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Haziran 2015 Raporu

KADINLAR HAYATLARINA SAHİP ÇIKIYOR!

Kadınlar çevrelerindeki erkeklerin şiddetine direniyor, karşı çıkıyor, durduramadıkları şiddete 
ise son noktada şiddetle karşılık veriyor, erkekleri yaralıyor, öldürüyorlar. Bunu da hayatta 
kalabilmek için yapıyorlar. Haziran ayında da yine pek çok kadının direniş haberlerini, medyanın 
cinsiyetçi dilinin içinden çekip çıkardık. Bu haberlerin sadece yaşananın çok küçük bir parçası 
olduğunu biliyoruz. 

#YasemineÖzgürlük
İstanbul Feminist Kolektif olarak Kadınlar Hayatlarına Sahip Çıkıyor raporlarıyla kadınların tek tek 
hikayelerini görünür kılmaya çalışırken bir yandan kadınların erkek şiddetine karşı kendini savunma 
hikayelerini derliyor, birtakım davaları da takip ediyoruz. Takip ettiğimiz davalardan biri, sistematik şiddet 
gördüğü kocasını, kendisini ve çocuğunu boğmaya çalıştığı sırada öldürmek zorunda kalan Yasemin Çakal’ın 
davasıydı ve son duruşma 24 Haziran’da görüldü. Şimdiye kadarki tutumunun aksine, bu celsede Mahkeme, 
Yasemin’in evliliği boyunca kocasından şiddet gördüğünü tespit etmeye yarayacak Adli Tıp raporu alınması 
talebini kabul etti. Mahkemenin kararı, Yasemin’in kocasından gördüğü şiddetle cinayet arasında bağlantı 
kurulması adına önemli bir adım oldu. Umutla bir sonraki duruşmayı bekliyoruz. 16 Eylül’de görülecek 
duruşmada daha da kalabalık olmak için herkesi Yasemin’le dayanışmaya çağırıyoruz. 

#NevineÖzgürlük
Feministler olarak 2 yılı aşkın bir süredir takip ettiğimiz bir diğer dava da, Nevin Yıldırım’ın davasıydı. 
Kendisini rahat bırakmayan, sürekli takip ve tehdit eden tecavüzcüyü öldüren Nevin’in Isparta Yalvaç’taki 
yargılama süreci sona ermişti. Kadın katillerine gözünü kırpmadan indirim veren yargı, Nevin’e ‘iyi hal’ 
indirimi bile vermedi. Oysa Nevin, ne mahkeme heyetine yaranmak için erkeklerin yaptığı gibi türlü rollere 
girmişti ne de yaptığını inkar etmişti. Şu ifade her şeyi açıkça anlatıyordu: “Yaşadığım hiçbir şeyi gönüllü 
yaşamadım.” Nevin’e gözünü kırpmadan müebbet hapis cezası veren mahkeme kararı Savcı Osman Çabuk 
için yeterli olmamış ki, Yargıtay’a başvurarak Nevin için ağırlaştırılmış müebbet istedi. Eğer Yargıtay kararı 
bozarsa dava yeniden görülecek. Biz Nevin’le iletişimi hiç koparmadık, kadınlar olarak yanında olduğumuzu, 
kendisinin yalnız olmadığını biliyor.

Hayatlarımıza sahip çıkıyoruz!
Bu ayki raporda yine kadınların erkek şiddetine karşı direniş hikayelerini okuyacaksınız. Erkeklerin tacizinden 
bıkan üç kadın tacizi sonlandırmak için erkekleri yaraladı, bir kadın tacizciyi öldürmek zorunda kaldı. Kocasının 
şiddetinden yıllardır kurtulamayan, sığınağa yerleşse de kocasıyla barıştırılıp tekrar şiddet yuvasına dönmeye 
zorlanan bir kadın, toplumda kendisine karşı örülen erkek dayanışmasına inat, çocuklarıyla sokaklarda 
hayatını sürdürme mücadelesi veriyor. Bir öğrenci kadın, tacizci minibüs şöförünün Özgecan tehdidine karşı 
direndi, şiddeti engelledi. Kadınlar, erkeklerden gördükleri şiddete karşı kendilerini savunmak için boks 
öğrenmeye başladı.

