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Önsöz 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 

verilerine göre Türkiye’de 2021’in Ekim ayında 18 kadın 

öldürüldü. Bu kadınların hayatına son veren kişilerin 11’i 

kocası, 3’ü birlikte olduğu erkek, 1’i eski sevgilisiydi. “Can 

yoldaşı” olması beklenen kişi onun canına kastederken, 

“yuva” olması beklenen aile korku ve güvensizlik ortamına 

dönüştü. Ve maalesef “baba” olması beklenen devlet, 

evlatlarını yeterince koruyamadı. Bu arada, pek çok kadın -

ölmedi belki, ama- şiddetin her türlüsünü yaşamaya devam 

etmekte.  

“Neden?..” Bu sorunun elbette öncelikle şiddet 

eyleminin erkek öznesine, “fail”e sorulması gerekmektedir; 

ancak bunun çok da kolay olmadığı açıktır. Çünkü genellikle 

şiddet uygulayanlar uyguladığı şiddetin sorumluluğunu kendi 

davranışsal motivasyonlarında değil, muhataplarının 

“kusurları”nda arama eğiliminde olabilmekte, uyguladıkları 

şiddeti inkâr edebilmektedirler. Dolayısıyla şiddetin failleri 

üzerinde gerçekleştirilmesi düşünülen bir araştırmanın daha 

en başında önü kesilebilmektedir. Ancak şiddetin en kolay 

meşrulaştırılma biçimlerinden biri olan bu eğilim, asıl 

sorgulanması gereken fail’in sorumluluğunu ortadan 

kaldırmamakta, sadece onun üzerini bir örtüyle kapatmaya 

yaramaktadır. İşte bu çalışma, fail’in üzerindeki örtüyü 

çekerek onun kendi şiddet eylemini nasıl algıladığını     ortaya 

koyma düşüncesinden ortaya çıkmıştır. Ancak farklı 

araştırma yöntemleri kapsamında sorulması gereken daha 
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çok soru vardır. O nedenle, bu çalışmanın uzun soluklu bir 

araştırmanın ilk adımı olarak düşünülmesi yerinde olacaktır. 

Bu çalışmanın sadece yazarının eseri olarak 

değerlendirilmesi çalışmaya katkı sağlayanlara büyük 

haksızlık olur.  

Kıymetli dostum Prof. Dr. Latif Öztürk, hem 

araştırmanın tasarlanması sürecinde görüş ve önerileriyle 

katkı sağladığı için, hem de kadına şiddet uyguladığını kabul 

eden erkeklere şiddetle ilgili sorular sorulmasını içeren zor 

bir konunun saha araştırmasını gerçekleştirmek üzere Area 

Araştırma Şirketi ile irtibat kurmamı sağladığı için ilk teşekkür 

etmem gereken kişidir. Hem kendisine hem de saha 

araştırmacılarına çok teşekkür ederim. 

Sahada sorularımızı samimiyetle cevaplayan 

katılımcılara karşı çelişik duygular içinde olduğumu itiraf 

etmeliyim. Araştırma sürecinde sık sık bir araya gelip alan 

deneyimlerini paylaşan araştırmacı arkadaşların sorularını 

utanarak, mahcubiyet içinde cevaplandıran katılımcıları ayrı 

tutmakla birlikte, uyguladığı şiddeti normalleştirip biraz da 

umursamaz tavırlarla açıklamaya çalışan katılımcılara karşı 

kadın olarak kırgınlık ve kızgınlık yaşadım; ancak bu 

duygularımı bastırarak araştırmaya katıldıkları için hepsine 

ayrı ayrı içtenlikle teşekkür ederim.  

Her akademik çalışma belli bir çalışma disiplini içerir. 

Fakat dağınıklıklar, kopmalar nedeniyle farklı desteklere de 

ihtiyaç duyulur, en azından benim için böyle. 7/24 anlayışıyla 

desteğini esirgemeyen iki kişiden ilki bölümümüz araştırma 
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görevlisi Emine Dündar’dır. Kendisine ne kadar teşekkür 

etsem azdır. İkincisi ise “can yoldaşım” eşim ve meslektaşım 

Hıdır Önür’dür. İyi ki varsınız, çok teşekkürler! 

Çalışmanın her türlü eksiği, kusuru bana aittir.  

Doç. Dr. Huriye TEKİN ÖNÜR 

Aralık, 2021. 
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GİRİŞ 

Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan kadına yönelik 

şiddet olgusu hem dünyada hem de ülkemizde halen 

çözülememiş bir problem olarak yer almakta ve kadınların 

can yakıcı deneyimler yaşamasına sebep olmaya devam 

etmektedir.  

Özellikle sosyal bilimler alanında yürütülecek 

çalışmalar aracılığı ile; şiddetin nedenlerini, ortaya çıkış 

koşullarını, şiddeti yaratan ve kolaylaştıran mekanizmaları, 

şiddete maruz kalan ve onu uygulayan kişilerin deneyim ve 

motivasyonlarını anlayabilmek, şiddetin önlenmesi ya da en 

azından azaltılabilmesi için oldukça önemlidir.  

Bu çalışma da benzer bir motivasyon ile, kadına 

yönelik şiddeti; yakını olan bir kadına şiddet uyguladığını 

kabul eden erkekleri araştırma öznesi yaparak, onların kadına 

yönelik şiddet deneyimlerini anlamlandırma biçimlerini 

analiz etmeyi hedeflemiştir. Araştırmada eklektik bir 

yaklaşım benimsenmiş, tek bir kuramsal yaklaşımın 

sınırlılığıyla yetinilmemiştir. 

Bu amaçtan hareketle önce şiddet ve kadına yönelik 

şiddet olguları istatistikî verilerden de yararlanarak 

açıklanmış, sonra kadına yönelik şiddet olgusu, mikro ve 

makro yaklaşımlar temelinde kuramsal olarak ele 

değerlendirilmiştir.  Daha sonra da, dünyada ve Türkiye’de 

kadına yönelik şiddeti erkeklerin deneyimleri/ 

anlamlandırmaları üzerinden analiz eden diğer araştırmaların 
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bulgularına dair analizi içeren literatür taramasına yer 

verilmiş ve en son olarak da bu araştırmanın saha bulguları 

analiz edilerek yorumlanmaya çalışılmıştır. Sonuç ve Öneriler 

kısmında araştırma bulguları hakkında özet bir tartışma 

yürütülmüş ve kadına yönelik şiddetin engellenebilmesine 

ilişkin önerilerden söz edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 | Huriye TEKİN ÖNÜR 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 

Şiddet Kavramı 

İnsanlık tarihi kadar eski bir tarihi olan şiddet; neden 

ve sonuçlarıyla birlikte analiz edilmesi gereken, oldukça 

karmaşık bir olgudur. Tam da bu nedenle, gündelik 

hayatımızın her alanında sıklıkla karşımıza çıkan şiddet, 

akademik alanda da daha uzun süre farklı boyutlarıyla ele 

alınmaya devam edecektir. 

Latince, sertlik ve agresiflik anlamına gelen 

“violentia”1 kelimesinden türeyen “şiddet” kavramı; 

Türkçe’ye Arapça dilinden geçmiştir ve katılık, sertlik vb 

anlamlara gelen “şdd” kökünden türemiştir. Türk Dil 

Kurumu’na göre şiddet; “kaba güç”, “karşıt görüşte olanlara 

kaba kuvvet kullanma”, “duygu veya davranışta aşırılık” gibi 

karşılıklara sahiptir2. 

Şiddet; Dünya Sağlık Örgütü (1996) tarafından 

“Yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, kötü gelişme veya 

yoksunluk ile sonuçlanan/sonuçlanma olasılığı yüksek olan; 

kişinin kendisine, başka bir kişiye, bir gruba veya topluluğa 

karşı gücün kasıtlı kullanımı” olarak tanımlanmaktadır ve 

Dünya Sağlık Örgütü’nce şiddet, bir halk sağlığı sorunu 

olarak ele alınmaktadır. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün 

 
1 https://latin-dictionary.net/definition/38874/violentia-violentiae 
2 https://sozluk.gov.tr/ 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Arap%C3%A7a
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2016 yılında yayınladığı 4 yıllık ‘Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadele Ulusal Eylem Planı’nda ise şiddet; “Kişinin, 

fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar 

görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya 

sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve 

baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, 

toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, 

cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve 

davranış” olarak tanımlanmaktadır (2016: 5). 

Şiddete maruz kalma olasılığı en yüksek olan gruplar; 

çocuklar, kadınlar ve yaşlılardır. Bu yönüyle bireysel şiddet, 

sıklıkla aile içi şiddet başlığı altında ele alınmaktadır. Kadın, 

çocuk ve yaşlıların genellikle aynı aile içerisinde birlikte 

yaşıyor olmaları, bu durumun başka bir nedeni olarak 

görülebilir (Polat, 2016: 4). 

Literatürde şiddet olgusuna dair çok farklı 

sınıflandırmalar bulunmaktadır. Örneğin Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından her yıl hazırlanmakta olan World Report on 

Violence and Health (2002) raporunda, şiddetin çeşitli 

sınıflandırılmalarına yer verilmiş ve bu sınıflandırmalarda 

şiddetin meydana geldiği bağlamlar ve şiddet türleri 

arasındaki etkileşimler göz önünde bulundurulmuştur. Bu 

tipoloji, şiddetin uygulanabileceği dört modu birbirinden 

ayırmaktadır: fiziksel, cinsel ve psikolojik saldırı ile yoksun 

bırakma.  

Birçok farklı şiddet türü tanımlamak mümkün 

olmakla birlikte, literatürün tamamı incelendiğinde, en genel 
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anlamıyla şiddet türlerinin dört ana başlıkta ele alındığı 

görülmektedir; 

Bunlardan ilki olan fiziksel şiddet; insanların 

bedensel bütünlüğüne karşı dışarıdan yöneltilen, sert ve acı 

verici bir edimdir (Ünsal, 1996: 31). Duygusal şiddet; sözel 

saldırı veya tehditlerle bireyi yıldırma, alay etme, 

küçümseme, yüksek sesle veya gizlice öfke ve kinini 

yöneltme, bireyin gereksinimlerini ve bireyi sürekli ihmal 

etmedir (Tel, 200: 4). Ekonomik şiddet; ekonomik 

kaynakların ve paranın kişiler üzerinde bir yaptırım, iktidar ve 

tehdit aracı olarak kullanılmasıdır (Yalçın, 2015: 53). Son 

olarak cinsel şiddet ise; herhangi bir ortamda, herhangi bir 

kişi tarafından gerçekleştirilen, istenmeyen cinsel eylemde 

veya cinsel eylem teşebbüsünde bulunma ya da bir kişinin 

cinselliğini baskı kullanarak yönlendirmedir (WHO, 2002). 

Fiziksel şiddet, diğer şiddet türlerine kıyasla çok daha 

kolay tespit edilebilen bir şiddet türüdür çünkü şiddete 

uğrayan kişinin vücudunda çoğunlukla gözle görülebilir izler 

bırakır. Bu görünürlükle de ilişkili olarak, yakın zamana 

kadar şiddet ile ilgili tartışmalar büyük oranda fiziksel şiddete 

odaklanırken, günümüzde ise şiddet tanımlamaları daha geniş 

bir kapsama yayılmakta ve bireyin bedensel ve psikolojik 

tümlüğüne yöneltilen sert ve acı verici bütün eylemleri 

kapsamaktadır (Kara ve Uluç, 2019: 1569).  Çünkü şiddeti 

genel olarak algılandığı şekliyle, yalnızca fiziksel zarar olarak 

algılamak, kişilerin ve toplumların ruhsal dünyalarında 

meydana gelen yıkımları açıklamakta yeterli olmayacaktır.  
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Dünya Bankası’nın World Report on Violence and 

Health (2002) raporunda şiddetin genel tanımı, mağdur-fail 

ilişkisine göre ise üç alt türe ayırmaktadır: 

• Kendine yönelmiş şiddet 

• Kişiler arası şiddet 

• Kolektif şiddet 

Kendine yönelmiş şiddet; fail ve mağdurun aynı kişi 

olduğu ve kendi kendine istismar ve intihar olarak alt 

bölümlere ayrılan şiddeti ifade ederken; kişilerarası şiddet, 

bireyler arasındaki şiddeti ifade eder ve aile, yakın partner 

şiddeti ve toplum şiddeti olarak alt gruplara ayrılır. Toplu 

şiddet ise daha geniş birey grupları tarafından uygulanan 

şiddeti ifade eder ve sosyal, politik ve ekonomik şiddet olarak 

alt gruplara ayrılabilir. 

 

Şekil 1: Kişiler arası şiddet tipolojisi (WHO3). 

 
3 https://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/ 
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Bununla birlikte belirtmek gerekir ki bu kategorileri 

her zaman birbirinden keskin şekilde ayırt edebilmek 

mümkün değildir. Polat’ın (2016: 16) da belirttiği gibi, ortaya 

çıkan zararlar bireysel perspektiften ve kişilerin öznel olarak 

yaşadıkları olaylar üzerinden değerlendirilse dahi, bireysel 

şiddetin her zaman kolektif şiddeti de tetikleyebilen bir faktör 

olabileceği unutulmamalıdır. Tam da bu nedenle şiddet, 

elbette yarattığı bireysel acı ve travmaları da dışlamayacak 

şekilde, daha geniş bir perspektif ile, yapısal nitelikleri de göz 

önünde bulundurularak, sosyologlarca ele alınması gereken 

bir olgudur. 

Kadına Yönelik Şiddet 

1993 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletler, Kadına 

Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi4’nde kadına yönelik 

şiddet; “İster kamusal, isterse özel yaşamda meydana gelsin, 

kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik acı veya ıstırap veren ya 

da verebilecek olan cinsiyete dayalı bir eylem uygulama ya 

da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak 

özgürlükten yoksun bırakma” olarak tanımlanmaktadır.  

Kadına yönelik şiddet, 6284 sayılı Ailenin 

Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun5’da ise; “Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için 

 
4https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/kadina_karsi

_siddet/BM%20Kad%C4%B1na%20Kar%C5%9F%C4%B1%20%C5%9Eiddetin

%20Ortadan%20Kald%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1na%20Dair%20Bildirgesi

%2020.12.1993.pdf 

 
5 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun:  



Erkek Bakış Açısından KADINA YÖNELİK ERKEK ŞİDDETİ | 15 

 

 
 

uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir 

ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu 

Kanun'da şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve 

davranış” olarak tanımlanmaktadır. 

Şiddetin en eski ve en yaygın biçimlerinden birisi 

kadına yönelik şiddettir. Hatta kadına yönelik şiddetin tarihi, 

şiddet olgusunun tarihiyle eş zamanlı ilerlemiştir bile 

diyebiliriz. Avcı’nın (2019: 21) belirttiği gibi, 3.000 yıl 

öncesine ait olduğu tahmin edilen erkek mumyaların 

kemiklerinde %9-20 oranında kırıklar tespit edilmişken, aynı 

oran kadın mumyalarda %30-50’dir. Bu kırıkların büyük 

ölçüde kafa kırıkları olması ise, başka ihtimallerin yanı sıra 

kişiye yönelik şiddet ihtimalini akla getirmektedir.  

Kadına yönelik şiddet; sınıfa, kültüre, gelir gibi 

değişkenlere göre değişiklikler gösterse bile, tüm dünya 

kadınlarının günümüzde dahi ortak sorunudur ve kadınların 

toplum içindeki yasal, sosyal, politik ve ekonomik eşitliğe 

ulaşma fırsatlarını sınırlandırmaktadır (Ulutaşdemir, 2002: 

15). 

