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Öz 

Bütünce, bir araştırma konusu için oluşturulan veri tabanı olarak tanımlanabilmektedir. 
XIX. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan bütünce çalışmaları günümüzde hemen hemen her alanda 
kullanılmaktadır. 1970’lerden itibaren, dilbilim alanyazınında kendisine yer edinen bütünce 
çalışmaları, yazılı metinlerin yazar ve okuyucunun eş-metin oluşturma sürecinde yeterli veriyi dil-
dışı öğeleri dikkate almaksızın sağlayabildiği, iletişimi zaman ve uzamın ötesine taşımaya izin veren 
bir saklama işlevinin bulunduğu ve dili duyusal düzlemden görsel düzleme geçirme özelliği (Goody, 
1977: 78’den aktaran Brown ve Yule, 1983: 13) olduğu için oldukça önem kazanmıştır. Bu nedenle bu 
çalışma ister dilbilim, medya vb. sosyal alanlarda çalışma yapan araştırmacılar için disiplinlerarası 
kapsamlı bir veri olma niteliği taşımaktadır. Türkiye’deki bütünce eksikliğinden yola çıkılarak 
yapılan bu çalışma, 15 günlük 5 farklı gazeteden (Sabah, Akşam, Milliyet, Hürriyet ve Haber Türk) 
alınan toplam 103 üçüncü sayfa gazete haber metnini kapsamakta, bu metinlerde toplam 11.195 
sözcük bulunmaktadır. Bütüncenin üçüncü sayfa haber metinlerinden oluşturulmasının amacı, şiddet 
içeren cinayet, hırsızlık, gasp, kaçırma vb. olayların insanları bilgilendirme, yönlendirme vb. hedefleri 
taşıyan medyada nasıl yer aldığı, hangi dilsel kodlarla okuyuculara aktarıldığı gibi bilgilere ulaşmak 
isteyen araştırmacılar için geniş bir veri sağlamaktır. Bu bağlamda, çalışmamız hem bütünce, ve 
bütünce oluşturmaya yönelik hem de medya ve dil bağlantısına ilişkin bilgiler de içermektedir.   

Anahtar Sözcükler: Bütünce, Bütünce-Temelli Yaklaşım, Medya ve Dil. 

Abstract 

Corpus can be defined as a database that is created for research purposes. Emerging in the 
late 19th century, corpus studies are now used in almost all areas. Starting with the 1970s, corpus 
studies have gained a place in the terminology of linguistics. They have gained prominence due to 
the fact that written texts can provide sufficient data in the creation process of equivalent texts by the 
author as well as the reader with no regard to extralinguistic elements, that they have the function of 
retention allowing the move of communication beyond time and space, and that they have the ability 
to transform the language from the sensory dimension to the visual dimension (Goody, 1977, p. 78; as 
cited in Brown & Yule, 1983, p. 13). Therefore, this study constitutes comprehensive and 
interdisciplinary data for researchers who work on social fields, whether it be linguistics or media. 
Conducted due to the lack of corpora in Turkey, this study includes a total of 103 third page 
newspaper reports, and these reports contain 11,195 words. The purpose of building the corpus from 
third page news reports is to provide a plethora of data to researchers, who seek to find information 
about how murder, theft, mugging, abduction incidents with violence are covered in the media, 
which has the aims of informing and leading people, and which linguistic codes are used to convey 
them to the readers. In this regard, our study contains information about corpus and corpus creation 
as well as the relationship between media and language. 

Keywords: Corpus, Corpus-Based Approach, Media and Language.  
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I. Bütünce  (Derlem)  

Dilbilim alanyazında, 1970’lerden itibaren yazılı metinlerin yazar ve okuyucunun eş-
metin oluşturma sürecinde yeterli veriyi dil-dışı öğeleri dikkate almaksızın sağlayabildikleri 
gözlemlenmiş ve yazılı metinler üzerine yapılan çalışmalar önem kazanmıştır. Yazılı metinler, 
dilde iki temel işlev yüklenmektedirler. Bunlardan biri, iletişimi zaman ve uzamın ötesine 
taşımaya izin veren saklama işlevi; diğeri ise, dili duyusal düzlemden görsel düzleme geçirme 
işlevidir ve bu ikinci işlev sayesinde dildeki sözcük ve tümceler, bağlı oldukları özgün ve soyut 
bağlamların dışında incelenebilmektedir (Goody, 1977: 78’den aktaran Brown ve Yule, 1983: 13). 
Dolayısıyla yazılı metinlerin oluşturdukları söylem bağlamlarının genellikle bilgi aktarma için 
kullanıldıkları söylenebilir. Bu tür metinler, dil içinde varolan birimleri, örüntüleri, olguları vb. 
temsil etmektedir; ancak farklı metin türlerinin araştırmacıyı farklı sonuçlara götürebileceği 
söylenebilir. Bu noktada Ochs, doğrudan yazılı söylem terimini kullanmak yerine, daha farklı 
bir bakış açısıyla yaklaşarak bu tür söylemleri ‘planlanmış’ ve ‘planlanmamış’ yazılı söylem 
olarak ikiye ayırmaktadır. Ochs’a göre, planlanmış yazılı söylem, üzerinde düşünülmüş ve söze 
dökülmeden önce düzenlenmiş bir söylemdir; yani metin üreticisinin üretim anında dil dışı 
öğeleri göz önünde bulundurmadan zihnindeki düşünceyi aktardığı söylem türüdür.  
Planlanmamış yazılı söylem ise, üzerinde önceden düşünülmemiş ve düzenli bir hazırlık 
yapılmadan oluşturulan söylem türüdür, yani planlanmamış söylemde iletişimci bir dizi 
düşüncenin nasıl düzenleneceği ya da bazı sözeylemlerin nasıl sunulacağını iletişim anından 
önce düzenlemez. (1979: 55). Bu çalışmada da yazılı metinlerden oluşan bütüncemiz, üzerinde 
düşünülmüş ve söze dökülmeden önce düzenlenmiş olduğundan ‘planlanmış yazılı söylem’ 
olarak değerlendirilebilir. 

II. Bütünce Temelli Yaklaşım (BTY)  

Metin-temelli çalışmalar, bütünce-temelli çalışmalardan ayrılmalıdır; çünkü sadece bir 
ya da birkaç metin dilin tüm kullanımlarını kapsayamayacağı için yeterli veriyi 
sağlayamayabilir; ayrıca belli bir yılda oluşturulmuş bir metin daha sonraki yıllarda 
geçerliliğini koruyamayabilir. Dolayısıyla dilbilimsel çözümlemelerde daha güvenilir bulgular 
elde edilecek yöntemlerden birinin BTY olduğu savunulabilir (Collins, 1991: 10-11).  

Dil kullanımının gerçek örüntülerini ortaya koymak için oluşturulan ve oldukça güçlü 
bir araç olan BTY, Bütünce Dilbilimi Yaklaşımı ile hemen hemen aynı özelliklere sahiptir. 
Aralarındaki tek fark, ‘Bütünce Dilbilimi’nde, dilin farklı durumlarda değişkenlik gösterdiğini 
belirleme işleminde, verilerin bilgisayara kaydedilerek incelenmesi ya da bilgisayarda kayıtlı 
olan verilerin kullanılmasıdır. Ancak bütüncenin her zaman bilgisayarda kayıtlı olması söz 
konusu değildir; çünkü zaten bilgisayar kullanımı yaygın hale gelmeden önce de işlev ve 
kullanım ile ilgilenen dilciler, BTY dizgesini çalışmakta ve bilgisayara bağlı kalmaksızın 
araştırmalarını, ‘kendi kendine tahlil etme’ yöntemine karşılık, topladıkları verilere 
dayandırmaktaydılar. Ancak, bilgisayarın kullanımıyla bu yöntem etkinleşmiş ve araştırmacılar 
daha hızlı biçimde geniş dil örnekleri -metinler- elde edebilmişlerdir (Reppen ve Simpson, 2002: 
92). Bu çalışmada da, BTY kapsamında oluşturulan bütüncemiz bilgisayar üzerine elektronik 
olarak kaydedilmiştir; ancak veriler her ne kadar bilgisayar ortamında araştırılsalar da, hangi 
bilginin araştırmaya değer olduğunu, bütünceden hangi verilerin seçilmesi gerektiğine karar 
veren ve elde edilen bulguları değerlendiren yine ‘insan’dır (Reppen ve Simpson, 2002: 94); yani 
araştırmacının kendisidir. Dolayısıyla, bilgisayar kullanımının dışında ‘Bütünce Dilbilimi’ ve 
BTY herhangi bir belirgin farklılık göstermediğinden, bu çalışmada “bütünce temelli yaklaşım” 
kavramı kullanılmıştır.  

BTY’ın tipik olan dört önemli özelliği bulunmaktadır: (i) doğal metinlerdeki gerçek 
örüntüleri çözümlediğinden deneyimseldir (ii) bütünce olarak adlandırılan doğal metinlerin 
geniş verilerinden faydalanmayı sağlar (iii) hem otomatik hem de etkileşimsel teknikleri 
kullanarak çözümleme için geniş bir kullanım ağı oluşturur (iv) hem nicel hem de nitel 
çözümleyici tekniklere dayanır (Biber, Conrad ve Reppen, 1998: 4’ten aktaran Reppen ve 
Simpson, 2002: 93). Bu yöntemde sözü edilen doğal metinlerin kullanımı da, örneklemin 
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anketler aracılığıyla değil, doğal kaynaklardan toplanması anlamına gelmektedir. Ayrıca, dilsel 
özellikler ve araştırma soruları da, bütünce yaratmada kullanılan metinlerin toplanmasını 
biçimlendirmektedir. Örneğin, bir araştırmada mesleki mektuplarda kullanılan dil 
incelenecekse, araştırmacı çeşitli mesleki mektupları temsil eden örnekleri toplamalı, bu 
örneklemin çözümlenmesiyle farklı meslek gruplarından dil kullanıcılarının iletişim biçimlerini 
belirlemelidir. Bunun yanı sıra, araştırmacının birçok açıdan geniş bir bütünce oluşturması, 
bulgularını daha güvenilir kılacaktır (Reppen ve Simpson, 2002: 93-94). 

Biber (1990), bütünce oluşturmada en önemli etkenlerden birinin, bütüncenin 
düzenlenmesi olduğunu savunmaktadır (Biber 1990’dan aktaran Reppen ve Simpson, 2002: 96); 
çünkü bu etken, tümce çözümlemeyi etkilemekte ve sonuçların güvenilirliği hakkında bilgi 
vermektedir. Bütünce düzenlemeden kasıt, örneğin, sözlüksel birimler araştırılacaksa, 
bütüncenin çok sayıda sözcük içermesi gerektiğidir; çünkü farklı bağlamlarda kullanılmayan ve 
farklı anlamlara sahip olmayan bir bütünce, az sıklıkla kullanılan sözlüksel birimler hakkında 
yeterli ve güvenilir bilgiyi sağlayamaz. Ancak dilbilgisel incelemeler için bu tür bir 
büyüklük/genişlik kısıtlaması yoluna gidilmesine gerek yoktur; çünkü sözcüklere kıyasla 
dilbilgisel yapıların kullanımlarının daha az olduğu zaten bilinmektedir. Dolayısıyla iyi 
düzenlenmiş bir bütüncenin, dildeki örüntülerin tipik örneklerini temsil etmesi gerektiği 
söylenebilir. Ancak bütüncenin iyi düzenlenebilmesi için de önkoşullar vardır:  

(i) farklı kesitlerden tipik örnekler seçilmelidir (örn. hava durumu konuşmaları, resmi 
olmayan konuşmalar);  

(ii) farklı konulardan tipik örnekler seçilmelidir (örn. ulusal-yerel haberler, sanat-doğa 
bilimleri metinleri);  

(iii) tipik örnekler konuşucu ve yazarların demografik özelliklerini içermelidir (örn 
uyruk, yaş, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi);  

(iv) tipik örneklerin üretime dayanıp dayanmadığını belirtilmelidir: Örneğin    e-posta 
iletileri birçok insan tarafından üretilen bir yazı türüdür; buna karşın kitaplar ve 
gazeteler daha az insan tarafından üretilir, ama daha çok insan tarafından okunur.  

Görüldüğü gibi, bu dört etmen bir bütüncenin ‘iyi’ düzenlenmesi için göz önüne 
bulundurulmalıdır. Bu aşamada ayrıca düşünülmesi gereken bir nokta da, araştırmanın türüne 
ve süresine göre, bir bütüncenin ne kadar zaman alacağı, oluşturulan bütüncede araştırılacak 
örüntülerin kullanım sıklığı gibi hususların belirlenmesidir (Reppen ve Simpson, 2002: 97).  

Sonuç olarak, başta dilbilim olmak üzere tüm sosyal araştırmalarda BTY’ın kullanılması 
oldukça yararlıdır; çünkü bu sayede bir dilci kendi düşünce ve bakış açısına göre yaptığı 
çözümlemeden daha nesnel sonuçlara ulaşabilmekte, dolayısıyla da dil kullanımı 
değişkelerindeki sıklığı ve dağılımları belirleyebilmektedir. Çünkü bir dilcinin, ne dilin tüm 
dilbilgisel dağarcığı hakkında yeterli yorumu yapması ne de ek bir kaynak olmaksızın bu 
dağarcığın dilbilgisel yapı özelliklerini yetkin biçimde tanımlaması beklenebilir. Bu noktada 
BTY’ın bu tür aksaklıklara yanıt vereceği düşünülmektedir; ancak bu yöntemin de bazı 
sınırlılıkları vardır. Örneğin hiçbir bütüncenin dilin tüm dilbilgisel yapılarını yansıtması 
beklenemez; çünkü çok geniş ve ayrıntılı örnekler dahi ana dil konuşucusunun dilbilgisel 
olarak kabul ettiği yapıları içermede yetersiz kalabilmektedir (Collins, 1991: 10-11). Yine de, 
BTY’ın, dil çalışmalarında önemli bir yere sahip olduğu açıktır. Şimdi BTY çerçevesinde 
oluşturduğumuz üçüncü sayfa gazete haber metinlerini içine alan bütünceyi tanıtmadan önce, 
medya ve dil ilişkisine değinelim.   

III. Medya ve Dil İlişkisi  

 Günümüz dünyasında özellikle teknolojinin gelişmesiyle her türden bilgiyi bireye ve 
topluluklara aktaran, görsel, işitsel, hem görsel hem işitsel ve yazılı bütün iletişim dizgelerine 
gönderimde bulunan medya (O’Keeffe, 2006), toplumda iletişimi sağlayan en büyük araç olarak 
görülmektedir. Medyada yer alan metinlerin üretilme biçimleri ve bu metinlerin okur, dinleyici 
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ve izleyici tarafından nasıl alımlandığı vb. konular medya ile dil bağlantısını açıkça ortaya 
koymaktadır.   

 Medya dili,  konuşulan dilden doğmuştur; ancak dil sunumunda kullanıldığı her 
iletişimin yeni bir biçim kazandığı söylenebilir; dolayısıyla medya metinleri, bir dil kullanımı 
biçimi olarak ele alınmalıdır. Bu bağlamda medya araçlarında haberi sunuş biçemi, sözcükler, 
sözcük grupları ya da tümcelerin genel dilsel yapılarının farklılık gösterdiği açıktır (Özerkan, 
2001). 

 Özellikle yazılı medyada dile ilişkin çok fazla çalışma nesnesi yer aldığı bir gerçektir; 
bu noktada hem ekonomik alım gücü hem de geleneksel bir alışkanlıkla toplumun büyük bir 
kesimine hitap eden en önemli yazılı bası aracı olarak gazeteler görülebilir. Sosyal çalışmalar 
açısından değerlendirildiğinde, gazetelerdeki köşe yazıları, reklamlar, haber metinleri, 
araştırmacılara geniş bir veri üzerinden çalışma olanağı sunmaktadır. Bu çalışmada, gerek dilsel 
özelliklerin gerek iletişimsel değerlerin/söylemsel pratiklerin incelenmesine olanak sağlayacak 
çalışma nesnesi olarak, gazetelerdeki üçüncü sayfa haber metinleri seçilmiştir; çünkü farklı 
disiplinlerde çalışan araştırmacılar medya ile ilgilendiklerinde en sık olarak “haber”lere 
odaklanmaktadırlar (Yurdigül, 2011).  

 Adli haberlerin yer aldığı üçüncü sayfa haber metinleri, medyanın yönlendirme, 
eğitme, duyguları dile getirme, eğlendirme, kültürel-siyasi pratiklerin güncelleştirilmesi vb. gibi 
işlevlerinden farklı olarak, bilgilendirme/ileti ve bilgilerin saklanması işlevi üstlenmektedirler. 
Genellikle soygun, cinayet, kapkaç vb. haberleri dile getiren bu türden haber metinlerinin 
kısmen ‘uyarma’ işlevi üstlendiği de savunulabilir. Gerçekliğin basın-yayında nasıl temsil 
edildiğine yönelik ayrıntılı çalışma verisi sunan üçüncü sayfa haber metinleri, kitle iletişimde 
yer alan iletilerin dizgesel açıdan incelenmesine (medya ve haber söylemi) katkı sağlayacak 
farklı bir tür olarak değerlendirilmeli, buna bağlı olarak da çalışmanın alanyazına sağlayacağı 
katkı tartışmasız bir nitelik kazanmaktadır. Buna göre çalışmamızın bütüncesi bir sonraki 
bölümde ayrıntılı olarak yer almaktadır.  

