
Hekimler “Tıbbi Tedavi Maskesi Altında Cinsel Saldırı” olarak niteledikleri  

Rektal Besleme” uygulamasını kınıyor 

Senato İşkence Raporu, CIA’da görevli hekimlerin gözaltında tutulan en az beş kişiye “rektal 

su verme” ve “rektal besleme” uygulamasında bulunduklarını ortaya koydu. Rapor, söz 

konusu rektal işlemlerin, tıbben gerekli olduklarına ilişkin bir kanıt olmaksızın daha çok 

davranış kontrolüne yönelik olarak gerçekleştirildiğini belirtmektedir. Önde gelen tıp 

uzmanları bu uygulamayı tıbben geçerli bulmamanın ötesinde işkence sayarak kınadılar.  

• “Hangi gerekçeyle olursa olsun hiçbir zaman başvurulamaz. ABD’de kimse kimseye rektum 

yoluyla sıvı takviyesi yapmıyor ve bu yolla besin vermiyor.  

Thomas Burke, MD, Acil Tıp Profesörü, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi; Başhekim, 

Massachusetts General Hospital  

• “30 yıllık gastroenteroloji uygulamalarımda rektal hidrasyona hiç başvurmadım. Ayrıca, 

rektal yolla besleme fizyolojik açıdan da saçmadır. Çünkü kolon püre halindeki yiyecekleri 

bile özümleyemez."  

Steven Field, MD, Klinik Tıp Profesörü, New York Üniversitesi Tıp Fakültesi  

• “CIA’nın iddialarının tersine, sıvıların ve besinlerin ağızdan ya da damardan verilmesi 

mümkünken bunların rektal yoldan yapılmasını gerektirecek hiçbir klinik bulgu olamaz. 

Burada söz konusu olan, tıbbi tedavi perdesi altında cinsel saldırının bir biçimidir. Ortada 

tıbbi bir gereklilik yokken böylesine aşağılayıcı ve saldırgan bir yola başvurulmasının tek 

nedeninin kişiye fiziksel ve zihinsel acı verilmesi olduğu açıktır. ”1  

Vincent Iacopino, MD, Baş Danışman, İnsan Hakları için Hekimler  

Diğer tıp uzmanları da bu görüşleri paylaşmaktadır. Georgetown Üniversitesi Tıp Fakültesi’de 

Aile Hekimi Dr. Ranit Mishori rektum besinlerin özümlenmesinde etkisiz bir yol olduğundan 

rektal hidrasyona ya da beslemeye başvurulmasına gerekçe oluşturacak herhangi bir tıbbi 

neden bulunmadığını belirtti. Ayrıca bu yaklaşımın rektal tahribata ve enfeksiyona yol açma 

gibi bir riski de bulunmaktadır. Dr. Mishori damardan yapılacak beslemeyle burun yolundan 

tüple beslemenin daha uygun olduğunu sözlerine ekledi: “Açıkçası, herhangi bir kullanım 

nedeni ve yararı bulunmuyor. Bir doktor olarak bunu haklı gösterecek bir neden de 

bulamıyorum. Yapılan, tıbbi, fizyolojik ve psikolojik işkencedir.”2  

NYU Tıp Fakültesi Profesörü ve Bellevue/NYU İşkence Mağdurları Programı direktörü Dr. 

Allen Keller ise rektal hidrasyonun çok nadir görülen acil durumlarda başvurulabilecek bir yol 

                                                           
1
http://physiciansforhumanrights.org/press/press-releases/cia-torture-report-highlights-unnecessary-medical-

procedure.html#sthash.eU67fmOg.dpuf  

2 http://www.bloomberg.com/news/2014-12-10/rectal-feeding-of-detainees-called-abuse-with-guise-of-treatment.html  

 



olmakla birlikte ilk, ikinci hatta üçüncü en iyi seçenek bile olamayacağını belirtmektedir. “Bu 

yapılan tedavi amacına yönelik olmayıp istismarın ya da aşağılamanın bir başka biçimidir. 

