ANKARA 32. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Dosya no : Esas 2018/361
Konu

: İddianame ile yöneltilen suçlamalara karşı ilk savunmanın sunulmasıdır.

Hekimlik dünyada insan bedeninin acısını dindirmek, yaşamının kendi bedeninin
potansiyelleri tükeninceye kadar devam etmesini sağlamak üzere aklı olan insanın kendine
yani insanlığa en büyük ve en güzel iyiliği olarak ortaya çıktı ve gelişti. Kim olduğu ne olduğu
nelere sahip olduğuna bakmadan varlık olarak insana yönelik olarak gelişen mesleğimiz
hekim olarak insana karşı tutumumuzu da belirledi.
İnsanla insan olmakla kurduğumuz bu derin ilişki toplumun tüm bireylerine göre daha çok
insan nedir sorusunu soran, yanıt arayan insanlar olarak şekillenmemizi sağlar. İnsana
yönelen bu ilgi insanın ne olduğunu öğrenmek nasıl iyileşeceğini öğrenmek varlık olarak
insanı farklı tanımamızı sağlar.
Dil, millet, din, zenginlik, sosyal statü, cinsiyet uyrukluk farklılıklarının ötesinde insanın kim
olduğunu kavramamızı sağlar. Tüm dış görünüşün altında, tüm giysilerin altında, tüm sosyal
farklılıkların ardında aynı varlığın yani insanın olduğunu biliriz. Bu nedenle hekimler
kendilerini tüm insanlığın hekimleri olarak görür ve evrensel bir yaklaşımla tekil ya da tikel
çıkarların ötesinde bir yaklaşımla insanı ve dünyayı kavrarlar.
Biz hekimlerin yaşatma sorumluluğu anne karnına düşünce başlar ve yaşam sona erinceye
kadar (bazen sona erdikten sonra da) devam eder. Mesleki şekillenmemize göre bizim
sorumluluğumuz bize başvuran ya da bize kayıtlı olan hastalara karşı değildir.
Sorumluluğumuz hekimliğe başlarken ettiğimiz yeminde tüm insanlığa duyurduğumuz gibi
“yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel
yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğe” bakmaksızın tüm insanlığa
karşıdır. Bu nedenle yalnızca kişileri değil içinde yaşadığımız ülkenin tüm insanları ve
üzerinde yaşadığımız dünya da yaşayan herkesi de korumak, iyileştirmek, sağlık
potansiyellerini geliştirmek isteriz. Bu mümkün olmadığında müdahale ederiz; ortaya çıkacak
sonuçlar konusunda bilgilendirir, insanı yaşatacak seçimlerin yapılmasını sağlamaya çalışırız.
Biz hekimler savaşların farklı yönlerini biliriz. Doğmasına yardım ettiğimiz, yaşatmak için onca
çaba harcadığımız insanların cephelerde öldüklerini, yaralandıklarını ve fiziksel ve ruhsal
olarak sakatlandıklarına tanıklık ettik. Savaşlarda insanların kullandıkları mermi, bomba, füze,
kimyasal silahlar, nükleer silahlarla birbirini nasıl öldürdüklerini ve nasıl akıl almaz yaralar
açtıklarını gördük. İyileştirdiğimiz yaralıların ölmek öldürmek üzere tekrar savaşa gittiğini
gördük. Günümüzde yaşam alanlarını hedef alan çatışmalarda çocuk ,yaşlı hasta engelli
kadınların yalnızca öldürülmesi ya da yaralanması değil, yaşamın sürmesini sağlayacak

