Empty paper for the cover photo

www.stj-sy.org

Suriye: Failler için tam bir cezasızlık nedeniyle üç
kadın öldürüldü
Bu raporda açıklanan iki suçtaki her iki şüpheli de Suriye Ulusal
Ordusu/muhalefet saflarında yer alan savaşçılardır. Bu fiili
makamların şeffaf ve ciddi bir soruşturma yürütmemesi nedeniyle
cezasızlıklarını güvence altına almıştır
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Hakikat ve Adalet için Suriyeliler, 2021 yılının Haziran ve Temmuz aylarında bir kıza ve
iki kadına karşı işlenen üç cinayeti belgeledi. İlki, Türk kuvvetleri ve Suriye Milli
Ordusu’nun/Muhalefeti’nin kontrolündeki Ras Al-Ain/Serekaniye şehrinde, Suriye
Ulusal Ordusu'na bağlı ’’Sultan Murat Tümeninde’’ bir savaşçının eşinin öldürüldüğü
olay oldu.Mağdurun ailesinin kocanın karısını öldürdüğü ve intihara komplo kurduğu
yönündeki suçlamalar ile ilgili fiili yetkililer herhangi bir soruşturma yürütmemiş ve
hatta şüpheli kocayı sorgulamamıştır.
İkinci suç ise "namus bahanesiyle" işlendi. Tahrir Al-Şam Otoritesinin kontrolü
altındaki İdlib vilayetinin Sarmada ilçesinde, bir kadın ve kızına karşı peçesiz
(başörtüsü) göründüğü bir fotoğrafını sosyal medyada yayınlaması nedeniyle kızın
kuzeninin kendisini ve annesini öldürüp Türk Ordusu ve Suriye Ulusal Ordusu'nun
kontrolündeki bölgelere kaçtı. Kaçan kuzen Afrin'in Şeyh Al-Hadid ilçesinde ve ait
olduğu "Sultan Süleyman Şah Tugayı" grubuna sığındı.
Her iki suçta da zanlılar bir kez Milli Ordu gurubunda üye oldukları için aldıkları
"koruma" nedeniyle, bir kez de aşiretlerin ve "aşiret koruması" nedeniyle cezadan
kurtulmayı başardılar ve normal hayatlarına geri döndüler.
İki bölgedeki fiili sorumlular bu suçlarla ilgili herhangi bir işlem yapmadı, kadın
mağdurların cesetleri gömüldü ve davalar kapandı.

1. "Nadia M."nin ölümü "Sultan Murat"a üye olan
kocasının tabancasıyla gerçekleşti
2 Temmuz 2021'de, Ras Al-Ain'deki evlerinde bayan (nadia/takma ad.M 19 yaşında),
"Sultan Murat tümeninde" bir üye olan ve adı (Salem/takma ad: J 22 yaşında) olan
kocasının silahıyla öldürüldü. Sonra cenazesi Türkiye üzerinden Ras Al-Ain' dan İdlib'
deki Bab Al-Hawa kapısına nakledilecek ve cenazesi aynı ayın 3'ünde ailesine teslim
edilecek.
Mağdurun ailesi (Nadia M.) kocasını cinayetle suçladı ve fraksiyondaki bir askeri
komutandan koruma ve yardım aldığını ve bununda kocanın iddialarını destekleyen
adli tıp doktorundan "uydurma" bir tıbbi rapor almasına izin verdiğini söylediler
(ailenin ifadesine göre). Aile ayrıca bölgeyi kontrol eden yetkilileri, olayla ilgili ciddi
bir soruşturma açmamak ve kocayı ya da komşuları sorgulamamakla suçladı ve
kocasının iddialarına göre, rutin bir işlem olarak bir adli rapor yazıp davayı
kapatmakla yetindi. Ayrıca davaya cinayet muamelesi yapmadılar. Kocası iddialarına
takılıp Nadia'nın intihar ettiğini söyledi.
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A. Erken yaşta evlilik, yıllarca dayak ve sürekli taciz:
Mağdur (Nadia M.) on dört yaşında evlendi ve beş yıllık evliliği boyunca kocası
tarafından sürekli dayak yedi ve tacize maruz kaldı. Hiçbir yardım ya da sorununa bir
çözüm bulamadan ailesine ve dedesine defalarca şikayet ediyordu.
