
T ürkiye 
üniversitelerinde 
özerklik ve 

akademik özgürlük 
hiçbir zaman gurur 
duyulacak düzeyde 
olmadı. Ancak 2013 
başında ODTÜ’ye yönelik 
saldırı yeni bir dönemin 
işaretiydi. Bu saldırı kısa 
sürede sistematikleşti, 
yaygınlaştı. Tasfiye, Barış 
İçin Akademisyenler 
Bildirisi bahanesiyle 
OHAL’den önce 
başlamıştı. Bugün bir kıyım 
yaşanıyor.

Akademik hayatının 
başındaki araştırma 
görevlisinden 82 yaşındaki 
profesöre dek binlerce 
insan ihraç edildi. Muhalif 
kimlikleri yüzünden, 
sendikalı oldukları 
için, kamu yararına 
bilimden yana oldukları 
için cezalandırılmak 
istendiler. Bugün bu bilim 
insanlarının yurtiçinde 
çalışmalarına, “kamu 
görevi” yapmalarına izin 
verilmiyor. Yıllarca emek 
verdikleri, bilgi ürettikleri 
üniversitelerine girmeleri 
şiddetle engelleniyor. 
Pasaportlarına el 
konuyor. Muhalif 
olan bilim insanlarına 
yönelen bu gaddarlık, 
bu ilkellik sonsuza dek 
sürmeyecektir. 

Cumhuriyet Akademi 
bilmeye ve bilgiye 
duyulan arzunun 
önündeki engelleri 
aşmaya yönelik bir 
dayanışma girişimi 
olarak çıkıyor. Başka 
türlü bir “kamu görevi” 
anlayışıyla. Kısılmak 
istenen ses duyulsun 
diye. Düşünceye, bilgiye, 
bilimsel üretime bir 
pencere açmak istiyor. 
Başta üniversitelerden, 
okullardan haksız, 
hukuksuz, insafsızca 
kovulanlar olmak üzere, 
tüm düşünen, sorgulayan, 
üreten bilim insanlarını 
davet ediyoruz. Genel 
okuru da aydınlatacak 
nitelikte, her disiplinden 
özgün, bilimsel yazılarınıza 
sayfalarımızı açıyoruz.

Dayanışma
zamanı

NilgüN toker kılıNç
Universitas 

iBrAHiM Ö. kABoĞlU
Bilim ve hukuk mu, mezhep ve cemaat mi?

Üniversitenin aslen ne 
olduğunun, hangi nitelikleri 
içermesi gerektiğinin 
tartışılması, bugün 

üniversitelere yapılanlarla 
neyin amaçlandığını 
göstermenin bir yolu 
olabilir. >> 2’de

Olağanüstü hal 
döneminde bile hak 
ve özgürlükler ancak 
“milletlerarası hukuktan 

doğan yükümlülükler 
ihlal edilmemek kaydıyla 
ve durumun gerektirdiği 
ölçüde” sınırlanabilir.  >> 4’te
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Bilim susmaz

sefA fezA ArslAN
İspat fikri niçin 
Antik Yunan’da
ortaya çıktı? >> 6’da

sAvAş kArABUlUt
Depremlerin
yönetilememesi 
asıl büyük risk >> 10’da

ceM kAptANoĞlU
Saldırganlık ve 
şiddetin öznel 
kökenleri >> 8’de 

Beliz güçBilMez
Tiyatroyu
savunmak
mümkün mü? >> 12’de

BüleNt şık
Dünya bitti 
Mars’ta bal 
yeme hayali >> 14’teAkademi

Bilim kazanacak

REUTERS
ÜMİt 

BektaŞ
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arihsel değişimleri, ele aldığı-
mız meseleye göre farklı refe-
ranslarla tanımlayabiliriz. Mo-
dernitenin kökenini siyasal-eko-

nomik farklılaşma üzerinden değil de 
“bilgi”deki farklılaşma bakımından ta-
rif etmeye çalışalım ve dünyevileşme-
nin referansını tespit etmeye yönele-
lim. Bunun için iki vakaya işaret et-
memiz gerekir. Birincisi, 11. yüzyıl-
da “bağımsız bilgi üretmek üzere bir 
araya gelen âlimler birliği” olarak ön-
ce Bologna’da, sonra Revenna, Pavia ve 
Paris’te üniversitelerin açılması ama 
daha önemlisi Oxford, Cambridge gibi, 
kilisenin denetiminden tümüyle bağım-
sız üniversitelerin kurulmasıdır. İkin-
cisi, “bilginin yayılması ve demokratik-
leşmesi” imkânını sağladığı için matba-
anın kullanılmaya başlamasıdır. Bu iki-
sini birleştirdiğimizde şu tespiti yapa-
biliriz: Modernlik, bağımsız bilgi üret-
me ve bunu yayma, aktarma ortamına 
dayalı bir epistemolojik devrim zemi-
ninde “yeni” ve farklı olanı keşfetme, 
açığa vurma ve savunmanın da adı-
dır. Kendi başına bir evren olmak, ken-
di bağımsız yargı ve karar gücüne sa-
hip olmak, bilgi/bilim üretme etkinli-
ğinin alanı haline gelir. Özerklik ve sı-
nırlanmamışlık, bilginin tek hakikat ta-
hakkümünden özgürleşmesini ve bilgi 
tekelinin dağılmasını sağlar. Bu saye-
de üniversiteler değişimin de taşıyıcısı 
olmuştur. Bu değişimin esasını bağım-
sız bilgi üretme ve bu bilgiyi aktarma 
ve yayma işlevini gören kurumun, yani 
akademia’nın üniversiteye dahil olma-
sının oluşturduğu da söylenebilir.

