
/

Advert�sement

A  A 

cumhur�yet.com.tr (/haber-
kaynag�/cumhur�yetcomtr/1)

06 Şubat 2021 Cumartes�, 10:19

Boğaz�ç� öğrenc�ler�nden Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a açık mektup
Boğaz�ç�l� öğrenc�ler, AKP’l� Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan’ın
kend�ler�n� hedef alan açıklamalarının ardından açık mektup yayınladı.
Öğrenc�ler, “B�z� s�ze koşulsuz �taat edenlerle karıştırmayın. S�z pad�şah
değ�ls�n�z, b�z de tebaanız değ�l�z. Ama madem yürek dem�şs�n�z kısaca ona
da cevap verel�m. B�z�m h�çb�r dokunulmazlığımız yok! S�zse 19 sened�r b�r
dokunulmazlık zırhının altında es�p gürlüyorsunuz” �fadeler�n� kullandı.
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AKP'l� Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan'ın AKP'de uzun yıllar s�yaset
yapmış olan Mel�h Bulu'yu Boğaz�ç� Ün�vers�tes�'ne rektör olarak atamasına
yönel�k tepk�ler sürüyor. 

Boğaz�ç� Dayanışması, açıklamalarıyla kend�ler�n� hedef gösteren
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a h�taben açık b�r mektup yayınladı.

Boğaz�ç� Dayanışması’nın Tw�tter hesabından, "Günlerd�r b�zler� aracı kanallarla
hedef gösteren 12. Cumhurbaşkanına Açık Mektubumuzdur" �fadeler�yle
paylaşılan mektupta Erdoğan'a "S�z pad�şah değ�ls�n�z, b�z de tebaanız değ�l�z"
hatırlatması yapıldı.

Eylemler�n nedenler� ve talepler�n sıralandığı açık mektupta yer alan �fadeler�n
tamamı şu şek�lde: 
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"Daha önce Mel�h Bulu'ya "B�r Provakatör Üstünde Ş��r Denemeler�" ş��r�yle yanıt
verm�şt�k. Konunun asıl sorumlusunun s�z olduğunuzu anlayıp yanıt vermen�z
sev�nd�r�c�. Bugüne kadar b�z�mle TÜRGEV aracılığıyla el altından görüşmeler
talep ett�n�z. Ş�md� de b�z�mle basın aracılığıyla tartışmaya çalışıyorsunuz. B�z
aracıları sevm�yoruz, doğrudan ve herkese açık b�r şek�lde konuşmayı terc�h
ed�yoruz. Umarız s�z de böyle devam eders�n�z.

Önce s�ze eylemler�m�z�n neden�n� ve talepler�m�z� hatırlatalım:

Ün�vers�tem�ze öğrenc�ler� ve öğret�m üyeler�n� h�çe sayarak b�r kayyum atadınız.
Yaptığınız yasal mı? Evet her fırsatta tekrar ett�ğ�n�z g�b� yasal ama meşru değ�l.
Bu atama, toplumda �ç�nde zerre kadar adalet kırıntısı taşıyanı �syan ett�recek b�r
atama!

Üstüne üstlük, b�r Cuma günü b�r gece yarısı kararıyla daha; hocası, öğrenc�s�,
emekç�s� tüm kurumu s�nd�rmek adına fakülteler açıyor, dekanlar atıyorsunuz.
Ün�vers�tem�z� kend� s�yas� m�l�tanlarınızla doldurma çabanız, �ç�ne düştüğünüz
s�yas� kr�z�n gösterges�d�r. Kr�z�n�z�n mağdur ett�kler� günden güne büyüyor!

TALEPLERİNİ SIRALADILAR 

B�z kend� anayasal haklarımızı toplumun tüm kes�mler�n�n maruz bırakıldığınız
haksızlığın farkına varması �ç�n kullanıyoruz. Talepler�m�z şunlardır:

* Bu süreçte gözaltına alınan, tutuklanan bütün arkadaşlarımız derhal serbest
bırakılsın!

* LGBTİ+ arkadaşlarımıza ve d�ğer hedef göster�len bütün gruplara yönel�k
�t�barsızlaştırma kampanyalan sona ers�n!

* Başta bu gözaltılara, tutuklamalara ve hedef göstermelere sebeb�yet veren
Mel�h Bulu olmak üzere bütün kayyumlar �st�fa ets�n!

* Ün�vers�telerde, ün�vers�ten�n bütün b�leşenler�n�n katıldığı demokrat�k
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rektörlük seç�mler� yapılsın!

‘BİZİ SİZE KOŞULSUZ İTAAT EDENLERLE KARIŞTIRMAYIN’

Yürekler� yet�yorsa d�ye başlayan b�r cümle kurmuşsunuz. Cumhurbaşkanını
�st�faya çağırmak b�r anayasal hak mıdır? EVET! O halde b�r anayasal hakkı
kullanmak ne zamandan b�r cesaret sorunu oldu?