IV. Çalışmanın Bütüncesi 

Türkiye’de günlük olarak çıkartılan beş farklı gazetede (Sabah, Akşam, Milliyet, Haber 
Türk ve Hürriyet) yer alan üçüncü sayfa haber metinlerinin medya söylemi çerçevesinde 
incelenebilmesi için hazırlanmış bir veri tabanı oluşturma süreci olan bu çalışma, 9-22 Mayıs 
2013 tarihleri arasında 5 gazetede yer alan üçüncü sayfa haber metinlerinden oluşmaktadır. 
Metinler günlerine göre sıralı bir biçimde dosyalanmış, Microsoft Word ve NotePad dosyası 
olarak kayıt altına alınmıştır.  15 gün boyunca alınan Akşam, Sabah, Haber Türk, Hürriyet ve 
Milliyet gazetelerinden toplam 105 metin elektronik ortama resimler hariç başlıklar dahil olmak 
üzere aktarılmıştır. Haber metinlerinin bu 5 gazeteden seçilmesinin nedeni, her kurumun ve 
yazarın sahip olduğu bir değer yargısı, inancı ve ideolojisinin olduğu bilgisi ışığında, seçilen 
gazetelerin ortak bir bakış açısını (liberal) benimsiyor olduğu öngörüsüdür. Bu sayede, ortaya 
çıkması olası ifadesel farklılıkların ideolojik boyutunun bertaraf edildiği söylenebilir; ancak 
haber kodlayıcılarının biçemsel farklılıklarının olabileceği (aşağıda sergilendiği gibi, aynı tarih 
aralığı alındığından, gazetelerdeki haberlerde örtüşmeler    –IV.C.1. ve IV.C.14 vb. gibi–
bulunmakta, dolayısıyla biçemsel farklılıkların incelenmesi de olası olabilmektedir) ve 
gazetelerin satın alınma merkezinin Ege Bölgesi olması nedeniyle bölgesel haberlerin 
kaçınılmaz olarak ağırlıkta yer aldığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, araştırma 
nesnesi olarak seçilen üçüncü sayfa haber metinlerinden ‘hukuk düzen tarafından ceza veya 
güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış eylemler’ kapsamındaki bilişim suçları, casusluk, 
cinayet, katliamlar, kaçakçılık, organize suçlar, yaralama, soykırımlar, ayaklanma, cinayet, 
ehliyetsiz araç kullanımı, ensest, firar, gözdağı verme, hapisten kaçış, işkence, hırsızlık, ırza 
geçme, kabadayılık, (nitelikli) dolandırıcılık vb. konular üzerine haberleştirilen metinler 
seçilmiş, grev, eylem vb. gibi diğer konular kapsam dışında tutulmuştur. Ne var ki bu ayrım 
yapılırken kimi haber metinlerindeki olaylarda farklı ulamlaştırmalara gereksinim 
duyulmuştur. Buna göre; 
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a. cinayet girişiminde bulunulduğu halde, ölümle sonuçlanmayanlar ‘yaralama/darp’ 
ulamı altında , 

b. ‘başkasının ya da başkalarının malını/parasını çalma’ya gönderimde bulunan her türlü 
eylem (örn. soygun), ‘hırsızlık’ ulamı altında, 

c. kasti bir eylem olmaksızın, yine de ölümle sonuçlananlar; azmettirme sonucu ölümle 
sonuçlananlar (örn. öldürtme); hırsızlık ve ırza geçme vakalarının ardından ölümle 
sonuçlananlar (IV.A.34); katliam (IV.A.3), ‘cinayet’ ulamı altında, 

d. bilişim suçları, ‘(nitelikli) dolandırıcılık’ ulamı altında toplanmıştır,  

Gazetelere göre metin sayıları ve grafiksel dağılımı aşağıdaki gibidir. 

Çizelge 1. Bütüncedeki Gazetelere göre Metinlerdeki Sözcük Sayısı 

 GAZETELER METİN SAYISI SÖZCÜK SAYISI1 

Akşam 15 1435 

Haber Türk 23 2470 

Hürriyet 22 2552 

Milliyet 15 1786 

Sabah 28 2952 

TOPLAM 103 11.195 

Yukarıdaki çizelgede sergilendiği gibi, farklı gazetelerden toplanan haber metinleri ve 
bu metinlerdeki karakter sayıları oldukça kapsamlıdır, dolayısıyla bu türden bir veri, dilbilim, 
medya vb. sosyal alanlarda çalışma yapan araştırmacılar için disiplinlerarası kapsamlı bir veri 
olacağı ve Türkçe üzerine yapılan/yapılacak olan çalışmalarda karşılaşılan/karşılaşılması olası 
bütünce eksikliği sorununa çözüm olabilecek nitelik taşımaktadır. Aşağıdaki bölümlerde 
gazetelerdeki üçüncü sayfa haber metinlerinden seçilen derlem, cinayet, hırsızlık, yarama/darp, 
(nitelikli) dolandırıcılık ve kaçırma/ırza geçme(tecavüz) olarak 5 ulam altında sergilenmiştir. Bu 
ulamlaştırma gerçekleştirilirken,  incelenen üçüncü sayfa gazete haber metinlerinde kodlanan 
olayların benzer nitelik taşımaları dikkate alınmıştır. Ayrıca, söz konusu verilerin 
aktarılmasında gazeteler alfabetik sıralarıyla ulamlar altında yer bulmuş, tarihsel sıra dikkate 
alınmış, haber metinlerinin özgün yazımı ve dizilişinin korunması gözetilmiş, kimi baskı ve 
yazım hataları giderilmeye gayret edilerek sunulmuştur.    

IV. A. 1. Bahçede bebek cesetleri mi var? 

ABD'de 10 yıl boyunca üç sapık kardeşin esareti altında tutulan üç kadının başına 
gelenler... 

                                                            

1 Metinlerdeki sözcük sayısı hesaplanırken günümüz çağdaş dil çalışmalarında dahi sözcüğün tanımının tam 
yapılamaması nedeniyle, “yazımsal sözcük” (orthographic word) sözcük tanımı temel alınmıştır. Bunun yanı sıra, 
metinlerdeki haber başlıkları, parantez içi bilgiler, tarihler vb. de sözcük sayısının kapsamı dahilinde tutulmuştur. 
Bunun nedeni sunduğumuz bütünce üzerinden yapılacak çalışmaların sadece sözcük düzleminde değil, yukarıda da 
belirtildiği gibi, iletilerin dizgesel yönden incelenmesine vb. olanak sağlar nitelikte olmasıdır.  

IV. A. CİNAYET ULAMI 
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Kadınların birçok kez hamile kaldığı ancak bebeklerin gömüldüğü iddia edildi. 
ABD'nin Ohio eyaletinde 10 yıl önce birbirinden bağımsız şekilde kayıplara karışan üç kadın, 
Cleveland kentinde bir evde bulunmalarının ardından kendi evlerine ailelerinin yanına döndü. 
Amanda, Michele ve Gina adındaki kadınları kaçırmakla suçlanan ve göz altında olan Ariel 
Castro ve iki kardeşi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.52 yaşındaki Ariel Castro'nun 31 
yaşındaki oğlu Anthony, Daily Mail gazetesine konuştu: eğer bu kadınları kaçırdığı ve onlara 
tecavüz ettiği doğruysa, gerçekten bu kızların hayatını çalmış demektir. 10 yıl önce annemi 
öldüresiye döverek hastanelik etti. Bana da şiddet uyguladı. Onun ömür boyu parmaklıklar 
ardında olması gerekiyor. Komşular, evin bahçesindeki toprağın kazıldığına dair işaretler 
gördüklerini; bebeklerin bahçeye gömülmüş olabileceği yönünde ifade verdi. FBI evde sapık 
kardeşlerin kızları bağlamakta kullandığı zincir ve bantlar buldu. (Akşam, 9 Mayıs 2013) 

IV. A. 2. Yine bir sevgili dehşeti 

Sevgilisinin ayrılma isteğini kabul etmeyen adam önce genç kadını öldürdü ardından 
da intihar etti... Önceki gün Çorum'un İskilip İlçesi'nde, İskilip Gazetesi'nde çalışan be bir yıl 
önce eşini kaybeden Sevtap Elmas, arkadaşlık yaptığı Rahim Bayar'dan ayrıldı. Ancak Bayar, 
genç kadının peşini bırakmadı. Elmas ve Bayar, önceki gün gazete bürosunda buluştular. 
Aralarında tartışma başladı. Bayar, Elmas'a kurşun yağdırdı, son kurşunu da kendisine sıkarak 
intihar etti. Sesler üzerine vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis soruşturma 
başlattı. Genç kadın en son sosyal paylaşım sitesinde: 'Bir gün aklım bu savaştan üstün çıkarsa, 
o zaman sevdiğim insanlar soğukluğu tadacaklar' yazmıştı. (Akşam, 10 Mayıs 2013) 

IV. A. 3. Durakta Katliam 

Manisa'da taksici Akkuş kardeşler, aynı durakta tartıştıkları iş arkadaşı K.Ş. tarafından 
pompalı tüfekle 6 el ateş edilerek infaz edildi. Taksi durağında çifte ölüm... Manisa'nın Soma 
İlçesi'nde bir taksi durağında çalışan K.Ş. ile aralarında husumet bulunan taksici Erdi Can 
Akkuş arasında tartışma çıktı. Akkuş'un babasıyla anlaşamayan K.Ş., 21 yaşındaki Erci Can 
Akkuş işe tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmaya, Galatasaray Lokali'nde 
maç izleyen ağabeyi Ferdi Akkuş da dahil oldu. Erdi Can Akkuş, cebindeki bıçağı çıkartarak 
K.ş.'ye saldırmak istedi. Bunun üzerine taksisinden pompalı tüfeğini alan K.Ş., Akkuş 
kardeşlerin üzerine peş peşe 6 el ateş etti.Kardeşlerden Ferdi Akkuş, baş ve göğsüne, Erdi Can 
Akkuş ise göğsüne isabet eden saçmalarla olay erinde yaşamını yitirdi. K.Ş. olayın arından 
taksisiyle kaçtı. K.Ş. için çalışma başlatıldı. (Akşam, 14 Mayıs 2013) 

IV. A. 4. Öldürüp beton dökmüşler 

Aydın'da ev almak için 1 yıl önce emlakçıya giden ve bir daha kendisinden haber 
alınamayan Hasan Fidan'ın (70) akıbeti belli oldu. Fidan'ın en son birlikte görüldüğü emlakçılar 
H.K ve H.Z. ifadeye çağrıldı. İkisi de suçunu itiraf ederek, "55bin TL'yi aldıktan sonra 
getirdiğimiz evde başına metal bahçe aletiyle vurarak öldürdük. Gece bahçeye gömdük. 
Üzerine de beton döktük" şeklinde ifade verdi. Sitenin bahçesinde yapılan kazada Fidan'ın 
çürümüş cesedine ulaşıldı. (Akşam, 15 Mayıs 2013) 

IV. A. 5. Vahşi baba 

Gençlik aşkı baba dehşetiyle son buldu. Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde, polis memuru 45 
yaşındaki H.A., kızının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen 17 yaşındaki Tuğrul Çimli'yi 
konuşmak için otomobiline aldı. Ardından Telemenler Mevkisi'ndeki ormanlık alana 
götürdü.Baba H.A., Çimli'den 15 yaşındaki kızı G.A.'yla görüşmemesini istedi. Öfkesine hakim 
olamayan H.A., beylik tabancasını çekip Açık Öğretim Lisesi öğrencisi gence tek el ateş ederek 
başından vurdu. Çimli olay yerinde yaşamını yitirirken, H.A., meslektaşlarına teslim oldu. 
Mahkemeye çıkarılan ve pişman olduğunu belirten polis baba tutuklandı. (Akşam, 15 Mayıs 
2013) 

IV. A. 6. Başını taşla ezdiler 

İzmir'de eski sevgili dehşeti... 
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Boğazı kesilip, başı ezilen kadının kimliği ancak kolyesinde yazan isimden tespit 
edilebildi. 

İzmir Buca'da dün boğazı kesilip, başı taşla ezilen 35-30 yaşlarında bir kadın cesedi 
bulundu. Ormanlık alana otomobilden atılan cesedin kimliği boynundaki 'Sibel' yazılı kanlı 
kolyeden belirlendi. Şüpheli H.C. ise aranıyor. 

OTOMOBİLDEN ATILDI 

İzmir-Aydın otoyolu Buca kavşağı yakınlarındaki ormanlık alanda dün sabah bir 
kadının otomobilden atıldığını gören kamyon şoförü, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay 
yerine giden ekipler, 25-30 yaşlarında bir kadına ait olan cesedin boğazının kesilip, başının 
ezildiğini tespit etti. Başka bir yerde öldürülen kadının olay sırasında parmaklarının kırıldığı 
öğrenildi. Karnında sezaryen izi de bulunan genç kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Kadın 
cesedi nöbetçi savcının incelemesinin arından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 
İncelemelerde boynunda 'Sibel' yazılı kanlı kolye fark eden yetkililer cesedin 36 yaşında bir 
çocuk annesi Sibel Özkişi olduğunu belirledi. Özkişi'nin daha önce Denizli'de yaşadığı ancak 
bir yıl önce İzmir'e taşındığı öğrenildi. Sibel Özkişi'nin ayrıca, şüpheli olarak aranan ve bir kargı 
şirketinde çalıştığı öğrenilen H.C. ile sevgili olduğu, zaman zaman aynı evi paylaştıkları 
belirlendi. Özkişi'nin şiddet gördüğü için aynı kişiden karakola giderek şikayetçi olduğu 
belirlendi. (Akşam, 18 Mayıs 2013) 

IV. A. 7. Antalya'da kan davası cinayeti 

Antalya'da kan davası cinayeti... 

Bar işletmecisi Alaadin Karaca(36) ve Mehmet Hasip Poyraz'ı(34) tabancayla öldüren 
Osman Şatır'ın kardeşi Veysel Şatır (36), önceki gece Mehmet Ali Poyraz tarafından vuruldu. 
Önceki gece sokakta yürüyen Şatır'a yanında geçen bir otomobilden ateş açılırken, hastaneye 
kaldırılan Şatır, hastanede hayatını kaybetti. Poyraz'ın, öldürülen Mehmet Hasip Poyraz'ın 
kardeşi olduğu, cinayeti intikam için işlediği öğrenildi. Olay yerinden beyaz bir otomobille 
uzaklaşan Şatır'ı yakalamak için çalışmalar başladı. (Akşam, 21 Mayıs 2013) 

IV. A. 8. Ölüm göz göre göre geldi 

Kadına yönelik şiddetin son kurbanı, Başkent'te 38 yaşındaki Figen Özaslan oldu. 

Figen ve Astsubay Ayhan Özaslan (44) arasında geçen cuma henüz bilinmeyen bir 
nedenle kavga çıktı. Özaslan, eşini darp etti. Figen Özaslan da karakola giderek eşi hakkında 
şikayetçi oldu. Eşine şikayetini geri alması için baskı yapan Ayhan Özaslan dün cinnet getirdi. 
Eşini üç kurşunla öldüren astsubay, tabancasını kafasına dayayıp intihar etti. Özaslan çiftinin 
iki çocuğu bulunuyordu. (Akşam, 22 Mayıs 2013) 

IV. A. 9. Ayrılmak istemedi boğazı kesildi 

Gaziantep'te, 2 yıl önce aynı markette çalışan evli ve 2 çocuk babası Faruk Alkan (32) ile 
Perihan Deler(19) arasında iddiaya göre gönül ilişkisi başladı. Yaklaşık 6 ay önce ikili, 
çalıştıkları market şubesinin kapanması sonucu işten ayrıldı. Faruk Alkan, ilişkisinin 
öğrenilmesi nedeniyle evliliğinin tehlikeye girdiğini söyleyerek Deler'den ayrılmak istedi. 
Ancak olumsuz yanıt aldı. Genç kız, dün gece ailesinin misafirliğe gittiğini söyleyerek Alkan'ı 
konuşmak için evlerine çağırdı. Deler, evde bulunan 11 yaşındaki kız kardeşini bir odaya 
kilitleyerek Alkan'la tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Alkan, ekmek bıçağıyla Deler'in 
boğazını kesti. Ardından bıçağı Deler'in sırtına saplayan Alkan olay yerinden kaçtı. Odadan 
çımayı başaran ve ablasını kanlar içerisinde bulan Deler'in kız kardeşi durumu telefonla polis 
ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Deler'in öldüğünü tespit etti. Polis, 
Alkan'ı kardeşinin evinde yakalayıp gözaltına aldı. (Haber Türk, 9 Mayıs 2013) 
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IV. A. 10. Gazeteci sevgilisini vurup intihar etti 

Çorum'un İskilip İlçesi'ndeki olay, yerel İskilip Gazetesi bürosunda meydana geldi. 
Gazetede bir muhabir olarak çalışan ve eşi 2 yıl önce trafik kazasında ölen 2 çocuk annesi 
Sevtap Elmas, iddiaya göre bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı evli ve 2 çocuk babası Rahim 
Bayar tarafından gazete bürosunda başına tabancayla tek el ateş edilerek öldürüldü. Bayar daha 
sonra tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti. İddialara göre, Bayar'ın bir 
süredir Sevtap Elmas'ı rahatsız ettiği, bu nedenle Elmas'ın mahkemeye başvurarak koruma 
istediği öğrenildi. Bayar'ın yapılan şikayetin ardından 15 gün gözetim altında tutulduğu 
belirtildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Sevtap Elmak ile Rahim 
Bayar'ın cesetleri otopsi için İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne gönderildi. (Haber Türk, 10 
Mayıs 2013) 

IV. A. 11. Katil damada 25 yıl hapis 

İzmir'de ayrı yaşadığı eşi Aylin Elitaş'ı Gültepe semtindeki evlerinde sakladıklarını ileri 
sürdüğü kayınpederi Battal Aybek'i, öldüren kayınvalidesi Ayten Gezer'i de 5 yerinden 
bıçaklayan Mehmet E. 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kayınpederini kendisinin öldürmediğini, 
kayınvalidesini ise tahrik ettiği için yaraladığını öne süren Mehmet E. "Öfkeme hakim 
olamadım. Bu olaylar yaşandı" dedi." Mahkeme heyeti, zanlı Mehmet E.'ı, kayınpederini 
öldürmekten 12 yıl, kayınvalidesini öldürmeye teşebbüsten 13 yıl olmak üzere toplam 25yıl 
hapis cezasına çarptırdı. Avukat Eylem Yıldız, kararın temyizi için başvuracaklarını söyledi. 
(Haber Türk, 10 Mayıs 2013) 

