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Yurtiçinden ve dışından bini aşkın akademisyen 11 
Ocak’ta “Sokağa çıkma yasağı” adı altında uygula-
nan savaş ve katliam politikalarına karşı yaşam ve 
özgürlükleri savunmak için “Bu suça ortak olmaya-
cağız” ifadesiyle bir imza metni yayınlandı. İmzacılar, 
“ülkede gerçekleşen katliam ve sürgünlerin durdu-
rulmasını ve kalıcı barışın sağlanabilmesi için gerekli 
adımların atılması”nı talep etti. 

Ancak, barış çığlığı olan bu metne tepkiler tıp-
kı 5 Mayıs 1984’te Cumhurbaşkanlığı ve Meclis 
Başkanlığı’na sunulan ve 1300 kişi tarafından imzala-
nan “Türkiye’de Demokratik Düzene İlişkin Gözlem 
ve İstemler” başlıklı Aydınlar Dilekçesi’ne gösterilen 
tepkilerin benzeri hatta daha katmerlisi ile karşılaştı. 

Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada akademisyen-
leri hedef gösterdi. Darbe kurumu olan ancak hala 
iktidarın en önemli baskı araçlarından biri olan YÖK 
de imzacı akademisyenler hakkında soruşturma açtı, 
durumdan vazife çıkaranlar, barış çağrısı yapan aka-
demisyenlere yönelik “Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız 
ve kanlarınızla duş alacağız” diye tehditler savunmak-
tan geri durmadı.

Yaşananlar 12 Eylül faşist zihniyetinin nasıl canlı tu-
tulduğunu açıkça gösteriyor. Bu zihniyetin bundan 
sonra yapacaklarını tahmin etmek zor değil. 

Ancak, bu karanlığa teslim olmayacağız! Akademis-
yenlerimizin yanındayız! Çünkü imza kampanyası 
hem fikir hürriyeti hem de dilekçe hakkı kapsamında 
anayasanın güvencesi altındadır. Her yurttaşın hükü-
met politikalarına ilişkin eleştiri hakkı vardır hatta bu 
hakkı kullanması bir yurttaşlık ödevidir. 

Barış isteyen akademisyenler demokrasiyi, yaşama 
hakkını ve “barışı” isteyerek suç işlemediler. 

Asıl Suç;  barış isteyen herkesin “suçlu” ilan edilme-
si, toplumsal ve hukuki linç çağrıları yapılmasıdır. 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak savaş his-
terisine kapılanlara karşı; savaşı ve ölümü savunma-
nın meşru, barışı savunmanın suç sayılmasına inat, 
barışın, insanca yaşamın ve vicdanın sesi olan bilim 
insanlarına ve onların ifade özgürlüklerine sahip çıkı-
yor, karanlığa karşı aydınlık günleri getirecek ışığın bu 
ülkede çoğalacağına inanıyoruz.

ülkemizin hem aklı, hemde vicdanı 
bilim insanları yüz akımızdır
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