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DEĞERLENDĠRME
Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Mücadele Günü nedeni ile alanlardayız. 1960
yılında Dominik Cumhuriyetinde 3 kız kardeĢin Rafael Trujillo diktatörlüğüne karĢı mücadele
etmelerinden kaynaklı olarak tecavüz edildikten sonra öldürülmeleri nedeniyle 25 Kasım
tarihi Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele günü olarak BM Genel Kurulu tarafından ilan
edilmiĢtir.
Kadına yönelik Ģiddet kamusal veya özel yaĢamda kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik
acı, ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem, tehdit, zorlama, keyfi
olarak özgürlükten, ekonomik gereksinimlerden yoksun bırakma” olarak tanımlanmıĢtır.
Kadına yönelik olarak gerçekleĢtirilen Ģiddet, kadınlara yönelik, toplumsal cinsiyete dayalı
ve bir kadına sırf kadın olduğu için yöneltilen ya da oransız bir Ģekilde kadınları
etkileyen bir Ģiddet türü olarak karĢımızda durmaktadır. Bu Ģiddet, kadını sosyo-ekonomik
olarak zorla bağımlı bir konuma sokmanın aracı ve erkeklerin kadınlara karĢı gerçekleĢtirmiĢ
olduğu eĢit olmayan güç iliĢkilerinin bir göstergesi olarak kullanılagelmiĢtir.
Dünyada, Türkiye‟de ve özelde bölgemizde kadına yönelik olarak gerçekleĢtirilen Ģiddet
giderek artmaktadır. Erkek egemen zihniyetin tarihsel süreç içerisinde baskı altında tutmaya
çalıĢtığı kadın, töre ve namus kisvesi altında öldürülme, çocuk gelin olarak evlendirilme,
taciz, tecavüz eylemleri, kadın sünnetleri v.b birçok insanlık dıĢı uygulamaya maruz
bırakılıyor. Kadınlara uygulanan insanlık dıĢı uygulamalarla dünyada binlerce kadın, “kadın
cinsiyetinin hiçbir konuda hak sahibi olmadığı” zihniyetine dayanılarak sünnet ediliyor.
Kadınlara yönelik olarak gerçekleĢtirilen Ģiddet eylemlerin aslında hem iktidar
mekanizmaları, hem de yargısal karalarla koruma altına alındığına maalesef tanıklık
etmekteyiz. Cinsiyeti nedeni ile birçok hak ihlaline maruz bırakılan kadın, yargının korumasız
bıraktığı kararlar sonrasında daha ağır bir travma ile baĢ baĢa kalıyor. Kadın katliamı
dosyalarında mahkemeler tarafından uygulanan “haksız tahrik” indirimi, kanuni olan ancak
hukuksal olmayan bir düzenleme olarak karĢımızda durmakta, kadınlar sokak ortasında eĢleri
tarafından öldürülmeye, taciz ve tecavüze maruz kalmaya devam etmektedir.
Son dönemlerde iktidar tarafından kadınlar üzerinden yapılan ve gerçekleĢtirilen söylemlerle
kadınlar baskı altında tutulmaya çalıĢılıyor. Üniversitede okuyan kadın ve erkeklerin aynı
evde kalmasının eleĢtirildiği, kız ve erkek çocukların ayrı sınıflarda eğitim görmesi gerektiği
yönündeki söylemler, iktidarın kendi hegemonya alanına kadınları da eklemleyerek
geniĢletmek istediğinin bir göstergesidir. Erken yaĢta evlenenlere deyim yerindeyse teĢvik
primi vermeyi, birden fazla çocuk sahibi olan kadının erken yaĢta emekli edileceği yönündeki
söylemler, kadının kamusal alandan uzaklaĢtırılarak eve hapsedilmesinin politik söyleminin
izdüĢümü Ģeklinde yansımaktadır.
Kadının bedeni, kimliği, cinsiyeti üzerinde geliĢtirilen bu tarz politikalar, kadını kamusal
alandan soyutlayarak eve hapsetmeyi, kadının kendi bedeni üzerinde hak sahibi olma
durumunu ortadan kaldırmayı, kadının bir birey olarak kendi ayakları üzerinde durabilme ve
erkeklere bağımlı olmadan yaĢamını sürdürebilme iradesini ortadan kaldırmayı hedefleyen
farklı bir politik Ģiddet söylemi olarak karĢımızda durmaktadır. Bölgede aktif siyaset yürüten
ve STK‟lar ile derneklerde yaptıkları çalıĢmalar nedeniyle tutuklu bulunan kadınların,
tutukluluk hallerinin hala devam ediyor olması bizler açısından düĢündürücüdür. Yine
cezaevlerinde bulunan kadınlara yönelik olarak gerçekleĢtirilen ve hukuka aykırı olarak
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yapılan çıplak arama uygulamaları, nakil sırasında veya duruĢmaya götürülme esnasında
kendilerine yönelik olarak gerçekleĢtirilen sözlü tacizler Ģiddet türünün bir baĢka yüzüdür.
Toplumsal olaylar nedeni ile yapılan birçok gösteri, yürüyüĢ v.b eylemlerde gözaltına alınan
kadınların, güvenlik güçleri tarafından taciz edilmesi, taciz tehdidine maruz bırakılması da
kadının cinsiyetinden kaynaklı yaĢamıĢ olduğu hak ihlalleri arasında yer almaktadır.
Ġnsan Hakları Derneği Diyarbakır ġubesi‟nin 2013 yılı 10 Aylık Kadın Katliamı ve Kadına
Yönelik ġiddet Raporuna baktığımızda durumun vahameti ortaya çıkacaktır. Zira 2013
yılında aile içinde ve toplumsal alanda maruz kaldıkları Ģiddet sonucunda 48 kadın
öldürülmüĢ 58 kadın çeĢitli biçimlerde Ģiddete maruz kalmıĢtır. Önemle belirtmek gerekir ki,
ensest vakalarının azımsanamayacak derecede çok sayıda olması, Ģüpheli kadın ölümleri ve
intihar vakıalarında önemli rol oynamaktadır. Raporumuza yansıyan sayılar kadına yönelik
Ģiddetin ne kadar vahim bir Ģamada olduğunu gözler önüne sermektedir.
Bugün kadınlar olarak alanlardayız.
Bugün ġemse ALLAK, Güldünya TÖRE, Mizgin DOST, Gülay IRMAK, Dilan DOĞAN ve
katledilmiĢ olan birçok kadın için alanlardayız ve alanlardan haykırıyoruz. Kadınların sokak
ortasında öldürülmesine, yasal olarak koruma altına alınmamasına, kadının bedeni, kimliği,
özgürlüğü, düĢüncesi, yaĢam tarzı üzerinde tahakküm kurulmasına karĢı mücadele vermek
için alanlardayız. Ve bu alandan Ģu taleplerde bulunuyoruz:
*Kadının her alandaki Ģiddete karĢı korunması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı,
uluslar arası sözleĢmelerdeki yükümlükler yerine getirilmelidir
*Kadına yönelik Ģiddet davalarında uygulanan “Haksız Tahrik” Ġndirimi kaldırılmalıdır.
*Namus cinayetleri olarak adlandırılan kadın katliamlarının önlenmesi için sosyo-politik
stratejiler geliĢtirilmelidir.
*Ölümle tehdit edilen, Ģiddet gören, taciz ve tecavüze maruz bırakılan kadınlar için özel
önlemler alınmalı, kadının hukuksal düzenlemelerle koruma altına alınması sağlanmalıdır.
*Kadın sığınma evlerinin sayısı, ihtiyacı karĢılayacak Ģekilde arttırılmalı, öldürülme tehlikesi
ile karĢı karĢıya olan kadınlar için özel koruma tedbirleri uygulanmalıdır.
*Kadına yönelik Ģiddetin medyaya yansıtılma Ģeklinde dil ve üsluba dikkat edilmeli, haber
dili doğru kullanılarak etik değerlere önem verilmelidir.
*Ensest suçu ayrı bir suç türü olarak kanunda tanımlanmalı ve cezai müeyyideye
bağlanmalıdır.
*Kadınlara yönelik olarak hükümet tarafından yapılacak çalıĢmalarda kadın örgütlerinin
görüĢleri alınmalı, sivil toplum kuruluĢlarının talepleri karĢılanmalı ve desteklenmelidir.
*ġiddete maruz kalan kadınların yaĢadıkları travmanın izlerini silebilmeleri amacı ile Ģiddete
karĢı özel rehabilitasyon merkezleri kurulmalıdır.
Kadına yönelik olarak gerçekleĢtirilen Ģiddetin ve hak ihlallerinin son bulması, kadının rengi,
kimliği, bedeni ile var olabilme mücadelesini devam ettirmesi, kadına yönelik Ģiddetin
ortadan kaldırılması amacıyla tüm kararlılığımızla mücadelemize devam edeceğimizi bir kez
daha belirtmek istiyoruz.
ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ DĠYARBAKIR ġUBESĠ
KADIN HAKLARI KOMĠSYONU
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2013 YILI 10 AYLIK
KADINLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK
ĠHLAL BĠLANÇOSU
Güvenlik Güçlerince ġiddete Uğrayan Kadınlar
Yaralı/ġiddet

