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ANKARA 32. AĞIR CEZA MAHKEMESİ  

BAŞKANLIĞI’NA 

Dosya No: Esas 2018/361 

Konu: İddianame ile yöneltilen suçlamalara karşı diyeceklerimin sunulmasıdır  

1. Sayın Başkan, Heyet Üyeleri ve dostlarım hepinizi selamlıyorum. Yargılama sonucunda 

adaletin tesis edilmesini umuyorum. 

2. Benden önce konuşan meslektaşlarımın beyanlarına katılıyorum. 

3. TTB MK Üyeleri olarak; mesleki değerlerimiz ile deneyimlerimiz çerçevesinde ve tebabetin 

ulaştığı hakikatlerle sadakatle"Savaş bir halk sağlığı sorunudur!" açıklamasını yaptıktan 

sonra, bize karşı nezaket ve hürmetten yoksun bir yaklaşım sergilendi. Çeşitli baskılara maruz 

kaldık. Çok sayıda hakaret ve ciddi tehdit içerikli mesajlar aldık. Çok geçmeden, Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığını basın üzerinden öğrendik. Avukatlarımız 

ilgili Savcılığa giderek “MK Üyeleri ne zaman isterseniz ifade vermeye, bilgi ve belge 

sunmaya hazırdırlar” dedikleri halde, bir-iki gün sonra eş zamanlı, sabah saatlerinde 

evlerimiz basıldı ve apar topar gözaltına alındık. Taner Gören arkadaşımıza kelepçe bile 

takıldı. Ülkemizin tarihinde, kurulduğu 1953 yılından itibaren Türk Tabipleri Birliğinin Onbir 

MKÜyesinin eş zamanlı gözaltına alınması bir ilkti. Gözaltına alındığımız sabah, Birliğimizin 

kapısı da Savcılığımızın talimatıyla çilingirle açıldı. Bu da bir ilkti.  

4. Daha Diyarbakır Emniyetine bile yetişmemişken, benim “masumiyet karinem” çiğnendi. 7 yıl 

boyunca maddi ve manevi olarak fedakârlık içinde hekimlik yaptığım Merkez Bankasının 

Diyarbakır Şubesi tek taraflı olarak "sözleşmemi feshetti”. Beş gün gözaltında kaldıktan sonra 

Adli Kontrolle bırakıldım.  

5. Tıp Fakültesindeki stajyer ve intörn doktorluk yılları hariç 16 yıldır aralıksız hekimlik 

yapıyorum.  Meslekte benden daha kıdemli çok meslektaşım var salonda. Mesleki 

deneyimlerime dair konuşmalarımı maruz görsünler. Birçok hastanenin acil servisinde, sağlık 

ocağında, revirde çalıştım. Şantiye, fabrika, atölye, kule, maden ocaklarında İşçi Sağlığına 

ilişkin hekimlik yaptım. Hatırlayamadığım sayıda nöbet tuttum ve poliklinik hizmeti verdim. 

Cinsiyeti, yaşı, dini, dili, ırkı, mesleği, cinsel yönelimi, derisinin rengi birbirinden farklı olan 

binlerce hastayı tedavi ettim. İlaçlarını nasıl kullanacaklarını tarif ettim. Sağlıklarını 

bozabilecek veya geliştirecek faktörleri anlattım. Hekimin hekimlik görevi yedi gün yirmi 

dört saattir. Uçakta, sokakta, lokantada sayısını bilemediğim çok hastaya sağlık sorunları ile 

ilgili danışmanlık yaptım. Köylerde sağlık taramalarına katıldım. Yoksulluğun yoğunca 

yaşandığı kırsal bölgelerde çocuklara hijyen eğitimi verdim. Koruyucu hekimlik çalışmaları 

kapsamında çocuk aşılama kampanyalarına katıldım. Yüzün üzerinde İşyeri Hekimi ve İşyeri 

Hemşiresine eğitimler verdim. İşçilere sayısız sağlık eğitimleri verdim. 2013- 2018 yılları arası, 

insan hayatını kurtarmaları amacıyla yaklaşık Bin 500İlkyardımcı eğittim. 2003-Bingöl 

depremi, 2005-Doğubayazıt Depremi, 2006-Batman Sel felaketinde gönüllü Afet Hekimliği 

yaptım. Dicle ve Hani'deki Şark Çıbanı salgınları ile Mücadele Heyetinde yer aldım. 

