
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 17/21, 30 Nisan 2021)
Geçen hafta neler oldu?

● Türkiye haftaya, 24 Nisan 1915 olaylarının yıldönümünde, ABD Başkanı Joe
Biden’ın açıklamasında “soykırım” ifadesini kullanması tartışmalarıyla başladı.
Muhalefetin büyük çoğunluğu Biden’ın açıklamasına sert tepkiler verirken,; 2 günün
ardından konuyu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutedil bir açıklamayı
yapmayı tercih etti. 1915’te yaşananları “soykırım” kabul ettiğini ifade eden HDP ve
yurttaşlar ise ülkenin geri kalanı tarafından tehdit ve hakaretlere muhatap edilmeye,
hedef gösterilmeye devam ediyor. HDP’li Ermeni milletvekili Garo Paylan, bağımsız
milletvekili Ümit Özdağ tarafından “atalarıyla aynı kaderi paylaşmakla” tehdit edildi.

● Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında salgınla mücadele kapsamında “tam
kapanma” kararı alındı. İnşaat sektörü, lojistik, gıda gibi sektörlerde çalışanlar,
adliyeler, camiler ve turistler 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerini kapsayacak kapanmanın
dışında tutuldu. Kapanma boyunca alkol satışı da yasak! TESK Başkanı Bendevi
Palandöken ve çok sayıda hukukçu yasağın hiçbir hukuki karşılığı olmadığını söyledi.
Hukuksuz karar, Erdoğan’ın islami ajandasının, fırsat bu fırsat girişimciliğinin bir
adımı olarak yorumlanıyor. Ekonomik krizin faturasını ödemeye devam eden
yurttaşlara herhangi bir devlet desteği ise açıklanmadı. Açıklama yapan Merkez
Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 2021 yıl sonu enflasyon rakamını %12,2 olarak
güncellediklerini duyurdu.

● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “iki ay aşı yok” dedi. Önce Rusya üretimi Sputnik V
aşısının Türkiye’de üretilmesi için anlaşmaya varıldığı söylense de, bu açıklama 50
milyon doz satın alınması için anlaşıldığı yönünde tekzip edildi. Bu aşıların da yaz
aylarında Türkiye’ye teslim edilmesi bekleniyor.

● İktidarın dağı taşı, yeşili talanı sürüyor… Dünyada en fazla devlet ihalesi ve kaynağı
kullanan şirketler arasında yer alan Cengiz Holding’in Rize-Artvin Havalimanı dolgu
sahası için yine Rize’nin İkizdere ilçesinde taş ocağı işletme girişimi, bölge halkının
direnişi ile karşılaştı. Hafta boyunca jandarma ocak inşaatına karşı çıkanlara
müdahale etti, iş makinalarını korumaya aldı. Yargı kararı beklenirken, inşaatın
kapanma süresince hız kazanacağından endişe ediliyor.

● Gezi Parkı'nda yurtdışında bulunan sanıkların yargılandığı davanın, tutuklu tek sanık
olan Osman Kavala'nın da içinde bulunduğu ana dava dosyasıyla birleştirilmesine
karar verildi. İlk duruşma 21 Mayıs'ta yapılacak.

● Avrupa Konseyi bünyesindeki Gazeteciliğin Korunması ve Geliştirilmesi
Platformu’nun hazırladığı raporda; Türkiye’de ana akım medyanın büyük bir kısmının
hükümet kontrolünde olduğu, medya düzenleme kurumlarının bağımsız medya
üzerine baskı oluşturmak için "araçsallaştırıldığı", bağımsız yayıncılara yönelik
tehditlerini son dönemde artırdığı vurgulandı.

● Emniyet Genel Müdürlüğü, eylemler sırasında ses ve görüntü alınmasını yasaklayan
bir genelge çıkardı. Genelgede, eylemler sırasında polislerin görüntülerini ya da

https://www.birgun.net/haber/imf-raporu-turkiye-pandemide-halkina-en-az-destek-veren-ulkeler-arasinda-342761
https://rm.coe.int/final-version-annual-report-2021-en-wanted-real-action-for-media-freed/1680a2440e


seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılması talimatı
verildi.

