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Temmuz’un 8’inde bir şey oldu. Adana’dan çevre illere, oradan daha uzaktakilere, televizyon ekranlarına, radyo 
kanallarına, gazete sayfalarına, evlere, sokaklara bir cümle yayıldı. Bu cümleyi duyan herkes bir an durup 
düşünmek zorunda kaldı. Mücadelemizin tam orta yerine düştü bu cümle: “Hep kadınlar mı ölecek? Biraz da 
erkekler ölsün!”

Kocasından yıllardır çekmişti Çilem, hem de neler çekmişti. Dövüldü, hakarete, işkenceye maruz kaldı, çocuğuyla 
birlikte ölümle tehdit edildi. Bir gün eve gelen kocası Hasan Karabulut, Çilem’in isyanının son fitilini ateşledi: 
“...yatak odasına tekrar geldiğimde, her zaman belinde taşıdığı tabancayı yastığın altına koydu, soyundu, valiz 
çıkardı, ‘ben biraz uyuyacağım iki kadın ve sen hazırlan Antalya’ya gideceğiz’ dedi. ‘Diğer 2 kadınla birlikte sen 
fuhuş yapıp bana para kazanacaksınız, artık Adana ile ilişkilerini kes’ dedi.”

Aslında şiddetin yanında bu tehdit, daha evliliklerinin ilk zamanlarında başlamıştı. Çilem ifadesinde şöyle 
anlatıyordu durumu: “Evliliğimizin 28. gününde hastalandığımı ve başımın ağrıdığını, beni hastaneye götürmesini 
istedim. Hastaneye gideceğiz diyerek beni Çatalan Köprüsü’ne götürdü. Ben de ‘hani hastaneye gidecektik burası 
neresi’ dediğim zaman otomobilin içinde beni yumruklayarak kulağımdan yaraladı. Sonra beni ormanlık alana 
götürerek darp etmeye başlayıp, ‘fuhuş yapıp bana para getireceksin’ dedi. Sonra beni eve getirerek 3 gün kapıyı 
üzerime kilitleyip aç susuz bıraktı.”

7 aylık hamileyken kocası tarafından Antalya’ya götürülerek tekrar fuhuşa zorlandı. Çilem doğum için hastaneye 
yattığında Hasan Karabulut hastaneye geldi. Çilem’in yanında annesi ve Hasan Karabulut’un annesi vardı. Hasan 
Karabulut “Bu çocuk benim değil, ben bu çocuğun doğmasını istemiyorum, doğarsa bu çocuğu öldürürüm, 
bırakın bu kadını benimle gelin”  dedi.

Doğumdan 3 gün sonra Hasan Karabulut eve gelerek Çilem’e şiddet uyguladı. Çilem isyan etti: “Ben de yerde 
‘suçum neyde beni dövüyorsun’ deyince bana tabanca ile ateş etti. Ancak tabanca ateş almayınca mermim 
bitmiş diyerek beni dövmeye devam etti. Ben elinden kaçarak evin banyosuna kendimi kilitledim. Hasan banyo 
kapısına gelerek, ‘sakın bu evden gidip beni şikayet etmeye kalkışma seni öldürürüm’ dedi.”

Çilem karakola gitti, ayrılmak istiyordu. Şikayette bulundu. Annesinin evindeydi. Ancak, tehditler devam etti. 
Polis hiçbir şey yapmıyordu. Çilem eve dönmek zorunda kaldı. Çilem’in annesi olaydan sonra gazetecilere verdiği 
görüşte kızının defalarca Seyhan ilçesinde bulunan Bağlar Polis Merkezi’ne gidip şikayette bulunduğunu, ama 
Hasan Karabulut hakkında hiçbir şey yapılmadığını söyledi.   
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Polis karakollarında geçen yıllar 
ve sonuç…
Peki, Çilem neden o anda bu adamı bırakmadı? Aslında 
denedi. Bu olayın üzerine Çilem annesinin evine gitti, 
karakola şikayette bulundu. Bu arada gebe olduğunu 
öğrendi, adamsa sürekli evlerine gelerek rahatsız 
etmeye devam ediyordu. Çilem geri dönmek zorunda 
kaldı. 4 aylık hamileyken, kocası tarafından yerde 
sürüklenerek darp edildi. Bu olayın üzerine polise tekrar 
şikayette bulundu ve boşanmak istediğini söyledi. Adam 
tehditlerine devam edince Çilem’e yine seçenek kalmadı: 
“Ben de korktuğumdan şikayetimi geri alıp eşimle aynı 
evde yaşamaya başladım.” 
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Ne planlamış ne de pişman… 

