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GENEL MERKEZİ 
 

"Türkiye Atatürk'tür, 
Atatürk Türkiye'dir." 

 
 
           19 / 10 / 2005 
               Ankara 
 
Konu : Dayanışma duygularımızı sunma. 
Sayı : 2005 / 
 
 

Sayın Prof. Dr. Yücel AŞKIN 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü, VAN 
 
Geçmiş olsun Sayın Rektörümüz! 
İnanınız olsun, bu da geçer, geçecek çok değerli Aşkın.. 
 
Büyük Ozan Dağlarca, geçen ay hastalığı sırasında ziyaretine gelenlere,  
“geçmiş olsun” dileklerine karşılık, “İYİLEŞ DE GELECEK OLSUN!” demeleri ricasında 
bulunmuştu. Siz de lütfen birkaç gün dayanınız, elbette çıkacaksınız. Biz de size  
“Çıkın da geleceği yaratalım!” demekteyiz. 
 
Elbette aklanacaksınız, hem de hızla.. “Nerede kalmıştık?” diyerek görevinize döneceksiniz.  
En hafif deyimi ile bu yanlışı yapanlar utanacak ve yanlarına da kâr kalmayacak herhalde.. 
Süreci izliyoruz. En azından Başsavcı’nın basın toplantısı yapması hem geleneklerimizde 
olmayan, hem hazırlık soruşturmasının gizliliği ilkesini zedeleyen hem de ardından gelecek 
yargılama süreçlerini etkileme sonucunu kaçınılmaz olarak doğurabileceğinden,  
çok açık bir anayasa çiğnemi (ihlali) olduğunu düşünüyoruz.  
 
Konu, Türkiye ve hatta dünya kamuoyuna mal olmuştur. İç hukuk yolları tıkanacak olursa, 
bunun bir de AİHM boyutu vardır.. Büyük ve de çok anlamlı sözdür : Gün ola harman ola! 
 
Sayın Rektörümüz,  
 
Durumunuz dün Derneğimizin Genel Yönetim Kurulu toplantısında da ele alınmış ve  
size “sahip çıkma” kararı içtenlik ve oybirliği ile alınmıştır. Sizin için yapabileceğimizi 
düşündüğünüz bir durum olduğunda bizleri çekinmeksizin bilgilendirmenizi beklemekteyiz. 
Hızla aklanacağınıza inancımızı ve beklentimizi bir kez daha, dayanışma duyguları içinde 
bilgilerinize dostluk ve sevgi ile sunmak istiyoruz. Türkiye’miz ve insanımız, biliyoruz ki;  
sizin katınızda da, uğruna her türlü acı ve güçlüğe dayanma gücü verecek denli değerli.. 
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