16

Taciz

3

Ölü

28

Yaralı/ġiddet

11

Taciz

1

Ölü

12

Yaralı/ġiddet

12

Tecavuz

1

Taciz

4

Ġntihar

26

TeĢebbüs

10

Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Kadınlar

Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Kadınlar

Kadın Ġntiharları

KuĢkulu Kadın Ölümleri

6

Namus Cinayetleri

2

TOPLAM

Ölü

74

Yaralı/ġiddet
Tecavuz

49
1

Taciz

8

NOT: Bu rapor; derneğimize yapılan baĢvurular, basın yayın organlarında ve internet
sitelerinde çıkan haberlerden derlenmiĢtir. Kessin rakamlar değildir.
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2013 YILI 10 AYLIK KADINLARIN YAġAM HAKLARINA
YÖNELĠK ĠHLALLER AYRINTILI VERĠLER
GÜVENLĠK GÜÇLERĠNCE ġĠDDETE UĞRAYAN KADINLAR
*Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde saat 14.00 civarlarında, açık öğretim lise sınavına giriĢ öncesi
ilçe merkezinde bulunan KurtuluĢ Ġlköğretim Okulu önünde bilinmeyen bir nedenle bir grup
genç ve polisler arasında tartıĢma yaĢandı. YaĢanan tartıĢma sonucu silahını belinden çıkaran
Bismil Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis, silahın dipçiğiyle bir gencin kafasına vurarak
darp etti. Kavga sırasında polisin elindeki silahın ateĢ alması sonucu çevrede bulunan
Muhsine Belge (21) adında genç bir kadın bacağından yaralandı. Belge, Bismil Devlet
Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
(20.01.2013/DĠHA)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, geçici köy korucularının genç bir kadını kaçırdığı iddia edildi.
Edinilen bilgilere göre, olay 12 gün önce ilçe merkezinde gerçekleĢtirildi. Lise 4. sınıf
öğrencisi Mensure Yanık (18) isimli genç kadın, Silvan ĠMKB Hacı Mehmet ReĢat Balyen
Lisesi'nden çıktığı sırada ilçe merkezinde silahlı 4 kiĢi tarafından kaçırıldı. Kızının
kaçırılmasına iliĢkin konuĢan baba Celal Yanık, kızının 12 gün önce 4 korucu tarafından
alıkonulduğunu ifade ederek, kızının bir hafta önce 18 yaĢına girdiğini söyledi. Baba Yanık,
korucular hakkında Silvan Emniyet Müdürlüğü'ne Ģikayette bulunduğunu belirterek, kızını
kaçıran kiĢilerin arasında Kulp ilçesine bağlı Kayahan köyünde ikamet eden korucu Erhan
Koçağa'nın da bulunduğunu iddia edildi. (22.01.2013/DĠHA)
*22.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gülay AteĢ, Ģu beyanlarda bulundu: “Ben
Dicle Üniversitesi Hemotoloji bölümünde hemşire olarak çalışıyorum. 20.01.2013 tarihinde
saat 20.30 civarında hasta yakını oldukların söyleyen 5 kişilik bir grup yoğun bakım
ünitesinde ziyaret amaçlı bulunuyorlardı. Ben bir hastaya kan takmaya gittim. Orada bulunan
ziyaretçileri uyararak, ziyaret saati olmadığını, hastaya müdahale etmem gerektiğini
söyleyerek, dışarı çıkmalarını söyledim. Benden önce arkadaşım Emrullah Sevim de
kendilerini birkaç defa uyarmıştı. Biri bana yaklaşarak, beni iterek, polis olduğunu söyleyip
beni tehdit etti. Bana „kim oluyorsun da beni dışarı çıkarıyorsun, ben polisim, sizi öldürürüm,
sizi buradan sürerim‟ dedi. Bunun dışında hakaretler etti. İçlerinden biri asker olduğunu
söyledi. O da tehdit ve hakaretler etti. Yoğun bakım bölümünde bulunan 5 kişiden 3‟ü erkek,
ikisi kadındı. Bunların dışında klinik bölümünde de yaklaşık 10 kişi yakınları vardı. Hepsi
bize saldırarak, hakaretlerde bulundular. Ben güvenliği aramak için telefonu aldım,
içlerinden güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen kişi telefonu elimden alarak güvenliği
aramamı engelledi. 5 kişiden biri olan ve İstanbul‟da hemşire olan kişi, arkadaşım Rabia‟nın
saçını çekerek yere attı. Polis olan şahıslar birlikte darp etmeye başladılar. Ben personeli
çağırmak için koridora yöneldim. İçlerinden öğretmen olduğunu söyleyen kadın saçımı
çekerek, beni yere itti. Güvenlik görevlisi yumruk attı. Daha sonra hepsi birden beni
tekmelemeye başladılar. İş arkadaşım Veysi İlan, bizi ayırdı. Ben arkadaşım Rabia‟yı
ellerinden kurtarmaya çalıştım. Polis ve uzman çavuş olduğunu söyleyen kişiler beni tekrar
yere attılar ve darp etmeye devam ettiler. Uzman Çavuşun Rabia‟yı yumruklarken gördüm.
Rabia onlardan kurtulmak için otomasyon odasına girdi. Onlardan biri otomasyon odasının
camını kırdı. Camlar Rabia‟nın kolunu kesti, Veysi arkadaşımızın da yüzüne denk geldi.
Sonra Dicle Üniversitesi personeli olan bir güvenlik görevlisi geldi. Ancak o tek başına çok
müdahale edemedi. Daha sonra olaylar duruldu. Darp edildiğimize ilişkin rapor aldım. 10
gün işgöremez raporu aldım. Ayrıca vücudumda yumuşak doku zedelenmesi ve morluklar
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tespit edildi. Ben bu şahıslardan şikayetçiyim. Sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*22.01.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gülen Onal, Ģu beyanlarda bulundu: “Ablam
olan Rabia Onal, 20.01.2013 tarihinde akşam saat 20-20.30 sıralarında D.Ü Fak. Yoğun
Bakım Ünitesinde görevi başındayken, içerde yatan hastanın sağlık, muayene ve müdahalesi
için görevliler hasta yakınlarını olan 5 kişiyi dışarı çıkarmak istediler. Hasta yakınları ısrarla
çıkmak istemediler. Klinik içerisinde olay çıkarmaya başladılar. Güvenliğe haber verme
fırsatı olmadan ablama saldırdılar. 4 kişi birden ablama tekem tokat ve duvara vurma
şeklinde şiddet uyguladılar. Olay sırasında klinikte olan 15 hasta yakını aynı anda ablama ve
diğer görevli arkadaşlarına saldırdılar. Ablam şuan beyin cerrahi kliniğinde yatmaktadır.
Zaten olay kameralar tarafından tespit edildi. Tanık olan, şahitlik etmek isteyen 10 kişi de
bizim için yardımcı oldular. Ablam henüz ifade vermedi. Psikolojik destek alarak ve avukatla
birlikte ifade vermek istiyor. Çünkü şuan psikolojisi çok kötü ve olayı hatırlamak bile
istemiyor.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde ViranĢehir Belediyesi Kültür Merkezi bahçesindeki Amfi
Tiyatro'da Suriye'deki Kürtlere destek vermek amacıyla BDP Kadın Meclisi'i öncülüğünde
düzenlenen mitingte, BDP Milletvekili Mülkiye Birtane‟nin konuĢma yaptığı sırada, alanda
bulanan binlerce kiĢiye polis, herhangi bir uyarıda bulunmadan gaz bombalarıyla müdahale
etti. Müdahale sırasında aralarında çocukların da bulunduğu 5 yurttaĢ gözaltına alınırken,
polis müdahalesinde polislerin ittiği 65 yaĢındaki Sıdıka Kurt'un ise sağ ayağı kırıldı. Kurt'un
yere düĢtükten sonra ayaklarına polislerin bastığı ve bu nedenle kırıldığı öğrenildi. ViranĢehir
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt'un çekilen röntgeninde sağ ayak diz altında kırık olduğu
tespit edildi. Ayağı alçıya alınan Kurt, tedavisinin ardından taburcu edildi. (03.02.2013 /
DĠHA / DHA / Milliyet.com.tr)
*25.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran M.Ç. Ģu beyanlarda bulundu: “Evli olduğum
kişi ile yaklaşık 2 yıl önce ayrıldık. Resmi olarak 2 ay önce boşanmam gerçekleşti. Yaklaşık
1,5 yıldır A. S., adli kişi ile arkadaşlık kurmaya başladık. Ben ailemle yaşıyorum. Ben A.‟yı
adliyede kâtip olarak biliyordum. Biz evleneceğimiz konusunda sürekli konuşuyorduk.
Benimle evleneceğini söyledi. Evleneceğimizden dolayı bende rahat davrandım ve birliktelik
yaşadık. Ocak ayında hamile olduğumu öğrendim. A.‟,a söyleyince çok sinirlendi ve çocuğu
aldırmam için beni tehdit etti. Aldırmayacağımı söyleyince de beni dövdü ve aileme
söylemekle tehdit etti. Sonra evleneceğimizi söyleyince 21 Şubat tarihinde Özel Dünya Doğum
Hastanesinde çocuğu aldırdım. Çocuğu aldıracağım zaman hastanede onunda imzası alındı.
Çocuğu aldırmadan önce 13 Şubat tarihinde rahatsızlanıp hastanede yattım. Hastanede
yattığım zaman bile gelip beni tehdit etti ve boğazımı sıktı, hakaret edip, şiddet uyguladı.
Ayrıca ben A.‟yı adliyede kâtip olarak biliyordum. Ancak kâtip değil de, bir hâkim koruması
olarak çalışan bir polis olduğunu öğrendim. Beni tehdit ederken adliyede çok güçlü olduğunu
ve hiçbir şey yapamayacağımı söyledi. Hâkim koruması olarak yanında görev yapmaktadır.
Bana yapılan haksızlığı kabul etmiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*ġırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Ġdil Caddesi'ne çıkan gençler, PKK Lideri Abdullah
Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin 14'üncü yıldönümünü protesto etmek amacıyla gösteri
düzenledi. Yoğun bir Ģekilde zırhlı araçlarla önlem alan polisler, gençleri dağıtmak için gaz
bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. Polisin müdahalesine rağmen Nur Mahallesi'ne
ulaĢan kitle, bir süre sonra Yafes Caddesi'ne doğru tekrar yürüyüĢe geçti. Ġdil, Nusaybin ve
Yafes caddelerine çıkan tüm sokak baĢlarını zırhlı araçlarla kapatan polis, kitleye OnĢar
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Oteli'nin yanında tekrar müdahale etti. Polisin ikinci kez yaptığı müdahaleye gençler ses
bombaları, molotofkokteyli, havai fiĢek ve taĢlarla karĢılık verdi. Gençlerle polis arasında
baĢlayan çatıĢmalar Nur, Cudi ve Yafes mahallesindeki ana cadde ve sokaklara yayıldı.
YaĢanan çatıĢmalarda M. E. D. (9) isimli çocuk ve Zeliha Akın (20) isimli genç kadın polisin
attığı gaz bombalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, Cizre Devlet Hastanesi'ne
kaldırıldı. (15.02.2013 / DĠHA)
*Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliĢinin
14'üncü yıldönümünü protesto gösterisine yapılan polis müdahalesinin ardından, Sürmeli
Sokak'ta ismi öğrenilemeyen 16 yaĢındaki genç kadın atılan gaz bombasıyla yaralandı. Van
Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Olayların devam
ettiği mahallede polisin yakaladıkları yurttaĢları coplarla darp ettiği belirtildi. (15.02.2013 /
DĠHA)
*Kars Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Tarih Bölümü 4. Sınıf öğrencisi M.K.
12 ġubat günü üniversitede bir tiyatro oyununda Cumartesi Anneleri rolünde oynadığı için
Kars Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından hakkında soruĢturma açıldı. M.K. soruĢturma
kapsamında 27 ġubat günü Kars Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM ġube'ye ifade vermeye
gitti. ġubede M.K.'nin çırılçıplak soyunmak zorunda bırakılarak, cinsel tacize uğradığı, tehdit
edildiği ve küçük düĢürüldüğü iddia edildi. Konu ile ilgili bilgi veren M.K.'nin avukatı BiĢar
Abdi Alınak, " Müvekkilim Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. Sınıf
öğrencisidir. 26.02.2013 günü kendilerini Terörle Mücadele ġubesi'nde polis olarak tanıtan
Ģahıslar müvekkilime ifadesinin olduğunu ve bu nedenle Ģubeye gelmesi gerektiğini
söylemiĢlerdir. Müvekkilim aynı soruĢturma kapsamında ifadesi alınacak Uğur AĢit isimli
arkadaĢıyla 27.02.2013 günü ifade vermek için TEM Ģubeye saat 12.00 sularında gitmiĢtir.
TEM Ģubede ifadesi alınmak üzere bekleyen müvekkilimin yanına gelen ismini bilmediği
ancak teĢhis edebilecek kadar yakından gördüğü polis memuru kendisine bağırarak, 'Beni
tanıdın mı? Hani geçen sene evini basmıĢtım ya senin. Sen dün yanına gelen arkadaĢlara da
artistlik yapmıĢsın senle görüĢürüz' diye tehdit ettikten sonra cevap vermesine bile izin
vermeden orada bulunan kadın polis memuruna bunun üstünü arayın diyerek müvekkilimi
götürmesini istemiĢtir. Skandal nitelikte olan olaylar da bundan sonra baĢlamıĢtır. Üst araması
yapacak olan kadın polis memuru Müvekkilime tamamen soyunması gerektiğini söylemiĢtir.
Müvekkilim soyunmayacağını bunun kanuna aykırı olduğunu söylemesine rağmen polis
memuru 'biz savcı beyin ve amirimizin emrini yerine getiriyoruz ilgili tüm mercilerin bu
olaydan haberi var, soyunmazsan zor kullanmak durumunda kalacağım çabuk soyun' diyerek
müvekkilimi tehdit etmiĢ ve üzerinde sadece iç çamaĢırları kalacak Ģekilde soyundurmuĢtur.
Bu yetmezmiĢ gibi müvekkilime mahrem yerlerine de bakması gerektiğini söyleyen Polis
memuru müvekkilimden iç çamaĢırlarını indirmesini içinde bir Ģeyler çıkartıyormuĢ gibi
çamaĢırlarını silkelemesini söylemiĢtir. Ve müvekkilim de bunu yapmak zorunda kalmıĢtır.
Müvekkilim uğradığı iĢkence ve tehditlerin Ģokunu üzerinden atamamıĢken asıl Ģoku ifadesi
alınırken yaĢamıĢtır. Çünkü ifade alınan oda üst aramasının yapıldığı odaydı ve bu odada
bilgisayarın olduğu tarafta bir kamera vardı. Yani müvekkilim çırılçıplak soyundurulduğunda
