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Bir Hayatsız Bırakma Girişimi Olarak KHK’lar: Barış İçin 

Akademisyenler Örneği* 

 

Cemile SARI
**

 

 

Özet 

Son yıllarda Türkiye’de “terör” ve “terörist” kavramlarının çok muğlaklaştığı ve bu 

muğlaklaştırmanın, iktidar tarafından, kendi kitlesini konsolide etmek ve “öteki” olarak 

gördüğünü yok etmek için bir araç olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, Michel 

Foucault’nun “yaşatmak ve ölmeye bırakmak” kavram seti ve linç kültürü üzerine yapılmış 

çalışmalar eşliğinde, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” adlı bildiriden sonra üniversitelerden 

ihraç edilen akademisyenler (Barış İçin Akademisyenler) için işletilen, damgalanma, dışlanma 

ve yok edilme pratikleri tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ölmeye Bırakmak, Linç, Toplum Bekçiliği, Terör, Damgalama, 

Dışlama. 

 

Abstract 

In recent years, Turkey "terrorism" and "terrorist" are seen as too ambiguous concepts. This 

ambiguity seems to be used by the government as a means of consolidating its own mass and 

destroying what it regards as the “other”. In this study, accompanied by Michel Foucault's 

concept set “to keep alive and to lead to death” and lynch culture, will be discussed it was run 

for academics (Academicians for Peace) who were expelled from universities because of “We 

will not be a party to this crime” memorandum.  

Key Words: to Lead to Death, Lynch, Vigilantism, Terror, Stigmatistion, Exclusion. 

Giriş 

                                                           
*
 Bu yazı barış isteğini her koşulda dile getiren, sivil ve siyasal olarak ölüme bırakılmasına rağmen söylediği 

sözde direnen akademisyenlere -Barış İçin Akademisyenler’e- adanmıştır.  
**

 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Programı, 
Yüksek Lisans Öğrencisi. 



2 
 

Genel bir aramayla “terör” kelimesinin sözlük manasına bakıldığı zaman, karşılık olarak 

“genellikle siyasal bir dava uğruna girişilen, toplumu korkutmaya, yıldırmaya yönelik her 

türlü eylem” cümlesi görülür. Terör kavramı, son yıllarda Türkiye siyasi gündeminde ve 

toplumunda kendisine sıklıkla yer bulan bir kelime; hatta bu kelime, gündelik yaşantımızın 

çok fazla içine girdi ve yaşantımıza nüfuz etmiştir. Terör kelimesinin bu derece hayatımızın 

içine girmesine bağlı olarak Türkiye’de birçok hak ihlali de yaşandı. Binlerce insan “terörist 

oldukları” ya da “terör propagandası yaptıkları” gerekçesiyle işlerinden edildi, ceza 

mahkemeleri de “terör propagandası yapmak” suçunun gerekçe gösterildiği ceza davalarıyla 

doldu.  

Bunlardan bir tanesi –ve en bilineni- de Barış İçin Akademisyenler örneği. Ben bu çalışmada, 

Michel Foucault’nun “yaşatmak ya da ölmeye bırakmak” kavram seti eşliğinde, Barış İçin 

Akademisyenler topluluğuna yönelik başlatılan süreci ve linçi tartışmaya çalışacağım. 

Amacım, sağ iktidarların kitlelerini konsolide etmek için kullandığı aracın, neoliberal 

toplumsal formasyonun içerisinde, üniversitelerin de düzenlenmesi için, bir toplumsal ve 

siyasal araç olarak kullanıldığının altını çizmek yani bir iktidar sağlamlaştırma yöntemi olarak 

“ölmeye bırakmanın” ve “linç kültürünün” neoliberal politikaların önemli bir aracı olduğunu 

ortaya koymaktır. Önce kısaca kuramsal bir çerçeve sunup, daha sonra gazete haberleri ve 

siyasilerin basına yansıyan demeçleri üzerinden süreci yorumlamaya ve “ölmeye bırakma”nın 

izlerini sürmeye çalışacağım. Çalışmanın sonunda yer alan “Ekler” adlı bölümde de ilgili 

bildirinin tam metnine ve bildiri imzalandıktan sonra yaşanan hak ihlallerini gösteren bir 

tabloya yer vereceğim. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Kuramsal Çerçeve 

 

Michel Foucault’nun 1975-1976 yılları arasında College de France’da verdiği derslerin 

notlarından oluşturulan “Toplumu Savunmak Gerekir” adlı çalışmada, Foucault “ırkçılık” 

temasını temel alır ve bunun üzerinden iktidar ilişkilerini inceler. Öncelikle, disipliner-

iktidar
1
dan yani bireye ve bedene yönelik iktidardan bahseder. Disipliner-iktidar, adından da 

anlaşılacağı üzere, bireyi ve bedeni disipline etmekten ve hâkim yani kabul gören kalıplara 

sokmak anlamına gelir. Öznenin kurulumu en temelde iktidar aracılığıyla olur ve diğer 

yandan, özne de bunun yeniden üreticisi konumundadır. Bu bağlamda, gözetleme ve 

denetleme, modern iktidar açısından en önemli iki unsur haline gelir. Okul, ordu, hapishane 

ya da fabrika gibi kurumlar, sağladığı gözetleme ve denetleme mekanizmaları açısından 

oldukça işlevsel oldukları için, modern dönemde bireyi disipline etmenin yegâne aracı olurlar. 

Çünkü hem sahip oldukları organizasyon şemaları hem de mekânsal olarak tasarımları bunu 

gerçekleştirmeye çok uygundur. Hele ki günümüzde, mekânsal tasarımın disipliner iktidarı 

sağlama açısından önemi giderek azalmıştır çünkü modern toplum, sokaktaki kamerası, 

mahallesindeki muhtarı ve karşı komşu adını verdiği “muhbiri” ile bireyi her alanda ve her 

mekânda disipline etmektedir. Kısacası, bireyi uysallaştırmanın ve disipline etmenin bir aracı 

olarak disipliner iktidar, günümüzde belli mekân, zaman ya da durumların içine 

hapsedilemeyecek şekilde hayatın her alanına nüfuz etmiş durumdadır.  

