
İnsanlar düşünceleriyle varolan can-
lılardır. İfade özgürlüğü de insanların varol-
ma mücadelesinin bir kazanımıdır.
Dünyanın çeşitli yerlerinde birçok  kişi bu
uğurda mücadele etmiştir. Adamızın kuzey
coğrafyasının ifade özgürlüğü yönünden
durumu ortadadır. Ama bu baskıcı zih-
niyete karşı çok sayıda yurtsever insanımız
nice mücadeleler vermiş ve vermeye de
devam ediyor. Fazıl Önder ve Kutlu Adalı
bu uğurda canlarını vermiş cesur kişilerdi.
Bu şerefli insanlarımızı katleden baskıcı
zihniyet, bugün de baskılarını sürdürmek-
tedir. Toplumun en yoğun bilgi üretmesi
gereken kurumu olduğuna inandığımız
üniversitelerde, düşüncelerini ifade edip,
haklarını arayan öğrencileri yıldırıp durdur-
mak için herşey yapılmaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ)

aktif adadaki tek öğrenci muhalefeti olan
(buna Kıbrıs’ın güneyi de dahildir) Kolektif
Öğrenci Hareketi’ne(KÖH) mensup öğren-
cilerin, yaptıkları eylemler nedeniyle DAÜ
yönetimi tarafından haklarında disiplin
soruşturması açılmıştı. Bu öğrencilerin tek
yaptığı, eğitimin toplumsal bir hak ve
emeğin en yüce değer olduğunu vurgula-
mak oldu. Bu  uğurda bilimsel,
demoktratik ve özerk bir üniver-
site sloganıyla  mücadelelerine
başladılar ve bunu hala daha da
sürdürmekteler. KÖH
ticarethaneleşmemiş, öğrenci-
sine ve çalışanının emeğine
saygılı bir üniversite için; gerek
öğrenci eylemleriyle gerekse de
DAÜ çalışanlarının yaptığı
eylemlere verdiği desteğiyle
sesini duyurmaya çalıştı. Bir şişe
suyun bile 1 YTLl’ye satıldığı bir
okulda, buna karşı bir tepki
olmazsa orada bir yanlışlık var
demektir zaten. KÖH’ün eylem-
leri olması gerekenin pratikteki
karşılığıdır. Fakat baskıcı zih-
niyetin üniversitedeki kolu olan
DAÜ yönetimi, hak aramayı bir
suç olarak gördü ve öğrencilere
3 ayrı disiplin soruşturması açtı.
Bunlara okulda siyaset yasağını
ve huzuru bozma gibi son
derece gülünç gerekçeler gös-
terdi. Ancak sorulması gereken
soru; “elinde kantin fiyatlarından
memnun olmayan 4000

öğrencinin imzaları bulu-
nan KÖH ile görüşmeyi
kabul etmeyen DAÜ
yönetimi mi yoksa KÖH
mü huzuru bozuyor?”
Zaten 4000 kişinin kantin
fiyatlarıyla ilgili böyle bir
şikayeti varsa o okulda
huzurdan bahsedemeyiz.
Ayrıca aynı okul yöneti-
mi, okul içerisinde mil-
liyetçi ve faşizan mitin-
glere karşı, var olduğunu
idda ettiği siyaset
yasağını görmezden
geliyor. Öğrenciler bunu
okul yönetimine hatırlat-
tıkları zaman ise  buna
savunma olarak bu tür
görüşlerin devlet politikası olduğunu
söylüyor. Buna ek olarak okul yönetimi
haklarında soruşturma açılan öğrencilere

hiçbir yazılı metin vermeme gibi son
derece  akıl almaz bir davranışta bulundu.
Fakat DAÜ yönetiminin  unuttuğu bir nokta
vardı. Bu kadar akıl almaz ve hukuk dışı
uygulamalara karşı toplum da kayıtsız
kalamazdı. Kalmadı da. Bunun sonucunda
ortaya ender rastlanan ve bir o kadar da
sevindirici  bir tablo çıktı. Birçok sendika,

