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DR. ŞEYHMUS GÖKALP’E
ADALET!
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Şeyhmus Gökalp; işyeri hekimi, 2014-2018 dönemi Türk Ta-
bipleri Birliği Merkez Konseyi, halen Türk Tabipleri Birliği 

Yüksek Onur Kurulu üyesi; hekimlerin mesleki standartlara, 
etik değerlere uygun çalışma koşulları, sağlık hakkı, insan 
hakları için çalışan 18 yıllık bir hekim. 

20.11.2020 günü evinden gözaltına alınıp 23.11.2020 günü tutuk-
lanmış; hakkında yasadışı silahlı örgüt üyesi olma suçlama-
sı ile hakkında dava açılmış, 10 Şubat 2021 günü yapılan ilk 
duruşmada tahliye edilmişti.

Savcılığın suçlaması; 2016 yılında yakalanan ve etkin pişman-
lık hükümlerinden yararlanarak verilecek cezadan kurtulmak 
isteyen itirafçı bir tanığın 2019 yılında verdiği ifade ile 2016 ve 
2017 yıllarında Diyarbakır’da yasal bir biçimde toplanan De-
mokratik Toplum Kongresi (DTK) genel kuruluna delege olarak 
katıldığı iddiasına dayandırılmıştır.

25 Haziran 2021 günü yapılan ikinci duruşmada itirafçı tanık 
SEGBİS aracılığı ile mahkemede dinlenmiştir. Dr. Şeyhmus 
Gökalp’in örgüt üyesi olduğu ya da herhangi bir yasadışı faali-
yette bulunduğuna tanık olmadığını, ifadesinin tutanağa yanlış 
yazıldığını söylemiştir. İtirafçı tanık ile Dr. Gökalp’in aynı sağ-
lık kuruluşunda birlikte hiç çalışmadığına; hatta Dr. Şeyhmus 
Gökalp’in Hastanede hiç çalışmadığına ilişkin resmi belgeler de 
gelmiştir. İkinci duruşmada Şeyhmus Gökalp’in DTK’nin delege-
si olmadığı, delege olarak genel kurullara katılmadığına ilişkin 
belgelerin bulunduğu bir başka savcılık soruşturma dosyası 
getirtilmiş ve Mahkeme dosyasının içine girmiştir. Mahkemece 
istenen Dr. Şeyhmus Gökalp’in elektronik cihazlarına ilişkin 
inceleme raporları, sosyal medya incelemeleri,  yurt dışı giriş 

DR. ŞEYHMUS GÖKALP’E
ADALET
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çıkış kayıtları, istihbarat raporları vb. bütün belgeler de Mah-
keme dosyasına girmiştir. Bütün bu belgelerle de Dr. Şeyhmus 
Gökalp’e atılan suçun asılsız olduğu, kanıta dayanmadığı bir 
kez daha anlaşılmıştır. 

Duruşma Cumhuriyet Savcısı, 15 Ekim 2021 günü yapılan 
üçüncü duruşmada, sanki itirafçı tanık ikinci duruşmada 
mahkeme huzurunda dinlenmemiş, jandarma tarafından alı-
nan ifadesinin gerçeğe aykırı olduğuna dair ifade vermemiş, 
bu durum tutanaklara işlenmemiş, suçlamayı çürüten bütün 
belgeler mahkeme dosyasına gelmemiş gibi asılsız iddialarını 
tekrar etmiş, örgüt üyesi olmaktan ceza verilmesini istemiştir.  
O kadar ki 25 Haziran 2021 günü yapılan duruşmada, bizzat C. 
Savcısının suçlamayla ilişkili görerek kendisinin getirtilmesi-
ni talep ettiği kanıtlar da gelmiş olmasına rağmen, bunlar da 
yokmuş gibi davranmış, mütalaasında değerlendirmemiştir. 

Savcılık kurumu bir bütün olarak ceza yargılaması usulüne 
aykırı, hukuk dışı bir soruşturma sürecine dayanmış, lehe olan 
delilleri toplamamış, makul suç şüphesi olmadan dava açmış; 
kovuşturma aşamasında, Mahkeme tarafından toplanan suçun 
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oluşmadığını gösteren kanıtların hiç birini değerlendirmemiş, 
iddiası ile dosyadaki kanıtların ilişkisini kurmamıştır.