Kadına yönelik şiddet olgusu, yaygınlığı ile de ilişkili 

olarak toplumsal bilinç içinde olağanlaşmış ve hatta kimi 

çevrelerce kabul edilebilir olarak algılanmaya başlamıştır. 

Toplumsal cinsiyet kavramı bu noktada yapılacak analizlerde 

anahtar kavram olacaktır. Çünkü kadına yönelik şiddet, 

 
http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/542a9758369dc31550b3ac56/ailenin_korunma

si_ve_kadina_karsi_siddetin_onlenmesine_dair_kanun.pdf  

(Erişim tarihi: 18.11.2020) 
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temelini toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden alan bir insan 

hakları ihlalidir ve toplumsal ve kültürel boyutlarıyla birlikte, 

bu çerçevede değerlendirilmemesi, analizlerin eksik 

kalmasına sebep olacaktır. 

Kadına yönelik şiddet, tıpkı şiddet olgusu gibi 

literatürde farklı sınıflandırmalara sahip olmakla birlikte, 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış 

olan “Aile İçi Şiddetle Mücadele El Kitabı”nda (KSGM, 

2008: 7-8), 4 ana grupta ele alınmıştır ve kadına yönelen 

hangi eylemlerin şiddet olarak kabul edileceğini ortaya 

koymuştur; 

• “Fiziksel Şiddet: Tokat atmak, tekmelemek, 

yumruklamak, hırpalamak, kolunu bükmek, boğazını 

sıkmak, bağlamak, saçını çekmek, kesici veya vurucu 

aletlerle yaralamak, kezzap veya kaynar suyla 

yakmak, vücudunda sigara söndürmek, ellerini 

ayaklarını ezmek, sakat bırakmak, işkence yapmak, 

sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak, 

sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olarak 

bedensel zarar görmesine neden olmak gibi eylemler. 

• Psikolojik Şiddet: Bağırmak, korkutmak, küfür 

etmek, ailesiyle, akrabalarıyla, komşularıyla, 

arkadaşlarıyla ya da başkalarıyla görüştürmemek, eve 

kapatmak, küçük düşürmek, çocuklarından 

uzaklaştırmak, kıskançlık bahanesiyle sürekli kontrol 

altında tutmak, başka kadınlarla kıyaslamak, kadının 

nasıl giyineceği, nereye gideceği, kimlerle görüşeceği 
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konusunda baskı yapmak, kadının kendisini 

geliştirmesine engel olmak gibi eylemler. 

• Cinsel Şiddet: Evli olduğu kişi bile olsa kadını 

istemediği yerde, istemediği zamanda ve istemediği 

biçimlerde cinsel ilişkiye zorlamak (tecavüz), 

başkalarıyla cinsel ilişkiye zorlamak, cinsel organlara 

zarar vermek, çocuk doğurmaya ya da doğurmamaya, 

kürtaja, enseste, fuhuşa zorlamak, zorla evlendirmek, 

telefonla-mektupla ya da sözlü olarak cinsel içerikli 

rahatsızlık verici davranışlarda bulunmak gibi 

eylemler. 

• Ekonomik Şiddet: Para vermemek veya kısıtlı para 

vermek, ailenin tasarrufları, gelir ve giderleri 

konusunda bilgi vermemek, kadının mallarını ve 

diğer gelirlerini elinden almak, çalışmasına izin 

vermemek, istemediği işte zorla çalıştırmak, 

çalışıyorsa iş hayatını olumsuz etkileyecek 

kısıtlamalar getirmek, aileyi ilgilendiren ekonomik 

konularda kadının fikrini almadan tek başına karar 

vermek gibi eylemler”. 

Kadına yönelen şiddetin bu dört tipi çoğunlukla biri 

diğerini doğuracak biçimde iç içe geçmekte ve aralarındaki 

sınır çoğunlukla kaybolmaktadır (Kara ve Uluç, 2019: 1570). 

Kadına yönelik şiddetin türü ne olursa olsun, kadınların 

hayatlarında fiziksel ya da ruhsal derin tahribatlara neden 

olmaktadır. Fiziksel ve/veya cinsel şiddete uğrayan her üç 

kadından birinin hayatlarının bir döneminde intiharı 
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düşündüğü bilinmektedir. Bu oran, şiddet mağduru olmayan 

kadınların 3 katından fazladır. Benzer şekilde intihar 

girişiminde bulunma oranları da şiddet mağduru kadınlarda 

normalden 3 kat daha fazladır (NEE, 2015). 

Kadına şiddet kendisini en ileri boyutta ise kadın 

cinayetleri olarak göstermektedir. Dünya Bankası’nın (1993) 

verileri incelendiğinde, dünyada şiddet nedeniyle hayatını 

kaybetmiş 15-44 yaş grubundaki kadınların sayısının; 

hastalıklar, kazalar ve savaşlar nedeniyle hayatını kaybetmiş 

kadınların toplamından daha fazla olduğu görülmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün güncel verilerine göre ise, 

dünyada her 3 kadından birisi hayatı boyunca en az bir kez 

fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalmaktadır ve bu şiddet 

çoğunlukla ya mevcut ya da eski yakın partner tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Aynı verilere göre; öldürülen 

kadınların cinayet faili de %38 oranında kadınların 

partnerleridir6   

1997 Yılında Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu 

tarafından gerçekleştirilmiş olan “Aile İçinde ve Toplumsal 

Alanda Şiddet” araştırmasının sonuçlarına göre evli ya da 

boşanmış kadınların %25.2’si eşlerinden fiziksel şiddet 

gördüğünü belirtmiştir (Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 

1998).   Altınay ve Arat tarafından 2007 yılında 

 
6 https://www.who.int/health-topics/violence-against-women#tab=tab_1 
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gerçekleştirilen araştırmada ise evli kadınların %35’i en az 1 

kez eşlerinden fiziksel şiddet gördüğünü belirtmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 

tarafından 2008 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilmiş olan 

geniş kapsamlı “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” 

araştırmalarında, arada geçen 6 yıllık süreçte şiddete dair 

verilerde önemli bir değişiklik meydana gelmediği ortaya 

konulmuştur. 2008 yılında hayatlarının herhangi bir 

döneminde kadınların %39’u fiziksel, %44’ü duygusal ve 

%15’i cinsel şiddete maruz kaldığını belirtirken, 2014 yılında 

kadınların %36’sı fiziksel, %44’ü duygusal, %30’u ekonomik 

ve %12’si cinsel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir.7 Ayrıca 

2014 yılındaki araştırmada, fiziksel ve/veya cinsel şiddete 

maruz kalmış olan her 10 kadından 4’ü yaralanırken, her 10 

kadından 6’sı ise; 3 veya daha fazla kez yaralandığını 

belirtmiştir. Bu durum fiziksel şiddetin sürekliliğini ortaya 

koymaktadır. Bu yaralanmaların yarısının tedavi gerektirecek 

boyutta olması da araştırmadaki önemli başka bir bulgudur 

(Hacettepe Üniversitesi NEE, 2015).  

 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 

2020 yılı için yayınladığı güncel rapora8 göre; sadece bir yıl 

içerisinde Türkiye’de 300 kadın öldürülmüş ve bu 

cinayetlerin yarısı kişilerin evli ya da birlikte olduğu kişilerce 

 
7 http://www.hips.hacettepe.edu.tr/siddet2014/rapor/ozetraporturkceweb.pdf 
8 http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2947/kadin-cinayetlerini-

durduracagiz-platformu-2020-raporu 
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gerçekleştirilmiştir. Bu cinayetlerin Türkiye’deki illere göre 

dağılımı aşağıdaki görselden incelenebilir; 

 

Şekil 2: 2020 yılı kadın cinayetlerinin illere göre dağılımı 

Kaynak: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021. 

Literatürdeki diğer araştırmalarda da kadına şiddet 

vakalarının çok önemli bir bölümünde suçun faillerinin; 

kadının eşi, birlikte olduğu kişi veya diğer aile ferdlerinden 

biri olduğu ortaya koyulmuştur (Oktay, 2015: 61). Sonuç 

olarak kadınlar, büyük çoğunlukla kendilerini en güvende 

hissetmeleri gereken mekânda, yani evlerinde; çoğu zaman en 

yakınları tarafından şiddete maruz bırakılmakta ya da en ileri 

boyutta onlar tarafından öldürülmektedir. Ayrıca bu tür bir 

şiddet olayı; çoğu zaman kapalı kapılar ardında, kişilerin en 

özel alanında gerçekleştiği için suçun tespiti de 

güçleşmektedir.  
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Toplumda ve aile içinde, dünyada milyonlarca 

kadının şiddete maruz kaldığı bilinmektedir, ancak; 

gelenekler, kadının statüsünün düşük olması, kadının 

ekonomik özgürlüğünün olmaması gibi nedenlerle çoğu kez 

şiddet olayı gizli tutulmaktadır (Ulutaşdemir, 2002: 15). 

Şiddetin toplumsal görünürlüğü, o toplumun sosyo-kültürel 

özellikleriyle doğrudan ilişkilidir. Türkiye toplumunun 

günümüz sosyo-kültürel yapısında ise aile içi şiddet 

mağdurlarının sessiz kalma/bırakılma ihtimalleri daha 

yüksektir çünkü aile kurumuna yüklenen anlam ve bu kurum 

içerisinde kadına biçilen rol ve sorumluluklar, toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğinden fazlasıyla etkilenmektedir. Eşler 

arasında yaşanılan olumsuzlukların dışarıya/ aileden 

olmayanlara/ topluma yansıtılması, aile yaşamının 

mahremine bir saldırı olarak algılanır ve aile içinde 

yaşanabilecek şiddet olaylarının kadın tarafından 

dillendirilebilir oluşunun önüne geçer. Bu durum, kadınların 

şiddet durumunda yararlanabilecekleri yardım 

mekanizmalarından mahrum kalmaları anlamına gelmektedir. 

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, Türkiye’de fiziksel 

ve/veya cinsel şiddete maruz kalan kadınların çok büyük bir 

çoğunluğu (%89’u) herhangi bir kurum ya da kuruluşa 

başvurmamaktadır (Hacettepe Üniversitesi NEE, 2015).  

Kadına yönelik şiddetin temel kaynağı, hiç şüphesiz 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Toplumsal cinsiyet ile 

üstlenilen rol, toplum tarafından tanımlanmış ve bireylerin 

yerine getirmelerinin beklendiği cinsiyetle ilgili bir grup 

beklentiyi ifade eder (Dökmen, 2020: 28; Arpacı, 2013: 131). 
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Fiziksel olarak kadınlara oranla daha güçlü olan 

erkeklerin kontrol etmek, korkutmak, cezalandırmak, güç 

gösterisinde bulunmak ve baskı kurmak gibi amaçlarla 

kadınlara karşı şiddete başvurduğu görülmektedir (Page ve 

İnce, 2008: 82). Maruz kalınan bu şiddet, kadının farklılığını, 

bağımsızlığını ve özgürlüğünü yadsıyan ve hatta bastıran bir 

edimdir. Erkek sahip olduğu fiziksel ve sembolik iktidarı, 

kadına boyun eğdirmek ve onu denetim altına almak adına 

kullanabilmektedir (Kara ve Uluç, 2019: 1578). Tüm bu 

süreçler ise toplumdaki erkek egemen ideoloji sayesinde 

mümkün olabilmektedir. Bu ideoloji, şiddeti doğurmakla 

kalmayıp, onu beslemekte ve hatta ihtiyaç duyan kadınların 

yardım almalarını engelleyerek, bu şiddetin devamlılığını 

sağlamaktadır (Başar ve Demirci, 2015: 43).  

Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddeti 

önleyebilmek adına; çeşitli uluslararası kuruluşlar, 

bakanlıklar ve sivil toplum örgütleri çalışmalar 

gerçekleştirmektedir. Bakanlık düzeyinde ön plana çıkan 

kurum ise günümüzde Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Aile 

Bakanlığı’na bağlı bulunan Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü’dür. KSGM tarafından 2020 yılında geçerli 

bulunan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem 

Planı (2016-2020)” ve “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi 

ve Eylem Planı (2018-2023)” raporları yayınlanmıştır.  

Özellikle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal 

Eylem Planı içerisinde kadına yönelik şiddeti önlemeye 

yönelik önemli adımlardan söz edilmektedir. İlgili raporun 

amaç ve hedefleri, 5 grupta aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; 



Erkek Bakış Açısından KADINA YÖNELİK ERKEK ŞİDDETİ | 23 

 

 
 

 

Şekil 3: Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı amaç ve hedefleri 

Kaynak: (KSGM, 2016: 43). 

İlgili raporda, günümüzde oldukça tartışmalara neden 

olan 2011 yılında imzalanmış İstanbul Sözleşmesi’ne de geniş 

yer verilmiş, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un İstanbul Sözleşmesi’ne 

uygun şekilde hazırlandığı vurgulanmış ve İstanbul 

Sözleşmesi şu şekilde anlatılmıştır (KSGM, 2016: 2-3); 

“Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 

kabul edilen Karar’da ilk defa; kadına yönelik şiddetin 
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kadınlar ve erkekler arasındaki tarihi eşitsiz ilişkilerden 

doğduğu, kadına yönelik şiddetin kadınların her türlü insan 

haklarını ve temel özgürlüklerini kullanmaktan mahrum 

bıraktığı, kadınların kapasitesini geliştirebilmeleri için büyük 

bir engel yarattığı kabul edilmiştir. Yine taraf devletlere 

yükümlülük getiren ve bu alanda bağlayıcılığa sahip tek 

Sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddeti bir 

insan hakları sorunu olarak görmekte ve toplumsal cinsiyet 

ile ilişkilendirmektedir. Sözleşmede kadına yönelik şiddetin, 

erkeklerin kadınlar üzerinde tahakküm aracı olduğu ve 

kadınları ikincilleştirip gelişmelerini engellediği ve bunun da 

kadın ve erkek arasındaki güç eşitsizliğiyle ilgili olduğu 

belirtilmektedir.” 

Türkiye kamuoyunun büyük çoğunluğunda, 

yürürlükte olan yasaların, eksiksiz uygulandığı taktirde 

kadına yönelik şiddeti önlemede/ önemli ölçüde azaltmada 

yeterli olabileceğine dair bir uzlaşı bulunmaktadır. Fakat 

bununla birlikte, var olan yasaların yeterince etkin 

uygulanmıyor oluşu, etkin yasaların da caydırıcı olamaması 

sonucunu doğurmaktadır. Kadına yönelik şiddeti ve kadın 

cinayetlerini azalmanın tek yolu, toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğini gidermek adına gerekli adımları atmak ve 

caydırıcı nitelikteki yasaların uygulanması yoluyla, koruyucu 

ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlayabilmektir.
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KURAMSAL ÇERÇEVE 

Şiddetin orta çıkış nedenleri ve nasıl önlenebileceği 

konusu; felsefeciler, psikologlar ve sosyologlar tarafından 

uzun yıllardır tartışılmaktadır. Psikologlar, şiddetin ortaya 

çıkış gerekçelerini içsel faktörlerle açıklarken, bireylerin 

farklılaşan kişilik ve karakter özelliklerine vurgu yaparlar. 

Sosyologlar ise literatürde genellikle şiddetin ortaya çıkış 

gerekçelerini, bireyler arasındaki etkileşimin bir sonucu 

olarak ele alırlar ve şiddet olgusunu toplumdaki sosyal 

yapılardan bağımsız şekilde düşünmezler. Bu nedenle 

şiddetin faillerini yaratan bireysel koşulların yanı sıra, 

toplumsal etmenlerin de incelenmesinin, şiddetin önüne 

geçebilmek adına oldukça önemli olduğunu vurgularlar. 

