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AÇLIK GREVLERİNE YÖNELİK TIBBİ,  
ETİK VE HUKUKİ SORUNLAR KAYGI VERİCİDİR 

 

Basına ve Kamuoyuna; 

Açlık grevlerinin yeniden gündemde olduğu bir dönemdeyiz. Ne yazık ki geçmişte bu 
topraklarda açlık grevleri sürecinde birçok insanın ölümüne, kalıcı sakatlıklarına tanıklık ettik. 
Açlık grevleri konusunda maalesef dünyanın en deneyimli ülkesiyiz. Biz sağlık meslek 
örgütleri ve insan hakları savunucusu kurumlar olarak cezaevlerinde açlık grevlerinin geldiği 
aşamada karşılaşabileceğimiz ölümler, sakatlıklar için kaygı duyuyor ve gündemin hızla 
değiştiği, değiştirildiği bir dönemde insan yaşamından daha önemli hiçbir şey olmadığını 
Türkiye kamuoyuna bir kez daha hatırlatıyoruz! 

Açlık grevi; katılımcıların bir duruma dikkat çekmek veya protesto etmek, taleplerini dile 
getirmek için su, tuz, şeker ve vitamin dışında beslenmeyi reddetmesidir. Dünya Tabipler 
Birliği Malta Bildirgesi’nde (1991) açlık grevi; "zihinsel olarak ehliyetli ve kendi iradesiyle açlık 
grevine karar vermiş kimsenin belirli bir zaman için yiyecek ve/veya sıvı almayı reddetmesi" 
şeklinde tanımlanmıştır. Taleplerden bağımsız ulusal ve uluslararası alanda uzun yıllar süren 
çalışmalar sonucunda konu ile ilgili pek çok evrensel hukuk ve etik metni ortaya çıkmıştır 
(1981-2005 Lizbon, 1975 Tokyo, 1991 Malta:2017’de revizyon gibi temel metinler.) Açlık 
grevinde amaç ölüm değil, kısıtlanmış koşullarda olanların taleplerini dile getirdiği bir 
protesto yöntemidir. 

Türkiye cezaevlerinde süresiz dönüşümsüz açlık grevine girenlerin sayısı gün geçtikçe 
artmaktadır. Şu an toplam sayı 300 ‘e yaklaşmıştır. İstanbul ‘da Silivri, Bakırköy ve Maltepe 
cezaevlerinde açlık grevcileri mevcut olup Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde dört 
tutuklu/hükümlü 53. güne girmiş, oluşabilecek yaşamsal riskler için kaygılanmaktayız. Bize 
ulaşan bilgilere göre; Açlık grevinde olan tutuklu/hükümlülerin hekim tarafından düzenli 
sağlık kontrolü yapılmıyor, B1 içeren B vitamin kompleksi tabletler düzenli ve tam doz 
verilmiyor, koğuşların ısıtma, aydınlatma ve havalandırmanın yeterli olmaması, sosyal 
aktivitelerin kısıtlanması, iletişim haklarından yoksun bırakılmaları gibi temel sorunlar 
yaşıyorlar. 

Bu nedenle sağlık ve insan hakları örgütleri olarak devam eden açlık grevlerini yakından takip 
ediyoruz. Bu amaçla İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri, TİHV, İHD olarak izleme 
heyeti oluşturduk. Açlık grevindeki tutuklu/hükümlülerin etik, hukuki ve tıbbi açıdan takipçisi 
olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz.  

Aşağıda belirttiğimiz taleplerin öncelikle Adalet Bakanlığı ve kamuoyu tarafından dikkate 
alınmasını istiyoruz: 

- Açlık grevinde bulunan mahpusların ulusal ve uluslararası etik ilkelere uygun şekilde, 
düzenli sağlık kontrollerinin yapılması ve bağımsız hekimlerin cezaevlerinde muayene 
yapmalarının sağlanması, 



- Sakatlıkların önlenmesi için mahpuslara mutlaka su, tuz şeker ve karbonata ek olarak B1 
(TİAMİN) vitamini temin edilmesi veya B1 içeren B vitamin kompleksi tabletlerin tam doz 
verilmesi, 

- Açlık grevlerinin olası ölüm ve geriye dönüşsüz sakatlıklar yaşanmadan önce sona ermesi 
için gerekli insani duyarlılığın gösterilmesini ve demokratik yollarla çözüme ulaşmasını 
istiyoruz. 

Yaşamdan yanayız ve yaşam hakkını savunuyoruz.  

Şair Yannis Ritsos’un Barış’ı çağıran şiirindeki deyişiyle: 

“Yeryüzünün yara izlerini el birliği ile kapatıp,  
ağaçlar diktiğimizde, top mermilerinin açtığı çukurlara,  
ruhumuzda açılacak yeni yaralar olmasın diyoruz…” 
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