 

Disipliner iktidar, beden-insanı yani bireyi disipline etmekle ilgilenirken, biyo-iktidar tür-

insanla yani yığınlarla/kitlelerle ilgilenir.
2
 Çünkü birey disipline edilip üzerinde iktidar 

kurulduktan sonra, geniş halk kitlelerinin yani bireylerden oluşan yığınların üzerinde iktidar 

kurulması, yaşamından ölümüne, hastalığından sağlığına kontrol edilmesi gerekir. Bu 

noktada, disipliner- iktidar ile biyo-iktidar arasında bir çatışma olduğu kesinlikle 

düşünülmemeli, aksine ikisinin iç içe geçmiş biçimde bulunduğu akıldan çıkarılmamalıdır.
3
 

Hatta buna örnek olarak, devletlerin halkı spor yapmaya teşvik eden politikalarını örnek 

gösterebiliriz.  Birey spor yapar ve bedensel olarak disipline olur; artık daha sağlıklı, 

                                                           
1
 Disipliner-iktidar meselesi ile ilgili daha kapsamlı bir Foucault okuması yapmak için bkz. Michel Foucault, 

Hapishanenin Doğuşu, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, 8. Bs., (İstanbul: İmge Kitapevi, 2015). 
2
 Michel Foucault, Toplumu Savunmak Gerekir, çev. Şehsuvar Aktaş, 8. Bs., (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 

2018), 248.  
3
 Age, 248. 
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üretmeye daha yatkın durumda bir bireydir. Fakat diğer yandan, spora dair izlenen teşvik ve 

politikalar ile, salt tekil olarak bireyin değil, nüfusun ya da yığın olarak bireylerin daha 

sağlıklı ve bedensel olarak üretken olmaya yatkın olması yani nitel ve nicel kalitesi de 

sağlanmış olur. Bu noktada, biyo-iktidar aslında Foucault’nun yaşatma ya da ölüme bırakma 

dediği hükümranlıkla da doğrudan bağlantılıdır. Eskiden öldürme ya da yaşama bırakma olan 

şey, günümüzde daha çok yaşatma ya da ölüme bırakma şeklinde işlemektedir. Bu bakımdan, 

biyo-politiğin işinin nüfusla ilgili olduğunu, nüfusun sağlık, doğum, ölüm vb. meseleleriyle 

yoğun olarak uğraştığını yani artık öldürmekten çok yaşatma hakkının üstünde çalıştığını 

söylememiz mümkündür.
4
 İşte ırkçılık da tam olarak burada, nüfusun kontrolü aşamasında 

devreye girer çünkü nüfusun kontrolünü sağlamak salt nitelik olarak güçlü, çalışmaya yatkın, 

sağlıklı bireyler elde etmek değildir; siyasal olarak da yığınların kontrolünü sağlamaktır. İşte 

bu yüzden ırkçılık, salt niteliksiz olarak gördüğü engelli, hasta vb. bireyleri değil, “öteki” 

olarak gördüğü herkesi yok etmeyi hedeflemektedir. Eğer Foucault’nun yaptığı gibi 

Nazilerden örnek verecek olursak, sadece engelli, hasta ya da Yahudi olanlar değil, çingene, 

muhalif vb. insan grupları da Naziler tarafından yok edilmeye çalışılmıştır. Üstelik ırkçılık ya 

da yok etmek sadece öldürmeyle de işlememektedir. Ölüme bırakma, siyasal ölüm, ölme 

riskini çoğaltma, dışlama, sürgün, vb. gibi pratikler de yok etmenin bir parçası haline 

gelmiştir. Çünkü iktidarın kendi yaşamını sürdürebilmesi, kendisini çoğaltabilmesi ve kitlesini 

kendi dünya görüşü etrafında konsolide edebilmesi için öteki olanı işaretlemesi ve ötekiyi ya 

direk yok etmesi ya da ölüme bırakması yani yaşaması gereken ile ölmesi gereken arasındaki 

ayrımı yapıp kırmızı çizgiyi çekmesi gerekmektedir.  

 

Ölmeye bırakma konusunda, çok kısaca da olsa, “linç” kavramına değinmek istiyorum. Linç 

ve linç etmek kelimelerinin sözlükteki karşılıklarına sırayla bakıldığında, “birden çok 

kimsenin kendilerine göre suç olan bir davranışından ötürü birini, yasa dışı ve yargılamasız 

olarak öldürmesi”
5
 ve “yargılamadan öldürmek/cezalandırmak” açıklamaları görülür. 

Foucault’nun Toplumu Savunmak Gerekir adlı çalışmasındaki 17 Mart 1976 tarihli derste 

söylediği “bütün topluma işlemiş olan ve yalnızca devlet tarafından değil, birçok birey 

tarafından kullanılan öldürme ve yaşatma gücü”
6
nü, bugün “linç” kavramı ile 

değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Tanıl Bora, “Türkiye’nin Linç Rejimi” adlı 

                                                           
4
 Age, 252.  

5
 TDK Büyük Sözlük, http://sozluk.gov.tr/, [20.06.2019] 

6
 Age, 265. 

http://sozluk.gov.tr/
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çalışmasında, “linç” kavramının köken olarak modern bir sözcük olduğundan
*
 ve kitlesel 

olarak kabul gördüğü için toplumsal bir meşruiyete dayanan bir eylem olduğundan bahseder.
7
 

Bu da bizi, vigilantism (toplum bekçiliği) kavramına götürür. Vigilantism kavramı, en basit 

şekliyle, sivil halkın gerektiğinde şiddete de başvurarak, kendi adaletini kendisinin sağlaması 

anlamına gelir; kitlelerin, hukuk devletinin sağlayamadığı adaleti, kendi elleriyle sağlaması ya 

da buna yönelik olan girişimidir. Zeynep Gambetti, kavramı Türkçeye “toplum bekçiliği” 

olarak çevirmenin daha anlamlı olacağını, vigilantism’in “gönüllü bekçilikten infaz 

memurluğuna kadar çeşitli biçimlerde görünüyor olması”nı vurgulayarak söyler.
8
 Gambetti, 

Türkiye’deki linç rejimi ve kültürünün aslında ülkenin siyasi tarihi ve içinde bulunduğu 

konjonktür ile ele alınması gerektiğini yani 70’ler Türkiye’si, 80 Darbesi, Kürt sorunu, 

olağanüstü haller, komşu ülkelerdeki savaşlar ve çatışmalar, krizler, ulusal güvenlik sorunları 

ve iç ve dış politikadaki “güvenlikleştirme” gibi meseleler ile birlikte düşünülmesinin anlamlı 

olacağını söyler. Gambetti’nin söylediği “12 Eylül’ün düzen ve istikrarı sağladığı iddiası, 

darbe öncesi toplumsal şiddetin yerini devlet şiddetinin aldığı gerçeğini gizler”
9
 iddiasına 

katılmakla beraber, ben, 12 Eylül’ün yani kurumsal şiddetin, aslında toplumdaki şiddete olan 

eğilimi daha da beslediğini ve linç kültürünün toplum tarafından içselleştirilerek yerleşik hale 

gelmesine neden olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında, herhangi bir ötekiye -özellikle de 

devlet ve iktidar tarafından mimlenmiş, işaret edilmiş bir ötekiye- yönelik şiddetin aslında 

cezasız kalacağının ya da çok ufak/göstermelik cezalar alacağının toplum tarafından biliniyor 

olmasının da bu linç ve şiddet kültürünü beslediğini düşünüyorum. Aslında devlet ve iktidar, 

bu noktada, Foucault’nun dediği gibi öteki olarak işaretlediğini sadece öldürmez, ölüme 

bırakır; uygulanan şiddeti çok az ceza ile ya da cezasız bırakacağının sinyallerini verip 