Kanun uyarınca Savcı, yargılamada herhangi bir taraf ya da 
tarafın temsilcisi değildir. Savcının, kendisinin veya başka bir 
tarafın menfaatleri için değil, maddi gerçek, adalet ve hakka-
niyet için çaba göstermesi gerekir. Yalnızca sanığın cezalan-
dırılmasına yönelik değil, kovuşturma aşamasında çelişmeli 
yargılama sonucunda açıklığa kavuşan duruma göre beraat 
yönünde de mütalaa verebilir. Gerekiyorsa sanığın lehine veya 
aleyhine olarak kanun yoluna başvurma hakkına sahiptir.1 Bu 
nedenle Cumhuriyet Savcısı olmadan duruşma yapılamaz, yok-
luğu mutlak bir bozma sebebi sayılmıştır. (CMK m. 289/1-e).

Adil yargılanma, ceza muhakemesi hukukunda sanığa ve mağ-
dura tanınan hakların tümü ve insan hakları ihlal edilmeksi-
zin yapılan yargılamadır.2  

“Kovuşturma safhası sonunda da iddia makamı, duruşmaya 
getirilip tartışılan delilleri değerlendirerek esasa dair iddialarını 
mütalaası ile ortaya koyacak, sanık veya müdafii de buna dair 
savunmasını yapabilecektir. Bu sağlıklı bir karara ulaşabilmenin 
gerekli ve zorunlu şartıdır.”3

Dr. Şeyhmus Gökalp davasında Duruşma Savcısı, mütalaasında 
duruşmaya getirtilen delilleri görmezden geldiği, değerlendir-
mediği için adil yargılanma hakkını ihlal etmektedir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, “Türk Yargı Etiği Bildirgesi”nde  
“tarafsız davranmanın adil yargılanma hakkı ile doğrudan ilgili 
olduğu,(hakim ve savcıların) tarafsız hareket etmekle yetinme-
yecekleri, objektif bir bakış açısıyla tarafsızlıklarına ilişkin her 
türlü kuşkuyu bertaraf edecek bir duruş sergilemekle yükümlü 
oldukları, görevlerini yaparken kendilerine duyulan güvene halel 
getirebilecek bir algı, kuşku veya tereddüt oluştuğunu fark et-
tiklerinde, görevden çekilmelerinin gerekip gerekmediğini azami 
dikkat ve özenle değerlendirecekleri”ne yer vermiştir. 

“Savcıların her zaman ve her koşulda; adil, tarafsız, tutar-
lı” olmaları gerekir (Savcılar İçin Avrupa İlkelerin/Budapeşte 
İlkeleri). 
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“Savcıların kanunla belirlenmiş olan yetkileri ve muhakeme-
deki rolleri, mahkemelerin bağımsızlığı, tarafsızlığı, meşruiyeti 
ile doğrudan ilgilidir”(Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 
Kamu Savcılarının Cezai Yargılama Sistemindeki Rolüne ilişkin 
Üye Devletlere Tavsiye No: 2000/19). 

Biz bu aşamada, Dr. Şeyhmus Gökalp’in adil yargılanma hakkı-
nın güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Savcının taraflı, 
peşin hükümlü, hukuka aykırı tutumu nedeniyle adil yargılan-
ma hakkının güvence altında olduğundan ciddi kuşku duyu-
yoruz. Bu kuşkunun bertaraf edilmesi için Savcının görevden 
çekilmesini, yargılama aşamasındaki delilleri değerlendiren 
yeni bir mütalaa verilmesini istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki 
Savcıya tanınan haklar ve yetkiler aynı zamanda yargılananlar 
yönünden adil yargılanma hakkının güvencelerindendir.4

Dr. Şeyhmus Gökalp’e Adalet!

1Ünver, Yener, Hakeri, Hakan, a.g.e. s.260
2Boşgelmez Aydın -Adli Bir Organ Olarak Savcılık, Türkiye Barolar Birliği-7-9 Temmuz 2006, s.219
3Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin E. 2017/2491, K. 2017/5658 sayılı ve 20.12.2017 günlü kararı
4Tezcan/Erdem/Sancakdar, s. 265, 266. aktaran BİRTEK Fatih -   Cumhuriyet Savcısı’nın delilleri ve 
Fiili Takdir Yetkisi Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan -s.953
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‘Görülmemiş’ bir mektup bu, lütfen zarfı açın ve ilk satıra doğ-
ru derin bir nefes alıp ilerleyin.