İşte tüm bu hikayeler, kadınların erkek şiddetine karşı direnişlerinin çeşitli halleri... Hepsinin ortak noktasında 
aynı sıkıştırılmışlık, aynı çözümsüzlük var. Kadınlar sadece kendini savunmak için erkeği yaralamak ya 
da öldürmek zorunda kaldığında değil, tacize ya da tecavüze uğramadan, katledilmeden önce de erkek 
şiddetine türlü şekillerde direniyor. Her zamanki gibi tekrarlıyoruz, devlet erkek şiddetini engellemediği için 
kadınlar bu şiddetin içinden çıkacak yol bulamıyor. Aile, toplum, yargı bu şiddeti onayladığı, meşru gördüğü 
için kadınlar bu cendere içinde kendilerine bir çözüm yaratmak zorunda kalıyorlar.

Kadınların erkek şiddetine karşı çaresiz bırakıldığı erkek egemen sistemde, kendini kurtarmak için yaptıkları 
her savunma meşru müdafaadır ve bu tavrın hukuktaki karşılığı cezasızlık olmalıdır! Erkek şiddetine karşı 
mücadelemizi büyütmek adına kadınların bu direnişini görünür kılmak istiyoruz!
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KADINLAR ERKEK ŞİDDETİNE DİRENİYOR

Karaman’da bir dükkan işleten iki çocuk annesi Derya, bir yıl kadar önce bir erkek tarafından rahatsız edildi. 
Adam buluşma ve konuşma isteğini tekrar tekrar yineledi. Derya rahatsızlığını dile getirse de taciz etmeye devam 
etti. Adama çok sinirlenen Derya bir taciz esnasında yanında taşıdığı biber gazını adama sıktı ve kendisini 
sopayla savundu. Derya, bir yıl önce yaşanmasına rağmen bugün medyada tekrar gündeme gelen olayla ilgili 5 
Haziran’da gazetecilere verdiği görüşte, “Bu olaydan sonra şahıs beni gördü mü kaçıyor” dedi. Bu olay 
medyaya ‘Eli sopalı kadın konuştu’ başlığıyla yansıdı. Oysa, ortada sürekli ensesinde hissettiği ve tacizine 
maruz kaldığı adamı kendinden uzaklaştırmaya çalışan bir kadın vardı. 

Zonguldak’ta 6 Haziran akşamında annesi A. ile birlikte evlerine giden 11. sınıf öğrencisi G., yolda 41 yaşındaki 
Süleyman K. ile karşılaştı. Aynı sabah Süleyman K.’nın sözlü tacizine de maruz kalan G., onu tekrar görünce 
tartışmaya başladı. Amatör boksör olan G., tacizci Süleyman K.’nın tavırlarından rahatsız oldu ve yumruk atıp 
onu yere düşürdü. Süleyman K. ise kaldırıldığı hastanede taciz ettiğini inkar etti. 

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde dört çocuğu ve kocası Kadir K. ile yaşayan Hatice kocasının şiddetine maruz 
kalıyordu. 13 yıldır evli olduğu Kadir K.’dan gördüğü şiddete dayanamayan Hatice 10 Haziran’da evi terk ederek 
sokakta yaşamaya başladı. Hatice yaşadıklarını şöyle anlattı: “Eşim beni ve çocuklarımı sürekli dövüyor. 
Yaklaşık dört ay önce mahkeme tarafından dört ay uzaklaştırma aldı. Adıyaman Kadın Sığınma 
Evi’ne devlet beni yerleştirdi. Belediye Başkanımız beni sığınma evinden alarak eşimle barıştırdı. 
Eşim, beni ve çocuklarımızı bir daha dövmeyeceğine söz verdi ama beni ve çocuklarımı dövmeye 
devam ediyor. 12 yaşındaki oğlumu kemer ile döverek hastanelik etti. Eşimi mahkemeye verip 
boşanma davası açtım; boşandık. On beş gün sonra boşanma kağıdını alacağım. Bir haftadan beri 
sokaklardayım.” Kaymakam Ali Edip Budan, Hatice’nin ev tutması halinde kendisine yardımcı olabileceğini 
ifade etti. 

Samsun’un Canik ilçesinde yaşayan B., 3 yıldır birlikte yaşadığı B.K. ile 11 Haziran’da tartıştı. B. tartışma 
esnasında kendini savunma amacıyla B.K.’yı bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan B., ifadesinin alınmasının ardından 
adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme adli kontrol talebini reddederek B.’yi 
serbest bıraktı.