odada bir adet kamera kendisini çekiyordu. Ġnsanlık dıĢı muameleyle karĢı karĢıya kalan
müvekkilim ağır bir travma ve ruhsal çöküntü içerisindedir. Müvekkilim TEM Ģubeye girdiği
andan itibaren tehdit edilmiĢ zor kullanılarak içinde bir kameranın olduğu bir odada
çırılçıplak soyundurularak iĢkenceye maruz bırakılmıĢtır" dedi. Alınak, Kars Cumhuriyet
BaĢsavcılığı'na dilekçe ile polisler hakkında "Görevi kötüye kullanma, tehdit, cinsel taciz"
gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını, söz konusu suç duyurusu dilekçesini ĠçiĢleri
Bakanlığı, Kars Valiliği ve Adalet Bakanlığı'na da göndereceklerini belirtti. (07.03.2013
/ DĠHA / Ozgur-gundem.com)
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*ġırnak'ın Cizre ilçesinde 1 Mayıs tatili nedeniyle okula gitmeyen ve Ġdil Caddesi'nde
bulunan çocuklara, polisler gaz bombalarıyla müdahale etti. Polisin attığı gaz bombalarından
biri Cudi Mahallesi Mezbahane Sokak'taki ġahin ailesinin evine düĢtü. Gaz bombasının
dumanından fenalık geçiren aile üyelerinden 32 yaĢındaki Fatma ġahin ve 18 yaĢındaki Leyla
ġahin Cizre Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Nefes almakta zorlanan Fatma ġahin
ve Leyla ġahin'e oksijen verildi. (01.05.2013 / DĠHA)
*BDP ve DTK öncülüğünde Ceylanpınar ilçesinde yapılması planlanan "BarıĢ nöbeti" için
ViranĢehir'den Ceyhanpınar'a doğru yola çıkan ve Ceylanpınar-ViranĢehir arasında polis ve
askerlerin sert müdahalesi ile karĢılaĢtı. ViranĢehir'den Ceylanpınar'a doğru yola çıkan
onlarca araçlık konvoy ViranĢehir çıkıĢında yüzlerce çevik kuvvet polisi tarafından
durduruldu. Polis barikatına tepki gösteren yüzlerce yurttaĢa polis, tazyikli su ve gaz
bombaları ile müdahale etti. Müdahaleye kitlenindi karĢılık vermesi üzerine çatıĢma dönüĢen
olaylar yaklaĢık 2 saat sürdü. Polisin sert müdahalesinde gaz bombası kapsülleri nedeniyle 6
kiĢi yaralandı. Yüzüne gaz fiĢeği kapsülü isabet eden ve durumu ağır olan Aylan isimli kadın
önce ViranĢehir Devlet Hastanesi'ne buradan da Urfa Mehmet Akif Ġnan Hastanesi'ne sevk
edildi. (04.08.2013 / DĠHA)
*BDP ve DTK öncülüğünde Rojava ile dayanıĢma amaçlı Ceylanpınar'da baĢlatılan ve polisin
sert müdahalesi ile karĢılaĢan "BarıĢ nöbeti" eylemi için çevre illerden Ceylanpınar'a gitmek
isteyen yurttaĢlar ilçe giriĢinde polis, asker ve özel harekat timleri tarafından kurulan barikat
engeline takıldı. YurttaĢlar gibi Ceylanpınar'a gitmek isteyen basın mensuplarına da izin
verilmezken, sadece sarı basın kartı olan gazetecilerin ilçeye giriĢine izin verileceği
bildirildi. Sadece bir milletvekilinin geçiĢine izin veren polislerin bu tutumuna tepki gösteren
Kurdistan TV Muhabiri Murat Belek polisler tarafından darp edildi. Yine araçları didik didik
aranarak kameralarına el konulan Kurdistan TV muhabirlerinden Jiyan Öztürk elleri
kelepçelenerek, polisin "kafana sıkarım" tehdidine maruz kaldı. (05.08.2013 / Ozgurgundem.com / Evrensel.net)
*06.08.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Perihan Ok, Ģu beyanlarda bulundu: “Olaya
ilişkin rapor ve tutanaklar ektedir. Hukuki süreci birlikte takip etmeyi talep ediyorum. Ben
aynı zamanda İHD İzmir Şube Yöneticisiyim. Beyanım tutanaklardaki gibidir.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi) Not: BaĢvurunun içeriği BDP ve DTK öncülüğünde Rojava ile
dayanıĢma amaçlı Ceylanpınar'a yapılan yürüyüĢ sırasında baĢvurucunun güvenlik güçleri
tarafından darp edildiği ile ilgilidir.
*ġırnak'ın Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi'nde 23 Nisan akĢamı polis aracının ezerek ağır
yaraladığı ve 4 ay süren tedavinin ardından 26 Ağustos‟ta yaĢamını yitiren 17 yaĢındaki Sinan
Saltıkalp isimli genç için, Nusaybin ve Yasef caddeleri üzerinde protesto gösterisi
düzenlemek isteyen gençlere, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.
Polisin müdahalesine gençlerin de karĢılık vermesi üzerine çıkan çatıĢmalarda 9 yaĢındaki
Mehmet Dadak, polisin attığı gaz bombasının karnına isabet etmesiyle yaralandı. Polisin
rastgele gaz bombası kullanımında bulunduğu müdahalede, evinin damında bulunduğu sırada
gaz bombası kapsülünün baĢına isabet etmesi sonucu 65 yaĢındaki Fatma ġimĢeker isimli
kadının da yaralandığı öğrenildi. (27.08.2013 / DĠHA)
*Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde gençler tarafından "anadilde eğitim" talebiyle
gösteri düzenlendi. Gösteri düzenleyen gençlere, polis tazyikli su ile müdahale etti.
Gençlerinde müdahaleye karĢılık vermesi ile karĢılıklı yaĢanan çatıĢma sırasında, Ö.Akın ve
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ismi öğrenilemeyen 2 genç gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ö. Akın isimli gencin annesi
Halime Akın, polise tepki göstermesi üzerine, polis Akın'a tazyikli su sıkarak karĢılık verdi.
Sıkılan gazlı sudan etkilenen ve baygınlık geçiren Akın, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan
Ö. Akın ve ismi öğrenilemeyen diğer gencin, 2 Nisan Polis Karakolu'na götürüldüğü
öğrenildi. (16.09.2013 / DĠHA / Evrensel.net)
*Dersim'in Pülümür ilçesinde evli olduğu öğrenilen S.A. (30) isimli kadının ilçede yaĢayan ve
ismi öğrenilemeyen bir köy korucusunun tacizine uğradığı iddia edildi. Cinsel tacize
uğradıktan sonra köy korucusu ve korucunun eĢinin tehdidine maruz kalan S.A'nın ilçeyi terk
etmek zorunda kaldığı öne sürüldü. (02.10.2013 / DĠHA)
*Diyarbakır DĠHA muhabiri Piroze Orhan bir sivil polis tarafından tehdit ve taciz edildi.
AlıĢveriĢ yaptığı sırada yanına yaklaĢan sivil giyimli polis, önce kıyafet seçimine yardım
etmeye çalıĢtıktan sonra Orhan'a, "Senin maddi durumun iyi değil. Sana yardım edeyim.
Giysiyi ben sana alayım" teklifinde bulundu. Polisin bu tavrı ve teklifine tepki göstererek
mağazayı terk eden Orhan, baĢka bir mağazaya gittiğinde söz konusu sivil polis Orhan'ı takip
ederek, peĢinden geldi. Bunun üzerine bir kez daha girdiği mağazadan çıkan Orhan, bu kez
cadde üzerinde takip edilmeye baĢlandı. Kendisini takip eden polis bir süre sonra Orhan'ın
yanına yaklaĢarak sözlü tacizde bulundu. (09.10.2013 / DĠHA)
AĠLE ĠÇĠ ġĠDDETE UĞRAYAN KADINLAR
*Malatya'nın DoğanĢehir ilçesinde bir kiĢi, bir süredir ayrı yaĢadığı eĢini öldürdü.
Ġddiaya göre, Mikail Irmak, (30), karısı Gülay I'nın, yaklaĢık 5 aydır birlikte yaĢadığı
annesinin Doğu Mahallesi'ndeki evine gitti. EĢinden evine dönmesini isteyen M.I, ret cevabı
alınca tartıĢtığı Gülay Irmak'a av tüfeğiyle ateĢ etti. Ağır yaralanan Gülay I. kaldırıldığı Ġnönü
Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı,
gözaltına alındı. Bu arada, açılan ateĢ sonucu Gülay Irmak‟ın kız kardeĢi de hafif Ģekilde
yaralandı.
Amcasının oğlu Mikail Irmak ile zorla evlendirildiği iddia edilen Gülay, aslında töre
kurbanıymıĢ. 10 yıldan beridir amcasının oğlu tarafından istenen Gülay‟ın ailesi sonunda pes
ederek Gülay‟ı vermek zorunda kaldılar. Amcasının oğluyla evlenmeyi istemeyen Gülay
amcalarının isteğine boyun eğmiĢ ve evlenmeyi kabul etmiĢ. Ancak 4 ay evli kalan Gülay
Irmak. Baba evine dönmüĢ ve kocası Mikail Irmak tarafından sürekli tehdit görmüĢ. Ġddiaya
göre, savcılığa dilekçeyle tehdit edildiğini belirterek baĢvuran Gülay‟ın babası, “törelerimize
aykırıdır, kardeĢimden nasıl davacı olurum” diyerek, dilekçeyi geri aldırdı. Ailesinin iddiasına
göre 4 kiĢi ile gelen Mikail'in arkadaĢları gözcülük yapmıĢ ve kendisi de planladığı cinayeti
iĢlemiĢti o sırada içerde Gülay‟ın Annesi Babası ve kardeĢi ve yeğenleri de bulunuyordu. Evin
perdelerinin olmaması nedeniyle rahatlıkla hedefe ateĢ eden Mikail Irmak, seken saçmalardan
Melek Irmak‟a ve babası Ali Irmak'a da iki saçma isabet etmiĢ ve Gülay annesi Firdevs in
kucağında can vermiĢ. Annesi Gülay‟ın o sırada M.I ile telefonda tartıĢtığını o yüzden
Gülay‟ın ayakta olduğunu söyledi. (09.01.2013/KentHaber)
*Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Sakızlı (Banqir) köyünde Mizgin Dost (24) adlı genç
kadın eĢi M. Sıddık Dost tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Mazıdağı Devlet Hastanesi
morguna kaldırılan Dost'un cenazesi, daha sonra otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp
Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruĢturma baĢlatılırken, M. Sıdık Dost'un gözaltına
alındığı bildirildi. (15.01.2013/DĠHA)
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*Van‟ın ErciĢ ilçesinde Eski Sanayi yolu Buğday Meydanı'nda bulunan evlerinde, 4 çocuk
annesi Fevziye Melek Duman (36) adlı kadının sabah saatlerinde eĢi Mustafa Duman (40)
tarafından boğularak öldürüldüğü belirtildi. Mustafa Duman ErciĢ Emniyet Müdürlüğü‟ne
gidip teslim olurken, Fevziye Melek Duman‟ın cenazesi ise otopsi iĢlemleri için ErciĢ Devlet
Hastanesi‟ne götürüldü. (17.01.2013/DĠHA)
*12.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Murat Baykara, Ģu beyanlarda bulundu:
“Yakın akrabam olan Münevver Baykara, oğlu olan Ömer Baykara tarafından bilinmeyen bir
nedenden dolayı öldürüldü. Ömer Baykara, psikolojisi bozuk, sürekli hasta ve aynı zamanda
psikiyatr ilacı kullanmaktaydı. Bir gün öncesi eve gelip annesiyle tartıştıktan sonra cinnet
geçirip önce annesini, daha sonra kirvesi olan Harun Tanrıkulu‟nu bıçaklayarak öldürdü.
Ancak basında bir aşk cinayeti olarak geçmektedir. Böyle olmadığını öldürülen şahsın ailesi
de aynı şeyi söylemektedir. Bu cinayeti bir aşk cinayeti olarak gösteren basından davacı ve
şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı BaĢalan (Sergelya) köyünde 3 çocuk annesi S.S. (31) adlı
kadının, kardeĢi tarafından çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü iddia edildi. Olayın
ardından komĢuları tarafından haber verilen 112 acil servisi ekipleri olay yerine geldi. Sağlık
ekipleri kadının yaĢamını yitirdiğini belirledi. S.S.'nin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli
Tip Kurumu'na kaldırıldı. Ġddiaya göre, berdel karĢılığında evlendirilen 3 çocuk annesi
S.S.'nin eĢi, ikinci evlilik yapınca S.S. iki yılı aĢkın bir süredir ailesinin yanına yerleĢmiĢti.
(22.02.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Gaziantep'te ayrı yaĢadığı eĢiyle tartıĢtığı belirtilen bir kiĢinin, kayınbabası ve
kayınvalidesini öldürüp, eĢini ise ağır yaraladığı öğrenildi. Fatma KeçiĢ yaklaĢık 8 ay önce 20
yıllık eĢi ve 3 çocuğunun babası Ejder KeçiĢ'i terk edip, aynı apartmanda oturan babasının
evine gitti. EĢini ikna etmek isteyen, fakat ret cevabı alan Ejder KeçiĢ, 28 ġubat‟ta akĢam
saatlerinde 2'inci kattaki kayınbabası Adil Ġsaoğlu'nun evine gitti. Fatma KeçiĢ'ten yine ret
cevabı alan Ejder KeçiĢ, çıkan tartıĢma sonrası üzerinde taĢıdığı bıçakla kayınbabası Adil ile
kaynanası Perihan Ġsaoğlu ve eĢi Fatma KeçiĢ'e saldırdı. KeçiĢ, eĢini, annesini ve babasını
vücutlarının çeĢitli yerlerinden bıçakla yaralayıp kaçtı. Fatma KeçiĢ kaldırıldığı hastanede
tedavi altına alınırken, Adil ve Perihan Ġsaoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. (01.03.2013 / Milliyet.com.tr / Cnnturk.com / Taraf.com.tr)
*Diyarbakır‟da polis koruması altında bulunan bir çocuk annesi Nazlı Aydın, otomobilinde
yedi kurĢunla öldürüldü. Peyas mahallesi 264. Sokak‟ta evinin önüne gelen Aydın, aracını
park etmeye çalıĢırken, tabancayla açılan ateĢ sonucu vücuduna isabet eden 7 kurĢunla ağır
yaralandı. Daha önce evli olduğu Murat A. „dan ayrılarak, kendisine çağrılı koruma verilen
Aydın hastaneye götürüldüğü sırada yaĢamını yitirdi. Cinayeti Murat A. „nın iĢlediği bilgisine
ulaĢıldığı aktarıldı. (09.03.2013 / Sabah.com.tr / Taraf.com.tr)
*Siirt‟te Vezir Akıncı isimli vatandaĢ iĢsizlik nedeni ile girdiği bunalım sonucu, eĢi Emine
Akıncı ile tartıĢmaya baĢladı. TartıĢmanın kavgaya dönüĢmesi üzerine gürültüyü duyan
komĢuları polise haber verdi. Polisin olay yerine geldiğini gören Akıncı, evde bulunan
pompalı tüfekle havaya ateĢ ederek, kimsenin müdahale etmemesini istedi. EĢi ve oğlunu
rehin alan Akıncı, kendisini durdurmak isteyen eĢi Emine Akıncı'ya ateĢ ederek omuzundan
vurdu. Yaralanan Emine Akıncı Siirt‟teki ilk tedavisinin ardından, Diyarbakır‟a sevk edildi.
(14.03.2013 / DHA / Sabah.com.tr / Cnnturk.com)

