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             DOLMABAHÇE VALİDE SULTAN CAMİSİNDE  
YARALI GÖSTERİCİLERE SAĞLIK HİZMETİ SUNAN HEKİMLER,  
HİPOKRAT ANDINA SADIK KALDIKLARI İÇİN YARGILANIYOR! 

 
HEKİMLERİN ASIL SUÇU; “YARALILARA SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK” 

 
Valide Sultan Camiinde yaralılara hekimlik yapan Dr. Sercan YÜKSEL ve Dr. Erenç Yasemin 
DOKUDAN, Türk Ceza Kanunu’nun 153/2-3i ve 283/1ii maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 
yargılanıyorlar.  
 
İddianamenin ilgili bölümü şöyle;  
…camii içerisine revir kurarak, temin ettikleri ilaçlar ile kanun dışı toplantı ve gösteri 
yürüyüşü yaparken yaralanan eylemcilere sağlık yardımı yaptıkları,  
…üzerlerinde meslek formaları bulunan şüphelilerin camii içerisini yaralıların yaralarının 
ağırlığına göre 3 kısma ayırdıkları, şüphelilerin camii içerisindeki ayakkabılıkları ters 
çevirerek tezgâh gibi kullanmaya başladıkları… 
 
Şüpheliler Erenç Yasemin DOKUDAN ve Sercan YÜKSEL' de dahil olmak üzere tüm 
şüphelilerin, ilgili dinî inanışı benimseyen toplum kesimlerini tâhkir etmek kastı ile 
ibadethane olan ve herkes için geçerli belirli giriş kuralları bulunan Dolmabahçe 
Bezmiâlem Valide Sultan Camii'ne..savunmalar doğrultusunda ibadethaneye zor durumda 
kalınarak ayakkabılar ile girildiği kabul edilse dahi ibadethane içerisinde zor durum sonrası 
ayakkabılar ile gezinmeye devam edilerek, keza camii içerisini de revire çevirerek… 
ibadethaneyi kirletmek suretiyle zarar verdikleri, 
 
…mesleğe ait özel formalar ile kanun dışı eylemlerde bulunurken yaralanan eylemcilere 
temin edilen ilaçlar ile tıbbi yardımda bulundukları, bu şekilde suç şüphesi altında olan 
şüphelileri kanuni takip yapacak merciilere bildirmedikleri gibi aksine kanun hilâfına 
olarak şüphelileri kayırdıkları anlaşılmıştır. 

 
Görüldüğü gibi yaralı halde camiye sığınan eylemci olan-olmayan herkese, o koşullarda 
sağlık hizmeti sunmaya çalışan hekimler, suç işleyen bir kişiye yakalanmaması için imkan 
sağlayarak, “suçluları kayırmakla” suçlanıyor. Yani demokratik protesto hakkını kullananlar 
da, camii’ye can havliyle sığınanlar da, onlara ilk yardım yapan hekimler de suçlu olarak 
değerlendirilmekten kurtulamıyor. 

Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nde Ve Ülkemizin Her Tarafında 
Yanındaki Yaralıyı Tedavi Eden Hekimleri YARGILAYAMAZSINIZ! 

 
Çünkü Hekimlik Yargılanamaz!  Eğer Hekimliği Yargılamaya Ve    
Cezalandırmaya Niyetlenmişseniz, Ne Yazık Ki Genç Asistan 
Hekimlerden Değil HİPOKRAT’tan Başlamak Zorundasınız! 