Ülkemizde bir çırpıda, terfi etmenin iktidar yanlılarına mahsus 
olduğunu düşünüyorsanız bilin ki kocaman bir yanılgı için-
desiniz. Çünkü AKP’li olmadığım halde son günlerde kariyer 
basamaklarını şipşak tırmananlardan biri de benim. AYM 
hâkimi gibi adilane, Boğaziçi Rektörü gibi liyakatla terfi etmiş 
bulunuyorum.

İstirham ediyorum, demokratik olsa bile gürültü ve şamata is-
temiyorum. İtiraz da istemiyorum. Sadece dinleme ve alkışla-
ma hakkınız bulunuyor. Topluca konuşmanızı istemediğim gibi 
tek tek konuşmak da yok. Aramıza sızmış bir “teröristi” her an 
yaka paça enseleyebilirim. Herkes yanındakine de mukayyet 
olsun. Bundan böyle her koyun kendi bacağından asılmayacak. 
Unutmayın ki tek hakkınız var, o da susma hakkıdır.

İnanmayacaksınız ama iktidar yanlısı olmadığım halde, Türk 
Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeliğine seçildim. Anaya-
sa’yla görev ve sorumlulukları belirlenmiş, meslek örgütümü 
yönetmeye… Bunda yıllardır iyi hekimlik uğruna verdiğim bir 
ömürcüğün de rolü olabilir. Çok üstünde durmayın. Nelere 
ömür veriyoruz ve gerçekleşmiyor… Ben şanslıydım.

Balkonda alkışlandım

Artık bu kadar da olmaz diyeceksiniz. Yine AKP’li değildim. TTB 
Yüksek Onur Kurulu üyeliğine seçilmiştim. Dünyada Covid-19 
salgını belası ve ölüm vardı. Salgın boyunca canla başla top-
lum sağlığı için çabaladım. Öyle ki bir ara balkonlardan da 
alkışlandım.

ADALET AYAKKABILARI
Dr. Şeyhmus Gökalp
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10 20 Kasım sabahıydı. Gökte karabulutlar yerde ise karanlık-
tan esen soğuk bir yel vardı. Bir hukukçu olan sevgili eşim 
her zamanki şefkatli ses tonu ile “Canım uyanmalısın polisler 
kapıda” dedi. Kalktım, elbiselerimi hızla düzeltip kapıya gittim. 
Ardına kadar açık olduğu halde, davet edilmeden içeri girme-
yen misafir nezaketiyle bekliyordu polisler. Benzer bir nezaket, 
mahmurluk ve şaşkınlıkla “Hoş geldiniz buyurmaz mısınız” 
dedim. Polis şefi elindeki “arama ve gözaltına alma” kararını 
şimşek hızıyla gösterip geri çekti. Israrımız üzerine belgenin 
benle ilgili kısmını göstermek zorunda kaldı.

“Adı soyadı: Şeyhmus Gökalp

İsnat edilen suç: Şüpheli S. T. Ö. Ü.” yazılıydı… Biz hekimler 
tıpta kısaltmaları severiz ve birçok hastalığın kısaltması hızlı 
iletişim biçimimizdir. Bu kısaltmayıysa ilk bakışta çözememiş-
tim. Zaten insanları yaşatmaya yemin etmiş bir hekim nasıl 
anlasın? Silahlı terör örgütü üyesi olmakmış!