Gazi Devlet Hastanesi’nde çalışan Doktor Ali Şakir Orbay ile Hemşire C. bir yıl önce nişanlandı, bir süre sonra 
birlikte yaşamaya başladılar. 20 Haziran’da aralarında çıkan tartışmada Ali Şakir Orbay, C.’yi gözünden yaraladı. 
Bunun üzerine kendini savunmak isteyen C. evdeki eşyaları Ali Şakir Orbay’a fırlatmaya başladı. Ali Şakir Orbay 
yaralanma nedeniyle kaldırıldığı hastaneden çıktıktan sonra ifade verdi. Şikayet üzerine ifadesi alınan C. de 
serbest bırakıldı. 

Konya’da Selçuk Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki R., 27 Mart günü saat 14.40’da dersten çıkıp, Alaeddin 
Keykubat Kampusü içindeki duraktan geçen bir minibüsü durdurup bindi. İçindeki yolcular indikten sonra 
minibüs, güzergah dışına çıkıp ağaçlık alanın bulunduğu bir caddeye döndü. Bunun üzerine telaşlanan R., şoför 
E.A.D.’ye nereye gittiğini sorup inmek istediğini söyledi. E.A.D. ise genç kıza kendisi hakkında sorular sormaya 
başladı. R.’nin şoföre tekrar, “Neden ormanlık alana gidiyorsunuz?” diye sorması üzerine son hızla aracı süren 
şoför E.A.D., aynaya bakarak, ‘’İkinci bir Özgecan olayı neden yaşanmasın?’’ dedi. Bunun üzerine R. çığlık 
atmaya başladı, bağırarak inmek istediğini söyledi. Bu sırada R.’nin telefonunun çalması üzerine şoför, minibüsü 
durdurdu, R. de hızla minibüsten indi. Hemen polise şikayette bulunan R.’nin şikayeti üzerine polis, minibüsün 
plakasını tespit ederek yaklaşık 1 saat sonra E.A.D.’yi gözaltına aldı. E.A.D, hakkında başlatılan soruşturma 
kapsamında ‘Kişiyi hürriyetten yoksun bırakma ve tehdit’ suçlamalarıyla ilgili 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
26 Haziran’da tutuksuz olarak yargılanmaya başlandı. R., olayın ardından psikolojisinin bozulduğunu belirtti ve 
şoförün tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek,  “Şikayetçi oldum ve olay mahkemeye taşındı. Ama 
tutuklanmadı bile. Tutuklanması için illa benim ölmem mi gerekiyordu?’’ dedi. 
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Denizli’nin Kale ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Nesrin, belediyede itfaiye eri olarak çalışan 39 yaşındaki 
Mehmet Ali Talay’ı 29 Haziran akşamı içinde bulundukları arabada yaşanan kavganın ardından tabancayla 
vurarak öldürdü. Mehmet Ali Talay olay yerinde hayatını kaybederken, Nesrin ise Kale Belediye Başkanı’nı 
arayarak cinayet işlediğini ifade etti. Mehmet Ali Talay’ın karısının akrabası olan Nesrin gözaltındayken 
verdiği ifadede, Mehmet Ali Talay tarafından sık sık rahatsız edildiğini, tacize uğradığını ve tacizcinin kendisi 
hakkında sevgili oldukları yönünde dedikodular yaydığını beyan etti. Adliyeye sevk edilen Nesrin tutuklandı. 

Eski Boks Milli Takım Antrenörü Ercan Balamir’in açtığı boks kursuna, kocasından şiddet gören ve bir daha 
erkek şiddetine maruz kalmak istemeyen kadınlar katılıyor. Kurs katılımcılarından biri olan 62 yaşındaki Aysel 
29 Haziran’da gazetecilere verdiği görüşte, “Ben buraya koca şiddetine karşı koymak için geliyorum. 
Bütün kızlarımı ve torunlarımı da kursa getiriyorum. Onlar da koca şiddetine maruz kalmasın. 
Ben tam 40 yıl koca şiddeti gördüm. Kocam öldü de kurtuldum” dedi. Diğer katılımcılardan Fatoş ise 
13 yıllık evliliğini kocasından gördüğü şiddet nedeniyle sonlandırdığını söyleyerek, “Buraya bundan sonra 
erkeklerden şiddet görmemek için ya da şiddet esnasında kendimi korumak için geliyorum” dedi.

