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´áayet heNiP birisine bronz bir neâter ile tehliNeli
bir yara açaraN onu öldürürse veya onun gözünü
harap ederse iNi eli Nesilir.
áayet heNiP bir esire bronz bir neâter ile tehliNeli bir yara açaraN onu öldürürse onun yerine bir
esir vereceNtir. áayet onun göz perdesini bronz
bir neâter ile açÐp harap etPiâse esirin bedelinin
yarÐsÐnÐ ödeyeceNtir.µ
Bu sözler tarihte bilinen ilN yazÐlÐ Nanunlar olan
HaPPurabi KanunlarÐ’nda yer alPaNtadÐr.
0ezopotaPya’da Nurulan Babil âehir devletinin
NralÐ olan HaPPurabi 0.g.-0 yÐllarÐnda bilinen ilN yazÐlÐ NanunlarÐ ortaya Noydußuna inanÐlPaNtadÐr. Bugün bu levhalar /ouvre
0üzesi’nde sergilenPeNtedir. Görüldüßü gibi heNiPin PesleNi hatalarÐndan doßan soruPlulußu
çoN esNilere Nadar gitPeNte.
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Pin soruPlu tutulPasÐna Narar verirdi. Böylece
heNiPin tÐbbi uygulaPadan doßan soruPlulußu
haNNÐnda ilN defa Nötü niyet ya da diNNatsizliN gibi
Nusura dayalÐ soruPluluN NavraPÐ ortaya çÐNÐyordu.
HeNiPin çaßÐnÐn biliPsel verilerine uygun olaraN
davranPasÐ gereNlilißi ilN defa 0ÐsÐr’da bir norP
haline gelPiâtir. 0ÐsÐr’da her hastanÐn iyileâPesinden sonra 0ePphis TapÐnaßÐ’na gidereN
hastalÐßÐn sePptoPlarÐ gidiâi uygulanan tedavi
ve heNiPin gözlePleri yazÐlÐp derlenereN bir Nitap oluâturulurdu. HeNiPlerin bu NitaptaNi bilgilere uyPa zorunlulußu vardÐ. Bu NitaptaNi bilgilere
göre hareNet eden heNiPin taNibinde olan hasta
ölse ya da bir zarara ußrasa dahi herhangi bir
soruPlulußu olPazdÐ.
$ntiN 0ÐsÐr’dan farNlÐ olaraN $ntiN Yunan’da her
ne Nadar Platon heNiPe PutlaN bir soruPsuzluN
verPeNteyse de daha sonra bu eleâtirilPiâ heNiPin diNNatsizlißinden ve ihPalinden NaynaNlanan
Nusura dayalÐ soruPluluN NavraPÐ ele alÐnPaya
baâlanPÐâtÐr. HipoNrat’la birliNte heNiP - hasta
iliâNilerinde Podern tÐbbÐn da tePelini oluâturan
NavraPlar süreNli geliâereN günüPüze ulaâPÐâtÐr.
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ÞlN üç Nriterin denetiPi huNuNun bizzat Nendisi tarafÐndan gerçeNleâtirilPesine raßPen son Nriter
olan ´biliPin gereNlerine uygunluNµ denetiPinde
yargÐçlar heNiPlerden bunu Nendileri için gerçeNleâtirPesini istePeNtedir. Her ne Nadar PahNePeler bilirNiâi raporlarÐna baßlÐ olPasa da uygulaPada genelliNle verilen Narar bilirNiâi raporu
doßrultusunda olPaNtadÐr. Sonuç olaraN heNiPin
tÐbbi Püdahaleden NaynaNlanan cezai ve huNuNi
soruPlulußunun gerçeN denetiPinin Niâisel çÐNar
ve hÐrs NaygÐlarÐndan uzaN tÐp endüstrisi ve ilaç
Nartellerinin yönlendirPe ve basNÐlarÐndan sÐyrÐlPÐâ biliPsel ve etiN deßerlerin gereNlerine uygun
olaraN tÐp biliPi insanlarÐnÐn Nontrolünde olPasÐ
öneP arz etPeNtedir. Yani tÐp biliPinin gereNlerine uygunluN denetiPini yine tÐp biliPi insanlarÐ
yapPaN duruPundadÐr.
GereN saßlÐN endüstrisinin gereN saßlÐN politiNalarÐnÐn ya da topluPsal basNÐnÐn heNiPin görevini sürdürPesinde ortaya NoyPuâ olduNlarÐ
basNÐ zaPan zaPan heNiPi tÐp biliPinin gereNlerinin dÐâÐnda davranPaya zorlayabilPeNtedir.
PerforPansa dayalÐ saßlÐN sistePi ve heNiPin
S8T SaßlÐN 8ygulaPa Teblißi çerçevesinde
Nendisini sÐnÐrlÐ hissetPesi bu basNÐlarÐn öne
çÐNanlarÐndandÐr. Oysa heNiPin soruPlulußu
perforPans NaygÐsÐ ya da S8T çerçevesi ile sÐnÐrlandÐrÐlaPaz. O zaPan heNiPin huNuNi yönden Nendini nasÐl güvene alacaßÐ sorusu aNlÐPÐza geleceNtir. HeNiPdeNi bu NaygÐnÐn ister
istePez defansif tÐbba yöneliâe neden olacaßÐ
açÐNtÐr. Bu da topluP saßlÐßÐ açÐsÐndan büyüN
bir tehliNe dePeNtir. Kaâ yapalÐP derNen göz çÐNarPaN bu olsa gereN
HeNiP üzerinde oluâan bu basNÐyÐ ve yaratacaßÐ
sonuçlarÐ saßlÐN politiNalarÐnÐ yönetenlerin yeniden gözden geçirPesinde topluP saßlÐßÐ ve tÐp
biliPinin geleceßi açÐsÐndan yarar oldußu NanaatindeyiP.

