ANKARA 32. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Dosya no: Esas 2018/361
Konu: İddianame ile yöneltilen suçlamalara karşı diyeceklerimin sunulmasıdır.

35 yıllık hekimim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde
uzman,doçent,profesör olarak binlerce hekimin ve uzman hekimin yetişmesine
katkı yaptım, yapmaktayım. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı ve el cerrahıyım.
Kopmuş bir parmağı yerine dikip yeniden işlev kazandırabilmek için mikroskop
altında saatler süren ameliyatlar yapıyorum. Bu tür hastalar daha çok bomba ile
yaralanma sonucu gelmektedir. Bütün çabam insanların daha sağlıklı ve
sakatlık gelişmeden yaşayabilmeleridir. Ben bütün hayatımı bu çabayla
sürdürürken şimdi terör, kin, nefret sözcüklerini içeren suçlamalarla burada
olmayı anlayamıyorum.
Yıllardır meslek örgütüm olan Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri
Birliğinde halkın sağlığına ve mesleğime katkı sunabilmek için üye ve kimi
zaman da yönetici olarak görev aldım. Halen Türk Tabipleri Birliği Merkez
Konseyi Başkanıyım.
Merkez Konseyinde görevli bütün arkadaşlarım çeşitli birimlerde
mesleklerini fiilen yapan insanlarız. Günün yirmi dört saati insanların
sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi için sağlık hizmeti sunuyoruz.
Meslek örgütündeki çalışmalarımız da bundan farklı değildir. İnsana dair,
insanın yaşam ve sağlığına dair ne varsa bunlar; bir de meslektaşlarımızın
çalışma koşulları ve özlük hakları meslek örgütümüzün gündeminde yer alır.
Kimi zaman aşı reddi sebebiyle ortaya çıkan toplumsal risk,
Kimi zaman bulunamayan ilaçlar sebebiyle aksayan tedaviler,
Kimi zaman ekonomik gerekçelerle ameliyatların ertelenmesine yönelik idari
talepler,
Ne yazık ki kimi zamansağlık çalışanlarına yönelen şiddet,
Veya patlayan bir madende ölen işçilerin yaşam hakkı,

Ya da kaçak bir yurt binasında yanarak can veren minik bedenler, Türk
Tabipleri Birliğinin gündemini oluşturmuştur.
Şimdi bambaşka bağlamlara oturtularak suçlandığımız açıklamalarımız da
bunlardan farklı değildir. Ne kimsenin propagandasını yaptık ne başka bir suç
işledik. Anayasa ve kuruluş Yasamızın bizden beklediği ve hekimlik
değerlerinin temelinde yer alarak bize ödev olarak yüklediği üzere yaşam
hakkını savunduk, başka bir şey değil…
Türk Tabipleri Birliği her biri apayrı bir değer olan ve bambaşka fikir ve
bakış açılarına sahip yaklaşık 150 bin hekimden oluşur. Bu bakımdan Türk
Tabipleri Birliği, görüşlerini oluştururken ve ifade ederken ancak ve sadece
ortak payda olan hekimlik değerlerine dayanır. Bunu yaparken tek kaygısı
sözlerinin herhangi bir kimseyi rahatsız edip etmeyeceği değil doğru olması ve
hekimlik değerlerine yaslanmasıdır. Türk Tabipleri Birliği’nin söz ve tutumları
bazen iktidarları rahatsız etmiş; hakkında kovuşturmalar da yapılmıştır. Ancak
hakkında davalar açmasına sebep olan idam cezasına karşı çıkmak veya halkın
sağlığını korumaya çalışmak gibi tutumlardan vazgeçmek hekimlik
değerlerinden vazgeçmek olur; değerlerinden kopartılan bir hekimlik pratiğinin
nelere mâl olduğunu tarih bize İkinci Dünya Savaşı dönemindeki uygulamalarla
en dramatik biçimde göstermiştir.
Son olarak belirtmek isterim ki, Türk Tabipleri Birliği görevlerini
yaparken hiç kimseden talimat almaz, almamıştır. Savunduğu değerlerle buluşan
herkesle birlikte hareket edebilir, ancak hiç kimsenin, kurumun, yapının uydusu
veya arka bahçesi değildir. Ne yapmışsa öyle düşündüğü için yapmıştır. Ne
birileri istedi diye bildiğimizden başkasını yaparız, ne birileri istemedi diye
bildiğimizi söylemekten geri dururuz.
Meslek örgütüme ve şahsıma yönelik bütün suçlamaları red ediyor
beraatimizi talep ediyorum.
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