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Açlık Grevleri 50. Gününde
ACILARIN YAŞANMAMASI İÇİN HERKES SORUMLULUKLA

DAVRANMALI
HİÇ KİMSE SORUNU HEKİMLER ÜZERİNDEN ÇÖZMEYE

ÇALIŞMAMALIDIR

Cezaevlerinde 12 Eylül tarihinden bu yana devam eden açlık grevleri 50. gününe girdi.

TTB olarak Adalet Bakanlığı’na yaptığımız açlık grevcilerinin tıbbi izlemleri ve görüşme
talebimize, ne yazık ki, hâlâ bir cevap alamadık. Bu nedenle, açlık grevcilerinin sağlık
durumları hakkında doğrudan gözlemlere sahip olmamakla birlikte, basına yansıyan
haberler ve tıbbi bilgilerimizle durumun her geçen gün daha tehlikeli bir hale gelmesinden
endişe duyuyoruz.

Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Resepsiyonu’nda söylediği “Aç kalan
falan yok, herkes her şeyi yiyor.” sözlerini ise fevkâlâde vahim buluyoruz.

1996’daki açlık grevleri sırasında dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan, 2000’deki açlık
grevleri sırasında da dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan benzer sözler sarf
etmişlerdi.

Bu acı tecrübelerimizden de biliyoruz; açlık grevlerine bu tür yaklaşımlar sorunu çözmez,
tam tersine çözüm ihtimallerini de ortadan kaldırır.

Oysa, söz konusu olan insan yaşamıdır ve geçmişte yaşadığımız acıların tekrarlanmaması
için herkes sorumlulukla davranmalıdır.

Keza, siyasi yetkililerin yaptıkları “Gerektiğinde müdahale edilir.” şeklindeki sözler de
açlık grevcilerine yönelik müdahalenin hazırlıkları izlenimini veriyor.

Öncelikle, 19 Aralık 2000’deki “Hayata Dönüş Operasyonu”nu hatırlıyoruz. Ölüm
oruçlarını bitirmek bir yana çok daha fazla sayıda kişinin ölüm orucuna başlamasına ve
yaşamlarını yitirmelerine yol açmıştı.

Öte yandan, sorunu hekimleri kullanarak çözmeyi planlayanlara hatırlatıyoruz ki; böyle
bir beklenti mesleğimizin evrensel etik değerleriyle uyuşmamaktadır.

Açlık grevlerinde hekimlerin nasıl davranması gerektiği tıp dünyası tarafından birçok kez
tartışılmış ve özellikle Dünya Tabipler Birliği’nin 1975 tarihli Tokyo ve 1991 tarihli Malta
Bildirgeleri’nde tanımlanmıştır.

Malta Bildirgesi’nde açık olarak tarif edildiği gibi;

 Açlık grevinde olan kişiyle hekim arasında bir hekim hasta ilişkisi vardır; hekim herhangi bir
hastasıyla girdiği ilişkide olduğu gibi, uygulamasını öneriler ya da tedavi yoluyla yapabilir.

 Bu ilişki, hasta bazı tedavi ve müdahaleleri kabul etmese de sürebilir.
 Bir hekim açlık grevcisinin bakımını üstlendiği andan itibaren o kişi hekimin hastası

olur. Bu durumda hasta-hekim ilişkisindeki tüm uygulama ve sorumluluklar,
karşılıklı güven ve gizlilik de dahil olmak üzere geçerlidir.



Cezaevlerindeki açlık grevlerinin hiç kimsenin bedenine ve yaşamına zarar vermeden
çözülmesi kuşkusuz ki herkesten önce biz hekimlerin mesleki, insani ve vicdani
temennisidir.

Ancak; hiç kimse hekimleri meslek etiğine aykırı davranmaya ve sorunu hekimler
üzerinden çözmeye çalışmamalıdır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
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