0.g. 000 ile 00 yÐllarÐ arasÐnda $nadolu’da
hüNüP süren Hititler’de ise heNiP ücretlerine iliâNin Nanuni düzenlePelere rastlanPaNtadÐr.
0.g. 0 ile 0 dönePi Hint huNuN uygulaPasÐnÐ bir NodeNs haline getiren 0anu NanunlarÐnda
ise Pesleßini Nötü ifa eden heNiP para cezasÐna
çarptÐrÐlÐyordu. Yine Hindistan Penâeli =oroastre
NanunlarÐnda heNiPin birden çoN olayda yetersiz
oldußu ispat edilirse ve heNiP Pesleßini ifaya
devaP ederse parçalanaraN öldürülürdü. HeNiPin Pesleßini Nötü ifa edip etPedißi soruPlulußunun olup olPadÐßÐ üyelerinin taPaPÐ heNiP
olan bir jüri tarafÐndan incelenirdi. -üri yalnÐzca
Nötü niyetli ya da diNNatsiz olPasÐ halinde heNi-

baâlayaraN bugünlere Nadar gelPiâtir. Hiç NuâNu
yoN Ni heNiP yaptÐßÐ tÐbbi Püdahaleden dolayÐ
soruPlu olPalÐdÐr. $ncaN Podern huNuN bu soruPluluN NavraPÐnÐn sÐnÐrlarÐnÐ belirlePeNte olduNça zorlanPaNtadÐr. ÇünNü tarihte oldußu gibi
günüPüzde de bir tÐbbi Püdahalede hastanÐn
tedavisi için Puayene tetNiN ilaçla ya da aPeliyatla tedavi sürecinin taPaPÐ NastedilPeNtedir
heNiPin soruPlulußunu ortadan NaldÐran birtaNÐP
NoâullarÐn varlÐßÐ gereNPeNtedir. Bunlar
0üdahaleyi yapanÐn heNiP olPasÐ
HastanÐn hastalÐßÐ teâhis ve tedavisinde uygulanacaN her türlü prosedür haNNÐnda bilgilendirilPesi
Þlgilinin onayÐ
8ygulanan tedavinin tÐp biliPinin gereNlerine uygun olPasÐdÐr.

eferanslar:
. $âçÐoßlu Çetin ´TÐbbi YardÐP ve El $tPalardan Doßan SoruPluluNlar DoNtorlarÐn Devletin
ve gzel Hastahanelerin SoruPlulußu Cezai ve
HuNuNi µ yazarÐn Nendi yayÐnÐ $nNara 

Görüldüßü gibi heNiPin tÐbbi Püdahaleden NaynaNlanan soruPlulußu 0.g. 00’lü yÐllardan

. BayraNtar KöNsal HeNiPin Tedavi 1edeniyle
Cezai SoruPlulußu SerPet 0atbaasÐ Þstanbul


