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KADINLAR HAYATLARINA SAHİP ÇIKIYOR!

İçinde yaşadığımız bu zor günlerde, her yanımız şiddet ve umutsuzluk sarmalıyla çevrilmişken, inatla 
hayatlarına sahip çıkan kadınların seslerini duyurmaya, gazetelerin satır aralarına sıkışmış cümlelerin 
içindeki hikayeleri bulup çıkarmaya çalışıyoruz. Aşağıda paylaştığımız haberler ise sadece bulabildiklerimiz, 
duyabildiklerimiz. Kimisi boşanmak istediği için, kimisi cinsel ilişkiye girmek istemediği için, kimisi de 
gördüğü şiddete daha fazla dayanamadığından kendi yaşamlarına dair karar verip hayatlarını savunmaya 
çalışan kadınların hikayesi. Tıpkı Nevin, Yasemin, Çilem, Eda gibi... Bu hikayelerde karşılaştığımız, 
öfkelerini ve uğradıkları haksızlıkları artık saklayamayan kadınların yaşadıkları erkek şiddetine karşı direniş 
biçimleriydi aslında.

Peki, geçtiğimiz ay içinde neler mi gördük? Aldığı üç aylık uzaklaştırmanın bitmesini bekleyen Hasan’a 
karşı Eda’nın direnişini, ayrılması durumunda çıplak fotoğraflarını tehdit unsuru olarak kullanan Durmuş’a 
karşı Songül’ün direnişini ve yine Yalvaç’ta cinsel ilişkiye girmek istemediği için Osman’a karşı Gönül’ün 
direnişini, kocasının şiddetine maruz kalan Vildan’ın isyanını gördük. 

Ancak bu arada yargıya olan umudumuzu artırabilecek bir kararla da karşılaştık. Hem de beraatla sonuçlanan 
bir karar. Sakarya’da dört yıl önce kocasını öldüren G., Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin suçu meşru 
müdafaa sınırları içinde işlediği kararıyla beraat etti. G.’nin vücudunda yıllarca gördüğü işkenceye bağlı 
morluklar bulunuyordu. Kararın onaylanmasının ardından G., haksız yere tutuklu kaldığı süre için tazminat 
davası açtı. Davanın sonucunda ise G.’ye cezaevinde kaldığı her gün için 65 TL ödenmesine hükmedildi.

Kadınların isyanı büyüyor!
Kayseri’den, Kocaeli’den, Trabzon’dan, Kütahya’dan 
kadınların isyanını duyduk. Yine yıllarca süren şiddet, 
işkence ve çaresi kalmayan kadınların kocasını, sevgilisini 
öldürmek zorunda kalma hikayelerine tanık olduk. Bu ayki 
raporda erkek şiddetine direnen kadınların hikayelerinin 
yanı sıra, 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, Yalvaç’taki Gönül’ün 
ifadesini iyi dinlesin, içinde bırakıldığı çaresizliği görsün, 
şiddet gördüğü erkeği öldürmek zorunda bırakılan kadınlar 
ceza almasın! Kadınların ifadelerini, hayat hikayelerini 
dinlemek, yaşadıkları çaresizlikleri anlamaya çalışmak bu 
kadar zor mu?
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KADINLAR ERKEK ŞİDDETİNE DİRENİYOR

Kütahya’da yaşayan Vildan, 5 Ağustos’ta gittikleri piknik dönüşü kocası Mustafa Kandemir ile tartışmaya 
başladı. Mustafa Kandemir Vildan’a fiziksel şiddet uyguladı. Bunun üzerine Vildan mutfaktan aldığı 
bıçakla Mustafa Kandemir’i göğsünden ve kollarından bıçakladı. Vildan 112’yi arayarak ambulans çağırdı. 
Olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan Vildan asayiş şube müdürlüğündeki işlemlerinin 
ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi cezaevine gönderildi.

Trabzon’da yaşayan Eda kendisine şiddet uygulayan kocası Hasan C.’nin evden uzaklaştırılması talebiyle 
mahkemeye başvurmuştu. Mahkemenin verdiği üç ay evden uzaklaştırma cezası dolar dolmaz Hasan C., 
10 Ağustos akşamı eve geri döndü. Eda, Hasan C.’nin eve dönmesini istemediğini söyledi ancak Hasan 
C. dinlemiyordu. Eda kendini savunmak için mutfaktan aldığı bıçakla Hasan C.’yi sırtından bıçakladı. 
Hasan C.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, Eda savcılığa sevk edildi.

12 Ağustos’ta Aksaray’da yaşayan N. kocası Doğan U.’yu silahla vurarak öldürdü. Olayın ortaya çıkması 
üzerine N. oğluyla birlikte gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde olayın nasıl yaşandığını anlatan N., 
Doğan U.’yu öldürdüğü silahı da teslim etti ve mahkemeye sevk edildi. 

