
 

 

 

TMMOB ZMO-GENÇ, ÖZGÜR GELECEĞİMİZİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEK. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş değerlerine, Cumhuriyetimizin temel ilke ve devrimlerine 

düşmanlığını rövanşist duygularını hiçbir zaman gizlemeyen ve her dönem zehirli bir yılan gibi 

devletin kılcal damarlarında paralel yapılanmalar kuran “cemaat” ve “tarikat”ların kirli yüzünü 

ne yazık ki çok büyük bir acı ve dramla yeniden hissettik. 

Bu ülkenin aydınlanmacı, bilimin gücüne inanan, laiklik değerlerine sıkı sıkıya bağlı genç 

mühendisleri ve mühendis adayları olarak, tarikat ve cemaatlerin karanlık yapısı içinde 

umutsuzluğa ve çaresizliğe kapılan tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intihara sürüklenip 

hayatına sonlandırması konusunda içimizde oluşan öfke ve üzüntüyü tarif edemiyoruz. Ne 

yazık ki ülkemizde Enes Kara’nın durumunda olup korku içinde, baskı altında yaşayan, yaşam 

sevincini ve umudunu kaybetmiş, çaresizlik altında ezilen çok sayıda genç arkadaşımız var. 

İçinde bulunduğumuz ekonomik buhran sonucu oluşan fahiş barınma ve yurt ücretleri, Devlet 

yurtlarındaki denetimsizlik ve yetersizlik bu ülkede üniversite ve lise eğitimi gören binlerce 

öğrenciyi tarikat ve cemaat yurtlarına mecbur bırakmaktadır. Öğrenciler istemedikleri halde 

tarikatlara mahkûm edilerek bunalıma sürüklenmektedir. Mevcut iktidarın bu anlamda 

sergilediği eğitim politikaları ise bu paralel yapıların önünü kesmek yerine bilakis teşvik 

etmektedir. Ailelerinin yanından eğitim almak için farklı şehirlere giden öğrenci 

arkadaşlarımıza istemedikleri bir hayat tarzı dayatılmakta ve dikte edilmekte, birileri tarafından 

da bu uygulamalara göz yumulmaktadır. Tüm bunların sonucunda ise Enes Kara kardeşimizin 

başına gelen vahim olaylar yaşanmaktadır.  

Enes’in ölümüne giden bu süreç ciddi olarak ivedilikle soruşturulmalıdır. Tarikat ve cemaat 

yurtları kapatılmalı, tüm öğrencilere ücretsiz Devlet yurtları açılmalıdır. Bugün Enes’le aynı 

kaderi paylaşan ve gelecekte aynı kaderi paylaşmaktan korkan liseli ve üniversiteli 

arkadaşlarımız bilmelidir ki, Türkiye’nin dört bir tarafındaki ZMO-Genç üyeleri olarak bizler; 

olağanmış gibi geçiştirilen bu vahim durumu asla kabullenmeyecek ve sorunların çözüme 

kavuşturulması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. 

Gelecek kuşaklara sözümüz, bugünün yöneticilerine mesajımızdır; 

Bu ülkenin genç ve aydınlık beyinlerini yurtdışına göç etmek zorunda bırakan, cemaat 

yurtlarına teslim eden, umutsuzluğa ve baskıya maruz bırakan bu kirli düzen değişecek, 

“Enes’lerin” hesabı elbet bir gün sorulacaktır. 
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