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KEREM ALTIPARMAK uzun yıllardır internet ve insan hakları alanında çalışan bir 
akademisyendir. Altıparmak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim 
üyesidir ve yıllardır insan hakları sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yapan bir 
insan hakları savunucusudur. Çok sayıda ulusal ve uluslararası makalenin yanında 
Altıparmak’ın, 50. Yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Başarı mı Hayal Kırıklığı 
mı? (2009), İşkenceyi Önlemede Ortak Akıl - Seçmeli Protokol ve Türkiye’de Ziyaret 
Pratiklerinin Değerlendirilmesi (2008 - Hülya Üçpınar ile birlikte), Zaman ve Aşımı: 
Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Kılıfını Kaldırmak (2016), Cezasızlıkla Mücadele El 
Kitabı (2016) adlı kitapları bulunmaktadır.

YAMAN AKDENİZ uzun yıllardır internet ve insan hakları alanında çalışan bir akade-
misyendir. Çok sayıda uluslararası makalenin yanında Akdeniz’in İnternette Çocuk 
Pornografisi ve Hukuk; Ulusal ve Uluslararası Etkiler adlı kitabı Haziran 2008’de 
Ashgate tarafından yayımlanmıştır. Yazarın ayrıca Kerem Altıparmak ile birlikte 
hazırladığı İnternete Girilmesi Yasaktır: Türkiye’de İnternet İçerik Düzenlemesi ve San-
süre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme isimli kitabı İmaj Yayınevi tarafından 2008’de, 
İnternette Irkçılık adlı kitabı 2010 yılı içinde Avrupa Konseyi tarafından, Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı için hazırladığı “İnternet’te İfade Özgürlüğü” raporu 
2011 içinde ve “İnternette Medya Özgürlüğü: AGİT İçin Bir Kılavuz” 2016 içinde 
AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Ofisi tarafından yayımlanmıştır.

Akdeniz & Altıparmak’ın birlikte 2014 yılı içinde Twitter’ın (B.No:2014/3986, 
03/04/2014) ve YouTube’un (B.No:2014/4705, 29/05/2014) Türkiye’den erişime 
engellenmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları başvurular Anayasa Mahke-
mesi tarafından başvurucuların ifade özgürlüğü ihlal edildiği gerekçesiyle lehlerine 
karara bağlanmıştır. Ayrıca, müvekkiller, TİB’in 2008-2010 yılları arasında uygula-
dığı Youtube erişim engelleme kararını AİHM’e taşımışlardır. Mahkeme kararında 
başvurucuların Sözleşme’nin 10. maddesi tarafından korunan ifade özgürlüğü hak-
ları ihlal edildiğine karar vermiştir (Cengiz, Akdeniz ve Altıparmak/Türkiye, B.No. 
48226/10, 14027/11, 01.12.2015). Ayrıca Akdeniz & Altıparmak, 2014 yılında 
Türkiye Yayıncılar Birliği Ödülü, 2015 yılında Halit Çelenk Hukuk Ödülü ve 2016 
yılında da Columbia Üniversitesi Global İfade Özgürlüğü Ödülü ve Türkiye Gazete-
ciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü ödülüne layık görülmüştür.
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TEŞEKKÜR

Bu kitaba yazılacak bir teşekkürün, başka kitaplara yazdı-
ğımız, yazacağımız teşekkürlerden farklı olması gerekiyor. 
Çünkü çoğu akademik çalışmada olandan farklı olarak biz 
bir kitap yazmaya karar verdik ve bu eser ortaya çıkmadı. 
Türkiye’nin içinde bulunduğu garip bir süreç bize bu kita-
bı yazdırdı. Kitapta ayrıntılı okuyacağınız üzere bu sürecin 
farklı aktörleri var. Bir kısmı bizzat akademinin parçası olan 
bu aktörlerin bir grubu, bu kitap içerisinde saptanan ağır 
ifade özgürlüğü ve akademik özgürlük ihlallerinin de fail-
leri. Bu gruba teşekkür edemiyoruz. Ancak bu kitabın, gir-
dikleri yanlış ve adaletsiz yoldan dönmelerine katkı sunma-
sını umuyoruz.

