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KADINHABERLERİ
Derleyen: Özlem Özmen

15 Ekim 2016

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cinsiyetçi açıklamalarına her geçen 
gün bir yenisi daha ekliyor:

Erdoğan, “Ne diyordum size hatırlayın. Biz bir gün ölmeyecek miyiz? Öleceğiz. 
Bir adam gibi ölmek var... Bir şey söyleyecektim ama onu söylemeyeceğim. Bir 
de madam gibi ölmek var” dedi.

14 Ekim 2016
Bitlis’in Mutki İlçesi’ne bağlı Özel Köyü’nde bir yıl önce, 14 yaşındayken 

akrabasıyla imam nikâhıyla evlendirilen Derya B., 15 yaşında hamile kaldı. Bir 
hafta önce de evde doğum yaptı. Doğumdan bir süre sonra fenalaşan küçük 
kız, ailesi tarafından şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, kusma şikâyetleriyle 
hastaneye kaldırıldı. Muş Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrollerin ardından 
beyin kanaması geçirdiği belirlenen Derya, Batman’daki özel bir hastaneye sevk 
edildi. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü hastaneye kaldırılan Derya, iki gün 
yoğun bakımda kaldı. 14 yaşında evlendirilen Derya, 15 yaşında doktorların 
tüm çabalarına rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirdi.

11 Ekim 2016
Zonguldak Kozlu İlçesi’nde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na 

ait ve bu yıl açılan Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda, bir kız öğrenci erkek 
arkadaşı tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı. Polisin bir gün sonra 
yakaladığı şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

Yurtta daha sonra bir kızın daha otomobille kaçırıldığı iddiaları üzerine 
öğrenciler yurdu boşalttı. 4 günde 2 kız öğrencinin kaçırıldığını ve yurdun bu-
lunduğu mahallenin de tenha olmasından dolayı can güvenliklerinin olmadığını 
ileri süren yaklaşık 250 öğrenci, alkışlarla ve sloganlar atarak eylem yaptı. Dört 
saat süren eylem, İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın, bina önüne polis ekibi ko-
yarak öğrencilere güvenliklerini sağlayacakları sözü vermesi üzerine sona erdi.
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06 Ekim 2016
Polonya’da 1993’ten beri kürtaj, sadece fetüsün ciddi zarar gördüğü ya da 

kadının hayati tehlikesi olduğu durumlarda ya da ensest ve tecavüz sonucu 
hamileliklerde uygulanabiliyor.

Polonya’da zaten çok kısıtlı durumlarda izin verilen kürtaj uygulamasının 
23 Eylül’de bu gibi durumlarda dahi yasaklanmasının parlamentoda kabul 
edilmesi üzerine, Polonyalı kadınlar tüm ülkede greve çıktı.

Polonya’da kadınların ortak mücadelesi, ülkede kürtajın tamamen yasak-
lanmasını öngören yasa tasarısını alt etti. Başkent Varşova’da ülke genelinde 
onbinlerce kadının siyahlar girerek katıldıkları  kürtaj yasağını protesto eylemi, 
kürtaj yasasını destekleyen iktidar partisinin yanısıra muhalefet partilerinden 
birçok milletvekiline geri adım attırdı. 

Bu eylemlerin ardından parlamentoda yeniden oylanan yasa tasarısı 352’ye 
karşı 58 oyla reddedildi. 

02 Ekim 2016
Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Manisa Fatih Parkı 

merdivenlerini rengârenk boyayarak “Kadınların 10 Temel Mücadele Alanı” 
ile ilgili bilgi verdi.

Fatih Parkı  merdivenlerini gök kuşağı renklerine boyayarak her bir basa-
mağına kadınların karşılaştığı sorunları yazan platform üyeleri daha sonra şu 
açıklamalarda bulundu:

“10 temel mücadele alanımız için, özgürlüğümüze kast edilen bugünlerde 
30 ilde eylemdeyiz, tüm illerde bir araya geliyoruz.

1. Boşanma hakkımızı elde etmek için;
2. İdam değil “Özgecan Yasası” için;
3. Nefret cinayetlerinin son bulması için;
4. “Cinsel şiddete çözüm” diye sunulan “Hadım Yönetmeliğinin” kaldırıl-

ması için
5. Çocuk istismarını durdurmak ve AYM kararının iptali için;
6. İşyerinde tacizin son bulması için;
7. Üreme hakları, siyasette ve her alanda kendi kararı için;
8. Okurken ayrımcılığa, şiddete uğrayan ve eğitimden mahrum bırakılan 

öğrenci kadınlar için;
9. Kadınlar için hayati olan laiklik için;
10. En çok kadınları vuran savaş ortamına karşı mücadeleye devam edeceğiz.”



