
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 12/21, 26 Mart 2021)
Geçen hafta neler oldu?

● Ülke bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini
öğrendi. Hukukçular; Türkiye’nin “Cumhurbaşkanlığı Kararı” ile uluslararası
sözleşmelerden çekilemeyeceğini ifade etse de, Türkiye’nin artık bir hukuk devleti
olması vasfını yitirmesi, “her şey mümkün” dedirtiyor. İktidar kaynakları sözleşmenin
“kamuoyunda yanlış algı oluşturduğunu” ileri sürse de, bu açıklamaları bile
Türkiye’nin kadınlar ve LGBT+ bireyler için güvenli ülke olmadığını ortaya
koyuyor… İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı ülkenin dört bir yanında
kadınlardan tarafından protesto ediliyor. CHP, Cumhurbaşkanı Kararı’nı Danıştay’a
götürüyor...

● Kısa süre önce Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal,
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alındı. Göreve başka bir AKP eski milletvekili
olan Yeni Şafak gazetesi ekonomi yazarı Şahap Kavcıoğlu getirildi. Dolar haftaya 8
liranın üzerinde başladı, Borsa İstanbul endeksi 10 puan değer kaybetti. Kavcıoğlu
döviz kurlarındaki artışa karşılık ayet paylaşırken, Ayasofya Camii imamı faize ilişkin
ekonomi değerlendirmelerinde bulundu! Ağbal’ın neden görevden alındığı sorusuna
verilen cevaplar arasında “faiz arttırımı” ve “kaybolan 130 milyar doların peşine
düşmesi” ilk sırada yer alanlar.

● HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM HDP Grup Odası’nda
devam eden adalet nöbetinin beşinci gününün sabahında gözaltına alındı. Sabah
namazı öncesinde abdestini almak için odadan ayrılan Gergerlioğlu, pijamaları ve
terlikleri ile karakola götürüldü. Görüntüler 1994’te DEP’li milletvekillerinin
meclisten yaka paça gözaltına alınmasını hatırlatırken, Türkiye’nin “millet iradesinin
temsili” bahsinde bir adım öteye gidemediğini gösteriyor. İfadesinin ardından serbest
bırakılan Gergerlioğlu’na hapis cezasının infazı için 10  gün süre verildi.

● Newroz, başta Diyarbakır ve Van olmak üzere tüm ülkede kutlandı. Newroz alanları
tüm baskı ve engellemelere rağmen son aylarda bir araya gelen en büyük kalabalıklara
sahne oldu.

● Türkiye’de hem istihdam, hem de işsizlik düşmeye devam ediyor! TÜİK 2020
istihdam verilerine göre; istihdam 2,9 puan düşerek %42,8 olurken, "işsizlik" de 0,5
puan düşüşle %13,2 oldu.

● AKP 7. Olağan Kongresi yapıldı. Salgın şartlarında yapılan kongre “lebaleb dolu”
salonda, fiziksel mesafe kuralına rahmet okuttu. Erdoğan tek aday olarak girdiği
kongredeki konuşmasında; aile, komşularla iyi ilişkiler, anayasa ve tekrarlanması
vaka-i adiyeden diğer başlıklarda yakın zamanda dillendirdiği mesajları tekrarladı…
Erdoğan konuşmasında, basına dağıtılan versiyonunda yer alan İstanbul
Sözleşmesi’nden çekilme kararına ilişkin bölümü okumadı. Erdoğan konuşmasında
"adalet" vurgusu yapmayı da ihmal etmedi: "Adalet en çok hassasiyet gösterdiğimiz



alanlardan. Şu anda muhteşem bir Yargıtay binası inşa ediyoruz ki dünyada eşi
benzeri yok" dedi.

● Salgında vakalar ve ölümler artıyor, normalleşme ise sürüyor. Son bir ayda vaka
sayıları yüzde 200 artış gösterirken günlük hasta sayısı 29 bine ulaştı. Hekimlerin
ortak görüşü, birinci dalganın üçüncü pikinin yaşandığı yönünde. İktidarın lebaleb
etkinliklerini, yetkililerin katıldığı kitlesel cenaze törenlerini görmeyen Sağlık Bakanı,
tedbirlere uyulmamasından şikayetçi; salgınla mücadelesini özlü sözlerle sürdüren
Bakan, pandeminin Haziran sonuna kadar kontrol altına alınacağını öne sürüyor...