Kitabın yazılmasına vesile olan ikinci bir grup daha var. 
Bunlar kendilerini Barış İçin Akademisyenler olarak tanım-
layan ve bu kitabın tartışma konusu olan “Bu Suça Ortak Ol-
mayacağız” metnini imzalayan akademisyenler. İşte onlara 
büyük bir teşekkür borçluyuz. Bu kitabın yazılmasına vesile 
oldukları için değil şüphesiz. Olağanüstü bir baskı altında, 
çoğunlukla hukuki ama bazen de fiziksel saldırı altında ol-
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malarına rağmen akademinin onurunu korumak için bir yıl-
dır büyük sabır gerektiren bir mücadele verdikleri için. On-
ların bu mücadelesi, bu kitabın yazarlarına da hem ilham 
hem güç verdi. Meslektaşlarımızla dayanışma ve akademik 
özgürlüğü savunmak için yazdığımız hukuki mütalaalar ge-
lişti ve elinizdeki kitaba dönüştü.

Tabii bir de her kitapta söz konusu olan teşekkürleri 
unutmamak lazım. Yoldaşımız Feray Salman’a “biz yazdık-
larımızı kitap yapmak” istiyoruz dediğimizde, her zaman ol-
duğu gibi sözümüzü ikiletmedi. “Ben bir yolunu bulurum” 
dedi. Feray’a ve tabii ki İnsan Hakları Ortak Platformu’na 
ömür boyu teşekkür etmek zorunda kalabiliriz.

Kendisi de bir imzacı olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bil-
giler Fakültesi araştırma görevlilerinden Nisan Kuyucu, ki-
tabın son okumalarını yaptı, çok önemli yazım düzeltmele-
ri yaptı, tereddüde her düştüğümüzde TDK kaynaklı açıkla-
malarıyla tereddütlerimizi ortadan kaldırdı.

İletişim Yayınları’na ve özellikle Tanıl Bora’ya da ayrıca bir 
teşekkür göndermek gerekiyor. Hızlı bir şekilde kitabı ince-
leyip, yayınına karar verdikleri ve kitabın içeriği güncelken 
bekletmeden yayınladıkları için.

Her zaman olduğu gibi kusur ve eksikler ise yazarlara ait.
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GİRİŞ: OLAYLAR

Barış İçin Akademisyenler (https://barisicinakademisyen-
ler.net) inisiyatifi Kasım 2012 içinde “Kürt tutsakların yap-
tığı açlık grevleri sırasında bir araya gelip bir bildiri yayınla-
yan” bir grup akademisyenin başlattığı bir inisiyatiftir. Barış 
İçin Akademisyenler (BAK) kuruluş amacını da “hem çatış-
masızlık süreçleri hem barışı inşa ve toplumsallaştırma süreç-
leri konularında dünya genelindeki örnekleri inceleyerek aka-
demik bilgi üretmek ve bu bilgiyi hızlıca kamuoyunun ve ilgili-
lerin bilgisine sunmak” olarak belirlemiştir. Nisan 2013 için-
de yayınladıkları bir bildiri ile “Kürt sorununun bir an ev-
vel çözülmesi ve özgürlük ve adalet getirecek bir barışın in-
şa edilmesi”1 talebinde bulunan BAK, bu tarihten sonra da 
barış süreci ile ilgili olarak çok sayıda bildiri yayınlamıştır.2

BAK inisiyatifinin bu kitabın da konusu olan “Bu Suça Or-
tak Olmayacağız” başlıklı bildiri metni3 ise 11 Ocak 2016 ta-
rihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu tarihte 1128 akade-

1 https://barisicinakademisyenler.net/node/38
2 https://barisicinakademisyenler.net/duyurular
3 https://barisicinakademisyenler.net/node/62
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misyen tarafından imzalanmış olan ve 20 Ocak 2016 tarihi-
ne gelindiğinde 2212 akademisyenin imzasına ulaşan metin 
aşağıdaki şekildedir:

“Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça 
ortak olmayacağız!