ĠHD DĠYARBAKIR ġUBESĠ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2013 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġĠDDET RAPORU

*Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli olarak çalıĢan evli ve 4 çocuk annesi
Sabahat Ġlik (25), kayınbabası tarafından tabancayla ensesinden vuruldu. Olay Ġlik'in görev
yaptığı poliklinik odasında meydana geldi. Ağır yaralanan kadın ameliyata alındı. Ameliyat
sonrası Sabahat Ġlik'in hayati tehlikesi devam ederken, yoğun bakım servisinde bekletildiği
öğrenildi. Ġddiaya göre, hastaneye giden Sait Ġlik burada gelini ile tartıĢtığı, tartıĢmanın
ardından silahına davranarak Sabahat Ġlik'i ensesinden vurduğu belirtildi. Sait Ġlik'in oğlu ile
boĢanma aĢamasına gelen gelinini ikna etmek için hastaneye gittiği ve yaĢanan tartıĢmanın
ardından gelinini vurduğu ileri sürüldü. Sait Ġlik'in saldırının ardından hastaneden kaçtığı
öğrenildi. (14.03.2013 / Sabah.com.tr / Cumhuriyet.com.tr)
*Elazığ'da, 17 yaĢındaki gencin, babasının imam nikahıyla birlikte yaĢadığı kadını öldürdüğü
iddia edildi. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı YurtbaĢı beldesinde F.A.G. (17), evine gittiği
babası R.A.'nın (49) imam nikahıyla birlikte yaĢadığı öne sürülen D.Ö.'ye (17) av tüfeğiyle
ateĢ etti. Olay yerinde hayatını kaybeden genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Askerler olaydan sonra kaçan
F.A.G.'nin yakalanması için çalıĢma baĢlattı. (14.03.2013 / Haberturk.com / Sabah.com.tr)
*ġırnak'ta görev yapan Uzman ÇavuĢ Ġbrahim Ege, Urfa'nın ġair Nabi Mahallesi'nde ikamet
eden eĢi Hülya Ege'yi sokak ortasında beylik tabancasıyla baĢına peĢ peĢe ateĢ ederek,
katletti. Edinilen bilgilere göre, olay dün akĢam saatlerinde Karayolları 91'inci ġube
ġefliği'nde memur olarak çalıĢan Hülya Ege, mesai bitimi iĢyerinden çıktıktan sonra, ġair
Nabi Mahallesi'ndeki evine giderken yaĢandı. Hülya Ege yürüdüğü sırada yanına gelen eĢi
Ġbrahim Ege ile aralarında tartıĢma baĢladı. Daha sonra Uzman ÇavuĢ Ege, beylik tabancayla
Hülya Ege'nin baĢına peĢ peĢe ateĢ etti. Çevredeki yurttaĢlar silah sesinin ardından durumu
polise bildirdi. EĢini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Ege ise, polisin bölgede yaptığı
arama sonucu silahıyla beraber yakalanarak, gözaltına alındı. (28.03.2013 / Milliyet.com.tr /
Ozgur-gundem.com)
*Diyarbakır'ın Fiskaya semtinde soyadı öğrenilemeyen Selam isimli bir kiĢi, bir çocuk annesi
ve hamile olan imam nikahlı eĢi Esmer Gezer'i 30 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek
katletti. (05.04.2013 / Ozgur-gundem.com)
*16.04.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Münevver Bayram, Ģu beyanlarda bulundu:
“Ben, annem yatalak ve ağır hasta olduğu için evimde kendisine refakatlik yapıyorum. Kocam
hem hasta hem de birlikte yaşamadığımız için bize bakmıyor. Çocuklarım küçük ve hiçbiri
çalışmıyor. Bende anneme baktığım için bakım parası alarak geçiniyoruz. Yatalak olduğu için
aldığım bakım parası annemin bezine, mamasına ve diğer ihtiyaçlarını ancak
karşılamaktadır. 8 erkek kardeşim var hiçbiri anneme sahip çıkmıyor. 2 ay önce kendilerine
annemin masrafları için para istedim diye zorlarına gitti. 14.04.2013 tarihinde Lice ilçesine
görümcemi görmeye gittim ve oraya gelen ağabeyim ve oğlu bana saldırdılar. Demir
çubuklarla kafama ve yüzüme vurmaya başladılar. Kendimde olmadığımdan beni orada
bulunan köylüler Lice Devlet Hastanesine getirdiler. Lice‟de polisler ifademi aldıktan sonra
ambulansla Diyarbakır Araştırma Hastanesine getirdiler. Orada tedavim yapıldı. Adana‟da
bulunan diğer ağabeyim olayı duyduğu için beni arayarak ölümle tehdit etti. Bana bir şey
olursa ağabeyimler sorumludur. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*Batman'da 50 yaĢındaki Necat Bayar, zorla kaçırarak imam nikahı kıydığı 3'üncü eĢi olan 19
yaĢındaki GülĢen Ertuğrul'u silahla vurarak, katletti. BeĢevler Mahallesi'nde birlikte yaĢadığı
imam nikahlı 3'üncü eĢi GülĢen Ertuğrul ile dün akĢam bilinmeyen bir nedenle tartıĢan Bayar,
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tartıĢmanın büyümesi üzerine silahla genç kadına kurĢun yağdırdı. Kanlar içerisinde yere
yığılan Ertuğrul, olay yerinde yaĢamını yitirirken, Bayar ise polisler tarafından gözaltına
alındı. Bayar'ın geçen yıl zorla kaçırdığı Ertuğrul ile imam nikahı kıydığı ve diğer eĢleriyle
ayrı yaĢadığı belirtilerek, Ertuğrul'un hamile olduğu ve karnındaki bebeğin de sıkılan
kurĢunlar sonucu öldüğü kaydedildi. (30.04.2013 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr /
Haberturk.com)
*Antep'de, evli ve 2 çocuk babası olan 30 yaĢındaki Faruk Alkan, 19 yaĢındaki Perihan
Deler'i kendisine olumsuz yanıt vermesiyle çıkan tartıĢmada boğazını keserek katletti.
Cinayetin ardından kaçan Alkan, polisler tarafından kaldığı evde yakalandı. Olay, gece geç
saatlerde Yeditepe Mahallesi 73'üncü sokakta meydana geldi. Ġddiaya göre, Alkan 2 yıl önce
markette kasa görevlisi olarak birlikte çalıĢtığı Perihan Deler ile arkadaĢ oldu. YaklaĢık 1 yıl
önce Alkan ve Deler çalıĢtıkları marketten ayrıldı. Alkan iliĢkisinin öğrenilmesi nedeniyle
evliliğinin tehlikeye girdiğini söyleyerek, Deler'den ayrılmak istedi. Ġkilinin yaptığı görüĢme
sırasında çıkan tartıĢmada Alkan evde bulunan ekmek bıçağıyla Deler'in boğazını kesti.
Deler'in yaĢamını yitirmesinin ardından bıçağı sırtına saplayan Alkan evden kaçtı. Eve gelen
polisler, boğazı kesilerek yaĢamını yitiren Deler'in cesedini olay yeri incelemesinin ardından
otopsi için morga kaldırdı. Ablasının cesedini bulan kardeĢinin verdiği bilgiler doğrultusunda
cinayetin Faruk Alkan tarafından iĢlendiğini saptayan polis, bu kiĢinin yakalanması için
çalıĢma baĢlattı. Polis ekipleri, gece geç saatlerde Alkan'ı, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan
kardeĢinin evinde gözaltına aldı.AsayiĢ ġube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan Alkan'ın
suçunu itiraf etti. Alkan, sorgulamasının ardından, "Kasten adam öldürmek" suçundan
adliyeye sevk edildi. (08.05.2013 / Hurriyet.com.tr / Milliyet.com.tr / Taraf.com.tr)
*03.06.2013 tarihinde saat 15:25‟de İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubemizi telefonla
arayan ve ismini vermek istemeyen bir şahıs; Diyarbakır Merkez Oğlak Köyünden Mehmet
Can Ersoy‟un 14-15 yaşlarındaki kızını döverek zorla evlendirmeye çalıştığı ihbarında
bulunmuştur. Evlendirmek için Diyarbakır‟a götürüldüğünü söyledi. Bu konuda gerekli
girişimlerde bulunulması için yardım talebinde bulundu.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kiĢi, kayınpederini sokak ortasında silahla vurarak
öldürdü. Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 17.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda
meydana geldi. 1 ay önce maddi imkansızlıklardan dolayı kızını yanına alan Sinan Ç. (51),
damadı S.C. ile karĢılaĢtı. Sözlü tartıĢmada silahına sarılan damat ġ.C. önce kayınpederine,
daha sonra da eĢine silahla ateĢ etti. Olay yerine gelen ambulanslarla Dicle Üniversitesi
Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sinan Ç. yolda hayatını kaybederken, kızı Seda C. tedavi
altına alındı. (06.06.2013/KentHaber)
*06.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran A.D., Ģu beyanlarda bulundu: “On yıldır
eşimden ayrıyım. Resmi olarak da boşandık. Bu süreçte evime gelmedi, görüşmedik. Ama
geçen yıl evime zorla geldi ve beni dövdü. Benim şuan darp raporum mevcuttur. Mahkemem
de devam etmektedir. Son 1 yıldır tehditleri artmaktadır. Beni sürekli olarak ölümle tehdit
ediyor. Acil koruma istiyorum. Eski eşim uyuşturucu kullanmakta ve devleti yanıltmaktadır.
Hatta bir keresinde tahlil için kendi idrarı yerine küçük oğlumu okuldan alarak idrarını verdi.
Ayrıca benim 1 dönüm arazim kendi adıma kayıtlıdır. Eşimin korkusundan satamıyorum. Bu
sene oraya esrar ekti. Bu konuda karakola gittim. Narkotik şubeye ihbarda bulundum. Aynı
zamanda uyuşturucu kullanmak ve satmaktan yatmıştı ve siciline de yansımıştır. Eşimin beni
öldürmesinden korkuyorum. Bu konuda bana destek olmanızı talep ediyorum.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
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*20.06.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran M.E.S., Ģu beyanlarda bulundu: “Akrabam
olan A.K., 2 yıllık evlidir. Şuan 5 aylık bir erkek çocuğu da vardır. Evlendikten 3-4 ay sonra
eşinden ve eşinin ailesinden şiddet görmeye başladı. Eşinin ailesinin de psikolojik baskısı
mevcuttur. Ayrıca fiziksel şiddetti de olmaktaydı. Akrabam A., eşinin askere gitmesiyle birlikte
kendi ailesine sığındı. Hala ailesi ile birlikte kalmaktadır. Çocuğu ileri derecede böbrek
hastasıdır. Şuan Diyarbakır Devlet Hastanesinde yatmaktadır. Kaymakamlıktan 250 TL 2
ayda bir almaktadır. Kendi ailesi de maddi-manevi destek sağlayamamaktadır. Hem maddi
desteğe hem de psikolojik desteğe ihtiyacı vardır. Bu konuda sizden destek talep ediyoruz.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Doğubeyazıt' ın BarıĢ Mahallesi'nde oturan ve minibüsü ile bakkallara gıda satan Selçuk
Doğan, teyzesinin kızı, 18 yaĢındaki Dilan Doğan ile 1 yıl niĢanlı kaldıktan sonra 3 hafta
kadar önce evlendi. Doğan çifti arasında Ģiddetli geçimsizlik olduğu ve Selçuk Doğan'ın 3 gün
önce eĢinin ailesine “kızınız kayıp" Ģeklinde bilgi verdiği belirtildi. Aile, bunun üzerine
komĢularla beraber Dilan Doğan'ı aramaya baĢladı. Aramalar devam ederken Selçuk Doğan,
dün saat 16.00 sıralarında Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğüne giderek eĢini öldürdüğünü
söyledi. Ġlk ifadesinde suçunu itiraf eden Doğan, eĢinin cenazesini ilçeye 35 kilometre
uzaklıktaki BulakbaĢı köyü yakınlarına gömdüğünü bildirdi. Bunun üzerine bugün
Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yoğun güvenlik önlemleri altında Selçuk Doğan, çelik
yelek giydirilerek yer göstermeye götürüldü. Cenazeyi gömdüğü yeri hatırlamadığını iddia
eden Selçuk Doğan, güvenlik önlemleri altında Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Arama
çalıĢmalarına katılan Dilan'ın dayısı Ali Oruç, olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
(22.06.2013/DĠHA)
*KahramanmaraĢ'ın Elbistan ilçesinde bir kiĢi, tartıĢtığı eĢinin burnunu kesti. Saat 01.00
sıralarında PınarbaĢı Mahallesi'nde ikamet eden sağlık memuru Ġlkay Ç. (28) ile eĢi ġuayip Ç.
arasında, ailevi sebeplerden dolayı tartıĢma çıktı. TartıĢmanın kavgaya dönüĢmesiyle ġuayip
Ç., eĢinin burnunun bir kısmını kesici bir cisimle kesti. Olay sonrası Elbistan Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tedavi altına alındı. (26.06.2013/KentHaber)
*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, yüksekten düĢerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden
kadının, birlikte yaĢadığı kiĢi tarafından balkondan atıldığı iddia edildi. Turgut Özal Bulvarı
314. Sokak'taki Ekbay Sitesi'nde oturan G.S. ile birlikte yaĢadığı 3 çocuk annesi Güldane
Koçak arasında çıkan tartıĢmanın kavgaya dönüĢtüğü belirtildi. G.S'nin kavga sırasında
balkona çıkan Koçak'ı iterek, balkondan attığı iddia edildi. Kadının düĢtüğünü gören
yurttaĢların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, Koçak'a
müdahale etti. Koçak, sağlık ekiplerine olayın intihar olmadığını, birlikte yaĢadığı G.S.
tarafından balkondan atıldığını söyledi. Sağlık ekibinin durumu bildirmesi üzerine G.S.
gözaltına alındı. Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak ise tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. (28.06.2013/DĠHA / KentHaber)
*04.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran E.K. Ģu beyanlarda bulundu: “Kayınbabam
olan, Mehmet Sait Kurtarıcı, evliliğim süresince sürekli olarak beni taciz ediyordu. Bende
dayanamayarak bu durumu eşimle paylaştım. Bunun üzerine, eşim kayınbabamla aynı
ortamda bulunmamam gerektiğini söyledi. Bende elimden geldiği kadarıyla aynı ortamda
bulunmuyordum. Bu olayın üzerinden çok az zaman geçtikten sonra ve daha sonra
öğrendiğim kadarıyla eşim kendi babasını öldürttüğünü öğrendim. Şuan dosyası Yargıtay
aşamasındadır. Ben son duruşmada eşimin babasını neden öldürttüğünü mahkemeye
sunduğum dilekçe ile belirtmiştim. Şuan itibariyle eşim cezaevinde olduğu için ben ise
kayınpederimin adına kayıtlı olan evde oturuyorum. Ailem bana sahip çıkmamakta, 3
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çocuğum olduğu için de kadın sığınma evine gitmek istemiyorum. Kayınlarım da oturduğum
binada oturmaktalar ve kendileri tarafından sürekli tehdit edilmekteyim. “Gidip mahkemeye
sunduğum dilekçeyi geri çekeceksin. Yoksa seni öldürürüz.” Demektedirler. Can güvenliğim
yoktur. Her an öldürülmekten korkuyorum. Tüm bu nedenlerden dolayı tarafıma koruma
tahsis edilmesini talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*Batman'ın YeĢiltepe Mahallesi'nde 14 Temmuz‟da, henüz belirlenemeyen bir nedenden
dolayı Y.A isimli kiĢi tartıĢtığı eĢi H.A'yı bıçaklayarak öldürdü. Batman Emniyet Müdürlüğü
Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalanan Y.A. tutuklanarak, Batman
Cezaevi'ne gönderildi. (17.07.2013 / DĠHA)
*ġırnak'ın Ġsmet PaĢa Mahallesi'nde Hülya Ürün adlı kadın, eĢi Ömer Ürün tarafından 18 ayrı
yerinden bıçaklanarak katledildi. EĢi tarafından sürekli darp edilen ve ölümle tehdit edilen
Ürün‟ün, birkaç ay önce bir sığınma evinde kaldığı ve ailelerin araya girmesiyle eĢiyle tekrar
biraraya geldiği öğrenildi. Ömer Ürün'ün eĢini 18 yerinden bıçaklayıp katlettikten sonra,
kendisini de 11 yerinden bıçakladığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan Ürün'ün tedavi edildikten
sonra gözaltına alındığı öğrenildi. (19.07.2013 / Sabah.com.tr)
*KahramanmaraĢ‟ın Pazarcık ilçesinde, cinnet getirdiği öne sürülen 70 yaĢındaki ÖkkeĢ
KülhaĢ, bayram namazından döndükten sonra evde bulunan 65 yaĢındaki eĢi Zeynep KülhaĢ
ile aynı zamanda akrabası olan 70 yaĢındaki kayınbiraderi Mehmet Ali ġenyurt ve onun oğlu
16 yaĢındaki Bilal ġenyurt‟un baĢlarına tabancayla ateĢ etti. Zeynep KülhaĢ ile Mehmet Ali
ġenyurt olay yerinde yaĢamını yitirirken, ağır yaralı Bilal ġenyurt Necip Fazıl ġehir
Hastanesi‟ne kaldırıldı. (09.08.2013 / Milliyet.com.tr)
*Erzincan'ın Yunus Emre Mahallesi'nde Naim Aydın isimli kiĢi, 3 yıllık eĢi Eda Aydın'ın
kafasını yere vurarak katletti. 12 Ağustos‟ta akĢam saatlerinde meydana geldiği iddia edilen
cinayet öncesinde, Naim Aydın 3 yıllık eĢi Eda Aydın ile tartıĢmaya baĢladı. TartıĢma
kavgaya dönüĢünce Aydın, eĢinin kafasını yere vurarak öldürdü. Aydın, polis tarafından
gözaltına alındı. (13.08.2013 / DHA / Milliyet.com.tr / Cnnturk.com)
*Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Gürsel Caddesi'nde oturan Canan T. isimli
bir kadın, inĢaat iĢçisi olan Vedat T. tarafından katledildi. Vedat T., EĢi Canan T.'yi ekmek
bıçağıyla 8 yerinden bıçakladı. Canan T.'nin çığlıklarını duyan komĢuları hemen polise haber
verdi. Olay yerine gelen polis, eĢini bıçaklayan Vedat T.'yi gözaltına aldı. Bölgeye gelen 112
Acil Servis ekipleri, Canan T.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ancak sağlık ekipleri tarafından
yapılan tüm müdahalelere rağmen Canan T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (15.09.2013 /
Sabah.com.tr / Cumhuriyet.com.tr / Showhaber.com)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Sağlık köyünde 2 yıl önce "akli dengesi yok" denilerek
rapor verildiği iddia edilen Zeki Tanvar, 22 Eylül‟de akĢam saatlerinde kendisine ait olduğu
belirtilen silah ile eĢinin amcasının oğlu Ramazan Keskin'i (50), daha sonra ise evine giderek
eĢi Amine Tanvar'ı kurĢun yağmuruna tuttu. Keskin olay yerinde yaĢamını yitirirken,
vücuduna isabet eden 5 kurĢun ile ağır yaralanan AmineTanvar, ilk önce Dr. Yusuf Azizoğlu
Silvan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından
Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen tedavi altına
alındığı belirtildi. (23.09.2013 / ĠHA / Ozgur-gundem.com)
*23.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Kenan KarakuĢ, Ģu beyanlarda bulundu:
“Kardeşim olan Canan Tanış, 1997 yılında daha 15 yaşındayken Vedat Tanış‟la evlendi. Bu