100 promil bir şaşkınlık içindeydim. Ailecek, gözaltı rehabi-
litasyon müdavimlerinden olduğumuz için elimiz ayağımıza 
dolanmadı. İlk yapmamız gerekenlerin bir çay demlemek, 
çocukları uyandırmadan arama faslını atlatmak ve en hızlı 
eve yetişebilecek bir kardeşe haber vermek olduğunu biliyor-
duk. Arama, tarama ve bir şey bulamama safhası yaklaşık 
bir saat sürdü. Ancak bu esnada iki ilginç şey yaşandı. Biri; 
kaba ve uzun sakallı olan polisin, aile fotoğraflarımızı me-
rakla ve ısrarla karıştırma isteğiydi ki kendisine “Kardeş, özel 
aile fotoğraflarımızı niye karıştırıyorsun?” dedim. O da kaba, 
üstenci ve hiddet dolu bir edayla “Nereden kardeş oluyoruz, 
ben kardeşin değilim” dedi. İncinmiş olabileceğini düşünerek 
“Seni incitmek için söylemedim, hem kardeş tabiri incinecek 
bir tabir değil” diyerek bir tür gönlünü aldım. Gerçekten de 
incinmişti. Bir uçurumun iki ayrı yakasındaki, iki ayrı insan 
gibi duygularımızın nasıl da farklı olduğunu anlamıştım. Ben 
de buna üzüldüm.

Diğer ilginç olay ise evdeki gürültüden dolayı uyanan büyük 
kızım Sarya’nın bir sorusu ile ilgiliydi. Beni, yanımda yabancı 
biriyle giyinik halde görünce “Baba ne oldu, nereye gidiyorsun” 
diye sordu. “Güzel kızım, polis amcalar birkaç soru sormak 
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için beni götürmeye gelmiş” dedim. Sarya’nın polise şüphe-
liymiş gibi odaklanan bakışlarını fark ettim. Yanına çömelip 
yanağını öptüm. Kötü duygularını ve düşüncelerini bir kenara 
bırakması gerektiğini hissettirmek için sıkıca sarıldım. Yanın-
dan ayrılırken de boynunu kokladım. Polisin ise bir çocuğun 
kendisine “şüpheli” biri gibi yaklaşmasından rahatsız olabi-
leceğini düşünüp “Çocuk işte” dedim. Polis ise “Keşke, polisler 
beni almaya gelmiş demeseydiniz, büyüdüğünde polislerden 
nefret edecek” dedi.

İçimden “Bu polisler ne acayip” dedim. Biri kardeş dediğim için 
incinirken; öbürü gözleri önünde babasını götürdükleri halde 
çocukların kendisinden nefret etmemesini isteyebiliyor. Oysa 
gerçek çok yalındı.

Sıra ayakkabı giyme faslına geldi

Koridordan geçerek Ranya’nın odasına vardığımızda, Ranya’yı 
işaret ederek “Şanslı gününüzdesiniz, uyansaydı, filozofça 
sorularıyla emdiğiniz sütü burnunuzdan getirirdi” dedim ve 
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12 odadan çıktık. Polis merak içinde “Ne sorardı mesela” dedi. 
“İfadeni burada alsalar, soruları burada sorsalar olmaz mı?” 
derdi. “Sorular sadece gece mi sorulur, seni çağırsalar giderdin 
zaten baba, korona salgınında doktorları polisler neden götü-
rür, baba gibi birçok soruyu sorabilirdi” dedim. Polise dönüp 
“Ne sizin ne de benim bunları izah edecek halimiz olurdu” 
diye ekledim. Belki de iki baba birbirimize öyle bakıp kaldık… 
Ve kapıya doğru yürüdük. Evden çıkarken yine sıra ayakkabı 
giyme faslına gelmişti.

İşte tam o anda benim için dünyanın en büyük sorunu hangi 
ayakkabıları giyip çıkacağım olmuştu. Tuhaftı ama insan psi-
kolojisi işte… Ayakkabılara dokunup, dokunup bırakıyordum… 
Beni izleyenler için de anlamsız bir sahneydi, bunu anlayabi-
liyordum. Sonra gözüme “Hak, Hukuk, Adalet” diyerek, Adalet 
Yürüyüşü’nde giydiğim ayakkabılarım ilişti. O yürüyüş için al-
mış ve galiba bir kez daha giymiştim. Onları aldım, bir çırpıda 
ayağıma geçirdim. Adalet için attığımız onca adımı hatırladım, 
boşu boşuna yürümüş olamazdık… Ve ailemi geride bırakarak, 
dışarıya doğru yürüdüm. Sanki o “Hak, Hukuk, Adalet” sesleri-
nin görkemli uğultusunu duyuyordum.