Bugün hem dünya ölçeğinde hem 
de daha da ağır yaşanan haliyle 
Türkiye’de üniversitenin üniversite ol-
maktan çıkmasını tartışıyorsak, üni-
versitenin ne olduğu ya da kökensel ta-
nımından hareketle ne olması gerekti-
ği, bugünü tartışmak bakımından kıy-
metlidir.

lEvrEnsEl vE KEndi  
Başına EvrEn Olma
Üniversite, kendi ilkesi ve akılsal-

lığını kendi içinde taşıması bakımın-
dan kendi başına bir bütünlük, birlik-

tir. Bu bakımdan kendi eylemini, ken-
di akılsallık ilkesine göre belirleyen ve 
gerçekleştiren, bu evrene dışardan hiç-
bir belirlenimin karışmadığı, sokulma-
dığı bir bilgi üretme alanıdır. Bu üni-
versitenin kendi yasası, kendi yargısı 
ve kendi hükmü olduğu anlamına gelir. 
Her türlü egemen yasa, hüküm ve be-
lirlenimden bağımsız, neredeyse Roma 
İmparatorluğu’nun ona verdiği ad gibi 
Cumhuriyet içinde cumhuriyettir. Üni-
versitenin bu kendi başına evren olma-
sı, orada üretilen bilginin ya da bilim-

sel etkinliğin değerlendirilmesi konu-
sunda tümüyle bağımsız olması anla-
mına gelir. Her türlü akademik etkin-
liğin değerini belirleme konusunda-
ki bu bağımsızlığın en önemli göster-
gesi, üniversitenin sahip olması gere-
ken bağımsız yargı etkinliğidir. Bilgiyi 
sınama, doğrulama, onaylama ve ge-
çerliliğini ilan etme konusundaki bu 
bağımsız yargı üniversite olmanın ol-
mazsa olmaz koşuludur. Kimin akade-
misyen olacağı, kimin hangi mertebe-
ye sahip olduğunun tüm belirlenimi 

üniversitenin kendi akılsallığında te-
mellenen bir yasallık çerçevesine sa-
hiptir. Bu çerçeve içinde kabul edil-
miş olan her akademik etkinlik de ar-
tık kendi meşruiyetini üniversitenin 
ilkesine uygunluktan aldığı için ba-
ğımsızdır.

Üniversitenin kendi sınırlanmamış-
lığı, bilginin ve bilimsel etkinliğin ala-
nı ve konusunun da sınırlanmamışlığı-
nın dayanağıdır. Bu, üniversitenin ev-
rensel olma karakteridir. Evrensel ol-
ma, evrene ait olan her şeyi konu edi-
nebilme, ürettiği bilginin evrene ait ol-
ması ve evrene açılabilmesidir. Somut-
laştıralım: Sadece insana ait olanı değil 
evrenin tümünü hem tüm olarak hem 
de her türlü tikelliğinde ele alabilme, 
düşünebilme, sorgulayabilme iddiası-
dır üniversite olmanın esası. Bu nite-
lik üniversiteyi hem evrenin hakikati-
ni hem de evrende olup biten her şeyi 
kendi konusu yapabilme özelliğiyle  >> 

UnıvERSıTAS: Geç Latince. 
tamlık, bütünlük; tüzel kişilik, 
topluluk; dünya; evren; 
üniversite.

Ünİversİte: türkçeye Fransızca 
université sözcüğünden geçti. 
Lonca, birlik anlamlarına gelir. 
aynı zamanda 13. yüzyılda Paris, 
Oxford ve Cambridge’de öğrenci 
ve öğretim üyelerinin haklarını 
korumak üzere kurulan loncalara 

verilen addır. Latincede “tüm, 
genel” anlamına gelen universus 
sözcüğünden.

