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BASINA VE KAMUOYUNA

6 Ocak 2017 tarihli 679 sayılı KHK ile İzmir Ege Üniversitesi'nde  Eğitim Sen Üyesi
7, TTB ve  SES üyesi 2 hocamız keyfi ve hukuksuz bir biçimde kamu görevinden
çıkarıldı. 

Bu gün yeniden görüyoruz ki,  hemen 15 Temmuz ardından ilan edilen OHAL'e
ilişkin söylediklerimiz doğruluğunu korumaktadır. OHAL, Türkiye'de hukukun yok
edilmesi,  demokrasinin  bitirilmesi,  muhalif  her  kesimin  susturulmasına  hizmet
etmektedir. 6 Ocak tarihli KHK lar ile yine demokratik kitle örgütleri ve muhalif
medya  susturulmaya  çalışıldı,  muhalif  kimlikleri  ile  bilinen  Türkiye'nin  aydın
insanları işlerinden edildi. Yine ortada maddi hiç bir delil yokken, yine hukuk ve
demokrasiyi ayaklar altına alan KHK lar ile... 

İhraç edilen hocalarımız  “BARIŞ” diye haykıranlardı. Her yurttaşın görevi olmanın
yanında  akademisyen  olarak  kendilerine  özellikle  görev  bilerek  devleti
uyarmışlardı.  “Bu  suça  ortak  olmayacağız”  demişlerdi.  Barış  dediler,  adalet
dediler,  özgürlük  ve  demokrasi  dediler.  Suçlandıkları  tek  konu,  bu  taleplerini
korkusuzca dile  getirmeleridir.  Bizler  de onlar  gibi  haykırıyoruz ve haykırmaya
devam edeceğiz: Barış, adalet, özgürlük ve demokrasi!

İhraç edilen hocalarımız akademiyi akademi yapanlardandı. Verdikleri  derslerle,
yaptıkları  bilimsel çalışmalarla,  çalışma arkadaşları  ve öğrencileri  ile kurdukları
güzel ilişkilerle, yaşamdaki duruşlarıyla... Öyle de olmaya devam edecekler, geri
dönecekler… 

Arkadaşlarımız,  dostlarımız,  hocalarımız  sadece  ve  geçici  olarak
üniversitelerinden koparıldılar. Bilimden ve topluma hizmetten uzaklaştırılamazlar.
Akademi KHK lara sığmaz!  Emek ve demokrasi  güçlerinin her mücadelesinde
yanımızda yer alan dostlarımızın en temel suçu,  12 Eylül darbesinin ürünü YÖK
yasasının belki de tek anlamlı maddesi olan topluma hizmet etme yükümlüğünü
fazlasıyla yerine getirmiş olmalarıdır. Uzmanlık bilgilerine ihtiyaç duyduğumuz her
an yanımızda oldular. Birlikte mücadele etmemiz gereken her politik, toplumsal
ya da ekolojik konuda omzumuzun yanındaydılar. Sendikal mücadelede üstlerine
düşen  görevi  seve  seve  üstlendiler.  Sendika  kurullarında  üye  olarak,  işyeri
temsilcisi olarak çalıştılar.

Akademisyenlerin yanında KESK'e bağlı  sendika il  yöneticileri  ve üyeleri  de bu
KHK ile hedefte idi. Bilinmelidir ki KESK'e bağlı tüm sendika üyelerimiz bu güne
kadar demokratik  bir  Türkiye,  BARIŞ  ile  örülmüş bir  yaşam,  emekten yana bir
dünya mücadelesini  vermişlerdir  ve vermeye devam edeceklerdir,  ihraç edilen
hocalarımız ve tüm KESK üyeleri onurumuzdur.   

Tüm bu süreçte Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün tavrı da akıllardan çıkmayacaktır.
6 Ocak KHK sonrasında hafta sonu hocalarımızın kapılarının kilitlerinin hukuksuz
bir  şekilde  değiştirilmesi,  bu  süreçte  ve  öncesinde  hocalarımızla,  sendikalarla,
demokratik kitle örgütleri ile diyalog yolunu seçmemesi akıllardan çıkmayacaktır.
İhraç  edilen  akademisyenler  arasında  olmayan barış  imzacısı  hocalarımızın  da



kapılarının kilitlerinin değiştirilmesi,  haklarındaki  soruşturma bahane edilerek 6
Ocak  sonrasında  apar  topar  açığa  alınmaları  akıllardan  çıkmayacaktır.  Ege
Üniversitesi  Rektörlüğü  Türkiye  akademik  özgürlüklerin  ihlali  tarihine  şimdiden
geçmiştir. 

Bizler İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak, bu güne kadar nasıl ki yan yana,
omuz omuza durduysak bundan sonra da omuz omuza durmaya devam edeceğiz.
Bu  güne  kadar  nasıl  ki  BARIŞ,  demokrasi,  emek  dediysek  bundan  sonra  da
demeye  devam  edeceğiz.  Mücadelemiz  ihraç  edilen  tüm  arkadaşlarımız  geri
dönene kadar, bu ülkeye barış gelene, demokrasi gelene kadar, emekten yana bir
yaşamı kurana kadar devam edecektir. 
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