IV. A. 12. Kürtaj parası için öz amcasını ve yengesini öldürdü 

Bursa ve Mudanya'da birer evi bulunan 84 yaşındaki Arif Aksu ilse karısı Fahriye Aksu 
(76) geçtiğimiz günlerde yeni bir ev almak için bankadan 130 bin lira çekti. Ancak çift, evi 
almaktan vazgeçti. Bunun üzerine Arif Aksu parayı da yanına alıp, Mudanya'daki evine döndü. 
Telefonla arayıp yaşlı çifte ulaşamayan komşuları durumu polise bildirdi. Mudanya'daki eve 
çilingir yardımıyla giren polis, çifti balına sert bir cisimle vurulmuş ve boğularak öldürülmüş 
halde buldu. Çiftin almayı düşündükleri ev için çektikleri para ise mutfaktaki bir tencerede 
bulundu. Çiftin katil zanlısı olarak, Arif Aksu'nun yeğeni 23 yaşındaki Gökhan Aksu gözaltına 
alındı. Suçunu itiraf ettiği belirtilen Gökhan Aksu'nun ilk ifadesinde sevgilisi S.T.’nin hamile 
kaldığını, üç aylık bebeklerini aldırmak için paraya ihtiyacı olduğunu, cinayetleri bu yüzden 
işlediği öğrenildi. Gökhan Aksu ve sevgilisi S.T. adliyeye sevk edildi. (Haber Türk, 10 Mayıs 
2013) 

IV. A. 13. Temizlikçi kadının sevgilisini öldürdü 

Balıkesir'de A.T isimli kişi temizlik için evine gelen kadının sevgilisi Gökhan Şahin'i 
aralarında çıkan tartışma sonucu tüfekle vurarak öldürdü. Gökhan Şahin birlikte yaşadığı 
kadının A.T.’nin evine temizliğe gittiğini öğrenince çılgına döndü. Gece yarısı A.T.’nin Cengiz 
Topel Caddesi'ndeki evine giden öfkeli genç, kendisini dışarı çağırarak tartışmaya başladı. 
Kıskançlık nedeniyle başladığı belirtilen tartışma kısa sürede kavgaya döndü. A.T. evinden 
aldığı tüfekle Gökhan Şahin'e bir el ateş etti. Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti. (Haber Türk, 
11 Mayıs 2013) 

IV. A. 14. Öldürüp cesedi yola attı 

Çeşme Belediyesi Hayvan Barınağı'nda çalışan Faruk Altınkaya (49), Çeşme Musalla 
Mahallesi Akarca Mevkii'nde bulunan Hayvan Barınağı'na 100 metre mesafedeki besi damında 
A.C. (37) tarafından öldürüldü. Edinilen bilgiye göre Çeşme'de yaşayan ve işsiz olduğu 
bildirilen Ali Coşkun ile Faruk Altınkaya'nın artık kullanılmayan besi damına zaman zaman 
içki içmeye gittikleri öğrenildi. 9 Mayıs akşamı yine birlikte içki içmeye başlayan iki arkadaş 
nedeni henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartıştılar. Tartışmanın büyümesinin ardından 
küfürleşmeye başlayan iki arkadaştan A.C. gecenin ilerleyen saatlerinde Faruk Altınkaya'yı 
karnından bıçakladı. Faruk Altınkaya'nın ölmesi üzerine Ali Coşkun cesedi bir battaniyeye 
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sararak yol kenarına koydu ve üzerini çalılarla örttü. Ertesi gün Çeşme Belediyesi Hayvan 
Barınağı'na gelmemesi üzerine kardeşleri Altınkaya'yı aramaya ilk olarak besi damından 
başladılar. Oraya sık sık gittiği bilinen Faruk Altınkaya'nın cesedini çevrede yaptıkları 
araştırma sonrasında yol kenarında buldular. (Haber Türk, 12 Mayıs 2013) 

IV. A.  15. Göğsünden bıçakla vurularak öldürüldü 

İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta yürüyen 31 yaşındaki Faruk Aslan, tartıştığı bir kişi 
tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kimliği tespit edilemeyen zanlıyı arıyor. Yolda 
yürüyen Faruk Aslan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerle tartıştı. Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi üzerine 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kişi Aslan'ı bıçaklayarak kaçtı. 
Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Aslan, olay yerine gelen ambulansla Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan kurtarılamadı. (Haber Türk, 13 Mayıs 
2013) 

IV. A. 16. Ayrılık kavgası 2 ölü 

Gaziantep'te Mehmet Acar ayrıldığı Fatma Y.'nin amcası ve arkadaşı ile tartıştı. Darp 
edilen Acar, yanına kardeşi ve av tüfeğini alarak ev bastı, dehşet saçtı. Gaziantep'te, Mehmet 
Acar(31), 2 yıl önce dini nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladığı Fatma Y.'den kısa süre önce 
ayrıldı. Duruma öfkelenen Fatma Y.'nin amcası Salih Metin Y.(53) arkadaşı Sabri Ç.'yi (46) 
yanına alarak konuşmak için Acar'ı evine çağırdı. İddiaya göre, amca Salih Metin Y. ile arkadaşı 
konuşma sırasında çıkan tartışmada Acar'ı dövdü. Yediği dayağa öfkelenen Acar, 21 yaşındaki 
kardeşi Abdülsamet Acar'ı da alarak ayrıldığı kadının amcasının evine gitti. Acar kardeşler 
girdikleri evde bulunan Salih Metin Y. ile Sabri Ç.'ye av tüfeğiyle ateş açarak kaçtı. Hastaneye 
kaldırılan iki arkadaş kurtarılamazken polis Acar kardeşleri, sabah karşı av tüfeğiyle birlikte 
yakaladı. İki kardeş 'kasten birden fazla adam öldürmek'ten adliyeye sevk edildi. (Haber Türk, 
14 Mayıs 2013) 

IV. A. 17. Çiğli ve Bornova'da 2 kişi vurularak cinayete kurban gitti 

İzmir'in Çiğli ve Bornova ilçelerinde meydana gelen olaylarda 2 kişi öldürüldü. Çiğli'de 
çalıştığı fabrikadan çıkan Ali İzmir'in önü iddiaya göre, kavgalı olduğu M.S. ve S.Ö. tarafından 
kesildi. Çıkan tartışmada iki zanlı, av tüfeğiyle Ali İzmir'i yaraladı. Hastanede tedavi altına 
alınan yaralı kurtarılamadı. Jandarma tarafından yakalanan M.S. ile S.Ö., tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. (Haber Türk, 14 Mayıs 2013) 

IV. A. 18. Eski sevgilisini öldürüp intihara kalkıştı 

İstanbul Beyoğlu'nda Ercan S. adlı genç, yeninden birlikte olmak istediği eski sevgilisi 
Esra K.'yı(24) bıçaklayarak öldürdükten sonra bıçağı kendi boğazına saplayarak intihar 
girişiminde bulundu. Olay şöyle gelişti: Ercan S. ile eski sevgilisi Esra K. arasında tartışma çıktı. 
Tartışma sırasında Ercan S., üzerinde bulunan bıçağı çıkarıp Esra K.'ya sapladı. Ardından da 
kendi boğazını kesti. Vatandaşların yardımına koştuğu ikiliden ağır yaralı olan Esra K., 
ambulans ile hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 
Ercan S. ise tedavi altına alındı. (Haber Türk, 16 Mayıs 2013) 

IV. A. 19. Arkadaşı annesini öldürdü 

İstanbul Sultangazi'de 5 gün önce evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulunan ve 20 bin 
TL'lik ziynet eşyaları çalınan Hürriyete Kiray'ın (43), oğlunun arkadaşları tarafından 
öldürüldüğü tespit edildi. Polis olayı gerçekleştirdiği belirtilen 7 kişiyi gözaltına aldı. Suçlarını 
itiraf eden şüphelilerin bir halı saha maçı sırasında arkadaşları olan Kiray'ın oğlu Volkan 
Kiray'ın cebinden ev anahtarlarını çaldıkları, arından olayı gerçekleştirdikleri öğrenildi. (Haber 
Türk, 17 Mayıs 2013) 

IV. A. 20. Tuvaletteki tartışmada bıçakla öldürüldü 

Turgutlu'da tuvalette tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan 16 yaşındaki Selim 
Sivri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Derbent Beldesi İzmir-Ankara Karayolu 
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üzerindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Araçlara yağ satışı yapan işletmede çalışan Selim 
Sivri ile M.A.(18) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tuvaletteki tartışma büyüyünce 
bıçaklı kavgaya dönüştü. M.A. tarafından bıçakla yaralanan Selim Sivri, çevreden yetişenlerin 
yardımı ile Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz gen. Hastanede yapılan 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (Haber Türk, 19 Mayıs 2013) 

IV. A. 21. Kalaşnikoflu kavga 3 ölü 

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup 
arasında çıkan kavgada, kimliği belirsiz kişinin "Kalaşnikof" tüfekle açtığı ateş sonucu, 39 
yaşındaki Cuma Şahin ve 34 yaşındaki Mehmet Murat yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. 
Polis, cinayet işlediği ileri sürülen 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili 
soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdürüldüğü öğrenildi. (Haber Türk, 20 Mayıs 2013) 

IV. A. 22. Melikeyi öldüren bulundu: 'Abi şiddeti' 

Ceyhan'da geçtiğimiz pazar sabahı tabanca kurşunuyla ölen Melike Sönmez 
soruşturması bitti: Melike kendi elleriyle hayatına son vermişti ama abisi Melik'in baskı ve 
şiddeti nedeniyle. Adana, Ceyhan'da bir silah sesi sonrası odasında ölü bulunan Sönmez'in(16) 
Muş Bulanık'tan 25 yıl önce gelen ailesi, feodal geleneklerini hiç değiştirmemişti. Ama Melike 
güzel, bakımlı, sosyal ve çok çalışkandı. Ceyhan Kız Meslek Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakımı 
Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiydi. Doktor ya da hemşire olmak tek hedefiydi. Altı kardeşin 
ikincisiydi. Abi Melik ise ilkokul mezunuydu, uzun yol otobüs ve kamyonlarda muavinlik 
yapıyordu. Kahvehane işleten, nakliyatçılık yapan baba Mecit Sönmez'in sağlık sorunları vardı. 
Evde baba otoritesini, Melik (18) temsil ediyordu. 

BİR HAFTA ÖNCE 

Melik, bir hafta önce, Melike'yi cep telefonuyla konuşurken yakaladı. Telefonun 
hoparlörünü açtığında, halasının sesini duydu. Melik, biraz sonra ani bir baskın daha yaptı. Bu 
kez Melike'yi erkek arkadaşı A.M.Y. ile konuşurken yakaladı. Telefona el koydu, Melike'yi 
tartakladı. Araya giren annesi Rabia'ya "Bak, kızın erkeklerle görüşüyor. Okuldan alacağım" 
dedi. Çünkü Melik, kız kardeşinin en zayıf noktasını biliyordu: Okuldan alınmak. Geçen yıl 
okuldan almış, dedesi ağırlığını koyunca tekrar okula dönmüştü. 

VE DAYAK GECESİ 

Son gece, 27 Nisan Cumartesi saat 02.00... Melike, odasında kısık sesle telefonla 
konuşuyor. Melik, aniden odasına giriyor. Melike'nin telefonunu elinden alıyor. Telefonda yine 
Melike'nin erkek arkadaşı A.M.Y. var. Hışımla mesaj kutusunu kontrol ediyor. 'seni seviyorum' 
mesajları görüyor. Melike'ye "Erkeklerle konuştuğun için cep telefonunu elinden almıştım. Yine 
uslanmamışsın. Bu telefonu ne zaman aldın?" diyor. Melike, telefonun okuldan bir kız 
arkadaşına ait olduğunu, mesajların da ona gönderildiğini söylüyor. Melik ikna olmuyor, kız 
kardeşini dövüyor ve 28 Nisan sabah Mecit Sönmez, babasından kalma ruhsatsız Beretta 
tabancayı, o sabah gömdüğü çukurdan çıkarıp bakımını yapıyor. Eşine verirken tembihliyor: 
"Aman Melik'in bulamayacağı bir yere sakla. Mahalleden birini vurmasın." 

MELİKE'NİN SON SABAHI 

Baba, oğlunun saldırganlığının, eline silah geçince başına bir iş açacağından emin. 
Anne, silahı Melike'ye verip iyi saklamasını söylüyor. Melike uyanır uyanmaz abisi Melik'ten 
telefonunu istiyor. Ancak öfkesi dinmeyen Melik, "Üste mi çıkıyorsun? seni okula 
göndermeyeceğim, telefonu da satacağım!" diye bağırıyor. Tartışma büyüyor, anne araya 
giriyor. Melike odasına gidiyor, tabancayı göğsüne doğrultup tetiği çekiyor. iki gün sonra, 
hastanede can veriyor. Kardeşiyle yaptığı tartışmadan olay sonrası bahsetmeyen abi Melik, 
polise verdiği ifadesinde şunları anlattı:" Melike kendini öldürdüğünde aklıma geldi. 'Ben 
korkuttum, benim yüzümden intihar etmiş olabilir." (Hürriyet, 8 Mayıs 2013) 
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IV. A. 23. Para değil mermi yağdı 

Diyarbakır'da iki aile arasındaki alacak-verecek kavgası kanlı bitti. Sattıkları ineğin 
parası olan 2 bin lirayı istemeye giden 2 amca çocuğu Kalaşnikofla delik deşik edildi. 
Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Yukarı Kuyulu köyünde, iki aile arasında alacak-verecek 
anlaşmazlığı tartışmasında kan döküldü. Ergani'ye bağlı Yukarı Kuyulu köyünde oturan amca 
çocukları Kemal (45) ve Mehmet Uluğbey (19), sattıkları inekten doğan 2 bin liralık alacaklarını 
istemek için dün gece Davut Işık'ın evine gitti. 

KÖYÜ ATEŞE VERDİLER 

Parayı isteyen amca çocukları ile Davut Işık tartıştı. Çıkan kavga sırasında evde 
bulunan Kalaşnikof otomatik tüfeği alan Işık, Kemal ve Mehmet Uluğbey'e mermi yağdırdı. 
Işık, olayın ardından ailesini de alarak köyden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Mehmet ve Kemal 
Uluğbey kurtarılamadı. Ölenlerin yakınları, Davut Işık'ın ailesine ait 9 ev, ahır ve traktörü ateşe 
verdi. (Hürriyet, 8 Mayıs 2013) 

IV. A. 24. 'Ayrılmam' Cinneti 

Ayrılmak istediğini söyleyen evli ve iki çocuk babası Faruk Alkan, "Ayrılmam" cevabı 
üzerine sevgilisinin boğazını kesti. Korkunç cinayet bununla bitmedi. Kadın son nefesini 
verdikten sonra aynı bıçağı sırtına saplayıp kaçtı. 

Gaziantep'te, evli ve iki çocuk babası Faruk Alkan(30), 1 yıldır ilişki yaşadığı Perihan 
Deler'e (19) ayrılmak istediğini söyledi. Deler, önceki gece ailesi yokken, konuşmak için Alkan'ı 
evine çağırdı. Perihan Deler, sevgilisi eve gelince 11 yaşındaki kardeşini odaya kilitledi ve 
konuşmaya başladılar. Alkan iddiaya göre ayrılma istediğini yineleyince, Deler ilişkilerini 
bitirmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine Faruk Alkan, evdeki bıçakla Deler'in boğazını 
kesti. 

KARDEŞİNDE YAKALANDI 

Genç kadın can verdikten sonra bıçağı Deler'in sırtına saplayan Alkan evden kaçtı. 
Sesler üzerine kendi çabalarıyla kilitli odadan çıkan Perihan Deler'in kız kardeşi, feci 
manzarayla karşılaşınca durumu telefonla polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Faruk Alkan'ın 
peşine düşen polis gece şüpheliyi kardeşinin evinde gözaltına aldı. Alkan'ın suçunu itiraf 
ederek, "Evliliğimi kurtarmak için ayrılmak istedim. Kabul etmeyince cinnet getirdim. 
Hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Perihan kanlar içinde yatıyordu. Ben de korkup kaçtım, 
pişmanım" dediği öğrenildi. (Hürriyet, 9 Mayıs 2013) 

IV. A. 25. Kayınpeder cinayetine 25 yıl hapis 

İzmir'de bir süredir ayrı yaşadığı eşi Aylin Elitaş'ı Gültepe semtindeki evlerinde 
sakladıklarını ileri sürdüğü kayınpederi Battal Aybek'i, başına sert bir cisimle vurarak 
öldürdüğü, kayınvalidesi Ayten Gezer'i de 5 ayrı yerinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs 
ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Elitaş, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 7'nci 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan son duruşmaya tutuklu yargılanan sanık M.E. ve tarafların 
avukatları katıldı. Kayınpederini kendisinin öldürmediğini, kayınvalidesini ise kendisini tahrik 
ettiği için yaraladığını önce süren M.E., "Öfkeme hakim olamadım. Bu olaylar yaşandı" dedi. 
Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından sanık M.E.'yi, kayınpederini öldürmekten 12 yıl, 
kayınvalidesinin öldürmeye teşebbüsten 13 yıl olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına 
çarptırdı. (Hürriyet, 10 Mayıs 2013) 

IV. A. 26. Holigan vahşeti 

İstanbul Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadında dün akşam Fenerbahçe'nin 2-1 galibiyetiyle 
sonuçlanan gergin derbi sonrasında Fenerbahçeli bir taraftar öldürüldü. Olay, Genç 
Fenerbahçeliler adlı taraftar grubunun yaptığı açıklamayla duyuldu.  Edirnekapı Metrobüs 
durağında Fenerbahçeli Burak Yıldırım'ın Galatasaraylı iki taraftar tarafından bıçaklandı ve 
hayatını kaybettiği duyuruldu. 
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DURAKTA BIÇAKLANDI 

Burak Yıldırım'ın yanında olan bir arkadaşı olayı şöyle anlattı: "Stattan çıktık. 10 
kişiydik. Gaziosmanpaşa'ya dönüyorduk. Söğütlüçeşme'den metrobüsle Edirnekapıya geldik. 
Metrobüsten önce o indi. Bu sırada Galatasaraylı iki taraftar, seslendi. Kalbinin altından bıçağı 
soktu. Hiçbir tartışma olmadı. Saldıranların ikisinde de Galatasaray forması vardı. Evimize 
gidecektik." Kaçan iki saldırganın 20-25 yaşlarında oldukları ve üzerlerinde sarı-kırmızılı forma 
bulunduğu iddia edildi. (Hürriyet, 13 Mayıs 2013) 