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…

Kobani olayları davası başladı
Eski Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş
ile Figen Yüksekdağ’ın da aralarında
bulunduğu 28’i tutuklu 108 HDP’li siyasetçinin
yargılandığı “Kobani Davası”nın ilk duruşması
Sincan Cezaevi’ndeki duruşma salonunda
görüldü. Duruşmaya, HDP'lilerle basın
arasında oluşturulan polis kalkanı damga
vurdu. Avukatların reddi hakim taleplerini

kabul etmeyen Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı 18 Mayıs’a erteledi.

Yargıtay çArşı Davası kararını bozdu
Yargıtay, Gezi Parkı eylemleri gerekçe
gösterilerek yargılanıp beraat eden Beşiktaş
taraftar grubu çArşı üyesi 35 kişi hakkındaki
kararı 6 yıl sonra bozdu. Cumhurbaşkanlığı’nın
davadan haberdar edilmemesi, karara gerekçe
gösterildi. Ayrıca, sanıkları arasında tutuklu iş
insanı ve hak savunucu Osman Kavala’nın da

bulunduğu ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gezi Davası Ana davasıyla, bu
dava arasında irtibat bulunduğunu öne sürüldü.

İkizdere tabiat eylemleri
Rize İkizdere’deki İşkencedere Vadisi’ne
Cengiz İnşaat tarafından taş ocağı açılmasına
karşı direnişte olan yurttaşlara müdahale eden
jandarma, 15 kişiyi gözaltına aldı. Pandemi
gerekçesiyle ilan edilen sokağa çıkma
kısıtlamasını fırsat bilen şirket, vadiye
jandarma eşliğinde iş makinelerini sokmuş, taş

https://youtu.be/PZTGJ1E_qo8
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


ocağına karşı 1 aydan beri direnen yöre halkı nöbet eylemi başlatmıştı.

HDP açıklamasına müdahale
“Kobani Davası”na ilişkin İstanbul İl Binası
önünde açıklama yapmak isteyen HDP’lilere
polis saldırdı. İlk olarak parti binasının
bulunduğu sokağı, ardından da parti binasının
kapısını kapatan polis, içeriden dışarıya
kimsenin çıkmasına izin vermedi. Aralarında
Mezopotamya Ajansı muhabiri Enes Sezgin ve
Artı TV kameramanı Bilal Meyveci’nin de
bulunduğu çok sayıda kişi darp edilerek
gözaltına alındı.

AYM kararı sonrası polis şiddetine açılan
dava
2015 yılında bir öğrenci protestosunu takip
eden gazeteci Beyza Kural’ı “hiçbir şey eskisi
gibi değil artık, öğreteceğiz size” diyerek tehdit
edip gözaltına almaya çalışan 3 polis hakkında
İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava
açıldı. AYM’nin verdiği ihlal kararı sonrası,
olaydan 5,5 yıl sonra açılan davada “kamu

gücü kullanılarak çalışma hürriyetini ihlal etmek” ile suçlanan polisler, 23 Haziran’da
yargılanmaya başlayacak.

Birgün’e hem ceza hem dava
Türkiye Wushu Federasyonu’nda yaşanan
skandallarla ilgili yayınlanan haberler
nedeniyle Birgün gazetesi editörü Eren Tutel’e
“kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla dava
açıldı. İlk duruşma 30 Eylül’de İstanbul 2.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Öte
yandan Basın İlan Kurumu da, “Yasa
tanımayan federasyon” başlıklı haber nedeniyle

gazeteye 3 gün ilan kesme cezası verdi.

