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Basın Açıklaması 

 

Barış talebi suç olamaz! 

 

Son bir haftada hem barış bildirisini imzalamış oldukları için haklarında açılan davalarda 

akademisyen dostlarımıza peş peşe gelen mahkumiyet kararları, hem de Afrin’deki işgal 

operasyonuna karşı insan yaşamını savunan ve barışı dillendiren Boğaziçi Üniversitesi 

öğrencilerinin tutuklanması, Türkiye’de barıştan yana olmanın ateşten gömlek giymek anlamına 

geldiğini bir kez daha göstermiştir. 

 

Barış bildirisinin imzalandığı 2016 yılından itibaren YÖK eliyle yüzlerce akademisyeni 

soruşturmalarla taciz eden, işlerinden uzaklaştıran, KHK’ler ile kamu hizmetinden koparan, 

özlük haklarını elinden alan ve son süreçte “teröre” destek iddiasıyla muhalif kesimleri 

yargılayan rejim, baskıcı tutumunu biz akademisyenlere tahammülsüzlüğü ile sürdürmektedir. 

Yaşanan tüm bu olaylar, muhalif kim varsa hedef gösterilmesi ve olmayan suçların muhaliflere 

isnat edilmesi vesilesiyle gerçekleşmiştir. Ortada bir suç varsa, o suç, kaybettiği siyasi gücünü 

yeniden tesis etmenin yolunu ırkçı-milliyetçi tandanslı bir seferberlik atmosferi yaratmakta ve 

savaştan çekinmemekte bulan Erdoğan başkanlığındaki iktidarın binlerce insanın ölümüne 

neden olması ve şehirlerin yerle bir olmasına yol açmasıdır. 

 

Buna paralel olarak, Aralık 2017‘den beri süren Barış İçin Akademisyenler’in yargılanma 

sürecinde üçüncü celselere gelinmiş ve kararlar verilmeye başlanmıştır. İlk ceza kararları 23 

Şubat 2018’de çıkmış ve öncelikle 3 barış akademisyeni imzalarının arkasında durdukları, geri 

adım atmadıkları için 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Son bir haftada 9 akademisyen daha, 

açıklanan kararlarda pişmanlık göstermedikleri de vurgulanarak aynı cezaya çarptırılmışlardır. 

 

Barış için protesto hakkını kullanan onurlu ve cesur gençlerimizin, mahkemelerde 

savunmalarıyla ve direngen duruşlarıyla özgürlüğü savunan barış akademisyenlerinin, fikirleri 

nedeniyle tutsak olan tüm öğrenci, akademisyen, gazeteci, yazar, sanatçı, aktivist ve 

milletvekillerinin yanında olduğumuzu ve barış istemenin suç olmadığını bir kere daha 

vurguluyoruz. 
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