ĠHD DĠYARBAKIR ġUBESĠ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2013 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġĠDDET RAPORU

evliliklerinden 4 çocukları oldu. En büyüğü 15 yaşında, en küçüğü 3 yaşındadır. Son
dönemlerde şiddetli bir geçimsizlik ve huzursuzluk yaşanmaktaydı. Biz aile olarak bu evliliğin
bitmemesi ve yaşantılarına düzeyli bir şekilde devam etmeleri için uğraşıyorduk. Eniştem özel
bir firmada TOKİ inşaatında çalışıyordu. Maddi olarak yetersiz olduklarından kız kardeşim
de AVM firmasında ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya başladı. Eniştem eve
geldiğinde hep bir bahane yaratarak tartışma yaşamaktaydı. En son eve geldiğinde kız
kardeşimin çocuklarıyla ilgilenmediğini iddia ederek yine tartışma yaratmış bu tartışma kız
kardeşimin ölümüne sebep olmuştur. Kardeşim Canan‟ın canına kastederek ölmesine sebep
olan eniştemden davacı ve şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
(ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*26.09.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan E.A., Ģu beyanlarda bulundu. “2007
yılında V.A. ile evlendim. Bir erkek çocuğum oldu. Halen resmi nikahlıyım. Ancak 2 yıldır
ondan ayrı yaşıyorum. 24 saat alkol alıyordu, eve erkek getiriyordu, evin ihtiyaçlarını
karşılamıyordu. Bu yüzden İstanbul dan Siirt‟te kaçtım. Boşanma davası açtım ancak kabul
etmediği için boşanamadım. Beni devamlı rahatsız ediyor. Koruma talep ettim. Ailemin
yanında 2 kez bana saldırdı. En son saldırısında beni rehin aldı ve pompalı tüfekle kolumdan
yaralandım. Korumaları aradığım halde kimseye ulaşamadım. Poliste müdahalede yetersiz
kaldı. Şuan cezaevinde. Koruma altında olduğum halde kaç defa saldırya uğradım, can
güvenliğim tehdit altındadır. Oğlumla birlikte yaşıyorum, şubenizden yardım talebinde
bulunuyorum” (ĠHD Siirt ġubesi)
*Elazığ AbdullahpaĢa Mahallesi Batı Sitesi'nde bulunan kayınpederinin evine gelen ve Van
Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ġube Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Selim
Meral, burada kendisinden bir süre önce ayrılan eĢi Zeliha Meral‟i, kaynanası Ayten Sönmez
ve kayınpederi Bayram Sönmez‟i, yaĢanan tartıĢmanın ardından üzerinde bulunan zimmetli
silahla vurdu. Ayten Sonmez olay yerinde, Zeliha Meral ve Bayram Sönmez ise kaldırıldığı
hastanede yaĢamını yitirdi. (28.09.2013 / DHA / Milliyet.com.tr / Zaman.com.tr)
*Antep‟in Nurdağı Ġlçesi‟nde yaĢayan 86 yaĢındaki Elif Gül, oğlu tarafından boğazı kesilmiĢ
halde bulundu. Gül‟ün oğlu Mustafa Gül sabah saatlerinde, köydeki çiftlik evde yaĢayan
annesi Elif Gül‟ü ziyarete gitti. Eve girdiğinde annesini kanlar içerisinde boğazı kesilmiĢ
halde buldu. Jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Elif Gül, yapılan müdahaleye
rağmen kurtarılamadı. (10.10.2013 / DHA / Milliyet.com.tr)
*Diyarbakır'ın Bağlar Merkez Ġlçesi Mevlana Halit Mahallesi‟nde, 22 yaĢındaki Selamattin
AteĢal adlı uyuĢturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen bir genç, anne ve ablasının baĢına silahla
ateĢ ederek katletti. AteĢal, babasını ise ağır yaraladı. Emek Caddesi üzerinde 702. sokakta
bulunan terzi dükkanına girerek bayram nedeniyle aldıkları sipariĢleri hazırlayan 50 yaĢındaki
annesi Bedia ile 26 yaĢındaki abla Tevrat AteĢal'ı baĢından vurdu. 51 yaĢındaki babası
Alaattin AteĢal'ı ise silahın kabzası ile ağır yaralayan AteĢal olay yerinden kaçtı. Anne ve abla
olay yerinde yaĢamını yitirirken, baba ise ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'ne kaldırıldı. (12.10.2013 / DĠHA)
*ġırnak'ın Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde ikamet eden Emine Üçkaç (21) isimli genç kadın,
evinde eĢinin silahlı saldırısına uğradı. Genç kadının komĢularının sağlık ekiplerine haber
vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, genç kadını yatağında 6 kurĢunla vurulmuĢ halde
buldu. Emine Üçkaç'ın öldürüldüğü haberi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, genç
kadının eĢi Mansur Üçkaç'ı cinayeti iĢlediği silahla birlikte gözaltına aldı. Emine Üçkaç'ın
cenazesi Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (22.10.2013 / DĠHA)
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*Van'ın Saray ilçesinde Sedat B. (30) adlı yurttaĢ, eĢi Deniz B. (28) ile tartıĢtıktan sonra
intihar etti. Çocuğunun intihar ettiğini duyan baba M.B. pompalı tüfekle gelinini vurarak
katletti. Sedat B'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken,
Deniz B'nin cenazesi ise savcının yapacağı incelemenin ardından Özalp Devlet Hastanesi
morguna kaldırılacağı öğrenildi. Gelinini vurduktan sonra kaçan M.B. isimli yurttaĢın
yakalanması için polisin çalıĢma baĢlattığı bildirildi. (29.10.2013 / DĠHA)
TOPLUMSAL ALANDA ġĠDDETE UĞRAYAN KADINLAR
*Hakkari Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vedat ġafak Yamı,
Y.K. ve S.Y. isimli iki öğrenciyi taciz ettiği ve dini inançlarına hakaret ettiği gerekçesiyle
görevinden alındı. Edinilen bilgilere göre, Hakkari Üniversitesinde okuyan Y.K. ve S.Y. adlı
kadın öğrenciler, 3 Aralık 2012 tarihinde Hakkari Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vedat ġafak Yamı'ın taciz ve hakaretlerine maruz kaldı. Yamı'nın
odasında yaĢanan olay hakkında üniversite yönetimi ilk önceleri soruĢturma baĢlatmazken,
yaĢanan tepkiler üzerine açılan soruĢturma kapsamında Yamı'yı görevden aldı. Olaydan sonra
yönetime dilekçe ile baĢvuran iki öğrenci, “Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Vedat ġafak Yamı, 3 Aralık 2012 günü bizi odasına çağırdı. Bize nereli olduğumuzu
sorduğunda ben de Tuncelili olduğumu belirttim. Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Vedat ġafak Yamı, 'Aleviler sünnet oluyor mu? Hatta bayanlar da sünnet olmalı' Ģeklinde
bize hakarette bulundu. Odada adeta bizi taciz etti. Bizler Yamı hakkında soruĢturma
baĢlatılarak cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. (07.01.2013/DĠHA)
*Adıyaman'ın Narlı Kuyu sitelerinin güneyinde bulunan Kent Orman Bölgesi'nde Zeliha
Çakılkaya (18) isimli genç bir kadına ait cenaze bulundu. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri
yaptıkları incelemenin ardından, Çalıkaya‟nın, biri kalbine olmak üzere 5 bıçak darbesi ile
öldürüldüğünü tespit etti. Olaya iliĢkin soruĢturma baĢlatıldı. Polis ekipleri soruĢturma
kapsamında, bir tekstil fabrikasında iĢçi olarak çalıĢan ve sabah evden „iĢe gidiyorum‟ diye
çıkan genç kızı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Mehmet ġükrü Özbilgin isimli
kiĢiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulaması tamamlanan cinayet zanlısı geniĢ güvenlik
önlemleri altında adli makamlara sevk edildi.Olayla ilgili soruĢturma sürdürülüyor.
(04.02.2013 / Ozgur-gundem.com / Kenthaber.com / Takvim.com.tr)
*Diyarbakır‟ın Bismil ilçesinde, 50 yaĢındaki Refik Ö., Dicle Mahallesi 107‟inci sokak
üzerindeki evinin önünde park halinde bir otomobil gördü. Daha sonra evine giren Refik
Ö.,KalaĢnikof tüfeğini aldıktan sonra otomobilin yanına giderek içerisinde bulunan Mehmet
IĢık‟ı tarayarak öldürdü. Refik Ö., daha sonra döndüğü evde bulunan gelini 1 çocuk annesi
Meltem Ö.‟yü de aynı silahla öldürdükten sonra emniyete gidip teslim oldu. Kayınpederi
tarafından öldürülen Meltem Ö‟nün Adana‟da halasının oğluyla evliyken, evini terk edip
Mehmet IĢık ile yaĢamaya baĢladığı iddia edildi. Bunun üzerine kayınpeder Refik Ö.‟nün, 6
aylık torununu Adana‟dan alıp Bismil‟e getirdiği, gelininin de çocuğunu almak için ilçeye
geldiği belirtildi. Öldürülen 2 kiĢinin cesetleri otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp
Kurumu‟na gönderildi. (08.02.2013 / DHA / Milliyet.com.tr)
*25.02.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran M.Ç. Ģu beyanlarda bulundu: “Evli olduğum
kişi ile yaklaşık 2 yıl önce ayrıldık. Resmi olarak 2 ay önce boşanmam gerçekleşti. Yaklaşık
1,5 yıldır Asım Sayacı, adli kişi ile arkadaşlık kurmaya başladık. Ben ailemle yaşıyorum. Ben
Asım‟ı adliyede kâtip olarak biliyordum. Biz evleneceğimiz konusunda sürekli konuşuyorduk.
Benimle evleneceğini söyledi. Evleneceğimizden dolayı bende rahat davrandım ve birliktelik
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yaşadık. Ocak ayında hamile olduğumu öğrendim. Asım‟a söyleyince çok sinirlendi ve çocuğu
aldırmam için beni tehdit etti. Aldırmayacağımı söyleyince de beni dövdü ve aileme
söylemekle tehdit etti. Sonra evleneceğimizi söyleyince 21 Şubat tarihinde Özel Dünya Doğum
Hastanesinde çocuğu aldırdım. Çocuğu aldıracağım zaman hastanede onunda imzası alındı.
Çocuğu aldırmadan önce 13 Şubat tarihinde rahatsızlanıp hastanede yattım. Hastanede
yattığım zaman bile gelip beni tehdit etti ve boğazımı sıktı, hakaret edip, şiddet uyguladı.
Ayrıca ben Asım‟ı adliyede kâtip olarak biliyordum. Ancak kâtip değil de, bir hâkim koruması
olarak çalışan bir polis olduğunu öğrendim. Beni tehdit ederken adliyede çok güçlü olduğunu
ve hiçbir şey yapamayacağımı söyledi. Hâkim İbrahim Özbek‟i koruması olarak yanında
görev yapmaktadır. Bana yapılan haksızlığı kabul etmiyorum. Bu konuda sizden hukuki
yardım talep ediyorum.” (ĠHD Diyarbakır ġubesi)
*KahramanmaraĢ‟ın AfĢin ilçesinde faaliyet gösteren bir iĢyerinin tuvaletinde gizli kamera
çekimleri ortaya çıktı. Kamera kayıtları ise iĢyerinde çalıĢan kadınlar tarafından tesadüfen
bulundu. Kamera kayıtlarının fark edilmesiyle birlikte iĢyerinde çalıĢan kadınlar durumu
aileleriyle paylaĢtı. Bunun üzerine harekete geçen Suat GümüĢ, 9 yıldır eĢinin aynı iĢyerinde
çalıĢtığını ifade ederek, yaĢanan bu tablo karĢısında iĢyeri sahibi hakkında savcılığa suç
duyurusunda bulundu. EĢi ile birlikte 2 bayanın daha iĢyerinde uzun zamandır çalıĢtığını iddia
eden Suat GümüĢ, yaĢanan bu çirkin olay karĢısında, yetkililerin suçluları cezalandırmasını
istedi. (17.03.2013 / KentHaber)
*MuĢ‟ta öğretmenlik yapan P.B., Ceylan AVM‟de iki kiĢinin saldırısına uğradı. Öğretmen
P.B., bir kadın öğretmen arkadaĢıyla Ceylan AVM‟ye girdi. AlıĢveriĢ merkezinde birinci
kattan yukarı çıkarken, merdivenlerden aĢağı inmekte olan iki kiĢinin kadın öğretmenlere
dirsek vurması nedeniyle, P.B. buna tepki gösterdiği, kısa tartıĢmanın ardından iki kiĢi P.B. ve
arkadaĢına saldırdı. P.B.‟nin arkadaĢını duvara iten Ģahıslar, P.B.‟yi saçından tutarak
merdivenlerden aĢağı yuvarladı. Daha sonra P.B., yerdeyken tekmelemeye baĢlayan Ģahıslar,
P.B.‟yi kötü Ģekilde yaraladı. Sesler üzerine olay yerine gelen alıĢveriĢ merkezindeki aktar
duruma müdahale etti. Aynı esnada yerde yatan P.B.‟nin bağırması üzerine olay yerine gelen
alıĢveriĢ merkezindeki güvenlik personeli, darp eden kiĢileri değil de, P.B. ve arkadaĢını
uyararak bağırmamalarını söyledi. BaĢından yaralanan P.B., daha sonra hastaneye götürüldü.
Hastanede yapılan ilk müdahalesi sonrasında P.B.‟ye 7 günlük iĢ göremez raporu verildi. P.B.
bunun kabul edilemez bir durum olduğunu, olaydan sonra yanlarına gelen güvenlik
görevlisinin kendilerine yönelik hareketinin de kabul edilemez olduğunu belirterek, karakolda
kamera kayıtlarını izlediklerini ve kayıtlardan Ģahısların eĢkalini belirlediklerini belirterek,
Ģikayetçi olduğunu ve konunun adli mercilere intikal ettiğini söyledi. (30.05.2013/MuĢ Ovası
Gazetesi)
*Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaĢındaki AyĢe Y.‟nin cenazesi toprağa
verilmek üzere Antep‟e getirildi. Cenazenin morga konulmasının ardından yakınlarını taĢıyan
otobüs mezarlığa geldi. Bu sırada kazada hayatını kaybeden AyĢe Y.'nin kardeĢi Emrah Y.
cinnet geçirerek otobüsten inenlere saldırdı. Emrah Y.‟nin saldırısında yaralanan
annesi ġemsey Y. (67), anneannesi AyĢe D. (90) ile akrabaları Fatma A. (44), Neslihan T.
(29), Sabiha Y. (53), Nermin B. (41), Zeynep K. (60), Zeynep A. (22) ve Hatice Ç.‟yi
(54) ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedavisine baĢlanan yaralılardan
Ģüphelinin annesi ġemsey Y., AyĢe D., Fatma A. ve Neslihan T. kurtarılamayarak yaĢamını
yitirdi. (03.07.2013 / Milliyet.com.tr / Hurriyet.com.tr)
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*Elazığ‟ın Sivrice ilçesinde yalnız yaĢayan H.K. (80) isimli kadının evine dün giden E.Ç.
(26) isimli kiĢi, iddiaya göre kadını zorla evin kömürlüğüne götürerek tecavüz etti. Olaydan
sonra polise gidip kendisine komĢusunun tecavüz ettiğini belirterek Ģikâyetçi olması üzerine,
E.Ç., gözaltına aldı. Polisteki soruĢturmasının ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece
tutuklanarak cezaevine konuldu. (09.07.2013 / DHA / Cumhuriyet.com.tr / Evrensel.net)
*Urfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde oturan 45 yaĢındaki Ġsmail Güzel, sabah saatlerinde polise
haber vererek eĢi Halime Güzel'in (33) gece eve giren hırsızlar tarafından öldürüldüğünü iddia
etti. Güzel'in baĢının vücudundan ayrıldığı olay hakkında polis soruĢturma baĢlatırken, Ġsmail
Güzel'in 4 kez imam nikahı ile evlendiği ve Halime Güzel'in 4'üncü eĢi olduğu öğrenildi.
YaĢanan cinayetle ilgili Ġsmail Güzel gözaltına alınmazken, Halime Güzel'in cenazesi
Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. (06.07.2013 / Ozgurgundem.com / Takvim.com.tr)
*29.07.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuran Gönül Fidancan, Ģu beyanlarda bulundu: “Biz
Dicle ilçesine bağlı Tekevler köyünde ikamet ediyoruz. 21.07.2013 tarihinde saat 18:10
sıralarında amcam Selahattin, Muhittin, Mehmet Nuri, halamın oğlu Ali, dedem
Abdurrahman ve nenem Delal hepsi birlikte bize saldırdılar. Babam işte, annem de yeni
ameliyat olduğu için Diyarbakır‟daydı. Hepimizi darp ettiler. Hayvanlarımız tarlalardaki
ürünleri yediği için bahane ederek bize saldırdılar. Bir gün önce babam zararı neyse öderim
dedi. Bir gün öncede kardeşlerim Dilan ve Özlem‟i de hortumumuz tarlalarından geçtiği için
onları darp ettiler. Ortak bir su kuyusu açmış, birlikte kullanıyorduk. Kuyudan su almamızı
istemiyorlardı. Bu nedenlerden kaynaklı hepimize saldırdılar en ağır darbeyi büyük olan
ablam Emine aldı. Evimiz karakola sadece 2-3 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen
aradığımız halde gelmediler. Biz de evde bulunan ruhsatlı silahla korkutmak amaçlı bir el
havaya ateş açtık. Ancak buda onları durdurmadı. Bizi darp etmeye devam ettiler. Daha
sonra karakol komutanı amcamı kendi minibüsüyle olay yerine getirdi. Amcam karakol
komutanının kızını kendi servis aracıyla okula bıraktığı için o bize saldırma gücünü karakol
komutanından alıyor. Biz köyü terk etmek zorunda kaldık. Babamı açıkça ölümle tehdit ettiler.
Biz ailece onlardan davacıyız. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” (ĠHD
Diyarbakır ġubesi)
*Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Batıkent sitelerinde bulunan 10 No'lu Sağlık Merkezi'nde
çalıĢan ġeyhmus Yıldız (63) adlı hizmetli, sabah mesainin baĢlaması sonrası bilinmeyen bir
nedenle merkezde hemĢire olarak görevli olan Özlem Görükmez'i (30) silahla vurdu.
Saldırgan Yıldız, olay sonrası merkezden kaçarken, hemĢire Görükmez, çalıĢma arkadaĢları
tarafından çağrılan ambulansla hemen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kaldırılarak tedavi
altına alındı. Saldırgan Yıldız, buradaki saldırının ardından yeni bir saldırı daha gerçekleĢtirdi.
Aynı ilçede bulunan 6 No'lu Noter'e giderek buradaki görevlilere silahlı saldırıda bulunan
saldırgan, noterde çalıĢan Özlem Akdağ isimli katibi kurĢunladı. Akdağ olay yerinde yaĢamını
yitirdi. Saldırgan Yıldız, buradaki ikinci saldırısının ardından taĢıdığı silahı kendi kafasına
dayayarak intihar etti. (21.08.2013 / Radikal.com.tr / Haberturk.com / Milliyet.com.tr)
NOT: Tabancayla baĢından yaralanan hemĢire Özlem Gözükmez (30), olaydan 2 gün (23
Ağustos 2013) sonra tedavi gördüğü hastanede yaĢamını yitirdi.
*Mardin merkez Kötek Mahallesi'nde bulunan Mardin Kapalı Cezaevi önünde maskeli iki
kiĢinin gerçekleĢen silahlı saldırıda, 2‟si kadın 3‟ü çocuk 5 kiĢi yaĢamını yitirdi. Saldırıda
yaĢamını yitirenlerin isimlerinin AyĢe Süer (45), Emine Ġpek (24) ve onun çocukları Mirza
Ġpek (4), Narin Ġpek (11) ve Süleyman Ġpek (5) olduğu öğrenildi. Saldırganlar olaya yerinden
uzaklaĢırken, olayla ilgili baĢlatılan soruĢturmada saldırının nedeni iki aile arasındaki kan
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davasından kaynaklandığı belirtildi.
Haberturk.com)