Diyarbakır Barosu’na 24 Nisan
soruşturması
Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu’nun “24
Nisan Ermeni Soykırımı”nın yıldönümünde
yayınladığı açıklamayla ilgili “Türk Milletini,
Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum
ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla
soruşturma başlatıldı.

https://www.dusun-think.net/haberler/aym-karari-sonrasi-polis-siddetine-acilan-dava/
https://www.dusun-think.net/haberler/aym-karari-sonrasi-polis-siddetine-acilan-dava/


Demirtaş’ın 4 yıl 8 ay hapis cezası onandı
Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş'ın, 2013 İstanbul Newrozunda yaptığı
konuşma nedeniyle İstanbul 26. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılandığı davada
çarptırıldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası, Yargıtayca
onandı.

Üç akademisyene idari ceza
Marmara Üniversitesi, pandemi döneminde
getirilen sınav ve notlandırma sistemini sosyal
medya paylaşımlarıyla eleştiren 3 öğretim
görevlisine “genel ahlak ve edep dışı tutum ve
davranışlarda bulundukları” iddiasıyla disiplin
cezası verdi.

Gergerlioğlu için adalet nöbeti iddianamesi
Milletvekilliği düşürüldükten sonra tutuklanan
HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki “adalet
nöbeti” eylemi nedeniyle “kamu görevini
usulsüz üstlenme” ve “işyeri dokunulmazlığını
ihlal” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
İddianamede, Gergerlioğlu’nun 5 yıla kadar
hapsi isteniyor.

Kayyım protestolarına açılan dava
Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir
belediyelerine kayyım atanmasınının ardından,
20 Ağustos 2019’da Mardin’de düzenlenen
protestoda gözaltına alınan 5’i gazeteci 8 kişi
hakkında, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması
görüldü. Mardin 1. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülen davaya 13 Ekim’de

devam edilecek.

Tik Tok paylaşımına gözaltı
23 yaşında iki genç Tik Tok’ta paylaştıkları
“Türk Pasaportunun kullanım alanları” isimli
video nedeniyle gözaltına alındılar, yurtdışına
çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldılar. Gençlerin çektiği videoda Türkiye
Pasaportu’nun fırın eldiveni, bardak altlığı
olarak kullanılması “Devletin egemenlik



alametlerini aşağılamak” suçlamasına konu edildi.

Bülent Şık beraat etti
Gıda Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık’a
Sağlık Bakanlığı'nın kanser verilerini
kamuoyuyla paylaştığı gerekçesiyle verilen 1
yıl 3 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye
Mahkemesi 13. Ceza Dairesi tarafından
bozuldu. İstinaf mahkemesi, açıklanan raporun
gizli belge olmadığını belirterek Şık’ın
beraatine karar verdi.

Av. Bolaç soruşturmasında takipsizlik kararı
Avukat Efkan Bolaç’a sosyal medya
paylaşımları nedeniyle “örgüt propagandası” ve
“suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarıyla açılan
soruşturmada, kovuşturmaya yer yok kararı
verildi. Kararda, Anayasa ve Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’ndeki ifade özgürlüğü
tanımlarına vurgu yapıldı.

İşçiler için gıyabi cenaze namazına izin yok
Salgın boyunca yaşamını yitiren işçilerin
durumuna dikkat çekmek isteyen Emek ve
Adalet Platformu üyelerinin Üsküdar
Meydanı’nda yapmak istedikleri basın
açıklamasına polis müdahale etti, 12 kişi
gözaltına alındı. Platform üyelerinin, İstanbul
Şakir Paşa Camii’nde hayatını kaybeden işçiler

için gıyabi cenaze namazı kılmalarına da polis engel oldu.

Haftanın RTÜK cezaları
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) iki
haber programı ve bir dizi nedeniyle Kanal
D’ye idari para cezası verdi. KRT’de
yayınlanan ‘Şimdiki Zaman’ programında CHP
Grup Başkan Vekili Engin Altay’ın “Erdoğan
ve Menderes kıyasına dair sözleri”; TELE1’de
yayınlanan ‘Ankara Rüzgarı’ programına

konuk olan Rifat Serdaroğlu’nun AKP’ye ilişkin sözleri de cezalara gerekçe edildi.