Kadına yönelik şiddet, çeşitli kuramsal yaklaşımlar 

tarafından farklı şekillerde tartışılmış ve açıklanmaya 

çalışılmıştır. Bu araştırmada, kadına yönelik şiddeti açıklama 

çabasındaki farklı kuramsal yaklaşımlar, mikro ve makro 

yaklaşımlar ana gruplandırması çerçevesinde incelenecektir. 

Makro düzeydeki yaklaşımlar, kadına yönelik şiddet 

olgusunun ortaya çıkışını sosyal ve kültürel yapılanmalar 

çerçevesinde açıklama eğilimindeyken; mikro düzeydeki 

yaklaşımlar ise daha çok birey temelli açıklamalara yakın 

analizler gerçekleştirmektedir. 
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Mikro Yaklaşımlar 

Kadına yönelik şiddeti açıklamaya çalışan bulunan 

mikro yaklaşımlar çerçevesinde ele alınabilecek birçok 

yaklaşım bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında ele alınacak 

olan mikro yaklaşımlar ise; psikolojik yaklaşım, sosyal 

öğrenme kuramı, kaynak yaklaşımı ve sosyal mübadele 

kuramıdır (Exchange theory). 

Psikolojik Yaklaşım 

Şiddetin psikolojik gerekçeleri genellikle içsel 

faktörler olarak ele alınırken, kişilik ve karakter özellikleri 

bağlamında değerlendirilmektedir (Gök, 2016: 455). Bu içsel 

faktörler, kimi kuramcılara göre insan doğasıyla ilişkili 

olarak, kimi kuramcılara göre ise şiddet uygulayan kişinin 

bireysel özellikleri ya da psikolojik rahatsızlıklarıyla / 

durumları ile ilişkili olarak açıklanmaktadır. 

Freud, saldırganlığı, içgüdüsel bir dürtü olarak 

tanımlamış ve kökeninin ‘ölüm içgüdüsü’ olduğunu 

belirtmiştir (Erten ve Adalı, 2007: 153). Bir başka deyişle 

Freud'a göre insan; şiddet ve ölüm içgüdüsü ile birlikte 

doğmuştur ve bu da şiddet ve öldürme davranışının, insanın 

doğasına içkin, doğal bir davranış olduğuna işaret eder. 

Bununla birlikte Melanie Klein, Freud’un ölüm içgüdüsü 

kavramından yola çıkarak, bu içgüdünün çocukluk 

döneminde bir miktar dışlanarak, nesnelere yöneltildiğini ve 

bu durumun sadizmi doğurduğunu belirtmiştir (Güleç ve ark., 

2012: 118). 



Erkek Bakış Açısından KADINA YÖNELİK ERKEK ŞİDDETİ | 27 

 

 
 

Erich Fromm ise “Sevginin ve Şiddetin Kaynağı” 

eserinde farklı şiddet türlerinden bahsetmiştir. Güçsüzlükten 

doğan ödünleyici şiddet bunlardan birisidir. Bu şiddete çok 

yakın olan bir başka tür ise, denetim sağlama dürtüsüdür. Bu 

dürtü; başkaları üzerinde tam bir denetim ve egemenlik kurma 

isteğinden doğan sadizm ile ilişkilidir (1994). 

Günümüzde azalmakla birlikte, özellikle 1970’li 

yıllara kadar psikoloji alanında yapılan çalışmalarda ağırlıklı 

olarak göze çarpan bir eğilim daha vardır. Bu eğilim, 

erkeklerin kadınlara şiddet uygulamasının gerekçesini, 

erkeklerin psikolojik olarak hasta olması, çeşitli kişilik 

bozukluklarından muzdarip olması veya yüksek miktarda 

alkol ve uyuşturucu tüketimi gibi etmenlerle açıklamıştır 

(DeKeseredy ve Schwartz, 2011: 10).  Örneğin Holtzworth-

Munroe ve Stuart, 1994 yılında yaptıkları araştırmada, aile içi 

şiddet uygulayan erkekleri incelemiş ve çeşitli kişilik 

özelliklerinin, şiddet davranışına olan yatkınlığı 

arttırabildiğini bulgulamışlardır. Bu çalışmaya göre kişilik 

bozukluğu olan ve ağır psikolojik sorunlarla boğuşan 

erkeklerin eşlerine, diğer erkeklere oranla daha fazla şiddet 

uyguladığı bulgulanmıştır. 

Sosyal Öğrenme Kuramı 

Sosyal öğrenme kuramı, kadına yönelik şiddeti 

açıklama iddiasındaki en popüler yaklaşımlardan birisidir. 

Sosyal öğrenme kuramı, kuramsal çerçevesi içerisinde 

sıklıkla psikoloji disiplininin kavramlarından yararlanır.  

Temelini Bandura’nın çalışmalarından alan bu yaklaşım, en 
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temel şekliyle ifade etmek gerekirse, şiddetin sonradan 

öğrenilen bir eylem olduğunu düşünür. 

Bandura (1978), şiddetin üç ana kaynaktan 

öğrenilebileceğini söyler: aile, kültür ve medya. Kuramda aile 

oldukça önemli bir yer tutarken, kültür ve kültürün aktarıcısı 

olarak medya da detaylı şekilde analiz edilir.  

Sosyal öğrenme kuramında, şiddet taklit yoluyla 

öğrenilir ve uygulanır. Şiddetin birincil dereceden öğreticileri 

ise çoğunlukla şiddet uygulayanların kendi aileleridir (Gök, 

2016: 455). Kişiler şiddet eylemine maruz kalırken, 

kendilerini döven kişilerin, aynı zamanda kendilerini en çok 

seven kişiler olduğunu da öğrenir ve aile, şiddet için adeta bir 

eğitim alanı haline gelebilir (Renzetti ve Bergen, 2004: 7). 

Ayrıca bu kurama göre, kuşaktan kuşağa aktarılan, her zaman 

ve yalnızca şiddetin kendisi değildir. Aynı zamanda şiddetle 

birlikte onu çevreleyen duygusal atmosfer de aktarılır. Şiddet 

dolu ailede içselleştirilen öfke, korku ve çökkünlük duyguları, 

kişinin tutum ve davranışlarını yaşam boyu etkileyebilme 

gücüne sahiptir (Ünal, 2005: 87). 

İlgili kuram, şiddet olgusunu yeterince 

açıklayamamakla sıklıkla eleştirilmiştir. Şiddet uygulayan 

herkesin çocukluğunda şiddet eylemine maruz kalmamış 

olması veya herkes için geçerli olan şiddetin medya ve kültür 

yoluyla aktarımının, tüm bireylerde şiddet eylemine yol 

açmaması, teori kapsamında sıklıkla tartışılan konular 

olmuştur. 
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Kaynak Teorisi 

İlk olarak Goode tarafından ana hatlarıyla belirtildiği 

gibi, kaynak teorisi, bireylerin hedeflerine ulaşmak için 

kendilerine sunulan kaynakları (örneğin gelir, eğitim, sosyal 

beceriler, statü, prestij) kullandıklarını varsayar. Şiddet de 

kişisel çıkarları elde etmek için kullanılabilecek önemli bir 

kaynaktır. Birey ne kadar fazla kaynağa sahipse, gerektiğinde 

başvurabileceği o kadar fazla güce sahip olmuş olur. Bununla 

birlikte, ne kadar fazla kaynak mevcutsa, kişinin hedeflerine 

ulaşmak için bir yöntem olarak fiziksel güç kullanma olasılığı 

da o kadar az olacaktır. Bu nedenle, statü, gelir veya prestij 

açısından düşük kaynaklara sahip olan bir kişinin, mevcut tek 

kaynak olduğu için hakimiyet hedefine ulaşmak için şiddet 

kullanma olasılığı daha yüksek olabilir (Lawson, 2012: 578). 

Tam da bu nedenle, Allen and Straus (1979), sosyo-ekonomik 

olarak daha düşük sınıfta yer alan erkeklerin eşlerine şiddet 

uygulama ihtimallerinin daha yüksek olabileceğini 

belirtmiştir. 

Kurama göre, aile içindeki erkek, ekonomik ve sosyal 

açıdan kendisini güçlü hissediyorsa şiddet uygulama ihtiyacı 

hissetmemektedir. Çevresel faktörlerden ekonomik stres, iş 

stresi, işsizlik gibi etmenler, aile içinde erkeğin kendisini 

güçsüz hissetmesine yol açmakta ve şiddet davranışı 

göstermesine neden olabilmektedir. (Ünal, 2005: 87). 
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Sosyal Mübadele Kuramı 

Sosyal mübadele kuramı, bireylerin gerçekleştirdiği 

kaynak değiş tokuşu sonucunda ortaya çıkan etkileşimleri 

açıklama iddiasındaki kuramlardan birisidir. Kuram, 

toplumda yerleşik hale gelmiş olan ilişkilerin dinamiklerini ve 

doğasını oldukça geniş bir perspektiften açıklama 

çabasındadır (Aydın, 2017: 548).  

Sosyal mübadele kuramına göre günlük yaşamımızda 

belirli mübadelelerin bulunmadığı herhangi bir gün ya yoktur 

ya da çok azdır. İnsanlar arasındaki ilişkilerde mübadele 

kavramının önemini vurgulayan bu kurama göre, insanlar 

birbirlerine bağımlıdır ve birbirlerine sıklıkla gereksinim 

duyarlar (Özen, 1992: 118).   

Sosyal mübadele kuramı, tüm insan etkileşiminin 

ödül arayışı ve cezadan kaçınma tarafından yönlendirildiğini 

varsayar (Jasinski, 2001: 15). Şiddet söz konusu olduğunda 

da kişi, şiddet eylemi sonucunda elde edeceği yarar ve 

karşılaşacağı zarar çerçevesinde karar verme eğiliminde olur. 

Bir başka ifadeyle bu teori, şiddetin, şiddet içeren davranışın 

getirileri risklerden daha ağır bastığında ortaya çıktığını 

varsayar (Lawson, 2012: 577). Kuram, erkeklerin 

kaynaklarına kıyasla kadınların kaynaklarının ne durumda 

olduğuna odaklanır. Kuramın radikal biçiminde, toplumsal 

cinsiyete kayıtsız kalınır ve kaynakların daha fazlasına sahip 

olan kişinin gücünü kullanmasını nasıl kolaylaştırdığını 

analiz eder. Dolayısıyla kişi şiddet uygular, “çünkü 

yapabiliyordur” (Rodriguez-Menes ve Safranoff, 2012: 586).
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Makro Yaklaşımlar 

Bu çalışma kapsamında ele alınacak makro 

yaklaşımlar ise: sistem kuramı, kültürel aktarım kuramı, alt-

kültür kuramı, feminist kuram ve toplumsal cinsiyet 

yaklaşımıdır. 

 

Sistem Kuramı 

Sistem Kuramı, bir sistemi oluşturan parçaların ayrı 

ayrı parçalar halinde değil, bütünlük içerisinde ele alınması 

gerektiğini düşünür.  Sistemler diğer sistemlerle sürekli 

olarak etkileşim halindedir ve sistemin herhangi bir 

parçasında meydana gelebilecek değişim / dönüşümler, diğer 

parçaları da etkileyebilme gücüne sahiptir. 

Giles ve Sims (1983: 18) sistem kuramını şu şekilde 

açıklar:  

“Sosyal sistemler, nispeten istikrarlı ilişki kalıplarına 

sahip, karşılıklı olarak nedensel unsurların karmaşık, 

birbiriyle ilişkili ağlarıdır. Sistem teorisi, neden-sonuç 

bağlantılarını, geribildirim yanıtlarını ve davranışsal 

tepkileri içeren bir davranış döngüsündeki öğeler olarak 

yorumlar”. 

Hem sosyoloji hem de sosyal hizmet alanında 

paradigmatik bir çerçeve olan sistem teorisi, Straus ve Giles-

Sims gibi sosyologlar tarafından yakın partner şiddetine 

uygulanmıştır. Sistem teorisinin aile içi şiddete 
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uygulanmasını öneren ilk kişi ise Straus olmuştur. Straus ilgili 

teorisinde, aile içi şiddet perspektifinin temel ilkesine göre, 

aile içindeki şiddetin bir istisna değil, tam tersine bir norm 

olduğunu belirtir. Ona göre şiddet eylemi bireysel veya aile 

patolojisinin göstergesi olarak değerlendirilemez (Lawson, 

2012: 575).  

Straus gibi, Giles ve Sims de sistem teorisinin, 

kaçınılmaz bir olgu olan partner şiddetini anlamada işlevsel 

olabileceğini savunur. Çünkü teori, sorunun karmaşık 

nedenselliğini açıklar ve tek faktörlü, doğrusal, nedensel 

yaklaşımların sosyal davranışın karmaşıklığını yeterince 

başarılı şekilde yakalayamayacağını iddia eder (Lawson, 

2012: 576). 

Kültürel Aktarım Kuramı 

“Kültürel aktarım kültür ile ilişkili bilgi, değer ve 

yeteneklerin kişiden kişiye veya kültürden kültüre 

aktarılmasıdır. Kültürel aktarım kuramı, kişinin içinde 

sosyalleştiği toplumdan öğrenmiş olduğu her türlü davranış 

örüntüsünü ve bilgiyi gelecek nesillere aktarmasına 

odaklanmakta ve yapısal kuram gibi toplumsal kurumların 

kültür taşıyıcılığı işlevlerine yoğunlaşmaktadır. Kuşaklararası 

geçiş kuramı olarak da bilinen kültürel aktarım kuramı, 

şiddetin öğrenildiğini ve çok hızlı müdahale edilmezse ve 

gerekli önlemler alınmazsa sorunların nesilden nesile 

aktarılacağını iddia etmektedir” (Gök, 2016: 458). 
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Bu kurama göre, şiddetin kültürel aktarımı yalnızca 

kuşaklar arasında gerçekleşmez. Aynı zamanda şiddetin 

medya tarafından ele alınma ve sunulma şekli de bu aktarımda 

büyük rol oynamaktadır. Şiddet uygulayan ve şiddete maruz 

kalan bireylerin medyada kendine yer bulma şekli ve kadına 

yönelik şiddetin medya aracılığı ile normalleştirilmesi, bu 

kurama göre şiddet olgusunun yayılımını hızlandıran bir 

etmen olarak karşımıza çıkacaktır. 

Şiddet Alt-kültürü Kuramı 

Alt-kültür kuramları genel olarak, çocuk veya genç, 

çeteler içerisinde yer alan/ almış olan alt sınıfa mensup 

bireylerin, sapma ve suçluluk durumları üzerine odaklanan 

kuramlar olarak özetlenebilir. Bir başka deyişle bu kuramda 

suç, alt sınıflara özgü bir fenomen olarak karşımıza çıkar 

(Kızmaz, 2005: 157). Şiddet alt-kültürü içerisinde 

doğabilecek sorunlar kaçınılmaz olarak şiddet aracılığıyla 

çözülecektir. Bir grup normu olan şiddeti kullanmayı tercih 

etmeyen bireyler ise gruptan dışlanma riskiyle karşı karşıya 

kalacak ve şiddetin devamlılığı bu şekilde sağlanacaktır 

(Kızmaz, 2005: 160). 

Wolfgang ve Ferracuti tarafından geliştirilen şiddet 

alt-kültürü kuramı ise, alt-kültür kuramları çerçevesinde 

şiddet olgusunu açıklamayı amaçlar. Bu kurama göre şiddet 

olgusu belirli gruplar arasında daha kabul edilebilir bir 

davranış olabilir, hatta bununla da kalmayarak, teşvik edilen 

bir davranış haline gelebilir. Bu gruplar ise genellikle 

ekonomik alt-sınıflardır ve bu sınıflara mensup bireyler 
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kadına yönelik şiddet konusunda ön plana çıkacaklardır 

(Renzetti ve Bergen, 2004: 14). 