AkADEmıA: eski Yunanca. 
eski atina yakınında bir 
koruluğun ve burada Platon’un 
kurduğu okulun adı. Platon 
ve aristoteles’in hiçbir politik 
ve dini baskı unsuru olmadan 
öğrencileri ile felsefi tartışma 
yarattıkları ortam; okul.

Matbaanın yaygın biçimde kullanılmaya başlaması, üniversitenin ürettiği bağımsız 
bilginin yayılmasında ve böylece demokratikleşmesinde çığır açıcı bir rol oynadı.

nilgün 
toker kılınç
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Nilgün Toker 
Kılınç, 6 Ocak 
2017 tarihli 679 
sayılı KHK ile 
ihraç edildi. Ege 
Üniversitesi, 
Edebiyat 

Fakültesi, Felsefe Bölümü’nün 
başkanıydı. Modern Dönem 
Felsefe Tarihi, Tarih Felsefesi, 
Praksis Felsefesi, Fenomenoloji 
Felsefesi derslerini veriyor; 
yüksek lisans ve doktora tezleri 
yöneterek akademisyen 
yetiştiriyordu. Politika ve 
Sorumluluk (2012) kitabının yazarı.

İmtiyaz Sahibi: Cumhuriyet vakfı adına Orhan erinç l Genel Yayın Yö-
netmeni: Murat sabuncu l Yayın Yönetmeni: Özgür Gökmen l Sorum-
lu Yazı İşleri Müdürü: abbas Yalçın l Görsel Yönetmen: Hakan Akarsu 
l Yayımlayan: Yeni Gün Haber ajansı Basın ve Yayıncılık a.Ş. l İdare 
Merkezi: Prof. nurettin Mazhar Öktel sok. no: 2, 34381 Şişli- İstanbul, 
tel: 0 (212) 343 72 74 (20 hat) Faks: 0 (212) 343 72 64 l Cumhuriyet Rek-
lam: Reklam ve Pazarlama Danışmanı: ayşe Cemal l Reklam Müdürü: Ayla 
Atamer l tel: 0 (212) 251 98 74-75-0 (212) 343 72 74 l Baskı: DPC 
Doğan Medya tesisleri, Hoşdere Yolu, 34850 esenyurt - İstan-
BUL. l Yerel süreli yayın l Cumhuriyet gazetesinin ücretsiz ekidir. 

kİMDİr

l Ali Tayfun Atay, Antropoloji ve Sosyoloji 
l Ayşe Erzan, Fizik 
l Beliz Güçbilmez, Tiyatro 
l Gencay Gürsoy, Sağlık Bilimleri 
l Haldun Gülalp, Siyaset Bilimi 
l İbrahim Ö. Kaboğlu, Hukuk 
l İlhan Uzgel, Uluslararası İlişkiler ve Dış 
Politika 

l Korkut Boratav, İktisat 
l Necmiye Alpay, Dilbilim 
l Nilgün Toker, Felsefe 
l Özdemir Aktan, Sağlık Bilimleri 
l Reşit Canbeyli, Psikoloji 
l Sefa Feza Arslan, Matematik 
l Uygur Kocabaşoğlu, Tarih ve İletişim 
l Zeliha Etöz, Sosyoloji ve Siyasal Antropoloji

DanıŞMa kUrULU
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?

Tek sayfa için boşluklu 6 bin 500, 
çift sayfa için boşluklu 13 bin 
karakterlik yazılarınız için adresimiz: 
akademi@cumhuriyet.com.tr
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UYGUR KOCABAŞOĞLU
Ülkenin ufuklarında Abdülhamid’in hayaleti dolaşıyor

MURAT SEVİNÇ
Türkiye’ye ne öneriliyor? Türkiye neyi tartışıyor?

Bugün maddi ve manevi mirası tartışılan Abdülhamid yakından bakıldığında 
zan ve iddia edilenin aksine 21. yüzyıl Türkiyesi için bir “rol modeli” ya da bir 
siyaset tarzı, bir yönetim biçimi örneği sunmuyor. >> 2’de

Eğer anayasa çözülmesi gereken bir sorun iddiasıyla değiştiriliyorsa 
kuşkusuz herkesin aklına o “sorun”un ne olduğu gelir. Gelir ki üzerine 
düşünülebilsin ve tartışılabilsin.  >> 4’te
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Bilim susmaz

