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2011’de Bilgi Üniversitesi’nin Laureate Edu. Inc.’e 
satışı sonrası Bilgi özelini incelediğimizde…

• geçici, düzensiz ve güvencesiz istihdamın artması
• yönetim tarzının otoriterleşmesi
• akademik disiplinlerin özerklik kaybı ve artan 

araçsallaşma
• baskın çıkan işletmecilik ideolojisi
• kamusal fayda ve haklar kavramındaki aşınmalar
• hukuksal alanın yeni ve parçacıklı kullanımı
Kaynak: Hakan Arslan / Aslı Odman, 2011: “İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki Şirketleşme ve Sendikalaşma 

Süreci.” In: Metalaşma ve İktidarın Baskısındaki Üniversite, SAV Yayınları (editörler: Serap Korkusuz Kurt / 
Fuat Ercan) 

…ne gördüysek, 2017’de ‘Dev/let-Şirket’in Üniversitelerinde Barış 
Akademisyenleri sürecinde de aynı eğilimlerin derinleştiğini gördük: 

Piyasa Otoritaryanizmi ve Siyasi Otoritaryanizmi içiçe geçiyor!
*Bu süreçte Bilgi tekrar ‘yerli ve milli’ sermayeye satıldı!+  



2011 deneyimden çıkarımları: 

• Vakıf üniversitelerinde test edilen metotlar, iş 
güvenceli addedilen kamu üniversitelerine de 
sıçrayacak, tüm üniversiteler hep beraber ‘daha 
sağa’ kayacaklar… 

• Akademide iş güvencesi ve çalışma koşulları için, 
ekmek ve onur için örgütlenme, mesleki bir 
‘olmazsa olmazdır. İfade özgürlüğünün, mesleğin 
gayrimaddi üretim araçlarının da somut zeminini 
sağlama alma mesaisidir 

• Süreç ‘Akademide Sendika olur mu, biz işçi miyiz?’ 
diyen veya akademide örgütlenmeye mesai 
ayırmayı zul addeden görüşün arkaikliğinin ortaya 
çıkardı. 



BARIŞ BILDIRISI 2016
DAR AMA YAKICI BIR BAŞLANGIÇ, 
ATOMIK/SPONTANE/BEKLENMEDIK BIR 
KARSILIK

BAK: Kasım 2012, Cezaevlerinde Açlık Grevleri Dönemi – Barış Süreci –
Savaş Süreci 



2012 Kasım İmza Kampanyası: 



156 imzacıdan 1128/2212 imzacıya…
Meslek gruplarına hitaptan, devlete hitaba: 

• "Türkiye'de bugün gelinen durum üstü örtülemez bir felakete 
tekabül etmektedir. 30 yıllık savaş bu coğrafyanın halkları üzerinde 
büyük maddi ve manevi tahribat yapmıştır. Doğa, insan ve toplum 
onarılamayacak derecede hasar görmüştür. Şiddet ilkesel sınırlar 
tanımadan kuşaktan kuşağa kanıksanarak aktarılmakta, travma 
örgütlü bir dayanışma arzusunu hiçe sayarak yayılmakta 
ve toplumsal hafızamıza sadece yıkıcı gücüyle kazınmaktadır.

"Savaş acilen durdurulmalı, yaraların tanınacağı ve zamanla 
sarılacağı alanlar ve siyasal olanaklılıklar oluşturulmalıdır. Barıştan 
yana bir tavır koymak için şu an yapılması gereken en acil eylem 
tutukluların açlık grevlerinin bir an önce durdurulması için harekete 
geçmektir.

"Buradayız. Bütün meslek gruplarını bu duruma karşı tavır 
göstermek üzere acilen eyleme geçmeye davet ediyoruz."

3 KASIM 2012 



Bu suça ortak olmayacağız! 
Em ê nebin hevparên vî sûcî!

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.

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.“     11 OCAK 2016



Ankara BAK Şubat 2016 Çalıştayı 



Barış Bildirisi, hem devlet hem de akademisyenler 
nezdinde neden ‘karşılık buldu’?