Toplumsal Cinsiyet Yaklaşımı 

Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetten farklı 

olarak, kadınla erkeğin sosyal ve kültürel açıdan 

tanımlanmasını, toplumların bu iki cinsi birbirinden ayırt 

etme biçimini, onlara verdiği toplumsal rolleri anlatmak için 

kullanılan bir kavramdır (Ecevit, 2011: 4). Bir başka 

tanımlamayla toplumsal cinsiyet, “dişi ve eril olmayı 

belirleyen cinsiyetten farklı olarak toplum tarafından, ataerkil 

toplum yapısı tarafından kurgulanan ve oluşturulan bilişsel 

kalıplar, beklentiler, tutum ve davranışlar toplamı” olarak 

tanımlanabilir (Çelik, 2016: 1). 

Toplumsal cinsiyet kuramına göre şiddetin kökeni, 

toplumda kadın-erkek kimliklerinin inşasında, ilişkileri 

belirleyen erkek egemenliğinde ve toplumsal cinsiyet 

eşitsizliklerinde bulunmaktadır (Gök, 2016: 461). Yaklaşıma 

göre; erkekler aile, siyasi, ekonomik ve diğer sosyal 

kurumlara hem sayı hem de güç olarak hükmettiğinde, bu 

kurumların politika ve uygulamalarının kadın üzerindeki 

erkek egemenliğini somutlaştırması, yeniden üretmesi ve 

meşrulaştırması muhtemeldir. Sonuçta da erkeğin iktidarı 

sadece bu kurumlarda değil, toplumun genelinde doğru ve 

“doğal” kabul edilecektir (Yodanis, 2004: 657). 

Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, “bir 

kadına sırf kadın olduğu için yöneltilen ya da oransız bir 



Erkek Bakış Açısından KADINA YÖNELİK ERKEK ŞİDDETİ | 35 

 

 
 

şekilde kadınları etkileyen” cinsiyet temelli şiddet olarak 

tanımlanmaktadır (Demirgöz Bal, 2014: 23).  

Toplumsal cinsiyet yaklaşımına göre; kadına yönelik 

şiddetin ortaya çıkışını, tekrarlanışını, türünü ve ağırlığını 

etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bununla birlikte, 

şiddetin esas kaynağı toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın ve 

erkek arasında, ataerkil toplum yapısından kaynaklanan 

asimetrik güç ilişkilerindedir. Ek olarak toplumdaki erkek 

egemen ideoloji, kadınların şiddet karşısında yardım almasını 

sağlayabilecek mekanizmalardan da mahrum kalacağı 

koşulları hazırlayarak şiddetin sürekliliğini sağlar (Başar ve 

Demirci, 2015: 43). 

Feminist Kuram 

Öncülerinin ortaya çıkışı 1630’lara kadar 

götürülebilecek olmasına karşın, feminist etkinlik ve yazın, 

modern Batı tarihinin özgürlükçü hareketlerinde üst düzeyde 

bir gelişme göstermiştir (Ritzer, 2011: 7). Elbette tek bir 

feminizmden /feminist kuramdan bahsedebilmek mümkün 

değildir. Farklı feminizmlerin şiddet olgusunu ele alınışında 

farklılıklar gözlenebilecek olmakla birlikte, bu başlık altında 

kuramın kadına yönelik şiddete bakışına dair genel 

çıkarımlarda bulunulacaktır. 

Feministler, erkek egemenliği temelinde şekillenen 

ataerkilliği, erkeklerin kadınları baskı altında tuttukları ve 

kadınlara boyun eğdirdikleri bir alan olarak tanımlar. Kadına 

yönelik şiddet ise, erkeğin güç ve iktidarını koruma isteğinin 
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bir sonucudur (Gök, 2016: 463). Bir başka ifadeyle erkekler, 

kadınlarla ilişkilerinde gücü ve iktidarını kaybettiğini 

hissettiği anlarda, erkek egemen ideolojinin toplumdaki 

yaygınlığından da faydalanarak, gücü ve iktidarı geri 

kazanma stratejisi olarak şiddete başvurabilir. 

Feminist teoriye göre, bireysel düzeydeki birçok 

özelliğinin yanı sıra, şiddetin bireysel faktörlerin sonucu olma 

olasılığı da erkek egemen toplumda gelişir (Yodanis, 2004: 

655).  Yani erkek egemen toplum, şiddetin doğabilmesi için 

gerekli ortamı hazırlar. 

Feminist teoride; erkek egemen toplum yapısı ve 

bireylerin toplumsallaşma pratikleri ile tarihsel olarak kadın 

ve erkeklere toplumsal cinsiyete özgü rollerin öğretilmesi, 

kadına yönelik şiddete katkıda bulunan başlıca etkenler olarak 

tanımlanır. Kadınların kaynaklara kısıtlı ulaşımı da kadına 

yönelik şiddeti besleyen bir etmen olarak karşımıza çıkabilir 

(Renzetti ve Bergen, 2004: 12). 

Feminist teoriye göre, erkeklerin kadınların 

davranışlarını kontrol edebilmeleri, kadınları belirli alanların 

dışında tutabilmeleri veya onların katılımlarını 

sınırlandırabilmeleri ve böylece sosyal kurumların 

kontrolünü sürdürebilmeleri korku aracılığıyla gerçekleşir. 

Şiddet ise bu korkuyu yaratmanın en önemli aracı olacaktır. 

Ayrıca şiddetin kadınların davranışlarını kontrol etmesi için 

her erkeğin her kadına şiddet uygulaması da gerekli değildir. 

Yalnızca bazı kadınların korkunç şiddetin kurbanı olduğunu 

bilmek, bir toplumdaki tüm kadınların davranışlarını kontrol 
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etmek ve hareketlerini sınırlamak için yeterli olacaktır 

(Yodanis, 2004: 658). 
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ERKEKLER 

ÜZERİNDEN İNCELEYEN ARAŞTIRMALAR 

Literatürdeki araştırmaların büyük çoğunluğu kadına 

yönelik şiddet olgusunu araştırırken, kadın deneyimlerini 

temel alan şekilde kurgulanmıştır. Özellikle kadın 

deneyimlerini ön plana çıkarmayı amaçlayan feminist 

araştırmalar ve belirli bir dönüşüm yaratmayı hedefleyen 

eleştirel araştırmalar, bu bağlamda literatüre önemli katkılar 

sunmuşlardır. Bununla birlikte kadına yönelik şiddetin farklı 

bir perspektiften -şiddet uygulayan erkek perspektifinden- 

incelemenin de şiddeti ve onu oluşturan koşulları 

açıklayabilmek adına önemli bir katkı sunacağı açıktır ve bu 

alanda yürütülen çalışmaların da sayısı da artmaktadır. 

Örneğin Hester ve ark.’nın 2006 yılında yayımlanan 

“Aile İçi Şiddet Failleri: Erken Müdahale İçin Bilgilendirme 

Gereksinimlerinin Belirlenmesi” başlıklı araştırmasında, 

şiddet uygulayan ve sonrasında kurumsal bir yardım alan 62 

erkekle görüşme yapılmış ve bu erkeklerin, bir tür "kriz" 

anında (partner onlara bir ültimatom verdiğinde / onlardan 

ayrıldığında veya çocuklarıyla temas sorunlarının olduğu 

durumlarda yardım arama ve değişime yönelme olasılığı daha 

yüksek olarak bulgulanmıştır. İlgili araştırmada bu 

zamanların aynı zamanda kadınlar ve çocukları için en 

tehlikeli zamanlar da olduğu ve kurumların bu konuda 

dikkatli olması gerektiği belirtilmiştir. 
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2012 yılında Stanley ve ark. tarafından, İngiltere’de 

gerçekleşen ve şiddet uygulayan 15 erkek grubuyla odak grup 

görüşmelerinin yürütüldüğü bir başka araştırmada, erkekler, 

aile içi şiddet kavramının çok geniş olduğunu ve bu şiddet 

türünde tek sorumluluğu erkeğin yüklenmemesi gerektiğini 

düşündüklerini belirtmişlerdir. Aynı araştırmada fiziksel ve 

cinsel şiddet kabul edilemez olarak tanımlanırken, diğer 

şiddet türlerine karşı aynı keskinliğin bulunmadığı da 

belirlenmiştir. 

2013 yılında Birleşmiş Milletler desteğiyle 

yayımlanan ve birden fazla ülkede yürütülen geniş kapsamlı 

çalışmada, kadına yönelik şiddetin tüm sosyo-ekonomik 

gruplarda gözlenebilen bir olgu olduğu, fakat şiddet failleri 

incelendiğinde, sosyal yönden daha zayıf olan ve eğitim, gelir 

gibi konularda stresi daha fazla olan erkeklerin şiddet 

eğiliminin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum 

şiddetin kültürel olarak daha kabul edilebilir görüldüğü 

bölgelerde artış göstermiştir (Fulu ve ark., 2013: 94). 

2017 yılında Bengladeş’de yürütülen bir başka 

çalışmada ise; erkeklere şiddetin neden azaldığını 

düşündükleri sorulduğunda, erkeklerin çoğu, hane yoksulluğu 

azaldığı için eşlerin birbirleriyle daha az tartıştığını belirtmiş 

ve şiddete yönelik ekonomik bir gerekçelendirme yapmıştır. 

Aynı çalışmada erkekler, hane yoksulluğunun azalmasında 

kadınların üretime katılmasının en büyük etmen olduğu 

belirtilmiş, kadına yönelik şiddete karşı yasaların da caydırıcı 

niteliklerinden söz etmişlerdir (Schuler ve ark., 2018). 
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İlgili literatürü Türkiye’de yürütülen çalışmalar 

üzerinden takip edebilmek de mümkündür ve bu çalışmaların 

2010’lu yıllardan sonra artış gösterdiği söylenebilir. 

2012 yılında yayınlanan “Evli erkeklerde eşlerine 

yönelik şiddet ve ilişkili etmenler” başlıklı araştırmada; 25-49 

yaş arasındaki evli erkeklerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Bu görüşmeler sonucunda erkeklerin üçte birinden fazlasının 

eşlerine fiziksel şiddet uyguladığı belirlenmiştir. Aynı 

araştırmada, erkeğin düzenli çalışmaması, alkol kullanması, 

istenmeyen gebelik öyküsünün olması gibi etmenler, fiziksel 

şiddet ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca erkeklerin şiddeti 

büyük ölçüde yalnızca fiziksel şiddet olarak değerlendikleri 

saptanmıştır (Dönmez ve ark., 2012: 157). 

2014 yılında Ankara Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi'nde askerlik yapan 637 genç katılımcı ile 

yürütülen bir araştırmada ise katılımcıların %8,8'i kadına 

şiddet uyguladığını bildirmiştir. İlgili araştırmada, babası 

annesine şiddet uygulayan genç yetişkin erkeklerin, babası 

annesine şiddet uygulamamış genç erkeklere göre kadınlara 

karşı şiddet uygulama olasılığının 3,5 kat daha fazla olduğu 

bulgulanmıştır (Ortabağ ve ark., 2014: 665). 

Yine 2014 yılında yayımlanan, “Erkeklik ve Kadına 

Yönelik Aile İçi Şiddet: Eşine Şiddet Uygulayan Erkekler” 

başlıklı, Aslıhan Burcu Öztürk tarafından yazılmış doktora 

tezinde ise, eşine şiddet uygulamış 18 erkekle derinlemesine 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Tez kapsamında çocuklukta, 

erkekliğin kurgulanmasında etkili olan aile ilişkileri, eğitim 



Erkek Bakış Açısından KADINA YÖNELİK ERKEK ŞİDDETİ | 41 

 

 
 

sistemi, yoksulluk, yaşanan çevre, rol modelleri, cinsel 

istismar ve cezaevi deneyimi, şiddet içeren eril sporlar gibi 

etmenlerin erkekliğin iktidar ve şiddetle kurgulanmasında 

önemli etmenler olduğu ve bu durumların kadına yönelik 

şiddetin normalleştirilerek, yetişkinlikte uygulanmasını 

kolaylaştırdığı belirlenmiştir. 

2019 yılında yayınlanan “Kadına Yönelik Şiddetin 

Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği” 

başlıklı makalede, eğitim seviyesi ve ekonomik şiddet 

arasında doğrusal bir ilişki bulunduğu ve şiddetin en çok 

tekrarlanan sebebi olarak ekonomik etmenlerin belirtildiği 

bulunmuştur. Ayrıca geçmişteki şiddet deneyimi ile kadına 

yönelik şiddet tutumu arasında da bir ilişki olduğu 

bulgulanmıştır (Genç ve ark., 2019: 391). 

2019 yılında yayımlanan bir başka çalışmada ise 

araştırma örneklemini oluşturan erkeklerin %94,4'ü kadına 

yönelik aile içi şiddeti rahatsız edici ve önemli bir halk sağlığı 

sorunu olarak kabul ederken, aile içinde şiddete uğramış 

erkeklerin %30'u şiddetin bir çözüm yolu olabileceğini 

belirtmiştir. Aynı çalışmada aile içi şiddet ifadesi ile sosyo-

demografik değişkenler arasında anlamlı bir ilişki ise 

bulunamamıştır (Adıbelli ve Yüksel, 2019: 149). 

Son olarak 2020 yılında yayınlanan nitel bir 

araştırmada, 19 erkekle yarı yapılandırılmış derinlemesine 

görüşmeler gerçekleştirilmiş ve şiddetin %79 oranında 

fiziksel olarak algılandığı bulunmuştur. Ayrıca araştırmada 

şiddetin toplumsal sebebi de sorgulanmış ve %79 oranında 
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maddi sıkıntılar ve %68 oranında ‘’Kadınların kalp kırıcı 

sözleri, tahrik edici davranışları’’ ve %49 oranında 

‘’Gerektiğinde dövmenin şart olduğu terbiye anlayışı’’ ön 

plana çıkmıştır (Akan ve Kıran, 2020: 37). 
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ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Kadına yönelik şiddet; ülkemizin ve tüm dünyanın 

uzun yıllardır mücadele ettiği fakat sonlandırılması /ciddi 

oranda azaltılabilmesi bağlamında başarıya ulaşılamamış bir 

konudur. Konunun önemi, ilgili konuda yürütülen çalışmalara 

da yansımış, kadına yönelik şiddet, sosyal bilimler alanında 

üzerinde en çok çalışma yapılan konulardan birisi olmuştur. 

Bu araştırmanın ve kitabın amacı, en temel haliyle 

kadına yönelik şiddeti, kuramsal bir perspektifi ve saha 

bulgularını temel alarak anlamaya ve açıklamaya çalışan 

literatüre katkı sağlayabilmektir. Şiddet uyguladığını kabul 

eden erkeklerin toplumsal cinsiyet tutumları, kadına yönelik 

şiddeti nasıl tanımladıkları / anlamlandırdıkları ve söz konusu 

şiddet eylemini ne şekilde gerekçelendirdikleri saha 

bulgularından yola çıkarak anlaşılmaya çalışılacak ve kadına 

yönelik şiddete farklı bir perspektif sağlamaya çalışılacaktır. 

Kadına yönelik şiddetin faili, bu araştırma 

kapsamında erkeklerdir. Şiddetin faillerinin bakış açısının 

anlaşılmasının, şiddetin nedenlerini anlamaya yardımcı 

olabileceği ve kadına yönelik şiddeti büyük çoğunlukla kadın 

deneyimleri üzerinden ele alan ilgili literatüre önemli bir katkı 

sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Başlangıçta, bu araştırmada, önce nicel sonrasında ise 

nitel araştırmanın gerçekleştirileceği, karma araştırma deseni 

kullanılması planlanmıştır. 2019 yılı 5-16 Ekim tarihleri 

arasında araştırmanın nicel aşaması Area araştırma şirketi 

bünyesinde çalışan profesyonel görüşmeciler aracılığı ile yüz 

yüze yürütülmüştür. 2020 yılı mart ayında başlayan Covid-19 

pandemisi nedeniyle ise araştırmanın nitel kısmı uzun bir süre 

gerçekleştirilememiştir. Araştırmanın nicel verilerinin daha 

fazla eskimemesi düşüncesinden hareketle araştırma, nicel 

kısmıyla sınırlı tutulmuştur. Bu yön, araştırmanın en önemli 

sınırlılığı olarak düşünülebilir. 