parti ve demokratik kitle
örgütü (bunlar; KTÖS,
KTOEÖS, BES, TIP-İŞ,
KTAMS, DAÜ BİR-SEN,
BARAKA Kültür Merkezi,
YKP, KSP) Kolektif
Öğrenci Hareketi’ne bu
konuyla ilgili destek verdi.
Onların desteğiyle bir
avukat tutuldu ve öğren-
cileri savunacaktı. Hatta
ve hatta okul yönetimi
bunu kabul etmezse ya
da  kabul edip de hala
malum öğrencilerin aley-
hine bir karar alsaydı,
avukat bunu Yüksek
İdare Mahkemesi’ne
götürecekti. Örgütler

gazetelere  ve televizyon kanallarına DAÜ
yönetimini kınayan demeçler verdi.
KÖH’ün ve diğer örgütlerin bu kararlı tutu-
mu karşısında, DAÜ yönetimi panik
içerisinde geri adım attı ve soruşturmaları
geri çektiğini bildirdi. Bu karara gerekçe
olarak ise soruşturmaların zaman aşımına
uğradığını  gösterdi. İçerisinde bir de hukuk
fakültesi  bulunduran Doğu Akdeniz
Üniversitesi’nin  soruşturmaları açarken
zaman aşımından haberdar olmaması
fakat toplumsal baskı karşısında bu
gerekçeyi öne sürmesi son derece gülünç
ve bir o kadar da üzücüdür. Ancak bunun
sorumlusu ise tamamen okul yönetimidir
ve bu karar köşeye sıkışmış  ve yanlışını
saçma gerekçelerle örtbas etmeye çalışan
bir zihniyetin göstergesidir. Çünkü baskıcı

zihniyetin  hiçbir zaman bir hak-
lılık payı yoktur. Bu konu
öznelinde de hangi tarafın haklı
olduğu son derece açıktır.
Hakkını aramanın bir suç
olmadığı ve bu hak arama  kav-
gasını engellemeye çalışanların
karşılarında ise her zaman cesur
ve dürüst insanların duracağı
gerçeği DAÜ yönetiminin yüzüne
adeta bir tokat gibi çarpmıştır.
DAÜ yönetiminin yapması
gereken üniversitenin eğitim ver-
mesi gereken bir kurum, eğitimin
ise toplumsal bir hak olduğunun
farkına varmak ve böylece öğren-
ciyi sömüren politikalarını son-
landırmakdır.

KÖH örneği  mücadelenin,
direnmenin ve zaferin gösterge-
sidir. Burdan çıkarılması gereken
sonuç; istenirse ve birlik olunursa
başarmanın sınırlarının
olmadığıdır. Yeter ki ezilenler bir-
lik olsunlar ve hakları uğrunda
mücadele versinler. Yeter ki bir-
leşsinler. Zafer her zaman dire-
nenlerin olacaktır.�
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KÖH örneği  mücadelenin, direnmenin ve zaferin göstergesidir.
Burdan çıkarılması gereken sonuç; istenirse ve birlik olunursa
başarmanın sınırlarının olmadığıdır. Yeter ki ezilenler birlik
olsunlar ve hakları uğrunda mücadele versinler.