• Tek tarafa hitap etmesi: Vatandaşlık bağı ile bağlı 
olduğumuz devlete 

• Suça ‘suç’ demesi 
• Form olarak ifade özgürlüğü normunun, içerik olarak 

devletin / dev-şirketin yaşam hakkı ihlalindeki radikal 
eleştirisinden bağımsız kılınamayacak kadar organik 
bağlanmış olması (ifade özgürlüğü’nün ‘kullanım değeri’ne 
yönelik etkin bir metin 

• Zamanlaması 
• Kampanyanın beklenmedik, spontane bir sinerji ile 

büyümesi, ivmelenmesinin yarattığı çekme etkisi (çoğu 
zaman aynı bölümdekiler bile birbirinden habersiz, 
bilgisayar başında…) 

• Gezi 2013, 2013 Aralık Siyasi krizi, 7 Haziran 2015 
seçimlerinin iptali sonrası artan baskı ortamına karşı ‘bir şey 
yapabildiğini görme ama bir şey yapamamanın ağırlığını 
taşıma’nın verdiği Zeitgeist’ın özgünlüğü



BAK ne olabilir? Neyi görünür kıldı?
• Esnek bir ‘imza ile yoğun tehdit altında kader birliğidir’
• Bir ‘örgüt’ değil, bilim ile barış üretme ve yaşamı savunma 

faaliyetlerinde (bilimin nedenini, nasılını, kim içinini 
sorgulamayı da içeren) farklı örgütlenmelere götürecek bir 
‘ön-ağ’ olabilir 

• Meslek alanında veya toplumda kitlesel öncü olma değil, 
göle maya verme rolü ile barışmalı! (BAK bir nakil hattıdır! 
BAK bir balık ağıdır!)

• Bir işkolu olarak akademinin diğer işkollarından farklı olma, 
‘toplumun aydınlık kesimi’ olma beklentisini, bir zümre 
olarak akademinin ayrıcalıklılık söylemini ve akademinin 
halesini yıkan bir vaka
(146 bin 124 içinde 2212 veya 2212 olarak kolektif hareket 

edebilir miyiz? Etmeli miyiz?)
• ‘devletin biliminsanı’ olamaz, ‘devletin ekmeğini yiyen milli 

çıkarları savunacak akademi’ nin üniversite pratiği, ürünü ve 
çalışma koşulları üzerine etkileri görünür oldu: Başka Türlü 
bir Bilim, Akademi ve Üniversite Tahayyülü! 



Kaynak: Bak Dayanışma 
Ankara Çalıştayı Raporu-
20 şubat 2016

Barış Bildirisi imzacılarının çoğu 
tehditler başladıktan sonra 
üniversitesindeki diğer 
imzacılarla iletişime geçerek, iç 
bir ağın oluşmasına katkıda 
bulundu. 



yaşadığı ikilemler

• En cüz’i ortak paydası ‘bireysel ifade özgürlüğü’ savunusu 
ve ‘kamusal fayda / kamu biziz / toplumun uzun vadeli 
çıkarlarını biz savunuruz’ arasında gidip gelmekte;

• Bununla ilişkili diğer bir sarkaç da şu: ‘Barış Akademisyenleri 
/ Barış Bildirisi imzacıları arasında dayanışmaya mı?’ / Kürt 
İlleri’nde – Kürt illeri için doğrudan barış için mücadele 
etmek / barış gündemine mi mesai ayırmalı?’ ikilemi sık sık 
tartışmalarına yansıyor.

• Gündelik hayatta barış mücadeleleri (müdahil bilgi) ve 
gündelik hayatta barış mücadelesi için kolektifler içinde 
varolabilmek = olduğumuz yerde örgütlenmek ile Kürt 
İlleri’ndeki savaşa karşı müdahil olmak arasında ikilem değil 
süreklilik var  (iş cinayetleri, kadın cinayetleri ve ataerkil 
sistem, emek alanı, göç ve eşitsizlik, gençlik, ayrımcılık, 
ırkçılık ve mücadele her yerde…) 



görünür kıldığı, belirginleştiği 
akademideki fay hatları 

• kamu-vakıf,
• metropol-taşra (183 üniversitenin 100’den fazlası 

2003’den sonra kuruldu -AKP iktidara geldiğinden 
beri üniversite sayısı ve akademisyen sayısı 
yaklaşık iki katına çıktı.) 