ötekinin ölmesinin önünü açar. “Sade vatandaş”ın ötekiye yönelik şiddeti yalnızca linç ile 

sınırlı değildir. Gözetleyerek ve “ihbar ederek”, bir vatandaş diğerinin üzerinde yaşatma ya 

da öldürme iktidarını kullanmış olur. Konu ile ilgili olarak, Foucault “… Nazi devletinde 

herkesin komşusu üzerinde öldürme ve yaşatma iktidarı vardır, yanınızda oturanı gerçekten 

ortadan kaldırmayı ya da kaldırtmayı sağlayan ihbar yoluyla bile olsa.”
10

 özlerini 

kullanmıştır. Çalışmanın geri kalanında Türkiye’de akademisyenlere yönelik KHK’lar 

                                                           
*
 Tanıl Bora konu ile ilgili olarak, “Amerikan İç Savaşı’ndan sonra ırkçı Ku Klu Klan gruplarının, siyahlara 

uyguladığı şiddeti tanımlamak üzere kullanıldığı ve yerleştiğini” söylemektedir.  
7
 Tanıl Bora, Türkiye’nin Linç Rejimi, 3. Bs., (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014), 8. 

8
 Zeynep Gambetti, “Linç Girişimleri, Neoliberalizm ve Güvenlik Devleti”, Toplum ve Bilim, c.109 (2007): 7. 

9
 Age, 8. 

10
 Foucault, Toplumu Savunmak Gerekir, 265. 
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üzerinden izlenen politikaların tam olarak bu perspektifle açıklamanın daha anlamlı olduğunu 

düşünmekteyim. 

 

 

Türkiye’de Akademiyi “Ölüme Bırakmak”: Barış İçin 

Akademisyenler 

 

11 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan “Bu Suça Ortak Olmayacağız” adlı bildiri sebebi ile 

Türkiye’de akademi, mevcut iktidarın açıktan hedef tahtası haline geldi. Akademinin hedef 

tahtasına oturtulması ve kontrol edilmeye çalışılması, Türkiye siyasi tarihi açısından -aslında- 

yeni bir durum değil. 17 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) iktidarı açısından da bu 

durum böyle. 17 yıllık iktidarı boyunca, gerek harç, yurt vb. meseleler aracılığıyla üniversite 

öğrencileri üzerinden gerekse Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), teşvikler, neoliberal sermaye 

düzenine katkı sağlayacak çalışmalara yönelik bursların oluşturulması, rektörlük seçimleri ve 

en nihayetinde 2016 yılında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile rektörlerin 

cumhurbaşkanlığı tarafından atanıyor olması, akademiye bu zamana kadar zaten müdahale 

edilmeye çalışıldığının en büyük kanıtıdır. Peki Barış için Akademisyenler’in ve “Bu Suça 

Ortak Olmayacağız” adlı bildirinin Türkiye siyasi tarihinde akademi üzerinde kurulmaya 

çalışılan diğer baskılardan farkı ne? 

 

2012 yılında, 50’den fazla üniversiteden 264 akademisyenin altına imza attığı bir bildiri 

sonucunda Barış İçin Akademisyenler (BAK) kuruldu.
11

 Kuruluşundan bu yana, barış talebini 

yükseltmek, çatışmasızlık süreçleri, barışın inşa ve toplumsallaştırılma süreçleri ile ilgili 

dünyadaki örnekleri inceleyerek akademik bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi kamuoyunun 

bilgisine sunmak
12

 ve  Ak Parti döneminde Kürt Sorununu çözmeye yönelik olarak ortaya 

çıkan Barış Süreci (Çözüm Süreci)
*
 boyunca sağlıklı politikaların ortaya konulabilmesi 

amacıyla birçok toplantı ve bildiriye imza atan bir inisiyatif haline geldi. Bunlardan biri de 

                                                           
11

 “Hakkımızda”, Barış İçin Akademisyenler,  https://barisicinakademisyenler.net/node/1 [20.06.2019]. 
12

 Kerem Altıparmak, Yaman Akdeniz, Barış İçin Akademisyenler, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2017), 11. 
*
 2013 yılında Diyarbakır’daki nevruz kutlamaları sırasında Abdullah Öcalan’ın mektubunun okunmasıyla 

başlayan, iktidarın “Çözüm Süreci” diye adlandırdığı -Kürt siyaseti tarafından ise “Barış Süreci” olarak 
adlandırıldı çünkü “çözüm” demek bir “soruna” referans vermek demektir- politik süreç. 

https://barisicinakademisyenler.net/node/1
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“Bu Suça Ortak Olmayacağız” adlı bildiridir. Bildirinin yayınlanma ve imzalanma sebebi, 

Barış Süreci bitirildikten sonraki politik süreçte, Kürt illerinde (Sur, Silvan, Nusaybin, Cizre, 

Silopi vb.) yaşanan olağanüstü hâl (OHAL) ve insan haklarına aykırı devlet eylemleriydi. 

Belirtilen yerlerde sokağa çıkma yasakları ilan edildi, ağır silahlar ve silahlı kuvvetler 

eşliğinde devlet tarafından bölgeye girildi ve birçok sivil can kaybı yaşandı. Kuruluş amacı 

itibariyle, Barış için Akademisyenler, ilgili bildiriyi
*
 akademisyenler arasında toplanan 

imzadan sonra 11 Ocak 2016 tarihinde yayınladı ve bildirinin yayınlanmasıyla beraber, ilk 

imzacı gruptan olan 1128 akademisyen, iktidar tarafından açık hedef haline getirildi.  

 

Bildiri yayınlandıktan bir gün sonra, 12 Ocak 2016 tarihinde büyükelçiler için yapılan 

resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış imzacısı 

akademisyenlerin ihanet içinde olduklarını söyledi ve akademisyenleri hedef aldı:   

“Bu aydın müsveddeleri kalkıp devletin bir katliam yaptığından bahsediyor. Ey aydın 

müsveddeleri siz karanlıksınız, karanlık. Aydın falan değilsiniz. Sizler ne Güneydoğu'yu, ne 

Doğu'yu buraların adresini bilemeyecek kadar karanlıksınız ve cahilsiniz. Ama oraları bizler 

kendi evimizin yolu, adresi gibi çok iyi biliriz. Kendisine akademisyen diyen güruh devleti 

suçluyor. Bununla yetinmeyip yabancıları Türkiye'ye çağırıyorlar. Bunun adı mandacılıktır. 