Mağdurun adı (Rabieh M.) olan annesi, telefonda "Hakikat ve Adalet için Suriyeliler"
ile görüştü ve mağdur "Nadia" ve kocası "Salem"in Hama kırsalında olduğunu ve
2016'da evlendiklerini söyledi. Nadia o sırada 14 yaşındaydı, ondan sonra kocasının
"Fahim İssa" komutanlığındaki "Sultan Murat Tümeni"nde üye olması nedeniyle Ras
Al-Ain ilçesine taşındılar ve bu evlilik sırasında 3 oğulları oldu. Mağdurun annesi
sözlerine şöyle devam etti:
"2 Temmuz akşamı, Nadia görüntülü olarak beni aradı ve ağlayarak kocasının
kendisini dövdüğünü anlattı. Vücudunda sigarayla yanma ve darp izlerini gördüm
ve kendisine metal bir tel (kablo) ve plastik bir tüple vurduğunu söyledi ayrıca bunu
üç çocuğunun gözü önünde yaptığını söyledi."
Ve devam etti:
"Bizi suçluyordu, ağlıyor ve diyor ki: (Neden beni bu hayvanla baş başa bıraktınız
kurtulup sizinle yaşamaya dönmek istiyorum. Onca dayaktan, hakaretten ve
edepsiz konuşmalardan bıktım usandım). (Nadia) bana kocasının her akşam
fraksiyon vardiyasından sonra sarhoş halde eve geldiğini söyledi ve sanki
uyuşturucu kullanmış gibi. Eve gelir gelmez kızıma elleri, ayakları ve vurabileceği
her şeyle vurmaya başlıyor, kızım bu kadar işkenceyi hak edecek ne yaptı.’’
Ve ekledi:
"O gün görüşme sırasında (Nadia) eğer bizi arayıp kendisini dövdüğünü söylerse
onu öldürmekle tehdit ettiğini söyledi ve gelip onu almamız için bize yalvardı."
Kendi adına, mağdurun bir akrabası "Hakikat ve Adalet için Suriyelilere Nadia'nın
önceki yıllarda dövüldüğünü ve işkence gördüğünü telefonda teyit etti ve ifadesinde
şunları söyledi:
"Salem 2016 yılında kuzenime evlenme teklif etti ve evlilik nişandan sadece iki ay
sonra gerçekleşti… Mirastan kalan âdetimiz bu yaştaki bir kızın evlenmesine engel
değildir, 2016 yılından akrabamın ölümüne kadar iki taraf arasında sorunlar devam
etti. İşkence ve dayaklar vücudunu terk etmedi. Benden onu kocasından boşamamı
her istediğinde, bölgenin gelenekleri ve mirastan kalan adetleri nedeniyle kadının
kocasına karşı sabırlı olması ve onunla hayatını düzeltmesi gerektiğini söyleyip
reddettim."
Ve devam etti:
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"2018 baharındaki akrabam geldi ve bana vücudunu ve üzerindeki acımasız işkence
izlerini ve yanıkların sigarayla olan etkilerini gösterdi. Kocası ona 3 erkek evlat
bırakmasına rağmen tüm bu işkenceyi kasıtlı olarak yaptı!"
Her doğumda ölümü görüyordu ve onu her defasında kocasına geri gönderiyordum.
2020'de (Salem) Sultan Murat fraksiyonu ila çalıştığı için Ras Al-Ain'e taşındı.
Kuzenim aramalarında hep evde işkence, dayak, sefil hayat, uyuşturucu ve alkolden
şikâyet ederdi, onu soğukkanlılıkla öldürmeye gelinceye ve cesedi bize geri dönene
kadar."
-Suç detayları:
Nadia ve annesi (adı geçen) arasında gerçekleşen görüşmeden yaklaşık 3 saat sonra
kocası Nadia'nın bir akrabasını arayarak Nadia'nın öldüğünü ve intihar ettiğini bildirdi.