• ‘elit/köklü’-’elit olmayan-yeni’, sosyokültürel 
sermayesi yüksek-düşük, uluslar arası bağlantıları 
– meşruiyeti kaygısı yüksek – düşük  

• kıdemlilik-gençlik,
• kadın-erkek

https://istatistik.yok.gov.tr/


‘Barış için Akademisyenler bildirisine 433 farklı üniversiteden akademisyen imza atmış; bu 
üniversitelerin 102’si Türkiye’deki üniversiteler, geri kalanı yurt dışında. İmzacıların da üçte 
biri yurt dışındaki bu üniversitelerde çalışan akademisyenler.’ Yeşil: BAK, Kırmızı, TİA 
imzacıları (Kaynak: Kaynak: Efe Kerem Sözeri: Evrensel Değerler ve Milli Yalnızlık: İki Bildiri, p24, 28 Ocak 2016) 

Barış İçin Akademisyenler (BAK) ve Türkiye İçin Akademisyenler (TİA) İmzacılarının 
Profil Karşılaştırması (2212 ‘vs’ 2071 imzacı) 

http://platform24.org/guncel/1320/evrensel-degerler-ve-milli-yalnizlik--iki-bildiri--iki-akademi


‘Kırmızı renkliler o üniversiteden gelen tüm imzaların Türkiye Bildirisi’ne (2071 imza) 
verildiğini gösteriyor, sarı renkliler ise çoğunluğunun. Yani sarı renkli üniversitelerde azınlık 
da olsa Barış Bildirisi’ne imza atmış akademisyenler var. YÖK’ten talimatı alır almaz 
soruşturmaların açıldığı, akademisyenlerin evlerinin basılıp gözaltına alındıkları 
üniversitelerin çoğu bu sarı renkli üniversiteler. ‘

http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/171232-bildirinin-ardindan-bir-hafta-109-sorusturma-33-gozalti-2-bin-200-imza


Kaynak: 
Sözeri, 20. Ocak. 2016
Not: Örneklem 
108/4279, rastlantısal 
seçilmiş



Kaynak: Bak Dayanışma Ankara Çalıştayı Raporu- 20 şubat 2016

Vakıf Üniversitesi’nde 
çalışan öğretim 
elemanları, tüm yüksek 
öğretim akademik 
kadrosunun altıda birini 
bile oluşturmazken, 
ankete cevap verenlerin 
beşte birinden daha 
fazla! 

15 Temmuz 
öncesi koşullarda 
‘güvenceli’ 
addedilen 
öğretim 
üyelerinin oranı, 
güvencesiz veya 
işsiz dr. öğrencisi, 
ar.gör., öğretim 
görevlilerinin 
altında kalmış! 
Güvencesizlik, 
imza koymaya 
engel değil, teşvik 
olmuş.  





•15 Temmuz ve khk’lara olan süreçte vakıf üniversitelerinde işten çıkarmalar daha 
fazlayken, bu denge khk’larla beraber altüst oldu. İş güvencesi konusunda bir ayrıcalık olan 
‘memuriyet’, daha kolay hak ihlaline uğrama nedeni haline geldi. 

•TCK 301. maddeden yargılanma konusunda ise bir eşitlik var. Çoğu yerde yargı, soruşturma 
konusunda 2. imzacıları ‘görmezden gelmeyi’ tercih ediyor! 



BAK’ın beslendiği kaynaklar: akademi 
de de örgütlü varoluşun önemi 

• Eğitim-Sen merkez ve taşra ağı (özellikle 2009’da 
başlayan 50D’ye karşı Asistan Dayanışmaları) 

• TTB ve SES *TİHV+
• TÖDA (Tutuklu Öğrenciler Dayanışma Ağı) 
• Gitt-Türkiye (Akademide Hak İhlalleri Raporları  2011 –

2015 üç adet)
• Vakıf Üniversitesi Emekçileri Dayanışma Ağı ve Bilgi 

Sendikalaşma Deneyimi
• Destek veren meslek örgütlerinin örgütlü kesimleri 

(TGS, Siyad, BSB…)
• Barış İçin Kadın Girişimi (feminist örgütlenmeler)…
• …



Barış İçin Herkes (BİH), önemli bir ivme

Okumuş-yazmış özgürlükçü-demokrat ve 
baskın/çoğunluk etnik kimliği dışında tavır 
alabilenlerden meslek örgütü ölçeğinde 
kitlesel bir destek geldi: *20 Ocak 2016 itibarıyla liste aşağıda +

*10 Şubat Çarşamba BİH Şişli buluşması+ 



• Üniversite Öğrencileri Desteği (“Bağzı Üniversiteliler” kampanyası) - 36019 imza (18 Ocak 
13.00 itibariyle, güncelleniyor) 

• Barışa Destek – (8355 bireysel, 86 kurumsal imza – tam liste) 

• Barış Bloku

• Barış İçin Alevi İnisiyatifi - 124 imza (tam liste) 

• Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği 

• İTÜ Öğretim Üyeleri Derneği 

• 1402’likler – ilk imzacı 12 kişi (liste 20 Ocak’a kadar güncelleniyor) 

• Akademisyenlerden Fikir Özgürlüğü Metni - 610 imza (tamamlanmış) 

• Barış İçin Gazeteciler - 625 imza (18 Ocak 13.00 itibariyle, güncelleniyor) 

• Barış İçin Edebiyatçılar – (800 imza – tam liste) 

• Barış İçin Sanatçılar - 1086 imza (18 Ocak 13.00 itibariyle, güncelleniyor) 

• Barış İçin Tiyatrocular - 779 imza (tam liste) 

• Barış İçin Sinemacılar - 433 (18 Ocak 13.00 itibariyle, güncelleniyor) 

• Barış İsteyen Fotoğrafçılar - 989 imza (18 Ocak 13.00 itibariyle, güncelleniyor) 

• Barış İçin Feministler - 2805 imza (18 Ocak 13.00 itibariyle, güncelleniyor) 

• Barış İçin Kadın Girişimi 

• LGBTİ Barış Girişimi 

• Kaos GL Derneği 

• Lambdaistanbul

• Barış İçin Mimarlar – 100 imza (18 Ocak 17.00 itibariyle, güncelleniyor) 



• Barış İçin Yayıncılar – 53 yayınevi (tam liste) 
• Barış İçin Hukukçular - 2000 imza (18 Ocak 13.00 itibariyle, güncelleniyor) 
• Barış İçin Psikologlar ve Psikolojik Danışmanlar - 162 imza (18 Ocak 13.00 itibariyle, 

güncelleniyor) 
• Barış İçin Sağlıkçılar İnisiyatifi - 1639 imza (18 Ocak 13.00 itibariyle, güncelleniyor) 
• Barış İçin Eczacılar ve Eczacılık Öğrencileri – 210 imza (tam liste) 
• Barış İçin İşsizler - 327 imza (18 Ocak 13.00 itibariyle, güncelleniyor) 
• Barış İçin Tribünler – (4 büyükler dahil olmak üzere 16 takımdan taraftar grupları) 
• Barış İçin Rehberler - 95 imza (tam liste) 
• Barış İçin Plaza Çalışanları - 324 imza (18 Ocak 13.00 itibariyle, güncelleniyor) 
• Barış Öğretmenleri - 255 imza (18 Ocak 13.00 itibariyle, güncelleniyor) 
• KESK (Kamu Emekçileri Sendikası) 
• DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 
• Eğitim-Sen 
• TODAP (Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği) 
• TTB (Türk Tabipler Birliği) 
• TMMOB (Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği) 
• TMMOB Şehir Plancıları Odası 
• TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 
• TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
• TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
• TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
• Ankara Barosu 
• YARSAV (Yargıçlar ve Savcılar Birliği) 



• Demokrat Yargı Derneği 
• Türk Ceza Hukuku Derneği 
• Çağdaş Hukukçular Derneği 
• TİHV (Türkiye İnsan Hakları Vakfı) 
• İHD (İnsan Hakları Derneği) 
• Akademisyenlere Destek Açıklaması (İstanbul, Ankara ve İzmir’de aydın, yazar ve akademisyenlerden 

kendileri hakkında suç duyurusu)  
• Mazlum-Der Akademisyenlere Destek Açıklaması   
• Adalete Davet 
• Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı 
• Barış Anneleri Meclisi 
• SOMDER (Sosyoloji Mezunları Derneği) 
• Koç Üniversitesi Asistan Dayanışması 
• Göçmen Dayanışma Ağı 
• Kuzey Ormanları Savunması 
• Barış İçin Ekoloji Aktivistleri
• Birleşik Haziran Hareketi – 442 imza (18 Ocak 23.30 itibariyle, imza kampanyası hala açık) 
• Erktolia
• Sendika.org 
• Ankara Özgür Haber Platformu 
• Jiyan
• Barışın Mühendisleri, Mimarları, Plancıları – 1020 imza (18 Ocak 23.30 itibariyle, imza kampanyası hala 

açık) 
• Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) 
• PLAZA EYLEM PLATFORMU - beyaz yakalıların dayanışma ağı 
• SİYAD - Sinema Yazarları Derneği 
• Vakıf Üniversitesi Öğrencileri 
• KA.DER 
• Mülkiyeliler Birliği 