Kantin fiyatlarının düşmesi ve otobüslerin ücretsiz olması
gibi taleblerle, 2006 yılında, Doğu Akdeniz Üniversite’sinde
eylem yaptığımızdan dolayı Kolektif Öğrenci Hareketi’nden
bazı öğrenci arkadaşlarımız aleyhine neredeyse iki yıl sonra
açılan disiplin soruşturmaları geri püskürtülmüştür. Düşünce
özgürlüğüne vurulmak istenen bu darbe, demokrasi mücade-
lesini geriletmeye çalışan bu gerici zihniyet bir kez daha büyük
bir yenilgiye uğratılmıştır. Kolektif Öğrenci Hareketi olarak,
KTÖS, KTOEÖS, KTAMS,TIP İŞ, BES, BASIN SEN, DAÜ
BİR-SEN, YKP, KSP, BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ,
avukatımız Tevfik Pilli ve diğer aydın insaların, verdiğimiz
demokrasi mücadelesine sahip çıkıp, rejimin baskıcı ve yoz
yüzünü görmezden gelmeyip,  her şekilde bizleri destekledik-
leri için teşekkür ederiz. Rejim ve işbirlikçilerine karşı, ortaya
konan devrimci dayanışmayla bir kez daha demokrasi adına
büyük bir zafer kazanılmıştır. Yaşadığımız coğrafyanın ve
dünyanın yarını, devrimci dayanışmayla egemenler karşısın-
da daha büyük zaferler kazanacaktır. Bugün kazanılan bu
zafer yarının habercisidir. Düşünce özgürlüğü, özellikle üniver-
site gibi bir yerde hiçbir şekilde zincire vurulamaz. Böyle bir
girişim söz konusu olduğunda da hiçbir şekilde sessiz kalın-
mayacaktır. Gelecek bugünden daha özgür ve daha umut dolu
olacaktır.

Kolektif Öğrenci Hareketi�

Soruşturmalar Geri Püskürtüldü

Yeter Ki Birleşin...



Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin aydınlık
yüzü demokrat, devrimci ve ilerici öğrencilere
açılan soruşturmalar kabul edilemezdir.
Soruşturmalar hem akla hem de hukuka
aykırı olarak, tamamen baskı ve sindirme
amacı ile gündeme getirilmiştir. Ekonomik-
demokratik hakları için mücadele eden
Kolektif Öğrenci Hareketi’nde örgütlü öğren-
cilerin; kantin fiyatlarının düşmesi, otobüs-
lerin ücretsiz olması gibi tamamen meşru
talepleri, soruşturma terörü ile geriletilemeye-
cektir.  

Kolektif Öğrenci Hareketi’ne yönelik bu tür
baskılar geçmişte de gündeme gelmişti.
Ancak gerek üniversitenin diğer demokratik
kitle örgütleri ile gerekse de ülkemizin ilerici
kuruluşları ile iyi ilişkilere sahip KÖH,
geçmişte bu soruşturmaları püskürtmeyi
başarmıştı.

Yaşanmakta olan soruşturma süreci ince-
lendiğinde üniversite yönetiminin hukuktan
nasibini almamış, anti-demokratik ve dediğim
dedikçi bir zihniyete sahip olduğu rahatça
görülebilir. Öncelikle üzerinden iki yıla yakın
zaman geçmiş eylemlerden dolayı öğren-
cilere soruşturma açılmıştır. Anayasa’da
silahsız ve barışçıl amaçlarla herkesin eylem
yapma hakkı güvence altına alınmışken,
buna aykırı olarak DAÜ Disiplin
Yönetmeliği’ne göre eylem yapmak yasaktır.
Öğrenciler anayasal haklarını kullanmakla
suçlanmaktadırlar. Öte yandan suçlamalar
öğrencilere yazılı olarak bildirilmemiş, açık bir
suçlama olmadığı halde 2 Ocak Çarşamba
saat 14:30’da kendilerini savunmak için
Disiplin Kurulu’nun karşısına çıkmaları isten-
miştir. Suçlamayı bilmeden kendini savun-
mak mümkün olamayacağına göre, kişinin
kendini savunma hakkının açıkça ihlali olan
bu davranış tamemen hukuk dışıdır.
Bünyesinde bir Hukuk Fakültesi bulunduran
bir akademik kurumun, böylesine bir keyfiliği
nasıl tevessül edebildiği özellikle ilginçtir.
Final sınavlarından hemen önce ve uzak-
laştırma istemiyle gündeme gelen soruştur-
malar, gerçek bir yargısız infazın özellikle
planlanmış şekli olarak görünüyor. Normal bir
zamanda değil de özellikle final sınavlarından

önce karar almak, öğrencilerin sınavlarına
girmelerini engelleyerek bir dönem kaybet-
melerine neden olmak gibi kötü niyetli bir
amaç, sürecin paçalarından akmaktadır.