(20.09.2013 / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr /

*Malatya‟da Özalper Mahallesinde bir adreste ağır yaralanan bir kadın olduğu Ģeklindeki
ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekipleri, hasta yakınlarının sözlü ve fiziki
saldırısına uğradı. Ġsmi öğrenilemeyen hasta yakını genç, ambulans Ģoförüne saldırarak
döverken, ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi kadını da ölümle tehdit ettiği iddia edildi.
Sağlık görevlisi BüĢra Bülbül, yaralı kadın yerine baĢka bir kadının ambulansa bindirilmeye
çalıĢan kiĢiler itiraz etmeye çalıĢırken, tehdit ve saldırıya uğradıklarını belirtti. Bülbül
“Ambulansa zorla binenler bize sürekli küfür ettiler. Ambulans tekmelendi. Asıl hastayı
alamadık. Bizden habersiz olarak ambulansa konan kadın, diğer kadını döven tarafın
annesiydi. Ambulansla kadını hastaneye getirirken, hem kadın ve hem de oğlu bizi sürekli
ölümle tehdit etti. Hastane önünde kadının oğlu, Ģoföre saldırarak vurdu. Hastane içinde rapor
almak isteğimiz esnada bize saldıran Ģahıs rahatlıkla hastane içinde dolaĢtı ve yanında polis
yoktu. Polis bize saldıran Ģahıs ile bizi hastanede aynı ortamda bulundurdu ve sözlü tacize
uğradık.” Ģeklinde konuĢtu. (10.10.2013 / DHA / Milliyet.com.tr)
*Batman'ın Sağlık Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 1901. Sokak'ta Gülbeyaz
Özcan adlı genç kadın eski niĢanlısı Kerim BaĢbuğ tarafından silahla vurularak katledildi.
Olay yerinden 50 metre uzaklaĢan BaĢbuğ, bu defa kendi baĢına silahla ateĢ etti. Özcan olay
yerinde yaĢamını yitirdi. Ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi
altına alınan BaĢbuğ'un yapılan müdahalelere rağmen yaĢamını yitirdiği öğrenildi.
(12.10.2013 / DĠHA)
*Bitlis'in Tatvan ilçesinde Sadullah Gencer BiliĢim Anadolu Teknik Lisesi ve Endüstri
Meslek Lisesi'nde kadın öğrencilerin bulunduğu pansiyona, okul müdürünün gece yarısından
sonra girip yoklama yaptığı, odaları dolaĢtığı, kadın öğrencilerin odalarına habersiz girdiği
iddia edildi. Konu ile ilgili konuĢan öğrenciler, okul müdürü C.U'nun gece geç saatlerde farklı
okullardan kadın öğrencilerin kaldığı pansiyonda, odalara geliĢigüzel girdiğini, koridorlarda
banyodan çıkan öğrenciyle karĢılaĢtığını, odalara girip öğrencilerle sohbet ettiğini, zaman
zaman öğrencileri odasına sohbet etmeye çağırdığını iddia etti. Durumdan rahatsız olduklarını
dile getiren öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından durumun defalarca yetkililere
iletildiğini; ancak herhangi bir Ģey yapılmadığını belirtti. (24.10.2013 / DĠHA)