IV. A. 27. 'Kızımdan uzak dur' infazı 

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, önceki gece polis memuru Hüseyin A.(45), kızı G.A.'nın 
(15) erkek arkadaşı Tuğrul Çimli'yi (17) otomobiline aldı. Çimli'yi Cennet Tepesi Mevkisi'ndeki 
ormanlık alana götüren Hüseyin A., beylik tabancasıyla başından vurdu. Ayvalık Gençlik 
Hizmetleri ve Spor Müdürü Metin Çimli'nin oğlu olan Tuğrul Çimli, yaşamını yitirdi. Teslim 
olan Hüseyin A. mahkemece tutuklandı. (Hürriyet, 15 Mayıs 2013) 

IV. A. 28. Eşini öldürten kadına ömür boyu hapis 

Konya'nın Akşehir İlçesi'nde besicilik yapan eşi Ramazan Kaplan(49) ve Avusturyalı 
ortağı Herald Weib'i (52), aldatıldığı şüphesiyle kiralık katil tutarak öldürttüğü iddiasıyla 
tutuklu yargılanan Zeynep Kaplan(47), iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 30 bin Euro 
karşılığında cinayetleri gerçekleştirdiği belirlenen Bati Kılınç da aynı suçtan iki kez ömür boyu 
hapis cezasına çarptırılırken, Erkan Yıldız'a da 'eyleme yardımcı' olmak suçundan 10 yıl hapis 
cezası verildi.  3 çocuk annesi Zeynep Kaplan'ın çelişkili ifadeler vermesi üzerine jandarma 
kadını teknik ve fiziki takibe alarak olayı çözmüştü. (Hürriyet, 16 Mayıs 2013) 

IV. A. 29. Sokak savaşında gariban kağıtçı öldü 

İstanbul Fatih'te Hacı Kadın Mahallesi Küçükpazar Caddesi'nde önceki akşam iki grup 
silahlı çatışmaya girdi. Caddede bulunanlar yere yatarak canlarını zor kurtarırken kağıt 
toplayıcılığı yapan 'kağıtçı Erdal' kurşunların arasında kalarak yaşamını yitirdi. Bir görgü 
tanığı, "İki grup uzun namlulu silahlarla çatıştılar. Gariban kağıtçı çatışmada vuruldu. Ortalık 
savaş alanına döndü. Polis olay yerine yarım saat sonra geldi" dedi. (Hürriyet, 15 Mayıs 2013) 

IV. A. 30. Hırsızlık cinayetine müebbet 

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hırsızlık için girdiği evde 14 haftalık Sevilay 
Cevkiroğlu'nu (30) boğazını keserek öldürmekten yargılanan Hasan Sakar (28), Alanya 1'inci 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün son kez hakim önüne çıktı. Sakar, son savunmasında, genç 
kadını banyoya kilitlemek istediğini, ani hareketiyle bıçağın boynuna saplandığını iddia etti. 
Mahkeme Başkanı Necdet Vural, sanığın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek insan 
öldürmek' suçundan ömür boyu hapis ve 'silahlı yağma' suçundan 15 yıl hapis cezasına 
çarptırıldığını açıkladı. (Hürriyet, 16 Mayıs 2013) 

IV. A. 31. Tek kelimeyle vahşet 

İzmir'in Buca ilçesinde otoyol kenarındaki ormanlık alanda, boğazı bıçakla kesilip başı 
taşla ezilerek öldürülmüş bir kadın cesedi bulundu. Olay yerinden uzaklaştığı belirlenen kiralık 
otomobili kargocu H.C.'nin kullandığı tespit edildi. İncelemede, cesedin Karabağlar'da oturan 
Sibel Özkişi'ye (36) ait olduğu belirlendi. Bir çocuğu olan Sibel Özkişi'nin, bir yıl önce 
Denizli'den İzmir'e taşındığı, dönem dönem aynı evi paylaştığı H.C.'den şiddet gördüğü 
iddiasıyla şikayetçi olduğu öğrenildi. H.C. şüpheli olarak aranırken, kadının cesedi Adli Tıp 
Kurumu'na gönderildi. (Hürriyet, 18 Mayıs 2013) 

IV. A. 32. Otomobil pazarında kanlı kavga 

Konya'da oto pazar yeri kiralama meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı 
kavgada Emrullah Özkal (27) başından vurularak öldürüldü. Olaydan sonra otomobille kaçan 
Mustafa A. ve Ali E., polisle yaşadığı kovalamaca sonrası yakalandı. Polis, iki gruptan 6 kişiyi 



 

 

 

- 157 -

 

gözaltına aldı. 8 şüphelinin sorgunsuna Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'nde devam ediliyor. 
(Hürriyet, 19 Mayıs 2013) 

IV. A. 33. Kayıp mühendis evinde ölü bulundu 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki gündür yakınlarının kendisinden haber alamadığı 51 
yaşındaki makine mühendisi Recep Yaşar Çolak'ın, işyerinde cesedi bulundu. Samsun'da 
bulunan Gönül Çolak'ın (40), iki gündür, Bodrum'un Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi 
Yokuş Sokak üzerindeki klima tamir atölyesini işleten eşi Recep Yaşar Çolak'tan haber 
alamaması üzerine, arkadaşlarından yardım istedi. Gidilen işyerinin kilitli kapısı yedek anahtar 
ile açıldı. içeri giren arkadaşları, Çolak'ın yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen 
acil yardım ekiplerinin kotrolünde, Çolak'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Çolak'ın 
vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmadı. Arkadaşının cesedini bulan Oktay Şenses, 
"Yedek anahtarla içeri girdim. Ancak arkadaşımın cesedi ile karşılaştım. Çok üzgünüm" dedi. 
(Milliyet, 8 Mayıs 2013) 

IV. A. 34. Eniştesini 'taciz ediyor' diye öldürdü 

Gaziantep'te S.K.(36) adlı kadın dört yıldır kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü ablasıyla 
evli dört çocuklu eniştesi Murat Aksu'yu (43), öldürdü. Murat Aksu'yu gece saat 23.30 
sıralarında Hacıbaba Mahallesi'ndeki evine giderek kurşun yağdıran S.K. daha sonra Karşıyaka 
Polis Merkezi'ne giderek "Eniştemi öldürdüm" diye teslim oldu. Vücuduna dört kurşun isabet 
eden Murat Aksu kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. S.K.’nın 
cinayetten önce taciz olayını ablası ve diğer eniştesi C.M.’ye anlattığı, onların da Murat 
Aksu'nun öldürülmesine yardım ve teşvik ettiği, hatta silah temin ettiği öğrenildi. Olayla ilgili 
olarak S.K. ile birlikte ablası ve C.M. de "cinayete yardım etme", "silah temin etme" ve 
"azmettirme" suçlarından gözaltına alındı. (Milliyet, 10 Mayıs 2013) 

IV. A. 35. Yaşlı çifti evlerinde boğarak öldürdüler 

Bursa'da Arif Aksu(84) ve eşi Fahriye Aksu(76) evlerinde boğularak öldürüldü. 
Bursa'daki evlerinden ayrılarak Mudanya'daki yazlık evlerinde yaşamaya başlayan Arif Aksu 
ve eşi Fahriye Aksu çiftinden 4-5 gün haber alamayan apartman yöneticisi polise haber verdi. 
Yaşlı çift evin salonunda başlarına darbe almış ve boğulmuş olarak bulundu. Katil zanlısı ya da 
zanlıların kıymetli eşya ve para aradıkları, ancak tencere içindeki euro ve Türk lirasını 
bulamadıkları ortaya çıktı. (Milliyet, 10 Mayıs 2013) 

IV. A. 36. İki arkadaşın kavgası can aldı 

Çeşme'de iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada FAruk Altınkaya 
(49) hayatını kaybetti. Olay, saat 03.00 sıralarında, Musalla Mahallesi Akarca Mevkii'nde 
meydana geldi. Hayvan Barınağı'nda çalışan Faruk Altınkaya ile arkadaşı A.C.(37) arasında 
henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Belinden çıkardığı bıçak ile ALtınkaya'yı 
karnından yaralayan A.C. olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar tarafından Altınkaya'nın cesedi 
bulundu. Yapılan araştırmalar sonu kimliği belirlenen katil zanlısı A.C. aranıyor. (Milliyet, 13 
Mayıs 2013) 

IV. A. 37. Öldürene 12.5, yardım edene 25 yıl hapis 

Aydın'da eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle Yücel Gümüş'ü öldüren sanığın, ağır tahrik 
altında suç işlediği gerekçesiyle cezası indirildi. Kuzeni O.T ise 25 yıl aldı. Aydın'ın Karacasu 
İlçesi'nde, bekçilik yapan Yücel Gümüş'ü (27) eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla bıçaklayarak 
öldürdüğü ileri sürülen S.T. (23) ile kendisine yardımcı olduğu iddia edilen kuzeni O.T. (34) 
hakkında, "Haksız tahrik altında iştirak halinde kasten adam öldürme" suçundan müebbet 
hapis cezası istemiyle Nazilli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada karar çıktı. 
Gümüş'ü öldüren S.T., 12 yıl 6 ay, ona yardım ettiği iddia edilen kuzeni O.T. ise 25 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. iki çocuk babasıydı. Olay, 19 Eylül 2012'de, Karacasu Spor Salonu 
yakınındaki cimnastik aletleri bulunan parkta meydana gelmişti. Polisi ve 112 Acil Servis'i 
arayan bir kişi, yaralı olduğunu söyledi. Olay yerine giden ekipler, Karacasu Gençlik Hizmetleri 



 

 

 

- 158 -

 

ve İlçe Spor Müdürlüğü'nde bekçi olarak çalışan evli, iki çocuk babası Yücel Gümüş'ü bıçakla 
yaralı halde, yanında da S.T. ile kuzeni O.T.'yi buldu. İki zanlı da tutuklandı. 

Hastaneye kaldırılan Gümüş, polisin, "Seni kim bıçakladı?" sorusuna "Tanımıyorum 
yabancı kişilerdi" diye cevap verdi. Hastaneye kaldırılan Yücel Gümüş, vücuduna aldığı 15 
bıçak darbesiyle yaşamını yitirirken, üzeri kanlı olan S.T. ile kuzeni O.T. gözaltına aldı. S.T., 
sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen iki zanlı, tutuklandı. 
Ceza alan sanıkların avukatları kararı temyiz edeceklerini söyledi. (Milliyet, 13 Mayıs 2013) 

IV. A. 38. İki çocuk annesi benzinle yakıldı 

Adapazarı'nda iki çocuk annesi 25 yaşındaki Aslı Can, geçen gece saat 23.30 sıralarında 
yürüyerek eve giderken, cadde ortasında tartıştığı bir kişi tarafından üzerine benzin dökülerek 
ateşe verildi. Hastaneye kaldırılan Aslı Can'ın eli yüzü ve vücudunun üst kısmı yandı. Olayı 
gerçekleştirdiği öne sürülen Can'ın üvey amcası Tayfun B.'nin arandığı bildirildi. Can'ın bir 
süre önce eşinden boşandığı belirlendi. (Milliyet, 15 Mayıs 2013) 

IV. A. 39. Kızımdan ayrıl cinayeti 

Ayvalık'ta polis memuru H.A., kızının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Tuğrul 
Çimli'yi kızından ayrılması için uyardı. Çıkan tartışma sonrasında öfkesine hakim olamayan 
baba, Tuğrul'u başından vurdu. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Güzelada sitesi'nde yaşayan evli, 
3 çocuk babası polis memuru H.A.(45), kızının erkek arkadaşı olan Tuğrul Çimli'yi (17) 
başından beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Olay önceki gün saat 22.30 sıralarında meydana 
geldi. Ayvalık Devlet Hastanesi'nde görev yapan polis memuru H.A., apartman komşusu olan 
Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Metin Çimli'nin oğlu Tuğrul Çimli'yi 
konuşmak için otomobiline aldı. 

Ormana götürüp öldürdü 

Çimli'yi Telemenler Mevkisi'ndeki ormanlık alana götüren H.A., kızı G.A.'dan(15) 
ayrılmasını istedi. İkili arasında çıkan tartışma sonrasında öfkesine hakim olamayan H.A., 
beylik tabancasını çekip, Çimli'yi tek el ateş ederek başından vurdu. Çimli olay yerinde 
yaşamını yitirirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden H.A. meslektaşlarına teslim oldu. 
Oğlunun ölüm haberini alan Metin Çimli'nin olay sonrasında bitkin ve perişan hali 
dikkatlerden kaçmazken, ilçede sakin ve beyefendi kişiliğiyle gönüllerde taht kuran Müdür 
Metin Çimli'nin acısını olayı duyup hastaneye koşan dostları paylaşmaya çalıştı. Polis ve 
savcının olay yerindeki incelemesinin ardından genç Tuğrul'un cesedi önce Ayvalık Devlet 
Hastanesi, ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. (Milliyet, 15 Mayıs 
2013) 

IV. A. 40. Emekli Astsubayı öldürüp gömmüşler 

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir soruşturma kapsamında ifadesi 
alınacak olan Gürbüz E.'yi (54) aramak için Soğucak Köyü'ndeki Mehtap Sitesi'ne gitti. Bu 
arada, bir otelin sahibi olduğu öğrenilen Gürbüz E.'yi arayan polise çevredekiler, Gürbüz E.'yi, 
134 numaradaki dubleks bir villada gördüklerini ifade etti. Bunun üzerine evin bahçesine giren 
polis, bahçede yeni kazılmış olan foseptik çukurunu fark etti. Olay yerine çağırılan Cinayet 
Büro Amirliği ekipleri, çukuru ve çevresini belediye ekiplerinin yardımıyla kazdı. 

Başına sert cisimle vurulmuş. 

Çukurdan, kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi çıktı. Polis, cesedin emekli Astsubay 
50 yaşındaki Mustafa HütHüt'e ait olduğunu belirledi. Gürbüz E.'nin arkadaşı Mustafa 
Hüthüt'ün yaklaşık 15 gün önce ilk belirlemelere göre başına sert bir cisimle vurularak 
öldürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, Gürbüz E.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Gözaltına alınan 
Gürbüz E.'nin ilk ifadesinde, Hüthüt'ün dengesini kaybedip düştüğünü belirtti. (Milliyet, 16 
Mayıs 2013) 
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IV. A. 41. Müzikhol çalışanı bıçaklandı 

Aydın'ın Didim İlçesi'nde, iki grup arasında çıkan kavgada müzikhol çalışanı 28 
yaşındaki Ali Geyik, bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olay saat 05.00 sıralarında meydana geldi. 
Barlar Sokağı olarak bilinen Yalı Caddesi'ndeki bir müzikholden çıkan, aralarında kadınların da 
bulunduğu grup ile bir başka grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. 
Kavgada müzikholde çalıştığı öğrenilen Ali Geyik, karnı ve göğsünden bıçaklandı. Bıçak 
darbelerinin etkisiyle ağır yaralanıp yere yığılan Geyik, kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde 
doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. (Milliyet, 16 Mayıs 2013) 

IV. A. 42. Başını ezip bıçakladılar 

İzmir'in Buca İlçesindeki otoyol kenarındaki ormanlık alanda başı taşla ezilip 
bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu. Dün sabah saat 10.30 sıralarında İzmir-Aydın 
otoyolu Buca kavşağı yakınlarındaki ormanlık alanda, bir kanın otomobilden atıldığını gören 
kamyon şoförü jandarmaya ihbarda bulundu. 

Öldürüp attılar. 

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının, başka bir yerde boğazının kesildiği ve başının da 
taşla ezilerek öldürüldüğü belirlendi. Bu arada kadının atıldığı 20 plakalı otomobilin 
Denizli'den kiralandığı belirlendi. Ceset üzerindeki incelemeler sırasında boynunda "Sibel" 
yazılı kanlı kolye farkedildi. Araştırmalarını bu yöne kaydıran jandarma, olayın şüphelisi 
olarak aranan ve Denizli'de kargo firmasında çalışan H.C.’nin de, bir süre birlikte yaşadığı Sibel 
isimli bir sevgilisinin olduğu saptandı. Olay yerindeki ve kadının yakınlarına yönelik 
araştırmalar sonrasında ölen kişinin 36 yaşında bir çocuk annesi Sibel Özkişi olduğu belirlendi. 
Özkişi'nin daha önce Denizli'de yaşadığı ancak bir yıl önce İzmir'e taşındığı öğrenildi. (Milliyet, 
18 Mayıs 2013) 

IV. A. 43. Tuvalette bıçaklanan genç hayatını kaybetti 

Manisa'nın Turgutlu ilçesi'nde, tuvalette tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan 16 
yaşındaki Selim Sivri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Derbent 
Beldesi İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Araçlara yağ 
satışı yapan bir işletmede çalışan Selim Sivri (16) ile Mahsun Arpa(18) arasında tartışma çıktı. 
Tuvalette başlayan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. 

Bıçakla yaralandı. 

