
 
 

 
BİLİM AKADEMİSİ’NİN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE YAŞANMAYA DEVAM EDEN 

HUKUKSUZLUKLAR HAKKINDA DUYURUSU 
 

 
19 Temmuz 2021 tarihli Duyurumuzda “vekaleten rektörlük görevine gelen Prof. Dr. Naci 
İnci’nin ilk icraatlarından birisinin ilgili Fakülte ve Bölümün görüşünü almadan bazı öğretim 
görevlilerinin görevine son vermek olması da olumsuz yeni gelişmelerin habercisi […]” olabilir 
diye not etmiştik. Ne yazık ki aradan geçen beş aylık süre bizi haksız çıkarmadı.  
 
Boğaziçi Üniversitesi’nin bütün akademik gelenekleri yıkılarak tepeden inmeci bir yaklaşım ile, 
her biri Anayasanın güvencesi altında olan eğitim ve öğretim hakkı ve özgürlüğü, ifade 
özgürlüğü ve bilim özgürlüğü ayaklar altına alınmaya devam edilmektedir. Bir yandan sadece 
ifade özgürlüğünü ve barışçıl yollarla tepkisini gösterme hakkını kullanan öğrenciler terörle 
ilintili suçlarla itham edilerek gözaltına alınmaktadır. Bu öğrencilerden ikisi 6 Ekim 2021’den 
beri tutukludur.1 Diğer yandan yönetimi “rahatsız edici” açıklamalarda bulunan ve sözleşmeli 
olarak çalışan hocaların tek tek sözleşmeleri feshedilmekte ve kendilerinin BÜ kampüsüne 
bilimsel toplantılar için girmesine bile izin verilmemektedir.  
 
Son olarak iş o noktaya kadar varmıştır ki, Boğaziçi Üniversiteli meslektaşlarına destek veren 
başka üniversitelerin hocaları bile “sakıncalı” olarak ilan edilmiş ve üniversite giriş kapılarında 
tutulan listelere adları eklenerek girişleri engellenmeye başlanmıştır. Örneğin Boğaziçi 
Üniversitesi’ndeki meslektaşlarıyla hem bilimsel çalışmalarda bulunmak hem de onlara destek 
vermek üzere kuruma giriş yapmak isteyen Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan’a 
mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi 3 Aralık 2021’de kapılarını kapamış, güvenlik görevlileri 
girişine izin vermemiştir.2 Bu da yetmezmiş gibi 6 Aralık 2021’de Prof. Yeldan öğretim üyesi 
olduğu Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığından da istifa 
etmek durumunda kalmıştır. 
 
Tahammülsüzlüğün en üst noktalarda, dinleme, tartışma ve karşısındakini anlama çabasının 
ise en alt düzeylerde seyrettiği bir dönemde bu tür “müdahalelere” şaşmak artık mümkün 
değildir. Ancak günümüzün sınır tanımayan iletişim sistemleri düşünüldüğünde Erinç Yeldan 
hocanın Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne sokulmayarak oradaki öğrencilere ulaşmasının, 

 
1  Https://Www.Gazeteduvar.Com.Tr/Bogazici-Akademisyenlerinden-Sansure-Tepki-Universiteler-Yasakci-

Kararlarla-Yonetilemez-Haber-1544151 /  
2  10 Aralık 2021’de Boğaziçi Üniversitesi’nde konuşmacısının Prof. Dr. Erinç Yeldan olduğu bir seminer 

organize edilmiştir. Sunuşunu yapmak üzere kendisinin BÜ kampüsüne girişinin engellenmeyeceğini ümit 
etmek istiyoruz.  



bilim insanları ile fikirlerini paylaşmasının engellenebileceğini düşünmek başlı başına 
trajikomiktir.  
 
Bilim Akademisi olarak bir kez daha bu yanlış uygulamalara dair tarihe not düşmek istiyoruz. 
Özellikle meslektaşlarımıza özgür bilimin ve düşüncenin destekçisi olmalarını, kapılarını farklı 
görüşlere ve eleştirilere açmalarını salık veriyoruz. Üniversitelerin özerkliğinin bir ülkenin 
demokratikliğinin en önemli göstergesi olduğu unutulmamalıdır.  
  
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.  
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