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ANKARA 32. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA 
                                                                

Dosya no :  Esas 2018/361 

Konu        : İddianame ile yöneltilen suçlamalara karşı diyeceklerimin sunulmasıdır. 
 
 

 
Sayın Raşit Tükel Hocamın sunmuş olduğu metne tamamıyla katılıyorum. Bunun 

yanında kendi penceremden eklemek istediğim kimi noktalar var.  
 
Birleşmiş Milletlerin “Dünyayı Değiştiren 17 Hedef” olarak sunduğu sonuncu 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 16.sı barışı işaret etmektedir. 2030 yılına dek başarıya 
ulaşması planlanan bu hedeflerin barışla ilgili maddesi, yine Birleşmiş Milletlerin “Barışa 
Giden Yol: Şiddet ve Çatışmaları Önlemek İçin Yapıcı Yaklaşımlar” metninde, “Çatışma ve 
savaşları önlemek üzere çaba gösteren ulusal sözcüler ve/veya yerel sivil toplum 
kuruluşlarının bağımsızlığı kritiktir” şeklinde pekiştirilmiştir1. Bu bağlamda, meslek 
örgütümüz Türk Tabipleri Birliği’nin dünyadaki tüm çatışma ortamlarının karşısında yer 
alması ve bağımsız bir şekilde sağlık ve insan hakları penceresinden kendi sözünü söylemesi 
evrensel bağlamda kabul gören bir tutum olup, ülkemizin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletler 
tarafından açıkça desteklenmektedir.  

 
Birleşmiş Milletlerin güncel kaynak ve Genel Kurul kararlarında, her türlü çatışma ve 

şiddet ortamının engellenmesinde kadınların aldığı rolün kritik olduğu, hatta kadınların dahil 
olmadığı barış süreçlerinin kalıcı olmadığına vurgu yapılmıştır. Söz konusu Birleşmiş Milletler 
kaynak ve Genel Kurul kararlarını dilekçemin ekinde heyetinizin  bilgisine sunuyorum. Bir tek 
noktayı özellikle vurgulamak isterim ki, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio 
Guterres, 2017 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporunda, Birleşmiş 
Milletler ve tüm üye ülkeleri kadınların savaş ve çatışmaları önleme çalışmalarının her 
aşamasında yer almalarını desteklemeye çağırmıştır2. Sayın Genel Sekreter aynı raporunda, 
2016 yılı sonu itibariyle, dünya çapında çoğu kadınlar ve çocuklar olmak üzere en az 65.5 
milyon insanın şiddet ve çatışma ortamlarına bağlı nedenlerle zorunlu olarak göç ettiklerine 
vurgu yapmıştır. Bu vurgu, şu anlamda çok vurucudur; öyle ki dünyadaki tüm şiddet ve 
çatışma ortamları ve göç yollarında, en çok kadınları ve kız çocuklarını hedef alan toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddet can alıcı biçimde artış göstermektedir. Öyle ki, çatışmalar dindikten 
sonra dahi, gerçek bir toplumsal barış ortamı inşa edilene kadar geçen ara dönemde bile, 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hız kesmemekte, kadınlar ve kız çocukları ciddi anlamda 
zarar görmeye devam etmektedir. En son Suriye krizinde de çok hazin bir şekilde 
gördüğümüz üzere, kadınlar başka ülkelere göç ederken dahi, savaşlar ve çatışma 
dönemlerinde maruz kaldıkları travmaları da beraberlerinde taşıyorlar; çoğu ciddi anlamda 
ruhsal, kimileri ise bu şiddetin fiziksel kalıntılarıyla yıllar boyunca yaşamak durumunda 
kalıyorlar. Tam olarak bu noktada söylemeliyim ki, önce bir kadın sonra yıllardır göçmen 
sağlığı alanında hizmet veren bir hekim olarak, en çok da kadınlar ve çocukların iyilik halini 
gözeterek, dünyadaki tüm çatışmaların karşısında olmam kadar doğal bir durum olamaz.  
 
