
BASIN AÇIKLAMASI 
İnsan hakları savunucusu Günal Kurşun adil yargılanmalı 
  
Sığınmacı Politikaları Sözcüsü ve İnsan Hakları Komisyonu vekil üyesi Luise Amts-
berg, insan hakları savunucusu Profesör Dr. Günal Kurşun hakkında bugün Türkiye’-
de başlayan davayla ilgili olarak yaptığı açıklamada aşağıdaki görüşlere yer vermiştir: 
  
Günal Kurşun için endişe duyuyoruz. Çalışmalarıyla önemli katkılarda bulunmuş olan 
bir insan hakları savunucusuna karşı, terörizm şüphesiyle açılan bu dava, şahsi gö-
rüşüme göre bu alanda alarm zilleri çaldığını göstermektedir. Alman Federal Meclisi’-
nin “Parlamenterler Parlamenterleri Koruyor” başlığını taşıyan programı çerçevesin-
de, Sayın Dr. Kurşun’un himayesini üstlenmiş bulunmaktayım ve bugün Adana’da gö-
rülmeye başlayacak olan davayı çok yakından takip edeceğim. Günal Kurşun’un ark-
adaşları ve mücadelesinin destekçileri olarak hukuk devleti normları çerçevesinde 
yürütülecek adil bir yargılama bekliyoruz. 
  
Sayın Kurşun, 2016 Ekim ayı sonunda yayımlanan 675 No’lu Kanun Hükmünde Kar-
arname ile, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin ihraç edildiği tarihe kadar, Adana Çukuro-
va Üniversitesi’nde hukuk profesörü olarak çalışmıştı. Kendisi böylece, engellenen 
darbe girişiminden bu yana devlet kurumlarından atılan 143.000 kişiden birisi olmuş-
tur. 22 Mayıs 2017 tarihinden bu yana, Adana’da kendisi hakkında açılan dava sür-
mektedir. Bu dava iddianamesinde kendisine resmi olarak yöneltilen suç, “terör ör-
gütüne” üyeliktir, ayrıca “basın açıklamalarında ve köşe yazılarında propaganda 
yapmak” ile suçlanmıştır. İsnat edilen bu suça dayanak olarak, Türkiye’de darbe gi-
rişiminden bu yana kapatılan yaklaşık 150 medya kuruluşundan biri olan “Today's 
Zaman” gazetesine yazdığı köşe yazıları gösterilmektedir. 
  
Sayın Kurşun’a karşı açılan dava, basın ve düşünce özgürlüğünün kullanılması hak-
kıyla bariz bir şekilde çelişmektedir. Basın ve düşünce özgürlüğü, İnsan Hakları ve 
Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi) v.d. sözleşmeler aracılığıyla Türkiye’de de yürürlükte olan bir yasal haktır; buna 
rağmen, Erdoğan Hükümeti bu hakkı giderek daha güçlü bir şekilde ayaklar altına 
almaktadır. 
  
Sayın Kurşun, uzun yıllar boyunca insan hakları savunucusu olarak yararlı çalış-
malarda bulunmuştur. Kendisi, Amnesty İnternational (Ululslararası Af Örgütü) Tür-
kiye Seksiyonu’nun kurucusu ve üyesi, ayrıca “Human Rights Agenda Association“un 
(HRAA, Insan Hakları Gűndemi Derneği) Genel Başkanı’dır. 

Luise Amtsberg 
Mitglied des Deutschen Bundestages

Bundestag 
Postanschrift: 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Tel: (030) 227-73052 
Fax: (030) 227-76051 
Email: luise.amtsberg@bundestag.de 
Hausanschrift: 
Dorotheenstraße 101 
10117 Berlin



  
Yeşiller olarak, demokrasi ve insan hakları mücadelesinde büyük bir cesaret örneği 
gösteren Türkiye sivil toplumunun yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Sayın 
Profesör Kurşun’un üniversiteden ihraç edilmesinden ve ayrıca kendisine karşı dava 
açılmasından dolayı derin kaygı duyuyor ve bütün sorumlulara, kendisine siyasi saik-
lerle yöneltildiği bariz olan suçlamaları geri çekmeleri için çağrıda bulunuyoruz. 
Başarısız darbe girişimden bu yana her beş hakim ve savcıdan birinin ihraç edilmiş 
ve malvarlıklarının dondurulmuş olduğu gerçeğine rağmen, Türk yargısının bağımsız 
hareket edeceğini umuyoruz. 
 