100 yıl önce de aynı zihniyet vardı. Bugün de üstelik çoğu maaşını devletten alan, cebinde bu 

devletin kimliğini taşıyan sözde aydınların ihanetiyle karşı karşıyayız. … Ya milletin ve 

devletin yanında olursunuz ya da terör örgütünden yana olursunuz. … Bizim bu sözde 

akademisyenlerden izin alacak halimiz yok. Bunların haddini de bilmesi lazım"
13

 

Erdoğan’ın hedef göstermesiyle birlikte, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) yazılı bir açıklama 

yaparak, hukuk çerçevesi içerisinde gerekenin yapılacağını yani ilgili akademisyenlere 

soruşturma açılacağını söyledi
14

 ve Türkiye’de akademiyi “ölüme bırakan” sürecin ilk 

adımları atılmaya başlanmış oldu. Cumhuriyet Başsavcılıklarının çeşitli illerde başlattığı 

soruşturmalar kapsamında, bazı akademisyenler gözaltına alındı. Bazı üniversitelerde, imzacı 

akademisyenlerin okulda bulunan ofislerinin kapıları ülkücü öğrenciler tarafından işaretlendi. 

Gazi Üniversitesi’nden iki akademisyenin kapısına “PKK’ya destek veren X’i üniversitemizde 

istemiyoruz” yazılırken, Selçuk Üniversitesi’nden bir akademisyenin kapısına ise “Şerefi Şanı 

                                                           
*
 İlgili bildirinin tam metnine çalışmanın sonunda yer alan “Ekler” kısmında yer verilmiştir.  

13
 “Erdoğan: Sözde Akademisyenlerin Haddini Bilmesi Lazım”, BBC Türkçe,  

https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/01/160111_erdogan_akademisyen_aciklama [20.06.2019] 
14

 Altıparmak, Yaman Akdeniz, age, 14. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/01/160111_erdogan_akademisyen_aciklama
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büyük Türk topraklarında senin gibi hainlere yer yok. Selçuk’u sana dar edeceğiz” yazıldı.
15

 

Süreç, Erdoğan ve hükümet ileri gelenlerinin hedef gösteren açıklamaları, üniversitelerdeki 

bazı grupların hedef göstermeleri ve üniversite yönetimleri ile savcılıklar tarafından açılan 

soruşturmalarla ilerlerken, 15 Temmuz 2016 tarihinde hükümete bir darbe girişimi 

gerçekleştirildi. Bastırılan darbe girişimi sonrasında, 21 Temmuz 2016 günü, Türkiye 

genelinde olağanüstü hâl (OHAL) ilan edildi ve akademisyenlerin tasfiye süreci de böylelikle 

başlamış oldu. Tasfiye sürecini anlayabilmek için, öncelikle “terör” kavramını ve Türkiye 

güncel siyasetinde neye denk düştüğünü incelememiz gerektiği kanısındayım. Terör 

kavramının sözlük anlamına baktığımızda, “genellikle siyasal bir dava uğruna girişilen, 

toplumu korkutmaya, yıldırmaya yönelik her türlü eylem” manasına geldiğini görürüz. Fakat 

terör kavramında, kendine içkin halde zaten bulunan “muğlaklık”, gün geçtikçe daha da sisli 

bir hale gelmeye ve kaygan bir zeminde hareket etmeye başladı. İşte bu muğlaklığa 

dayanarak, günümüzde herhangi bir şahsı, terörle ilişkili bir suçtan yargılamak gittikçe 

kolaylaştı. Şüphesiz ki, sürekli değişen ve gittikçe esnekleşen Terörle Mücadele Kanunu’nun 

bundaki payı büyüktür. Barış İçin Akademisyenlerin, iktidar tarafından ölüme bırakılmalarına 

yarayan zeminlerden/araçlardan birisi de işte bu muğlaklıktır. İktidar açısından bakacak 

olduğumuzda, “terör” gibi meselelerin, halkın milliyetçi damarlarını kaşıyarak, popülist 

siyaset ve söylemler aracılığıyla, kendi kitlesini ve milliyetçi kitleyi konsolide etmek amaçlı 

kullanıldığını iddia etmemiz mümkündür. Zaten, bu söylemlerin salt imzacı akademisyenlere 

yönelik değil
16

, kendisine muhalif olduğunu düşündüğü herkese karşı kullanıldığını
17

 

görülebiliyor. Hükümetin neden KHK’lar aracılığıyla bunca insanı ihraç ederek ölüme 

bıraktığına dair bir soru sorulduğunda, bence bunun bir başka nedeni de “aydın ve entelektüel 

olana duyulan hınç ve öfke” olabilir. Ak Parti’nin, iktidara geldiği ilk günden beri, kendisini 

eleştiren ve ona karşı muhalefet eden eğitim seviyesi yüksek olan/aydın kitleye karşı, popülist 

ve saldırgan bir söylemle – yer yer bunlar “Kemalist ve laikçi”, yer yer “vesayetçi ve elit” gibi 

söylemlerle- hareket ettiği görülüyor. Dolayısıyla, Barış İçin Akademisyenler’e yöneltilen bu 

ihraç rejiminin, aslında bir hıncın ve öfkenin ürünü olduğunu da düşünmekteyim. Bu 

bağlamda, YÖK tarafından bazı imzacı akademisyenlere karşı öne sürülen “imzanızı geri 

                                                           
15

 “Barış İsteyen Akademisyenlerin Kapıları İşaretlendi!”, BirGün Gazetesi,  https://www.birgun.net/haber-
detay/baris-isteyen-akademisyenlerin-kapilari-isaretlendi-100809.html [21.06.2019]. 
16

 “Barış için akademisyenler: KHK'lar muhalifleri tasfiye için kullanılıyor”, BBC Türkçe,  
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-37259646 [01.07.2019] 
17

 “Sendikalardan AKP'ye ihraç tepkisi”, Cumhuriyet Gazetesi,  
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/595162/Sendikalardan_AKP_ye_ihrac_tepkisi.html [01.07.2019] 

https://www.birgun.net/haber-detay/baris-isteyen-akademisyenlerin-kapilari-isaretlendi-100809.html
https://www.birgun.net/haber-detay/baris-isteyen-akademisyenlerin-kapilari-isaretlendi-100809.html
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-37259646
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/595162/Sendikalardan_AKP_ye_ihrac_tepkisi.html
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çekin ve pişmanlık dilekçesi imzalayın” talebinin
18

, aslında bir tür “af dileterek kendi 

üstünlüğünü ve ‘büyüklüğünü’ muhalif kitle karşısında kabul ettirme çabası” ve bir tür 

“lütufta bulunma” olarak yorumlamak da mümkün olabilir. Zaten, imzasını çekmeyen ve 

sonradan açılan mahkemelerde, “pişmanım” demediği için hapse mahkûm edilen ya da 

dosyası üst mahkemede bekleyen akademisyenleri gördüğümüzde, sürecin bir tür “hınç 

meselesi” olduğunu anlayabiliyoruz. Kısacası iktidarın, bireysel olarak disipline edemediği 

muhalifleri, bir kitle/toplam olarak, biyo-iktidar aracılığıyla yok etmeye çalıştığı söylenebilir. 