BAK ilk ve tek genel ‘strateji’ toplantısı: 
ANKARA Çalıştayı 13/14 Şubat 2016*

‘BAK mail grubunda uzunca bir süredir “alternatif akademi”ye olan ihtiyaç 
konuşulmaktaydı. Farklı şehirlerden, farklı branşlardan, farklı konumlardan pek çok 
kişi içinde bulunduğumuz “bilimsel ortam”ın özgür bilgi ortamını sınırlar hale 
gelişinden, verimsizliğinden duyduğu rahatsızlığı dile getirip yeni bir model önerisi 
sunmaktaydı. Ayrıca eposta ortamında ortaya çıkan temsiliyet sorunları ve asıl 
amacımız olan barış gündemi konusunda önemli adımlar atamıyor olmamızdan 
dolayı büyük bir toplantı yapılarak mevcut düşüncelerin sanal ortamda değil daha 
sağlıklı bir iletişim ortamında karşılıklı paylaşılacağı, somutlaştırılacağı 
bir mecra yaratmanın gerekliliğini ortaya çıkmıştı. BAK eposta grubunda yapılan 
çağrı üzerine böyle bir toplantının koordinasyon toplantısının düzenlenmesi için bir 
grup imzacı gönüllü oldu. Yapılan ilk toplantıya İstanbul, Düzce, Muğla, Sakarya, 
Yalova, Eskişehir imzacılarından gönüllüleri ve BAK Hukuk, BAK Barış Gündemi, BAK 
Barış Ortakları, BAK Dayanışma gruplarından gönüllüler de katıldı. 
Toplantıda merkezi büyük bir toplantının içeriği ve teknik meseleleri ile 
ilgili tartışıldı. ….’

*yaklaşık 140 imzacının buluşması, büyük çoğunluk İstanbul-dışından katılım olmak 
üzere 



Ankara’da Planlanan Komisyonlar ve İşleyenler (turuncu)
• BAK Dayanışma
• BAK Hukuk
• BAK Uluslararası
• BAK Asistan
• BAK Proje Üretimi
• BAK Akademik Nöbet (sonra Cezaevi Nöbeti’ne dönüştü!) 
• BAK Doktora Öğrencileri
• BAK Söz
• BAK Alternatif Bilgi Üretimi
• BAK Bilginin Toplumsallaşması
• BAK Uluslararası Konferans
• BAK Fon Destek



‘iç’ dayanışması 

• BAK Dayanışma (Hak İhlaline uğrayanlarla 
doğrudan ilişki, iletişim listeleri, hak ihlali 
raporları) 

• BAK Destek (İşten çıkarılanlarla maddi dayanışma 
#maaşpaylaşma) 

• BAK Sosyal Medya (cari olarak hak ihlallerinin ve 
mücadelelerin ve desteklerin duyurulması)

• BAK Hukuk (tüm Barış Bildirisi imzacılarına aynı 
hukuki desteğin verilmesi için iç ve kolektif 
örgütlenme)



‘iç’ dayanışması 

• BAK Uluslararası (içerde ve yurtdışında mağduriyet 
yaşayanlar için bilimsel faaliyete devam edebilmek için 
imkanlar yaratılması, bunların adil bir şekilde dağılması 
konusunda esnek müdahaleler, yurtdışında bilimsel 
faaliyetlere devam etmek isteyenlerin listelerinin 
derlenmesi, kurumlardan destek/protesto 
mektuplarının çıkarılması 

• BAK Alternatif Akademi (bkz Dayanışma Akademileri, 
Kampüssüzler ve Toplum İçin Akademi TAKA 
Koordinasyonu) 

• BAK Doktora Öğrencileri / BAK ÖYP  



aktardığı enerji

(BAK bir nakil hattıdır! BAK bir balık ağıdır!)

1. Yerellik en önemli dinamik:

Eskişehir Dayanışma Dersleri (2016 Bahar),  
İstanbul ağırlıklı Kampüssüzler 2016 yaz; 
KODA Kocaeli Dayanışma Akademisi Eylül 

2016; Mersin DA, Dersim DA, Praksis Dergisi 
DA, İzmir DA, Ankara Sokak Akademisi, 
Ankara DA  ADA,  Antalya DA ANDA...