ÇİMEN GÜNAY-ERKOL
Dilin doğuşu ve 
Havva’nın dili  >> 6’da

ALPER DUMAN
İnşaat sektöründe ne 
oldu? >> 10’da

PELİN YALÇINOĞLU
Bilim ve toplumsal 
cinsiyet meselesi >> 8’de 

İLKER GÖKHAN ŞEN
Referandumlar ne zaman 
meşru sayılabilir? >> 12’de

EMRE TANSU KETEN
İslamcı popüler 
kültürde iktidar >> 14’te

VeDAT
ARIK
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Hülya Dinçer
Geçmişle yüzleşme ve 
hakikat hakkı >> 2’de

aziz MerHan
Kökenbilim sözlüklerimiz 
ve değişen anlamlar >> 6’da

UtkU Uraz ayDın
Lucien Goldmann: Sınıf, 
bilinç ve kültür >> 4’te

Dikran M. zenginkUzUcU
Başkanlık sistemi: 
Denetleme ve denge >> 8’de

eDgar Şar
Zamanı gelmiş bir 
fikir: Laiklik >> 10’da
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Fehmiye Ceren AkçAbAy
Masumiyet karinesi 
ve eşitlik  >> 2’de

AlphAn Telek
İran’da siyasal yapı ve 
toplumsal yansımaları >> 6’da

çAğlAr ezikoğlu
Erdoğan’ın en önemli 
silahı: Kutuplaştırma >> 4’te

meldA yAmAn
Ataerkil kapitalizmde 
kadın emeği >> 8’de

kAyA yAzgAn
Fen bilimleri için de 
özgürlük >> 10’da

zehra 
özdİlek
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KorKut Boratav, tuncer Bulutay, a. yavuz ege, oKtar türel, rahmi aşKın türeli, ercan uygur

Yeni ulusal gelir serileri üzerine gözlem ve değerlendirmeler
Yeni ulusal gelir serileri sadece sayılarda değişiklik yapmıyor, bambaşka bir 
anlatı inşa ediyor. Türkiye ekonomisi yüksek cari açıkların dış finansmanıyla 
desteklenen “tüketim itişli” bir büyüme patikası izler görünüyordu. Revize 

edilen ulusal gelir serileri “yatırım itişli” bir büyüme politikasını ima ediyor. 
Ulusal gelir serilerindeki revizyon yakın tarihli ulusal iktisat politikası 
belgelerindeki temel varsayımları tümüyle geçersiz hale getirmiştir. >> 2’de

AHMET AÇAN
Darwin’in teorisi hayatımızı 
nasıl değiştirir? >> 4’te

oKan şeKer
Suriyeli sığınmacıların 
toplumsal etkileri >> 8’de

METE TAPAN
Kültür varlıklarımızın 
korunması üzerine >> 6’da

AHMET ÖZER
Aydın ve ülke 
gerçeği >> 10’da

AFP / 
ADEM ALTAN
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Ümit Şenesen
Halkoylaması: Sonuçları 
anlıyor muyuz? >> 2’de

GÜlay toksöz
Türkiye’de 
kadın istihdamı >> 4’te

UtkU BalaBan
Fesih yetkisi ve sakat 
temsil üzerine  >> 6’da

Hasan Can karaCa
Kamu-özel 
ortaklığı hikâyesi >> 8’de

Şermin kÜlaHoğlU
En çok insanın en 
büyük mutluluğu >> 10’da

TamEr arda ErŞİN

7 Şubat 2017 tarihli 686 sayılı KHK ile 72 akademisyenin ihraç edildiği 
ankara Üniveritesi’ndeki 10 Şubat günlü protesto eyleminden,
20. metin Göktepe Ödülleri’nin fotoğraf ödülünü alan “Hayır gitmiyoruz”.
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İBRAHİM Ö. KABOĞLU
16 Nisan’da seçmen 
neyi oylayacak? >> 2’de

NecMİye ALpAy
Hukukta 
bulanıklık >> 6’da

DİLeK ÖzHAN KOçAK
Kolektif hafızanın 
dönüşümü  >> 10’da

SezAİ OzAN zeyBeK
Adalet ve iktidar: 
Tünelin çıkışına dair >> 4’te

VAKKAS BİLSİN
Hukuk devletinin 
akıbeti >> 8’de

Vedat
aRIK

Pankartta “Asla yalnız yürümeyeceksin” yazıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Chris Stephenson (soldan dördüncü) 
Haziran 2016’da Barış İçin Akademisyenler bildirisi imzacılarının duruşması için İstanbul Adalet Sarayı’na girerken gözaltına 
alınmış, ardından sınır dışı edilmişti. YÖK, 22 Şubat 2017’de Stephenson’ın çalışma iznini gerekçe göstermeden iptal etti.
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ALİ YALÇIN GÖYMEN
Çağımızda 
yabancılaşma >> 2’de

MEVLÜT YAPRAK
Fizyoloji: Bir sözcüğün 
izini sürerken  >> 6’da

TuNÇ KAYIKÇIoğLu
Nasıl ölçülür: Yersem 
mutant olur muyum? >> 4’te

SALİH ÖZBARAN
Anılarıyla 
Şerafettin Turan >> 8’de

oSMAN ELBEK
Türkiye’nin tütün 
kontrolü serüveni >> 10’da
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İRFAN MUKUL
Dayanışma ve 
direnme zamanı >> 2’de