● Anayasa Mahkemesi 31 Mart’ta hem HDP’nin kapatılması başvurusunu, hem de
Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi kararının iptali
başvurusunu görüşecek.

● Hrant Dink davasında karar açıklandı. 76 sanıklı davada; Fetullah Gülen, eski savcı
Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 kişinin
dosyasının ayrılmasına karar verildi. Sabri Uzun, İstanbul eski Emniyet Müdürü
Celalettin Cerrah, polis Muhittin Zenit ve dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat
Altay hakkındaki dava dosyalarının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar
verildi...

● İstanbulluların, bilim insanlarının, kent ve yaşam savunucularının tüm itirazlarına
karşın; iktidarın Kanal İstanbul ısrarı sürüyor. Yapılan yasal düzenlemeyle projeye
devlet garantisi de verildi.

● Taksim Gezi Parkı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kararıyla İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nden alınıp sadece arşiv kayıtlarında bulunan ‘mazbut vakıf’ statüsündeki
Sultan Beyazıt Han-ı Veli Hazretleri Vakfı’na verildi.

● AB liderler zirvesi öncesinde; Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) “özellikle basın
özgürlüğü ve ifade özgürlüğü olmak üzere Türkiye'de insan hakları sicilinin
iyileştirilmesi konusunda ısrarcı olunması”, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de
“insan hakları konusunda gözlemlenen keskin gerileme hakkında ses çıkartılması”
çağrısı yaparken, zirveden çıkan sonuç gerginliğin düşürülmesinin devamının önemi
ve daha pozitif bir AB-Türkiye gündemi için güven tesisinin güçlendirilmesini
vurgulamak oldu. Sonuç bildirisine göre AB, Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve temel
haklar konusunda “endişe” duyuyormuş!

Düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video programımız
“COGİTO ERGO SUM” her cuma YouTube kanalımızda, her Cumartesi 22:00’de

CanTV’de yayında...

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

https://www.birgun.net/haber/hrant-dink-davasinda-karar-zaman-asimi-uygulandi-338941
https://www.youtube.com/watch?v=ClLTSGewnRc
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


Boğaziçi protestolarına açılan davalar

Boğaziçi protestolarına katılan öğrenciler
hakkında 2 ayrı dava daha açıldı. 4’ü tutuklu 7
kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
suçlamasıyla hazırlanan iddianame İstanbul
Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi
tarafından kabul edilirken, tutuklu 3 öğrenci
tahliye edildi; ilk duruşma 20 Ekim’de
görülecek. Ayrıca Kadıköy’deki eylemde

gözaltına alınan 2’si tutuklu 23 kişi de aynı suçlamayla 2 Nisan’da İstanbul Anadolu 38.
Asliye Ceza Mahkemesi’ne  çıkacak.

Gözaltına alınan Boğaziçi öğrencileri

Boğaziçi protestolarında LGBTİ+ bayrağı açan
ve üniversite kampüsü içerisinde "Üniversiteler
AKP teşkilatı değildir, kayyumlar gidecek"
yazılı afiş asan öğrenciler hakkında
soruşturmalar başlatıldı. Haklarında soruşturma
açılan arkadaşlarına destek olmak isteyen 4
öğrenci LGBTİ+ bayrağı taşıdıkları
gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına

alınanların serbest bırakılmasını isteyen Boğaziçililere de saldıran polis, kampüs içerisinde
toplamda 12 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltı sayısı daha sonra 24’e yükseldi. Gözaltındaki
arkadaşları için Çağlayan Adliyesi önünde toplananlara da polis müdahale etti. Müdahalede
52 öğrenci ve Artı Gerçek muhabiri Yağmur Kaya gözaltına alındılar.

Ankara Katliamı protestosuna açılan dava

Ankara'da 2015'te IŞİD saldırısında 102 kişinin
öldüğü katliamla ilgili İzmir Menemen'de
düzenlenen protestoya katıldıkları için
toplamda 12 yıl 7 ay 15 gün hapse mahkum
edilen 5 kişinin istinaf başvurusu reddedildi.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza
Dairesi, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin
“örgüt üyesi oldukları kanıtlanamamış olsa da,

örgüt talimatı doğrultusunda sokağa çıktıklarını” iddia edip verdiği cezayla ilgili itirazı,
protesto eylemini 'örgütün talimatı doğrultusunda yapılan etkinlik' olarak değerlendirerek
reddetti.

Cumartesi Anneleri yargılanıyor…

Kaybedilen yakınları için adalet ve hakikat
talebiyle yıllardır Galatasaray’da biraraya gelen
ve eylemin 700. haftası olan 25 Ağustos
2018’de Kaymakamlığın yasaklama kararıyla



gözaltına alınan Cumartesi Anneleri’ne açılan davanın ilk duruşması İstanbul 21. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. 46 kişinin yargılanmasına 12 Temmuz'da devam edilecek.

Demirtaş hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası

Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş’ın “Cumhurbaşkanına hakaret”
iddiasıyla Bakırköy 46. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yargılandığı davada 3 yıl 6 ay
hapis cezasına hükmedildi. Demirtaş, 2015
yılında Atatürk Havalimanı’nda verdiği demeç
nedeniyle yargılanıyordu.

Sosyal medya paylaşımına duruşmasız ceza

“Hırsızlığın haberini yapmak terör suçu, ileri
demokrasi öyle bir şey demek ki” şeklindeki
Facebook paylaşımını beğendiği için hakkında
Erdoğan’ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a
“hakaret” iddiasıyla dava açılan yurttaş,
mahkemeye dahi çıkmadan 8 ay 25 gün hapse
mahkum edildi. İstanbul 16. Asliye Ceza
Mahkemesi hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Çocuk parkına “örgüt propagandası”ndan
dava

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde,
Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında
kullanılan renkler ve görsellerde 'terör örgütü
propagandası' yapıldığı iddiasıyla belediye
kontrol mühendisi, inşaatı yapan firmanın
şantiye şefi ve peyzaj mimarı hakkında 7 yıl
6’şar aya kadar hapis istemiyle  dava açıldı.

“Man Adası belgeleri” bildirileri nedeniyle
ceza

Man adası belgelerini ve Erdoğan ailesinin
off-shore hesaplarını konu edinen bildiri
nedeniyle yargılanan Birleşik Haziran Hareketi
üyesi 9 kişi “Cumhurbaşkanına hakaret”
suçlamasıyla 11 ay 20’şer gün hapse mahkum
edildi. Karşıyaka 9. Asliye Ceza Mahkemesi,
bildiride yer alan “kökü Man Adasında olanlar”
ifadesini suç saydı.



Gazeteciye ilk duruşmada hapis cezası

Sosyal medya paylaşımları ve gizli tanık
beyanları gerekçe gösterilerek hakkında dava
açılan gazeteci Perihan Kaya; ilk duruşmada
“örgüt propagandası” iddiasıyla 1 yıl 3 ay
hapse mahkum edildi. Diyarbakır 10. Ağır
Ceza Mahkemesi cezayı, gazetecinin daha önce
benzer suç işlediğini gerekçe göstererek,
ertelemedi.

Madene karşı çıkan köylülere açılan dava

Ordu'nun Ünye İlçesi’nde bir maden şirketinin
yaptığı sondaj çalışmasını protesto eden
köylülere “mala zarar verme ve görevi
yaptırmamak” iddialarıyla açılan davanın
duruşması görüldü. “Toplantı ve Gösteri
Kanunu’na muhalefet” ile “örgütsel faaliyet”
gibi ek iddialarla da suçlanan köylülerin bir
sonraki duruşması 5 Temmuz’da görülecek.

Gazete ve kitaplar “örgüte yardım” suçunun
delili sayıldı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Ömer
Temel, Adana Newroz alanı girişinde üzerinde
taşıdığı Atılım gazetesi gerekçe gösterilerek
gözaltına alındı. Evinde yapılan aramanın
ardından, gazeteye ilave olarak kitaplar da
dosyasına eklenerek, çıkarıldığı Sulh Ceza
Hakimliği’nce “örgüte yardım” suçlamasıyla

tutuklandı.

Adalet isteyen Şenyaşar ailesine yine gözaltı

AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın
yakınları tarafından öldürülen iki çocuğu, eşi
ve tutuklu oğlu için adalet isteyen ve 17 gündür
Urfa Adliyesi önünde oturma eylemi yapan
Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar’a polis
müdahale etti. Anne ve oğlu bir kez daha
gözaltına alındı.



“Ankara Katliamı” protestosuna dava

“Ankara Katliamı”nın ardından Elazığ’da
düzenlenen protestoya katılan 3 kişiye
“Toplantı ve Gösteri Kanunu’na muhalefet”
iddiasıyla dava açıldı. İlk duruşması 5 Mayıs’ta
Elazığ 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülecek davanın iddianmesinde; “Barışa ses
ver, savaşa dur de”, “Katliamların hesabını
soracağız” sloganlarının “suç işlemeye tahrik”

olduğu öne sürüldü.

Erişim engeli

AKP milletvekili Tolga Ağar'ın cinsel
saldırısına uğradığı ve intihar ettiği iddia edilen
gazeteci Yeldana Kaharman ile ilgili haberlere
getirilen sansür ile ilgili haberler ve sosyal
medya paylaşımlarından oluşan 97 içerik daha
Elazığ 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından
erişime engellendi

Yazar Ruhi Karadağ havaalanında gözaltına
alındı

Gazeteci, yazar ve belgeselci Ruhi Karadağ,
annesinin rahatsızlığı nedeniyle Londra'dan
geldiği İstanbul’da havalimanında gözaltına
alındı. Yazdığı bir kitap nedeniyle “terör örgütü
propagandası” yapmakla suçlanan Karadağ,
yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

HDP Eş Genel Başkanı’na “Newroz”
soruşturması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar
hakkında, Diyarbakır’daki Newroz
kutlamalarında yaptığı konuşma gerekçesiyle
“örgüt propagandası” iddiasıyla soruşturma
açıldı.

Newroz bildirisine kapatma davası
gerekçesiyle yasak

Mardin’in Derik İlçesi Kaymakamlığı;
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP)
Newroz el ilanını, partiye kapatma davasının
açılmasını gerekçe göstererek, yasakladı.



Belediyenin İstanbul Sözleşmesi afişlerine
soruşturma

İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediye Başkanı
Semih Şahin hakkında belediyenin İstanbul
Sözleşmesi’yle ilgili hazırladığı afişler
nedeniyle soruşturma başlattı. Bakanlığa göre,
"İstanbul Sözleşmesi Kimden Korur?... Şiddete
meyilli herkesten korur" başlıklı afişler
“toplumun tüm kesimlerine hakaret içeriyor,
öğretmenleri ve polisi zan altında bırakıyor”...

Ahmet Sever Davası
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Basın Başdanışmanı olarak görev yaptığı döneme ilişkin
izlenimlerini aktardığı “İçimde Kalmasın/Tanıklığımdır” adlı kitabı nedeniyle gazeteci Ahmet
Sever’in “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlilerine hakaret” suçlamalarıyla yargılandığı
dava...

Mahkeme: İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dava 9 Eylül’e ertelendi.

İbrahim Karakaş Davası
Tutuklu Yeni Yaşam gazetesi çalışanı İbrahim Karakaş hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan
dava...

Mahkeme: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Karakaş’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, bir sonraki
duruşmayı 4 Mayıs’a erteledi.

Yeryüzü Sofraları Davası
2019 Ramazan ayının ilk günü Taksim’de Galatasaray Lisesi’nin önünde kurulmak istenen Yeryüzü
Sofrası nedeniyle ilahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık ve 8 kişi hakkında “polise mukavemet” ve
“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla açılan dava...

Mahkeme: İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dava 29 Haziran’a ertelendi.

Buse Söğütlü Davası
18 Mart 2019 tarihinde Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatların yargılandığı davaya
dair Gazete Yolculuk web sitesinde yayımlanan bir haberi kendi sosyal medya hesabı üzerinden
paylaşan gazeteci Buse Söğütlü hakkında “terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef göstermek”
suçlamasıyla açılan dava…

Mahkeme: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Duruşma 14 Nisan’a ertelendi.