Olay anı ise, tıpkı kocasını öldüren diğer kadınların anlattıklarında olduğu gibi, başka çıkar bir yol olmadığı 
için, zorunda kaldığı için, canını kurtarmak için bir direniş hali: “Antalya’ya gitmeyip fuhuş yapmayacağım için 
Hasan’ın beni öldüreceğini düşünerek yastık altındaki tabancayı alarak, Hasan bana dönmeden ona ateş etmeye 
başladım. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum çünkü tabancadan anlamıyorum.”

Ne planlamış ne de pişman. Tıpkı Nevin gibi, Yasemin gibi. Bu cenderenin içine sıkıştırılmış onlarca kadın 
gibi. Neden bu kadar detaylı anlattık bu hikâyeyi? Çünkü o kadar tanıdık ki, her şeyi öyle etraflıca özetliyor ki... 
Kocası tarafından öldürülen kadınlarla kocasını öldüren kadınların hikâyesinin bu kadar ortak olması 
tesadüf mü? 

Fazla değil, bir hafta sonra bu kez Adana’dan Emine’nin isyanını duyduk. Yine yıllarca süren şiddet, işkence ve 
çaresi kalmayan bir kadının daha kocasını öldürmek zorunda kalması… Bu ayki raporda bu iki olayın yanında, 
yine şiddetine maruz kaldığı erkekleri yaralayan kadınlar, onlarla ilgili davalar ve yargı kararları, şiddeti izlemeyip 
müdahil olanların hikâyeleri yer alıyor. 

Biz yaşadıklarımızdan, gördüklerimizden çok iyi biliyoruz ki, devlet erkek şiddetini engellemediği için kadınlar 
kendi canını kurtarmak zorunda kalıyor. Aile, medya, toplum, yargı erkek şiddetini meşru görüyor, kadınların 
yıllarca çektiği işkencelere “kader” deniyor. Kadınlara bu sıkıştırılmışlık içinde çare bırakılmıyor. Biz istiyoruz 
ki, bunun sıradan bir cinayet değil, meşru müdafaa olduğu anlaşılsın! İstiyoruz ki, kendisini sürekli tehdit eden 
tecavüzcüyü öldüren Nevin’e eli titremeden müebbet veren yargı, Çilem’in ifadesini iyi dinlesin, içinde bırakıldığı 
çaresizliği görsün, şiddet gördüğü erkeği öldürmek zorunda bırakılan kadınlar ceza almasın! Biz çoktan öğrendik 
de yargı ne zaman öğrenecek, “öldürmeseydi öldürülecekti?” demeyi?

KADINLAR ERKEK ŞİDDETİNE DİRENİYOR!

2 Temmuz’da Adapazarı’nın Maltepe Mahallesi’nde C.A., boşandığı karısı H.’nin evine gitti. Aralarında çıkan 
tartışmanın büyümesi sonucu H., eski kocasını karın bölgesinden bıçakladı. Yaralanan C.A., çağrılan ambulansla 
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. H. polis tarafından gözaltına alındı. C.A.’nın 
hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 Temmuz’da Muğla’nın Marmaris ilçesinde belediye işçisi Eyüp Ç., kıskançlık yüzünden tartıştığı sevgilisi 
Gülizar’ın işyerine kuru sıkı silahla 6 el ateş etti. Saldırıdan yara almadan kurtulan Gülizar, yaşadıkları sonucunda 
Eyüp Ç.’yi bıçakla elinden yaraladı. Bunun üzerine saldırılarına devam eden Eyüp Ç., polis tarafından gözaltına 
alındı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine polis olay yerine geldi. Bu sırada Eyüp Ç., Gülizar’a şiddet uygulamaya 
devam etti. Polislerin uyarılarına aldırış etmeyen Eyüp Ç., kendisini ekip aracına götürmeye çalışan polislerle 
tartışmaya başladı. Gözaltına alınan Eyüp Ç., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili 
soruşturma devam ediyor.