olanakların, sağlık hizmetlerini sunacağımız altyapının tahrip edildiğine tanıklık ettik. Yaşanan
göçlerin yarattığı sorunlara hala tanıklık ediyoruz. Savaşların nasıl bireysel ve toplumsal
sorunlar yarattığını kendi mesleki pratiğimizle öğrendik. Bu nedenle “Tıbbi bilgimi hastaların
yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma” diyerek ettiğimiz yemin
doğrultusunda tıbbi bilgimizi paylaştık: Savaş bir halk sağlığı sorunudur.
Savaş önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Sorunların tarafların birbirinin varlığını kabul
etmesi, sorunları anlaması, birbirini anlamaya çalışması karşılıklı diyalog ve eşitlik ve saygıyla
ele alınmasıyla çözüldüğünü ve çözülebileceğini biliyoruz. Savaşın ne olduğunu bilen, barış
içinde yaşamanın bir hak olduğunu bilen, sorunların her zaman barışçıl yöntemlerle
çözülebileceğini bilen bir mesleğin üyesi olarak savaşa karşıyım ve barıştan ve barış
istemekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim.
Kadınlar her zaman savaşlarda daha farklı eziyetler zulümler yaşadılar. Bunların en acısını ve
sonuncusunu IŞİD’in eline düşen Ezidi kadınlar yaşadı. Köleleştirildiler, cinsel köle olarak
satıldılar tecavüze uğradılar. IŞİD hala biz kadınlar için çok büyük bir tehdittir. Türkiye için ne
büyük bir tehdit olduğunu Suruç Ankara Garı katliamları ile kendi ülkemizde de gördük.
Emniyetin fezleke ve iddianame ile bu terör örgütünün saldırısı ile ilgili TTB’nin hukuken taraf
olduğu dosyalardan alınmış soruşturma raporlarını suç delili olarak bu dosyaya koyması 10
Ekim katliamından sağ kurtulmuş biri olarak beni derinden yaralamıştır.
Cezaevlerinde bulunan çok sayıda tutuklu ve hükümlü, Türk Tabipleri Birliğinin halk sağlığını
korumu görevi kapsamında hastalıkları, sağlık haklarına erişimleri ya da fiziksel ruhsal
iyiliklerini engelleyen sorunları yazarak yardım isterler. Bu başvurulara, yapılacak girişimlere,
verilecek cevaplara ilişkin notlarım suç kanıtı gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Yine yıllar
içinde katıldığım yasal toplantılarda tuttuğum notların olduğu not defterlerim alınmış ve
notlardan niyet okuma yolu ile suç kanıtı çıkarılmaya çalışılmıştır. Yıllar önce katıldığım tıp
kongresi, “örgüt” sözcüğü olarak çevrilip bir algı oluşturma çabasına girişilmiştir. Her şeye
rağmen bu durumu da tuhaf buluyor ve şaşırıyorum.
Elli altı yaşındayım. Yaşadığım sürenin yarısından fazlası, her yıl binden fazla kişinin öldüğü
Kürt meselesinden kaynaklanan çatışmalara tanıklık ederek geçti. Yine ömrümün yarısında
toplumdaki bireyler tarafından barışın nasıl inşa edilebileceğini araştırdım, bunun için
toplumu, dünyayı, ülkemizi ve yaşananları anlamak ve barışa katkıda bulunmak için çaba
harcadım. Aralarından polisin seçerek aldığı suç kanıtı olarak dosyaya koyduğu kitaplar ve
dergiler bu arayış nedeniyle okuduğum, anlamaya çalıştığım dört bine yakın kitap ve derginin
arasından seçildi. Birkaç tanesine ilişkin toplatma kararı varmış bunlar da suç işlediğime kanıt
olarak gösterilmiş.
Elli altı yıllık yaşamım içinde ülkemde yaşanan darbe ve muhtıralara tanık oldum. Bu
süreçlerde kitaplar ve dergiler ve insanların düşünceleri suç kanıtı olarak sunuldu. Kitapların,
dergilerin ve düşüncenin, düşündüğünü ifade etmenin suç sayılmasına önce şaşırdım ve
sonra reddettim. Darbelerin bir daha yaşanmaması ve darbecilerin yargılanması için çaba
gösterdim. Şiddeti teşvik etmeyen düşüncenin ifade edilmesini suç olarak nitelendirilmesini
anlayamıyorum.

Barış, barış içinde yaşamak insanın en güzel düşüdür. Ulaşılması beklenen hedefidir. Bu
nedenle hemen tüm dinler, vahiyler öte dünyayı insanın insanla dost olduğu, şiddetin
olmadığı bir dünya, barış ortamı olarak anlatır. Oysa yeryüzündeki insanlar olarak hepimiz, bu
dünyanın da çatışmaların, şiddetin, insanın insandan korkusunun olmadığı bir yer olmasını ve
burada sağlıkla ve mutlulukla yaşamayı hak ediyoruz.
Hükümet tarafından 2009 da ilan edilen Demokratik Açılım süreci ve 2013 te ilan edilen
çözüm süreci ülkemizde yaşanan şiddetin son erdirilmesi açısından hepimize umut olmuştur.
Hükümet tarafından ilan edilen bu süreçlerde ve bu süreçlerle ilgili olarak yapılanları,
yazılanları bu sürecin devam etme olanakları açısından değerlendirmek üzere okudum. Bu
süreçlerin şimdi bir suçlamaya konu edilmesi ve terör propagandasının kanıtları olarak
sunulması kabul edilemez.
Hiçbir terör örgütüne üye değilim. Hiçbir terör örgütünü ve eylemini olumlamadım ve TTB
olarak her tür şiddet eyleminin karşısında durduk ve lanetledik. Barış çabalarının ve barış
açıklamalarının bir terör örgütüne destek olarak değil, insanların yaşamını, sağlığını, refahını
korumak üzere yapılmış açıklamalardır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beratimi istiyorum.
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