AHMET KERİM GÜLTEKİN
Dersim Dayanışma 
Akademisi üzerine >> 6’da

SEDAT ERÇİN
Özgürlük-güvenlik 
çatışması (mı?) >> 4’te

İLKEM CoşKUN
‘En büyük hazinemiz 
aklımızdır’ >> 8’de

KAYA YAZGAN
Bazı doğa olayları 
‘doğaüstü’ mü? >> 10’da

7 Şubat 2017 tarihli 686 sayılı KHK ile Anadolu 
ve Eskişehir Osmangazi üniversitelerinden 

onlarca akademisyen ihraç edildi.
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AHMET ÖZERASYA SAYDAM
Referandum sonucu 
bize ne söylüyor? >> 8’de

Zorunlu Bireysel Emeklilik 
Sistemi ve emeklilik >> 4’te

ONUR AÇAR
Sol siyaset ve 
demokrasi ideali >> 6’da

İREM ÖZBAY-ZEYNEP KÜÇÜK
Bir KHK incelemesi: 
Akademisyen ihraçları >> 10’da

TANIA GRoPPI

Muhalif akademisyenlerin ihracına seyirci mi kalacağız? 
Demokratik olmayan ülkelerin akademisyenleriyle olan ilişkileri sorunu yeni değil. Otoriter rejimlerden doğrudan zarar görenler özellikle hukuk, siyasal bilgiler, eko-
nomi ve tarih gibi alanlarda çalışanlar oluyor. Türk üniversitelerinde yaşanan durum, zor, benzeri olmayan ve yeni araçlara muhtaç bir mücadeleyi gerektiriyor. >> 2’de
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NECATİ 
SAVAŞ

tunç kayıkçıoğluadnan erkuş
Nasıl ölçülür: 
DNA diziliminiz >> 8’de

İtaatin 
doğurguları  >> 4’te

çağlar Güven
Neoliberal 
üniversite >> 6’da

enGin delice
Aklın uykusu 
tiranları çağırır>> 10’da

ibrahim Ö. kaboğlu

Halkoylaması sonucu demokratik kazanıma dönüştürülebilir mi?  
Olağanüstü hal koşullarında, anayasal zorlamalar eşliğinde oylatılan “TC Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” için yürütülen devlet destekli ve “Hayırcılar”ı 
ötekileştiren “Evet” kampanyası, bir eksiği ve fazlasıyla yüzde 50 “hassas dengesi” ile sonuçlanmış bulunuyor. Bu denge demokratik açıdan “Hayır” lehinedir. >> 2’de

Ankara, 1 Mayıs 2017. Güvenlik güçleri pankartın 
ilk iki kelimesini kesmiş: “OHAL” ve “KHK”.
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ÇAĞLAR GÜVEN
Akademik özgürlük, 
özerklik  >> 2’de

GÜLÇİN ÖZKAN
Brexit: Tarihin en çetrefil 
boşanma davası >> 6’da

FıRAt BİRcAN
Hukukbozumu: 
Açlık grevleri >> 4’te

oKAN şEKER
Sulukule’de 
soylulaştırma  >> 8’de

SALİH ÖZBARAN
Anılarıyla Şerafettin 
Turan 2 >> 10’da

6 Ocak 2017 tarihli 
679 sayılı KHK 
ile ihraç edilen 
akademisyen 

Nuriye Gülmen: 
“Burada ekmek 

kavgası veriyoruz, 
bunu duymak 
zorundasınız.”

NECATİ 
SAVAŞ
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Kaya yazgan
Evrim ve 
rasgelelik >> 2’de

ÜMİT - GÜLAY G. ŞENESEN
İnşaat sektörünün 
katkısı  >> 6’da

HACER ANSAL
Sanayi 4.0 neleri 
değiştirecek? >> 4’te

HANİFİ KURT
Yeni toplumsal hareketlerin 
iletişimsel özerklik alanı >> 8’de

FAİK AKçAY
Hukukun üstünlüğü 
sıralaması  >> 10’da

Özgür 
gÖkmEn

12 Mayıs 2017, Kadıköy.  
KESK İstanbul Şubeler Platformu, 

İstanbul Tabip Odası ve TMMOB 
İl Koordinasyon Kurulu’nun 

düzenlediği eylemden.