İşçilerin 1 Mayıs açıklamasına müdahale
Sendikalı oldukları için işten çıkarılan Sinbo ve
SML işçilerinin 1 Mayıs’ın yasaklanmasına
ilişkin İstanbul Avcılar’daki fabrika önünde
yapmak istedikleri basın açıklamasına polis
müdahale etti. Aralarında eylemi takip eden
gazetecilerin de olduğu 33 kişi gözaltına alındı.



Ankara ve İzmir'de 1 Mayıs kutlamalarına
polis müdahalesi
Sendikalar ve meslek örgütleri birçok ilde
pandemi nedeniyle ilan edilen “kapanma”
öncesinde valiliklerin yasaklama kararlarına
rağmen 1 Mayıs’ı kutlarken, Ankara ve
İzmir’de eylemcilere polis müdahale etti. Çok
sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaftancıoğlu, Erdoğan’a tazminat ödeyecek
Büyükçekmece (İstanbul) 6. Asliye Hukuk
Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı
Kaftancıoğlu’nun Twitter’dan yaptığı
paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
hakaret ettiğine karar vererek, 56 bin lira
manevi tazminat ödemesine hükmetti.

AYM: “Gezi”deki polis şiddeti
soruşturulsun
Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi direnişinde
gaz fişeğiyle yaralanan Erdal Sarıkaya’nın
başvurusunda polislere soruşturma izni bile
verilmemesinin işkence yasağının ihlali
olduğuna hükmetti, soruşturma açılması için
dosyanın savcılığa gönderilmesine karar
verildi.

AYM’den trans vatandaşın başvurusunda
ihlal kararı
Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemenin trans
bireyin isim değişikliği başvurusunda “cinsiyet
uyum ameliyatı” şartı aramasının, özel hayata
saygı hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

Durket Süren Davası
Gazeteci Durket Süren’in “örgüte bilerek isteyerek yardım” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla
yargılandığı dava…

Mahkeme: Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Duruşma 20 Eylül’e ertelendi.



Kobani Davası
Aralarında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile HDP'li eski
milletvekillerinin de olduğu 108 kişinin 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle
yargılandıkları dava…

Mahkeme: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi (Sincan Cezaevi duruşma salonu)
Duruşma Sonucu: Duruşma 18 Mayıs’a ertelendi.

Gezi Davası
Gezi Parkı eylemlerine yönelik açılan davanın sonucunda dosyaları ayrılan, aralarında gazeteci Can
Dündar‘ın da bulunduğu 7 kişinin “hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmayı
engellemeye teşebbüs”ten yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Yargılanan isimler arasında firari durumdaki Can Dündar, Memet Ali Alabora
ve Ayşe Pınar Alabora'nın bulunduğu 7 sanıklı Gezi Parkı Davası, Osman Kavala'nın da sanıkları
arasında bulunduğu ana dava dosyasıyla birleştirildi. İlk duruşma 21 Mayıs’ta...

Vedat Dağ Davası
HDP Diyarbakır İl Örgütü’nün Basın Danışmanı Vedat Dağ’ın haber takibini yaptığı HDP
etkinliklerine katılması, etkinlikleri sosyal medya hesabından paylaşması ve gizli tanık ifadeleri
gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 6 Ekim’e erteledi.

Las Tesis Eylemine Açılan Dava
Kadına yönelik şiddete karşı Şili’den başlayarak dünya geneline yayılan “Las Tesis” eylemleri
kapsamında 15 Aralık 2019 günü İzmir'de düzenlenen gösteri nedeniyle 24 kadın hakkında TCK
301. madde ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla
açılan dava...

Mahkeme: İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 19 Ekim’de görülecek.