Taylan Kulaçoğlu Davası
“İsimsizler Hareketi” adlı sosyal medya grubundaki paylaşımlar gerekçe gösterilerek tutuklanan ve
geçtiğimiz Aralık ayında görülen üçüncü duruşmada tahliye edilen Taylan Kulaçoğlu’nun “örgüt
propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Adli kontrol şartı kaldırıldı; dava 23 Haziran’a ertelendi.

Hatice Şahin Davası
9 Ekim 2018’de Diyarbakır’da yapılan operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılan Yeni Yaşam
gazetesi muhabiri Hatice Şahin hakkında; gazeteci olan meslektaşları ve haber kaynaklarıyla
yaptığı telefon görüşmeleri, gizli tanık ifadeleri, Diyarbakır-İstanbul uçak biletleri ve Demokratik
Toplum Kongresi (DTK) faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla açılan
dava…

Mahkeme: Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 28 Haziran’da görülecek.

Hayri Demir Davası
Gazeteci Hayri Demir’in “terör örgütü üyesi olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak”
iddiasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Duruşma 30 Haziran’a ertelendi.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Temel Demirer Davası
Yazar Temel Demirer hakkında 20 Temmuz 2017’de Kadıköy’de yapılan Suruç Katliamı
anmasında yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek “suçu ve suçluyu övmek” iddiasıyla açılan dava…

30 Mart Salı, İstanbul Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi

Nagehan Alçı Davası
Nagehan Alçı hakkında 15 Haziran 2018’de Haberturk.com.tr’de yayımlanan bir köşe yazısında,
dönemin İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Hakan Yalçınkaya’ya hakaret ettiği iddiasıyla
açılan dava...

31 Mart Çarşamba, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi

“FETÖ Medya Yapılanması” Davası
Kamuoyunda “FETÖ Medya yapılanması” davası olarak bilinen dosya kapsamında yargılanan
gazeteci ve medya çalışanlarından, haklarındaki mahkumiyet kararı Yargıtayca bozulan ve
aralarında Meydan gazetesi köşe yazarı sanatçı Atilla Taş’ın da bulunduğu 8 kişinin yeniden
yargılandığı dava…

31 Mart Çarşamba, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi

Gülcihan Şimşek Davası
Rosa Kadın Derneği’ne yönelik operasyonlarda tutuklanan Gülcihan Şimşek’in “örgüt üyeliği”
iddiasıyla yargılandığı dava…

31 Mart Çarşamba, Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi



İşkence Haberini Yapan Gazetecilere Açılan Dava
Van’da iki yurttaşın kolluk kuvvetlerince işkence görmesini haberleştirmelerinin ardından
tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur, Jinnews muhabiri
Şehriban Abi, gazeteci Nazan Sala ile birlikte MA muhabiri Zeynep Durgut’un “örgüt üyeliği”
iddiasıyla yargılandıkları dava…

2 Nisan Cuma,  Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Boğaziçi Protestolarına Açılan Dava
Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atadığı AKP’li Melih Bulu’ya karşı düzenlenen
protestolar kapsamında 2 Şubat’ta İstanbul Kadıköy’de düzenlenen eylemde gözaltına alınan 2’si
tutuklu 23 kişi hakkında; “görevi yaptırmamak için direnme”, “toplantı ve yürüyüşlere silah ve
benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma” ve “kanuna aykırı
toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlarından
açılan dava…

2 Nisan Cuma,  İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi

İdris Yayla Davası
2016 yılında kayyım operasyonlarına karşı Batman’da yapılan basın açıklaması nedeniyle
aralarında eylemi takip eden Jiyan Haber İmtiyaz Sahibi İdris Yayla’nın da bulunduğu 28 kişinin
“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet” suçlamasıyla yargılandığı dava…

2 Nisan Cuma, Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi

Ziya Çiçekçi Davası
Yeni Özgür Politika gazetesine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar gerekçe
gösterilerek, gazetenin Yazı İşleri Müdürü olduğu iddiasıyla gazeteci Ziya Çiçekçi hakkında “örgüt
propagandası” suçlamasıyla açılan dava…

2 Nisan Cuma, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi


