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Cilal› Balta Devrinden
Vurmal› Tabanca Devrine Geçiﬂ
Konik Yazar: Piref. H. Ökkeﬂ
nadolumuzun ﬂirin bir üniversitesinin Kimya Bölümü’nde görevli iki profesör aras›ndaki anlaﬂmazl›¤› kaleme ald›¤›m›z “Cilal›
Balta Devri” baﬂl›kl› unutulmaz yaz›m›z› bilmem
an›msar m›s›n›z? [MD-2003-IV, sayfa 103]
O yaz›da, M.S. 2004 y›l›n›n baﬂ›nda, ö¤retim
üyesi Prof. Dr. A.Ç.’nin, kendisine baltayla sald›rd›¤› iddias›yla bölüm baﬂkan› Prof. Dr. ﬁ.P.’yi
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na ﬂikâyet etti¤inden sözetmiﬂtik.
Akademik camiada baltalar›n gömüldü¤ü yerlerinden ç›kar›ld›¤› bu nadide döneme art›k Cilal›
Balta Dönemi dendi¤ini ve olay›n yer ald›¤› üniversitenin ad›n›n o tarihten itibaren Battalgazi Üniversitesi olarak de¤iﬂtirilmesini düﬂünüldü¤ünü duyurmuﬂtuk. Baltal› ‹lah Üniversitesi de olabilir pekâlâ...
Koskoca profesörü
›skalayan ﬁ.P.’nin “ben
onu odun sanm›ﬂt›m” savunmas›n› inand›r›c› bulan Cumhuriyet Savc›s›’na göre, sat›ﬂtan baﬂka
bir ﬂey düﬂünmeyen bas›n, ufac›k bir akademik
tart›ﬂmay› ayyuka ç›karm›ﬂt›, dolay›s›yla konuyla ilgili kovuﬂturmaya gerek yoktu.
Tabii, akademik hayat gerçek hayat gibi de¤il,
hiç boﬂ durmuyor, baﬂ döndürücü bir h›zla ilerliyor.
Örne¤in, M.S. 2006’ya gelindi¤inde Cilal› Balta Dönemi’ni baﬂlatan bu akademisyen grup boﬂ
duramad›klar› için yeni geliﬂtirdikleri eﬂsiz kavga
yöntemleriyle bir dönemi kapat›p yeni bir dönemi
açt›lar. Biz buna Vurmal› Tabanca Devri diyoruz.
‹ddiaya göre, olay M.S. 2006 y›l›n›n bir mübarek gününün saat tam 13,00’da meydana geldi.
Prof. Dr. Y.G. ile Prof. Dr. A.Ç. aras›nda ç›kan arbedede, kime ait oldu¤u henüz belirlenemeyen Çek
yap›m› Vizor marka 7,65 mm çap›nda ruhsats›z
bir tabancan›n kabzas› profesörlerden birinin yüzünde feci ﬂekilde patlad›.

A

Profesörlerden birine göre olay, öbür profesörün kendisine tabanca çekmesiyle baﬂlad›. Tabancas›z profesör tabancal› profesörün elinden tabancay›
al›p tabancal› profesör unvan›na eriﬂmek isterken
tabanca yanl›ﬂl›kla di¤erinin yüzünü yaralam›ﬂ.
En yak›n devlet hastanesine götürülen yaral›
profesöre, kafas› kopmad›¤› gerekçesiyle “iﬂ ve gücüne, yani profesörlü¤üne mani olur” raporu verilmedi.
Olaya el koyan polis, 7,65 mm çap›ndaki tabancan›n kabzas›nda her iki profesörün parmak izlerini buldu. Bunu duyan her iki profesör de di¤erinden ﬂikâyetçi oldu.
Olaya kar›ﬂan profesörlerden Prof. Dr. A.Ç.
daha önce de Prof. Dr. ﬁ.P. ile ayn› bölümde ö¤retim üyeleri olan Prof. Dr. Y.G., Prof. Dr. E.S. ve
Doç. Dr. ‹.Y.’yi “bilimsel
h›rs›zl›k” yapt›klar› iddias›yla YÖK’e ve Cumhurbaﬂkanl›¤›’na ﬂikâyet
etmiﬂti. ﬁikâyet dilekçesinde ö¤retim üyelerinin
“bilimsel makalelerden
al›nt› yaparak kendilerininmiﬂ gibi yay›mlad›klar›n›, yay›n ço¤altmak amac›yla birbirlerinin makalelerine ilgi alanlar› olmamas›na ra¤men isimlerini koyduklar›n›”, yani birbirlerine k›yak çektiklerini öne sürmüﬂtü.
Üniversite rektörü, bir aç›klama yaparak, üniversitenin ülkenin en sakin üniversitelerden biri oldu¤unu, bu münferit olaydan ö¤rencilerin etkilenip
huzursuz olmalar›na mahal
olmad›¤›n›, bu hocalar›n
derslerini gönül rahatl›¤›yla
alabileceklerini aç›klad›.
Battalgazi Üniversitesi
elemanlar›na, mezunlar›na,
ö¤rencilerine ve müstahdemlerine geçmiﬂ olsun diyor, acil ﬂifalar diliyorum. ♣
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