DEVAM EDEN MEŞRU MÜDAFAA DAVALARI VE YARGI KARARLARI

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde yaşayan Ayşe, eve geç geldiği için kocası 
Mevlüt B.’nin kızması üzerine onunla tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada 
Ayşe sevgilisi olduğu iddia edilen Numan B.’yi eve çağırdı. Numan B.’nin, 
tartıştığı Mevlüt B.’yi boğduğu ve Ayşe ile cesedini bilinmeyen bir yere götürüp 
gömdükleri belirtilen mütalaada, Ayşe için ağırlaştırılmış müebbet, Numan B. 
için ise müebbet hapis talep edildi. Onlara yardım ettikleri iddia edilen Ayşe’nin 
üç çocuğunun tutuksuz yargılandığı davanın 4 Haziran’da görülen duruşmasında  
tutuksuz sanıkların beraati istendi. Ayşe ve Numan B., avukatları ile birlikte 
mütalaaya karşı savunma yapacaklarını söyledi. İki sanığın tutukluluk halinin 
devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Uzun yıllardır kocasından şiddet gören ancak ekonomik gücü olmadığı, ailesinin de geri dönmesi halinde 
kendisini başkasıyla evlendireceklerini söylemesi nedeniyle çaresiz kalan kadın, geçen yıl Temmuz’da yeniden 
darp edilince çocuğunu alarak komşuya kaçtı. Polise haber verilmesi üzerine hem kadın hem de dayakçı koca 
Adli Tıp’a sevk edildi. Kadının kafa derisinde travmaya bağlı ödem, kollarında lezyon saptanırken, adam, 
kendisinin de eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Bunun üzerine yapılan muayenede kocanın göğsünde çizik, 
dayak atarken sert vurduğu için sol el bileğinde şişme tespit edildi. Kadın, soruşturma sürerken sığınmaevine 
yerleşti, ancak bir süre sonra tehditler nedeniyle eve dönmek zorunda kaldı. Bu süreçte Ankara 13. Asliye 
Ceza Mahkemesi, ayrıca bir araştırmaya gerek görmeksizin ikisine de açılan davayı 5 Haziran’da karara 
bağladı, hem kocaya hem de yıllardır şiddet gören kadına 120 gün adli para cezası verdi. Mahkeme, kocanın 
kadını tehdit ettiğinin öne sürüldüğünü, ancak buna ilişkin kanıt bulunamadığını belirtti.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yaşayan Nevin kendisine tecavüz eden ve tehditle, silah zoruyla kendisiyle 
ilişkisini sürdüren Nurettin Gider’i öldürüp başını bir çuvala koyarak köy meydanına atmıştı. Mahkeme Nevin’e 
müebbet hapis cezası verdi. Erkeklere ödül verircesine “iyi hal” ve “haksız tahrik” indirimi veren yargı, Nevin’e 
hiçbir gerekçe göstermeden “iyi hal” indirimi uygulamadı. Savcı Osman Çabuk, Nevin’e verilen cezayı az 
buldu. 4 Mayıs 2015 tarihinde “ağırlaştırılmış ömür boyu hapis” verilmesi talebiyle Yargıtay’a başvurdu. 
Nevin’in avukatı ise Adli Tıp Kurumu tarafından daha önce verilen raporun dikkate alınmadığını ifade ederek 
9 Haziran’da kararı temyiz etti. Yargıtay kararı bozduğu takdirde mahkeme dosyayı yeniden görüşecek.



4

Haziran 2015 Raporu

KADINLAR HAYATLARINA SAHİP ÇIKIYOR!