Kocadan telefonu alan kaynak (mağdurun bir akrabası) Hakikat ve Adalet için
Suriyelilere şunları söyledi:
"2 Temmuz'da Nadia ile annesi arasındaki görüşme sona erdikten yaklaşık 3 saat
sonra kocası Salem beni aradı ve onun öldüğünü ve yanlışlıkla silahla kendini
öldürdüğünü söyledi. Hemen babasına ve dedesine haber verdim. Dedesi ölüm
nedenini açıklamak için kocasını aradı… Aralarındaki görüşme sırasında kocası,
grupla bağlantı noktalarından döndükten sonra Nadia'nın akşam yemeği
hazırlamak için mutfağa girdiğini ve aniden mutfağın içinden ateş etme sesini
duyduğunu(yani kocasının) söyledi ve mutfağa girdiğinde Nadia'yı kanlar içinde
gördü ve silahı hala duvarda asılıydı. Koca, Nadia'nın silahın yanında durduğuna
inandığını ve yanlışlıkla silahı hareket ettirdiği ve tabancadan omzuna giren ve onu
olay yerinde öldüren 3 kurşun sıktığını açıklayarak devam etti…"
Tanık devam etti:
"Aynı görüşme sırasında Salem dedeye Nadia'nın cesedini İdlib'e nakletmenin
imkânsız olduğu için Ras Al-Ain'de gömeceğini söyledi, bu mağdurun babası
tarafından reddedildi ve babası onu İdlib'e gömmek için ısrar etti."
Aynı kaynağa göre, mağdurun babası Ulusal Ordu fraksiyonlarındaki komutanların
yardımıyla (Nadia)'nın cesedini Ras Al-Ain'dan Türkiye toprakları üzerinden İdlib'deki
Bab Al-Hawa kapısına nakletti. Cesedi ölümünden bir gün sonra 3 Temmuz'da geldi.
Cenaze Harem'deki (Ras Al-Hosn ilçesi) ailenin evine teslim edildi oradan aile Ras AlAin tarafından verilen rapora güvenmediği için cesedi incelemesi için yeni bir adli tıp
doktoru çağırdı.
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Resim NO (1)- Hakikat ve Adalet için Suriyelilerden özel fotoğraf Ras Al-Ain Sağlık Müdürlüğü'nün
mağdur Nadia'nın cesediyle ilgili verdiği adli tıp raporu, kurşun girişi noktasının önde bir buçuk metre
uzaklıkta olduğunu gösteriyor (bu sağlık raporunun doğru olduğunu varsayarak, bir insanın bir buçuk
metre uzaktan Rus otomatik tüfeğiyle intihar etmesi mümkün değildir… ).
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Mağdurun ailesi ise Nadia'nın cesedini İdlib vilayetindeki başka bir adli tıp doktoruna
gösterdi. "Suriyelilerin" görüştüğü kaynaklara göre İdlib'deki adli tıp raporu Ras AlAin'daki adli tıp müdürlüğün hazırladığı raporla çelişiyor. Ve fark noktası atışın
yapıldığı tarafta yatmaktadır.
Kaynak Suriyelilere, cesedin Kurtuluş Hükümeti bünyesinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı
(Tahrir Al-Şam'a bağlı) bir adli tıp doktoruna sunduğunu da sözlerine ekledi. Ve adli
tıp doktoru onu muayene ettikten sonra cinayetin mağdurun arkasından bir buçuk
metre uzaklıktan yapıldığını, bu nedenle mermilerin göğsünden çıktığını doğruladı
(Ras Al-Ain Tıp Merkezi tarafından yayınlanan raporun tam tersi). Doktor bu ölüm
yönteminin yanlışlıkla adam öldürme veya intihardan uzak olduğunu vurguladı.
Ayrıca, (mağdurun ailesinin komşusu) Suriyelilere, ailenin Nadia'nın cesedi vardığında
adli tıp doktoruna teslim ettiğini söyledi. Aile, raporun Nadia'nın arkadan
öldürüldüğünü ve mermiler sırtından vücuduna girip göğsünden çıktığını
doğruladığını ve göğsünde belirgin olan büyük bir boşluk olduğunu aktardı. Ras AlAin Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen adli tıp raporuna ve İdlib'deki doktor
raporunun sonucu (Suriyelilerin gösterdiği ifadelerine dayanarak) ve tanığın
mağdurun kocasından aktardığı anlatımla karşılaştırdığımızda şunları buluyoruz:
1. Ras Al-Ain Tıp Merkezi tarafından verilen rapor, mağdurun vücudunda
morluklar olduğunu doğruluyor ve bu ailenin Nadia'nın öldürüldüğü gün
şiddete ve dövüldüğüne dair hikâyesini doğruluyor.