EMO KADIN BÜLTENİ14

27 Eylül 2016
Sosyal hayatın çoğu alanında yer alabilmek için erkek akrabalarının izni 

gereken Suudi Arabistanlı kadınlar, erkek vasiliğine karşı internette imza kam-
panyası başlattı.

Kampanyanın Suudi Arabistan’da erkeklerin kadın hayatı üzerindeki kontrol-
leriyle ilgili yürütülen en büyük imza kampanyası olduğu belirtildi. Kampanya 
kapsamında kadınlar “Ben kendimin vasisiyim” yazan bileklikler takıyor.

Vasilik düzeninin değişmesi talep edilen; 14 bin Suudi kadının adı ve 
soyadını kullanarak imzaladığı dilekçe elden Kraliyet Mahkemesi’ne verilmek 
istendi, ancak mahkeme dilekçenin posta ile gönderilmesi tavsiyesinde bu-
lundu.  Binlerce Suudi kadın da adını gizleyerek kampanyaya destek verdi.

Cumartesi Anneleri. 
Tam 600 haftadır 

çocuklarının, 
yakınlarının 

faillerinin 
yargılanması için 
bir araya geliyor 

ve dünyanın 
belki de en uzun 
süren direnişini 

sergiliyorlar.

25 Eylül 2016
Türkiye genelinde 28 şehirde belediyelerinden uygun bisiklet politikaları 

hazırlayıp uygulamaya geçirmesini isteyen binlerce kadın meydanları doldurdular.

24 Eylül 2016
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20 Haziran 2016
Adana’da kendisine şiddet uygulayan kocasını öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl 

hapis cezasına çarptırılan Çilem Doğan 50 bin lira kefalet şartıyla tahliye edildi.

Evliliklerinin ilk gününden beri eşi Hasan Karabulut’tan şiddet gördüğü-
nü belirten, polise yaptığı şikâyetlerden sonuç alamayan Çilem Doğan, geçen 
temmuz ayında eşini silahla öldürmüştü. Doğan, gözaltında olduğu sırada 
gazetecilerin soruları üzerine, “Hep mi kadınlar ölecek? Biraz da erkekler 
ölsün” demişti. Ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Doğan’a, ‘haksız 
tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimleriyle 15 yıl ceza verilmişti.

Diken’e konuşan Doğan’ın avukatlarından Cemre Topal, ailenin 50 bin lira 
kefalet ücretini denkleştirdiğini söyledi. İşlemleri tamamlanan Doğan, tahliye 
edildi. Doğan’ı Tarsus Kadın Cezaevi önünde ailesi karşıladı.

Kaynaklar: www.kazete.com.tr - www.bianet.org - www.cumhuriyet.com.tr -www.haberturk.com - www.hurriyet.com.tr

23 Eylül 2016
İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney imzasıyla, toplumda yozlaşmaya yol 

açtığı gerekçesiyle kadınların bisiklete binmesi yasaklanmıştı. Fetvada, kadın-
ların bisiklet sürerken erkeklerin dikkatini çektiği, bunun ‘kadınların iffeti’ni 
bozduğu söyleniyordu.

Bu kararın ardından İranlı bir anne ve kızı bisiklet üzerinde bir video çekerek, 
bisiklet sürmenin hayat tarzları olduğunu ve fetvaya uymayacaklarını anlattı.

Bu paylaşım, İranlı kadınların karara karşı tepkilerinden sadece biri oldu. 
Sosyal medyada ‘İranlı kadınlar bisiklete binmeyi seviyor’ etiketiyle fotoğraf-
larını paylaşan kadınlar fetvaya karşı çıktı.

17 Ağustos 2016
Rio Olimpiyat Oyunları’nda ülkesine ‘kadınlar 100 metre sırtüstü’ dalında 

bronz madalya kazandıran Çinli yüzücü Fu Yuanhui, bugüne dek herkesin bil-
diği bir gerçeği dünyaya haykırdı.

Rio de Janeiro’da devam eden Olimpiyat Oyunları’ndaki ‘kadınlar 4x100 
metre karışık bayrak yarışını’ dördüncü sırada tamamlayan Çin’den Fu Yuanhui, 
müsabakanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takım arkadaşlarını 
hayal kırıklığına uğrattığı için özür diledi. 20 yaşındaki Çinli yüzücü performan-
sının neden düşük olduğunu ise bugüne dek hiç kimsenin yapmadığı şekilde 
açıkladı: “Reglim dün başladı, o yüzden de yorgun hissediyorum. Ama bu bir 
bahane değil. Yeterince iyi yüzemedim.”

Fu’nun bu sözleri, kadın sporcuların hareket kalitesini doğrudan etki-
leyen adet kanamalarına ilişkin konuşmalarının tabu olduğu bir ortamda, 
haliyle çokça ses getirdi.


