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: İddianame ile yöneltilen suçlamalara karşı diyeceklerimin sunulmasıdır.

Sayın Heyet,

“Ölümler, insanlar arasında can yakan olaylar olarak görülmekten çıktığında, irademizi esir alan bir
şiddetle karşı karşıya kalırız. Hakikat tam da irademize sahip çıkmamızın en etkili yollarından biridir.”
diyor felsefe alanından bir bilim kadını1.
Savaşın doğa ve insan yaşamında yarattığı yıkımların ne olduğu ve niçin barış talebinde
bulunduğumuzun, bir savunusu olamaz, olmamalıdır da. Hukuk sisteminde savunma kavramının
önemli bir karşılığı vardır, ancak hangi suçlamaya karşı savunma yapacağınız, bu kavramı kendi içinde
hiçleştirir yada her şeyleştirir. Mevcut durumda, “savaşın bir halk sağlığı sorunu” olduğundan suç
üretilerek, savunmamızın istenmesi ve yargılanıyor olmamız, en basit tabir ile adalete ve devamın
da evrensel hukuk değerlerine terstir. Benim açımdan da halihazırda, hakikat ötesi bir kurguyla
düzenlenmiş bu iddianamedeki suçlamaya dönük, bir savunma pozisyonuna girmek de hakikatin
kendisine ihanet olacaktır.
Dolayısı ile ben sözlerimi, hekimlik değerlerinin, insanlığın ve barışın yargılanmaya çalışıldığı bu gün,
hekimliğe, insanlığa ve barışa sahip çıkmak, yani hakikate ve irademize sahip çıkmak adına
söyleyeceğim.
Öncelikle “ YAŞAMDAN VE BARIŞDAN YANA TAVIR ALAN TTB ‘NİN YANINDA” olduklarını ifade
ederek sürecin başından itibaren bizimle birlik de olan, şu anda salonda bulanan, bulunamayan tüm
arkadaşlarımıza, dostlarımıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum.
Sonra ’SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR ‘ sözünün suç sayılmasının istenildiği bir davada
yargılanıyor olmaktan dolayı duyduğum üzüntüyü belirtmek isterim. Böylesi süreçlerin tarihteki
yerlerini alacağını biliyorum. Tarih dediğimiz şey yaşayan bir organizma gibidir. Kendi içinde
barındırdığı karşıtlıklarla ilerleyen bir devinimi vardır. İyilik ve kötülük gibi. An itibari ile, kötülüğün
sıradanlaştığı ve sınırsızlaştığı bir kaos aralığından geçiyoruz. Böylesi bir süreçte barıştan, hekimlik
değerlerinden ve insanlıktan yana alınan her tutum hakikatin ta kendisidir. Ve biliyoruz ki hakikatin
er geç bir gün mutlaka açığa çıkmak gibi bir gücü vardır. İşte insanlık ve hekimlik değerlerine sahip
çıkarken bizi güçlü kılan tam da budur. Şu anda olduğu gibi.
Savaş karşıtlığı ve barış talebi konjonktürel olarak değişmeyecek , değiştirilemeyecek kavramlardır.
Ama bizim gibi ülkelerde siyasetin, her şeyi, herkesi, yargıda dahil tüm kurumları ve hatta kelimeleri
dahi topyekun hizaya sokmaya yönelik tavrı ve toplumdaki insanların baskı karşısındaki geri çekilme
refleksi, toplumları bu kavramlardan uzaklaştırır. Ama ne mutlu ki, korku ortamına rağmen
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düşündükleri doğruları söyleme sorumluluğu duyan insanların olduğu bu dünyada her zaman barışı
talep eden, barışı dillendiren sözler söylenmeye devam edecektir. Bizler de;
“ Bir tabiat kanunu değildir savaş
Barışsa bir armağan gibi verilmez
İnsana….”
demeye devam edeceğiz.
Bulunduğumuz coğrafyada, yer yüzünün farklı yerlerinde yüzlerce yıl boyunca yasların bile
tutulamadığı ölümler, kayıplar yaşandı. Biz hekimler “savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyerek
söylediğimiz sözle, bir suça değil, olsa olsa barışa dair umutların bu topraklarda hala var olduğuna ve
olacağına vesile olmuşuzdur. “Dağlar, insanlar hatta ölüm bile yoruldu. öyle ise en güzel şiirdir
BARIŞ” demek diyebilmektir asıl olan.
Sonuç olarak, evrensel bir tutum olan “savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklamamıza vesile olan
durumla ilgili olarak BRAİLSFOR’ un dediği gibi.”insan savaşın ne olduğunu ancak bittiği zaman anlar”
savaşın yakıcı, yıkıcı, yok ediciliğine karşı, bizlerde her durum koşulda yaşamı ve yaşam hakkını
savunmaya devam edeceğiz.
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