M.A. tarafından bıçakla yaralanan Selim Sivri, vatandaşlar tarafından Turgutlu Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Sivri kurtarılamadı. Olay 
yerinden kaçan M.A. jandarma ekiplerince yakalandı, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. (Milliyet, 19 Mayıs 2013) 

IV. A. 44. Barışmak istemeyen polisi öldürene 25 yıl 

İstanbul Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli üç aylık polis memuru Esra Adile 
Seyfi(23), geçtiğimiz eylül ayında barışma teklifini reddettiği 33 yaşındaki Akgül Semih Aras 
tarafından otobüs durağında öldürüldü. Durakta yolcu olarak bekleyen Asiye Yayla da seken 
kurşunla yaralandı. Tutuklanan Aras'ın daha önce de Seyfi'yi tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına 
alındığı ve cinayetten önce " Seni delik deşik ederim, namusumu korumuş olurum, yatarım kaç 
sene ise" ve " İşyerinin önünde kurşun yağmuruna tutarım Allah şahidim olsun" diye mesaj 
attığı ortaya çıktı. Önceki gün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti Aras'ı kasten 
öldürmek suçundan 25 yıl, tehditten 1 yıl 15 gün, ruhsatsız silahtan 1 yıl 15 gün, yaralamadan 7 
ay 15 gün hapis cezası verdi. Karşı oy kullanarak karara şerh düşen mahkeme üyelerinden 
İhsan Sartık, cinayetin tasarlayarak işlendiğini belirterek müebbet hapis verilmesi gerektiğini 
söyledi. (Sabah, 8 Mayıs 2013) 
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IV. A. 45. Köyde savaş gibi kavgada 2 kişi öldü, 8 ev yandı 

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Yukarı Kuyulu köyünde, iki aile arasında alacak 
anlaşmazlığında kan aktı. Amca çocukları Mehmet ve Kemal Uluğbey, dün gece alacakları 
oldukları Davut Işık'ın evine gitti. Davut Işık, alacaklarını istemeye gelen iki kuzenle tartıştı. 
Tartışma kavgaya dönüşünce, Davut Işık evde bulunan Kalaşnikof otomatik silahla, Mehmet ve 
Kemal Uluğbey'e ateş açtı. Kurşunlara hedef olan Mehmet ve Kemal Uluğbey önce Ergani 
ardından Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak her iki kuzen kurtarılamayarak 
hayatlarını kaybetti. Olaydan sonra Davut Işık ailesini de alarak köyden kaçtı. Ölenlerin 
yakınları ise Davut Işık'ın köydeki evini ateşe verdi. Yangında Işık'a ait 8 ev, hayvan 
barınakları, ahır ve araçlar tamamen yandı. Yangın Ergani itfaiye ekipleri tarafından 
söndürülürken, jandarma köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ergani Kaymakamı Erdinç 
Yılmaz ile Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı Albay Hilmi Atabey köyde inceleme yaptı. 
Köye giriş çıkışlar kontrol altına alınırken, kaçan Davut Işık'ın yakalanması için operasyon 
başlatıldı. (Sabah, 8 Mayıs 2013) 

IV. A. 46. Eş katiline 37 dakika içinde ağır müebbet 

Uşak'ta 15 yıl önce boşandığı 4 çocuğunun annesi Nermin Şen'i öldüren Muslu Özel, 37 
dakika sürek ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada hiçbir 
indirim uygulanmadı. Pişman olmadığını söyleyen sanık, " Aslında 15 yıl önce öldürecektim 
ama çocuklar küçük diye erteledim" dedi. Duruşmayı, Şen'in yakınları ile " Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız Platformu" üyeleri izledi. 

Alkol ve şiddet nedeniyle eşinden boşanan Nermin Şen (48), 15 yıldır kendisiyle 
barışmak isteyen Muslu Özel (56) tarafından defalarca bıçaklanmıştı. (Sabah, 9 Mayıs 2013) 

IV. A. 47. Sevgilisini, boğazını keserek öldürdü 

Gaziantep'te evli ve iki çocuk babası Faruk Alkan(27), kendisinden ayrılmak istemeyen 
18 yaşındaki sevgilisi Perihan Deler'i kardeşinin gözleri önünde öldürdü. İddiaya göre yaşadığı 
yasak ilişkiden pişman olan Faruk Alkan ayrılmak istedi. Ancak Perihan Deler ayrılmayı kabul 
etmedi. Önceki akşam konuşmak üzere genç kızın Yeditepe Mahallesi'ndeki evine giden Alkan 
yanında taşıdığı bıçakla, 11 yaşındaki kardeşinin gözleri önünde genç kızın boğazını kesti. Can 
havliyle kaçmaya çalışan Deler'e yetişip sırtına saplayan Alkan olay yerinden kaçtı. Yakalanan 
zanlı tutuklandı. (Sabah, 9 Mayıs 2013) 

IV. A. 48. Eniştesini 'taciz ediyor' diye öldürdü 

Gaziantep'te S.K.(36) adlı kadın dört yıldır kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü ablasıyla 
evli dört çocuklu eniştesi Murat Aksu'yu(43), öldürdü. Murat Aksu'yu gece saat 23.30 
sıralarında Hacıbaba Mahallesi'ndeki evine giderek kurşun yağdıran S.K. daha sonra Karşıyaka 
Polis Merkezi'ne giderek "Eniştemi öldürdüm" diye teslim oldu. Vücuduna dört kurşun isabet 
eden Murat Aksu kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. S.K'nın 
cinayetten önce taciz olayını ablası ve diğer eniştesi C.M.'ye anlattığı, onların da Murat 
Aksu'nun öldürülmesine yardım ve teşvik ettiği, hatta silah temin ettiği öğrenildi. Olayla ilgili 
olarak S.K. ile birlikte ablası ve C.M. de "cinayete yardım etme", "silah temin etme" ve 
"azmettirme" suçlarından gözaltına alındı. (Sabah, 10 Mayıs 2013) 

IV. A. 49. Yaşlı çifti evlerinde boğarak öldürdüler 

Bursa'da Arif Aksu(84) ve eşi Fahriye Aksu (76) evlerinde boğularak öldürüldü. 
Bursa'daki evlerinden ayrılarak Mudanya'daki yazlık evlerinde yaşamaya başlayan Arif Aksu 
ve eşi Fahriye Aksu çiftinden 4-5 gün haber alamayan apartman yöneticisi polise haber verdi. 
Yaşlı çift evin salonunda başlarına darbe almış ve boğulmuş olarak bulundu. Katil zanlısı ya da 
zanlıların kıymetli eşya ve para aradıkları, ancak tencere içindeki euro ve Türk lirasını 
bulamadıkları ortaya çıktı. (Sabah, 10 Mayıs 2013) 
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IV. A. 50. 3 çocuk annesini bağlayıp öldürdüler 

Sultangazi'de, 3 çocuk annesi Hürriyete Kiray (43) evine giren kişi ya da kişiler 
tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İddiaya göre, olay dün saat 12.00 sıralarında Esentepe 
Mahallesi'nde meydana geldi. 2 gün önce oğlunu askere gönderen Kiray evde yalnız olduğu 
sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kapıyı çaldı. Kiray'ın kapıyı açmaması üzerine 
saldırganlar zorla içeri girdi. Kiray'ın bağırmaması için ağzını bantlayıp, el ve ayaklarını 
bağlayan saldırganlar daha sonra 43 yaşındaki kadını 3 yerinden bıçakladı. Kiray yaşamını 
yitirirken, saldırganlar yaklaşık 30 bin lira tutarındaki ziynet eşyasını alarak kaçtı. Kiray'ın 
okuldan dönen diğer oğlu annesini kanlar içinde buldu. Kiray'ın kayınbiraderi Selim Kiray 
oturdukları mahallede neredeyse her gün hırsızlık yaşandığını anlatıp şunları söyledi: "Yıllardır 
ev almak istiyorlardı. Biriktirdikleri yaklaşık 30 bin lira değerindeki ziynet eşyası alınmış. Evin 
altı üstüne getirilmiş." (Sabah, 12 Mayıs 2013) 

IV. A. 51. Açık kalan telefondan ihaneti duyup öldürdü 

İstanbul Avcılar'da oturan 13 yıllık evli Sema (34) ve Aytekin Danyıldız (49) çifti 2012 
yılının son gününde, 12 yaşındaki kızları ile birlikte alışverişe çıktı. Plastik doğrama işinde 
çalışan Aytekin Danyıldız, iddiaya göre eve döndükten bir süre sonra arkadaşının işyerine 
gitmek üzere dışarı çıktı. Yaşlı bir kadına bakıcılık yapan Sema Danyıldız ise saat 22.00 
sıralarında eşini telefonla arayıp, baktığı kadının hasta olduğunu ve kendisini çorba yapması 
için evine çağırdığını belirterek gitmek için izin aldı.  

EVE DÖNÜP EŞİNİ BEKLEDİ 

Bir süre sonra Aytekin Danyıldız, eşini telefonla arayıp nerede olduğunu sordu. Bu 
sırada diğer telefonda sevgilisiyle konuşan Sema Danyıldız, bakıcılık yaptığı kadının evinde 
olduğunu söyledi. Daha sonra da eşiyle konuştuğu telefonu kapattığını zannederek sevgilisiyle 
konuşmaya devam etti. Henüz telefonu kapatmayan Aytekin Danyıdız ise, gelen konuşma 
sesinden eşinin 'Ömer' adlı bir erkekle telefonda konuştuğunu fark etti. Bunun üzerine hemen 
eve giden Aytekin Danyıldız, eşini telefonla arayıp eve gelmesini istedi. Saat 02.00 sıralarında 
eve gelen eşiyle kendisini aldattığı iddiasıyla tartışan Aytekin Danyıldız, eşini ruhsatsız 
silahıyla vurarak öldürdü. (Sabah, 13 Mayıs 2013) 

IV. A. 52. Taksici kardeşler sıra kavgasında öldürüldü 

Manisa'nın Soma ilçesinde taksicilerin sıra kavgasında kan aktı. Önceki gece Beşyol 
mevkisinde "Site Taksi" durağında meydana gelen olayda, daha önce sıra yüzünden aralarında 
husumet olan Kahraman Ş.(36) ile Erdi Can Akkuş (21) yine kavga etti. Akkuş'un aynı durakta 
taksici olan ağabeyi Ferdi Akkuş'un da(28) katıldığı kavgada Kahraman Ş., pompalı tüfekle 
kardeşlere 7 el ateş açtı. 2 çocuk babası Ferdi Akkuş olay yerinde, Erdi Akkuş hastanede öldü. 

TAKSİYİ BIRAKIP KAÇTI 

Baba Fethi Akkuş, zanlının evine tüfekle gelip kendilerini tehdit ettiğini, ancak polisin 
bu konuda bir şey yapmadığını söyledi. Kardeşler hakkında karşı şikayette bulunup koruma 
talep ettiği öğrenilen Kahraman Ş. aracını terk ederek kayıplara karıştı. (Sabah, 14 Mayıs 2013) 

IV. A. 53. İki emlakçı yaşlı adamı parası için öldürdü 

Aydın'da ev almaya gittikten sonra ortadan kaybolan ve 13 aydır aranan esnaf Hasan 
Fidan'ın (70) iki emlakçı tarafından parası için öldürüldüğü, daha sonra bir evin bahçesine 
gömüldüğü ortaya çıktı. Aydın'da ortak emlakçılık yapan Hakan Ekiz (35) ve Hafize Zara (25) 
polisin çapraz sorgusunda cinayeti itiraf ettiği belirlendi. (Sabah, 15 Mayıs 2013) 

IV. A. 54. İlişki yaşadığı komşunun oğluna uykusunda infaz 

Niğde'nin Kula köyünde 23 yaşındaki Sibel Çekinmez 3 ay önce birlikte yaşamaya 
başladığı komşusunun oğlu Mustafa Çınar'ı uyuduğu sırada boğazını keserek öldürdü. 
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Cinayeti annesine itiraf eden Çekinmez tutuklanarak cezaevine konuldu. Cinayet nedeni 
araştırılıyor. (Sabah, 15 Mayıs 2013) 

IV. A. 55. Kızını taciz edeni öldürüp katil oldu 

Adana Karahisar'da A.B. kızı C.B.'ye tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü B.A.'yı 
ruhsatsız tabancayla vurdu. B.A. hastanede yaşamını yitirdi. A.B. tutuklanarak cezaevine 
konuldu. (Sabah, 15 Mayıs 2013) 

IV. A. 56. Köylüsüne ormanlık alanda kurşun yağdırdı 

Balıkesir Kuzköy'de Sevim Ö., köylüsü İbrahim Özefe'yi ormanda kurşun yağmuruna 
tuttu. Aynı silahı karnına dayayarak intihara kalkışan Sevim Ö.'yü telefon edip durumunu 
bildirdiği eşi kurtardı. Hayatını kaybeden Özefe ile Sevim Ö. arasındaki bağ araştırılıyor. 
(Sabah, 15 Mayıs 2013) 

IV. A. 57. Polis, 'konuşalım' diyen kızının sevgilisini öldürdü 

Balıkesir'de polis memuru Hüseyin A.(45), 15 yaşındaki kızı G.A.'yla aşk yaşayan 17 
yaşındaki Tuğrul Çimli'yi tek kurşunla öldürdü. Hüseyin A. Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İlçe Müdürü Metin Çimli'nin oğlu olan Tuğrul'la kızını ayırma çabalarından sonuç 
alamayınca öfkelendi. G.A., kendisini dövüp evden silahla çıkan babası konusunda sevgilisini 
uyardı. Ancak Tuğrul kız arkadaşının babasını arayarak "Gel seninle biraz konuşalım" dedi. 
Hüseyin A. ilçe dışında aracına aldığı kızının sevgilisini başından tek kurşunla vurarak 
öldürdü. Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin A. daha sonra meslektaşlarına teslim oldu. (Sabah, 15 
Mayıs 2013) 

IV. A. 58. Halı sahada anahtarı çalıp cinayet işlediler 

Evinde bıçaklanan kadının oğlu, anahtarını halı sahada kaybettiğini söyleyince cinayet 
çözüldü. 43 yaşındaki Hürriyete Kiray'ın oğlunun arkadaşları tarafından birikmiş parası için 
öldürüldüğü ortaya çıktı. İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde evli ve üç çocuk annesi 
Hürriyete Kirayı(43), eve gelen oğlu Kerim Kiray tafafından kalbinden 3 defa bıçaklanmış 
şekilde bulundu. Elleri ve ağzı koli bantları ile bağlanmış halde bulunan Hürriyete Kiray, 
hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan cinayet masası, 
evin kapısında herhangi bir zorlama bulunmadığını tespit edince aile bireyleri ile yakın 
akrabaları takip ve sorguya alındı. 

'TANIYINCA BIÇAKLADIM' 

Evden '20 bin lira' değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlendi. Polisi olaydan bir gün önce 
askere giden Hürriyete Kiray'ın oğlu Volkan Kiray'ın 10 gün önce halı saha maçında evinin 
anahtarını kaybettiğini saptadı. Halı saha maçında oynayan 10 kişiyi ve izleyen kişileri tespit 
eden polis, o gün rahatsız olduğu için maçta oynamayıp tribünde maçı izlediği belirlenen 
Abdullah Alkan başta olmak üzere 7 kişiyi gözaltına aldı. Geçmişte hırsızlık suçlarından 
sabıkalı olduğu ortaya çıkan ve öldürülen Hürriyete Kiray'ın oğlu ile mahalle arkadaşı olduğu 
saptanan Alkan cinayeti itiraf ett,. Kiray Ailesi'nin daire almak için para biriktirdiğini ve evde 
yüklü miktarda para bulunduğunu öğrenen Alkan'ın halı saha maçında soyunma odasına 
giderek mahalle arkadaşı Volkan Kiray'ın elbiselerinden evinin anahtarını aldığı ve hırsızlık 
olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Abdullah Alkan'ın ifadesinde "Eve girdiğimde paraları 
aradım. Bir müddet sonra arkadaşımın annesi Hürriyete Kiray ile karşılaştım. Aynı mahallede 
oturduğumuz için beni hemen tanıdı. Mutfaktan ekmek bıçağını alarak cinayeti 
gerçekleştirdim" dedi. (Sabah, 17 Mayıs 2013) 

IV. A. 59. Kardeş katiline müebbet hapis 

İstanbul Bağcılar'da kız kardeşini öldüren tekstil işçisi Müslüm Yardım müebbet hapis 
cezasına çarptırıldı. 24 Şubat 2012 günü meydana gelen olayda bir kafeden bir erkekle çıkan kız 
kardeşi Yıldız Yardım'ı(26) kalbinden bıçaklayan Müslüm Yardım, kendisine engel olmaya 
çalışan Nedim Koç'u da yaralayarak olay yerinden kaçmış, polis tarafından kısa sürede 
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yakalanmıştı. Yıldız Yardım'ın kafeye unuttuğu cep telefonunu alıp işyerine dönebilmek için 
şirketin şoförü Nedim Koç'tan yardım istediği ortaya çıkmıştı. (Sabah, 18 Mayıs 2013) 

IV. A. 60. 'Park etme' cinayeti 

İstanbul Bahçelievler'de Veli Ay(53), giyim mağazasının önüne aracını park eden Ali 
Kemal Küçük'le (32) tartıştı. Küfürlü tartışma kavgaya dönüşünce Ay, evden getirdiği silahı peş 
peşe ateşledi. Kurşunlarla yere yığılan Küçük'ün kafasına da bir el ateş edip kaçan AY kısa bir 
süre sonra yakalandı. Küçük hastanede hayatını kaybederken katil zanlısı AY savcılık 
sorgusunda "Malzeme gelecek. Buraya park etme' deyince bana küfür etti. Ben de eve gidip 
silahımı aldım" dedi. Ay, tutuklandı. Küçük'ün cenazesi ise toprağa verildi. (Sabah, 19 Mayıs 
2013) 

IV. A. 61. Eski dünürüne, oğluyla silahlı saldırı düzenledi 

Kocaeli'nin İzmir ilçesinde Osman Ö., eski dünürünü cami çıkışı vurduktan sonra, 
kızından boşanan damadı ve yakınlarının bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenledi. 
Saldırıda bir kişi öldü, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan Osman Ö. ve 
oğlunu arıyor. Olay önceki akşam Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Ö. ile, 
kızından ayrılan eski damadı Sunay Yener arasında yaklaşık 2 yıldır husumet vardı. Önceki 
akşam Osman Ö. ve oğlu Sedat Ö., eski dünür ve komşusu olan Mehmet Yener'i (65) cami 
dönüşü kurşun yağmuruna tuttu. Şüpheliler daha sonra içinde Sunay Yener'in de olduğu 
otomobile silahlı saldırı düzenledi. Otomobile düzenlenen saldırıda ise Sunay Yener, Kardeşi 
Ayşe ve eşi Metin Korkmaz ile3 yaşındaki İremsu Ayer çeşitli yerlerinden yaralandı. 