Gözaltı merkezine vardığımda, gördüğüm curcunayı anlata-
mam. Yok yoktu. Rahmetli Aziz Nesin’in ruhu bile vardı. O den-
li bir curcunaydı. Mesela hayatında ilk kez alınmayı bırakın ilk 
kez gözaltı merkezine geldiğini söyleyen bir avukat vardı. Uçak 
kabinine sığmayacak kadar büyük bir bavulla gelmişti.

Çok geçmeden avukat, öğretmen, yumurtacı, yazar, siyaset-
çi, yoğurtçu, cami imamı, mimar, hasta, hemşire, marangoz, 
psikolog ve hekimlerden oluşan yetmiş beş kişilik rengârenk 
bir kalabalığın silahlı terör örgütü üyeliği şüphesi ile gözaltına 
alındığını gördüm. Sayıca en kalabalık grubu avukatların oluş-
turduğu bir meslek laboratuvarına getirildiğimi düşündüm. 
Aslında salgın olmasaydı, neşeli bir ortama evirilebilirdi.

Velhasıl çağrıldığımda gidip ifade verme, bilgi ve belge sunma 
konumundayken gözaltına alınmıştım. Ancak her nedense ifa-
dem alınmıyordu. Tam iki gün sonra ifade alma işlemi yapıldı.

Niye mi şüphelendim; dönemin TBMM Başkanı Sayın Cemil 
Çiçek’in anayasa hazırlık çalışmalarına katkılarını almak için 
resmi olarak davet ettiği Demokratik Toplum Kongresi isimli 



D
R

. ŞEY
H

M
U

S G
Ö

K
A

LP
’E A

D
A

LET

13

platformun kamuoyuna da açık olan iki toplantısına katıldığım 
ileri sürülüyordu. Bir de ömrümde hiç görmediğim, tanımadı-
ğım ve 18 yıllık meslek hayatım boyunca hiçbir yerde, hiçbir 
şekilde birlikte çalışmadığım ve beni tanımayan bir itirafçının 
yalan beyanları nedeniyle suçlanıyordum. Güncel bir Dreyfuss 
olayının içindeydim. Sonra da aynı gerekçelerle tutuklandım.

Hak, hukuk adalet

Şimdi sevgili eşimin aldığı “Adalet ayakkabılarım” ayağımda, 
voltadayım. “Hak, Hukuk, Adalet” seslerini hala duyuyorum, çok 
uzaklaşmış olamazlar…

(BirGün 7 Şubat 2021)
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Sayın Başkan Erdoğan,

Size, tıp etiğini, insan haklarını ve barışı mesleki açıdan 
birlikte sahiplenen ve tüm dünyadaki milyonlarca hekimi 

temsil eden Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) ve Dünya 
Tabipler Birliği adına yazıyoruz. 

Üyemiz olan Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından verilen bil-
giye göre halen TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi ve eski Merkez 
Konseyi üyesi olan Dr. Şeyhmus Gökalp 20 Kasım’dan bu yana 
gözaltındadır ve kendisi “kuvvetli suç şüphesi” gerekçesiyle 
Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmiştir. Kaynak-
larımıza göre Dr. Gökalp’e isnat edilen fiiller kendisi tarafından 
tanınmayan bir sağlık çalışanının ifadelerine dayanmaktadır 
ve “şüpheli faaliyet” de kendisinin ısrarla katılmamış olduğunu 
belirttiği bir toplantıya katıldığı yolundaki iddiadır. 

DR. ŞEYHMUS GÖKALP’IN
HEMEN SERBEST BIRAKILMASI 
ÇAĞRISI YAPIYORUZ

DTB VE AHDK’DEN
CUMHURBAŞKANLIĞI’NA MEKTUP: 

27 Kasım 2020
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Dr. Gökalp iddianamedeki bu iki hususun herhangi bir maddi 
kanıtı olmadığını ileri sürmektedir. Dahası, kendisine karşı 
“kanıt” olarak ortaya konulan ifadeler bir itirafçıya ait oldu-
ğundan Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne göre kanıt olarak hukuksal bir değer taşıma-
maktadır. 

