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Bilgi’de Ö¤retim Görevlilerine Destek Protestosu
Murat Deliklitafl
iliflkin deneysel ya da elefltirel bir araflt›rma olmas›
beklenebilir. Kald› ki, pornografi bir fenomen olarak di¤er akademik disiplinler çerçevesinde tüm
dünyada yap›lan metinsel çal›flmalarda nas›l ele
al›nabiliyorsa, Görsel ‹letiflim Tasar›m› ile Foto¤raf ve Video programlar›n›n bitirme projelerinde
de benzer bir flekilde araflt›rma konusu edilebilir.
Bu ba¤lamda, medyada yer alan haberlerin ço¤u
çarp›t›c› ve yanl›flt›r” denildi.
Üniversite yönetiminin tavr›n›n elefltirildi¤i bas›n aç›klamas›nda ayr›ca “Yönetim üç ö¤retim
üyemizin hakk›nda suç duyurusunda bulunarak
akademinin bu konuyu kendi içinde tart›flmas›n›
engellemifl ve akademiyi hiçe saym›flt›r. Bu tart›flman›n yeri ne mahkeme, ne medya ne de kamuoyudur. Akademinin kendisidir. Yönetim akademisyenlerden önce sahip ç›kmas› gereken bu görüflün aksi yönünde hareket ederek konunun bir krize dönüflmesine sebep olmufltur” ifadeleri yer ald›.
Üniversite yönetimini istifa etmeye davet eden
ö¤renciler, yaflanan olaylar›n düzeltilmesi ad›na
okul ile ilifli¤i kesilen üç ö¤retim görevlisinin ifl
haklar›n›n iade edilmesini talep etti.
Ö¤rencilerin eylemine destek veren Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Baflkan› Prof. Dr. Ali
Nesin, yönetimin okulu bakkal dükkan›na çevirdi¤ini söyledi. Nesin, “Üniversite öncelikle ö¤rencilerindir. Bu üniversite sizlerindir. fiirket gibi yönetseler raz›y›z ama bakkal dükkan› gibi yönetiyorlar.
Bir bakkal bile ç›ra¤›n› iflten atarken iki kelime laf
söyler. Bu üniversite bizimdir. Bu böyle biline”
fleklinde konufltu.
Yap›lan konuflmalar›n ard›ndan ö¤renciler, ifllerine son verilen ö¤retim üyelerinin geri al›nmas›n› isteyen dilekçelerini okul yönetimine teslim etti.
Ö¤renciler daha sonra da Görsel ‹letiflim Tasar›m›
Bölümü önünde zincir oluflturarak düdük ve alk›fllarla okul yönetimini protesto etti.
Di¤er yandan bas›n aç›klamas› yap›ld›¤› s›rada
okul önüne kadar gelen ve okul yönetimini protesto
eden ö¤rencileri karfl› bir protesto gerçeklefltirece¤i
ö¤renilen bir grup ise polis taraf›ndan da¤›t›ld›. ♣

Bilgi Üniversitesi’nde geçen y›l mezun olan bir
ö¤rencinin bitirme tezi olarak okul stüdyosunda
porno film çekti¤inin ortaya ç›kmas›n›n ard›ndan
bir ö¤retim üyesi ile iki ö¤retim görevlisinin ifline
son verilmesi protesto edildi.
Bilgi Üniversitesi Foto¤raf ve Video Bölümü’nden geçen y›l mezun olan Deniz Ö’nün, bitirme tezi olarak porno film çekmeyi proje sorumlusu hocalar›na kabul ettirerek okulun stüdyosunda
porno film çekmesinin ortaya ç›kmas›n›n ard›ndan
soruflturma bafllatan okul yönetimi, geçti¤imiz
günlerde Görsel Tasar›m Bölümü kurucusu Prof
Dr. ‹hsan Derman ile birlikte ö¤retim üyeleri Ali
Pekflen ve Ahmet At›f Ak›n’›n ilifli¤ini kesti.
Bas›nda yer alan “Okulda porno film çekildi”
haberleri ve ö¤retim üyelerinin okul ile ilii¤inin kesilmesinden rahats›zl›k duyan ö¤renciler bugün bir
protesto gösterisi düzenledi. Eyüp’teki Santral Yerleflkesi’nde toplanan yaklafl›k 600 kadar ö¤renci,
okul yönetiminin tavr›n› elefltirdi. Yönetimi istifaya davet eden ö¤renciler, “Akademik özgürlük”,
“Üniversite de¤il ticarethane”, “Bilgi’de özgürlük”
fleklinde slogan att›.
“Kontrolsüz bilgi güç de¤ildir, Bask›lar bizi
y›ld›rmaz, S›k›yönetim Bilgi’ye yak›flmad›” yaz›l›
dövizler tafl›yan ö¤rencileri temsilen yap›lan aç›klamada; “Üniversite yönetiminin sergiledi¤i tav›rla
üniversitenin ve ö¤rencilerin imaj›na zarar verdi¤i“
vurguland›.
Aç›klamada, “Akademik bir ortamda araflt›rma konular› s›n›rland›r›lamaz. Akademik dan›flman›n görevi, çal›flma konusunu sansürlemek de¤il, konuyu araflt›rma yap›lan disiplin çerçevesinde
de¤erlendirmek ve ba¤lam›na oturtmak üzere ö¤renciye yol göstermektir. ‹çeri¤i müstehcen olan
bir çal›flman›n bir ‘porno film’ olarak de¤erlendirilebilmesi için izleyiciyi cinsel anlamda uyarmak
amac›yla kurgulanm›fl olmas›, dolay›s›yla bir izleyici kitlesini hedeflemesi, sat›lmas›, da¤›t›lmas› veya teflhir edilmesi gerekir. Görsel ‹letiflim Tasar›m›
ile Foto¤raf ve Video programlar›nda bitirme projesi olarak gerçeklefltirilen bir çal›flman›n ise ancak
pornografik filmlerin anlat›m›, esteti¤i ve tekni¤ine
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