Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur
Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak son günlerde Filistin başta olmak üzere yaşanan acı
olaylardan derin bir üzüntü duymaktayız. Yaşama hakkının savunucuları olmayı
fakültelerimize adım attığımız günden beri görev edinen bizler, insan hayatının
değersizleştirilmesinden ve yaşanan kayıpların göz ardı edilmesinden rahatsızız.
Geçmişte verilen büyük kayıplara ilaveten; Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre
İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu en az 1370 ev yıkılmış, 18 binden fazla kişi evsiz
kalmıştır. “Koruyucu Hat” adı altında 17 Temmuz tarihi itibariyle İsrail ordusu havadan
saldırılarına başlamış, sivil yerleşim birimleri hedef alınmıştır. Son güncellemelere göre,
Gazze’de son yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 573'e, yaralı sayısı 3 bin
400'e yükselmiştir.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin birinci maddesi “Bütün insanlar özgür, onur ve
haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik
anlayışıyla davranmalıdırlar.” hükmünü içerir. Aynı beyannamenin üçüncü maddesi ise
“Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.” ibaresini içermektedir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 2’ye göre ise: “Herkesin yaşam hakkı yasanın
koruması altındadır. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında
mahkemece hükmedilen bu cezanın yerine getirilmesi dışında hiç kimse kasten
öldürülemez.”
Utanarak söylüyoruz ki, masum çocukların öldürülmesine tanık oluyoruz. İşgalle abluka
altına alınan, “Açık hava hapishanesi” diye adlandırılmaya başlanan Gazze’de; saldırıya
uğrayan hastaneler, okullar, konutlar 21. yüzyıla kara bir leke olarak geçecek katliamın
izlerini taşıyor.
İnsan olmanın temel yapı taşlarından biri olan yaşama hakkının yok sayılmadığı ve
bütün dünyada barışın hüküm sürdüğü bir gelecek arzusuyla; bu ve diğer tüm çatışmaların
bir an evvel sona ermesini diliyor, Gazze’de yaşanan insanlık trajedisini kınıyoruz.
Bizler her bireyin cinsiyeti, ırkı, milliyeti, dini, mezhebi, ahlâki düşünceleri, mevkii ve
siyasi kanaati ne olursa olsun sağlıklı yaşam hakkını korumaya, tıp fakültesine adım
attığımız ilk gün söz vermiş bireyleriz. İnsanların doğduğu, büyüdüğü ve öldüğü yaşam
üçgeninde yaşam hakkını her şeyin üstünde tutan, bu konuda kendimizi mesleğimize
adayıp mücadele yürüten biz geleceğin hekimleri olarak gerek Orta Doğu coğrafyasında
gerek dünya genelinde ölümlere susulmasından rahatsızlık duyuyor, katliamlara dur
denmesini istiyoruz.
Başta yetkili isimler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu bu konuda gerekli tepkiyi
göstermeye çağırıyoruz.
Türk Tıp Öğrencileri Birliği

