Türkiye’de Akademide ve Tıpta Bağımsızlığın Savunulması
Çeşitli ülkelerden 207 sağlıkçı, akademisyen ve araştırmacı, ayrıca sağlık ve insan hakları alanlarındaki 25
kuruluş adına yazıyoruz (bakınız, ek). Türkiye’de cereyan etmekte olan alarm verici olayları Lancet
okurlarının dikkatine sunmak istiyoruz. Türkiye’de devlet binlerce sağlık profesyonelini ve akademisyeni
hedef alan bir terör ve cezalandırma kampanyası yürütmektedir.
15 Temmuz 2015 darbe girişiminin ardından Hükümet geçici olağanüstü hal çerçevesinde çeşitli
önlemlere başvurdu. Ne var ki bu önlemler sivil özgürlükleri ve demokrasiyi tahrip edici boyutlara
taşınmıştır. Diğer tasarrufların yanı sıra on binlerce kamu görevlisi herhangi bir açıklama yapılmaksızın
ve usule uyulmaksızın görevlerinden alınmıştır.1 Bu arada 1,8 milyon insanın yaşadığı Cizre, Silvan ve Sur
gibi yerleşimlerde 1,8 milyon insanı etkileyen 63 katı sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. 2
Bu saldırı çerçevesinde “Barış İçin Akademisyenler” başlığını taşıyan bir barış bildirgesini imzaladıkları
için 463 akademisyen açığa alınmıştır ki açığa alınma çoğu kez işten çıkarmanın habercisidir. 3 Dikkat
çeken nokta, bu bildirgenin Ocak 2016’da, darbe girişiminden aylar önce hazırlanmış olmasıdır. Görevden
alınan 463 akademisyenin çoğunun pasaportları da iptal edildiğinden bu kişilerin ülke dışına seyahatleri
de yasaklanmıştır. Daha önce işten çıkarılan ve son olarak açığa alınanlar arasında akademisyen hekimler
de vardır ve bunlar uluslararası tanınmışlığı olan, son derece saygın kişilerdir. Bu arada, tıp alanında
çalışan pek çok uluslararası hükümet dışı kuruluşun Türkiye’de çalışması yasaklanmıştır.
Türk Tabipleri Birliği, sağlıkçıların sağlık hizmeti sunarken mesleki bağımsızlıklarının korunması, bu
bağımsızlığa saygılı olunması, uluslararası mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine
getirmelerinin sağlanması, hak ihlallerini ivedilikle soruşturma ve ihlallere yol açanları belirleme
yetkilerinin korunması çağrısında bulunmuştur.4
Türkiye’de devletin akademik özgürlüklere ve ifade özgürlüğüne saldırısı, Uluslararası Af Örgütü
tarafından belgelenen, demokrasiyi hedef alan daha geniş kapsamlı saldırının bir parçasıdır. 5 Ne var ki bu
gelişmeler basitçe bir ulusal sorun olarak görülemez. Bunlar, aynı zamanda dünyanın çeşitli yerlerinde
görülen, otoriterizme yönelik kaygı verici bir eğilimin parçasıdır.
Uluslararası akademik topluluk bu tabloya sessiz kalamaz. Hükümetin ve üniversitelerin tutumunu
onaylamadığımızı ifade ederek güçlü bir tepki vermemiz gerekiyor; işlerini kaybeden meslektaşlarımızın
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hemen görevlerine iadesini istiyor, onlarla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyor, bu arada sivil
hakların sağlık hakkının ön koşulu olduğunu ısrarla vurguluyoruz.
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