Türkiye cumhuriyeti; vatandaşlarını Sur’da, Silvan’da, 
Nusaybin’de, Cizre’de, Silopi’de ve daha pek çok yerde haf-
talarca süren sokağa çıkma yasakları altında fiilen açlığa ve 
susuzluğa mahkûm etmekte, yerleşim yerlerine ancak bir 
savaşta kullanılacak ağır silahlarla saldırarak, yaşam hakkı, 
özgürlük ve güvenlik hakkı, işkence ve kötü muamele ya-
sağı başta olmak üzere anayasa ve taraf olduğu uluslarara-
sı sözleşmeler ile koruma altına alınmış olan hemen tüm 
hak ve özgürlükleri ihlal etmektedir.

Bu kasıtlı ve planlı kıyım Türkiye’nin kendi hukuku-
nun ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmala-
rın, uluslararası teamül hukukunun ve uluslararası huku-
kun emredici kurallarının da ağır bir ihlali niteliğindedir.

Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halk-
larına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli 
sürgün politikasından derhal vazgeçmesini, sokağa çıkma 
yasaklarının kaldırılmasını, gerçekleşen insan hakları ih-
lallerinin sorumlularının tespit edilerek cezalandırılmasını, 
yasağın uygulandığı yerde yaşayan vatandaşların uğradığı 
maddi ve manevi zararların tespit edilerek tazmin edilme-
sini, bu amaçla ulusal ve uluslararası bağımsız gözlemcile-
rin yıkım bölgelerinde giriş, gözlem ve raporlama yapması-
na izin verilmesini talep ediyoruz.

Müzakere koşullarının hazırlanmasını ve kalıcı bir barış 
için çözüm yollarının kurulmasını, hükümetin Kürt siyasi 
iradesinin taleplerini içeren bir yol haritasını oluşturması-
nı talep ediyoruz. Müzakere görüşmelerinde toplumun ge-
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niş kesimlerinden bağımsız gözlemcilerin bulunmasını ta-
lep ediyor ve bu gözlemciler arasında gönüllü olarak yer al-
mak istediğimizi beyan ediyoruz. siyasi iktidarın muhalefe-
ti bastırmaya yönelik tüm yaptırımlarına karşı çıkıyoruz.

Devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddete hemen şim-
di son vermesini talep ediyor, bu ülkenin akademisyen ve 
araştırmacıları olarak sessiz kalıp bu katliamın suç ortağı 
olmayacağımızı beyan ediyor, bu talebimiz yerine gelene 
kadar siyasi partiler, meclis ve uluslararası kamuoyu nez-
dinde temaslarımızı durmaksızın sürdüreceğimizi taahhüt 
ediyoruz.”

Bu metnin yayınlanmasından hemen sonra Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok hü-
kümet yetkilisinin imzacı akademisyenleri “terör destekçi-
si” olarak gösterdiğine tanık olunmuştur. Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak 12 Ocak 2016 tarihinde 
Türkiye’de bulunan büyükelçilere yönelik yaptığı bir konuş-
mada BAK Bildirisi ve imzacı akademisyenlere yönelik ola-
rak “Kendisine akademisyen diyen güruh devleti suçluyor” ve 
“bu aydın müsveddeleri, ne yazık ki kalkıp devletin bir katliam 
yaptığından bahsediyor. Ey aydın müsveddeleri siz karanlıksı-
nız, karanlık. Aydın falan değilsiniz. Sizler ne Güneydoğu’yu, 
ne Doğu’yu buraların adresini bilemeyecek kadar karanlıksınız 
ve cahilsiniz” diyerek “sözde aydınların ihanetiyle karşı karşı-
ya” kaldıklarını dile getirmiştir.4

