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Bugün burada İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2014/512 Sayılı, kamuoyunda bilinen ismiyle 255 sanıklı 

Gezi Davası’nın 3. Duruşması için bulunuyoruz.  

 

İlk duruşmadan bu yana “Burada yargılanan iki genç hekim arkadaşımız değil, hekimliktir.  Dolmabahçe Valide 

Sultan Camii’nde ve ülkemizin her tarafında yanındaki yaralıyı tedavi eden hekimleri yargılayamazsınız! Çünkü 

hekimlik yargılanamaz! Eğer hekimliği yargılamaya ve cezalandırmaya niyetlenmişseniz, ne yazık ki genç asistan 

hekimlerden değil Hipokrat’tan başlamak zorundasınız!” dedik.  

 

Yalnız değildik, evrensel hekimlik değerlerine sahip çıkan, kişinin varlığından ayrı düşünülemeyecek hak ve 

özgürlükleriyle beraber yaşam hakkını koruyan, onu savunan herkes,  Türkiye ve Dünya’nın dört bir yanından 

meslektaşlarımız, uluslararası hekim ve insan hakları örgütleri sesimize, sesini kattı. 

 

Aradan geçen süreçte, bizim gibi, iktidara kul olmanın değil, Hipokrat’ın öğrencisi olmanın gereğini yapan, 

ihtiyacı olana insanlara sağlık hizmeti verdikleri için yargılanan Ankara ve Hatay Tabip Odası yöneticilerine açılan 

davalar teker teker düştü. Bu ülkenin onurlu hekimlerini, temsil ettikleri evrensel değerleri mahkum 

edemeyecekleri ortaya kondu.  

 

Ancak bugün bir kez da Çağlayan Adliyesi’nde bir kez daha “sanık sıfatı”yla mahkeme salonunda yer alacak iki 

genç hekim arkadaşımızla beraber saf tutmak,  savunma vermek için değil, tüm saldırılara karşı evrensel 

hekimlik değerleri ve insan haklarını savunmak, ve bu utanç davasının gizlemeye çalıştığı asıl suçlulara işaret 

etmek için bulunuyoruz.  

 

Bu ülkenin geçmiş Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı’nın tüm televizyonlardan, aradan geçen 1.5 yıla rağmen 

kanıt gösteremediği iddialarını haykırdığı, halkı alenen kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde hedef gösterdiği 

koşullarda yazılmış iddianamede: 

 Temel hukuk ilkesi “Masumiyet Karinesi”ni hiçe sayılarak, kimi demokratik hakkını kullanan gösterici, 

kimi göz yaşartıcı gaz ve polis şiddetinden kaçarak bir camiye sığınmış kişiler suçlu kabul edilmiştir. 

 Hekimler için sadece hasta olan bu kişilere, yeminizin emrettiği gibi “din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti 

farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeden” hizmet sunmak  “suçluyu kayırmakla” 

olarak adlandırılmaktadır.  

 Devlet’in ‘caydırıcı” olmak adına sağlık hizmeti sunmadığı,  gönüllü verilen sağlık hizmetinin olmadığı 

bir tablonun onlarca ölüm ve kalıcı sakatlıkla anlamına geldiği koşullarda, Hekimlerin Dolmabahçe 

Bezmi-Alem Valide Sultan Camii’ne sığınmış yaralılara, “insan yaşamı”nı, en yüce değer kabul ederek 

hizmet verdikleri hizmet nedeniyle de  “kutsal”a, toplum değerlerine saygısızlıkla suçlanmaktadırlar.  

Kolluk kuvvetlerinin uyguladığı orantısız şiddet ve gaz kullanımı neticesinde tüm Türkiye’de 8163 kişinin 

yaralandığı, yaklaşık 7700 kişi gazdan etkilendiği günlerde,  Dolmabahçe Bezmi-Alem Valide Sultan Camii’ni 

kirletenler, yaralılardan akan kanı durmaya çalışanlar değil, o kanın akmasına neden olanlardır.  

 

Bu yüzden bir kez daha ilan ediyoruz.  Meslek etiğine, insanlık onur ve değerlerine uygun davranışları nedeniyle 

baskıya, yaptırıma uğrayan bütün hekimlerin, tıp öğrencilerinin ve sağlıkçıların yanındayız. Biz de oradaydık, 

orada olabilirdik, orada olacağız, bu nedenle bizi de yargılayın ve bilin ki, her zaman düşünceleri, politik 

tutumları, cinsiyet ve cinsel yönelimleri, sosyal durumları ne olursa olsun, ayrımsız olarak tüm insanlara, sağlık 

hizmeti sunmaya devam edeceğiz.  

 

Ve diyoruz ki; “Hekimlik yargılanamaz… Hekimliği yargılayanları tarih yargılayacaktır.” 
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