Parasız Özel Ek   Sayı: 13



Bülent Şık
Zeytin ağacı 
yerleşikliktir >> 2’de

tUnÇ kAYıkÇıOĞlU
Nasıl yapılır:  
Protein üretmek >> 6’da

AlPASlAn VAROl
Para: Nereden, 
nereye? >> 4’te

AHMet ÖZeR
Üniversitenin fonksiyonları 
üzerine bir tartışma >> 8’de

YAŞAR ÖZtüRk
Kamuoyu
 >> 10’da

Cumhuriyet 
Akademi’nin 

gelecek sayısı 
28 Haziran 2017 

Çarşamba 

Akademi
31 Mayıs 2017 Çarşamba

Bilim susmaz
Parasız Özel Ek   Sayı: 14

679 ve 686 sayılı KHK’lerle yapılan ihraçların ardından AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Tiyatro Bölümü lisans programları “onarılması neredeyse olanaksız bir 

darbe” aldı, lisansüstü programları yürütülemez hale geldi.



Akademi
28 Haziran 2017 Çarşamba

Bilim susmaz
Parasız Özel Ek   Sayı: 15

NECATİ 
SAVAŞ

Cumhuriyet 
Akademi’nin 

gelecek sayısı 
26 Temmuz 2017 

Çarşamba 

Haldun Gülalp
Üniversitenin yeniden inşası

aykut Çoban
OHAL’de siyaset

İçinden geçtiğimiz ara dönem sona erdiğinde, yeniden YÖK düzenine 
veya onun da öncesine geçmeyi arzu etmekle yetinemeyiz. İçinde 
bulunduğumuz durum yeniden inşayı düşünmenin koşullarını taşıyor.  >> 2’de

Hukuk devleti ile lütufçu keyfilik arasındaki belirsizlik yaşadığımız topraklar 
için yeni bir olgu değil. Buna rağmen OHAL ile olağan hal arasında 
siyaseten önemli olabilecek dört temel farklılık bulunuyor.  >> 4’te

E. İREM AKI
Hukuk 
nedir? >> 6’da

MuRAt sEvİnç
Yürümek bir ‘hesaplaşma’ 
ihtimalidir... >> 8’de

tAnIl BoRA
Fildişi
kule >> 10’da

İRFAn o. HAtİPoĞlu
Akademiye sopa 
sallamak >> 14’te

MülKİyE tüllABI
KHK 
fermanı >> 11’de

EMRE tAnsu KEtEn
Üniversitenin krizi ve 
alt basamaktakiler>> 12’de

7 Şubat 2017 tarihli 686 sayılı KHK ile Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenlerin sayısı arttı. 10 Şubat’ta basın açıklaması 
yapmak isteyen öğretim üyeleri polis tarafından okula sokulmadı. Cebeci’den ihraç edilen akademisyenler halen fakültelerine alınmıyor.



Akademi
26 Temmuz 2017 Çarşamba

Bilim susmaz
Parasız Özel Ek   Sayı: 16

Cem Terzi
Bunalımdan birlikte yaşamaya

ibrahim Ö. Kaboğlu
OHAL Komisyonu etkili başvuru yolu olabilir mi?

Bunalım ânlarını anlamak ve gereğini korkusuzca yapmak bize bir güç 
sağlayabilir. Yaşadığımız büyük bunalımdan yaşama dair bağlılık ve birlikte 
barış içinde yaşama iradesi çıkarabiliriz. >> 2’de

OHAL KHK’leriyle işinden olan, çalışma ve sosyal güvenlik hakkını 
kaybeden, lekelenmeme hakkı ihlal edilen kişiler mahkemeye ulaşmak için 
dahi yıllar boyunca beklemek zorunda kalacaklar. >> 4’de

Kerem alTIParmaK
AİHM kararı sonrası 
BAK imzacıları >> 6’da

bülenT ŞIK
Gıda zehirlenmeleri 
üzerine >> 8’de

musTafa alTInTaŞ
Dokuz Eylül  
vakası  >> 10’da

saim açIKgÖz
Bilim insanlarına 
armağan >> 14’te

nevin ferhaT - Kemal baŞ
Çobanlığın   
felsefesi  >> 11’de

musTafa erçaKICa
Kıbrıs sorununun 
kısa tarihi >> 12’de

Cumhuriyet 
Akademi’nin 

gelecek sayısı 
30 Ağustos 2017 

Çarşamba 

TİMUR TARLIĞ/DHA

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 
11 akademisyen Barış Bildirisi’ne 
imza attıktan bir buçuk yıl sonra 

görevden uzaklaştırıldı.



Akademi
30 Ağustos 2017 Çarşamba

Bilim susmaz
Parasız Özel Ek   Sayı: 17

Bülent Şık
Yeryüzündeki hayat, evrim ve semantik kalpazanlar

ÇAĞRı MeRt BAkıRCı
Evrim neden öğretilmelidir?