 

Akademisyenlerin tasfiyesi ve işletilen süreç, akıllara ilk olarak “sivil ölüm” kavramını 

getiriyor. Sivil ölüm kavramının anlamına bakıldığında, “hükümete karşı işlenen bir suç 

sebebiyle, kişinin vatandaşlık/yasal haklarının bir kısmının ya da tamamının elinden 

alınması”
19

 demek olduğu görülür. Çalışmamın “Kuramsal Çerçeve” adlı bölümünde 

bahsettiğim Foucault’nun “ölüme bırakmak” kavramının, aslında hukuktaki “sivil ölüm (civil 

death)” kavramına karşılık geldiğini ve Barış İçin Akademisyenler’in ihraç sürecinin bu 

kavramlar bağlamında anlaşılabileceğini düşünüyorum. Bu noktada, Foucault’nun “ötekiyi 

yok etmenin yalnızca öldürmekle işlemediğini; ölüme bırakma, siyasal ölüm, ölme riskini 

çoğaltma, dışlama, sürgün, vb. gibi pratikler üzerinden de işleyebileceğini” vurguladığını 

hatırlatmakta fayda görüyorum.  Olağanüstü hâl ilan edildikten sonra çıkarılan kanun 

hükmünde kararnameler ile 406 barış imzacısı akademisyen ihraç edilirken, 143 barış 

imzacısı akademisyen ise işten çıkarıldı ya da istifaya veya emekliliğe zorlandı.
20*

 Kanun 

hükmünde kararnameler ile ihraç edilen akademisyenler, dolaylı ya da doğrudan biçimde, bir 

daha istihdam edilmemek üzere “kamu hizmetinden men edildiler”. Bu kişilerin yapmaya en 

yetkin oldukları şey yani meslekleri ellerinden bir daha dönüşü olmamak üzere alındı  Bu 

kişiler, geçim ve sosyal güvenceli çalışma kaynaklarını kaybettiler. Foucault’nun dediği yok 

etme pratiği olan “ölüme bırakma”, BAK vakasında, ihraçlar aracılığıyla “işinden etme” 

siluetine bürünmüş görünüyor.  

                                                           
18

 “YÖK, 'barış bildirisi'nden imzasını çeken akademisyenlere 'pişmanlık dilekçesi' sundu!”, T24,  
https://t24.com.tr/haber/yok-baris-bildirisinden-imzasini-ceken-akademisyenlere-pismanlik-dilekcesi-
sundu,341366 [01.07.2019] 
19

 Civil Death, Wikipedia,  https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_death  [26.06.2019] 
 
20

 “Barış için Akademisyenlere Yönelik Hak İhlalleri”, Barış İçin Akademisyenler,  
https://barisicinakademisyenler.net/node/314  [26.06.2019] 
*
 Bkz. Konu ile ilgili istatistiklere yer aldığı tabloya çalışmanın sonunda bulunan “Ekler” bölümünde yer 

verilmiştir.  

https://t24.com.tr/haber/yok-baris-bildirisinden-imzasini-ceken-akademisyenlere-pismanlik-dilekcesi-sundu,341366
https://t24.com.tr/haber/yok-baris-bildirisinden-imzasini-ceken-akademisyenlere-pismanlik-dilekcesi-sundu,341366
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_death%20%20%5b26.06.2019%5d
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_death%20%20%5b26.06.2019%5d
https://barisicinakademisyenler.net/node/314
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Bu bir ölüme bırakma pratiğidir çünkü tasfiye edilen akademisyenler yalnızca kamuda değil, 

özel sektör üzerinde oluşturulan iktidar baskısı ile, özel sektörde çalışma haklarından da men 

edilmiş durumdadırlar. Örneğin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilen 

akademisyen Cenk Yiğiter’in avukatlık yapabilmek için Ankara Barosu’na yaptığı stajyer 

avukatlık başvurusu “KHK ile ihraç edildiği” gerekçesiyle reddedilmiş, dönemin Ankara 

Barosu Başkanı Avukat Hakan Canduran ise “OHAL KHK’sına uygun davrandıklarını fakat 

kararın kesin olmadığını, Yiğiter’in isterse Türkiye Barolar Birliği’ne itiraz edebileceğini” 

söylemiştir.
21

  

Öte yandan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 13/2 maddesinde yer 

alan “seyahat özgürlüğü” hakkı da işinden ederek ölüme bırakma pratiğinin bir başka aracı 

haline geldi.
22

 Türkiye’nin de taraf olduğu bildirgede geçen “herkes, kendi ülkesi de dahil 

olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir” 

maddesi, işinden ederek ölüme bırakmanın bir aracı oldu ve barış imzacısı akademisyenlerin 

mevcut pasaportları geçersiz sayıldı.  Kimlik numaralarına düşülen şerh ile yenisini almaları 

da engellendi. Türkiye’de kaybettiği işini yurtdışında icra ederek yaşamına devam etme 

şansının bırakılmaması olarak da düşünülebilecek bu yaptırım hem çalışma hakkı hem de 

seyahat özgürlüğünün engellenmesi açısından, ölüme bırakmaya dair başka bir araç haline 

geldi. Üstelik, OHAL kalktıktan sonra da pasaportların iade edilmemesi
23

, ölmeye bırakmak 

açısından, pasaportların ve çalışma hakkının nasıl araçsallaştırıldığına dair kanıt olarak 

düşünülebilir. Kısacası ölüme bırakmanın, günümüz Türkiye’sinde “işinden ederek açlıkla 

terbiye etme” biçiminde işlediği söylenebilir.  

 

Akademisyenlerin işinden edilme deneyimleri, diğer yanıyla “ölme riskini artırma” olarak da 

işlemiştir. İşinden edildikten sonra birçok akademisyen, güvencesiz bir biçimde, kayıt dışı 

çalışmak zorunda bırakılmıştır. Bu hem sosyal hakları olmadan, günübirlik ya da 

“freelancer” çalışarak akademisyenlerin bugünlerini güvencesiz hale getirdiği gibi, hem de 

geleceklerini belirsiz hale mahkûm etmiştir.  Örneğin, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ndeki 

görevinden KHK ile ihraç edilen akademisyen Orhan Kaya güvencesiz bir biçimde inşaatta 

                                                           
21

 “Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran: Kararımız Kanunidir”, Gazete Duvar, 
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2017/03/08/ankara-barosu-baskani-hakan-canduran-kararimiz-
kanunidir/ [26.06.2019] 
22

 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/h_rigths_turkce.pdf [26.06.2019] 
23

 “OHAL Kalktı, Yurtdışı Yasağı Kalkmadı”, DW,  https://www.dw.com/tr/ohal-kalkt%C4%B1-yurt-
d%C4%B1%C5%9F%C4%B1-yasa%C4%9F%C4%B1-kalkmad%C4%B1/a-46551851 [26.06.2019] 

