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Bu Dava Burada Bitmez! 

“SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR” DEDİKLERİ İÇİN CEZALANDIRILMAYA 
TEŞEBBÜS EDİLEN TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÖNETİCİLERİNİN YANINDAYIZ! 

 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi üyeleri hakkında 24 Ocak 2018 
günü yayınladıkları “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklama nedeniyle açılan dava 
3 Mayıs Cuma günü Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde sonuçlandı. 

TTB Merkez Konseyi’nin 11 üyesi barışı savundukları için, yalnız ve yalnız barışı savundukları 
için “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan ikişer kez 10’ar ay hapis cezasına, 1 
üyesi ise 2016 yılındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle ayrıca 1 yıl 6 ay 22 gün, 
toplamda yaklaşık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldılar. 

TTB ve tabip odası yöneticileri, aktivistleri olarak geçmişten bugüne hakkımızda bir dizi 
davalar açıldı, birçok kez yargılandık. Ama 12 Eylül askeri mahkemeleri dahil hiçbirinde 
hakkımızda bir ceza kararı verilmemişti. 3 Mayıs 2019 günü Ankara 32. Ağır Ceza 
Mahkemesinde verilen karar arkadaşlarımızın suçlu olduğunu değil, “Türk Yargısı”nın bugün 
geldiği yeri göstermektedir. 

Hiçbir şiddet eylemi ya da çağrısı içermeyen, tam tersine tümüyle barışçıl açıklamalar 
nedeniyle bir tabip örgütünün yöneticilerini hapis cezasına çarptıran mahkeme kararı, başta 
Dünya Tabipler Birliği olmak üzere uluslararası tabip örgütlerinin ve kamuoyunun hayret ve 
şaşkınlıkla izledikleri gibi, sadece Türkiye değil dünya hukuk tarihine de geçmiştir.  

Takdiri kendilerine bırakıyoruz. 

Ancak, biliyoruz ki; 

Hiçbir mahkeme kararı savaşın ölümlere, yaralanmalara, hastalıklara ve sakat kalmalara yol 
açtığı gerçeğini değiştiremez. 

Hiçbir mahkeme kararı savaşın ölüm ve ağır sakatlıkların yanı sıra, güvenli suya, yiyeceğe ve 
sağlık hizmetlerine ulaşma zorluğuna yol açarak salgın hastalıklara neden olduğu gerçeğini 
değiştiremez. 

Hiçbir mahkeme kararı Birinci Dünya Savaşında yarısına yakınını sivillerin oluşturduğu 16 
milyon insanın, İkinci Dünya Savaşında dörtte üçünü sivillerin oluşturduğu 65 milyon insanın 
öldüğü gerçeğini değiştiremez. 

Hiçbir mahkeme kararı yanı başımızdaki Irak’ın işgalinde büyük çoğunluğunu sivillerin 
oluşturduğu 1 milyon, Suriye’ye yönelik emperyalist müdahalede keza büyük çoğunluğunu 
sivillerin oluşturduğu 500 bin insanın öldüğü gerçeğini değiştiremez. 

Hiçbir mahkeme kararı savaşın başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere insan topluluklarının 
büyük yıkımına neden olduğu gerçeğini değiştiremez. 



Hiçbir mahkeme kararı savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu gerçeğini değiştiremez. 

Ve hiçbir mahkeme kararı “Savaş bir halk sağlığı sorunudur!” dedikleri için 
cezalandırılmaya teşebbüs edilen arkadaşlarımızın suçsuzluğu, meşruluğu, haklılığı 
gerçeğini değiştiremez! 

Hiçbir mahkeme kararı hekimleri ve hekim örgütlerini savaşa karşı barışı savunmaktan vaz 
geçiremez. 

İstanbul Tabip Odası olarak ifade ediyoruz ki; barışı savunmak suç değildir, barışı savunduğu 
için hapis cezasına çarptırılan TTB 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi’nin 11 üyesinin her biri 
ve hepsi, her birimizin ve hepimizin onurudur! 

Bu dava burada bitmez! 

İSTANBUL TABİP ODASI  
YÖNETİM KURULU 

 

 