2. Mağdurun vücudunda giren kurşun sayısında farklılık, kocası (Nadia'nın
akrabalarından birine) bunun 3 kurşun olduğunu söylerken, her iki rapor da
tek kurşun olduğunu belirtti (her rapora göre farklı giriş noktası ile).
3. Mağdurun nerede durduğu ve öldürdüğü silahtan ne kadar uzakta olduğu:
koca Nadia'nın akrabalarından birine mutfak duvarında asılı olduğunu ve
mağdurun yanında durup yanlışlıkla kendini vurduğunu söylesi. Bu da her iki
raporda ateş etmenin mağdurdan bir buçuk metre uzaklıkta olduğunu
belirtirken kocanın hesabıyla kategorik olarak çelişiyor.
4. Raporda mağdurun 30 yaşında olduğunu belirtilirken, ailesi (annesi ve dedesi)
19 yaşında olduğunu doğruladılar.
5. Ras Al-Ain Tıp Merkezi tarafından hazırlanan raporda merminin omuz
kemiğine önden girdiği ve arkadan/sırttan sol omuzdan çıktığı belirtildi, bu da
mağdurun ailesinin anlatımıyla ve İdlib'deki adli tıp doktorunun merminin giriş
notasının arkadan ve önden çıktığını söyleyen raporuyla çelişiyor.
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B. Erken yaşta evlilik, yıllarca dayak ve sürekli taciz:
Cinayetin (Salem J.) evinde gerçekleşmesine rağmen sivil polis ve askeri polis
tarafından temsil edilen bölgeyi kontrol eden askeri yetkililer (kocası askeri bir grupta
üye olduğu için) suçla ilgili soruşturma açmadılar ve sıradan bir ölüm olarak
değerlendirdiler. "Sultan Murat" tümenden bir üye Hakikat ve Adalet için Suriyelilere
(Salem) hala evinde yaşadığını ve herhangi bir soruşturma için çağırılmadığını ve
tutuklanmadığını doğruladı. Kendisini korumasını sağlayan ve bu davada destekleyen
fraksiyon komutanlarından birine bağlayan iyi ilişki nedeniyle fraksiyon içindeki
görevlerini hala her zamanki gibi devam ediyor.

2. "Nadia M."nin ölümü "Sultan Murat"a üye olan
kocasının tabancasıyla gerçekleşti
Namus bahanesiyle suç işlemeye götüren sebepler veya adetler, toplumun ve
aktörlerin tanımına göre artık "ahlaksızlık yapmak" ile sınırlı kalmayıp başka
sebeplerin önüne geçmiştir. (22 yaşında Timaa) ve annesi (43 yaşında) Timaa'nın
başörtü (peçe ) olmadan bir fotoğrafının ve iğrenç sözler ve tariflerle Timaa'yı anlatan
bir yorum eşliğinde Telegram uygulamasındaki kanallardan birinde yayılması
nedeniyle öldürüldü.
Timaa'nın başörtüsü olmayan bir fotoğrafının yayılması hem onun hem de annesinin
hayatına son vermeye yetti. 11 Haziran 2021'de İdlib vilayetindeki Sarmada ilçesi
yakınlarındaki "Al-Amal" kampında kuzeni onları çadırlarının içinde öldürdü ve katil
Timaa'nın vücuduna 3, annesinin vücuduna 7 kurşun sıkarak Türk Ordusu ve Suriye
Ulusal Ordusu'nun kontrolündeki Afrin bölgesinde "Sultan Süleyman Şah Tugayı"
fraksiyonunun kontrol ettiği bölgelere kaçtı, Suriye Ulusal Ordusu (yani fraksiyon)
Timaa ve annesinin geldiği "iki aşirettin arasındaki sorun" çözülünceye kadar ona
koruma sağladı. , Ağabeyi tarafından benzer bir nedenle öldürülen genç kadın "Raşa
Bısses'ın" öldürülmesini akla getiren bu olayda, fraksiyon onu koruduğu için cezadan
kurtuldu.