Almanya’nın Offenbach kentinde yaşayan Tuğçe, 15 Kasım 2014 tarihinde bir restoranda iki kadını taciz 
eden Sanel M.’ye müdahale etmiş, Sanel M.’nin attığı tokat darbesiyle düşüp başını çarparak komaya girmiş 
ve 28 Kasım’da hayatını kaybetmişti. Darmstadt Eyalet Mahkemesi’nde görülen davanın 16 Haziran’daki karar 
duruşmasında Sanel M., olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sistematik şiddet gördüğü kocasını, kendisini ve çocuğunu boğmaya çalıştığı anda öldürmek zorunda kalan 
Yasemin 24 Haziran’da beşinci kez hakim karşısına çıktı. Bu celseye kadar cinayeti “meşru müdafaa” olarak 
görmeyen ve daha önce üniversite tıp fakültelerinden “şiddetin tespitine” yönelik rapor alınması talebini 
reddeden mahkeme, Yasemin’in evliliği boyunca kocasından şiddet gördüğünü tespit için Adli Tıp raporu 
alınması talebini kabul etti. Mahkemenin kararı, Yasemin’in kocasından gördüğü şiddetle cinayet arasında 
bağlantı kurulması adına bir adım oldu. Böylece, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Yasemin’in 
yargılanmasına meşru müdafaa kapsamında devam edilmesinin önü açılmış oldu. Bir sonraki duruşma 16 
Eylül’de görülecek.

İstanbul Beyoğlu’nda, 31 Aralık 2014 tarihinde Nermin, Eyüp Altıparmak tarafından cinsel saldırıya uğradı. 
Nermin kendisini savunmak için yumruk attı, mutfaktan bulduğu şişe ile Eyüp Altıparmak’ın kafasına vurdu. 
Nermin, kendisine saldırmaya devam eden erkeği boğarak öldürdü. Nermin hakkında “kasten öldürme” 
gerekçesiyle 26 Haziran’da dava açıldı. Nermin’in “haksız tahrik altında” cinayeti işlediği kanaatine varan 
savcılık, 12 yıldan 18 yıla kadar hapis talebinde bulundu. Nermin ifadesinde, “Hamileyken bana tecavüz 
etmeye kalktı. Ben de kendimi korumak için hareket ettim. Olayın meşru müdafaa sınırları kapsamında 
olduğunu düşünüyorum. Psikolojim çok bozuldu. Tahliyemi istiyorum,” dedi.

Konya İçeri Çumra Mahallesi Astım Yaylası’nda yaşayan Tuba’yı 2014’ün Haziran ayında kocası Ömer G. 
kendisini aldattığını iddia ederek yayla evine götürdü. Ömer G., Tuba’yı 4 gün boyunca eve kitledi, aç ve 
susuz bıraktı, traktörün arkasına iple bağlayıp sürükledi, yumruk ve hortumla dövdü, cinsel ilişkiye zorladı. 
Eline silah vererek kendisini öldürmeye zorladı. Tuba, kocası Ömer G.’yi uyuduktan sonra 7 el ateş ederek 
öldürdü. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Haziran’da görülen duruşmada Tuba hakkında, “olay anına 
kadar maktulden kaynaklanan darp ve eve hapsetme olaylarının sanık yararına haksız tahrik oluşturacağı 
anlaşılmakta” denilerek 18 yıldan 24 yılla kadar hapis cezası istendi.

ŞİDDETİ İZLEME MÜDAHİL OL

Muğla’da üniversite öğrencisi olan Feride 18 Haziran günü ailesi ve arkadaşlarına “A.A. beni 
kaçırdı. Yanında silah var. Konya yoluna doğru gidiyoruz. Yardım edin” mesajını gönderdi. 
Polise haber verilmesinin ardından Feride’nin İzmir’den komşusu olan A.A.’nın yakalanması ve 
Feride’nin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Twitter’da #FerideNerede hashtag’i oluşturuldu, CHP 
Milletvekili Aylin Nazlıaka emniyetten bilgi alarak konuyu takip etti. A.A.’nın telefon sinyalinin takibi 
ile araca ulaşıldı. Feride kurtarıldı, A.A. ile kendisine yardım eden bir kişi yakalandı.

Adana Seyhan ilçesinde yaşayan Saadet, silah sesi duyması üzerine ne olduğuna bakmak için dışarı 
çıktı. Av tüfeği ile havaya ateş etmekte olan imam nikahlı kocası Aslan Gürbüz, Saadet’e yakın 
mesafeden ateş etti. Boynundan yaralanan Saadet kurtarılamadı. Olayın ardından sokağa dökülen 
mahalle sakinleri, karısını tüfekle vuran Aslan Gürbüz’ü öldüresiye dövdü. Hastaneye kaldırılan Aslan 
Gürbüz, tedavisinin ardından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

feministler@gmail.com İstanbul Feminist Kolektif @ifkfeminist