Koşullara bakıldığında bu yapılan, tıbbi tedavi maskesi ardında karşıdakini aşağılama amacına 

yönelik bir sodomidir.”  

Dr. Burke on yıllara uzanan klinik deneyime sahip ona yakın meslektaşına konuyu sorduğunu 

ve bunlardan hiçbirinin söz konusu yönteme başvurmadığını sözlerine ekledi.3  

Rektal Hidrasyon ve Beslemenin Geri Planı  

• Sıvının ağızdan ya da damardan verilmesi daha etkili olduğundan rektal hidrasyona tıpta 

hemen hemen hiç başvurulmamaktadır.  

• Rehidrasyon ya da beslenme desteği açısından rektal hidrasyon hiçbir zaman ilk 

başvurulacak bir tedavi yolu olarak görülmemiştir. Büyük kolonun sıvı özümleme kapasitesi 

olsa bile glikoz ve elektrolitler dışında besin özümleme kapasitesi son derece sınırlıdır. Püre 

halindeki yiyecekler ve Ensure gibi besin takviyeleri hiçbir zaman rektal yoldan 

verilmemelidir.  

• Tarihsel olarak bakıldığında rektal hidrasyon özellikle II Dünya Savaşı sırasında cephelerde 

kullanılmıştır. Söz konusu ortamlarda bu yöntemi gerekli kılan, büyük kan kaybına yol açan 

ağır yaralanmalarda sıvının ağızdan ya da damardan verilmesinin mümkün olmayışıdır. 

Bunun yan ısıra, çok nadir kimi durumlarda, örneğin hastalığın son evresinde ağızdan sıvı 

alamayan ve damardan besin takviyesinin mümkün olmadığı hastalarda rektal hidrasyona 

başvurulmuştur.  

• SSCI (Senato İstihbarat Komitesi) özetine göre, rektal hidrasyon ve beslemeye “tıbbi gerek 

olmadan başvurulması” söz konusu kişilerde ağızdan ve/ya da damardan erişimin mümkün 

olduğu anlamına gelmektedir. Dahası, SSCI özeti rektal hidrasyonun tutukluları kontrolde 

ve/ya da cezalandırmakta kullanıldığını göstermektedir. Örneğin:  

o SSCI özetine göre: KSM [tutuklu Khalid Sheikh Mohammed] herhangi bir tıbbi gereklilik 

tespiti olmaksızın rektal rehidrasyona maruz bırakılmıştır. KSM’yi sorgulayan kişi ve 

soruşturma şefi bu durumu daha sonra sorgulayanın “tutuklu üzerindeki tam kontrolünün” 

göstergesi şeklinde değerlendirmiştir (488). Adı belirtilmeyen bir görevli daha sonra KSM’ye 

uygulanan rektal rehidrasyonun “kişinin kafasını temizleme” açısından yararlı ve “kendisini 

konuşturmada etkili olduğunu” söylemiştir. (83, 483)  

o SSCI özetine göre Al Zubaydah “sıvıları kısmen reddettiği” için “rektal sıvı canlandırması” 

uygulamasına maruz kalmış, bu arada Al Nashiri’ye de rektal yoldan Ensure verilmiştir. (100)  
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o Majid Khan’ın durumu, işlemin keyfi ve cezalandırmaya yönelik yanını ortaya koymaktadır. 

Khan nazogastrik ve IV beslenmesini kabul etmiş ve sıvıları/besinleri kendisinin almasına izin 

verilmiştir. Ne var ki, aradan üç hafta geçtikten sonra CIA “gereksiz konuşmaları” aradan 

çıkarmak için kendisine rektal yoldan zorla Ensure ve püre yiyecek verme yolunu tercih 

etmiştir. SSCI özetine göre, “Majid Khan’ın humus, soslu hamur işi, kuruyemiş ve kuru 

üzümden oluşan yemeği püre haline getirilip kendisine rektal yoldan verilmiştir.” 100)  

• Bir kişinin rektumuna kendi rızası olmadan herhangi bir nesnenin sokulması cinsel saldırının 

bir biçimidir.  

 