A. Suç detayları
11 Haziran 2021 sabahı (Raafat.F- 33 yaşında/Timaa'nın kuzeni ve Sultan Süleyman
Şah tugayında bir üye olan) Timaayı ve annesini kişisel tabancasıyla öldürmek için
çadırına girdi.
Suçu işleyen katil, amcasını (iki mağdurun babası ve kocası) arayıp Timaa'nın peçe
takmadan çekilmiş bir fotoğrafının sosyal medyada yayılması ve anne kızını
savunmaya ve öldürmesini engellemeye çalışması nedeniyle onları öldürdüğünü
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söyledi. Bu Hakikat ve Adalet için Suriyelilerin mağdurun aynı ailesinden elde ettiği
ifadelere göre, dolaşan fotoğrafın Timaa'ya vücudunun hiçbir yerini göstermeden
sadece kızın saçını gösterdiğini eklediler. Kaynaklardan biri Timaa'nın görüntüsünün
sızdırıldığı programla ilgili ek ayrıntılara açıklık getirdi ve şunları söyledi:
"Timaa cep telefonunda bir sohbet programı kullanıyor ve bu program aracılığıyla
sadece sohbet odalarına katılarak ve arkadaşlarıyla ses klipleri ve resim
alışverişinde bulunarak para kazanabiliyor. Fotoğraf, bu odalardaki katılımcılardan
biri tarafından skandalları yaymak ve insanları karalamakla bilinen Telegram
uygulamasındaki bir kanala ulaşmak için sızdırılmış olabilir. Sonra bir kişi Timaa'nın
kuzenine konuyu anlattı ve fotoğrafını onu öldürdüğü günün sabahını görmüştü."
Kamptan başka bir kaynak Hakikat ve Adalet için Suriyelilere suçun ayrıntılarını anlattı
ve burada tanığın (R.S)in söyledikleri:
"Sabah saat 10 civarında Raafat amcasının çadırına girdi ve çadırdan çığlıklar
yükselmeye başladı ve Timaa'nın annesinin sesini ve ona (kimseye inanma… Benim
kızım yapmaz) dediğini duyduk. Sonra yardım çığlıkları ve komşulara çağrısını
duyduk, ailevi bir sorun olduğu için hiçbirimiz çadıra girmeye cesaret edemedik.
Ama dakikalar sonra mermi sesini duyduk ve çığlık sesini kayboldu. Raafat'ın elinde
tabancayla dehşet içinde çadırdan çıktığını, motosikletine bindiğini ve çılgın bir
hızla sürdüğünü gördüm. Sonra çadıra girdiğimizde Timaa ve annesinin cesetlerini
gördük ve kıyafetleri kan içinde kalmıştı."

B. Mağdurun yayınlanan fotoğraflarıyla ilgili gerçek nedir
Hakikat ve Adalet için Suriyeliler "Timaa" ve annesinin ölümüne yol açan fotoğrafı
bulmak için Telegram uygulamasındaki haber ve yayınları takip etti. Ve "Zino Yasser
Mıhamid" adında bir kanal buldu (Hakikat ve Adalet için Suriyeliler kanalın gerçek bir
kişiye mi yoksa birinin takma adı mı olduğunu bilmiyor). Ve bu kanalın yayınlarının
büyük bir kısmı incelendiğimizde, çoğunu kadına yönelik şiddeti teşvik eden ve onları
utanç verici sözlerle anlatan dedikodu ve yayınların yayıldığı tespit edildi. Ek olarak
kanalın başka yayınlarda "gerçekleri ortaya çıkardığını" ve zulümler ve ihlaller esas
olarak Muhalefet grupları tarafından işlendiği iddia ediyor.