KADIN ĠNTĠHARLARI
*1 Ocak günü Diyarbakır'ın Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi'nde 16 yaĢındaki Zehra Çelik isimli
genç kadının evde bulunan tabancayla intihar ettiği iddia edildi. (03.01.2013/DĠHA)
*Bitlis'in Güroymak (NorĢin) ilçesine bağlı Girne Mahallesi'nde ikamet eden Nazan Durak
(26) adlı kadının sabah saatlerinde babasına ait ruhsatlı silahla kafasına ateĢ ederek intihar
ettiği iddia edildi. Olay yerinde yaĢamını yitirdiği belirtilen Durak'ın cenazesi, otopsi için
Bitlis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durak'ın niĢanlı olduğu öğrenildi. (12.01.2013/DĠHA)
*Van‟ın ġabaniye Mahallesi‟nde ikamet eden Vestel Kız Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencisi S.A.
(16) adlı genç kadının dün akĢam saatlerinde evde kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.
(21.01.2013/DĠHA)
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Van‟da geçtiğimiz günlerde 2,5 aylık hamile olduğu belirtilen F.Y (22) adlı kadının Van
Kalesi'nden atlayarak intihar giriĢiminde bulunduğu iddia edildi. F.Y., yaralı olarak Van
Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟ne kaldırıldı. (21.01.2013/DĠHA)
*Van‟da bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) okuyan ve soyadı öğrenilemeyen B.
isimli genç kadının intihar giriĢiminde bulunduğu iddia edildi. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı
Kız Öğrenci Yurdu'nun 5'inci katından atladığı belirtilen genç kadının kampusta bulunan
Dursun OdabaĢı Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı bildirildi. (01.02.2013 / DĠHA / Wanhaber.com)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesine bağlı Derecik (Rûbarok) beldesinde bulunan Koçyiğit
köyünde ikamet eden Naime ErdaĢ (30) isimli kadının intihar ettiği iddia edildi. 2 çocuk
annesi olan ErdaĢ'ın ailesinin rızası olmadan evlendiği öğrenildi. Evinin tavanına astığı ip ile
intihar ettiği belirtilen ErdaĢ'ın cenazesi, otopsi için ġemdinli Devlet Hastanesi'ne
kaldırıldı. (03.02.2013 / DHA / Birgun.net / Stargazete.com)
*Van‟da bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi‟nde (YYÜ) 02.02.2013 tarihinde akĢam
saatlerinde N.K. isimli bir kadın öğrenci bileklerini keserek intihar giriĢiminde bulundu.
(03.02.2013 / DĠHA / Ozgur-gundem.com)
*Batman'ın GercüĢ ilçesine bağlı Serin (Xirbê Mercê) köyünde 22 yaĢındaki Cemile KardaĢ
isimli kadın sabah saatlerinde evlerinin ahırına kendini iple asarak intihar ettiği iddia edildi.
Ahırda asılı olarak bulunan KardaĢ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet
Hastanesi'ne götürüldü. (14.02.2013 / Ozgur-gundem.com / Batmanmedya.com)
*Erzincan‟da, çocuklarının mahkeme kararı ile ellerinden alınarak yuvaya yerleĢtirilmesine
kızan Alev ile Ġsmail Akar çifti 4 katlı binaya çıkarak intihar giriĢiminde bulundu. Çiftin
yaklaĢık 3 saat süren eylemi çocukların Erzurum‟dan yola çıkartılmasının ardından sona erdi.
(18.02.2013 / DHA / Milliyet.com.tr)
*Hakkari‟nin Merkeze bağlı Kırıkdağ Köyünde yaĢayan Berivan Adıyaman isimli 17
yaĢındaki genç kadın, ağaca astığı iple kendini asarak intihar ettiği belirtildi. Yakınları
tarafından ağaca asılı halde bulunan Adıyaman, götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamadı. (02.03.2013 / DHA/ Bugun.com.tr)
*ġınak'ın Ġdil ilçesine bağlı Tepecik (Zevik) köyünde ikamet eden Nezihe Oktan (19) adlı
genç kadının evin tavanına astığı iple intihar ettiği iddia edildi. Köy minibüsü ile Nusaybin'e
getirilen cenaze buradan belediyenin tahsis ettiği ambulansla otopsi yapılması amacıyla
Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (03.03.2013 / Ozgur-gundem.com
/
Cizrepostasi.com)
*Batman'ın Sason ilçesine bağlı Koçkaya (HêĢtêr) köyünde ailesi tarafından berdel usulü ile
evlendirilmek istenen Y.O. (17) adlı genç kadının intihar giriĢiminde bulunduğu ileri sürüldü.
Ailesinin korucu olduğu belirtilen Y.O.'nun kaleĢnikof silahla kendini vurduğu ve ağır yaralı
olarak kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına
alındığı kaydedildi. Y.O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. (08.03.2013 / DĠHA /
Ozgur-gundem.com )
*Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı FareĢk köyünde dün sabah saatlerinde evli 2 çocuk annesi
ve 4 aylık hamile olan Gülcan Yurt'un (29) intihar ettiği iddia edildi. KomĢuları, 3 yaĢındaki
çocuğun ağlama sesini duyunca Yurt'un evine girdi. Yurt'u evde göremeyen komĢular, genç
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kadının cansız bedenini evin ahırında asılı halde buldu. Olay yeri incelemenin ardından
Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülcan Yurt'un cenazesi otopsi iĢlemlerinin
ardından köyünde toprağa verildi. (28.03.2013 / DĠHA / Evrensel.net)
*Van‟ın ErciĢ ilçesine bağlı Ekinciler (Sêvek) köyünde 3 çocuk annesi Leyla Sala adlı
kadının, 8 Nisan tarihinde intihar giriĢiminde bulunduğu iddia edildi. Ailesi tarafından
evlerinin balkonunda tavana asılı halde bulunan genç kadın, ilk önce ErciĢ Devlet
Hastanesi'ne kaldırılmıĢ oradan da Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne sevk
edilmiĢti. Boynunda kırıklar oluĢtuğu öğrenilen ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tutulan kadın,
tedavi gördüğü hastanede yaĢamını yitirdi. (11.04.2013 / Ozgur-gundem.com)
*Urfa‟nın ViranĢehir ilçesinde bulunan Bahçelievler Mahallesi'nde Fatma A. Ġsimli kadın,
eĢinin ikinci kez evlenmek istemesi üzerine evinin balkonundan atlayarak intihar ettiği iddia
edildi. (Konu ile ilgili haber 2013 Mayıs ayında DĠHA / Birgun.net / ĠHA /
Hurriyet.com.tr isimli basın organlarında yayınlandı)
*ġırnak'ın Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde oturan 58 yaĢındaki Mumin Çakır isimli kadının
intihar ettiği iddia edildi. Sabah saatlerinde evinin boĢ bir odasında ip ile tavana asılı Ģekilde
bulunan Çakır'ın, psikolojik nedenlerden dolayı intihar ettiği ileri sürüldü. Çakır'ın cenazesi
Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruĢturma
baĢlattı. (08.05.2013 / DĠHA / Evrensel.net)
*Van‟ın Çaldıran ilçesine bağlı NurĢanlı köyünde ikamet eden ve 4 aylık niĢanlı olduğu
belirtilen AyĢe Akcan (21) adlı kadının intihar ettiği iddia edildi. Dün gece kendisini odada
astığı belirtilen Akcan‟ın, sabah saatlerinde ailesi tarafından fark edildiği belirtildi. Van
Dursun OdabaĢı Tıp Merkezi‟ne getirilen Akcan‟ın yaĢamını yitirdiği tespit edildi. Akcan‟ın
cenazesinin bugün köyde toprağa verileceği belirtilirken, cenaze törenine Van Belediyesi
Kadın Sorunlarını AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (VAKASUM) ile BDP Van Kadın
Meclisi üyelerini de katılacağı ifade edildi. (17.05.2013 / DĠHA)
*Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Tezekent (Tezekend) köyünde 25 Mayıs‟ta akĢam saatlerinde
evli ve 2 çocuk annesi Sevda Yardımcı (27) isimli kadının, evinin önünde pompalı tüfek ile
göğsüne ateĢ ederek intihar ettiği iddia edildi. EĢi Ġzmir'e çalıĢmaya gittiği için annesinin
evinde kaldığı belirtilen Yardımcı'nın, intihar sebebi ise öğrenilemedi. Ağır yaralanan
Yardımcı, kaldırıldığı Diyadin Devlet Hastanesi'nde yaĢamını yitirdi. Yardımcı'nın cenazesi
otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (26.05.2013 / DĠHA)
*Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yüksek (Kûlfa) Mahallesi'nde E.T (17) adlı genç kadının
pompalı tüfekle evinde intihar ettiği iddia edildi. Edinilen bilgilere göre Yüksek (Kûlfa)
Mahallesi'nde ikamet eden E.T. adlı genç kadının henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı
dün öğle saatlerinde intihar ettiği belirtildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen E.T.'nin
cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ve olayla ilgili
soruĢturma baĢlatıldığı kaydedildi. (03.06.2013/DĠHA)
*Siirt'in Çal Mahallesi'nde oturan N.Y. (20) isimli kadının, gece geç saatlerde uzun namlulu
silahı göğsüne dayayarak bir el ateĢ ettiği iddia edildi. Silah sesi ile uyanan N.Y'nin yakınları
olay yerine ambulans çağırdı. Gelen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç
kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (04.06.2013/DĠHA / DHA)
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*Siirt'in Alagül Mahallesi'nde oturan S.G. (29) isimli kadının ise ilaç alarak intihara teĢebbüs
ettiği öne sürüldü. Aldığı ilaçların etkisiyle baygınlık geçiren kadın, yakınları tarafından Siirt
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. MüĢahede altında tutulan kadının hayati tehlikesinin olmadığı
belirtildi. (04.06.2013/DĠHA / DHA)
*Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Belenoluk (HeĢet) köyünde ikamet eden Z.Ġ. isimli genç
kadının, evde aile bireylerinin olmadığı anda evin banyosuna astığı iple intihar ettiği iddia
edildi. Olayın duyulmasının ardından Belenoluk Jandarma Karakolu'na bağlı askerler evin
önünde önlem aldı. Z.Ġ'nin bir aylık evli olduğu öğrenildi. (06.06.2013/DĠHA /
SonDakikaHaberleri)
*Siir‟in Yeni Mahalle Ġsmail Fakirullah Caddesi'nde oturan C.Ö. (24) girdiği bunalım sonucu
bir kutu hap içerek intihara teĢebbüs etti. Ailesi tarafından 112 acil servise haber verilmesiyle
Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.Ö., tedavi altına alındı. C.Ö.'nün hayati tehlikesinin
bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (12.06.2013/ĠHA)
*Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan evli ve 2 çocuk
annesi hemĢire Neslihan Aktekin, belirlenemeyen nedenle intihar etti. Ġddiaya göre, dün
akĢam saatlerinde eĢinin telefonla aradığı hemĢire Aktekin'in telefonlara cevap vermemesi
üzerine, durum hastane yetkililerine bildirildi. Yapılan aramada, Neslihan Aktekin, hastanenin
kadınlar tuvaletinde ölü olarak bulundu. Aktekin'in yanında ilaç ve enjektör bulundu. HemĢire
Aktekin'in koluna enjekte ettiği bir ilaçla hayatına son verdiği belirlenirken, savcılık,
