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“Tepki göstermek temel insan hakkıdır. Tepki göstermeyen onurlu bir yaşam sürdüremez.” 
(Raşit Kaya, Prof. Dr., ODTÜ, 20 Aralık 2012.)  

ODTÜ öğrencilerinin, 18 Aralık’ta yerleşkelerine gelen Recep Tayyip Erdoğan’a karşı 
göstermek istedikleri tepkinin polis zoruyla engellenmesi üzerine ODTÜ Rektörlüğü ve 
öğretim üyelerinin, öğrencilerinin tepki gösterme hakkına sahip çıktıkları biliniyor. ODTÜ 
tarihini bilenlerin yadırgamayacakları kurumsal bir tavırdı bu… Ama kuvvetler ayrımına bile 
tahammülü olmayan Erdoğan’ın hem öğrencilerin tepkisine hem de akademisyenlerin tavrına 
tahammül göstermesi elbette beklenemezdi. Erdoğan özellikle akademisyenlerin tavrına karşı 
peş peşe gelen sert çıkışlarda bulundu. Bunda da yadırganabilecek bir durum yok... 
Ama 2002 Kasım’ından bu yana, AKP hükûmetlerinin iktidar ortakları olan Cemaat’le 
birlikte üniversitelerde YÖK eliyle yürüttükleri kadro harekâtını izliyor olmama rağmen, 
aralarında İstanbul, Marmara, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Galatasaray, Mimar Sinan ve 
Hacettepe üniversitelerinin de bulunduğu bir kısım üniversitelerden gelen ve Erdoğan’ın 
ODTÜ’ye yönelttiği suçlamaların ardında duran rektörlük açıklamalarını yadırgadım. 

YÖK başkanlığı ve üyeliklerine yaptıkları atamalarla bu kurulu denetimleri altına alarak 
başlattıkları sürecin aslında bütün bir üniversite sistemini kendi siyasî-ideolojik çizgilerine 
çekmeyi amaçlayan bir süreç olduğunu bilmiyor muydum? Biliyordum... 
Görünüşe göre bilimle uğraşan ama temelde kendi inanç sistemlerine bağlı ‘öğretim 
elemanlarını’ (bu bağlılığın en güvenilir kanıtıysa tarikat bağıydı) kritik kadrolara (üniversite 
rektörlükleri, fakülte dekanlıkları ve bölüm başkanlıklarına) yerleştirerek bu amaçlarını 
gerçekleştirmeye çalıştıklarını bilmiyor muydum? Biliyordum... 
Ellerinden geldiğince de, yine kendi inanç sistemlerine bağlı ‘öğretim elemanlarını’ mevcut 
üniversitelerde boşalan ya da yeni ihdas edilen kadrolara atadıklarını; yeni açtıkları 
üniversitelerin ise AKP ve Cemaat için tam bir kadrolaşma alanı olduğunu bilmiyor muydum? 
Biliyordum... 

Peki, bu süreçte YÖK’e biçilen ana misyonun bütün bir üniversite sistemini kapsayan bu 
kadro harekâtının yürütülmesi olduğunu ve de YÖK’ün bugünkü Başkanı Çetinsaya’nın 
Gülen Cemaati’nin gazetesi Zaman’da yazdığı yazılarla da tanındığını; Gülen’in onursal 
başkanlığını yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın da üyesi olduğunu, sözün kısası 
YÖK’e yüklenen misyonu yerine getirebilecek özelliklere sahip bulunduğunu bilmiyor 
muydum? Maalesef bunları da biliyordum... 
O hâlde, bir kısım rektörlüklerin, onur mücadelesi veren ODTÜ öğrencilerini ve onlara sahip 
çıkan akademisyenleri hedef alan açıklamalarıyla, Erdoğan’ın arkasındaki siyasî duruşlarını 
göstermelerini niçin yadırgadım? 

Demek ki ben hâlâ farklı bir değerler sistemine göre düşünüyormuşum ve çıplak gözle 
gördüğüm, görmekle de kalmayıp bu köşede sürekli yazdığım gerçeği yerli yerine 
oturtamamışım. Ve hâlâ bir üniversitenin -ancak aklı merkez alan bir düşünce evreninde 
varlığı tanımlanabilecek bir bilim kurumunun- dinsel dogmayı merkez alan bir dünya 
sisteminde yer alabileceğini kabûllenememişim... 
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ODTÜ’ye lâf söyleyen üniversiteler konusunda daha fazla bir şey söylemeyeceğim ama izin 
verirseniz, bunların içinden bir tanesine, kuruluşu 1773 yılına kadar uzanan ve benim de 1960 
yılında mezun olduğum İstanbul Teknik Üniversitesi’nin rektörlüğüne bir çift sözüm var: 
Yazıklar olsun size... 
Yeni yılda onurlu bir yaşam sürdüreceklerin yolu açık olsun... 
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