Araştırma kapsamında hazırlanan soru kağıtları; 

geniş bir perspektifi ele alacak şekilde; eşi, sevgilisi, kızı, kız 

kardeşi, annesi, vs. gibi bir kadına “yüksek sesle bağırıp 

çağırma, azarlama, hakaret etme, küfretme, fiziksel olarak 

darp etme (dövme)” yoluyla şiddet uyguladığını kabul eden, 

18 yaş ve üzerindeki erkeklere uygulanmıştır. Katılımcılar 

soruları yakınlarındaki bir kadına uyguladıkları şiddet olayını 

düşünerek, o olayla ilgili olarak cevaplandırmıştır. 

Araştırma Manisa ilinin en kalabalık, nüfusu 100 bin 

üzeri olan, 5 ilçesiyle sınırlandırılmıştır:  

• Yunusemre,  

• Akhisar,  

• Salihli,  
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• Şehzadeler  

• Turgutlu.   

Araştırma örneklemi, bu beş ilçedeki toplam 400 

kişiden oluşmaktadır. Örneklemin hesaplanmasında 31 Mart 

2019 Yerel seçimlerindeki Area Araştırma Şirketinde kayıtlı 

olan seçmen verileri dikkate alınmıştır. Örneklemin ilçelere 

göre dağılımı aşağıdaki tablo üzerinden incelenebilir; 

Tablo 1: Örneklemin ilçelere göre dağılımı 

SIRA NO İLÇE ADI SEÇMEN SAYISI ERKEK ÖRNEKLEM 

1 YUNUSEMRE 159.722 79.861 100 

2 AKHİSAR 130.082 65.041 80 

3 SALİHLİ 123.901 61.951 75 

4 ŞEHZADELER 120.239 60.120 75 

5 TURGUTLU 116.822 58.411 70 

6 TOPLAM 650.766 325.383 400 

Araştırma katılımcılarına, amaçlı, kotalı ve basit 

tesadüfi örnekleme tekniği kullanılarak ulaşılmıştır. Basit 

tesadüfi örnekleme tekniği; olasılığa dayalı bir örnekleme 

tekniği olmadığı için araştırma sonuçları araştırmanın 

örneklem grubuyla sınırlıdır. Bu bağlamda araştırma verileri, 

çalışmada bu sınırlılığın farkında olarak ele alınmış ve fikir 

verici nitelikleri bağlamında yorumlanmıştır. 

Araştırmada toplamda 2 ölçekten yararlanılmıştır. 

İlki, orijinali Yun ve Vonk (2011)’a ait olan ve Akın ve ark. 

tarafından 2013 yılında Türkçeleştirilerek güvenilirlik ve 
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geçerlilik testleri yapılan “Yakın İlişkilerde Şiddet 

Sorumluluğu Ölçeği”9; ikincisi ise Nilüfer Ercan tarafından 

2009 yılında geliştirilen “Kadına Yönelik Fiziksel Şiddete 

İlişkin Tutumlar Ölçeği”dir. İlgili soru kağıtları EK 1’de 

görülebilir. 

Araştırma çerçevesinde elde edilen nicel veriler, veri 

girişinin ardından, SPSS programı aracılığı ile bilgisayar 

destekli bir veri analizine tabii tutulmuş ve sonrasında çıkan 

sonuçlar yorumlanmıştır. 

Araştırmanın tüm aşamalarında etik kurallara bağlı 

kalınmıştır. Araştırma katılımında gönüllülük esas alınmış, 

araştırmaya katılmayı kabul eden kişilerin gizliliği ve 

anonimliği ilkelerine saygı duyulmuştur. Konunun hassaslığı 

ve şiddetin uç teşkil eden bir eylem olması nedeniyle, 

araştırma katılımcılarından kişisel hiçbir bilgi istenmemiştir.  

 

 
9 Bu araştırmada, Akın ve arkadaşları tarafından Türkçe’ye çevrilen Yakın İlişkilerde 

Şiddet Sorumluluğu Ölçeği’nde, farklı eğitim ve yaş düzeyindeki erkeklerin gündelik 

hayatta kullandıkları dile yakınlaştırılması amacıyla küçük değişikliklere gidilmesi 

tercih edilmiş, bu tercih doğrultusunda “partner” kelimesi yerine “o” kelimesi 

kullanılmıştır.    
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SAHA ÇALIŞMASINDAN ELDE EDİLEN 

BULGULAR 

Demografik ve Sosyo-Ekonomik Bulgular 

Araştırma kapsamında toplamda 400 katılımcıya 

ulaşılmış ve soru kağıdının ilk bölümündeki demografik ve 

sosyo-ekonomik bilgiler kapsamında kendilerinden veriler 

toplanmıştır. 

Araştırmacıların yaş dağılımı bu verilerden ilkidir. Bu 

verilerden hareketle katılımcıların yarısından fazlasının 

(%52,5) 26-45 yaş aralığında bulunduğu, büyük 

çoğunluğunun (%69) 45 yaş ve altında olduğu ve yalnızca 

%5’lik bir kesimin 65 yaş üstü olduğu söylenebilir. Sonuç 

olarak bu araştırmanın örneklemi genç bir nüfustan (ort. yaş: 

39.11) oluşuyor diyebiliriz. Aşağıdaki tablodan araştırma 

katılımcıların yaş dağılımları detaylı şekilde incelenebilir; 

Tablo 2: Yaş Grubu 

18-25 yaş arası 65 %16,25 

26-35 yaş arası 121 %30,25 

36-45 yaş arası 90 %22,50 

46-55 yaş arası 63 %15,75 

56-65 yaş arası 41 %10,25 

66 yaş ve üzeri 20 %5,00 

Toplam 400 %100 
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Araştırma kapsamında toplanan ikinci veri, 

katılımcıların hayatlarının büyük çoğunluğunu geçirdiği 

yerleşim birimidir. Kişilere nerede doğdukları ya da şu anda 

nerede yaşadıkları gibi sorular sormak yerine, hayatlarının 

büyük bölümünü nerede geçirdiklerinin sorulması elbette 

bilinçli bir tercihtir. Bu sayede kişilerin hangi yerleşim 

biriminin kültürüne daha aşina oldukları tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 

Araştırma verilerine göre hayatlarının çoğunu nerede 

geçirdikleri sorgulandığında, katılımcıların %76.75’i ilçe 

merkezinde, %22,75’i il merkezinde ve yalnızca %0.5’ köyde 

yanıtını vermiştir. Köy oranlarındaki bu düşüklük, 2012 

yılında çıkartılan Büyükşehir Yasası10 ile bağlantı olarak, 

Türkiye kırsalının/köylerinin büyük bölümünün mahalle 

statüsüne alınmasıyla ve araştırmanın yalnızca merkez 

ilçelerde yürütülmesiyle açıklanabilir. 

Tablo 3: Yerleşim birimi 

Hayatının Çoğunu Geçirdiği Yerleşim Birimine Göre Dağılım 

Köy 2 %0,50 

İlçe Merkezi 307 %76,75 

İl Merkezi 91 %22,75 

Toplam 400 %100 

 

 
10 Kanun No: 6360, Kabul Tarihi: 12/11/2012    

Erişim Linki:   https://www5.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6360.html 
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Araştırma katılımcılarının medeni durumları 

incelendiğinde katılımcıların yarısından fazlasının (%55,25) 

evli olduğu, %35,25’lik bir kesimin ise hiç evlenmemiş 

olduğu görülebilir. Örneklemimizin genç bir nüfustan 

oluşması ve her geçen yıl yükselen ilk evlilik yaşı birlikte 

düşünüldüğünde hiç evlenmemiş kişilerin oranındaki bu 

yükseklik şaşırtıcı olmayacaktır. Boşanmış ya da boşanma 

süreci devam eden kişilerin oranı ise bu çalışmada Türkiye 

istatistikleriyle uyumlu bulunmuştur. 

Tablo 4: Medeni Durum 

Hiç evlenmemiş 141 %35,25 

Evli 221 %55,25 

Boşanmış / Boşanma 

süreci devam ediyor 
34 %8,50 

Eşi ölmüş 4 %1,00 

Toplam 400 %100 

 

Araştırma katılımcıların eğitim düzeyleri 

incelendiğinde ise ilkokul mezunlarının oranı %20.5, 

ortaokul/ilköğretim mezunlarının oranı %19.75, lise 

mezunlarının oranı %34.5 ve üniversite ve üzeri eğitime sahip 

kişilerin oranı %25,25 olarak gözlenmiştir. 
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Tablo 5: Eğitim Düzeyi 

İlkokul 82 %20,50 

Ortaokul / 

İlköğretim 
79 %19,75 

Lise 138 %34,50 

Üniversite ve üzeri 101 %25,25 

Toplam 400 %100 

 

Araştırma kapsamında kişilerin ekonomik 

durumlarını tespit edebilmek ve kişilerin tutumlarının 

ekonomik düzeyleri ile ilişkisini analiz edebilmek adına iki 

veri sorgulanmıştır: katılımcıların mesleği ve aylık ortalama 

gelirleri.  

Katılımcıların meslekleri incelendiğinde, en yüksek 

oranın (36,75) mavi yakalı çalışanlarda olduğu görülebilir. 

%15,75 oranlı beyaz yakalı çalışanlarla birlikte 

düşünüldüğünde, sanayi şehri olarak adlandırabileceğimiz 

Manisa ilinde beklenen verilerin elde edildiği söylenebilir. 

Bununla birlikte, araştırma örnekleminin gençliği ve 

Türkiye’deki genç işsizliği birlikte düşünüldüğünde, 

araştırma sonuçlarındaki işsizlik (%2) ve düzensiz/yevmiyeli 

işlerde çalışan (%2,25) kişilerin oranları şaşırtıcıdır. 
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Tablo 6: Meslek Grupları 

İşsiz 8 %2,00 

Düzensiz / yevmiyeli 

işler 
9 %2,25 

Esnaf / Zanaatkâr 83 %20,75 

Öğrenci 25 %6,25 

Mavi yakalı çalışan 147 %36,75 

Beyaz yakalı çalışan 63 %15,75 

Emekli 51 %12,75 

Çiftçi 14 %3,50 

Toplam 400 %100 

 

Araştırma katılımcılarının aylık ortalama gelir 

durumları incelendiğinde ise; %7’sinin o dönemki asgari 

ücretten daha düşük ücretle çalıştığı, %37.5’inin 2.325 TL – 

3.500 TL arası, %47’sinin 3.501 TL – 6.000 TL arası, %8’inin 

6.001 TL – 10.000 TL arası, %0.5’inin 10.001 TL ve üzeri 

aylık ortalama gelire sahip olduğu görülebilir.  
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Tablo 7: Aylık Ortalama Gelir Seviyesi 

2.324 TL’den (net asgari 

ücretten) az 
28 %7,00 

2.325 TL – 3.500 TL arası 150 %37,50 

3.501 TL – 6.000 TL arası 188 %47,00 

6.001 TL – 10.000 TL arası 32 %8,00 

10.001 TL’den fazla 2 %0,50 

Toplam 400 %100 

 

Bu bölümdeki son veriler ise kişilerin dindarlık 

düzeyine ilişkindir. Literatürdeki bulgular ışığında, kişilerin 

dindarlık düzeyleri ile şiddet eylemlerine karşı tutumları 

arasında bir ilişki olup-olmadığı merak edilmiş ve bu konu 

hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Araştırma 

katılımcılarının inanç sistemlerinden bağımsız olarak, inanç 

düzeylerini 1 ila 10 arası bir skalada belirtmeleri ve 

kendilerini ne kadar dindar tanımladıkları sorgulanmıştır. 
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Araştırma sonucunda katılımcıların ortalama 

dindarlık puanı 6.2 olarak bulunurken, katılımcıların %74,5 

gibi yüksek bir oranı, kendisini 10 üzerinden 5-7 puan 

aralığında bir dindarlık düzeyinde tanımlamıştır. 
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Şiddeti Anlamlandırmaya İlişkin Bulgular 

Araştırmada kullanılan soru kağıdının ikinci 

bölümünde, erkeklerin uyguladıkları şiddet olayını ne şekilde 

anlamlandırdığını anlamaya ilişkin sorular bulunmaktadır. Bu 

amaçtan hareketle araştırmaya katılan erkeklere belirli 

cümleler okunmuş, uyguladıkları şiddet olayını düşünerek, bu 

ifadelere 1 ve 5 aralığında ne kadar katıldıklarını belirtmeleri 

istenmiştir.  

Uyguladığım şiddet olayı; “ciddi değildi” (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

 

Görüşülen erkeklerin %41.25’i “Uyguladığım şiddet 

olayı ciddi değildi” ifadesine katılırken, %47.5’i bu ifadeye 

katılmadığını ya da hiç katılmadığını belirtmiştir. Benzer 
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şekilde “Yaptığım şey çok önemli değildi” ifadesine katılan 

ve tamamen katılanların oranı %41.5, katılmayan ya da hiç 

katılmayanların oranı %40.25 kararsızların oranı ise %18.25 

olarak bulgulanmıştır.  

 “sadece küçük bir problemdi”(%) 

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

 

Uyguladığı şiddet olayını “sadece küçük bir problem” 

olduğuna katılan ya da tamamen katılanların toplam oranı 

%49.5, katılmayan ya da hiç katılmayanların toplam oranı 

%39.5, kararsızların oranı ise %11 olarak bulgulanmıştır. 

Bu 3 ifadenin birlikte değerlendirilmesinden yola 

çıkarak, yakınlarındaki bir kadına şiddet uygulamış erkeklerin 
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neredeyse yarısının bu şiddet eylemini küçültme, yeterince 

önemsememe ve/veya bunu yalnızca küçük bir problem 

olarak algılama eğilimde olduğunu söyleyebiliriz. Genel bir 

çıkarımla, literatürdeki şiddet eyleminin önemsizleştirilmesi 

ve çoğu zaman ağır yaralanmalarla sonuçlanmamış fiziksel 

şiddetin küçümsenerek, faillere suçluluk duygusundan 

uzaklaşma imkanı sağlaması durumu, bu çalışmada da 

gözlenmiştir denilebilir. 

Katılımcıların ilgili ifadeye katılma ya da katılmama 

durumları, kişilerin eğitim durumu ile ilişkilidir. Kişilerin 

eğitim durumu arttıkça şiddeti önemsizleştirme eğilimleri de 

aynı oranda azalmaktadır. Benzer şekilde yaş da şiddeti 

önemsizleştirme eğiliminde anlamlı bir değişken olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 25-35 yaş aralığında ilgili ifadeye 

katılan ya da tamamen katılanların oranı %33.06 iken, bu oran 

65 yaş üzeri için %55’e ulaşmaktadır. 

Araştırma kapsamında gelir düzeyi ile şiddeti 

önemsizleştirme eğilimi arasında bir ilişki ise 

saptanamamıştır. 
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“öfkem çok azdı”. (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

Araştırmaya katılan erkeklerin %39.75’i şiddet 

uygulama anında öfkelerinin çok az olduğunu belirten ifadeye 

katıldıklarını ya da tamamen katıldıklarını belirtmişlerdir. 

