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2020 Ağustosunda medyadan ve 
basından gözüme  takılan beni etki-
leyen birkaç haberi paylaşmak iste-
dim. Önce güzel olan ile başlayayım.

Berivan Işık; Ankara Fen Lisesi me-
zunu, 2014 üniversite sınavı Türkiye 
beşincisi, ODTÜ Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği’ni okul birinciliğiyle bi-
tirmiş. Şu anda Stanford EE'de bilgi 
teorisi, kodlama teorisi, veri sıkıştırma 
ve makine öğrenimi üzerine doktora-
sını burslu yapıyor.

Berivan Işık; Stanford EE’ye kabul 
sürecini sosyal medyada paylaşarak   
diğer öğrencilere kıymetli tecrübele-
rini aktardı. Berivan’ın Stanford EE’ye 
kabul sürecini kendi dilinden aktara-
lım.

‘Doktora başvurularım için hazır-
lıklara başladım. Başvuruların temel 
taşlarından biri ortalamamız, biri 
yaptığımız araştırmalar ve diğeri de 
göndereceğimiz referans mektupla-
rı. Bölümü çok sevdiğim için ortala-
mamı yüksek tutmak benim için çok 
zor olmadı ve 4.00 ortalama ile me-
zun oldum. Lisans hayatım boyunca 
ODTÜ’de ve staj süresince Stanford’da 
yaptığım araştırmalar iyi bir doktora 
adayı olmamda çok önemliydi. Son 
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olarak referans mektubu istediğim 
kişilerin beni birebir tanıyan, beraber 
çalıştığımız ve nasıl bir doktora öğren-
cisi olabileceğim konusunda ikna edi-
ci bilgiler verebilecek kişiler olmasına 
dikkat ettim. ODTÜ’de gruplarında ça-
lışma yaptığım iki bölüm hocam, be-
raber yaptığımız çalışmaları ve ders-
lerdeki performansımı anlatan yazılar 
yazdılar. Bunların dışında Stanford’da 
grubunda staj yaptığım hocam ve yine 
aynı grupta çalışma yapan bir doktora 
sonrası araştırmacısı stajda yaptığım 
çalışmaları anlatan referans mektup-
ları yazdılar. Geriye hangi okullara ve 
gruplara başvuru yapacağımı belirle-
mek kalmıştı. Bana göre iyi bir doktora 
hayatı beraber çalışma yaptığımız ho-
cayla olan ilişkimize ve üniversitenin 
bize sağladığı olanaklara bağlı ve iki-
sini de o ortamda bulunmadan anla-
yabilmek çok zor. Stanford’da 10 hafta 
geçirdiğim ve bir araştırma grubunda 
çalışıp çok memnun kaldığım için 
Stanford’ı ilk tercihim olarak belirle-
dim. Başvuru listemdeki diğer okulları 
internetten edindiğim bilgiler ve ak-
lımdaki okullarda okuyan öğrencilerle 
yaptığım konuşmalardan yola çıkarak 
belirledim. Sonuç olarak 4. sınıfımın 
2. döneminde en çok istediğim okul 
Stanford ile beraber MIT, UC Berkeley, 
UC San Diego, Princeton, University of 
Illinois at Urbana-Champaign, Cornell 
ve EPFL’den doktora kabulleri aldım. 
Hem kampüs ortamı olarak hem de aka-
demik olarak iyi olduğundan emin ol-
duğum Stanford’ın teklifini kabul ettim.

2019 Haziran ayında çocukluk ha-
yalim olan ODTÜ’den üniversite birinci-
liğiyle mezun oldum. İlk adımı stajyer 

olarak attığım Stanford’a 2019 Eylül 
ayında, bu sefer doktora öğrencisi ola-
rak, geri döndüm. Size tavsiyem; her za-
man yeni fırsatlara açık olmanız ve asla 
elinizdekiyle yetinmemeniz!’ [1]

Yolun açık olsun Berivan, seni kim 
tutabilir ki…

Berivanlarla ilgili böyle güzel ha-
berlere rastlasak da ‘ yaşadığımız coğ-
rafya yakamızı pek bırakmıyor, adeta 
kaderimiz oluyor. 

Sıra 2. Hikayede;

Ebru Timtik: ÇHD avukatlarından 
Timtik ölüm orucunun 238'inci gü-
nünde hayatını kaybetti

‘Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) 
avukatlarından Ebru Timtik, beş ay 
önce girdiği ölüm orucunda hayatını 
kaybetti. Timtik, 238 gün önce adil 
yargılanma talebiyle açlık grevine 
başlamıştı.

İstanbul Barosu'na kayıtlı Ebru 
Timtik, Ankara Barosu'na kayıtlı Aytaç 
Ünsal ile birlikte gizli bir tanığın be-
yanıyla, "DHKP-C silahlı terör örgütü-
ne üye oldukları" iddiasıyla 12 Eylül 
2018'de tutuklandılar.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 
20 Mart 2019'da Timtik ve Ünsal'ın 
aralarında olduğu ÇHD üyesi 18 avu-
kat için "Terör örgütü kurma ve yönet-
me" ile "terör örgütü üyeliği" suçlama-
sıyla 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün 
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arasında değişen toplam 159 yıllık 
hapis cezası vermişti.