Özellikle masumiyet karinesi, ayrıca işlemlerin yetkili, bağım-
sız ve tarafsız bir mahkeme tarafından yürütülmesi gibi hu-
suslar açısından adil yargılanma hakkının Dr. Gökalp için tam 
olarak güvence altına alınmadığına ilişkin ciddi kaygılarımız 
vardır. Bu temel insan hakkı Türkiye’nin 2003 yılında onayla-
dığı Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi tarafından 
güvence altına alınmış olduğundan konuya ilişkin sizin de 
sorumluluğunuz bulunmaktadır. 

Ayrıca, Dr. Şeyhmus Gökalp’in mesleğini ilgili temel etik de-
ğerler çerçevesinde icra eden saygın bir hekim olduğu kanı-
sındayız. Kendisi halk sağlığı yararlarını gözetme, hastaları 
ve hekimleri koruma gibi konulardaki kararlılığıyla tanınan 
ve kurumlarımızın etkili bir üyesi olan TTB’nin de aktif bir 
üyesidir. 

Dolayısıyla size, Dr. Şeyhmus Gökalp’in hemen serbest bırakıl-
ması, kendisine yönelik iddialarla ilgili maddi ve belgelenmiş 
kanıtların yokluğunda suçlamaların geri çekilmesi için yetkile-
riniz dahilindeki her tür girişimde bulunma çağrısı yapıyoruz. 

Saygılarımızla,
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. 
Şeyhmus Gökalp bir soruşturma kapsamında aralarında 

sağlık çalışanlarının da olduğu 100’ün üzerinde insanla birlikte 
20 Kasım 2020 sabah saat 05.00’da evine yapılan baskınla gö-
zaltına alınmış ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklan-
mıştır.

Ülkemizde yol açtığı hastalık ve ölüm riskleriyle yıkıcı etki-
si devam eden pandemi koşullarında ev ve işyeri adresi belli 
olan sağlık çalışanlarının ve meslektaşımızın hukuka uygun 
olarak savcılığa çağrılıp ifadesi alınabilecekken; çok sayıda 
kolluk kuvveti ile evleri basılarak gözaltına alınmaları, bulaş 
riskinin olduğu koşullarda gözaltında tutulmaları ve tutuksuz 
yargılama esas olmasına rağmen ardından beşinin tutuklan-
ması hukuk ve insan hakları açısından kabul edilemez.

Dr. Şeyhmus Gökalp tanımadığını beyan ettiği bir yalancı tanı-
ğın ilk ifadelerinde yer almamasına rağmen TTB Merkez Kon-
seyi üyesi olarak “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” dedikleri 
için yargılandıkları dönemde, yalancı tanığın ilk ifadelerinden 
üç yıl sonra asılsız, hiçbir somut delile dayanmayan, sunu-

TTB YÜKSEK ONUR KURULU 
ÜYESİ DR. ŞEYHMUS GÖKALP 
SERBEST BIRAKILSIN!
01 Aralık 2020
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lan resmi kurum belgeleri ile yalan olduğu açıkça kanıtlanan 
beyanları esas alınarak tutuklanmıştır.

Daha önce de benzerlerini sıkça gördüğümüz ve tutuklamasını 
gerektirecek hiçbir suçu, suç unsuru içeren somut bir eylemi 
olmamasına, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi tarafından bu tür beyanların kanıt değeri 
taşımadığına ilişkin kararları bulunmasına karşın hukuk dışı 
bir şekilde soyut iftiralar kanıt sayılarak tutuklama kararı 
alınmıştır.

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, tüm 
mesleki yaşantısında mesleki etik değerlerine sıkı sıkıya bağlı 
kalmış ve TTB 72. Büyük Kongresi’nde Yüksek Onur Kurulu üye-
si seçilmiştir. TTB Yüksek Onur Kurulu; üyeleri, herhangi bir 
disiplin cezası almamış ve en az 15 yıllık kıdemi olan hekim-
lerden oluşan; mesleki saygınlığı, mesleğe duyulan güveni, 
hasta ve hekim haklarını, mesleki deontolojiyi ve etik değerleri 
koruma yükümlülüğünü, tabip odalarınca belirli ulusal yasal 
düzenlemeler ve yaygın kabul gören evrensel etik metinler 
çerçevesinde yürütülen disiplin soruşturma ve kovuşturma sü-
reçlerine itirazları yine bu metinler çerçevesinde inceleyerek 
yerine getiren, mesleki denetimin en yüksek karar organıdır.
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Toplumun sağlık hakkı, insan hakları, emek, barış, demokrasi 
mücadelesini birlikte verdiğimiz Dr. Şeyhmus Gökalp onurlu 
bir hekimlik geçmişine sahiptir.