Suriyeliler bu kanalda Timaa davasıyla ilgili iki paylaşım buldu. İlki 14 Haziran 2021'de
yayınlandı, yani kız ve annesinin öldürülmesinden üç gün sonrası. Bu gönderi
Facebook'ta dolaşan başka bir fotoğraf/gönderiye atıfta bulundu. Bahsedilen
görüntüde mağdurun sızdırılan ilk gerçek görüntüsü olduğu anlaşılıyor. Yani
mağdurun fotoğrafı önce Facebook'ta yayınlandı ve daha sonra Telegram
uygulamasına taşındı ve "Suriyeliler" başlangıçta Facebook'ta yayınlanan fotoğraflara
erişemedi.
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Resim NO (2)- 14 Haziran 2021'de ilk kez "Zino Yasser Mıhamid" Telegram kanalında mağdur
Timaa'nın fotoğraflarını yayınlamadığını bir paylaşımla reddediyor. Gönderinin geri kalanı mağdurun
ailesine ve diğer insanlara karşı küfür içerdiği için bulanıklaştırıldı.

18 Haziran 2021'de kanal "Zino Yasser Mıhamid", Timaa'nın Kamufle edilmiş resimleri
yeniden yayınladı (gerçek fotoğrafların kendisinde olduğunun kanıtı). Görüntüleri ilk
kez yayınlama suçlamasına misilleme olarak Kamufle edilmemiş görüntüleri
yayınlamakla tehdit etti.
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Resim NO (3)- 18 Haziran 2021 tarihinde bir yayın. Kanalın sahibi "Zino Yasser Mıhamid" mağdur
Timaa'nın babası karalamak için fotoğraflarını ve videolarını yayınlamakla tehdit ediyor.
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C. Aşiret tarafından korunan ve mağdurun babasının sessizliğinden
cezasızlık:
"Raafat.F" kuzenini ve annesini öldürdükten sora Şeyh Al-Hadid bölgesindeki "Sultan
Süleyman Şah" fraksiyonun etki alanlarına kaçtı, ve orada fraksiyonun bir üyesi
olduğu için korumayı aldı. Annesinin aşireti "Q. aşireti", Annenin bu aşiretten gelmesi
ve mağdur kızının ise katilin aşireti olan "D. aşiretinden" gelmesi nedeniyle kızı değil
sadece mağdur annenin kanını talep etmekle acele etti.
Aşiret geleneklerinin kadınlarını başkaları tarafından işlenen namus suçlarından (katil
aşiretin dışından) beraat ettirmeye dikkat ediyor. Aşiret "Timaa'nın annesinin" iffetini
kanıtlamaya ve onun "utanç verici bir hareket" yapmadığını doğrulamaya çalıştı, buna
göre katil "Raafat F." ile amcasının karısının suçsuzluğunu kabul etmeleri konusunda
anlaşmaya varıldı ve 24 bin dolar maddi kan parası ödemesi şartıyla aşiret ile arasında
anlaşma sağlandı.
Mağdur Timaa'nın hakkına gelince, babası katilden (yeğeninden) herhangi bir talepte
bulunmamış, aksine dava tamamen kapanmış ve ikisi de normal hayatlarına devam
ettiler.
Ayrıca Tahrir Al-Şam otoritesine (bölgede hâkim olan) bağlı Kurtuluş Hükümeti
ajansları da herhangi bir önlem almadı veya davaya müdahale etmedi ve bunu bir
aşiret davası olarak değerlendirdi. "Sultan Süleyman Şah" fraksiyonu ve Afrin
bölgesini kontrol eden yetkililer fraksiyonun üyesi olan katili sorgulamamış veya
sorumlu tutmamış, aksine onun korunmasını sağlamışlardır. Böylece "Timaa" katili
hesapsız kaldı.
Bu olaylar Hakikat ve Adalet için Suriyeliler tarafından Kuneitra vilayet'inde genç bir
kadının kaybolmasıyla ilgili belgelenen ve namus bahanesiyle öldürüldüğü haberinin
ortasında benzer bir olayla aynı zamana denk geldi. Ayrıca (Ocak 2020 yılından Şubat
2021 yılına kadar olan dönemde) en az 24 olayı belgelemiştir. Olaylarda 16 kadın
namus bahanesiyle yakınları tarafından, 6 kadın ise açıklanmayan nedenlerle
öldürüldü ve ana motiflerinin aynı bahane ile ilgili olduğuna inanılıyor.
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