Özerk-Demokratik-Parasız üniversite
mücadelesinin asli unsuru olan öğrenciler
geçmiş rektörler Özay Oral ve Halil Güven
tarafından da çeşitli şekillerde baskı altına
alınmış, sindirilmek istenmişti. Ancak göreve
gelir gelmez ilk icraatı soruşturma açmak
olan Tahir Çelik’in bu konuda özel bir misy-
ona sahip olacağı anlaşılmaktadır. Akademik-
demokratik taleplerle meşru eylemler gerçek-
leştiren KÖH’lü öğrenciler soruşturmalarla
yıpratılırken, okul içerisinde Türkçülük proba-
gandası yapan, mitingler, yürüyüşler gerçek-
leştiren faşistler korunmakta, kollanmaktadır.
Henüz bir tek faşiste dahi, okul içerisinde
yasak olan eylem yapmak gerekçesiyle
soruşturma açılmamıştır. 

DAÜ öğrenci, işçi, memur ve akademik per-
soneli; demokratik üniversite mücadelesinde
yalnız değildir. Baraka, bilim emekçilerinin
demokratik mücadelesini desteklemektedir.
Bildiri dağıtmak, yürüyüş yapmak, eylem yap-
mak en temel demokratik haklardır ve bu kut-
sal haklara yönelik en ufak saldırı, karşısında
bizi bulacaktır. Örümcekleşmiş kafaların, bil-
imin sonsuz ışığını susturduğu hiçbir yerde
görülmemiştir. Ülkemizde de bu olmayacaktır.
İzin vermeyeceğiz!

Soruşturma terörünü hep birlilkte püskürte-
ceğiz!

Baraka Kültür Merkezi�
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde
örgütlü “Kolektif Öğrenci
Hareketi”ne üye bir grup öğrenciye
protesto gösterisi yaptılar diye
soruşturma başlatılması ülkemizde-
ki üniversiteleri yönetenlerin siyasi
mantığını anlama açısından önemli
bir örnek teşkil etmektedir.

Hükümet bir yandan demokratik,
şeffaf, hesap verebilir bir yönetim-
den bahsederken, ülkemizin en
büyük vakıf üniversitesinde
yaşananlara bakıldığı zaman anti-
demokratik, baskıcı ve faşizan
uygulamaların devam ettiğini
görmek, DAÜ’de belli odaklardan
talimat alan kafatasçı çevrelerin
hala daha etkin olduklarını ortaya
koymaktadır. Akademik kadrolarda
yeralıp, faşist uygulamalarla ülkem-
izdeki demokrasiye ve demokratik
anlamda eylem yapan gençlere
baskı yapan  bu odakların derhal
üniversitelerimizden kovulması
gerekmektedir. Üniversiteleri bir
siyaset alanı görüp, ülkemizde
barışa demokratik anlamda yaşama
ve insan haklarına dayalı bir
düzene geçmeyi kendilerine amaç
edinmiş  gençlerimize karşı düş-
manca hareket eden bu odakların
Kıbrıslı Türkler’e verecekleri hiçbir
şey yoktur. Gençleri düşman görüp,
her demokratik eylemde terörist
muamelesi yapan bu kafatasçı
faşist çevrelere hükümet edenlerin
sessiz kalmaması gerekmektedir.
Hükümet eğer demokratik olduğunu
ve demokrasi için mücadele ettiğini
ortaya koymak istiyorsa, uygula-
maya gençlere soruşturma başla-
tan DAÜ’deki bu faşist odakları
temizlemekten  başlamalıdır.
Saygılarımızla.

KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, 
TIP-İŞ, BASIN-SEN�

DAÜ’deki
Faşistleri 

Temizleyin

Soruşturma Terörünü Püskürteceğiz