14 Ocak 2016 tarihinde yaptığı bir başka konuşmada ise 
imzacı akademisyenlere ilişkin olarak “Kendilerine ‘akade-
misyen’ diyen bu kitlenin tamamı yalandan, saptırmadan, pro-
pagandadan oluşan terör örgütünün dilini, üslubunu kamuo-
yuna dayatmasıdır. Terör örgütü adına elinize silah alıp kur-
şun sıkmanızla, onun propagandasını yapmanız arasında hiç-
4 http://bianet.org/bianet/toplum/171012-erdogan-dan-akademisyenlere-ey-ay-

din-musveddeleri
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bir fark yoktur. Bunun düşünce ve ifade özgürlüğüyle bir ilgi-
si kesinlikle bulunmuyor”5 diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 
15 Ocak 2016 tarihinde ise “kalkıp da kapkara bir bildiri ya-
yınlayıp, o katliamların altına imzayı koyan akademisyenleri 
özellikle tekrar kınıyorum, şiddetle kınıyorum” ifadesiyle im-
zacıları “kapkaranlık insanlar” olarak tanımlamakla kalma-
mış; imzacı akademisyenler için “Bunlar zalimdir, alçaktır 
çünkü zalimlerle birlikte olanlar zalimdir. ... Bütün yargı ma-
kamlarını, üniversitelerin senatolarını Anayasamız ve yasala-
ra ters bu hareketleri sebebiyle, dün yaptığım konuşmada göre-
ve davet ettim, atılması gereken adımların sür’atle atılması ge-
rektiğini... onlar da aynı suçu işlemişlerdir”6 diyerek gereği-
nin yapılması için tüm yetkilileri göreve davet talimatı ver-
diğini açıklamıştır. Erdoğan, 20 Ocak 2016 tarihinde yaptı-
ğı “terör örgütünün kamu görevlilerine saldırmasına kendin-
ce akademik, siyasi fetva veren sivillerin öldürülmesini ‘yap-
masa iyi olur’ diye karşılayan bu zihniyetten açık söylüyorum 
tiksiniyorum”7 şeklindeki açıklamayla imzacı akademisyen-
lere yönelik ifadelerine devam etmiştir.

Cumhurbaşkanı’nın ilk açıklamasının hemen ardından, 
12 Ocak 2016 tarihinde Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Ge-
nel Kurulu bir yazılı açıklama yaparak hukuk çerçevesinde 
gerekenlerin yapılacağını belirtmiş ve “Bir grup akademisyen 
tarafından yayımlanan devletimizin, Güneydoğu’da sürmekte 
olan teröre karşı mücadelesini ‘katliam ve kıyım’ olarak nitele-
yen bildiri, tüm akademi camiasını zan altında bırakmaktadır. 
Teröre destek veren kişinin mesleği ve statüsü hiçbir demokra-
tik ülkede kişiye imtiyaz sağlamaz, teröre destekçiliği hiçbir 
şekilde hafife alınamaz. Teröre destek veren bu bildiri, akade-

5 http://www.imctv.com.tr/cumhurbaskani-erdogandan-akademisyenlere-ye-
niden-elestiri/

6 http://www.hurriyet.com.tr/erdogandan-akademisyenler-bildirisine-sert-soz-
ler-40040876

7 http://www.hurriyet.com.tr/akademisyenlere-tiksiniyorum-40043131
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mik özgürlük ile bağdaştırılamaz. Vatandaşlarımızın güvenli-
ğini sağlamak devletin en temel görevidir” demiştir.8

Bu çerçevede hızla imzacı akademisyenler hakkında üni-
versiteler tarafından disiplin soruşturmaları açılmaya baş-
lanmıştır. Akademisyenlerin bir kısmı açılan soruşturmala-
rı takiben görevinden uzaklaştırılırken, bir kısmı ise çalış-
tıkları vakıf ve devlet üniversiteleri tarafından işten çıkar-
tılmıştır. Bu sırada yurt dışında bulunan öğretim elemanla-
rı ise haklarındaki soruşturmalara dayanılarak üniversitele-
rine geri çağrılmıştır.