Ülkemizde hüküm süren anti-demokratik, haksız-hukuksuz uy-
gulamaların bir örneği olarak TTB’nin en saygın kurullarından 
birinde görev alan Dr. Şeyhmus Gökalp’ın tutuklanması, meslek 
örgütü özerkliğine müdahale ve COVID-19 pandemisinde ger-
çekleri dile getirdiği için hedef alınan TTB’ye ve son dönemde 
tüm meslek örgütlerine ardı ardına yapılan saldırıların devamı 
niteliğindedir. Bu tür tutuklama, tehdit ve suçlamalar ile mes-
lek örgütlerini iktidarlarının “arka bahçesi” yapma çabalarına 
boyun eğmeyerek geçmişte olduğu gibi bugün de geri adım 
atmadan, halkın sağlık hakkını savunmaya ve gerçekleri dile 
getirmeye devam edeceğiz.

Emek-meslek örgütleri olarak meslek etik ilkelerini ve he-
kimlik değerlerini ödünsüz savunan mücadele arkadaşımız Dr. 
Şeyhmus Gökalp’in haksız hukuksuz bu tutukluluğuna bir an 
önce son verilerek serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği

Türk Tabipleri Birliği
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Şeyhmus GÖKALP 1977 yılında Mardin’in ilçesi olan Nusay-
bin’de, çatışma ve yoksulluğun adeta kader olduğu bir 

coğrafyada dünyaya gelir.

Henüz 3-4 yaşlarındayken, 12 Eylül Askeri Darbesinden kısa 
bir süre sonra babası işçi olarak Beyrut’a gider, iç savaşın ve 
çatışmaların içinde mahsur kalan babasından uzun süre haber 
alamazlar. Şeyhmus Nusaybin’de olumsuzluklar içinde ilkokulu 
bitirir. Ortaokul eğitimini yine kısıtlı imkânlarla gittiği Nusay-
bin Yatılı Bölge Okulunda tamamlar.

1980’lerin sonunda daha çocuk yaştayken ekonomik nedenlerle 
mevsimlik işçi olan ailesiyle birlikte Kocaeli, Manisa ve ardın-
dan İzmir’e giderek fındık bahçelerinde, pamuk tarlalarında 
çalışır, simit satar. İşçilerin, yoksulların ezilmişliğini görmekle 
kalmaz kendisi de tadar.

Lise öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra, Fırat Üniversi-
tesi Tıp Fakültesine yerleşir.

2002 yılında 24 yaşında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden 
mezun olduktan sonra genç bir hekim olarak Diyarbakır’a 
yerleşir.

Dr. Şeyhmuş GÖKALP’in hem kişiliğinin hem de hekim kimliği-
nin şekillenmesinde yaşadıklarının derin izlerini okuruz.

Dr. Şeyhmus’un doğasının ayrılmaz bir parçası olan savaş 
karşıtlığı, barış ve hak savunuculuğunu babasından onu ayı-
ran, haber alamamasına yol açan Beyrut’taki çatışma ortamı 
ve savaşın etkisiyle anlarız. Devamında yaşadığı coğrafyanın 

DR. ŞEYHMUS GÖKALP
KİMDİR?
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Dört dil bilen işçi babasının yaşamdaki zor yolculuğu, Dr. Şey-
hmus GÖKALP’in “işçi sağlığında” uzun yıllar boyunca fedakâr-
ca çalışmasına sebep olacaktır.

Onlu yaşlarında Kocaeli, Manisa ve İzmir’de fındık bahçele-
ri, pamuk tarlalarında çalışması, simit satarak çocukluğunu 
yaşaması O’nun çocuk işçiliğine karşı mücadelesinin gerekçe-
sidir, meslek yaşamı boyunca biran bile bu mücadeleden geri 
adım atmaz.

