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BAŞKANLARIMIZ PROF. DR. GENÇAY GÜRSOY ve PROF. DR. A.ÖZDEMİR AKTAN,
ONUR KURULU ÜYELERİMİZ PROF. DR REZAN TUNÇAY ve PROF. DR ŞAHİKA
YÜKSEL TTB’nin ve HEKİMLİĞİN ONURUDUR

Gerçeklere, Hukuka Bağlı Adalet Toplumların Oksijenidir!
İçlerinde Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) başkanlığını,
Yüksek Onur Kurulu ve Onur Kurulu üyeliklerini de yapmış olan 4 hekime 11 ve 12 Aralık
2018 tarihli duruşmalarda hapis cezaları verildi.
Prof. Dr. Gençay GÜRSOY, Prof. Dr. A. Özdemir AKTAN, Prof. Dr. Rezan TUNÇAY ve
Prof. Dr. Şahika YÜKSEL’in mahkemeye göre suçları, binlerce akademisyenin imza attığı bir
bildiriye imza atmak, bildiri içeriğiyle uyumlu görüşlere sahip olmak ve bu görüşlerde ısrar
etmek.
Her biri ayrı ayrı çok değerli meslektaşlarımızın ısrar ettiği görüş; “Hekimin öncelikli görevi
(…) insanın yaşamını ve sağlığını korumaktır.” (Hekimlik Meslek Etiği Kuralları - madde 5)
4 meslektaşımız, Dünya Tabipler Birliği’nin 1947’deki kuruluşundan bu yana çaba harcadığı
“hekimlerin Nazi Almanya’sındaki ve başka yerlerdeki uygulamalarının tekrarlanmaması”,
iktidarların/güç odaklarının/her türden silahlı gücün savaş politikalarına alet olmama, karşı
durma duyarlılığıyla, çatışmasızlığı ve barışı talep etmişlerdir. Şiddeti reddeden düşüncelerini
ifade etme haklarını kullanmışlardır.
Bir başka ifadeyle bir insan ve bir hekim olarak insan hakları zemininde, hekimlik etiğine
sadık kalarak özgür iradeleriyle bir tutum almışlardır. Dolayısıyla yaptıklarında insanlık
yasalarının ve hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu koşullarda bir suç yoktur. Çatışmasızlık
ve barış talebi dün olduğu gibi bugün de, yarın da ısrarla ve barışçıl yol ve yöntemlerle
sürdürülecek; bu gerekçelerle suçlananların yanında her zaman dayanışma içerisinde yer alan
büyük insanlık olacaktır. İsimlerini övünçle, tekrar söyleyerek, Gençay GÜRSOY, A.
Özdemir AKTAN, Rezan TUNÇAY ve Şahika YÜKSEL’e yürekten seslenerek diyoruz ki;
bizler de dayanışma için buradayız.
Ancak bu 4 hekim, tutumları nedeniyle ceza aldıklarına, Dr. Gençay Gürsoy’un cezası
artırılarak en üst sınırdan verildiğine göre, ortada çok ama çok ciddi bir suç ve cezanın
ertelemesiz olarak artırılmasına gerekçe olacak bir dayanak olmalıdır. Oysa, Gençay
Gürsoy’u yargılayıp ceza veren İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Akın GÜRLEK, Erol
GÜNGÖR, Ferhat ŞAHİN’den oluşan heyeti, hapis cezasını alt sınır yerine artırımlı verirken
gerekçesini kurmacaya ve hukuksuzluğa dayandırmıştır. 2006-2010 döneminde TTB Başkanı
olan Prof. Dr. Gencay Gürsoy’u 2016 Ocak ayı ve devamında görevde olan TTB başkanı
yapmış, TTB’nin bu dönemde akademisyenlerin düşünce ve ifade özgürlüğünün korunması
talebini suç haline getirmiş, TTB’nin hekimlik ve sağlık ortamına ilişkin ürettikleri nedeniyle
toplumda oluşan etkisini ise suçun ağırlaştırıcı unsuru olarak kabul etmiştir.
Bu yaklaşımın sahiplerine demokrasiyi, hukuku, adaleti, vicdanı ve BARIŞ TALEBİNİ
ORTADAN KALDIRMA SUÇUNA ORTAK OLDUKLARINI hatırlatmak istiyoruz!

OHAL gerekçe gösterilerek Kanun Hükmünde Kararnamelerle bir gecede ihraç edilen
yüzlerce akademisyen, OHAL kalktığı ve haklarında hiçbir somut delil konulamadığı halde
görevlerine iade edilmedi. Hukuksuz ihraçlar ceza davalarına, açılan bütün davalar “kes
yapıştır” kararlarla hapis cezalarına dönüştürüldü. Ne yazık ki yapılan savunmaların, sunulan
argümanların, konulan delillerin dikkate alınmadığı; imzalanmış olan bildirinin bile
tartışılamadığı bir yargılama dönemi yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Ülkemiz bu hukuk
anlayışını hiç hak etmiyor.
Biliyoruz ki, gerçeklere ve hukuka bağlı adalet mekanizması toplumlara nefes aldırır, hayatı
yaşanılır kılar. Aksi ise toplumu oksijensiz bırakır, çürütür. Elbette yönelimi insanca
yaşamdan yana olan toplumlar bu yolda soluğunun kesilmesine izin vermez. Dayanışma ve
demokratik girişimlerle insancıl yaşam yolunu açar. Bu yaklaşımla bütün demokratik kurum
ve kişileri meşruiyet ihtiyacı dahi duymayan ve adaleti hiçleştiren uygulamalara karşı
demokratik girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz. Türk Tabipleri Birliği’nin herkesle birlikte
demokrasi ve hukuk mücadelesinin bir öznesi olacağını bir kez daha ilan ediyoruz.
TTB Merkez Konseyi olarak, geçmiş dönemlerde Merkez Konsey başkanlığımızı yapmış
meslektaşlarımız Dr. Gençay Gürsoy ve Dr. A. Özdemir Aktan’a; İstanbul Tabip Odası Onur
Kurulu’nda görev almış üyelerimiz Dr. Rezan Tunçay ve Dr. Şahika Yüksel’e yaşadıkları bu
haksızlık, hukuksuzluk ve keyfiyet karşısında dayanışma duygularımızı bildiriyoruz.
Ömürlerini kişisel çıkar ve ikbal beklentisinin çok uzağında; demokrasi, barış, özgürlük,
eşitlik, toplum sağlığı ve iyi hekimlik mücadelesi ile geçiren; hekimlerin haklarının
korunması ve halkın sağlık hakkına erişimindeki engellerin kaldırılması mücadelesinde
sorumluluk alan hocalarımızla gurur duyduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz.
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