Komşumuz Irak ve Suriye’deki savaş ve silahlı çatışmalardan dolayı göç etmiş ve güvenli bir 

yaşam sürmek için ülkemize sığınmış yüzlerce insanın sağlık sorunlarıyla ilgilendim. 

Diyarbakır, Suruç, Akçakale çadır kentlerine ziyaretlerim oldu ve kimisinde gönüllü olarak 

revir hekimliği yaptım. Tüm bu mesleki faaliyetlerim sonrasında gördüğüm hakikat şudur; 

a. Birey ve Toplumun Sağlık düzeyini; fiziksel, biyolojik, ruhsal ve sosyal etmenler 

belirlemektedir. Verem mikrobu, bağırsak parazitleri gibi biyolojik faktörler ve sıkıntı, 

çöküntü gibi ruhsal etmenler bireyin sağlık durumunda kara delikler açmaktadır.  

b. Çalışma yaşamında fiziksel faktörlerden gürültü işitme kaybına, tozlar ise Astım-

Bronşit gibi hastalıklara yol açabilmektedir. Bacasından kesif duman çıkaran bir 

fabrikanın yakınında yaşayan çocuklarda Bronşit gibi Solunum Hastalıkları daha sık 

görülmektedir. Depremde göçük altında kalan insanların Böbrekleri iflas etmektedir.  
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c. İşsizlik, yoksulluk, eğitimsizlik, kötü beslenme, kötü barınma koşulları gibi sosyal 

etmenler bir kısır döngü içerisinde bireyin sağlık durumunu olumsuz etkilemektedir.  

d. Ölüm araçlarının direkt kullanıldığı Savaş ve silahlı çatışmalar;  sağlığı bozabilecek 

her türlü risk etmenleri barındırmakta, kitlesel ölüm ve yaralanmalara yol 

açmaktadır. Kitlesel göçlere neden olmakta, yer altı ve yer üstü zenginliklerini 

tüketmektedir. İçme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açmakta ve gıdaya erişimi 

zorlaştırmaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunumunu aksatmaktadır. İnsan dışındaki 

canlıların da içinde yaşadığı doğaya ve çevreye zararlar vermektedir.  

6. Biz hakikati görmezden gelemeyiz. Gördüğümüz hakikati de ifade etmekten çekinmeyiz. 

Dolayısıyla “savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklamamız bütün yorum ve 

çekiştirmelerden uzak, aleni ve anlaşılır bir şekilde ortadadır. Hekimliğin en kadim değeri 

olan “İnsan yaşamını koruma” düşüncesi , “barışçıl bir çevrede yaşama hakkı” talebi ve 

silahlı çatışma ortamlarında hekimlerin evrensel olarak tutumunu kapsamaktadır.  

7. Vazgeçilemez, ertelenemez ve devredilemez olan en temel insan hakkı,onurlu ve sağlıklı bir 

yaşamdır. Hekimlerin en başat görevi; ayrımsız her insanın yaşam hakkını savunmak, 

insan/toplum sağlığını bozan ve insan yaşamını tehlikeye düşüren her faktörle mücadele 

etmek, sağlığı korumak ve geliştirilmesi için çabalamaktır. 

8. Dünyanın neresinde olursa olsun savaş ve silahlı çatışmalar, saydığım sonuçları ve etkileri 

itibariyle önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Bir hekim olarak silahlı çatışma ve şiddet 

kullanılarak sorunların çözümünü desteklemem mümkün değildir. Nerede yaşanırsa 

yaşansın, uzlaşmazlıkların şiddet dışı yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyorum.  

9. Ayrıca biraz önce baktım twitter sayfama. Toplam 1216 paylaşım yapmışım. İddianamede 

"cımbızlanmış" bazı paylaşımlarım “suç” olarak iddia edilmiştir. Söz konusu paylaşımlarım, 

Antidemokratik olarak gördüğüm kimi uygulamaları nezaket ve hürmet sınırları içerisinde 

kalarak yaptığım eleştirel düşünce ve kanaat beyanlarımdan oluşmaktadır. Şiddete veya kin 

gütmeye yönlendirmekten uzak ve hakaret içermemektedirler.Cumhuriyetimizin Demokratik 

nitelikleri ile toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi inanç ve arzusu ile yapılan 

paylaşımlardır. 

10. “İddianame”de geçen suçlamaları kabul etmiyor ve beraatimi talep ediyorum. 

27.12.2018 / Şeyhmus GÖKALP 

 

 

 

 

 

 