Adana’da 8 Temmuz tarihinde Çilem, “Hep kadınlar mı ölecek? Biraz da erkekler ölsün” diyerek uzun yıllardır 
şiddet gördüğü kocası Hasan Karabulut’u tabancayla öldürdü. Apartman dairesinden gelen bağırma seslerini 
duyan komşular durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, yatak odasında Hasan Karabulut’un cesedini buldu. 
Bebeğini alıp evden çıkan Çilem, karakola gidip yaşadıklarını aktardı ve sonrasında tutuklandı. Çilem ifadesinde, 
kocası Hasan Karabulut’un kendisine yıllarca şiddet uyguladığını, işkence yaptığını ve fuhuşa zorladığını aktardı. 
Kızının, kendisine şiddet uygulayan kocası Hasan Karabulut hakkında defalarca Seyhan ilçesinde bulunan Bağlar 
Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi olduğunu dile getiren Çilem’in annesi, polisin herhangi bir şey yapmayarak, 
yaşananlara göz yumduğunu söyledi. Savcının, Çilem’in “ağır tahrik altında cinayet” suçundan yargılanmasını 
istediği öğrenildi.
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15 Temmuz’da Adana’nın Kozan ilçesinde Emine, yıllardır kendisine şiddet uygulayan kocası Halil Yıldırım’ı 
av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Emine, olayın ardından “Kocam bana eziyet ediyordu, dayanamadım vurdum” 
diyerek karakola gidip yaşananları anlattı. 

20 Temmuz’da Adana’nın Yüreğir ilçesinde kavga sonrası evden ayrılan Ali K., çocuklarını görmeye geldi. 
Ancak Özlem, Ali K.’yi eve almak istemedi. Aralarında tartışmanın çıkması sonucunda Özlem, Ali K.’yi bıçakladı. 
Çevredekiler polise haber verdi. Ali K. tedavi olup taburcu edildi. Kocanın hayatı tehlikesi olmadığı için Özlem 
ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Samsun’da 29 Temmuz’da 16 yaşındaki S., tartıştığı sevgilisi Caner K.’yi kalbinden bıçakladı. Sahil yolunda 
bir süre gezdikten sonra parka giden sevgililer tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S., 
çantasındaki bıçağı çıkartarak Caner K.’yı göğsünden ve her iki kolundan bıçakladı. Yaşı küçük olan S., Çocuk 
Şube Müdürlüğü’ne teslim edilip hakkında soruşturma başlatıldı.