Aynı erkeklerin % 43’ü ise bu ifadeye katılmadığını ya da hiç 

katılmadığını belirtmiştir. Bu ifadeye katılıp katılmama 

konusunda; yaş, eğitim, cinsiyet, gelir düzeyi gibi 

değişkenlerle anlamlı herhangi bir ilişki ise saptanamamıştır.  
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“öfkeli olmakla ilgili bir problemim yok”. (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

Bununla birlikte görüşülen erkeklerin %60’ı öfke ile 

ilgili bir problem yaşamadığını düşünürken, yalnızca 

%25.25’i öfkeyle ilgili bir problemi olduğunu kabul eder 

gözükmektedir. Bu veriye ek olarak, araştırma 

katılımcılarının %57.25’i olay boyunca öfkeli olduğunu 

belirtirken, yalnızca %34’ü olay boyunca öfkeli olmadığını 

belirtmiştir. 

Bu durum, şiddet uygulayıcılarının önemli bir 

bölümünün şiddet ve öfke arasında doğrudan bir ilişki 

kurmadığını göstermektedir. Bu durum aynı zamanda 

kişilerin uyguladıkları şiddeti önemsememeleri ile de ilişkili 

olarak, şiddeti bir anda gelişen “bir kaza” olarak 

tanımlamaları ve şiddet eyleminin gerçekleşebilmesi için 

büyük bir öfkeye ‘ihtiyaç’ duyulmaması ile ilgili de olabilir. 
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 “aslında hiçbir şey yapmadım” (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

 

Görüşülen erkeklerin %43.5’i uygulayıcısı oldukları 

şiddetle ilgili olarak “aslında hiçbir şey yapmadım” ifadesine 

katıldıklarını ya da tamamen katıldıklarını belirtmektedir. 

Böylesine güçlü bir önermeye katılımın bu kadar yüksek 

olması, aslında şiddetin küçümsenmesinin de ötesinde şiddet 

uygulayıcısı erkeklerin önemli bir bölümü için şiddetin 

tamamen yok sayılması gibi bir durumun varlığını gözler 

önüne sermektedir. 
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“yaptığımda bir yanlışlık yok” (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

 

Araştırma katılımcısı erkeklerin %42.5’i yaptığı 

eylemin yanlış olmadığını düşünmektedir. Bu durum iki 

şekilde açıklanabilir. Birincisi, şiddet uygulayıcısı erkekler 

şiddetin yanlış bir şey olduğunu düşünmüyor olabilirler. Ya 

da ikinci bir ihtimalle, uyguladıkları eylemleri “yeterince 

şiddet” olarak tanımlamıyor olabilirler. Araştırma 

katılımcıların diğer sorulara verdikleri yanıtlarla birlikte 

düşünüldüğünde ikinci gerekçenin geçerli olma ihtimali daha 

kuvvetli olmakla birlikte, bu iki olasılığın bir arada geçerli 

bulunması ihtimali de değerlendirilmelidir.  

Tüm bunlara ek olarak, bir eylemi yanlış olarak 

tanımlamamanın sonuçlarını da göz önünde bulundurmak 

yerinde olacaktır. Davranışlarını yanlış olarak tanımlamayan 
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erkekler, davranışlarının sorumluluğunu almayarak suç 

olarak tanımlanmış eylemleri tekrar uygulamaktan 

çekinmeyeceklerdir. Bu da şiddetin kendini yeniden yaratan 

doğasını ortaya koyacaktır. 

 

“ona karşı agresifliğimden dolayı pişmanım” (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

 

Önceki bulgularla nispeten bir uyumsuzluk yaratacak 

şekilde, araştırma katılımcılarının %70.5’i şiddet uyguladığı 

kadınlara karşı agresif bir tutum takınmasından pişman 

olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte yalnızca %18 

oranında katılımcı agresifliğinden dolayı pişman olmadığını 

söylemiştir. Bu durum, katılımcıların agresiflik ve şiddet 

arasında bir ayrım yaptığının göstergesidir. Uyguladıkları 
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eylemi bir şiddet olarak görmeyen erkekler, bunu bir 

agresiflik olarak tanımlıyor olabilirler. 

Pişman olma durumu ile yaş arasında ise anlamlı bir 

ilişki gözlenmiştir. Yaş ortalaması arttıkça, kişilerin agresif 

tutumlarından dolayı pişman olma ihtimalleri de 

azalmaktadır. 

Tablo 8: Yaş - pişmanlık ilişkisi  
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18-25 yaş arası 13,85 69,23 6,15 4,62 6,15 

26-35 yaş arası 11,57 57,85 9,92 16,53 4,13 

36-45 yaş arası 11,11 56,67 12,22 14,44 5,56 

46-55 yaş arası 6,35 68,25 15,87 3,17 6,35 

56-65 yaş arası 4,88 63,41 12,20 19,51 0,00 

66 yaş ve üzeri 5,00 35,00 20,00 35,00 5,00 

 

Şiddet olayı incelenirken, erkeklerin kişisel deneyim 

ve hislerinin yanı sıra, şiddet olayı esnasında ve sonrasında 

şiddete maruz kalan kadınların deneyimlerini nasıl 

anlamlandırdıklarının da anlaşılması oldukça önemli 

olacaktır. 
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“yaptığım şey ona zarar verdi” (%) 

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

 

Araştırmaya katılan erkeklerin çok önemli bir 

bölümü, “Yaptığım şey ona zarar verdi” ifadesine katıldığını 

ya da tamamen katıldığını belirtmiş (%68.5) ve eylemleri 

sonucunda şiddete maruz kalan kadınların zarar gördüğünü 

kabul etmişlerdir. Kadının gördüğü zararı kabul etme ya da 

etmeme durumunda yaş, eğitim, medeni durum, meslek ve 

gelir durumuna göre anlamlı bir ilişki ise tespit edilememiştir.   

“Olay esnasında ona zarar verdim” cümlesine ise 

%85.25 oranında erkek ise katılmadığını ya da kesinlikle 
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katılmadığını belirtmiştir. İki istatistik birlikte 

değerlendirdiğinde, erkeklerin kadının gördüğü zararı belli 

düzeyde de olsa kabul ettiğini fakat bu zararın olay esnasında 

gerçekleştiğinin düşünülmediği belirtilebilir. 

 

“bu gerçekten onun suçuydu” (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

 

“Bu gerçekten onun suçuydu” ifadesine katılanların 

toplam oranı %49.50, katılmayanların toplam oranı 

%29.75’tir. İfadeye katılım konusunda kararsız olanların 

oranı ise %20.75’tir. 
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“böyle davranmama o sebep oldu” (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

“Böyle davranmama o sebep oldu” ifadesine 

katılanların toplam oranı %64.50, katılmayanların toplam 

oranı %22.75’tir. İfadeye katılım konusunda kararsız 

olanların oranı ise %12.75’tir. 

Bu iki ifadeye verilen yanıtların oranı birlikte 

değerlendirildiğinde, açıkça belirtilebilir ki, şiddet 

uygulayıcısı erkeklerin önemli bir bölümü için şiddetin 

birincil gerekçesi, şiddete maruz kalan kadın olarak 

algılanmaktadır. Şiddetin sebebi ve sorumlusu aynı kadın 

bedeninde somutlaşırken, erkekler ise şiddet suçunun 

sorumluluğunu üstlenmemektedir.  

Bu algıya göre, şiddet olayında erkekler, pasif 

konumdayken, şiddet mağduru kadınlar ise aktif/eyleyen 
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konumuna yükselmektedir. Şiddet eyleminin ortaya çıkışında 

sorumluluğu ve suçu bulunmayan erkekler, adeta “suça 

sürüklenmiş”lerdir ve suçun da faili kadınlardır. 

“beni dinleseydi böyle olmazdı” (%) 

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

 

“Beni dinleseydi böyle olmazdı” ifadesine 

katılanların ve tamamen katılanların toplam oranı %62.25, 

katılmayanların ve hiç katılmayanların toplam oranı 

%19.75’tir. Benzer şekilde “O damarıma bastığı için böyle 

oldu” ifadesine katılanların toplam oranı ise %59.25, 

katılmayanların toplam oranı %28.75’tir.  

Bu iki ifadenin birlikte değerlendirilmesi sonucunda 

şiddetin nedeni ve sorumlusu olarak görülen kadının suçunun 
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ne olduğunun da ortaya konulduğunu görmekteyiz: “erkeğin 

sözünü dinlememek” ve “onun damarına basmak”. Erkek, 

toplumsal cinsiyet rollerince “sözün sahibi” olarak algılandığı 

ölçüde, bu sözün dışına çıkılması da toplumsal normlara bir 

başkaldırı olarak algılanacaktır. Erkeğin sözüne itiraz etmek, 

onun damarına basılması anlamına gelecektir ve normun 

dışına çıkış ise sonuçları beraberinde getirecektir.  

Araştırma verilerindeki erkek algısı göstermektedir 

ki, şiddet kadın açısından sözün sahibine saygı duyduğu, onu 

dinlediği ve ona itiraz etmediği müddetçe kaçınılabilir bir 

şeye dönüşecektir. Kadını erkeğe itaat etmesi gereken, ikincil 

bir konuma yerleştiren bu anlayış başlı başına şiddetin 

nedenini meydana getirmekte ve sonucun yeniden yaratımını 

hızlandırmaktadır. 
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“Ona böyle davranmam kültürümün bir parçasıdır” (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

 

“Ona böyle davranmam kültürümün bir parçasıdır” 

ifadesine katılan ve tamamen katılanların toplam oranı 

%19.25, katılmayanların ve hiç katılmayanların toplam oranı 

%77.50’dir. Buradan yola çıkarak kişilerin büyük oranda 

şiddet eylemi ile kültür arasında bir bağ kurmadığı 

söylenebilir.  

İfadeye katılım konusunda kararsız olanların oranı ise 

%3.25’tir. İfadeye katılım durumu, yaş ve medeni durumla 

anlamlı bir ilişki içerisinde bulunmuştur. Yaş arttıkça söz 

konusu ifadeye katılma ihtimali yükselirken, medeni duruma 

göre de hiç evlenmemiş kişiler ve evli kişiler arasında farklılık 

gözlenmiştir (evlilerin bu ifadeye toplam katılma oranı 
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%22.62 iken, hiç evlenmemiş kişilerde bu oran neredeyse 

yarısıdır: %12.7). 

 

“şiddet içerikli filmler/diziler izlediğim için böyle oldu” 

(%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

 

Şiddet eylemi ile şiddet içerikli film ve diziler 

arasında ise araştırma kapsamında hiçbir ilişki 

kurulamamıştır. Araştırma kapsamında görüşülen 400 

erkekten hiçbiri uyguladığı şiddetin gerekçesi olarak şiddet 

içerikli film ve dizileri göstermemiştir. 

Bu durum literatürde ve medyada sıklıkla tartışılan 

medya-şiddet ilişkisi hakkında önemli bir veri sunmaktadır. 
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Erkeklerin algısında şiddet içerikli dizi veya filmler şiddetin 

en azından gerekçesi olarak tanımlanmamakta, bu bağlamda 

şiddet eylemi ile medya arasına kalın bir çizgi çekilmektedir. 

 

“dini görüşüm böyle davranmama yol açtı” (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

 

Şiddet uyguladığını kabul eden erkekler, şiddet 

içerikli dizi ve filmler konusunda olduğu gibi dini 

görüşlerinin şiddet eylemi ile ilişkisi konusunda da net bir 

şekilde konum almışlardır. Araştırma kapsamında 

örneklemdeki neredeyse tüm katılımcılar “dini görüşüm 

böyle davranmama yol açtı” ifadesine katılmıyorum (%54.25) 

ya da hiç katılmıyorum (%45) yanıtını vermişlerdir. Bu 

verinin de özellikle din sosyolojisi literatürdeki din-şiddet 
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ilişkisi konulu tartışmalara önemli bir katkı sağlayabileceği 

düşünülmektedir. 

Benzer şekilde, araştırma katılımcıları, “iş yerimdeki 

bir olay ya da kişi nedeniyle böyle oldu” ifadesine 

katılmadıklarını belirtmişlerdir (Söz konusu ifadeye 

katılanların toplam oranı %0.25, katılmayanların toplam oranı 

ise %99.50’dir). Bu da literatürdeki, iş yerindeki stersin bir 

sonucu olarak özellikle aile içi şiddetin arttığı teziyle ilişkili 

olarak, önemli bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu bölümdeki bulguları kısaca değerlendirecek 

olursak, şiddeti minimize etme alt ölçeğinin ortalama 

puanının 3.05, şiddeti kabul etme alt ölçeğinin 2.99, kadını 

suçlamanın 3.39 ve dışsal faktörleri suçlama alt ölçeğinin 

ortalama puanının 1.74 olduğu bulgulanmıştır. Erkeklerin 

ortalama puan olarak en çok “Ona karşı agresifliğimden 

dolayı pişmanım” ifadesine katıldığını (ort. puan: 3.58) ve en 

öne çıkan eğilimin şiddetin ortaya çıkışı konusundaki kadının 

sorumluluğu olduğunu söyleyebiliriz. Dışsal faktörler ise 

şiddetin ortaya çıkışında etkili bulunmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 | Huriye TEKİN ÖNÜR 

 
Tablo 9: Şiddet sorumluluğu ölçeği - ifadelere en yüksek katılım 

ortalamaları  

 Ortalama 
St. 

Sapma 

Ona karşı agresifliğimden dolayı 

pişmanım 
3,58 0,998 

Beni dinleseydi böyle olmazdı 

(şiddet uygulamazdım) 
3,51 0,928 

Böyle davranmama (şiddet 

uygulamama) o sebep oldu 
3,48 0,981 

 

Araştırma bulgularının bir diğer sonucu olarak ise, 

araştırmada en az ilişki şiddet eylemi ile şiddet içerikli 

dizi/filmler ve dini görüş arasında bulunmuştur. Kişiler şiddet 

eylemlerinde bu konulardan net bir şekilde etkilenmediğini 

belirtmiştir. 

 

Tablo 10: Şiddet sorumluluğu ölçeği - İfadelere en düşük katılım 
ortalamaları 

 Ortalama 
St. 

Sapma 

Şiddet içerikli filmler/diziler izlediğim 

için böyle oldu 
1,60 0,491 

Dini görüşüm böyle davranmama yol 

açtı 
1,57 0,566 
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Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Genel Tutumlar 

Araştırmanın ikinci bölümünde ise, 

örneklemimizdeki şiddet uyguladığını kabul eden 

erkeklerden, kadına yönelik şiddet ile ilgili genel ifadelere 

yanıt vermesi istenmiştir. Bu bölümde yalnızca genel 

ifadelere yer verilmiş, araştırma katılımcıların yaşadığı 

deneyimler üzerine sorular yer almamıştır. Bu sorulara 

verilecek yanıtlardan hareketle, şiddet uyguladığını kabul 

eden erkeklerin konuya ilişkin genel tutumları anlaşılmaya 

çalışılmıştır. 

 

“Kadınların bazı davranışları şiddet görmelerini hak 

ettirir” (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 
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“Kadınların bazı davranışları şiddet görmelerini hak 

ettirir” ifadesine katılanların ve tamamen katılanların toplam 

oranı %40.25, katılmayanların ve hiç katılmayanların toplam 

oranı %52’dir. İfadeye katılım konusunda kararsız olanların 

oranı ise %7.75’tir. 