BABA-OĞUL OTOMOBİLLE KAÇTI 

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Mehmet Yener olayın ardından kaldırıldığı 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılardan durumu 
ağır olan Sunay Yener Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, kafasından vurulan 3 
yaşındaki İremsu Ayer ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dünürlerini 
kurşun yağmuruna tuttuktan sonra otomobille kaçtıkları önce sürülen Osman Ö. ile oğlu Sedat 
Ö.’nin yakalanması için polis çalışma başlattı. (Sabah, 20 Mayıs 2013)  

IV. A. 62. Kavgada tabancasını kaptırınca öldürüldü 

Karaman Kirişçi Mahallesi'ndeki kahvehanede önceki gece meydana gelen olayda, 
iddiaya göre garsın Ercan Yenievli (54) mekana gelen Ramazan Özen(43) ile alacak verecek 
meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tabancasını çeken iki çocuk babası Yenievli, Özen'in 
bacaklarına ateş etti. Bacağını sıyıran kurşunla hafif yaralanan Özen, Yenievli'nin üzerine 
atlayıp tabancayı aldı. Yenievli'yi başından vurarak öldüren zanlı, kısa süre sonra kurbana ait 
tabanca ile yakalandı. Ramazan Özen polisteki ifadesinde, "Alacak verecek meselesi nedeniyle 
tartıştık. İçerde müşteriler olduğu için onu dışarı çıkarttım. Bu sırada belindeki tabancayı 
çıkartarak bana ateş etti ve mermi bacağımı sıyırdı. Ben de boğuşma sırasında elinden tabancayı 
alarak ateş ettim" dedi. Görgü tanıklarının da olayın zanlının anlattığı gibi olduğunu doğruladı. 
(Sabah, 22 Mayıs 2013) 

IV. B. 1. Ata'nın heykelini çalıp satmışlar 

Akılalmaz hırsızlık... 

Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı'nda önceki gece iki kişi, demir kesme makasıyla 
Atatürk heykelini çalmaya çalıştı. Heykelin arka kısmının kesildiğini gören vatandaşlar polise 
haber verdi. Kaçan şüphelilerden Y.E.U. (19) yakalandı. Şüphelilerin daha önce de pirinçten 
yapılan Atatürk heykellerini çaldıkları ve kilosu 20 liradan sattıkları belirlendi. (Akşam, 8 Mayıs 
2013) 

IV. B. HIRSIZLIK ULAMI 
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IV. B. 2. Atatürk heykelini dilim dilim çalıyorlardı 

İstanbul Büyükçekmece'de 2 kişi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykelini çalma 
girişiminde bulundu. Zanlılardan biri polis tarafından yakalandı. İstanbul'daki ilginç hırsızlık 
girişimi, önceki akşam saat 22.00 sıralarında, Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. 
Havanın kararmasını fırsat bilen 2 şahıs, demir kesme makasıyla meydandaki Atatürk heykelini 
çalmaya çalıştı. Şahısların heykelin arka kısmını kestiğini gören vatandaşlar, olayı polis 
ekiplerine bildirdi. Cumhuriyet Meydanı'na gelen polisleri fark eden şüpheliler, heykeli 
bırakarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile zanlılar arasında kovalamaca yaşandı. Y.E.U. (19) 
kıskıvrak yakalandı. Adı öğrenilemeyen diğer kişi ise izini kaybettirmeyi başardı. Polis ekipleri, 
olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıların daha önce de heykel çalıp 
sattıkları, pirinçten yapılan Atatürk heykellerinin kilosunu da 20 liradan sattıkları öğrenildi. 
Y.E.U., işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. (Haber Türk, 8 Mayıs 2013) 

IV. B. 3. Kuyumcu soygunu kamerada 

İzmir'in Buca İlçesinde bir kuyumcunun vitrin camını kırıp bilezikleri çalarak kaçan iki 
soyguncu, işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İzmir'de bir 
kuyumcunun vitrin camını kıran iki hırsız, bilezikleri çalıp kaçtı. Olay, 254 Sokak 117-A'daki 
Mustafa Sağlam'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Sağlam'ın dükkanı kapatmaya 
hazırlandığı işyerinin önüne gelen iki kişiden biri, vitrin camını kırarak bilezikleri çalmaya 
çalıştı. Bu sırada soygunculardan biri de pompalı tüfekle havaya ateş açtı. İşyeri sahibi, 
bilezikleri almaya çalışan soyguncuyu içeriden engellemek istedi. Buna rağmen bilezikleri çalan 
silahlı soyguncular, kaçarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise biri pompalı 
tüfekli iki kişinin dışarından geldiği, birinin kuyumcunun vitrin camını kırarak altınları aldığı, 
işyeri sahibinin de içeriden çekiştirerek vermemeye çalıştığı görülüyor. Dışarıda bekleyen şahıs 
ise pompalı tüfekle havaya ateş ediyor. İşyeri sahibinin içeriden müdahale etmesinin ardından 
zanlı, eline geçirdiği altınları alarak olay yerinden uzaklaşıyor. Görüntüleri polise teslim eden 
işyeri sahibi de soyguncuların bir an önce yakalanmasını istedi. (Haber Türk, 9 Mayıs 2013) 

IV. B. 4. Uyan teyze evini soymaya geldik 

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yalnız yaşan 80 yaşındaki Nebahat Ünal'ın evine 
oturduğu ikinci kattaki dairesine giren iki zanlı yaşlı kadını bıçak zoruyla soymak istedi. Ünal'ı 
"Teyze kalk soyguna geldik" diyerek uyandıran zanlılar, polis gelince balkondan atladı. İzmir'in 
Karabağlar ilçesinde Sebahat Ünal'ın(80) oturduğu daireye giren iki zanlı yaşlı kadını bıçak 
zoruyla soymak istedi. Sebahat Ünal'ı, "Teyze kalk soyguna geldik" diyerek uyandıran hırsızlar 
komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polisleri görünce balkondan atladı. Yaklaşık 10 
metreden atladığı için ayağı kırılan ve omuzu çıkan Ö.T. ile arkadaşı F.S. gözaltına alındı. 

BALKONA ÇIKTILAR 

Olay, saat 03.00 sıralarında 3227 sokak numara 19'da meydana geldi. Yalnız yaşayan 
Sebahat Ünal'ın oturduğu ikinci kattaki dairesine tırmanan Ö.T.(25) ile yine aynı yaştaki 
arkadaşı F.M., balkon kapısını zorladıktan sonra içeriye girdi. Yatak odasında uyuyan yaşlı 
kadını uyandıran iki zanlı bıçak zoruyla altın ve paraların yerini söylemesini istedi. İki kişinin 
yaşlı kadının balkonuna tırmandığını gören komşular durumu polise bildirdi. İhbar aldıktan iki 
dakika sonra olay yerine ulaşan asayiş ekipleri binaya girmek istedi. Bu sırada ekiplerin 
geldiğini gören zanlılar ikinci kattan atladı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten kendilerini beton 
zemin üzerine bırakan iki zanlıdan Ö.T.’nin ayağı kırıldı omuzu çıktı. Polis, Ö.T. ile birlikte 
yanındaki arkadaşı F.M.’yi hemen gözaltına aldı. Acılar içinde bağıran Ö.T. olay yerine elen 
ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro 
Amirliği'ne ifade vermek için gelen Sebaha Ünal, çok korktuğu belirtti. Ünal, "Gece uyurken 
birinin üzerimdeki örtüyü çektiğini gördüm. Bana "Teyze kalk evini soymaya geldik" dediler. 
Ellerinde bıçakla evdeki para ve altınların yerini sordular. Bu sırada polisin geldiğini görünce 
kaçmak için balkondan atladılar" dedi. Polis tarafından ifadeleri alınan iki zanlı ise olay 
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sırasında alkollü olduklarını ve bir şey hatırlamadıklarını söylediler. Ö.T.’nin hastanedeki 
tedavisi devam ederken, sorgusu biten F.M. adliyede tutuklandı. (Haber Türk, 10 Mayıs 2013) 

IV. B. 5. Marketten içki çalan kadını güvenlik kamerası yakalattı 

Fethiye'de bir marketten içki çalan kadın polis tarafından yakalandı. Kadının içkiyi 
çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Foça Mahallesi'nde bir markette alışveriş yapan 
Z.Y.(28) alkollü içeceklerin bulunduğu dolabın önünde etrafını kontrol etmeye başladı. 
Çevresinde kimsenin olmadığına kanaat getiren kadın, dolaptan bir şişe içkiyi çantasına koydu. 
Markette bir süre daha dolaşan kadının ayrılmasının ardından şüphe duyan görevliler güvenlik 
kameralarını inceledi. Kadının içki çaldığını fark eden görevliler polise haber verdiler. Güvenlik 
kamerası görüntülerini inceleyen polis, kadının kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Ardından 
adliyeye sevk edilen kadın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (Haber Türk, 14 Mayıs 
2013) 

IV. B. 6. Lüks cipi çalan kadın 350 kilometre kaçtı 

İzmir'in Bornova İlçesi'ndeki Evka-3'te arkadaşı ile birlikte girdiği villadan kontak 
anahtarını aldığı son model BMW X6 cipi çalan 28 yaşındaki M.E. adlı kadın, yaşanan inanılmaz 
kovalamaca sonucu, 350 kilometre sonra Afyonkarahisar'da cipi terk edip yaya olarak kaçarken 
yakalandı. Yolda kendisini durdurmak isteyen polislerin üzerine cipi sürdüğü de iddia edilen 
M.E. ve yanındaki arkadaşı S.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (Haber Türk, 18 
Mayıs 2013) 

IV. B. 7. Aydın'da soyuldu 

Özcan Deniz'e Aydın'da hırsız şoku. Dedesi ve anneannesinin Aydın'daki mezarlarını 
ziyarete giden şarkıcı, otomobilini Tellidede Mezarlığı'nın yanında park etti. Mezarlıkta yarım 
saat kalan Deniz, döndüğünde otomobilinin sağ arka camının kırıldığını fark etti. İçinde tablet 
bilgisayarının da bulunduğu 1500 liralık çantası çalınan şarkıcı, durumu polise bildirdi. 
(Hürriyet, 9 Mayıs 2013) 

IV. B. 8. Yaşlı kadına gaspçı dehşeti 

Karabağlar 3227 Sokak'ta yalnız yaşayan 80 yaşındaki Nebahat Ünal'ın oturduğu ikinci 
kattaki evine tırmanan Ö.T.(25) ile aynı yaştaki F.M., balkon kapısını zorlayıp içeri girdi. Yatak 
odasında uyuyan Ünal'ı uyandıran ikili, para ve değerli eşyaların yerini söylemesini istedi. 
Yaşlı kadının evine iki kişinin girdiğini gören komşular polise haber verdi. Polisleri gören iki 
kişi kaçmaya başladı, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki balkondan atladı. Ö.T.’nin sol ayağı 
kırılırken, omzu da çıktı. Polis iki gaspçıyı yakaladı. Ünal, gece uyurken birinin üzerindeki 
örtüyü çektiğini, uyanınca altın ve değerli eşyaları vermelerini istediğini, polisin geldiğini 
duyunca kaçmaya başladıklarını, kendisinin de çok korktuğunu dile getirdi. Sorgulanan 
zanlılar, alkollü olduklarını, olayı hatırlamadıklarını söyledi. (Hürriyet, 10 Mayıs 2013) 

IV. B. 9. Lüks otomobille gelip, 1974 model araçtan hırsızlık yaptılar 

İzmir'de önceki sabah Alsancak'taki evinden çıkan pazarlamacı Mustafa Eradam, 1464 
Sokak'ta park halindeki 1974 model otomobilinin soyulduğunu fark etti. Eradam sokağı gören 
güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri izleyince şaşkına döndü. Görüntülerde, lüks 
otomobilli iki kişinin sokağa girmesi, Mustafa Eradama'a ait eski model otomobilin ön farlarını, 
panjurunu sökmesi ve içindeki cep telefonunu alıp aynı araçla gitmeleri yer aldı. Polise gidip 
şikayetçi olan Eradam, "Gülme krizine girdim. Bu kadarına nasıl tenezzül ettikerini, 
düştüklerini anlayamadım. Otomobilin benim için manevi değeri yüksekti. Parçalarını da zor 
buluyordum, artık işim daha da zorlaştı. Yakalanırlarsa karşılarına çıkıp adalet önünde hesap 
soracağım" dedi. (Hürriyet, 11 Mayıs 2013) 

IV. B. 10. Conoların Kraliçesi 

Mersin'den Adana'ya gelerek, camını kırdıkları otomobillerden para ve değerli eşya 
çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin arasında "Conoların Kraliçesi" lakaplı 
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Gülcan Yıldız Zengin de var. Adana, Çukurova ilçesinin Güzelyalı, Toros, Huzurevleri 
mahallelerinde son haftalarda 11 otomobilin camı kırılıp hırsızlık yapıldı. Polis, hırsızların 
Tarsus-Gaziantep-Adana(TAG) otoyolundan şehre girip, soygunları yaptıktan sonra, aynı 
yoldan gittiklerini tespit etti. 

KAMERALI TAKİP 

Güzergahda ve soyulan araçların çevresinde bulunan işyerlerindeki güvenlik 
kameralarını inceleyen polis, olaylarda 2013 model bir otomobilin kullanıldığını saptadı. 
Otomobilin kiralık olduğu ve Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Cono Aşireti mensuplarınca 
kullanıldığını belirledi. 

ÇALINANLAR BULUNDU 

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli otomobili TAG otoyolunun Kasım 
Ener Bulvarı girişinde yakaladı. Otomobilde bulunan Seyhan Genç (24), Kadir Kesici (25) ve 
Gülcan Yıldız Zengin (41) gözaltına alındı. Şüphelilerin Mersin, Tarsus'taki evlerinde yapılan 
aramada, Adana'da soyulan otomobillerden çalınan cep telefonları, bilgisayarlar ve bir kamera 
ele geçirdi. (Hürriyet, 19 Mayıs 2013) 

IV. B. 11. Özcan Deniz soyuldu 

Aydın'a mezar ziyaretine giden şarkıcı Özcan Deniz'in otomobilinin camı kırılıp, tablet 
bilgisayarı, fotoğraf makinesi, güneş gözlüğü ve şapkasının içinde bulunduğu çantası çalındı. 
Sanatçının şikayeti üzerine polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Şarkıcı Özcan 
Deniz, dedesi İhsan Aksoy ve anneannesi Fadile Aksoy'un mezarlarını ziyaret için Aydın'a 
geldi. Şarkıcı, otomobilini Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki Tellidede Mezarlığı'nın yanına park 
edip, kabir ziyaretine gitti. Yaklaşık yarım saat mezarlıkta kalan Deniz, döndüğünde 
otomobilinin sağ arka kelebek camının kırılıp, içinde tablet bilgisayar, fotoğraf makinesi, güneş 
gözlüğü ve şapkasının bulunduğu, bin 500 lira değerindeki çantasının çalındığını fark edip, 
polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Özcan Deniz'in yaklaşık 6 bin liralık eşyasını 
çalanların yakalanması için çalışma başlattı. Şehit Rüştü Yetkin Polis Merkezi'nde ifadesine 
başvurulan Deniz, hırsızlık nedeniyle şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Milliyet, 
9 Mayıs 2013) 

IV. B. 12. Atatürk heykelini çalarken yakalandı 

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı'na geçen pazartesi gecesi gelen iki kişi 
demir kesme makasıyla meydandaki Atatürk heykelini kesmeye başladı. Hırsızları farkeden 
vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen polisler kaçmaya çalışan iki hırsızdan 19 
yaşındaki Y.E.U.’yu yakaladı. Zanlıların pirinçten yapılan Atatürk heykellerini çaldığı ve 
kilosunu 20 liradan sattığı öğrenildi. Y.E.U. mahkemeye sevk edildi. (Sabah, 8 Mayıs 2013) 

IV. B. 13. Film gibi soygunda 31 kişi gözaltında 

Belçika'nın Brüksel Havalimanı'nda gerçekleştirilen 50 milyon dolarlık elmas 
soygunuyla ilgili İsviçre, Fransa ve Belçika'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 31 
şüpheli gözaltına alındı. Brüksel Federal Savcılığı yaptığı açıklamada çalınan elmasların bir 
kısmının ele geçirildiğini bildirdi. 

40 AYRI NOKTAYA BASKIN 

Belçika'da 18 Şubat'ta gerçekleştirilen film gibi soygunda uçağa yüklenmek üzere olan 
50 milyon dolar değerindeki elmas silahlı ve maskeli kişi tarafından çalınmıştı. 

Belçika emniyeti soygundan sonra başlattığı geniş çaplı araştırmada elmas soygununa 
karışanların peşine düştü. Dün sabah saatlerinde 250 polis 40'dan fazla noktaya baskın yaparak 
24 kişiyi gözaltına aldı. (Sabah, 9 Mayıs 2013) 
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IV. B. 14. Taksiciyi gasp için bıçakladı 

İstanbul Çekmeköy'e gitmek üzere önceki gece 04.00'te Cevdet Yıldız'ın(42) kullandığı 
taksiye binen Volkan O.(26), aracı ıssız bir yerde durdurup belinden çıkardığı bıçağı taksicinin 
boğazına dayayarak hasılatı istedi. Para vermemek için direnen Yıldız'ın boğazını kesen ve 
göğsünden bıçaklayan Volkan O. yaklaşık bin lirayı alıp yaya olarak kaçtı. Yaralı halde aracına 
binerek Ataşehir Önleyici hizmetler Büro Amirliği'ne giden taksici, polislere gaspçının eşkalini 
verdikten sonra hastaneye kaldırıldı. Doktorlar Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını 
söyledi. Maltepe'de sokakta yürürken yakalanıp merkeze götürülen şüpheli, adliyeye sevk 
edildi. (Sabah, 9 Mayıs 2013) 

IV. B. 15. Maskeli soyguncu 25 bin TL çaldı 

İstanbul Avcılar'da bir banka şubesine gelen kar maskeli ve silahlı soyguncu veznede 
bulunan 25 bin 300 lirayı alarak kaçtı. Avcılar Firuzköy Bulvarı üzerinde bulunan bankaya 
gelen kar maskeli soyguncu, silahla güvenlik görevlisi ve çalışanları etkisiz hale getirdi. 
Vezneye yönelen soyguncu burada bulunan 25 bin 300 lirayı alarak hızla banka şubesinden 
uzaklaştı. Bankanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis kaçan soyguncuyu 
yakalamak için çalışma başlattı. (Sabah, 18 Mayıs 2013) 

 
IV. C. 1. Doktorun evinde dehşet dakikaları 

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde dehşet dakikaları...  

