
Değerli basın emekçileri ve üniversite bileşenleri,

Bu  ülkede  maalesef  en  sıradan  hakların  kullanılması  bile  engelleniyor.  En  barışçıl  kolektif 
eylemler  bile  baskı  ile  karşılanıyor.  En  sade  düşüncelerin  bile  açıklanmasına  tahammül 
edilmiyor. Özgürlükler ve demokrasi fikri en sert ve akıldışı önlemlerle yok edilmeye çalışılıyor. 
Her  türlü  ve  her  düzeyde  iktidarın  en  temel  kaygısı  güvenlik  önlemlerinin  nasıl  olup  da 
artırılacağından, özgürlüklerin kullanılmasının nasıl daha sert engelleneceğinden başka bir şey 
değil.
Üniversitelerimiz  de  ülkenin  genelinden  farklı  değil.  Düşünce  ve  ifade  özgürlüğü  kapsamına 
giren tüm barışçıl buluşmalar büyük bir polis/güvenlik kuvvetiyle takip ediliyor, engelleniyor, 
bastırılıyor.

Hepinizin bildiği gibi ülkenin bir yakasında insanlar ölüyorlar. Nedenini nasılını sormak gibi bu 
gidişe  dur  demek,  en azından dikkat  çekmek de üniversite  bileşenlerinin  hakkı  ve görevidir. 
Önceki  gün  Dokuz  Eylül  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi’nde  sessiz  ve  barışçıl  bir  protesto 
düzenleyerek  son  süreçte  Cizre,  Sur  ve  Silopi’de  ölen  çocuk  ve  kadınların  fotoğraflarını 
sergileyen öğrencilere önce faşist gruplar sonra da polis saldırarak 13’ünü gözaltına almıştı.

Dün de Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Hastanesi acil servisi önünde yine öğrencilerin protesto 
eylemi  henüz  başlamadan  polisin  elinde  gaz  bombası  patladı.  Kazayla  bile  olsa  barışçıl  bir 
eyleme  gaz  bombaları  ile  müdahale  etme  hazırlığında  olunması  güvenlikçi  zihniyetin  ne 
olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Etrafa yayılan gaz hastanenin alt katlarında, çocuk 
hastanesi  kliniklerinde  ve çocuk acilde  önemli  ölçüde hissedildi  ve rahatsızlık  yarattı.  Olaya, 
hastane çalışanları,  hastalar  ve yakınları  tepki gösterdi.  Biz de burada bir  kez daha tepkimizi 
gösteriyoruz.

Demokratik haklarımızı kullanmamızı engelliyorsunuz. Üniversitelerin özgürlük ve özerkliğine 
saldırıyorsunuz.  Başta  öğrenciler  olmak üzere  tüm üniversite  bileşenlerini  zapt-u  rapt  altında 
tutmak için 35 yıldır yaptıklarınızı yapmaya devam ediyorsunuz. Sadece Dokuz Eylül’de değil, 
Ege’de  ve  diğer  üniversitelerde  de,  sadece  üniversite  bileşenlerine  yönelik  olarak  değil  tüm 
yurttaşlara  karşı  da özgürlüklerin kullanılmasını  engellemek,  baskılamak için elinizden geleni 
yapıyorsunuz.

Herkesin  fikirlerini  serbestçe  açıklayabildiği  özgür  ve  demokratik  ortamlar  olarak  üniversite 
savunumuzdan  vazgeçmeyeceğiz.  Öğrencilerimizin  öğrencilik  haklarının  korunması  başlıca 
taleplerimizden olacaktır.
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