soruĢturma baĢlattı. (15.06.2013/DHA)
*Siirt‟in Çal Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi M.Y'nin (46) dün akĢam saatlerinde girdiği
bunalım sonucunda hap içerek intihara teĢebbüs ettiği ileri sürüldü. Yakınları tarafından Siirt
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Y, yapılan müdahalelerle hayata döndürülürken, yoğun
bakım ünitesine yatırılan hastanın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. (17.06.2013/ĠHA)
*Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Cevizbelen köyünde yaĢayan Bermal Gültekin'in (58), 30
Haziran‟da akĢam saatlerinde evinde silahla intihar ettiği belirtildi. Gültekin‟in cenazesinin,
Van Dursun OdabaĢı Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde yapılan otopsi iĢlemlerinin ardından
köylerinde toprağa verileceği belirtildi. (01.07.2013 / Ozgur-gundem.com /
Baskalenews.com)
*Mardin‟in Midyat ilçesinde iki kez zorla kaçırılarak tecavüze maruz kaldığı öğrenilen 20
yaĢındaki Nurcan F. isimli kadın, evinde av tüfeğiyle intihar etti. Ailesi ile birlikte, aralarında
korucu A.Ġ'nin de olduğu kiĢiler hakkında suç duyurusunda bulunmalarına rağmen, kimsenin
tutuklanmaması üzerine Nurcan F.‟nin intihar ettiği öne sürüldü. (04.07.2013 / Ozgurgundem.com / Yeniozgurpolitika.org)
*Ağrı'nın Patnos ilçesi 14 Nisan Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Latife Yıldız'ın (39) av tüfeği
ile intihar ederek yaĢamını yitirdiği iddi edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından
Yıldız'ın cenazesinin otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği
belirtildi. (04.08.2013 / Ozgur-gundem.com / Patnos.org)
Bingöl‟ün Karlıova Ġlçesine bağlı Cilligöl köyünde Evindar N. (18) isimli genç bir kadın, henüz
öğrenilemeyen bir nedenden dolayı boynuna bağladığı eĢarbıyla intihar etti. (05.08.2013 /
Bingolhaberler.com)
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*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde rahatsızlanarak Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne
kaldırılan 8 aylık hamile Sevda ġingül isimli kadın, hastanenin 2'nci katındaki odasından
atlayarak intihar etti. Olay sonucunda 22 yaĢındaki ġingül'ün, karnındaki bebeği ile birlikte
yaĢamını yitirdiği bildirildi. (10.08.2013 / Milliyet.com.tr / Ntvmsnbc.com)
*Van'ın Özalp ilçesine bağlı Dağdeviren (Kolo) köyünde amcasının evinde kalan Esra Abra
(18) isimli genç kadının bilinmeyen bir nedenden dolayı boğazına geçirdiği iple kendini
tavana asarak yaĢamına son verdiği iddia edildi. Evde bulunan akrabaları tarafından tavana
asılı bir Ģekilde bulunan Abra'nın cenazesi otopsi iĢlemi için Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (13.08.2013 / Yeniozgurpolitika.org)
*20.08.2013 tarihinde Ģubemize baĢvuruda bulunan Abdulkerim TaĢ, Ģu beyanlarda
bulundu: “17.08.2013 tarihinde kız kardeşim Gülsüm Çelik evinde tabanca ile vurulmak
suretiyle hayatını kaybetti. Bu olaya intihar dediler. Bizler intihar olabileceğine ihtimal
vermiyoruz. Kardeşim kocasıyla sorunlar yaşıyordu. Olay gününden önce de babamlardaydı.
Sonra araya ricacılar girdi, kardeşim evine gider gitmez bir saat sonra ölüm haberi geldi.
Derneğinizden konu ile ilgili hukuki yardım talebinde bulunuyorum” (ĠHD Urfa ġubesi)
*Van‟ın ErciĢ Ġlçesine bağlı Keklikova (Soskin) köyünde, evli ve 4 çocuk annesi olan Songül
IĢık‟ın, Bitlis‟in Adilcevaz ilçesine bağlı AĢağı Süphan (Sipana Jêr) köyünde bulunan baba
evine gittiği misafirlik sırasında yaĢanan bir tartıĢma sonrası bunalıma girerek intihar ettiği
iddia edildi. Baba evinde bulunan bir odada asılı vaziyette görülen IĢık‟ı fark eden ailesi
jandarmaya haber verirken, IĢık‟ın cenazesinin otopsi için Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma
hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. (20.10.2013 / DĠHA / Vanbulten.com)
*Bitlis'in Güroymak ilçesinde, 21 yaĢındaki Songül Türkoğlu adlı kadının kendisini eĢarp ile
evinin tavanına asarak intihar ettiği iddia edildi. Türkoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere
Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruĢturma baĢlatıldı. (21.10.2013 /
DĠHA)
Siirt merkeze bağlı Yeni Mahalle Hastane Caddesi'nde bulunan Sağlık Ġl Müdürlüğü
lojmanlarında ikamet eden E.Y. (19) adlı genç kadının, ikamet ettiği binanın 4'üncü katından
atlayarak intihar giriĢiminde bulunduğu iddia edildi. Olayı fark eden yurttaĢlar tarafından Siirt
Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan E.Y'nin ameliyata alındığı öğrenildi. (28.10.2013 /
DĠHA)
*Hakkari'nin ġemdinli ilçesine bağlı Konur köyünde 21 yaĢındaki Özlem ġen adlı genç
kadının, Geçici köy korucusu olan babası Mecit ġen'in silahıyla henüz bilinmeyen bir
nedenden dolayı odasında intihar ettiği ileri sürülürdü. Ailesi tarafından ġemdinli Devlet
Hastahanesi'ne kaldırılan ġen'in hastanede kalbinin durduğu ve yapılan tüm müdahalelere
rağmen yaĢamını yitirdiği kaydedildi. (29.10.2013 / DĠHA)
KUġKULU KADIN ÖLÜMLERĠ
*Batman'ın GercüĢ ilçesine bağlı Kozlu köyünde rahatsızlanan bir kiĢiyi ilçe merkezindeki
hastaneye getiren Necdet Çelik adlı yurttaĢ, gece köye dönerken ilçe yakınlarında çok sayıda
köpeğin yol kenarında toplandığını gördü. Köpeklerin bir Ģeyleri parçaladığını gören Çelik,
Ģüphelenerek karakola haber verdi. Olay yerine gelen askerler, köpeklerin baĢını parçaladığı
bir cenaze ile karĢılaĢtı. Bir kadına ait olduğu anlaĢılan cenaze GercüĢ Devlet Hastanesi'ne
morguna götürüldü. Daha sonra yürütülen soruĢturma kapsamında yol kenarında bulunan
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cesedin Diyarbakır Kulp ilçesine bağlı Özbek (ġêxbuba) köyü nüfusuna kayıtlı, 2 ay önce
evden çıkan ve kaybolan Besna Çelik'e ait olduğu öğrenildi. Çelik'in kim tarafından
öldürüldüğü ise bilinmiyor. (26.02.2013 / Radikal.com.tr / DĠHA)
*Ağrı Doğubayazıt ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki KaraĢeyh köyünde kaybolan 27
yaĢındaki Faime Akyol'un cesedi, yaylada hayvanlarını otlatan ağabeyi Zeki Akyol tarafından
dere kenarında bulundu. Akyol'un cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi
iĢlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi. (07.05.2013 / Haberturk.com /
Taraf.com.tr / Aksam.com.tr)
*Urfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde oturan 45 yaĢındaki Ġsmail Güzel, sabah saatlerinde polise
haber vererek eĢi Halime Güzel'in (33) gece eve giren hırsızlar tarafından öldürüldüğünü iddia
etti. Güzel'in baĢının vücudundan ayrıldığı olay hakkında polis soruĢturma baĢlatırken, Ġsmail
Güzel'in 4 kez imam nikahı ile evlendiği ve Halime Güzel'in 4'üncü eĢi olduğu öğrenildi.
YaĢanan cinayetle ilgili Ġsmail Güzel gözaltına alınmazken, Halime Güzel'in cenazesi
Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. (06.07.2013 / DĠHA /
ĠHA / Zaman.com.tr)
*Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde, dere yatağına gömülü olarak 35-40 yaĢlarında kimliği
belirlenemeyen bir kadının cesedi bulundu. Boğulduktan sonra üzerindeki giysileri ile
gömüldüğü tahmin edilen kadının kimliğini tespiti ve otopsi için Fırat Üniversitesi
Hastanesi'ne götürüldü. (18.07.2013 / DHA / Elazighaber.com)
*Elazığ‟ın Maden Ġlçesinde gece yarısı evden yalınayak ayrılan Leyla ġimĢek‟in (37), Kral
Kızı Barajı Gölü kenarında cesedi bulundu. Elazığ Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından
yapılan yazılı bir açıklama ile, ġimĢeğin göl kenarında cesedinin bulunduğu, otopsi için
Elazığ Eğitim ve AraĢtırma Hastahanesi morguna kaldırıldığı ve olayla ilgili soruĢturma
baĢlatıldığı belirtildi. (18.07.2013 / DHA / Posta.com.tr)
*Van'ın ErciĢ ilçesinde Sibel Aslan (22) isimli genç bir kadın, kayınbabasının evinde asılı bir
Ģekilde ölü bulundu. 4 yıl önce eĢi M. Aslan ile görücü usulüyle evlendirilen Aslan, ErciĢ'e
bağlı Karlıyayla (Hevırzong) köyünde bulunan kayınbabasının evinde boynuna taktığı atkı
türü bir cisimle kendisini tavana asmak suretiyle ölü halde bulundu. Aslan'ın intihar ettiği ileri
sürüldü. Ġntihar ettiği ileri sürülen 2 yaĢında bir çocuk annesi olan Aslan'ın, 7 aylık hamile
olduğu da öğrenildi. Aslan'ın kesin ölüm nedenine iliĢkin henüz bilgi edinilemezken konu ile
ilgili olarak ErciĢ Cumhuriyet Savcılığı'nın inceleme baĢlattığı öğrenildi. (18.09.2013 / DHA /
Diyarbakirsoz.com)

NAMUS CĠNAYETLERĠ SONUCU

ĠHD DĠYARBAKIR ġUBESĠ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
2013 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġĠDDET RAPORU

*Diyarbakır‟ın Bismil ilçesinde, 50 yaĢındaki Refik Ö., Dicle Mahallesi 107‟inci sokak
üzerindeki evinin önünde park halinde bir otomobil gördü. Daha sonra evine giren Refik
Ö.,KalaĢnikof tüfeğini aldıktan sonra otomobilin yanına giderek içerisinde bulunan Mehmet
IĢık‟ı tarayarak öldürdü. Refik Ö., daha sonra döndüğü evde bulunan gelini 1 çocuk annesi
Meltem Ö.‟yü de aynı silahla öldürdükten sonra emniyete gidip teslim oldu. Kayınpederi
tarafından öldürülen Meltem Ö‟nün Adana‟da halasının oğluyla evliyken, evini terk edip
Mehmet IĢık ile yaĢamaya baĢladığı iddia edildi. Bunun üzerine kayınpeder Refik Ö.‟nün, 6
aylık torununu Adana‟dan alıp Bismil‟e getirdiği, gelininin de çocuğunu almak için ilçeye
geldiği belirtildi. Öldürülen 2 kiĢinin cesetleri otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp
Kurumu‟na gönderildi. (08.02.2013 / DHA / Milliyet.com.tr)
*Iğdır'da 43 yaĢındaki Ahmet D., kendisini aldattığını öne sürdüğü eĢi 39 yaĢındaki Fatma
D'yi, sevgilisi olduğunu iddia ettiği marangoz 24 yaĢındaki Yakup T'nin otomobilinde
görünce katliam yaptı. EĢi ile sürücü Yakup T'yi otomobilden indirerek öldüren Ahmet D.,
bunların iliĢkisinde aracılık ettiğini öne sürdüğü züccaciyeci 35 yaĢındaki Ahmet K'yi
öldürdükten sonra polise teslim oldu. (05.06.2013/KentHaber)
ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ DĠYARBAKIR ġUBESĠ
ARġĠV VE DÖKÜMANTASYON BĠRĠMĠ