Nazilli Devlet Hastenesi'nde görevli Opr. Dr. Bahattin Dülek'e (63) ait eve gelen, 
eldiven ve kar maskeli iki saldırgan, kapıyı açan ev kadını Zeliha Dülek'i (65) tartaklayıp içeri 
girdi. Dülek'i bir sandalyeye oturup el ve ayaklarını bağlayan saldırganlar eşinin gelmesini 
bekledi. Mesai bitiminde eve gelen iki çocuk babası Dr. Dülek, iki saldırgan tarafından önce 
dövüldü ardından eşi gibi bir sandalyeye oturtup el ve ayakları bağlandı. Daha sonra 
zanlılardan biri Dülek'in sağ diz kapağına iki el ateş etti. Dr. Dülek hastaneye kaldırılırken polis 
zanlıların peşine düştü. (Akşam, 9 Mayıs 2013) 

IV. C. 2. Yine hasta yakını yine dayak 

Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kadın doktor hasta yakınları 
tarafından dövüldü. Geçtiğimiz pazartesi yaşanan olayda doktor, yüksekten düşme sonucu 
gelen hastaya tahlil yapılmasını istedi. Hasta yakınları, 'Buna ne gerek var' diye karşı çıktı. 
Doktor tahlilin gerektiğini söyleyince hasta yakınlarından biri doktora saldırdı. Doktorun imdat 
çığlıklarına hastanenin görevlileri doktoru başka odaya aldılar. Gözaltına alınan hasta yakınları 
serbest bırakıldı. (Akşam, 9 Mayıs 2013) 

IV. C. 3. 'Bıktım' dedi bıçakladı 

Gülşah Sarcan'ın öldürüldüğü ve yılın ilk kadın cinayeti olarak bilinen davanın ilk 
duruşması İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık sinan Seven: " Gülşah'a neden 
bana dönmediğini sordum. O da 'artık bitti. Başka birisiyle görüşüyorum' dedi ve benden 
bıktığını söyleyince de dayanamayarak bıçakladım" dedi. (Akşam, 10 Mayıs 2013) 

IV. C. 4. Doktora kar maskeli saldırı 

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde kar maskeli 2 kişi Opr. Dr. Bahattin Dülek'i evinde darp 
ederek silahla yaraladı. Opr. Dr. Dülek'in (63) Zafer Mahallesi'ndeki evine giren kar maskeli 2 
kişi, evde yalnız olan doktorun eşi Zeliha Dülek'i etkisiz hale getirdi. Nazilli Devlet Hastanesi 
Genel Cerrahi Servisi'nde görevli Bahattin Dülek'in eve gelmesinin ardından saldırganlar, 
doktoru ve eşini darp etti. Doktor Dülek'i tabancayla ayağından yaralayan saldırganlar daha 

IV. C. YARALAMA/ DARP ULAMI 
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sonra kaçtı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Dülek ve eşini Nazilli Devlet Hastanesi'ne 
kaldırdı. Saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. (Haber 
Türk, 9 Mayıs 2013) 

IV. C. 5. Eşe 'civciv' dayağı 

Trabzon'da dün, 26 yaşındaki eşi S.O.’nun siyah olan saçlarını sarıya boyattığını gören 
koca O.O.(23) "Civcivlere benzemişsin" diyerek sokak ortasında eşini tekme tokat dövdü. 
Çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alındı. 
Tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan S.O. eşile boşanma davalarının 
sürdüğünü belirterek, "Biraz kendime çekidüzen vermek istedim. Saçlarımı da değişiklik olsun 
diye civciv sarısına boyattım. Ayrılmakta olduğum eşim beni bu halde görünce saldırdı" dedi. 
Gözaltına alınan koca O.O., suçlamaları reddetti ve "Sadece biraz tartıştık" dedi. O.O. savcının 
talimatıyla serbest bırakıldı. (Haber Türk, 11 Mayıs 2013) 

IV. C. 6. Sevgiliye jiletli işkence 

İstanbul'da yaşayan Ermeni asıllı Anush G. erkek arkadaşı Mehmet Y.'nin önce 
kendisini pavyonlara satmakla tehdit ettiğini ardından da satın aldığı evi üzerine geçirerek 
dolandırdığını ileri sürerek savcılığa şikayetçi oldu. Anush G. "Seni çeteye geneleve satarım' 
diye tehdit etti. 8 Mayıs günü de kardeşleriyle gelerek jiletle kollarımı kestiler. Döverek silah 
zoruyla boş kağıda imza attırdılar. '200bin TL borcun var. Ya bunu ödersin ya da seni pavyona 
satarız' dediler" dedi. Ermenistan'dan İstanbul'a 10 yıl öne gelen Anush G. kendisine uygulanan 
şiddet nedeniyle daha önceden de savcılığa şikayetçi olduğunu ancak şikayetini geri alması 
halinde evinin geri verileceği sözüne inandığını ifade etti. (Haber Türk, 13 Mayıs 2013) 

IV. C.  7. Barda çıkan kavgada biri polis 2 kişi yaralandı 

Bornova'da iki grup arasında barda çıkan bıçaklı kavgada, biri polis iki kişi yaralandı. 
Hastanede tedavi edilen 2 yaralı taburcu edilirken, 10 kişi ifadelerine başvurulmak üzere polis 
merkezine götürüldü. Olay, saat 01.30 sıralarında, Küçükpark 169 Sokak'taki bir barda 
meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya 
dönüştü. Kavgada Nafi Kayacık sol kolundan bıçakla, kavgayı görüp ayırmak isteyen sivil polis 
memuru Muharrem Erdemir de başına vurulan sandalye ile yaralandı. Polis memuru Erdermir, 
telsizle yardım istedi. Bunun üzerine çok sayıdaki asayiş ekibi sevk edildi. Ekiplerin 
müdahalesi ile iki grup arasındaki kavga bastırıldı. Polis memuru Erdemir taraflardan şikayetçi 
oldu. (Haber Türk, 19 Mayıs 2013) 

IV. C. 8. Kayınvalidesini bıçakladı, eşini tehdit etti bırakıldı 

Ankara'da, Hamza Y., boşanma davası açmak için adliyeye giden eşi Birsen Y. ve 
kayınvalidesine saldırdı. Maket bıçağıyla Elmas Ç.’nin boğazını kesen zanlı yakalandı. 
İfadesinde "Ölümü elimden olacak" diyen saldırgan serbest bırakıldı. Yaklaşık bir yıl önce iki 
çocuklu eşinden ayrılarak, kendisi gibi dul olan Birsen Y. ile(38) evlenen Hamza Y.(37), 
cezaevinden çıkan ve eski kocasına dönen eşine boşanma davası açmak için geldiği adliyede 
saldırdı. Elindeki maket bıçağı ile saldıran ve kaynanası Elmas Ç'yi boğazından yaralayan 
Hamza Y., polisin biber gazı ve silahlı müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Polisler 
tarafından savcılığa götürülen Hamza Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hamza 
Y., Habertürk'e, "Bakın bu yüzden çok kadın ölecek. Bunların başında şimdiden burada ilan 
ediyorum. Birsen kesin ölecek. Yemin ediyorum, bu kez kurtuldu ama bir daha 
kurtulamayacak. Onun ölümü benim elimden olacak. Geride kalan çocuklarıma nasıl olsa 
devlet bakar, ben yatarım" dedi.  Saldırıdan sonra karakola sığınan Birsen Y. ve aile fertlerine, 
Karapürçek semt karakolundan koruma verildi. (Haber Türk, 20 Mayıs 2013) 

IV. C. 9. Önüne gelene bir mermi 

Bir restoranda içki içken Durmuş A., evine gitti, tabancasını aldı, döndüğü mekanda 
"Benimle niye ilgilenmiyorsunuz" diyerek 3 kişiyi vurdu. Dönüş yolunda, husumeti bulunan 2 
kişiyi daha yaraladı. Eve kaçan saldırgan 12 saat jandarmaya direndi. Bu sırada yakındaki 



 

 

 

- 169 -

 

okulda eğitime ara verildi. Cezaevinden yeni çıkan Durmuş A.(37), önceki gece 21.00 
sıralarında İzmir Güzelbahçe Çamlı Köyü yakınlarında bir restorana gitti. Burada içki içen 
Durmuş A., bir süre sonra evine gitti, tabancasını alarak restorana geri döndü ve "Benimle 
neden ilgilenmiyorsunuz? diyerek restoranın müdürü Mustafa Özişçi, çalışan Hüseyin 
Bağkesen ve kendisine engel olmak isteyen Mustafa Ergün'ü vurdu. Evine doğru yürüyen 
Durmuş A., yolda karşılaştığı, husumetli kuzenleri İlkay Erkan ve Tacit Yüksel'i de tabancayla 
vurup yaraladı. 

ANNESİNİ GÖNDERDİ 

Alkollü Durmuş A., köy meydanı yakınlarındaki evine kendini kapatırken, yaralılar 
tedaviye alındı. Annesi Muazzez A.’yı  da evden gönderen Durmuş A., kendisini gözaltına 
almak için gelen jandarmaya teslim olmadı. Evin karşısındaki Mustafa Salih Alanyalı 
İlköğretim Okulu'nda da eğitime ara verildi. Durmuş A. 12 saatin sonunda jandarmaya teslim 
oldu. (Hürriyet, 10 Mayıs 2013) 

IV. C. 10. Rüyada aldatma bıçağına 2 yıl 8 ay hapis cezası 

İzmir'de, kendisini rüyasında başka erkekle aldatırken gördüğü eşi F.G.'yi 15 yerinden 
bıçakla yaralamaktan tutuksuz yargılanan M.G., 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, 
cezayı ertelemedi. Davaya konu olay, geçen yıl 27 Mart'ta meydana geldi. Güney Mahallesi'nde 
oturan ve trafik takip işleriyle uğraşan 20 yaşındaki M.G., üç yıl önce evlendiği 19 yaşındaki 
F.G.'ye rüyasında kendisini aldattığını gördüğünü söyledi. Bu yüzden çıkan tartışma sırasında 
M.G., öfkesine hakim olamayıp mutfaktan aldığı bıçakla ev kadını eşini 15 yerinden bıçaklayıp 
kaçtı. M.G., olaydan 22 sonra avukatı ve bıçakladığı eşiyle birlikte olayı soruşturan savcıya 
gelip ifade verdi. F.G., eşinin elindeki bıçağı kendisine zarar vereceğini düşünerek almaya 
çalışırken yaralandığını ve şikayetçi olmadığını, aralarından çıkan boğuşma sırasından eşinin 
yaralandığını söyledi. M.G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ndeki son duruşmada, hakkında 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezası 
istenen M.G., daha önce verdiği ifadesini tekrarladı. F.G. de eşinden şikayetçi olmadığını 
söyledi. Mahkeme heyeti, M.G.'yi önce 13 yıl hapis cezasına çarptırdı, ardından 
duruşmalarındaki iyi halinden bu süreyi 2 yıl 8 aya indirdi ve ertelemedi. Sanığın avukatı, 
kararı temyiz edeceklerini bildirdi. (Hürriyet, 10 Mayıs 2013) 

IV. C. 11. Kadına sokakta benzinli dehşet 

Adapazarı'nda Aslı c. sokakta tartıştığı biri tarafından benzinle yakıldı. Vücudu yanan 
kadın tedavi altında. Adapazarı'nda eşinden boşanan 2 çocuk annesi Aslı C. (25), önceki gece 
yürüyerek evine giderken, cadde ortasında tartıştığı bir kişi tarafından üzerine benzin 
dökülerek ateşe verildi. Ateş topuna dönen ve caddede çığlık atarak koşan kadını, esnaf yangın 
söndürücü ile söndürdü. 

ÜVEY AMCA GÖZALTINDA 

Eli yüzü ve vücudunun üst kısmı yanan genç kadının ilk müdahalesi yapıldıktan sonra 
İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde pet şişe içerisinde 
benzin bulundu. Genç kadının annesinin ifadesinde, "kızının üvey amcası Tayfun B.(37) ile 
tartıştığını" söylemsi üzerine, Tayfun B gözaltına alındı. (Hürriyet, 15 Mayıs 2013) 

IV. C. 12. Kadın doktora böyle saldırdı 

Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil bölümünde görevli kadın doktor, 
önceki gün akşam saatlerinde yüksekten düşme sonucu gelen bir hasta için tahlil yapılmasını 
istedi. Bunun üzerine hastanın yakınlarını tahlil yapılmasının gereksiz olduğunu söyleyerek 
karşı çıktı. Doktor tahlil yapılmasında ısrar edince hasta yakınlarından birinin saldırısına 
uğradı. Hasta yakını, doktorun saçlarından tutarak sürüklemek istedi. Doktorun imdat 
çığlıkları üzerine olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Ancak öfkesi dinmeyen 
hasta yakınları bu kez, güvenlik görevlilerine saldırdı. Bu görüntüler güvenlik kamerasına da 
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yansıdı. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kadın doktorun şikayeti üzerine gözaltına 
alınan iki kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. (Milliyet, 9 Mayıs 2013) 

IV. C. 13. Nazilli'de doktor ve eşi evde dehşeti yaşadı 

Devlet Hastanesi'nde görevli ortopedi uzmanının evine girip eşiyle birlikte sandalyeye 
bağlayan iki saldırgan, saatlerce işkence yaptıktan sonra diz kapağına ateş edip kaçtı. Nazilli 
Devlet Hastanesi'nde görevli 63 yaşındaki Opr. Dr. Bahattin Dülek ve eşi 65 yaşındaki Zeliha 
Dülek evlerinde dehşet dolu anlar yaşadı. Dün 15.30 sıralarında Zafer Mahallesi'ndeki eve gelen 
eldiven ve kar maskeli iki saldırgan, kapıyı açan ev hanımı Zeliha Dülek'i tartaklayıp içeri girdi. 
SAldırganlar, evde yalnız olan ve neye uğradığını şaşıran Zeliha Dülek'i, sandalyeye bağlayıp 
eşinin gelmesini bekleyeme başladı. Mesai bitince eve gelen iki çocuk babası Opr. Dr. Bahattin 
Dülek, iki saldırganı görünce şok yaşadı. İki saldırgan önce darp ettikleri doktoru, eşinin 
yanındaki sandalyeye bağladı. Bir süre sonra saldırganlardan biri, doktor Dülek'in sağ diz 
kapağına iki el ateş ettikten sonra koşarak evden çıktı. Silah sesleri üzerine, eve koşan 
çevredekiler, dehşet dolu anları yaşan Dülek çiftinin el ve ayaklarını çözüp durumu polis ve 
sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, Op. Dr. Dülek'i ambulansla görevli olduğu Nazilli 
Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşadığı şoku bir süre üzerinden atamayan Zeliha Dülek ise 
olayla ilgili polise bilgi vermeye çalıştı. Polis, çevredeki MOBESE kameralarının kayıtlarını 
mercek altına alırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (Milliyet, 9 Mayıs 2013) 

IV. C. 14. Doktora Evinde silahlı pusu 

Nazilli'de kar maskeli iki saldırgan bir doktoru evinde darp edip silahla ayağından 
yaraladı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrah olarak görev yapan doktor Bahattin D.'nin 
(63) evine saat 15.30 sıralarından gelen iki kişi, evde yalnız olan doktorun eşi Zeliha D'yi (65) 
etkisin hale getirdi. 

Edinilen bilgilere göre Zeliha D.'yi koli bandı ile sandalyeye bağlayan saldırganlar, bir 
saat sonra eve gelen Dr. Bahattin D.'yi de etkisin hale getirdi. Kar maskeli iki saldırgan 
sandalyeye bağladıkları doktoru darp edip sağ dizinden tabancayla yaraladıktan sonra kaçtı. 
Koli bantlarından kurtulan ve olayı polise haber veren doktor hemen hastaneye kaldırıldı. Eşi 
gözleri önünde silahla yaralanan Zeliha D. ise polise yaşadıkları korku dolu anları anlattı. 

 SUÇ DUYURUSU 

Bu arada, Doktor Bahattin D.’nin daha önce kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit 
edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. (Sabah, 9 Mayıs 2013) 

IV. D. 1. 10 saat, 26 ülke, 45 milyon dolar 

Dünya çapında kredi kartı soygunları yapan çetenin ABD kanadı yakalandı. Çete 
çaldığı paralarla lüks eşyalar alıyordu. ABD'de film gibi bir soyguna imza atan çetenin üyeleri 
yakalandı. Brooklyn mahkemesinde yedi Amerikalı hakkında dava açıldı. Mahkeme, kredi kartı 
bilgilerine girerek 10 saatte, 26 ülkeden tam 45 milyon dolar(yaklaşık 81 milyon lira) çalındığını 
açıkladı. Hırsızlık operasyonunun bir ayağı bilgisayar uzmanları tarafından yürütüldü. İlk 
operasyonda hackerler Hindistan'daki kredi kartı merkezine sızdı. Birleşik Arap 
Emirlikleri'ndeki RakBank'a ait kartların para çekme limitlerini yükseltti. 21 Aralık 2012'de 4 bin 
500 ATM'den 5 milyon dolar çalındı.19 Şubat'ta ise Umman merkezli Muscat Bankası 
hesaplarına ulaşıldı. İçinde İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada'nın bulunduğu 26 
ülkede 10 saatte 36 bin işlemle 49 milyon dolar para çekildi. Sadece New York kendinde sekiz 
çete üyesi 2.904 işlem yaparak 2.4 milyon dolar çekti. 