DEVAM EDEN MEŞRU MÜDAFAA DAVALARI VE YARGI KARARLARI
Adana’da Çiğdem kendisine şiddet uygulayan sevgilisi Ahmet Cihan’dan ayrıldı; fakat Ahmet Cihan Çiğdem’in 
peşini bırakmadı, “Benimle barışmazsan seni öldürürüm” diye tehdit etmeye başladı. Çiğdem Ahmet Cihan’ı 3 
kez Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet etti ve Ahmet Cihan’a uzaklaştırma cezası verildi. 23 Şubat 2014 tarihinde 
Ahmet Cihan, Çiğdem’i takip etti, ara sokakta yakalayıp yumrukladı. Üzerine çıktı, saçından tutarak başını 
kaldırıma vurdu. Çiğdem çantasındaki bıçağı çıkararak kendisini savundu. Ahmet Cihan’ı göğsünden yaralayarak 
kurtuldu. Adana 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Çiğdem  ifadesinde, “Sanıkla arkadaşlık yapmış 
ve ayrılmıştık. Peşimi bırakmıyordu. İşe giderken yolumu kesip saldırdı. Bıçağı çıkarıp kendimi savunmaya 
başladım. Kendisi üzerimdeydi, ‘seni öldüreceğim, bitireceğim’ diyordu. Kafamı yere vurduğunda bayılmışım. 
Bıçağı üzerimden kalkması için savurmuştum. Şikayetçiyim” dedi. 7 Temmuz’da görülen duruşmada Mahkeme 
heyeti, Çiğdem’e yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası,bıçak bulundurma suçundan da 5 ay ve 500 lira 
adli para cezası verdi. Çiğdem’i tehdit edip, şiddet uygulayan Ahmet Cihan ise 1500 lira adli para cezasına 
çarptırıldı. İkisi için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Üsküdar’da belediye otobüsünden inmek isteyen Songül, yanında duran Erdem Ş.’nin elle tacizine uğradı. 
Songül’ün şemsiye ile Erdem Ş.’ye vurması ve bağırması üzerine otobüste bulunan bir kişi tarafından Erdem 
Ş.’nin olay yerinden ayrılması önlendi. Olay yerine gelen polisin yaptığı işlemin ardından Songül’ün şikayeti 
üzerine savcılık Erdem Ş. hakkında “Basit Cinsel Saldırı” suçunda 2 yıldan 7 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. 
Mahkemede Erdem Ş. suçlamaları reddetti. Mahkeme ise basit cinsel saldırı eyleminin iki kişi arasında yaşanılan 
bir olay olduğunu, görgü tanığının her olayda bulunmasının mümkün olmayacağı ifade etti ve Songül’ün hiç 
tanımadığı, husumeti olmayan bir kişi hakkında her şeyi göze alarak yaşayabileceği olumsuzluklara rağmen 
kalabalık bir ortam içerisinde olayı anlatmış olması ve şikayetinde ısrarcı bulunması nedeniyle iddiasının inandırıcı 
bulunduğunu belirtti. 7 Temmuz’da görülen duruşmada ‘Basit cinsel saldırı’ suçundan sanık Erdem Ş.’yi 2 yıl 
hapis cezasına çarptıran mahkeme,  sanığın kişiliği hakkında edinilen kanaat ve pişman olduğunu gösterir 
herhangi bir eylemi olmadığından cezada indirim uygulamadı, hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.

Siirt’te yaşayan Kadriye, 6 yıl önce aralarındaki tartışma esnasında kocası Cumali Özbay’ı ekmek bıçağı ile 
karnından küçük sıyrıklarla yaraladı. Mahkeme basit sıyrıkla yaralama suçuna 16 yıl hapis verdi, Kadriye’nin iyi 
hali gözetilerek ceza 13 yıl 6 ay’a indirildi. Yargıtay’a yapılan itiraz sonucunda ceza 10 yıl olarak kesinleşti. 8 
Temmuz’da Kadriye 1.5 yaşındaki çocuğu ile birlikte cezaevine gönderildi.

C., Eskişehir’de birlikte yaşadığı Adem Tutsak’ın evli olduğunu öğrendi ve ayrılmak istedi. Adem Tutsak ise 
ayrılmak isteyen C.’yi engelledi, eline zorla tabanca tutuşturarak, “Beni öldür, öyle git” dedi. Tabancanın ateş 
alması sonucu Adem Tutsak hayatını kaybetti. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “adam öldürmek” 
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suçundan ömür boyu hapsi istenen C. 23 Temmuz’daki ifadesinde, “ ‘Ya beni öldürüp gideceksin ya da ben seni 
bırakmayacağım’ dedi. Bu sırada tabanca ateş aldı. Ben suçsuzum. Tahliyemi istiyorum.” dedi.  C.’nin tutuklu 
yargılandığı dava 15 Eylül’e ertelendi.