Bir akademisyen hayatın günbegün yıkıma uğratıldığı, bir arada yaşama 
iradesinin aşındırıldığı, şiddet ve ölüm siyasetinin sürekli yüceltildiği bir 
coğrafyada kim adına konuşur? Konuştuğunda gerçekte ne söyler?  >>   2’de 

Evrimle ilgili hatalı bilgiler ve varsayımlar, yanlış önermelerle 
meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bunların en meşhuru, “Evrim ‘sadece’ bir teori” 
diyen son derece lakayt ve gerçeklikten uzak argümandır. >>   4’te

M. tAHİR HAtİPOĞlU
Üniversitede 
emeklilik >> 6’da

kAyA yAzgAn
Bilim ve   
safsata  >> 8’de

İRfAn O. HAtİPOĞlU
Akademiye 
darbe tokadı >> 10’da

fAHRİ Öz
Şiirde bir teknik ve söz sanatı 
olarak söz yöneltme >> 12’de

nAzıM tURAl
ABD’de Başkan’ın 
yargılanması >> 14’te

Cumhuriyet 
Akademi’nin 

gelecek sayısı 
27 Eylül 2017 

Çarşamba

NECATİ 
SAVAŞ

25 Mayıs 2016, ODTÜ Stadyumu. ODTÜ öğrencileri, Maden Tetkik Arama Genel 
Müdürlüğü’nün Tabiat Tarihi Müzesi’ndeki insan evrimi vitrininin kaldırılmasına 
tribünlerdeki devrim yazısını evrime çevirerek cevap vermişti.



Akademi
27 Eylül 2017 Çarşamba

Bilim susmaz
Parasız Özel Ek   Sayı: 18

DENİZ DOĞAN CHRIS STEPHENSON HASAN CAN KARACA
Hipodromun 

hikâyesi >> 6’da

Bilgisayar: Felsefi bir 

sorunun çözümü >> 10’da

Türkiye’de yargı eylemciliği 
ve adalet hareketi >> 12’de

JUDITH BUTLER
Akademik özgürlük ve  
üniversitenin kritik görevi >> 8’de

TUNÇ KAYIKÇIOĞLU
Nasıl yapılır: 
Hizaya sokmak >> 14’te

Cumhuriyet

Akademi’nin

gelecek sayısı
28 Ekim 2017

Cumartesi

NİLGÜN TOKER KILINÇ
Hakikat kaybolunca...

BİLİM AKADEMİSİ
Akademik özgürlükler raporu 2016-2017

“‘Hakikat’, ‘inanılırlık’ ile yer değiştirdi”. Hakikat-sonrası bir çağda olduğumuz 
ilan edildiğinde aslında kastedilen şudur: Hakikatin ne olduğunu, onun 
hakikat olduğunu kabul ettirme gücüne sahip olanlar belirleyecektir. >> 2’de

Demokratik toplumlarda ifade özgürlüğü korunur ve bu özgürlük, 
kamuoyunun özgürce biçimlenmesini sağlayan, basit ya da yansız düşünce 
açıklamaları dışında eleştirel nitelikte ifadeleri de kapsar. >> 4’te

NECATİ 
SAVAŞ

Bir yol projesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ Rektörlüğü arasında 
imzalanan protokolün ardından 9 Eylül akşam saatlerinde kolluk kuvvetleri ve 

TOMA’lar eşliğinde ODTÜ arazisine giren dozerler bir gecede 4.5 km’lik bir 
orman şeridini yok etti. ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ ormanlarına yapılan 
saldırının sadece özerk ve demokratik üniversite mücadelesine değil, tüm 

Ankara’ya ve ülke değerlerine yönelik olduğunu belirtiyor.



Akademi
28 Ekim 2017 Cumartesi

Bilim susmaz
Parasız Özel Ek   Sayı: 19

LüLüfer KörüKmez IRAZ CANDAŞ
Türkiye üniversitelerinde 
toplumsal cinsiyet >> 10’da

Permakültür
 >> 12’de

FUNDA ŞENOL CANTEK
Sarmalayan kucak 
ayıplayan göz: Komşu >> 8’de

ŞERmiN KüLAhOğLU
Eleyen okul yerine 
yönlendiren okul >> 14’te

Cumhuriyet
Akademi’nin

gelecek sayısı
25 Kasım 2017

Cumartesi

CereN CANSU AKKAYA
İstanbul Sözleşmesi: Siyasi iktidarın çelişkisi 

SEViLAY ÇELENK
Sırtımızdaki yükü dengelemek

Toplumsal cinsiyet eşitliğinden yoksun, aile eksenli yaklaşım ve politikaların 
olumsuz yasal değişiklikler olarak vücut bulduğuna veya en azından değişiklik 
girişimlerine neden olduğuna çok sık tanıklık etmeye başladık.  >> 2’de

Kimse görmediği, duymadığı halde kişinin onuru başka birisi tarafından kırılabilir. 
Yeterince açık ki onur kırıcı bir hareket kamu önünde yapıldığında ağırlığı çok 
fazla artar. Direnişten söz edilen her yerde onurdan söz ediliyor. >> 4’te

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Sosyoloji Bölümü Başkanı’nın 
talimatıyla Sosyoloji Bölümü 2016-2017 dönemi mezuniyet töreninde döviz 

taşıdıkları için 12 mezun öğrenciye soruşturma açtı. Mezunlara “afiş ve 
pankart asma” gerekçesiyle kınama cezası verildi.