PORCHE VE ROLEX 

IV. D. (NİTELİKLİ) DOLANDIRICILIK ULAMI 
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Çete üyelerinin çaldıkları parayı Miami'deki bir hesapta topladığı ve daha sonra da 
Mercedes ve Porsche gibi pahalı arabalar ve Rolex saatler satın aldığı belirlendi. Uluslararası 
şebekeyi çökertmek için şu an da 12 ülkede soruşturmalar sürüyor. Almanya'da iki 
Hollandalı'nın konuyla ilgili gözaltına alındığı açıklandı. (Akşam, 11 Mayıs 2013) 

IV. D. 2. Kart çetesine hapis cezası  

Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen 'kart çetesi' operasyonunda, kredi ve banka kartlarını 
kopyalayarak 11 ülkede 20 milyon TL üzerinde vurgun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 
şüpheliden, 10'u tutuklandı. Mağdurları arasında ABD, Rusya, Danimarka, İngiltere, İsrail, 
Avusturya, İsveç ve Finlandiya vatandaşlarının yer aldığı çetenin lider S.K. ile M.E., B.B., S.T., 
M.İ, Y.T., Y.A., M.M. ve K.F. ile N.Ö. isimli kadınlar tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı 
Cezaevin'e gönderildi. (Akşam, 12 Mayıs 2013) 

IV. D. 3. Kampanyalı umre mağduruyuz 

Balıkesir Edremit'te umreye gitmek isteyen Necla Barlin (67), Azize Pesenli (62), Ayşe 
Dilimreoğlu (57), Semiha Deniz(63), Merve Barlin (39), Nazmiye Barlin (59) ve Saadet 
Örspayan'ın (66) hayalleri suya düştü. Dolandırılma iddiasıyla şirketin sahibi S.G.'den şikayetçi 
olan kadınlardan Necla Barlin, "Allah yoluna düştük. Adliyede sürünüyoruz" dedi ve ekledi:  
"S.G. adlı bayanı 'Yeni firmamızı reklam olsun diye sizi 1300 Liraya götürürüm' diyerek 
kandırdı. Sonra telefonlarımıza çıkmadı. (Hürriyet, 11 Mayıs 2013) 

IV. D. 4. 'Cübbeli' babaya sahte savcı tuzağı 

Kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan bir kişi, 'Cübbeli Ahmet'in babası Yusuf 
Ünlü'yü aradı ve mahkeme sürecinde oğluna yardımcı olabileceklerini belirterek para talep etti. 
Baba Ünlü, polise şikayette bulundu. Dolandırıcılar aranıyor. 

'SAVCIYIM, OĞLUNU KURTARABİLİRİM' 

'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün 77 yaşındaki babası Yusuf 
Ünlü'ye ilk telefon, Kasım 2012'de geldi. Dolandırıcı, kendisini İstanbul'da görev yapan bir 
cumhuriyet savıcısı olarak tanıttı. Dolandırıcı, 40 bin dolar istedi. Mahmut Ünlü, Karagümrük 
çetesine yönelik soruşturmada Aralık 2011'de tutuklanıp 1 yıl hapis yatmıştı. 

BABA, İLK ARAMADA POLİSE BAŞVURDU 

Yusuf Ünlü, olayın ardından polise başvurdu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro 
Amirliği, dolandırıcının kimliğini belirlemek için çalışmalara başladı. Bütün bu olaylar olurken, 
Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2012 yılının Aralık 
ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ahmet Mahmut Ünlü'nin serbest 
kalmasının ardından dolandırıcı bir süre aramadı. 

CÜBBELİ'NİN SESİNİ TAKLİT ETTİLER 

Ancak, Yusuf Ünlü, geçen hafta yine telefonla arandı. Bu kez dolandırıcı, Yusuf 
Ünlü'den 30 bin dolar talep etti. Dolandırıcı, bana Ünlü karşısında inandırıcı olabilmek adına 
ses bakımından taklit yaptıkları Cübbeli Ahmet'in konuşma kayıtları olduğunu öne sürdükleri 
ses kaydını Yusuf Ünlü'ye telefonda dinletti. Konuşmada, Cübbeli Hoca, babasından parayı 
vermesini istiyordu. (Hürriyet, 12 Mayıs 2013) 

IV. D. 5. Sahte savcı dolandırdı 

Zonguldak Çaycuma'da bir işadamının annesi G.Y.'yi (59) telefonla arayan ve kendisini 
savcı olarak tanıtan bir kişi, hesap bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, para yatırıp 
suçluları yakalayabileceklerini söyledi. Kadının ziynet eşyası olduğunu öğrenen şüpheli "Polis 
gönderiyorum, altınları ona verin" dedi. G.Y., bankadaki kasadan aldığı 400bin TL değerindeki 
altını evine gelen kişiye verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan G.Y., polise şikayette 
bulundu. (Hürriyet, 15 Mayıs 2013) 



 

 

 

- 172 -

 

IV. D. 6. Umre yerine adliyeye gittiler 

Balıkesir'den umreye gitmek isteyen Necla Barlin (67), Azize Pesenli (62), Ayşe 
Dilimreoğlu (57), Semiha Deniz(63),  Merve Barlin(39), Nazmiye Barlin(59) ve Saadet 
Örspayan'ın (66) hayalleri suya düştü. Umreye gitmek için bir şirkete, bin 300 ile bin 600 lira 
arasında para yatıran kadınlar ortada kaldı. Kişi başı 1300 lira vermişler. Kadınlardan Ayşe 
Dilimeroğlu, Azize Pesenli, Havva Bayracı, Necla Barlin ve SEmiha Deniz, dolandırıldıkları 
iddiasıyla Balıkesir Adliyesi'ne giderek şirketin sahibi olan S.G.'den şikayetçi oldu. 
Dolandırıldıklarını ileri süren bayanlardan Necla Barlin, "Paramızı yatırdık, evrakları 
tamamladır. Ama Umre'ye gidemedik. Telefonla konuştuk, bize 'şirket iflas etti, paranızı geri 
vereceğim' denildi ancak paramızı da alamadık" dedi. (Milliyet, 11 Mayıs 2013) 

IV. D. 7. Tele-dolandırıcılıkta elden teslim dönemi 

Kendilerini 'savcı' veya 'MİT mensubu' olarak tanıtan dolandırıcılar, bankaların yüklü 
havaleleri polise bildirmesi üzerine parayı elden istemeye başladı. 365 bin liralık vurgun, bir 
bankacının dikkati sayesinde önlendi. 

Cep telefonuyla arayıp "Terör örgütleri hesabınızı ele geçirdi" yalanıyla vatandaşların 
bankadaki parasını kendilerine havale ettiren dolandırıcılar, bankaların yüklü aktarımları polise 
bildirmesi üzerine, parayı elden teslim almaya başladı.Buna rağmen 17 Nisan'da ortaya çıkan 
son olayda, İstanbul Levent'te bir banka görevlisi Z.T., polisi arayıp 365 bin liralık vurgunu 
önledi ve dolandırıcıları yakalattı. 76 yaşındaki emekli Meryem E.'yi polis olarak arayan iki 
dolandırıcı, kadına aynı yalanları söyleyerek hesabındaki tüm parayı istedi. Bankaya giden 
Meryem E.'nin 365 bin lira çekmek istemesi üzerine müşteri temsilcisi paralar hazırlanırken 
polisi arayıp durumu bildirdi. Meryem E.'ye durumu anlatan polis, dolandırıcıları yakalamak 
için tuzak kurdu. Buluşma yerinde Meryem E.'den parayı teslim alan iki şüpheli yakalandı. 
Suçlamaları reddeden Aziz E. (33) ve Osman K. (38) tutuklandı.  

 'POLİSE BAŞVURUN' 

 İstanbul Emniyet Müdürlüğü, polis, savcı veya MİT çalışanlarının telefon 
aracılığıyla asla işlem yapmayacaklarını ve para talep etmeyeceklerini bir kez daha vurguladı. 
Polis " Benzer olaylarla karşılaştığınızda mutlaka en yakın polis merkezine gidip bilgi verin" 
uyarısında bulundu. (Sabah, 8 Mayıs 2013) 

IV. D. 8. Üç günde, 45 milyon dolarlık sanal soygun 

Amerikan Soruşturma Bürosu FBI, ATM şifrelerini çalarak banka ve diğer finansal 
kuruluşlardan tam 45 milyon dolar para çalan sekiz kişilik bir "küresel sanal ve ATM hırsızlık" 
çetesini ortaya çıkardı. Çetenin 26 ülkedeki ATM makinelerinden 45 milyon doları toplam 10 
saatte 36bin işlem yaparak çaldığı belirlendi. ATM soygunlarının, Kuzey ve Güney Amerika, 
Asya, Avrupa ve Afrika, Rusya, Japonya, Mısır, Romanya, İngiltere, Sri Lanka, Kanada ve 
Kolombiya'daki birçok şehirde gerçekleştirildiği bildirildi. (Sabah, 11 Mayıs 2013)  

 IV. E. 1. 10 yıllık esaret bitti 

3 kadın 2002-2004 yılları arasında kaçırıldı; düne kadar 3 sapık kardeşin esiri oldu. 
Dikkatli bir komşu sayesinde özgürlüklerine kavuşan kadınlar hala şokta... 

ABD'de 10 yıl önce kayıplara karışan üç kadın, Cleveland kentinde aynı evden çıktı. 
Birbirilerini tanımayan Michele, 2002'de 20 yaşındayken; Amanda, 2003'te 16 yaşındayken; Gina 
ise 2004'te 14 yaşındayken kaybolmuştu. Kadınların bulunduğu eve komşu olan Charles 
Ramsey, gelen çığlıklar üzerine eve yöneldi. "uzun zamandır buradayım" diyen Amanda'yı 
kurtaran Ramsey sayesinde, kadınlar özgürlüğüne kavuştu. Ev sahibi Arial Castro(52) ve iki 
kardeşi gözaltına alındı. (Akşam, 8 Mayıs 2013) 

IV. E. KAÇIRMA / IRZA GEÇME (TECAVÜZ) ULAMI 
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IV. E. 2. Veliye tecavüz tahliyesi 

Erzurum'da lisede okuyan 14 yaşındaki M.T., iki yıl önce arkadaşının babası M.A.'nın 
otomobiline bindi. İddiaya göre M.A., çocuğa otomobilinde tecavüz etti. 'Ailene söylerim' 
tehdidiyle tecavüzü sürdüren M.A., 18 Ağustos'ta Tortum'da polis kontrolüne takıldı. Çocuğu 
polislere 'Kızım' diye tanıtan M.A.’nın yalanı, kontrolde ortaya çıktı. Yaşadıklarını polise 
anlatan çocuğun ifadeleri üzerine M.A. tutuklandı. 

2 YILDA ÇIKTI 

'Ruh be beden sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından 
23 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan emekli, evli 4 çocuk babası M.A., son duruşmada 
suçsuz olduğunu ileri sürerek tahliyesini istedi.M.A.'nın tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil 
durumu göz önünde bulunduran heyet, tutuksuz yargılanmasına karar vererek tahliye etti. 
(Hürriyet, 10 Mayıs 2013)  

IV. E. 3. Zanlıdan kızı oldu  

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cleveland kentinde 10 yıl önce kaybolan 3 genç kadın 
pazartesi günü bulundu. Kadınlardan birinin "Bize yardım edin" şeklindeki çığlıklarını duyan 
komşularının evin kapısını kırmasıyla üç kadın kaçmayı başardı.  

On yıl boyunca esir tutuldukları evin bodrum katında zincirlenmiş halde tutulan 
Amanda Berry (26), Gina DeJesus (23) ve Michelle Knight'in (32) sağlık durumlarının iyi olduğu 
belirtildi. Berry2nin kendi rızası dışında bugün 6 yaşlarında olan bir kız çocuğu dünyaya 
getirdiği de ortaya çıktı. 

Cleveland Polis Şefi Michael McGrath, üç kadını yıllarca esir tutan 3 erkek kardeşin 
yakalandığını açıkladı. McGrath; 50, 52 ve 54 yaşlarındaki erkek kardeşlerden birinin eskiden 
okul servisi şoförlüğü yaptığını belirtti. ABD basını ise, şoförün çevresinde son derece arkadaş 
canlısı olarak bilinen Ariel Castro olduğunu duyurdu. Ancak Cleveland Polis Şefi yardımcısı Ed 
Tomba, yalnızca Castro'nun kadınlarla aynı evde yaşadığının anlaşıldığını söyledi. (Sabah, 8 
Mayıs 2013) 

IV. E. 4. 14 yaşındaki kıza tecavüz partisi... 

Trabzon'da 8 evden kaçan 14 yaşındaki kızı Zigana dağındaki bir eve götüren 8 genç, 
askere gidecek arkadaşlarına 'kıyak olsun' diye "tecavüz partisi" düzenledi. İki gün boyunca 
tecavüze uğrayan küçük kız devlet korumasına alınırken, gözaltına alınan 6 zanlıdan ikisi 
tutuklandı. Olaydan sonra hemen askere giden genç için de birliğine yazı yazılırken bir zanlı da 
aranıyor. 

İddiaya göre; Trabzon'da ortaokul son sınıf öğrencisi 14 yaşındaki M.E., bir süre önce 
sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta 18 yaşındaki Ö.K.'ye geçtiğimiz hafta " Evden kaçmak 
istiyorum" diye yazdı. Bunun üzerine Ö.K., kıza yardım etmeyi teklif etti. Kaçma konusunda 
anlaşan ikili, pazartesi günü buluştu. Ancak Ö.K., askere gidecek arkadaşı O.T. ile Ş.Y.’yi 
yanına alarak küçük kızı zorla Zigana Dağı'ndaki bir yayla evine götürdü. Burada küçük kıza 
tecavüz eden 3 zanlı, ertesi gün diğer arkadaşları S.K, B.İ, E,İ ve S.P'yi de yayla evine çağırarak 
vahşeti devam ettirdi. Ardından küçük kızı Trabzon'a getirip bırakan gençler kayıplara karıştı. 
O.T de hemen birliğine teslim oldu. (Sabah, 12 Mayıs 2013) 

SONUÇ  

Metinlerin sözlü ya da yazılı olarak toplandığı bir bütün olması tanımından yola 
çıkılarak adlandırılan ‘bütünce’, özellikle son yıllarda dil ve medya çalışmalarında önemli rol 
oynamaktadır; çünkü bütünce, araştırmacılara verilere daha kolay ve hızlı ulaşma olanağı 
sağlamaktadır. Kabaca, metinlerin örneklendirilmesi olarak tanımlanabilecek bütünce 
sayesinde dilciler, medya üzerine araştırma yapanlar ve sosyal alanlarda bilimsel inceleme 
yapan araştırmacılar, doğal kullanımları üzerinden nesnel sonuçlara ulaşabilmektedir. Bu 
bağlamda, özellikle yazılı kaynakların, araştırmacılara somut veriler sunduğu yansınamaz bir 
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gerçektedir. Bu görüşten yola çıkılarak yapılan bu çalışmada, kitlelerle iletişime geçmenin en 
yaygın yolu olan medyada yer alan yazılı metinler seçilmiş, toplumun hemen her kesimini 
ilgilendiren haber ürünlerinden derlenen bir bütünce oluşturulmuştur.  

Bütünce oluşturma çalışmamızda gazete üçüncü sayfa haber metinlerindeki olaylar, IV. 
Bölümde belirtildiği gibi, 5 farklı ulam altında bütünleştirilmiştir. Farklı gazetelerden elde 
edilerek ulaşılan bu bilgi, gazete üçüncü sayfa haber metinlerinin yoğunlukta olarak hangi 
konuyu işlediklerini ortaya koymakta; ancak yine de farklı bütünceler oluşturularak farklı 
tarihlerde aynı ya da benzer bulguya ulaşılıp ulaşılmayacağı irdelenmelidir. Bu bilgiyi şöyle 
görselleştirmek mümkündür:   

Grafik 1. Bütüncedeki Gazete Üçüncü Sayfa Haber Metinlerinde Konu Dağılımı 

 

Grafik (1)’de görüldüğü gibi, 103 adet üçüncü sayfa haber metninden 62’si cinayet, 15’i hırsızlık, 
14’ü yaralama/darp, 8’i (nitelikli) dolandırıcılık, 4’ü ise kaçırma/ırza geçme (tecavüz) olaylarını 
konu almışlardır. Bu çalışmada oluşturulan bütünceden yararlanması olası araştırmacılar 
açısından, söz konusu ulamların hangi gazetede nasıl bir dağılım sergilediğini göstermek adına, 
aşağıdaki çizelge oluşturulmuştur. Buna göre;  

Çizelge 2. 5 Farklı Adli Ulamın Bütüncedeki Gazetelere Göre Dağılımı 
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Çizelge (2)’de sergilendiği gibi, bütüncede yer alan gazetelerdeki adli olayların 
haberleşmesindeki dağılım birbirlerine oldukça yakındır. Bunun nedeni, yukarıda da sözünü 
ettiğimiz gibi, seçilen gazetelerin aynı ideolojiyi benimsiyor olmalarından kaynaklanıyor 
olabilir. Bu savununun geçerlilik kazanması için farklı ideolojileri temsil eden gazeteleri 
gruplandırarak ulamların dağılımını denetlemek gerekmektedir. Ancak yine ‘cinayet’ 
haberlerinin tüm gazetelerde, diğer haberlere göre daha sıklıkla yer buluyor olması, içinde 
bulunduğumuz toplumun özellikleri açısından değerlendirilmeli; bu oran farkının post-
pozitivist araştırmacılar tarafından toplumsal pratikler açısından değerlendirilmesi önerilebilir.  

 Özellikle dil ve medya çalışmaları için oluşturulan bu bütünceden elde edilen veriler, 
araştırmacılara şu açılardan katkı sağlayacaktır. Gazete üçüncü sayfa haber metinlerindeki;  

1. dilsel özellikler, iletişimsel değerler/söylemsel pratikler, 

2. ne türden adli haberlerin, ne sıklıkla, hangi gazetelerde yayınlandıklardı,  

3. kodlamaların medyanın hangi işlevini yerine getirdiği,  

4. gerçekliğin nasıl temsil edildiği,  

5. örtüşmelerde karşılaşılabilecek biçemsel farklılıklar vb.  

incelenebilir.  
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