 İddianamede şahsıma yönelik sunulan suçlamalara dair de bir şeyler söylemek 
isterim. Ne yazık ki bu yılın başına dek kullandığım sosyal medya hesaplarından anahtar 
kelime usulü arama yapılarak, paylaşımlarım ve duruşum son derece haksız bir biçimde 
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çarpıtılmıştır. Savcılık ifademde de açıkça ve detaylıca belirttiğim üzere; hayatım boyunca hiç 
bir terör örgütünün uzaktan yakından destekçisi olmamakla birlikte, özel olarak bir tanesinin 
hiddetle karşısında oldum; bu örgüt IŞİD’dır. Suriye ve Irak’ı kasıp kavuran ve tarihte eşi 
ender görülen bir barbarlıkla nice insanlık suçlarına imza atan, kadınlara ve kız çocuklarına 
toplu tecavüz eden, onları elleri ve ayakları zincirli bir şekilde adeta hayvan satarcasına açık 
halk pazarlarında satan, erkek çocukları tedavi ettikleri gerekçesiyle kadın doktorları katleden 
ve nihayetinde 4 milyona yakın Suriyeli mültecinin ülkemiz topraklarına sığınmasında büyük 
pay sahibi olan IŞİD terör örgütüne karşıtı paylaşımlarım bağlamından koparılarak terör 
örgütü propagandası olarak yansıtılmaya çalışılmaktadır. Öyle ki, IŞİD barbarlığı 4 askerimizi 
diri diri yakmış, Diyarbakır, Ankara, İstanbul, Urfa gibi illerimizi kana bulamış, sadece 
bölgemizde de değil, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde sivil 
halkı ve gündelik hayatı hedef alan nice kanlı saldırılar düzenlemiştir. 2014 yılında IŞİD 
barbarlığının tavan yaptığı dönemde, bölgede bu barbarlığa karşı nefsi müdafaa ile mücadele 
eden Türkmen, Ezidi, Kürt, Arap, Süryani, Hristiyan, Sünni, Şii tüm bölge halklarının ve en çok 
da kadınların yanında hissettiğim doğrudur. Öyle ki, IŞİD barbarlığının hem mağduru hem de 
ona karşı en güçlü savunucusu haline gelmiş Ezidi bir kadın olan Nadia Murad’ı 2018 yılında 
dünya kamuoyu “Kadına karşı şiddete karşı belirleyici katkılarından dolayı” Nobel Barış 
Ödülüyle ödüllendirmiş ve bu barbarlığa karşı kadın duruşunu evrensel vicdan ile 
taçlandırmıştır. Açıkça belirtmem gerekir ki, duruşum 2018 yılı Nobel Barış Ödülü’ne layık 
görülen Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nadia Murad’dan farklı değildir, olmamıştır.  
 

Ne 2014 yılında, ne öncesinde, ne de bugün; herhangi bir terör örgütüne yakın 
hissetmek şöyle dursun, tümünün karşısında olduğum bu iddianamenin sunduğu 
bağlamından kopuk argümanların çok ötesinde bir gerçektir. Bu bağlamda, şahsıma 
yöneltilmeye çalışılan çeşitli terör örgütlerinin eylemlerini meşrulaştırma çabasında olduğum 
iddialarını kati suretle reddediyorum.  
 

Son olarak, hem bir kadın, hem bir hekim olarak ömrüm boyunca her türlü savaş, 
çatışma ve şiddet ortamının hem bölgemizde hem de tüm dünyada başta kadınlar ve 
çocuklar için son bulmasını dilediğimi, meslek örgütümüze ve şahsıma yönelik tüm 
suçlamaları kati suretle reddettiğimi tekrarlamak isterim. İvedilikle beraatımızı talep 
ediyorum. 

 
Saygılarımı sunarım.  
 
        Dr. Hande Arpat 
 
 

 
1. Pathways for Peace Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict // UN 

2. Report of the Secretary-General on women and peace and security // S/2017/861*; 

General Assembly Security Council 