Şeyhmus Gökalp kendisine en uygun mesleği seçmiştir, yaşam 
ve sağlık hakkının vazgeçilmezliğidir hekimliği seçmesindeki 
temel gerekçesi. Üniversite yılları mesleki etik değerlerinin 
iyice şekillendiği, insan hakları mücadelesine aktif olarak 
katıldığı bir dönem olur.

Diyarbakır’ın en yoksul ve en büyük ilçesi olan Bağlar Beledi-
yesinde zor şartlarda işyeri hekimliğine başlar. Bağlar ilçe-
sinde yaşayan, sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara birinci 
basamak sağlık hizmeti sunan bir Sağlık Merkezi kurulmasına 
öncülük eder. İnandığı ve mücadelesini verdiği “eşit, ücretsiz, 
ulaşılabilir, anadilde sağlık hizmetinin” hayata geçmesi için 
arkadaşlarıyla büyük mücadele verir ve başarılı da olur bu 
çabasında.

Aynı yıl kaydolduğu Diyarbakır Tabip Odası’nın faaliyetlerine 
katılır. İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu, İnsan Hak-
ları Komisyonu, Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri ve 
Basın Yayın Komisyonlarında çalışır. 2004-2008 yılları arasın-
da Denetleme Kurulu üyeliği yapar.

Diyarbakır Tabip Odasının ‘Hekimlik Dergisi’nin düzenleme ve 
yayın kurulunda yer alır.

İnsanın haklarıyla var olduğuna ve iyi bir hekim olmanın iyi 
bir insan olmaktan geçtiğine inanan Dr. Şeyhmus GÖKALP; 
İnsan Hakları Derneğine üye olur. İnsan Hakları Derneği yö-
netiminde de yer alır ve aynı dönemde Türkiye İnsan Hakları 
Vakfı’nın gönüllü çalışanıdır artık.



D
R

. ŞEY
H

M
U

S G
Ö

K
A

LP
’E A

D
A

LET

23

Bingöl Depreminde Diyarbakır’dan deprem bölgesine giden 
sağlık ekibinin başında yer alır. Daha sonra birçok deprem ve 
afet durumlarında öncü hekimlerden biri olur.

“İşyeri Hekimliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğiticiliği, İlkyar-
dım Eğitmenliği, Eğiticilerin Eğitimi Eğitmenliği, İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği konularında bilirkişilik, Pnömokonyoz Okuyuculu-
ğu, Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri Sunumu Eğitici-
liği” başlıca mesleki faaliyetleridir.

Diyarbakır Tabip Odasının öncülüğünde gerçekleştirilen Me-
zopotamya Tıp Kongre’sinin düzenleme kurulunda da yer alır 
(2008-2012).

Bölge Tabip Odalarının da önerisiyle 2014-2018 yılları arasın-
da Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeliğine seçilir. Bu 
süreç içerisinde toplumun, hekimlerin yaşam ve sağlık hak-
larının savunucusu olarak ülkenin dört bir tarafında faaliyet 
yürütür. Artık Dr. Şeyhmus GÖKALP sadece bölgenin değil tüm 
ülkenin Konseydeki temsilcisidir.

2018 yılında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin “Savaş 
Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle gözaltına alı-
nır. Savunmasında “biz hakikati görmezden gelemeyiz, gördü-
ğümüz hakikati de ifade etmekten çekinmeyiz” diyerek yaşam 
felsefesini ortaya koyar.

İyi bir felsefe, tarih okuyucusu olmasının yanında ayrıca şiir 
ve edebiyatla ilgilenen Dr. Şeyhmus Gökalp iyi düzeyde bağla-
ma çalar.

Evli ve 2 çocuğu olan Dr. Şeyhmus Gökalp 2020 yılında yapı-
lan Türk Tabipleri Birliği 72. Büyük Kongresi’nde Yüksek Onur 
Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Dr. Şeyhmus GÖKALP’in yaşam öyküsü; yolu sadece kendisi için 
yürümemeye söz vermişliğin, halkın sorunlarından uzaklaş-
mamanın, hak ihlaline uğrayan kim olursa olsun yanında 
olmanın, barış ve demokrasi savunuculuğunun, savaş karşıtlı-
ğının, hekimlik değerlerine sahip çıkmanın, sabrın ve belki de 
hepsinin toplamı olan hekimliğinin öyküsüdür.