Akademi
25 Kasım 2017 Cumartesi

BILIM susmaz
Parasız Özel Ek   Sayı: 20

HALDUN ÖZEN - METE TUNÇAY
Osmanlı Darülfünunu’ndan YÖK Darülfünunu’na

SELİN SAYEK BÖKE
2018 bütçesi: Bilim, eğitim ve gelecek

YÖK düzeni yalnızca üniversite idealinin Avrupa’daki tarihsel temellerini tasfiye 
etmekle kalmadı. Türkiye’deki üniversite gelişmesinin tüm tarihsel temellerini de yok 
etti. Üniversiteyi Darülfünun’un kurulduğu dönemdeki mertebesine indirgedi. >> 2’de

İktidarın tercihi siyasi varlığının devamlılığı için bir zorunluluğa dönüşmüş rantçı 
düzeni derinleştirmek. Kaygısı ülkenin ortak kaderi olan bir iktidar, tercihini Türkiye’yi 
bilim ve teknolojiyle rekabet eden bir ekonomiye taşımaktan yana kullanırdı.  >> 4’te

NEJLA KURUL
Müfredatın demokratikleşmesi 
nedir?  >> 8’de

İBRAHİM Ö. KABOĞLU
Adalet arayışında “asgari 
standartlar” >> 10’da

ÇİMEN GÜNAY-ERKOL
Herkes için 
Shakespeare >> 12’de

ÇAĞDAŞ GÖRÜCÜ
AKP’nin AKPM’deki siyasi 
grup hamlesi >> 14’te

Cumhuriyet 
Akademi’nin

gelecek sayısı
30 Aralık 2017

Cumartesi

FERDA DÖNMEZ 
ATBAŞI

Otoriter rejimin üniversitelerdeki merkezi denetim çabası 
sürüyor. Mülkiye’de insan hakları düşüncesine yönelik köklü ilginin 
ürünü olan Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi kapatıldı. 
1977’de kurulmuş Merkez Türkiye Akademisi’nin yüz akıydı. 
Tabelasını İnsan Hakları Merkezi çalışanları sökmek zorunda kaldı.



Akademi
30 Aralık 2017 Cumartesi

Bilim susmaz
Parasız Özel Ek   Sayı: 21

Özgür müftüoğlu
Yargılanan barış talebidir!

ScholarS at rıSk
Düşünmek için özgürsün

Hukuk devleti olduğunu iddia eden bir devletin yurttaşı olarak bu bildiride yer alan 
talepleri dillendirmek her şeyden önce bir yurttaşlık görevidir. Üstelik bilim devletten, 
sermayeden ve dinden bağımsız olarak hakikati arar ve toplumla paylaşır. >> 2’de

Bilim insanlarına, öğrencilere ve üniversite çalışanlarına yönelik saldırılar dünya 
çapında endişe verici bir sıklıkta yaşanıyor. Bu saldırılar her bireyin düşünmek, 
sorgulamak ve fikirlerini paylaşmak için özgür olduğu alanı daraltmaktadır. >> 4’te

m. tahir hatipoğlu
Yardımcı 
doçentlik >> 7’de

uygur kocabaşoğlu
Yüz yıllık 
beklenti! >> 8’de

alper Duman

Eşitsizlik bataklığı 
>> 6’da

bülent şık tunÇ kayıkÇıoğlu
Antibiyotikli etler, 
GDO’lu yemler >> 10’da

Biyolojiye çifte 
Nobel Ödülü >> 14’te

fahri Öz
Şiirin sesi, şairin 
maskeleri >> 12’de

Cumhuriyet
Akademi’nin 

gelecek sayısı
27 Ocak 2018

Cumartesi

Ö
zg

ü
r 

g
Ö

km
En

Barış bildirisine imza attığı için açığa alınan, 
emekliliğe zorlanan, adli ve idari soruşturmalara 
maruz kalan, kHk’ler ile kamu görevinden ihraç 

edilen akademisyenler şimdi de terör örgütü 
propagandası yaptıkları iddia edilerek yargılanıyor. 

Her bir akademisyene ayrı ayrı açılan davalar 5 Aralık 
2017’de  Çağlayan’da görülmeye başladı.


