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Clooney Adalet Vakfı (Clooney Foundation for Justice) TrialWatch inisiyatifi,
Türkiye’de görülen, Ahmet Tuna Altınel’in ‘terör örgütü propagandası”
yapmakla suçlandığı davaya gözlemci olarak katılmıştır. Türkiye yetkilileri,
Fransa’da düzenlenen, Türk askerî birliklerinin Cizre ilçesine düzenledikleri
saldırıyı tartışmayı amaçlayan bir etkinliğe katılım çağrısında bulunduğu
sosyal medya gönderileri nedeniyle, Lyon-1 Üniversitesinde matematik
profesörü olarak görev yapmakta olan Sayın Altınel’i yargılamıştır. Sayın
Altınel’in beraati olumlu bir gelişme olmakla birlikte, bugün yayınlanan Adil
Yargılama Raporu, hukukî bir gerekçenin yokluğunda 80 gün boyunca
kendisini tutuklu yargılayan “Türkiye yetkililerinin Sayın Altınel’in özgürlük
hakkını ihlal ettiği” ve Sayın Altınel “gerçek ve makul bir şekilde doğruluğuna
inandığı bilgileri yayması nedeniyle” cezalandırılmış olduğundan “hukukî
süreçlerin kötüye kullanıldığı” ve kovuşturmanın “ceza davası süreçlerinin
kötüye kullanımı örüntüsüne uyduğu” sonuçlarına varmıştır.
Söz konusu dava, Türkiye’nin —bu davanın konusu olan Terörle Mücadele
Kanunu’nun 7. maddesi gibi— muğlak ve fazlaca geniş yorumlanabilen
cezai hükümleri süreklilik arz edecek biçimde, ifade ve meşru örgütlenme
hakkını yargılamak için kullandığı bir arka planda gerçekleşmiştir.
Sayın Altınel daha önce barış talebinde bulunan bir dilekçeye imza verdikleri
ve Türkiye hükümetinin eylemlerini kınadıkları için yargılanan ‘Barış
Akademisyenleri’ arasında da yer almış, dava sonucunda beraat etmiştir.
Raporda, “Sayın Altınel'in yakalanması ve tutuklanmasında gerekçe olarak
başvurulan olgular [insan hakları hukuku] kapsamında korunan insan
haklarının kullanımına karşılık gelen, yasaya uygun faaliyetlerden ibarettir”
sonucuna varılmıştır.
Sayın Altınel hakkındaki beraat kararı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi
tarafından da onamış olmasına rağmen, 2019 yılının Nisan ayında ülkeye
girerken el konmuş olan pasaportu yetkililerce hâlen kendisine iade
edilmemiştir. CFJ olarak Türkiye’ye ileride görülecek olan her türlü
‘terör örgütü propagandası’ davasının ifade özgürlüğü hakkıyla tutarlı
biçimde yürütülmesini sağlama ve Sayın Altınel hakkındaki beraat
kararına karşı temyiz yoluna başvurmama çağrısında bulunuyoruz.

ARKA PLAN
McGill Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör René Provost tarafından kaleme alınan Adil Yargılama
Raporu, davanın üç duruşmasına katılan TrialWatch’un gözlemlerinin yanı sıra dava dosyasında bulunan
evrakların incelenmesini temel almaktadır. Yukarıda betimlenen ihlallere ek olarak Balıkesir Valiliği
tarafından yapılan ve “akademisyen Ahmet T. A. isimli şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütü etkinliği organize
eden şahıs olduğu tespit edilmiştir” ifadelerini içeren basın açıklamasıyla Sayın Altınel’in masumiyet karinesi
hakkının da ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.
Raporun sonuç bölümünde belirtildiği üzere “Sayın Altınel'in yargılandığı davanın, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'nin hâlihazırda Türkiye'nin fiillerinin Sözleşme'yi ihlal ettiği yönünde karar vermiş olduğu bazı
diğer davalarla birçok açıdan örtüşmesi özellikle endişe vericidir.”
Davaya dair hukukî analizin tamamı ve verilen not hakkındaki açıklamalar için lütfen Adil Yargılama
Raporu’na bakınız.

CLOONEY ADALET VAKFI TRIALWATCH İNİSİYATİFİ HAKKINDA
Clooney Adalet Vakfı TrialWatch inisiyatifi; aralarında gazeteciler, kadınlar ve genç
kızlar, dinî azınlıklar, LGBTİ+ kişiler ve insan hakları savunucuları da bulunan, dünya
genelinde saldırılara maruz kalan kişilerin yargılandığı davaları gözlemleyerek adil
yargılama notu ile değerlendirir. TrialWatch bu verileri kullanarak mağdurları
savunmanın yanı sıra ulusal mahkemelerin uluslararası insan hakları standartlarına
uygunluğunu ölçen bir Küresel Adalet Sıralaması geliştirmektedir.