B�z� s�ze koşulsuz �taat edenlerle karıştırmayın. S�z pad�şah değ�ls�n�z, b�z de
tebaanız değ�l�z. Ama madem yürek dem�şs�n�z kısaca ona da cevap verel�m.
B�z�m h�çb�r dokunulmazlığımız yok! S�zse 19 sened�r b�r dokunulmazlık zırhının
altında es�p gürlüyorsunuz. İç�şler� Bakanı d�n� hassas�yetler� kaşıyan yalanlar
söylüyor. B�z kend�m�ze otosansür uygulamayacağımızı söylüyoruz. LGBTİ+
arkadaşlarımıza sapkın d�yorsunuz, b�z LGBTİ+ hakları �nsan haklarıdır d�yoruz.
Part� üyeler�n�z Soma'da madenc�ler� tekmel�yor. B�z �şç�ler�n yanında eyleml� b�r
şek�lde saf tuttuk, tutacağız.

HDP Genel Başkanını hukuksuz b�r şek�lde hap�shanede tutuyorsunuz.
Gazetec�ler� de send�kacıları da... B�zse gerçekler� korkmadan haykıranlarla b�r�z,
beraber�z, tüm kayyumların karşısındayız d�yoruz. S�z Berk�n Elvan'ın annes�n�
m�t�nglerde yuhalatıyorsunuz. B�z Berk�n Elvan'ın yanındayız d�yoruz. S�z "Osman
Kavala'nın karısı da bu provokatörler�n arasında yer alıyor" d�yerek adını b�le
anmadan Ayşe Buğra'ya sataşıp, hedef göster�yorsunuz. B�r kadının bahse değer
tek özell�ğ�n�n onun eş� olduğuna da�r c�ns�yetç� boş �nancı ç�ğ b�r üslupla d�le
get�r�yorsunuz. B�z �se "Ayşe Buğra kıymetl� b�r hocamız, ve b�r b�l�m �nsanıdır"
d�yoruz. "Ona yapılmış b�r saldırıyı kend�n�ze sayarız" d�yoruz. (S�z ş�md� de bu
mektup �ç�n suçluyu övmekten, cumhurbaşkanına hakaretten düz�nelerce dava
açarsınız, b�l�yoruz ama doğruyu söylemekten asla vazgeçmeyeceğ�z, onu da
b�l�yoruz!)

Kend� atadığınız rektörü okulda tutacak gücünüz olmadığı �ç�n, yen�
kurulacak fakültelerle, ş�ş�rme kadrolarla ayakta tutmaya çalışmak da pek
yürekl�ce b�r tutum olmasa gerek. Bu nedenle yürek konusunda
söyled�kler�n�z� c�dd�ye almıyoruz.
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B�z farkındayız k� ne Boğaz�ç� ün�vers�tes� Türk�ye'n�n en öneml� kurumu ne de
Mel�h Bulu'nun kayyum olarak başımıza gelmes� Türk�ye'n�n en öneml�
sorunudur. İst�fanız taleb�ne gel�nce, b�z s�z� bu mesele neden�yle �st�faya
çağırmayız. NİYE Mİ? S�z �st�fa edecek olsanız,

Hrant D�nk katled�ld�ğ�nde �st�fa ederd�n�z! Soma'da 301 madenc� katled�ld�ğ�nde
�st�fa ederd�n�z! Robosk�'de 34 Kürt öldürüldüğünde �st�fa ederd�n�z! Çorlu'dak�
tren kazasından sonra �st�fa ederd�n�z! Başta KHK'lılar olmak üzere, �şs�z
bıraktığınız ya da �ş bulamayan b�nlerce yurttaşın geç�m derd�n� görüp �st�fa
ederd�n�z!

O zaman halkı yoksulluğa mahkum eden ekonom� pol�t�kalarınız �ç�nden
çıkılmaz hale gel�nce damadınızı kurban etmek yer�ne sorumluluğu
üstlen�rd�n�z. Örnekler çoğaltılab�l�r fakat s�z h�ç �st�fa etmed�n�z. S�z�n tab�r�n�zle
yürekl� olmak yer�ne safça kandırılan olarak görünmey� terc�h ett�n�z. Ş�md� s�z�
n�ye �st�faya çağıralım? B�z Mel�h Bulu o koltukta oturduğu sürece protestomuzu
boyutlandırarak sürdüreceğ�z. Bu konuda gereken� yapıp yapmamak �se s�z�n
b�leceğ�n�z �şt�r. B�z demokrat�k hak ve özgürlükler� gasp ed�lenler�n yanındayız!
Bu topraklarda ez�lenler� meydanlardan, kürsülerden bağırıp tehd�t ederek hedef
göstererek susturamayacağınızı anlamanız d�leğ�yle."
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