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: İddianame ile yöneltilen suçlamalara karşı diyeceklerimin sunulmasıdır

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Tıp mesleğine adım attığım günden itibaren insanları
yaşatmaya çalıştım, öldürmeye değil. Üyesi olduğum geçtiğimiz dönem Merkez Konseyi
tarafından yayımlanan açıklama da hekimlik değerlerinden başka hiçbir şeye ve hiçbir yere
dayanmıyor. Bugün tıpkı “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı metnin olduğu gibi
savunmamı da kendi adıma değil insanlık için yapacağım.
Ahlak felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen ünlü filozof Sokrates, “gençleri zararlı yollara
sürüklemekle” suçlanarak M.Ö 399 yılında ölüm cezasına çarptırılmıştı. Filozofun
savunmasında değindiği konular, mahkemenin tutumu ve onun bu sonuca karşı davranışı
hukuk tarihinde anlatılmaya devam etmektedir. Bende ondan alıntılarla sözlerime devam
etmek istiyorum.
Sokrates tarihi savunmasında;
“Beni suçlayanların üzerinizde nasıl bir etki bıraktıklarını bilemem, lütfen tarzıma aldırmayın,
iyi olabilir ya da olmayabilir; ama yalnızca sözlerimin haklı olup olmadığını düşünün ve
yalnızca bunu dikkate alın. Çünkü yargıcın erdemi budur, tıpkı konuşmacının erdeminin
gerçeği söylemek olduğu gibi…” demişti Sokrates 2400 yıl önce.
Gelişmiş demokrasilerde yargı, hukukun evrensel normlarıyla hareket eder. Adaleti
sağlamakla görevli denetleyici bir güçtür. Unutmamak gerekir ki; bu karanlık günlerde her
şeyden çok daha fazla ihtiyacımız olan gerçeğin zaman fark etmeksizin ortaya çıkmak gibi bir
huyu vardır. Korkunç gerçek şu ki, bizim davamız bilinçli insanları felç etmek için bahane
olarak kullanılıyor. Dün hekimliği, sağlığı ve yaşamı savunduk, bugünde savunacağız, yarın da.
Gerçekler ortadayken bunu görmezden gelenlerle aramızdaki çelişki hiç bitmeyecektir.
Yapılan tahliller yanlıştır, hatalıdır, değerlendirmeler ise isabetsizdir. Bizlere yönelik bu
operasyon; düşünce ve ifade hürriyetini hedef alan bir olaydan başka bir şey değildir.
Bugün şiddet tüm yoğunluğuyla kendini hissettirmektedir. Ülkemizde adeta toplumsal bir
cinnet yaşanmaktadır. Okulda öğretmenler, adliyede avukatlar, hastanelerde hekimler,
yollarda sürücüler, sokakta kadınlar şiddete maruz kalmaktadır. Neredeyse bütün televizyon
kanallarında savaş dizileri gösterilir olmuştur. Yanı başımızda, komşumuz Suriye’de yaşanan
çatışmalar 3,5 milyon Suriye’liyi yerinden etmiş, aç, sefil ve bir barınaktan yoksun bırakmıştır.
Irak’ta, Filistin’de, Afganistan’da yaşanan çatışmalarda olduğu gibi. Son olarak 2 yılı aşkın
süredir devam eden Yemen’deki iç savaşta binlerce insan ölmüş, yaralanmış yada olumsuz
koşullarda yaşamaya mahkum edilmiştir. Salgın hastalıkların baş gösterdiğini medyadan
öğrenmekteyiz. Söylendiği gibi savaş sadece devletler arasında olmamaktadır. Eğer öyle

olsaydı yakın tarihte İspanya’da yaşanan çatışmalar tarihe “İspanya İç Savaşı” olarak
geçmezdi. Tıpkı şimdi Yemende yaşananlara iç savaş denilmesi gibi.
Türk Tabipleri Birliği, Dünya Tabipleri Birliği tarafından da kabul edilen ve evrensel bir
hekimlik ilkesi olan, yaşam ve insan sağlığının sadece bugün değil kurulduğu günden beri en
büyük savunucusu olmuştur. Yayımladığı “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı metin
sadece 82 sözcükten oluşmaktadır. 22 kelimesi savaşın halk sağlığı sorunu olduğu, 18’i
savaşın zararları, 18’i hekimlik ilkeleri, 22’si de savaşla baş etmenin yolları hakkındadır. Hiçbir
kelimesinde incitici bir tek kelime dahi bulunmamaktadır. Savaş destekçisi olan insanların
gözleri yok mu? Elleri, gövdesi, duyuları, sevgileri, arzuları yok mu? Aynı silâhlardan acı
duymuyorlar mı? Yaralandıklarında kanları akmıyor mu? Kısacası, bu insanlar, insan değil mi?
Herkes bunları yaşıyor ya da görüyorsa “savaş bir halk sağlığı sorunudur demek neden suç
olsun ki?
Bir kez daha belirtmek isterim ki herhangi bir terör örgütü ile bağım, bağlantım veya iltisakım
olmadığı gibi, her zaman terör örgütlerinin karşısında olmuşumdur, her zaman insanları ve
insanlığı hedef alan tüm saldırıları şiddetle kınamışımdır. 20 Ağustos 2016 tarihinde İŞİD’in
Gaziantep’de kına gecesine düzenlediği ve 40’ı çocuk 56 kişinin hayatını kaybettiği
katliamdan sadece 5 saat sonra TTB adına olay yerine bizzat gidip kınama açıklamalarında
bulundum. İŞİD katliamından kaçan Ezidi’lerin sığındığı Diyarbakır kampında 1 hafta gönüllü
hekimlik yaptım.
Şahsıma ve meslek örgütümüze yöneltilen çeşitli terör örgütlerinin eylemlerini meşrulaştırma
çabasında olduğumuz iddialarını asla kabul etmiyorum. Şili’de cuntacılar tarafından
yargılanan meslektaşımız Dr. Salvador Allende; “Tarih bizden yana ve tarihi haklılar yazar”
demişti. Evet, tarih bugün de bizden yana. Dolayısıyla, ne TTB’den illegal bir örgüt ne de
bizlerden birer illegal örgüt destekçisi çıkarılabilir. 27.12.2018
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