ODTÜ Onur Yürüyüşü Davası
10 Mayıs 2019’da düzenlenen ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde polis şiddetiyle gözaltına
alınan 18 öğrenci ve 1 akademisyenin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet” ve  “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılandıkları dava…

Mahkeme: Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bülten yayına hazırladığı sırada duruşmayla ilgili gelişmelere henüz
ulaşılamamıştı.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

İsmail Çoban Davası
KHK ile kapatılan Azadiya Welat gazetesinde 2013 yılında yayımlanan 15 haber ve yazı nedeniyle
“örgüt propagandası”ndan 5 yıl hapse mahkum edilen, ancak istinaf mahkemesinin bozma kararı
sonrası yeniden yargılanan gazetenin eski Yazı İşleri Müdürü İsmail Çoban’ın davası…

4 Mayıs Salı, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi

KCK Avukatlar Davası
45 avukatın “örgüt yöneticiliği” ve “örgüt üyeliği” iddialarıyla yargılandığı dava...

4 Mayıs Salı, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi



Rojhat Doğru Davası
Gelî Kurdistan TV eski kameramanı Rojhat Doğru hakkında “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü
bozmak”, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla açılan dava...

4 Mayıs Salı, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi

Rüstem Batum Davası
Gazeteci Rüstem Batum hakkında, 2016 ve 2018 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları gerekçe
gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla açılan
dava...

4 Mayıs Salı, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi

Sedef Özdemir Davası
Tutuklu yakınlarının, açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla, 23 Nisan 2019 tarihinde Batman M
Tipi Kapalı Cezaevi önünde yapmak istediği basın açıklamasına müdahale eden polislerce gözaltına
alınan ve aralarında eylemi takip eden Jiyanhaber muhabiri Sedef Özdemir’in de bulunduğu 24 kişi
hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla açılan
dava…

4 Mayıs Salı, Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi

Mustafa Sönmez Davası
2015 ve 2016 yıllarında yaptığı 3 Twitter paylaşımı gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına
hakaret” ile suçlanan iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in yargılandığı dava…

5 Mayıs Çarşamba, İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi

RedHack Davası
RedHack’in yayınladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait mailleri haber
yaptıkları için “terör örgütü propagandası yapmak”, “bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri
yok etme veya değiştirme”, “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunma” ve
“örgüt üyeliği” ile suçlanan gazeteciler Tunca Öğreten, Mahir Kanaat, Derya Okatan, Ömer Çelik,
Eray Sargın ve Metin Yoksu’nun yargılandığı dava…

5 Mayıs Çarşamba, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi

Hayko Bağdat Davası
Gazeteci Hayko Bağdat hakkında; “Özgürüz” adlı internet haber sitesinde 14 Nisan 2017 tarihinde
yayınlanan “Erdoğan hakkında son yazım” başlıklı bir yazısı ve 4 ayrı sosyal medya paylaşımı
gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla
açılan dava…

5 Mayıs Çarşamba, İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi

Hozan Cane Davası
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla yargılanarak 6 yıl 3 ay hapis
cezasına çarptırılan Kürt sanatçı Hozan Cane’nin, Yargıtay’ın bozma kararı sonrası, bu sefer
“örgüte yardım” suçlamasıyla yeniden görülen davası....

5 Mayıs Çarşamba, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Ali Sönmez Kayar Davası
Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Ali Sönmez Kayar’ın “örgüt üyeliği” suçlamasıyla
yargılandığı dava...

6 Mayıs Perşembe, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi

Özgür Gündem Nöbetçi Yayın Yönetmenleri Davası



Haklarındaki beraat kararları istinaftan dönen Özgür Gündem Nöbetçi Yayın Yönetmenleri Şebnem
Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin’in yeniden yargılandıkları dava...

6 Mayıs Perşembe, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Dilan Kortak’ın Cenazesine Katılanlara Açılan Dava
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde 3 Aralık 2015 tarihinde, ev baskınında polis tarafından öldürülen
Dilan Kortak’ın cenaze törenine katılan ve aralarında baba İbrahim Kortak’ın da olduğu 25 kişi
hakkında “örgüt üyeliği ve propaganda” iddiasıyla açılan dava…

7 Mayıs Cuma, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Gazeteci Burhan Ekinci Davası
7 Twitter paylaşımı gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı
dava...

7 Mayıs Cuma, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi