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2017/03/08/ankara-barosu-baskani-hakan-canduran-kararimiz-kanunidir/
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2017/03/08/ankara-barosu-baskani-hakan-canduran-kararimiz-kanunidir/
http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/h_rigths_turkce.pdf
https://www.dw.com/tr/ohal-kalkt%C4%B1-yurt-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1-yasa%C4%9F%C4%B1-kalkmad%C4%B1/a-46551851
https://www.dw.com/tr/ohal-kalkt%C4%B1-yurt-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1-yasa%C4%9F%C4%B1-kalkmad%C4%B1/a-46551851
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çalışmaya başladı.
24

 Diğer yandan, imzacı akademisyenlerle aynı sendikadan olan ve KHK’lar 

ile ihraç edilen Eğitim-Sen’li öğretmen Aslan Durman’dan -her ne kadar bu çalışma barış 

akademisyenleri ile ilgili olsa da- bahsetmeyi, “ölme riskini artırarak yok etme”nin ne 

olduğunu daha iyi anlayabilmemiz açısından önemli buluyorum. 686 sayılı KHK ile mensubu 

bulunduğu öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen öğretmen Durman, Şanlıurfa’nın Viranşehir 

ilçesinde çalıştığı inşaatta meydana gelen çökme sonucunda hayatını kaybetti. Kendisi gibi 

ihraç edilen meslektaşının olay sonrasında verdiği demeç, OHAL KHK’ları ile ölme riskini 

artırmanın yani dolaylı yoldan öldürmenin arasındaki ilişkiyi net bir biçimde ortaya seriyor:  

“Arkadaşım şu an kendi görevini yapıyor olsaydı bugün ölmeyebilirdi. Okulda öğrencileriyle 

birlikte olurdu, ya da kursta olurdu. Ölümü tesadüf değil. Öğretmenlik yaparken inşaatla 

ilgilenmiyordu. Ölümüne neden olan durum ihraç edilmiş olması…”
25

 

 

OHAL KHK’ları ile ihraç edilen insanların en temel vatandaşlık haklarına dokunulmasının, 

yaratılmak istenen sivil ölümün boyutlarıyla ilgili bize bir fikir verebileceğini düşünüyorum. 

Bu temel haklardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 67. maddesi ile düzenlenen 

seçme ve seçilme hakkıdır. Anayasa’da açıkça belirtilmiş olmasına rağmen KHK’lıların önce 

seçilme hakları sonra da seçme hakları engellenmeye çalışılmıştır. Bu girişim, KHK’lıların 

siyasi iradelerini de -yalnızca barış bildirisini imzalamaları ya da muhalif olmaları 

gerekçesiyle engellenen ve cezalandırılan ifade özgürlükleri gibi- tamamen bitirme, 

KHK’lıları “siyasal ölüme mahkûm etme” girişimi olarak da okunabilir. Aynı zamanda bu 

girişim, ölüme bırakılanın siyasal olarak da öldürülerek, yaşayan bir özneden ziyade “nesneye 

indirgenme çabası” olarak da yorumlanabilir. Yani, KHK ile ihraç edilenler üzerinde, siyasal 

gerekçelerle önce damgalamanın sonra da toplumdan ve siyasal alandan dışlamanın araç 

olarak kullanıldığını söylemek, bu bağlamda, pekâlâ mümkündür. Vakadan bir örnekle devam 

etmek gerekirse şunları örnek verebiliriz:  31 Mart yerel seçimleri ile seçilen KHK’lı 

adayların mazbataları Yüksek Seçim Kurumu (YSK) tarafından verilmedi; diğer yandan, aynı 

yerel seçimlerin İstanbul ayağının iptali için yapılan başvuru hazırlığı sırasında, Ak Parti 

Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un konu ile ilgili verdiği demeçler de incelenmeye 

değerdir: 

                                                           
24

 “KHK'yla ihraç edilen akademisyen inşaatta çalışmaya başladı: Emek vermekten asla vazgeçmeyeceğiz!”, T24,  
https://t24.com.tr/haber/khkyla-ihrac-edilen-akademisyen-insaatta-calismaya-basladi-emek-vermekten-asla-
vazgecmeyecegiz,685068 [26.06.2019] 
25

 “Enkazda Can Veren KHK’lı Durman: 14 Yıllık Öğretmen”, Gazete Duvar, 
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/04/17/enkazda-can-veren-khkli-durman-14-yillik-ogretmen/ 
[26.06.2019] 

https://t24.com.tr/haber/khkyla-ihrac-edilen-akademisyen-insaatta-calismaya-basladi-emek-vermekten-asla-vazgecmeyecegiz,685068
https://t24.com.tr/haber/khkyla-ihrac-edilen-akademisyen-insaatta-calismaya-basladi-emek-vermekten-asla-vazgecmeyecegiz,685068
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/04/17/enkazda-can-veren-khkli-durman-14-yillik-ogretmen/
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“KHK ile ihraç edilmiş kişinin, hatta kamu görevlisi KHK ile ihraç edilmesi sebebiyle 

mazbatası iptal edilenler oldu. Hatta diyor ki, ben burada bir tartışma daha başlatayım. 

298’nci yasanın 8’inci maddesi, kamu hizmetinden yasaklı olanlar seçme hakkına da sahip 

değildirler diyor kanun. İlk kez bir şey söylüyorum; bir, kısıtlı olanlar. İki, kamu hizmetinden 

yasaklı olanlar. Az önce kısıtlı olanlar listede var dedim. Cezaevinde olanlara şerh 

düşülmemiş dedim. İki, kamu hizmetinden yasaklı olanlar… Peki kamu hizmetinden yasaklı 

olanlar için illa mahkeme kararı gerekir mi? Bence hayır.  Önümüzdeki günlerde konuşacağız.  

Kanun çerçeveyi çizmiş, uluslararası sözleşmelerde de aynı şeyler var. İlla mahkeme kararına 

bağlı olması gerekmiyor diyor”
26

 

 

Ölüme bırakmanın toplumdaki en temel karşılıkları toplum içinde damgalanma ve toplumdan 

dışlanma pratikleridir. Bu noktada, linç meselesine eğilmeyi önemli buluyorum. Linç 

kelimesinin sözlükteki karşılığı itibariyle “yargılamadan cezalandırma” anlamına geldiğini 

daha önce de belirtmiştim. Bu bağlamda, aslında KHK’lar ile ihraç olan akademisyenlere 

yaşatılan sürecin hem toplumun bazı kesimlerindeki karşılığının “linç” olduğuna, hem de 

yaşanan ihraç sürecinin kendisinin de aslında özü itibariyle linçe karşılık geldiğini 

düşünüyorum.  

İlk olarak, neden sürecin kendisinin linçe denk düştüğünü açıklamak istiyorum.  Barış 

bildirisine attıkları imzadan dolayı ihraç edilen akademisyenler, haklarında herhangi bir 

yargılama ya da hüküm olmadan “idari bir kararla” ihraç edilmişlerdir. Yani ihraçlar 

gerçekleştirildiği sırada, ortada ihracı gerektiren hukuki olarak kesinleşmiş bir suç yoktu. Bu 

da aslında ölüme bırakmanın “linç” tanımıyla bire bir örtüştüğünü ve ölüme bırakma ile 

linçin -öz itibariyle- birbirlerine göbek bağıyla bağlı olduğunu gösterir. Bildiri yayınlandıktan 

sonraki süreçte, iktidar tarafından, imzacılara yönelik nefret dili kullanılmaya başlandı, 

imzacılar hedef gösterildi ve bunun geri bildirimi ise linç ile oldu. Üniversite kampüslerinde 

kapı işaretlemekten tutun, silahlı organize suç örgütü/mafya lideri Sedat Peker’in 

akademisyenlere yönelik ağır tehditler içeren “oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan 

kanlarınızla duş alacağız”
27

 açıklamalarından “kulağınızı açın ve beni iyi dinleyin. Ben sizi 

                                                           
26

 “AKP, YSK'ya başvurarak KHK'lıların oy kullanamayacağını savundu, hukukçular tepkili: Başvuru, hukuksuzluğa 
çağrıdır”, T24,  https://t24.com.tr/haber/akp-ysk-ya-basvurarak-khk-lilarin-oy-kullanamayacagini-savundu-
hukukcular-tepkili-basvuru-hukuksuzluga-cagridir,817721 [27.06.2019] 
27

 “Sedat Peker'den Akademisyenlere: Kanlarınızla duş alacağız”, Cumhuriyet Gazetesi,  
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/463020/Sedat_Peker_den_Akademisyenlere__Kanlarinizla_dus_
alacagiz.html [29.06.2019] 

https://t24.com.tr/haber/akp-ysk-ya-basvurarak-khk-lilarin-oy-kullanamayacagini-savundu-hukukcular-tepkili-basvuru-hukuksuzluga-cagridir,817721
https://t24.com.tr/haber/akp-ysk-ya-basvurarak-khk-lilarin-oy-kullanamayacagini-savundu-hukukcular-tepkili-basvuru-hukuksuzluga-cagridir,817721
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/463020/Sedat_Peker_den_Akademisyenlere__Kanlarinizla_dus_alacagiz.html
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tehdit etmiyorum. Başınıza gelecekleri peşin peşin söylüyorum"
28

 açıklamalarına kadar birçok 

vaka vuku buldu. Bir mafya liderinin tek başına kamusal alana çıkıp savurduğu bu tehditler 

bile aslında akademisyenlere yönelik linç/girişimlerinin boyutunu ve olayın ciddiyetini 

anlamamıza yeterli olsa da Marmara Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenler için 

düzenlenen “uğurlama” etkinliğine bakılması gerektiğini düşünüyorum. Akademisyenler ve 

onları uğurlamak isteyen kitle, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önüne geldiklerinde, 

kampüs içerisinden fırlatılan taş ve sodalı saldırıya maruz kaldılar.
29

 Bu vaka, polisin ve 

üniversiteye ait özel güvenlik ekiplerinin saldırganlara karşı tepkisiz kalıp saldırılara 

müdahale etmemesiyle, aslında, iktidarın ve ileri gelenlerinin yaptığı nefret söylemi ve hedef 

gösterme içeren açıklamaların, halk nezdinde belli gruplarda “linç çağrısı” yani toplum 

bekçiliği ve kendi adaletini kendi sağlama çağrısı olarak algılandığını gösteriyor. Öte yandan, 

vigilantism için teşvik edici unsurlardan birisi de “ceza almayacağının bilincinde olma” 

halidir. Linç girişiminde bulunan gruba müdahalede bulunulmaması ve zanlılar hakkında 

herhangi bir gözaltı vb. işlemin yapılmaması, “ceza almayacağını bilen/farkında olan” linçci 

grubun, aslında hem söylemsel açıdan hem de “hukuken cezasızlık” açısından örtük olarak 

teşvik edildiğini gösteriyor.  

 

Son olarak bahsetmemiz gereken husus, “terör örgütü propagandası yapmak” maddesi 

üzerinden açılan ceza davaları aracılığıyla, akademisyenlerin tutuklanarak hapsedilmeye 

başlanmasıdır. Davaların çoğu sürüyor fakat Prof. Dr. Füsun Üstel
30

 ve Doç. Dr. Tuna 

Altınel
31

 aynı suçlamalardan dolayı hapis cezasına mahkûm edildiler. Diğer davaların ve üst 

mahkemeye yapılan itirazların sonuçlanmasıyla birlikte, tutuklanan akademisyen sayısının 

artacağı öngörülüyor. İktidar, yalnızca “dışarda” ölüme bırakarak değil, diğer yandan 

“pişman olmadıkları” yani iktidarın büyüklüğünü/üstünlüğünü kabul etmedikleri 

gerekçesiyle, attığı imzanın arkasında duran akademisyenlerden hıncını alıyor da diyebiliriz.  

 

                                                           
28

 “Sedat Peker: Ben sizi tehdit etmiyorum, başınıza gelecekleri söylüyorum”, Cumhuriyet Gazetesi, 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/483490/Sedat_Peker__Ben_sizi_tehdit_etmiyorum__basiniza_g
elecekleri_soyluyorum.html [29.06.2019] 
29

 “Marmara Üniversitesi'nde İhraçlara Karşı Eyleme Soda Şişeli Saldırı”, Bianet,  
https://bianet.org/bianet/toplum/183579-marmara-universitesi-nde-ihraclara-karsi-eyleme-soda-siseli-saldiri 
[29.062019] 
30

 “Barış Akademisyeni Füsun Üstel Cezaevine Girdi”, Bianet,  https://m.bianet.org/bianet/ifade-
ozgurlugu/208279-baris-akademisyeni-fusun-ustel-cezaevine-girdi [01.07.2019] 
31

 “Barış Akademisyeni Tuna Altınel Balıkesir'de Tutuklandı”, Bianet,  https://bianet.org/bianet/insan-
haklari/208391-baris-akademisyeni-tuna-altinel-balikesir-de-tutuklandi [01.07.2019] 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/483490/Sedat_Peker__Ben_sizi_tehdit_etmiyorum__basiniza_gelecekleri_soyluyorum.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/483490/Sedat_Peker__Ben_sizi_tehdit_etmiyorum__basiniza_gelecekleri_soyluyorum.html
https://bianet.org/bianet/toplum/183579-marmara-universitesi-nde-ihraclara-karsi-eyleme-soda-siseli-saldiri
https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/208279-baris-akademisyeni-fusun-ustel-cezaevine-girdi
https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/208279-baris-akademisyeni-fusun-ustel-cezaevine-girdi
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/208391-baris-akademisyeni-tuna-altinel-balikesir-de-tutuklandi
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/208391-baris-akademisyeni-tuna-altinel-balikesir-de-tutuklandi
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Sonuç Yerine 

 

Michel Foucault, College de France’da verdiği dersin ana temasını ağırlıklı olarak ırkçılık 

üzerinden kursa da aslında vurgulamak istediği nokta iktidar ve iktidarın öteki olarak 

gördüklerine karşı uyguladığı yok etme ve kendinden gördüklerini kontrol etme pratikleridir. 

Bu da onun “biyo-iktidar” kavramına denk düşer. Biyo-iktidar aracılığıyla nüfusun her açıdan 

kontrolü sağlanır. İşte bu açıdan, iktidarın kendinde gördüğü, eskiden “öldürme ya da hayatta 

bırakmak” olarak işleyen hakkının, şu anda “yaşatmak ya da ölüme bırakmak” olarak 

işlediğini söyler. Bu bağlamda, Barış için Akademisyenler’in yayınladığı “Bu Suça Ortak 

Olmayacağız” adlı bildirinin arkasından gelen süreçte, Ak Parti iktidarının akademisyenleri 

“ölüme bıraktığı” söylenebilir; bu sürecin “siyasi” nedenlerle işletildiği ve bunun ilk ve en 

büyük kanıtının da daha herhangi bir yargılama olmadan, akademisyenlerin “idari 

kararlarla” ihraç edilmeye başlamaları gösterilebilir. Ölüme bırakma, vakada görüldüğü ve 

Foucault’nun da söylediği gibi, salt ölüme bırakarak değil, başka pratikleri de yanına alarak 

işliyor; bunun “ölüm riskini arttırmak”tan “işinden ederek açlığa bırakma”ya kadar birçok 

hale büründüğü görülüyor. Türkiye’deki iktidarın, bireysel olarak “disipline edemediğini 

düşündüğü” muhalefeti, kitle olarak yok etmeye çalıştığı görülüyor. Nitekim, salt BAK 

imzacılarının değil, onlarla aynı sendikaya mensup olan diğer eğitim 

emekçilerinin/öğretmenlerin de bu süreçte ihraç edilerek ölüme bırakıldıkları görülüyor. 

Üstelik bu süreç, bir ucundan da linç pratikleriyle işletiliyor. Muhalif insanlar toplum içinde 

damgalanıp toplumdan dışlanıyorlar; verecekleri tepkiden ve sergileyecekleri şiddet 

eylemlerinden dolayı cezasız kalacağını bilen kitleler sahneye toplum bekçiliği için çıkıyorlar 

ve muhalifler bu kitleler tarafından da linç ediliyorlar. İktidarın popülist söylemler aracılığıyla 

kendi kitlesini ve milliyetçi kitleyi konsolide etmesine yarayan ve aydın kesime karşı yıllardır 

duyduğu hıncı gösteren bu süreçte, KHK’lar aracılığıyla birçok kişi yalnızca üniversitelerden 

değil, aynı zamanda hayattan da tasfiye ediliyor. Vakaya karşı durulan açı değiştirilip başka 

bir noktadan bakıldığında, toplumun eğitim hakkı da elinden alınmış ve eleştirenin başına ne 

geleceğine dair topluma gözdağı da verilmiş olunuyor. İşte bu yüzden, hayatın her alanında ve 
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mekânında, “iktidar” kelimesini ve onun işleyiş pratiklerini çözümlemek ve ona karşı direniş 

stratejileri geliştirmek önemlidir; çünkü -Foucault’nun deyimiyle- “toplumu savunmak 

gerekir”.  
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Ekler 

Barış için Akademisyenler’in “Bu suça Ortak Olmayacağız” adlı bildirilerinin tam 

metni
*
: 

“Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız! 

Türkiye Cumhuriyeti; vatandaşlarını Sur'da, Silvan'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Silopi'de ve daha pek 

çok yerde haftalarca süren sokağa çıkma yasakları altında fiilen açlığa ve susuzluğa mahkûm etmekte, 

yerleşim yerlerine ancak bir savaşta kullanılacak ağır silahlarla saldırarak, yaşam hakkı, özgürlük ve 

güvenlik hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı başta olmak üzere anayasa ve taraf olduğu 

uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınmış olan hemen tüm hak ve özgürlükleri ihlal 

etmektedir. 

Bu kasıtlı ve planlı kıyım Türkiye'nin kendi hukukunun ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 

antlaşmaların, uluslararası teamül hukukunun ve uluslararası hukukun emredici kurallarının da ağır 

bir ihlali niteliğindedir. 

Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve 

uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesini, sokağa çıkma yasaklarının 

kaldırılmasını, gerçekleşen insan hakları ihlallerinin sorumlularının tespit edilerek cezalandırılmasını, 

yasağın uygulandığı yerde yaşayan vatandaşların uğradığı maddi ve manevi zararların tespit edilerek 

tazmin edilmesini, bu amaçla ulusal ve uluslararası bağımsız gözlemcilerin yıkım bölgelerinde giriş, 

gözlem ve raporlama yapmasına izin verilmesini talep ediyoruz. 

Müzakere koşullarının hazırlanmasını ve kalıcı bir barış için çözüm yollarının kurulmasını, hükümetin 

Kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol haritasını oluşturmasını talep ediyoruz. Müzakere 

görüşmelerinde toplumun geniş kesimlerinden bağımsız gözlemcilerin bulunmasını talep ediyor ve bu 

gözlemciler arasında gönüllü olarak yer almak istediğimizi beyan ediyoruz. Siyasi iktidarın muhalefeti 

bastırmaya yönelik tüm yaptırımlarına karşı çıkıyoruz. 

                                                           
*
 Barış İçin Akademisyenler’e ait olan https://barisicinakademisyenler.net adlı internet sitesinden alınmıştır. 

http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/h_rigths_turkce.pdf
http://sozluk.gov.tr/
https://barisicinakademisyenler.net/
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Devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddete hemen şimdi son vermesini talep ediyor, bu ülkenin 

akademisyen ve araştırmacıları olarak sessiz kalıp bu katliamın suç ortağı olmayacağımızı beyan 

ediyor, bu talebimiz yerine gelene kadar siyasi partiler, meclis ve uluslararası kamuoyu nezdinde 

temaslarımızı durmaksızın sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz. 

İmzalarınızı üniversiteniz ve ünvanınız ile birlikte info@barisicinakademisyenler.net adresine 

yollamanız rica olunur.” 

 

“11.01.2016 tarihli barış bildirisini imzalayan akademisyenlerin imza nedeniyle 

uğradıkları hak ihlalleri” adlı tablo
*
: 

 

 

                                                           
*
 Barış İçin Akademisyenler’e ait olan https://barisicinakademisyenler.net adlı internet sitesinden alınmıştır. 

https://barisicinakademisyenler.net/