Ebru Timtik'e 13 yıl 6 ay, avukat 
Aytaç Ünsal'a ise 10 yıl 6 ay hapis 
cezası verildi. ÇHD Başkanı Selçuk 
Kozağaçlı, Ebru Timtik ve Aytaç 
Ünsal'ın da aralarında bulunduğu bazı 
avukatlar 5 Şubat tarihinde açlık gre-
vine başladılar.

Burhaniye Cezaevi'nde tu-
tuklu olan Aytaç Ünsal ile Silivri 
Cezaevi'ndeki Ebru Timtik adil yar-
gılanma talebiyle 5 Nisan'da açlık 
grevini ölüm orucuna çevirdiklerini 
duyurdular.

İstanbul Adli Tıp Kurumu, mua-
yene sonucunda her iki avukat için 
"Hapishanede kalamaz" raporu verdi. 
Rapor, tahliye taleplerini belirten di-
lekçelerle mahkemeye sunuldu ama 
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 
30 Temmuz'da tutukluluk hallerinin 
devam etmesine ve tıbbi takip ve te-
davilerinin ilgili cezaevleri idaresince 
sağlanmasına karar verdi.

Bu karardan sonra Timtik ve 
Ünsal İstanbul'da Dr. Sadi Konuk 
Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Aralarında İstanbul, İzmir, 
Ankara'nın da olduğu 33 Baro başkanı, 
12 Ağustos tarihinde bir basın açıkla-
ması yaparak "Risk altında olan sadece 
Ebru ve Aytaç'ın hayatları değil, sa-
vunma hakkının ta kendisidir" diyerek 
meslektaşları için çağrı yaptılar.

Baro Başkanları, Ebru Timtik ve 
Aytaç Ünsal için verilen Adli Tıp 
Kurumu raporu uyarınca ivedi bir bi-
çimde tahliye edilmelerini talep et-
mişti.

Baro başkanları, tahliyeleriyle 
birlikte meslektaşlarının yaşamları 
hakkında aldıkları bu kararı yeniden 
değerlendirmeleri için ısrarcı ola-
caklarını belirterek "Adil yargılanma 
talebinin haklı ve yerine getirilmesi 
son derece basit olduğunu" ifade et-
mişlerdi.

Ebru Timtik, Soma Davası, Berkin 
Elvan, Engin Ceber gibi davaların avu-
katlığını yapıyordu.'[2]

Ve çirkin olan 3. hikaye;
‘18 yaşındaki Batmanlı İpek Er’e 

tecavüz ederek intihar etmesine ne-
den olan uzman çavuş Musa Orhan 
serbest bırakıldı.

Cinsel saldırının ortaya çıktığı 
ilk günlerde ifadesi alınarak serbest 
bırakılan uzman çavuş Orhan, daha 
sonra halktan gelen tepkiler üzerine 
“Nitelikli cinsel istismar” suçundan tu-
tuklanmıştı. Musa Orhan, 1 hafta sonra 
ise “Kaçma şüphesi bulunmaması” ge-
rekçesiyle serbest bırakıldı.

Beşiktaş’ta Musa Orhan’ın tahliye-
sine tepki

İpek Er’e tecavüz ederek, ölüme sü-
rükleyen Uzman Çavuş Musa Orhan’ın 
tahliyesine tepki gösteren genç ka-
dınlar, cezasızlık politikasının failleri 
cesaretlendirdiğine işaret etti.

Üniversite Kadın Meclisleri, 
Batman’da İpek Er’e tecavüz ettikten 
sonra ölümüne neden olan Uzman 
Çavuş Musa Orhan’ın tahliye edilme-
sini İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda 
protesto etti. 

Meclis üyelerinden Zilan Akay, 
Er’in yaşadıklarına değinerek, fail 
Orhan’ın tahliyesine tepki gösterdi. 
Akay, “Bir hafta önce toplum baskı-
sıyla tutuklanan fail dün neden ser-
best bırakıldı? Süreç neden gizlilikle 
yürütülüyor? Neden İpek’in yaşadığı 

şiddetin ve ölümünün üstü örtülüyor” 
diye sordu.

Akay, cinsel ve fiziksel şiddet uygu-
layan faillerin, “İstediğin yere şikayet 
et, bana bir şey olmaz. Daha öncede 
yaptım” gibi söylemlerde bulunduğu-
na işaret etti. Akay, bu durumun ne-
deninin ise cezasızlık politikasından 
kaynaklandığını ve bunun da faille-
ri cesaretlendirdiğini söyledi. Akay, 
“Toplumun sorduğu sorulara bir yanıt 
verilememesi cezasızlığı ve şiddeti 
normalleştiriyor. Toplum sosyal medya 
üzerinden adaletin peşine düşüyor. Bu 
süreci bütün açıklığıyla yürütmek ve 
sorulara cevap vermek zorundasınız. 
Şiddet uygulayan hiçbir erkek mes-
leğine, konumuna, tanıdığı dayılarına 
güvenemesin” dedi.

Orhan’ın tutuklanmasını isteyen 
Akay, genç kadınların şiddet, cinsel 
saldırı ve ölüm tehdidiyle burun bu-
runa yaşamak istemediklerini ifade 
etti. Akay, şöyle devam etti: “Bu yüz-
den İstanbul Sözleşmesi’nin her bir 
maddesini uygulatana kadar meydan-
larda olacağız. Genç kadınlar bilsin 
asla yalnız yürümeyeceksiniz.” diye 
konuştu.’ [3] 
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