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“Hekimlik yargılanamaz… Hekimliği yargılayanları tarih yargılayacaktır.”
Gezi’de direnenler, tedavi eden tüm Hekimler ve bu genç
meslektaşlarımızda bu ülkenin onurudur!
Değerli Basın Emekçileri,
Bugün İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda “Hekimlik” yargılanmaktadır. Hekimliğin
yargılanması, insanlığın yargılanması demektir. Dr. Erenç Yasemin Dokudan ve Dr. Sercan
Yüksel’in şahsında yapılmakta olan bu yargılanma; Hipokrat’tan bu yana yani 2500 yıllık
yazılı ve pratik geleneği olan, iyi ve onurlu hekimliğin yargılanmasıdır.
Biz Hekimler;
“Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye
kullanmayacağıma, hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma, insan hayatına mutlak
surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim
dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının
görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlük ve onurla
yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim” diyerek bu göreve başlarız.
Yaş, hastalık ya da sakatlık, inanç, etnik köken, cinsel yönelim, sosyal duruş ya da başka
herhangi bir etkenin, görevim ve hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim. Dünya
Tabipleri Birliği Cenevre Bildirgesi’nde hekimler bu şekilde söz verirler.
Dünya Tabipleri Birliği İnsan Hakları Bildirgesi hekimlere, yeterli sağlık bakımını ayrım
gözetmeden tüm insanlara sağlanması için bütün gayretleri göstermelidir, görevini verir.
Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’ne göre, ayrımsız bir biçimde insan yaşamını, sağlığını gözetme, ilk
yardımda bulunma, hekimlerin birinci ödevidir.
İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nde hekimlik mesleğinin amaçları ve çerçevesi,
gereksinimi olan her insana sağlık hizmeti vermenin her türlü toplumsal yarar düşüncesinin
üstünde olduğu ifade edilerek belirlenmiştir.
Dünya Tabipleri Birliği Uluslararası Tıbbi Etik Kuralları, hekimleri ahlaki açıdan bir insanlık
görevi olarak acil tıbbi bakım vermekle yükümlü kılmıştır.
Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi’ne göre, etnik kökenleri, politik inançları, milliyetleri, dinleri
ya da kişisel özellikleri ne olursa olsun, herkes sağlık bakımı alma hakkına sahiptir. Yine aynı
bildirgede, yürütme organının, hükümetin veya herhangi bir idari merci veya kurumun bu
hakları hastalara tanımayı reddetmesi durumunda hekimler, bu hakları garantiye almak ya da
bu hakların verilmesini sağlamak için gerekli yollara başvurmakla görevlendirilmiştir.
Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 3. Maddesi’ ne göre, “Tabip, vazife ve ihtisası ne olursa olsun
gerekli bakımın sağlanamadığı acil vakalarda mücbir sebep olmadıkça, ilk yardımda
bulunur.”
Meslek kuralları gereği, acil sağlık hizmeti sunmakla yükümlü olan hekimlerin toplumsal
olaylarda yaralanan kişilere tıbbi yardımda bulunmaktan kaçınması kabul edilemez.
Etik olarak, sağlık hizmeti verme görev ve yetkisi verilmiş olan kişinin, her zaman sağlık
hizmetini alan hastanın iyiliğini gözeterek ve yararını düşünerek hareket etmesi zorunludur.

Taşıdığı insan onurunun farkında olan her hekim, bilgisini insanlık yararına kullanmakla
yükümlüdür. Bu nedenle, hekim savaş durumunda düşman sayılan yaralılar ve hastalara da
etkili ve tarafsız bakım sağlamakla görevlendirilmiş; bu tıbbi görev ve sorumluluklarını yerine
getirmesi hiçbir şekilde suç sayılmamıştır.
Bugün burada sadece iki hekim değil, kadim bir mesleki yemin olan Hipokrat Andı,
günümüzde ve gelecekte hekimlik yapma biçimi, ulusal ve uluslararası hukuk ve sözleşmeler,
evrensel etik kurallar ve vicdan yargılanmaktadır (yargılanmıştır). Sonuç ne olursa olsun,
böyle bir yargılamaya cüret edilmiş olması dahi, tarihe kara bir leke olarak geçmiştir.
Bir hekimin, hangi koşullar altında olursa olsun bir yaralıya karşılıksız bakması, hekimlik
mesleğinin gereği olduğu kadar, insanlık onurunun da bir gereğidir. İnsan olduğunun
bilincinde olan herkesin, bu etik ve mesleki yükümlülüğü yerine getiren hekimlere teşekkür
etmesi gerekir.
Meslek etiğine, insanlık onur ve değerlerine uygun davranışları nedeniyle baskıya, yaptırıma
uğrayan bütün hekimlerin, tıp öğrencilerinin ve sağlıkçıların yanındayız. Biz de oradaydık,
orada olabilirdik, orada olacağız, bu nedenle bizi de yargılayın ve bilin ki, her zaman
düşünceleri, politik tutumları, cinsiyet ve cinsel yönelimleri, sosyal durumları ne olursa olsun,
ayrımsız olarak tüm insanlara, sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Ve diyoruz ki;
“Hekimlik yargılanamaz… Hekimliği yargılayanları tarih yargılayacaktır.”
Gezi olayları sırasında Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi’nde yaralılara
hekimlik yapan iki meslektaşımız; Türk Ceza Kanunu’nun 153/2-3i ve 283/1ii maddelerini
ihlal ettikleri gerekçesiyle yargılanıyorlar. Özetle;
- kanun dışı toplantı ve gösteri yürüyüşü yaparken yaralanan eylemcilere sağlık
yardımı yaptıkları, ve bu şekilde suç şüphesi altında olan şüphelileri kanuni takip
yapacak merciilere bildirmedikleri gibi aksine kanun hilâfına olarak şüphelileri
kayırdıkları
- camii içerisini yaralıların yaralarının ağırlığına göre 3 kısma ayırdıkları,
şüphelilerin camii içerisindeki ayakkabılıkları ters çevirerek tezgâh gibi
kullanmaya başladıkları…
Suçlamalarıyla 8 yıla varan hapis ve para cezası istemleri ile yargılanmaktadırlar.
Oysaki biz hekimler ettiğimiz meslek yemini ve görev sorumluluğu bilinciyle
hekimliği yargılayanlara sesleniyoruz ve diyoruz ki;
Yargılamak bir yana, Hekimlik değerlerimizi kabul etmek hatta sadece kabul etmek
değil saygı da duymak zorundasınız! Hekimliği yargılayamazsınız…
Eğer hekimliği yargılayacaksanız. Hipokrat’tan başlayarak, TTB, İTO ve suç diye isnat
ettiğiniz eylemleri yapan yüzlerce İstanbul’lu hekimi yargılamak zorundasınız. Çünkü sizin
suç olarak isnat ettiğiniz, bizimse hekimlik dediğimiz fiil ve eylemleri hepimiz
gerçekleştirdik. Bu nedenle kendimizi ihbar ediyor ve yargılanmamızı kamuoyu ve basın
önünde deklere ediyoruz...
Gezi Hekimliği, Sokak Sağlıkçılığı Yargılanamaz!
Gezi’de direnenler, tedavi eden tüm Hekimler ve bu genç meslektaşlarımızda bu ülkenin
onurudur!
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