 

Tablo 11: Şiddetin hak edildiğini düşünme 
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Medeni Duruma Göre Dağılım 

Hiç 

evlenmemiş 
0,00 30,50 7,09 48,23 14,18 100,00 

Evli 2,71 43,89 7,69 38,46 7,24 100,00 

Boşanmış/ 

Boşanma 

sürecinde / 

Dul 

2,63 36,84 10,53 44,74 5,26 100,00 

Eğitim Düzeyine Göre Dağılım 

İlkokul 1,22 54,88 7,32 32,93 3,66 100,00 

Ortaokul/ 

İlköğretim 
1,27 53,16 3,80 36,71 5,06 100,00 

Lise 1,45 31,88 10,87 48,55 7,25 100,00 

Üniversite 2,97 22,77 6,93 46,53 20,79 100,00 
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İlgili ifadeye katılım konusunda yaş anlamlı bir 

değişken olarak bulunmazken, medeni durum ve 

katılımcıların eğitim durumlu ise yukarıdaki tablodan 

görülebileceği üzere anlamlı sonuçlar ortaya koymuştur. 

Kadınların bazı davranışlarının şiddet görmelerini hak 

etmeleri anlamına geleceğini düşünme, hiç evlenmemiş 

kişilerde daha az dile getirilirken, aynı zamanda eğitim 

arttıkça da daha az ön plana çıkmaktadır. 

 

“Kadına yönelik şiddet haklı gerekçesi olduğunda kabul 

edilebilir bir şeydir” (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 
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“Kadına yönelik şiddet haklı gerekçesi olduğunda 

kabul edilebilir bir şeydir” ifadesine katılanların toplam oranı 

%32.25, katılmayanların toplam oranı ise %62.50’dır. bu veri 

ise en net şekilde medeni durum ile anlamlı bir ilişki 

içerisinde bulunmuştur. Aşağıdaki tablodan da 

incelenebileceği üzere, bu ifadeye toplam katılma oranı, 

evlilerde hiç evlenmemiş olanlara kıyasla, 2 kattan daha 

fazladır. 

Tablo 12: Şiddetin gerekçelendirilmesi 

Medeni Duruma Göre Dağılım 
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Hiç evlenmemiş 0,00 19,15 6,38 60,99 13,48 100,00 

Evli 1,36 41,18 4,07 44,80 8,60 100,00 

Boşanmış / 
Boşanma 

sürecinde / Dul 
0,00 21,05 7,89 57,89 13,16 100,00 

 

Bu verilerden hareketle, örneklemdeki katılımcıların 

önemli bir bölümünün şiddetin hak edilebilecek bir şey 

olduğuna dair güçlü bir algısı bulunduğunu söyleyebiliriz. 

Hak edilmiş bir şiddetin kabul edilebilir olduğu algısı da 

bununla da ilişkili olarak ortaya koyulmuş, bir nevi şiddet 

uygulayıcısı erkekleri aklayıcı bir mekanizma olarak 

karşımıza çıkmıştır. 
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Araştırma bulgularında, “Kadınlar dayak 

yediklerinden yakınırlarken buna sebep olan hatalarını hiç 

düşünmezler” ifadesine katılanların toplam oranı %50, 

katılmayanların toplam oranı ise %39.25 olarak bulunmuştur. 

Bu ifade de medeni durum ve yaş ile anlamlı bir korelasyon 

göstermektedir: 

Tablo 13: Kadınların şiddetteki sorumluluğu  
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Medeni Duruma Göre Dağılım 

Hiç evlenmemiş 
4,2

6 

31,

21 

18,

44 

41,

13 

4,9

6 

100,

00 

Evli 
3,6

2 

55,

66 

6,7

9 

29,

86 

4,0

7 

100,

00 

Boşanmış / Boşanma 

sürecinde / Dul 

0,0

0 

50,

00 

5,2

6 

42,

11 

2,6

3 

100,

00 

 

Eğitim Düzeyine Göre Dağılım 

İlkokul 
4,8

8 

52,

44 

7,3

2 

31,

71 

3,6

6 

100,

00 

Ortaokul / İlköğretim 
0,0

0 

50,

63 

10,

13 

37,

97 

1,2

7 

100,

00 

Lise 
5,0

7 

47,

10 

11,

59 

33,

33 

2,9

0 

100,

00 

Üniversite 
2,9

7 

37,

62 

12,

87 

37,

62 

8,9

1 

100,

00 
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Evli kişilerin bu ifadeye toplam katılma oranı %59,28 

iken, aynı oran hiç evlenmemiş kişilerde %35.47, boşanmış/ 

boşanma sürecinde/ dul kişilerde %50’dir. Bu ifadeye katılma 

oranı eğitim düzeyi arttıkça ise azalmasıyla ters orantı 

göstermektedir. 

 

“Şiddete maruz kalmış bir kadınla karşılaşırsam önce 

bunu hak edip hak etmediğini düşünürüm” (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

“Şiddete maruz kalmış bir kadınla karşılaşırsam önce 

bunu hak edip hak etmediğini düşünürüm” ifadesine 

katılanların ve tamamen katılanların toplam oranı %27.25, 

katılmayanların ve hiç katılmayanların toplam oranı 

%65.75’tir. İfadeye katılım konusunda kararsız olanların 

oranı ise %7’dir. 

Önceki bulgularla da ilişkili olarak yorumlamak 

gerekirse, kimi davranışların şiddetin hak edilmesi için yeterli 

gerekçeyi oluşturacağına dair bir algı, kaçınılmaz olarak, 

şiddete uğrayan tüm kadınların da şiddeti hak edip etmediği 
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sorgulamasını yaşamasına sebep olabilir. Araştırmada bu algı 

çok yoğun şekilde dillendirilmemiş dahi olsa, yüzde 27.25 

oran da azımsanamayacak kadar fazladır.  

 

Tablo 14: Şiddetin "hak edilişi" algısı 
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Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

18-25 yaş arası 0,00 7,69 3,08 73,85 15,38 100,00 

26-35 yaş arası 0,00 25,62 9,92 60,33 4,13 100,00 

36-45 yaş arası 2,22 28,89 5,56 62,22 1,11 100,00 

46-55 yaş arası 1,59 28,57 11,11 50,79 7,94 100,00 

56-65 yaş arası 0,00 36,59 4,88 51,22 7,32 100,00 

66 yaş ve üzeri 0,00 55,00 0,00 40,00 5,00 100,00 

Medeni Duruma Göre Dağılım 

Hiç 

evlenmemiş 
0,71 14,89 5,67 70,21 8,51 100,00 

Evli 0,90 34,39 7,24 52,04 5,43 100,00 

Boşanmış / 

Boşanma 

sürecinde / 

Dul 

0,00 23,68 10,53 63,16 2,63 100,00 

 

Bu algı medeni durum ve yaşa göre anlamlı bir 

korelasyon göstermektedir. Araştırma bulgularına göre, 
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kişilerin yaşlarının büyüklüğü ve evli olmaları, karşılaşılan 

şiddet mağduru bir kadının şiddeti hak edip etmediğine dair 

bir sorgulama yapma ihtimalini arttıracak gibi görünmektedir. 

“Bazı kadınlar insanı şiddete yönlendirir” 

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

 

“Bazı kadınlar insanı şiddete yönlendirir” ifadesine 

katılanların toplam oranı %65.25, katılmayanların toplam 

oranı ise %25.25’tir.  Bu veri bazı davranışların şiddete sebep 

olabileceğine dair algının yanı sıra, şiddet uygulayıcısı 

erkeklerin zihninde şiddeti eden kadınlara dair de bir 

tipolojinin mevcut olduğunu göstermektedir. Bu kadın tipi, 

erkeği şiddete “zorlayan” bir kadın görünümündedir.  

“Erkeği şiddete kadın tahrik eder” ifadesine 

katılanların ve tamamen katılanların toplam oranı ise %47.25, 

katılmayanların ve hiç katılmayanların toplam oranı %40’dır.  
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Erkeği şiddete tahrik eden kadın tipi, şiddet uygulayıcısı 

erkek gözünde şiddetin sorumluluğunu paylaştığı, kimi 

zamansa tamamen yüklediği kadındır. Önceki bulgularla 

tutarlı şekilde bu bulgu da yaş ve medeni durum ile anlamlı 

bir ilişki göstermektedir. 

 

“Kadın kadınlığını bilirse, erkek şiddete başvurmaz” (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

 

“Kadın kadınlığını bilirse, erkek şiddete başvurmaz” 

ifadesine katılanların toplam oranı %62.25, katılmayanların 

toplam oranı %32.50’dır. İfadeye katılım konusunda kararsız 

olanların oranı ise %5.25’tir. Benzer şekilde, “Bir kadın hak 

ediyorsa dayak yemesinde bir sakınca görmem” ifadesine 

katılanların toplam oranı %16.25, katılmayanların toplam 

oranı ise %75.5 olarak bulgulanmıştır. 

“Kadının kadınlığını bilmesi” doğrudan toplumsal 

cinsiyet rolleri ile ilişkili bir söylemdir. Toplum içinde 
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kadının nasıl davranması gerektiği, neleri yapıp neleri 

yapmaması gerektiği belirlenmiş ve bu kuralların dışına 

çıkılmaması toplum tarafından beklenen davranış olmuştur. 

Şiddet uyguladığını kabul eden erkeklerin önemli bir oranının 

da kafasında hem kadının nasıl olması gerektiğine dair bir 

şablon, hem bu şablona kadınların uymasının bir gereklilik 

olarak dayatılması hem bu şablonun dışına çıkımların 

cezalandırılması gerektiğine ya da en azından 

cezalandırılmayı hak ettiğine dair bir algı bulunmaktadır. Bu 

algılar şiddetin sorumluluğunu kadına yükleyen anlayışla 

paralel ilerlemektedir. Erkek, “kadının kadınlığını bilmediği/ 

bilemediği” durumlarda şiddete başvuran konumdadır. 

Söz konusu algı anlamlı olarak medeni duruma ve 

eğitim durumuna göre değişmektedir. Evli kişiler “Kadın 

kadınlığını bilirse, erkek şiddete başvurmaz” ifadesine 

neredeyse 2 kat daha fazla katılma eğilimindeyken, eğitim 

durumu arttıkça bu ifadeye katılım azalmaktadır. 
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“Bir adam karısını dövüyorsa mutlaka bir sebebi vardır” 

(%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

 

“Bir adam karısını dövüyorsa mutlaka bir sebebi 

vardır” ifadesine katılanların toplam oranı %15.5, 

katılmayanların toplam oranı %75.25’tir. İfadeye katılım 

konusunda kararsız olanların oranı ise %9.25’tir.  

Önceki verilere kıyasla bu ifadeye katılımın daha 

düşük olması, ifadenin keskinliği ile açıklanabilir. Araştırma 

katılımcısı erkekler, önceki ifadelerde, şiddetin bir gerekçesi 

olabileceğini düşünmeye daha eğilimliyken, ifadenin içinde 

geçen “mutlaka” kelimesi bu eğilimi tersine çevirmiştir. 

Buradan hareketle araştırma kapsamında görüşülen 

erkeklerin zihninde, şiddet uygulayan erkeklerin bir kısmının 
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gerekçesinin bulunduğu fakat bunun tüm erkeklere 

genellenemeyeceğine dair bir kanı olduğu düşünülebilir.  

Aşağıdaki tablodan da incelenebileceği üzere, bu 

ifadeye katılma oranları yaş gruplarına göre doğru, eğitim 

durumuna göre ise ters orantılı olarak değişim 

göstermektedir. 

Tablo 15: Şiddetin sebebi 
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Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

18-25 yaş arası 0,00 4,62 4,62 66,15 24,62 100,00 

26-35 yaş arası 3,31 9,92 10,74 60,33 15,70 100,00 

36-45 yaş arası 4,44 16,67 8,89 53,33 16,67 100,00 

46-55 yaş arası 3,17 17,46 9,52 55,56 14,29 100,00 

56-65 yaş arası 0,00 19,51 12,20 51,22 17,07 100,00 

66 yaş ve üzeri 10,00 5,00 10,00 55,00 20,00 100,00 

Eğitim Düzeyine Göre Dağılım 

İlkokul 3,66 26,83 13,41 35,37 20,73 100,00 

Ortaokul / 

İlköğretim 
2,53 10,13 8,86 63,29 15,19 100,00 

Lise 2,17 11,59 10,14 65,94 10,14 100,00 

Üniversite 3,96 3,96 4,95 60,40 26,73 100,00 
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“Erkek, eşine bazen fiziksel şiddet gösterebilmelidir”(%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

 

“Erkek, eşine bazen fiziksel şiddet gösterebilmelidir” 

ifadesine ise araştırma katılımcıları çok büyük ölçüde 

(%91.5) katılmadığını belirtmiştir. Bu noktada şiddetin 

erkeğe adeta bir seçenek gibi sunulması, erkeklerin 

katılımlarını düşürürken, ifadede geçen “fiziksel ” kelimesi de 

katılımı etkileyen önemli bir unsur olmuştur. 

Bu araştırmada da şiddet, literatürle uyumlu şekilde, 

şiddet uyguladığını kabul eden erkeklerin algısında fiziksel 

şiddet ile eşitlenmiş, fiziksel şiddet bazen tek ama çoğu 

zaman da şiddet kabul edilebilen en ciddi şiddet türü 

olmuştur. 
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“Aile içindeki tartışmalar sırasında kadına karşı şiddet 

uygulanmasını normal görüyorum” (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

 

“Aile içindeki tartışmalar sırasında kadına karşı 

şiddet uygulanmasını normal görüyorum” ifadesine de bir 

önceki ifade gibi, araştırma katılımcılar çok büyük ölçüde 

(%91.5) katılmadığını belirtmiştir. Bu veriden hareketle aile 

içi şiddetin, şiddet uyguladığını kabul erkeklerin zihin 

dünyalarında dahi normalleşmediği belirtilebilir. 
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“Kadını en iyi terbiye aracı dayaktır” (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

 

“Kadını en iyi terbiye aracı dayaktır” ifadesine 

katılım, araştırma kapsamında, şiddet uyguladığını kabul 

eden erkeklerce en az onaylanan cümlelerden birisi olarak 

karşımıza çıkmaktadır (%99.25).  

Dayak ifadesinin doğrudan fiziksel şiddetle ilişkili 

olması, terbiye etmek gibi fazlasıyla net bir yaklaşımı 

içermesi gibi nedenlerle, bu ifadeye katılım oranının düşük 

olduğu düşünülmektedir. 

Benzer şekilde “Kadına uygulanan şiddet onun aynı 

hatayı yapmasını engelleyebilir” ifadesine katılanların toplam 

oranı %10.75, katılmayanların toplam oranı ise %83.25 
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olarak bulgulanmıştır. “Kadına uygulanan şiddet hiçbir 

sorunun çözümü olamaz” ifadesine de katılımcıların 

toplamda %95.75’i katıldığını belirtmiştir. 

Bu ifadelerin ortak değerlendirmesinin sonucunda, 

şiddet uygulayan erkeklerin algısında, şiddet eyleminin kadın 

davranışlarını dönüştürme konusunda yeterli görülmediği 

söylenebilir. Bu yönüyle de kadına yönelik şiddet, geleceğe 

yönelik bir eylem olarak kurgulanmaz. 

 

“Bazı durumlarda kadına karşı şiddet kullanmak 

gerekebilir” (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 
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Bazı durumlarda kadına karşı şiddet kullanmak 

gerekebilir” ifadesine katılanların toplam oranı %7.75, 

katılmayanların toplam oranı %84.75’tir. İfadeye katılım 

konusunda kararsız olanların oranı ise %7.5’dir.  

Bu ifadeye katılma ya da katılmama durumu, yaş, 

eğitim, medeni durum ya da gelir düzeyi gibi değişkenlerle 

ise anlamlı bir ilişki içerisinde bulunamamıştır. 

