal medyada #erilakademiyedurde hastagı  ile sosyal 
medyada kampanya başlatılmış ve Müvekkilin ismi yeniden bu hastag ile "tacizci"  
olarak dolaşıma sokulmuştur [EK-7]; Davalı, 22/07/2020 tarihinde gazeteduvar.com.tr 
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