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Bilim Akademisi, 3 Ekim 2016 tarihinde kamuoyu ile paylaşmış olduğu “Bilim Akademisi’nin Olağanüstü Hal
Kapsamında Kamu Görevinden Çıkarılan Akademisyenlere İlişkin Açıklaması”nı bugün bir kez daha, altını çizerek
tekrarlamak ihtiyacını hissetmektedir. 7 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan 686 numaralı KHK ile 330 öğretim
görevlisi haklarında herhangi bir kesinleşmiş disiplin veya ceza yargılaması olmaksızın memuriyetten ihraç
edilmiştir. Ağustos 2016’dan beri üniversitelerden ihraç edilenlerin toplam sayısı bununla 4.464 kişiye ulaşmıştır.
Basında yapılan açıklamalara göre bu ihraçlar ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü
10 öğretim üyesinden 6’sını, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ise 14 öğretim üyesi ve 9 araştırma
görevlisini kaybetmiştir. Fiilen eğitimin devam edemeyeceği kadar ciddi bir kan kaybının yaşandığı başka
akademik birimler de vardır.
Bilim Akademisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 15. maddesini bir kez daha vurgulamak ihtiyacını
hissetmekteyiz:
“Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü̈ hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler
ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen
veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler
alınabilir.
Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da […] kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya
zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez, suçluluğu mahkeme
kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.”
Olağanüstü dönemlerde bile Hukuk, Yürütme’nin faaliyetlerine ilişkin belirli sınırlar vaz etmiştir. Milletlerarası
antlaşmalara, özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve onun uygulamasını gözeten Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin kararlarına saygı kadar, alınan idari önlemlerin ölçülü olması ve masumiyet karinesini dikkate
alması gereği de bu sınırlar arasındadır. Anayasal bu buyrukların göz ardı edilmesi Türkiye’de sadece bilim
özgürlüğünü değil, Hukuka saygıyı ve güveni de ciddi şekilde sarsmaktadır. Ülkemizin içinden geçtiği bu
olağanüstü dönemden kuvvetlenerek çıkmasının tek yolu Hukuka saygıdır. Hukuka saygı, bireylerden başlayarak
devletin en üst kademelerine kadar uyulması gereken; keyfilikten uzak, adil ve barışçıl bir toplumsal düzenin
sağlanmasının olamazsa olmaz ilkesidir.
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