25 Mart’ta Ramis Olgun, karısı Feyza’dan yemek yapmasını istedi. Feyza yorgun olduğunu söyleyerek yemek 
yapmak istemeyince Ramis Olgun, “Temizlik yapmıyorsun, yemek yapmıyorsun. Bacak bacak üstüne atıp elindeki 
telefonla oynuyorsun. Birazcık olsun evinle ilgilen,” diyerek Feyza’ya çıkıştı. Ramis Olgun’un iddiasına göre 
Feyza bu sözlere sinirlenerek tava ile Ramis Olgun’u darp etti. Ramis Olgun’un şikayetçi olması üzerine Feyza 
hakkında soruşturma başlatıldı. Feyza ise ifadesinde kocası ile sürekli tartıştıklarını, olay günü de yemek yapma 
konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi. Kocasını hiçbir zaman darp etmediğini söyleyen Feyza, aslında 
kocası Ramis Olgun’un kendisine tava ile vurmaya çalıştığını, kendisini korumak için tavayı geri ittiğini, tavanın 
yüzüne çarptığını ve burnunun kanadığını, suçsuz olduğunu ifade etti. 24 Temmuz’da Feyza hakkında iddianame 
hazırlandı ve kocasını tava ile darp ederek kasten yaraladığı iddia edildi. “Eşe Karşı Silahla Yaralama” suçu 
kapsamında 7 yıla kadar hapis istendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 

ŞİDDETİ İZLEME, MÜDAHİL OL!
6 Temmuz’da yayınlanan habere göre DİSK’e bağlı Enerji-Sen Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Ali Duman’ın 
bir alışveriş merkezinde kadınların görüntülerini cep telefonuyla çekerek taciz etmesi nedeniyle sendikadan ihraç 
ettiğini duyurdu. Ancak Duman’ın işlediği suç sendika açıklamasında açıkça belirtilmedi ve gerekçe ‘Enerji-Sen 
ve işçi sınıfı mücadelesi ilkeleriyle bağdaşmayan ahlaki nedenler’ olarak ifade edildi. Sendikaların tacizci erkek 
üyelerine karşı aktif tavır alması elbette olumlu bir gelişme ancak ihraç gerekçelerini açıklamamak ve tacizi 
kadınlara karşı bir erkek şiddeti olarak değil de ‘sınıf mücadelesine uymayan bir ahlaki gerekçe’ adı altında 
tanımlamak tabii ki yeterli değil.  

Muğla’da 8 Temmuz saat 13:00 civarında, M.A., üniversite öğrencisi 20 yaşındaki N.O.’nun önünü kesti ve 
kadını kolundan tutarak park halindeki otomobillerin arasına götürdü ve elle taciz etmeye başladı. Genç kadının 
bağrışları üzerine çevredeki kişilerce yakalanan M.A., polis tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerin 
ardından adliyeye sevk edildi. 

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 20 Temmuz’da markete gelen 45 yaşındaki E.A. kasada 10 yaşındaki bir çocuktan 
yardım istedi. E.A., yardım için reyona giden çocuğu, sonrasında ise markette bulunan yaşlı bir kadını taciz etti. 
Çocuğun durumu ailesine anlatması üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen mahalle sakinleri, şahsı yolun karşı 
tarafında yakaladı ve bir dükkana sokarak darp etti. Daha sonra da olay yerine çağırdıkları polis ekibine teslim etti. 
Tacizci E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

22 Temmuz’da sokakta tartıştığı erkek arkadaşının şiddetine maruz kalan kadın tesadüfen cadde üzerinde 
devriye atan polis ekiplerinin kavgaya müdahale etmesiyle kurtarıldı. Polisler ancak yardımcı ekip isteyerek 
adamı durdurabildiler ve gözaltına aldılar. Dayak yiyen kadın ise hastanede tedavi altına alındı. 

25 Temmuz’da Adana’da 16 yaşındaki Ö., ablasıyla birlikte alışveriş yaptıktan sonra eve gidiyordu. Yolda 
yürürken yanından geçen 41 yaşındaki Mahir Y.  genç kadının memesini sıktı. Ö. Mahir Y.’nin kolunu tutarak 
kaçmasını engellemek istedi. Ancak başarılı olamayınca ‘Beni taciz etti’ diye çığlık atması üzerine çevredeki 
vatandaşlar Mahir Y.’yi yakalayarak polislere teslim etti. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mahir Y. tutuklandı.

30 Temmuz’da İstanbul’un Silivri ilçesinde kumsalda güneşlenen bir kadına cinsel saldırıda bulunan kişi, 
kumsaldaki diğer kadınlar tarafından darp edilerek kuma gömüldü. 