Kayseri’de yaşayan Songül 18 Ağustos’ta parkta Durmuş K. ile buluştu ve ona ayrılmak istediğini 
söyledi. Durmuş K. buna karşı çıkarak ‘Ayrılırsan ailene çıplak fotoğraflarını gösteririm’ diyerek Songül’ü 
tehdit etti. Bunun üzerine tartışmaya başladılar ve Songül kendisini savunmak için çantasından çıkardığı 
bıçakla Durmuş K.’yi göğsünden yaraladı. Polis tarafından yakalanan Songül emniyetteki ifadesinde, 
“Kendisinden ayrıldıktan sonra çıplak fotoğraflarımı aileme ve akrabalarıma göndermekle tehdit etti. 
Şantajla benimle yeniden birlikte olmak istedi. Ben de bıçakladım,” diye ifade verdi. Sorgusundan sonra 
adliyeye sevk edilen Songül tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Ağustos’ta Kocaeli’nde yaşayan Damla  kocası Fikret K.’yı öldürdü. Fikret K. 15 senelik evlilikleri 
boyunca Damla’ya sürekli şiddet uyguluyordu, o gün de Damla’ya fiziksel şiddet uyguladı, Damla’yı 
yaraladı ve sonra da uykuya daldı. Damla ise Fikret K. uyurken kafasına piknik tüpüyle vurdu, Fikret 
K.’yi bıçakladı. Sabah Fikret K.’nin kardeşi eve gelince durum ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde Fikret 
K.’nin yaşamını yitirdiği tespit edilirken, Damla gözaltına alındı. Fikret K.’nin şiddet uygulaması üzerine 
yaralanan Damla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlandıktan sonra da polis 
merkezine götürüldü. Damla emniyetteki ifadesinde kocası Fikret K. ile sürekli tartıştıklarını ve Fikret 
K.’nin kendisini darp etmesinden, yıllarca maruz kaldığı şiddetten bıktığını söyledi.

31 Ağustos günü 20 yaşındaki Esra kocası Özer Fidantek ile tartışmaya başladı, tartışmanın büyümesi 
üzerine kendini savunmak isteyen Esra mutfaktan aldığı bıçakla Özer Fidantek’i bıçakladı. Komşuların 
polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler Esra’yı gözaltına aldı. Özer Fidantek de yaşamını 
yitirdi.

DEVAM EDEN MEŞRU MÜDAFAA DAVALARI VE YARGI KARARLARI

Babalarıyla beraber yaşayan Helin ve Gülşen, babalarıyla yaşadıkları tartışma üzerine evden ayrıldı. 
Helin’le aynı iş yerinde çalışan Ferit Demir’in yalnız yaşadığını, isterlerse yanına taşınabileceklerini 
söylemesi üzerine, Ferit Demir’in evine taşındılar. Bir süre sonra Ferit Demir’in kendisine ilgi duymaya 
başladığını fark eden ve onunla bir ilişki yaşamak istemeyen Helin, Gülşen ile beraber 5 Mart’ta evden 
ayrılmaya karar verdi. Ferit Demir eşyalarını toplayan kadınlara gitmemeleri için engel olmaya çalıştı.  
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Bu esnada Helin, kendini korumak ve evden rahat çıkabilmek için Ferit Demir’e ait olan silahı eline 
aldı. Ferit Demir silahı Helin’in elinden almaya çalışırken silah patladı ve Ferit Demir yaralandı. Panikle 
evden çıkan kadınlar ertesi gün karakola gidip olayı aktardılar. Ferit Demir hayatını kaybetti. Helin D., 
tutuklanırken, kız kardeşi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 1 Ağustos tarihinde Ağır Ceza’da 
görülen ilk duruşmada Helin’in avukatı “Müvekkilim olayı tahrik altında işlemiştir. Kasten öldürme değil, 
taksirle ölüme sebebiyet vermekten cezalandırılmalıdır.” dedi. Duruşma ertelendi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesi Beşköprü mahallesinde dört yıl önce kocası U.K.’yi boğarak öldüren G., 
Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin suçu meşru müdafaa sınırları içinde işlediği kararıyla beraat etti. G., 
tutuklandığında vücudunda işkenceye bağlı morluklar bulunuyordu. Kararın Yargıtay’da da onaylanmasının 
ardından G.K., Sakarya 3. Ağır Ceza  Mahkemesi’ne başvurarak tutuklu kaldığı 191 gün için 90 bin lira 
manevi, 10 bin lira da maddi  olmak üzere toplam 100 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, G.’nin 
istemini kısmen yerine getirerek haksız yere tutuklu kaldığı süre için 7 bin 931 lira maddi, 4 bin 566 lira 
da manevi olmak üzere toplam 12 bin 497 lira tazminat ödenmesine hükmetti. Böylece G.’ye cezaevinde 
kaldığı her gün için 65 TL ödenmesine hükmedildi.

Isparta’nın Yalvaç İlçesi’nde kocası Osman Tokmak’ı öldürmekten tutuklu yargılanan Gönül, olay günü 
Osman Tokmak’ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirterek, “Yemek hazırladığımı, yemesini 
söyledim. O ise tatlı yiyeceğini söyledi. ‘Tatlı’ dediği ise cinsel ilişkiydi. Boğazıma sarılınca cinnet getirip 
öldürdüm” dedi. 5 Ağustos tarihinde görülen duruşmada savcı, Gönül’ün gerek savcılık aşamasında gerek 
mahkemede “cinayeti kendisinin işlediğini samimi şekilde itiraf ettiğini” göz önünde bulundurularak 
tutuksuz yargılanması için tahliyesine karar verilmesini talep etti.

ŞİDDETİ İZLEME, MÜDAHİL OL!

Diyarbakır’da yaşayan H. boşanmak isteyince kocası tarafından tehdit edildi, bunun üzerine mahkemeden 
koruma kararı aldırdı. Daha sonra kendi isteği ile koruma kararını kaldırtan H., boşanmamak için direten 
kocası Ö.Y. ile 10 Ağustos tarihinde konuşmak için kendi evinde bir araya geldi. Ö.Y., bıçakla H.’yi kol 
ve boğazından bıçaklayarak evden kaçtı. Evden bağrışmalar gelmesi üzerine çevredekiler site önünde 
toplandı. Ö.Y.’nin kaçtığını görenler yakalayıp döverek kaçmasını engelledi. Çağrılan ambulansla hastaneye 
kaldırılan H. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü,  dövülen 
Ö.Y.’nin bacağının kırıldığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
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