Üniversitelerde açılan idari soruşturmaların yanı sıra, 
Cumhuriyet Başsavcılıkları çeşitli illerde ceza soruşturmala-
rı başlatmıştır. Bu soruşturmalara istinaden bir kısım akade-
misyen gözaltına alınmış ve ifade vermek zorunda kalmıştır. 
Akademisyenler Esra Mungan, Muzaffer Kaya, Kıvanç Ersoy 
ve Meral Camcı ise tutuklanmış ve haklarında Terörle Mü-
cadele Kanunu’nun (TMK) 7/2 maddesinde yer alan “terör 
propagandası yapmak” suçundan iddianame hazırlanmıştır.

15 Temmuz 2016 akşamı gerçekleşen ve 240 kişinin ölü-
müne ve binlerce kişinin de yaralanmasına yol açan dar-
be girişimi sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 21 
Temmuz 2016 günü Olağanüstü Hal ilan edilmesine karar 
vermiştir. Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Ba-
kanlar Kurulu’nun 2016/9064 sayılı kararıyla olağanüstü hal 
ilan edilmiştir. 21.7.2016 tarihinden itibaren 90 gün olarak 
belirlenen olağanüstü hal süresi, 19 Ekim 2016 tarihinden 
itibaren başlamak üzere 90 gün uzatılmıştır.

Olağanüstü Hal döneminde 1 Eylül 2016 gün ve 29818 
(Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 672 sayılı ka-
nun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 2. maddesi uyarınca 
2346 öğretim elemanı kamu görevinden çıkarılmıştır. Ben-

8 Bkz. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/21236927/Akademisyenlerin_
Bildirisi_Uzerine_YOK_Genel_Kurul_Basin_Aciklamasi.pdf/
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zer şekilde, 29 Ekim 2016 gün ve 29872 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan 675 Sayılı KHK’nin 1. maddesi uyarın-
ca 1267 akademisyen ve 22 Kasım 2016 gün ve 29896 sayı-
lı Resmî Gazete’de yayımlanan 677 Sayılı KHK’nin 1. mad-
desi uyarınca 242 akademisyen daha kamu görevinden çıka-
rıldı. Son olarak bu kitabın tamamlanmasından hemen önce 
6 Ocak 2017 gün ve 29949 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan 679 Sayılı KHK’nin 1. maddesiyle kamu görevinden çı-
karılan akademisyen sayısı ise 42’dir. Hiçbir soruşturma ya-
pılmaksızın, alelacele hazırlanan listelerle kamu görevinden 
çıkartılan ve doğrudan veya dolaylı olarak kamu hizmetin-
de çalışmaları engellenen 4486 öğretim elemanının 120’sini 
BAK metnini imzalayan öğretim elamanları oluşturmaktadır.

02.12.2016 tarihi itibarıyla imzacı akademisyenler hak-
kında uygulanan yaptırımlar şu şekildedir:9

Barış İçin Akademisyenlere Yönelik Hak İhlalleri

Kamu Vakıf Toplam

İşten Çıkarma/Kamu görevinden çıkartma 152 34 186

İstifa 9 7 16

Zorla Emekli Etme 3 1 4

Disiplin Soruşturması 428 63 491

“Üniversite Öğretim Mesleğinden veya Kamu Görevinden 
Çıkarma” talebiyle YÖK’e gönderilen dosyalar 103 5 108

Görevden Uzaklaştırma 68 11 79

İdari Görevden Alınma 3 4 7

Gözaltı 52 3 55

Tutukluluk 2 2 4*

(*) Barış Bildirisi imzacılarından 120’si kamu görevinden ihraç edilirken 1 doktora öğrencisi MEB 
personeli öğretmen de kamu görevinden uzaklaştırılmıştır. En az 63 ÖYP’li imzacı, yapılan usül 
ve esas değişiklikleri sonucunda ve KHK’ler ile hak ihlallerine uğratılmıştır. 3 akademisyen 40 
gün ve 1 akademisyen 22 gün tutuklu kaldıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tahliye 
edilmiştir.

9 https://barisicinakademisyenler.net/node/314 Son güncelleme 11.01.2017.