 
Bu işin zaman aşımı olmaz. Bu yargılamada, geniş anlamda Anadolu topraklarında yaşadığı 
bilinen ve kendisinden önce  biriken hekimlik değerlerini toplayarak dillendirdiği kabul edilen 
Hipokrat ve ona atfedilen hekimlik etiği kuralları, değerleri ve yaklaşımı var. Bu yargılamada 
sadece bu ülkede ya da bu çağda değil binlerce yıllık bir tarihten süzülüp gelen, coğrafya ya 
da kavimlere göre değiştirilemeyen etik, deontolojik, ahlaki, vicdani değerler var.   
Yargılamak bir yana, bu değerleri kabul etmek hatta sadece kabul etmek değil saygı da 
duymak zorundasınız! 
Çünkü bugünkü uygulamada  kullanıldığı biçimiyle Hipokrat andı ; “…Tıp fakültesinden aldığım 
bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı insanlık 
hizmetlerine adayacağıma, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık 
aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, din, milliyet, 
cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, 
mesleğimi dürüstlük ve onurla yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim” diye 
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biter. Hipokrat andını yargılamaya kalkmak insanlığın en temel değerlerini yargılamak 
anlamına gelecektir.  Bu durumun, yargılanan hekimlere bir onur, yargılayan ve bu 
yargılamadan politik umar bekleyenlere ise üzerlerinden çıkarılamayacak bir leke olarak 
kalacağı bilinmelidir. 
 
Buradan herkese, bu ülkeyi yöneten Başbakana, Cumhurbaşkanına, Valilere, Emniyet 
Müdürlerine, Gazetecilere, Avukatlara, Hakimlere, Savcılara basit bir soru sorarak başlamak 
istiyoruz. 
 
Siz ya da bir yakınınız demokratik bir hak olan protesto gösterisine katıldığında ya da 
tamamen tesadüfen biber gazıyla ya da bir başka “zor kullanımın aracıyla” yaralandığında ve 
sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunda orada bulunan bir doktorun yardım etmesini istemez 
misiniz? O anda kendiniz ya da söz gelimi çocuğunuz için derin bir nefes alabilmekten, 
kanamanın durdurulmasından daha önemli bir kanun maddesi aklınıza geliyor mu? 
Yanınızda bulunan bir hekimin tıbbi yardım vermek yerine sizi “ihbar etmesini, gözaltına 
aldırmasını” mı tercih edersiniz? Ya da  hakkında açılabilecek 6 yıla varan hapis davası 
kaygısıyla çekingen davranacak hekimlerin bu çekingenliği nedeniyle zarar görebilecek 
olmanız sizin için bir şey ifade etmez mi?  
 
Hekim hasta ilişkisinin, yani tedavi sürecinin sizlerin iktidar kavgasından, o an için siyaseten 
kime yarar sağlayacağından çok uzak, bütünüyle hasta yararı gözetilen bir işlem olduğunu 
sizlere nasıl anlatabiliriz? 
 
Bu sorulara makamı, görevi, siyasi görüşü ne olursa olsun sağlıklı düşünen hiçbir bireyin 
olumsuz yanıtlar verebileceğine inanmıyoruz, inanmak istemiyoruz. Öyleyse kendiniz ve 
yakınlarınız için isteyebileceğiniz bu hekim tutumunu bu ülkenin diğer yurttaşları için; örneğin, 
ağacına, parkına, yaşamına sahip çıkan gençleri için de istemek zorundasınız. Demokratik 
bir ülke özlemi, yaşamına saygı talebi, kentine, doğasına, suyuna sahip çıkma refleksi hiç 
kimse için suç kalıbına sığdırılamayacağı gibi, demokratik protesto hakkını  kullananların 
tedavi edilmesi de suç haline dönüştürülemez.  
 
Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi yasalarınız, genelgeleriniz, yönetmelikleriniz ne 
derse desin bizler; bu topraklarda bin yıldır olduğu gibi bugün ve bundan sonra da sadece 
hekimliğin gereklerini yerine  getirecek, değerlerimize sahip çıkacak, genç hekim 
meslektaşlarımızı yalnız bırakmayacağız!                          
 
Gezi Hekimliği, Sokak Sağlıkçılığı Yargılanamaz! 
Gezi’de direnenler de tedavi eden Hekimler de bu ülkenin onurudur!   
                
İSTANBUL TABİP ODASI             TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI 

ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ 
                                                
 
 