 

“Gelenek ve göreneklerin sürmesi açısından, kadınlar 

kendilerine düşen görevleri yerine getirmediğinde  

eşleri tarafından şiddetle cezalandırılmasında bir 

sakınca görmüyorum”(%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

“Gelenek ve göreneklerin sürmesi açısından, kadınlar 

kendilerine düşen görevleri yerine getirmediğinde eşleri 
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tarafından şiddetle cezalandırılmasında bir sakınca 

görmüyorum” ifadesine katılanların toplam oranı %3.5, 

katılmayanların toplam oranı %91.75’tir. Bu ifadeden 

hareketle ise erkeklerin şiddet ile gelenek/görenek arasında 

doğrudan bir ilişki algılamadıkları sonucuna varılabilir. 

Son aşamada ise şiddetin yaratacağı sonuçlara ilişkin 

değerlendirmelere olanak sağlayan ifadeler yer almaktadır. 

“Kadın, eğer kocası kendisine vurursa birlikte yaşamayı 

bırakmalıdır” (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

 

İlk olarak, “Kadın, eğer kocası kendisine vurursa 

birlikte yaşamayı bırakmalıdır” ifadesine katılanların toplam 

oranı %45.50, katılmayanların toplam oranı %6.25 olarak 
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bulunmuştır. İlgili ifadeye katılım konusunda kararsız 

olanların oranı ise %6.25’tir.  

Hiç evlenmemiş kişiler bu ifadeye toplamda %56 

oranında katılırken, bu oran şu anda evli olan kişilerde 

%37’dir. Ayrıca ilgili ifadeye katılım düzeyi kişilerin eğitim 

düzeylerinden de net şekilde etkilenmektedir. İlkokul 

mezunlarında bu oran %42 iken, üniversite mezunları %54 

oranında, kadınların, eşleri kendilerine vurduğu durumlarda, 

birlikte yaşamayı bırakması gerektiğini düşünmektedir. 

 

“Kadına şiddet uygulanmasını bir suç olarak 

görmüyorum” (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 
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“Kadına şiddet uygulanmasını bir suç olarak 

görmüyorum” ifadesine katılmayanların toplam oranı 

%97.75’tir.  

 

“Eğer erkek, eşine şiddet uygularsa tutuklanmalıdır” (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

“Eğer erkek, eşine şiddet uygularsa tutuklanmalıdır” 

ifadesine katılanların toplam oranı %54.75, katılmayanların 

toplam oranı %37.25, ifadeye katılım konusunda kararsız 

olanların oranı ise %8’dir.  

Bu verilerden hareketle, araştırma katılımcılarının 

neredeyse tamamının şiddeti bir suç olarak algıladığını ve 

yarısından fazlasının, şiddetin yasal bir yaptırımı olması 

gerektiğini ve bu yaptırımın tutuklanma gibi önemli bir önlem 

olması gerektiğini düşündüğü sonucuna varılabilir.  
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“Kadın-erkek arasındaki tartışmanın içine dayak girerse 

sevgi bağı yok olur” (%)  

(1: Hiç katılmıyorum, 3: Kararsızım, 5: Tamamen katılıyorum) 

 

 

“Kadın-erkek arasındaki tartışmanın içine dayak 

girerse sevgi bağı yok olur” ifadesine katılanların toplam 

oranı %81.25, katılmayanların toplam oranı %14.25, kararsız 

olanların oranı ise %4,5’dir. İlgili ifadeye katılım konusunda 

yaş, eğitim durumu, medeni durum ve gelir düzeyi gibi 

değişkenlerle anlamlı bir ilişki ise bulunamamıştır. 

“Kadın-erkek arasındaki ilişki, kadına uygulanan 

şiddet sebebiyle zarar gördüğünde bunun tamiri mümkün 

değildir” ifadesine katılanların toplam oranı ise %65.75, 

katılmayanların toplam oranı %26.25’ ve ifadeye katılım 

konusunda kararsız olanların oranı %8’dir. 
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Bu iki ifadenin yanıtları birlikte değerlendirildiğinde; 

kadına yönelik şiddetin, duygusal ilişkiler adına derin yaralar 

oluşturacağı ve sevginin yok olmasına uzanan duygusal 

sonuçları olabileceği çok önemli bir çoğunluk tarafından 

düşünülürken, bu kopan ya da zarar gören ilişkilerin tamirinin 

ise %65.75 oranında katılımcı tarafından mümkün 

algılanmamıştır. Bu yönüyle kadına yönelik şiddet, duygusal 

zararı telafisiz ya da telafisi çok zor bir olgudur. 

Sonuç olarak, kadına yönelik şiddetle ilgili araştırma 

kapsamında belirtilen ifadelere en yüksek ve en düşük 5 

katılım puanı incelendiğinde aşağıdaki gibi bir tablo ile 

karşılaşılmıştır. 

 

Tablo 16: Kadına yönelik şiddet tutum ölçeği - ifadelere en yüksek katılım 
puanları 

 Ortalama 

Kadına uygulanan şiddet hiçbir sorunun çözümü 

olamaz 
4,17 

Kadın-erkek arasındaki tartışmanın içine dayak 

girerse sevgi bağı yok olur 
3,79 

Bazı kadınlar insanı şiddete yönlendirir 3,46 

Kadın-erkek arasındaki ilişki, kadına uygulanan 

şiddet sebebiyle zarar gördüğünde bunun tamiri 

mümkün değildir 

3,45 

Kadın kadınlığını bilirse, erkek şiddete 

başvurmaz 
3,37 
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Tablo 17: Kadına yönelik şiddet tutum ölçeği - ifadelere en düşük katılım 
puanları 

Bazı durumlarda kadına karşı şiddet kullanmak 

gerekebilir 
2,06 

Gelenek ve göreneklerin sürmesi açısından, kadınlar 

kendilerine düşen görevleri yerine getirmediğinde 

eşleri tarafından şiddetle cezalandırılmasında bir 

sakınca görmüyorum 

2,00 

Aile içindeki tartışmalar sırasında kadına karşı 

şiddet uygulanmasını normal görüyorum 
1,92 

Erkek, eşine bazen fiziksel şiddet gösterebilmelidir 1,88 

Kadına şiddet uygulanmasını bir suç olarak 

görmüyorum 
1,49 

Araştırma kapsamında bulgulanan diğer katılım 

yüzde ve puanları EKLER bölümünden detaylı şekilde 

incelenebilir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bu kitap kapsamında yürütülmüş olan araştırmanın 

öne çıkan ilk bulgusu, araştırmaya katılan 400 erkeğin 

neredeyse yarısının, uygulayıcısı olduğu şiddet eylemini 

küçültme, yeterince önemsememe veya şiddet eylemini 

yalnızca küçük bir problem olarak algılama eğilimde 

olmasıdır. Erkekler yakını olan bir kadına şiddet uygularken, 

onun üzerindeki etkilerini yeterince hesaba katmamakta, 

şiddet suçunu sıradanlaştırarak, şiddete maruz kalan 

kadınların deneyimlerini önemsizleştirmektedir. Şiddet 

uygulayıcısı erkeklerce büyük bir sorun olarak 

algılanabilecek şiddetin, kurbanda ciddi yaralanmalara ya da 

ölüme yol açabilecek düzeyde bir fiziksel şiddet olması 

gerekliliğine dair algı, bunun dışında kalan tüm şiddet 

eylemlerinin yeterince ciddiye alınmaması ile 

sonuçlanmaktadır. Araştırmanın bu bulgusu, şiddet 

uygulayıcısı erkeklerle yürütülmüş olan literatürdeki diğer 

çalışmalarla da uyumludur (Stanley, 2012; Dönmez, 2012; 

Akan ve Kıran, 2020). Bu durum bu çalışma kapsamında 

uygulanan şiddetin “yeterince şiddet” olarak algılanmaması 

olarak kavramsallaştırılmıştır  

Gerçekleşen şiddet olaylarının önemsizleştirilmesi, 

bu araştırmada da tıpkı Stanley’in (2012) araştırmasında 

olduğu gibi, şiddet uygulayıcısı erkeklerin yaptıkları eylemin 

sorumluluğunu almalarının önündeki en büyük engel olarak 

gözükmektedir. Uyguladıkları şiddetin sorumluluğunu alarak, 

şiddet mağduru kadınlara yaşattıkları için yeterince pişman 
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olmamaları ve eylemlerini anlık, önemsiz bir hata olarak 

tanımlamaları, aslında bundan sonra da şiddet eylemlerine 

devam etme olasılıklarının yüksekliğine işaret ettikleri 

yönünde yorumlanabilir.  

Bu araştırma kapsamında şiddet olayları incelenirken, 

erkeklerin kişisel duygu ve deneyimlerinin nasıl 

anlamlandırdıklarının yanı sıra, şiddet olayı esnasında ve 

sonrasında şiddete maruz kalan kadınların deneyimlerini nasıl 

anlamlandırdıklarının da anlaşılması oldukça önemli 

görülmüştür. 

Araştırma verilerinden yola çıkarak söylenebilir ki, 

örneklemdeki şiddet uygulayıcısı erkekler, şiddet eylemini 

hak edilmiş, kadınların kusurlu davranışlarının kaçınılmaz bir 

sonucu olarak tanımlamaktadır. Bu anlayış, geleneksel 

toplumsal cinsiyet rollerine uygun davranmayan ya da bu 

roller çerçevesinde tanımlanmış görevlerini “aksatan” 

kadınları suçlu konumuna koymaktadır. Kadın “uygun” 

davrandığı takdirde, şiddet kaçınılabilir olacaktır ve şiddetten 

kaçınma sorumluluğu da yine kadınların üzerindedir.  

Kadınlar, erkeklerin algılarında suçun hem nedeni 

hem de sorumlusudur. Şiddet, bu erkekler için hem 

sürüklenilen bir şey hem de hak edilen bir cezalandırma aracı 

konumundadır. Bu bağlamda şiddet, olay esnasında 

erkeklerin kadınlar üzerindeki iktidarlarını güçlendirmelerine 

yarayan bir eylemken, olay sonrasında ise bir suç niteliği 

taşıyan şiddet eyleminin sorumluluğundan kaçınma ve 

sorumluluğu kadının üzerine yükleme strateji izlenmektedir. 
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Bu yönüyle araştırma bulguları, toplumsal cinsiyet yaklaşımı 

ve feminist kuramın temel iddialarıyla paralel ilerlemektedir. 

Toplumsal cinsiyet rollerine uygun davranmayan kadınlar, 

şiddetin sorumlusu olarak görülmekte ve ikincil rolleriyle de 

ilişkili olarak, şiddete maruz kalabilmektedirler. 

Araştırma bulgularına göre, şiddet uygulayıcısı 

erkeklerin anlamlandırmaları doğrultusunda, şiddet içerikli 

dizi ve filmlerin, dini görüşlerinin ya da iş yerinde yaşadıkları 

stresin ise net bir şekilde şiddet eylemi üzerinde etkisi 

bulunmamaktadır. Hatta kadına şiddet uygulayan erkeklere 

göre uyguladıkları şiddet eyleminin sosyal öğrenmeyle de 

ilişkisi yoktur. Şiddet uygulayıcısı erkeklerin zihninde şiddet 

eyleminin net bir şekilde tek sorumlusu kadındır. 

Araştırma katılımcılarının kadına yönelik şiddete dair 

genel tutumları incelendiğinde ise, kadına yönelik şiddetin 

nasıl algılandığı, çoğu zaman medeni durum ve eğitime göre 

anlamlı bir değişiklik gösterirken, literatürden farklı olarak 

gelir durumu neredeyse hiçbir değişken için anlamlı bir ilişki 

kurmamıza olanak sağlamamıştır. Denilebilir ki, bu veriler, 

kaynak kuramının, gelir veya statü açısından düşük 

kaynaklara sahip olan bir kişinin şiddet kullanma olasılığının 

daha yüksek olabileceğine dair yaklaşımını desteklememek-

tedir.  

Araştırma kapsamında bu bölümde öne çıkan en 

önemli bulgu, şiddetin hak edilmiş bir durum oluşuna 

ilişkindir. Erkeklerce, şiddet eyleminin kimi durumlarda 

kabul edilebilir algılanması, beraberinde şiddet mağduru 
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kadınların önce “masumiyetlerini” kanıtlamaları gerekliliğini 

ortaya çıkarmıştır. Kadınlar şiddet eyleminin ortaya çıkışında 

tahrik edici bir unsur olarak ele alındığı için, “makbul” kabul 

edilmeyen ve erkeğin mutlak iktidarını kabul etmeyen 

kadınlar, şiddetin kaçınılmaz yönüyle yüzleşmek durumunda 

kalacaktır. Makbul kabul edilmeyen, şiddeti hak etmiş olarak 

algılanan bu kadınlar için şiddetin işlevi bir terbiye ve yola 

getirme aracı olmasıdır. Oysa ki şiddet, bir suçtur ve hak etme 

ya da hak etmeme gibi ikili değerlendirmelerle bir arada 

anılmaması gerekecek kadar ciddi bir toplumsal sorundur. 

Araştırma kapsamında tespit edilen bir başka bulgu 

ise, kişilerin kadına yönelik şiddete ilişkin genel tutumları 

değerlendirilirken, daha keskin olarak tanımlamalara ilişkin 

mesafeli tutumlarıdır. Özellikle fiziksel şiddete ilişkin net ve 

keskin ifadeler, büyük çoğunlukla katılımcıların 

katılmamalarıyla sonuçlanmıştır. 

Şiddet eyleminin sonuçları incelendiğinde; genel kanı 

şudur ki; şiddet kadın davranışını dönüştürme konusunda 

yeterli olarak algılanmamaktadır. Şiddet önceki bulgularda da 

ortaya konulduğu üzere ani ve kaçınılmaz olarak gelişen bir 

olay olarak düşünülmekte, fakat geleceğe yönelik, 

dönüştürücü bir eylem olarak kurgulanmamaktadır. 

Şiddetin ciddi yaptırımları olması gerektiği 

konusunda uzlaşı içerisinde olan araştırma katılımcıları, 

şiddetin duygusal sonuçları konusunda da hemfikir 

gözükmektedir. Şiddetin çoğu zaman telafisi mümkün 

olmayan ve ilişkiye kökten zarar veren bir olgu olarak 
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algılanması, şiddet uygulayan erkeklerin, şiddetin duygusal 

boyutunun bilincinde olduğunu göstermektedir.  

Kadına yönelik şiddetin önüne geçebilmenin yolu ise 

hiç şüphesiz toplumsal cinsiyet eşitliğinden, eğitimden ve 

caydırıcı cezaların uygulanmasından geçecektir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmadığı bir 

toplumda kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin önüne 

tamamen geçebilmek asla mümkün olamayacaktır. Çünkü 

şiddet olgusu esas itibariyle temelini erkeklerin kadınlar 

üzerlerindeki iktidar ve denetimlerini kaybetmeme ve/veya 

sağlamlaştırma talebinden kaynaklanmaktadır. Toplumsal 

cinsiyet eşitliğine dair algının önce aile içindeki, sonrasında 

da eğitim kurumlarında verilen eğitimlerle çocuklara 

anlatılması, medya vb araçlar aracılığıyla bu algının 

pekiştirilmesi kadına yönelik şiddetin önüne geçme yolunda 

atılacak en önemli adım olacaktır. 

Ayrıca şiddetin ve farklı şiddet türlerinin neler 

olduğu, şiddete maruz kalan kadınların neler 

deneyimledikleri, şiddetin sonucunda uygulayıcılarının ne 

gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği gibi konularda verilecek 

eğitimler ile, şiddet uygulayan/ uygulama potansiyeli olan 

erkeklerin ve şiddete uğrayan/ uğrama potansiyeli olan 

kadınların algı dünyalarında önemli bir değişim 

yaratabilmenin de mümkün olacağı düşünülmektedir. Bu 

eğitimin mümkün olduğunca erken yaşlarda hem kız hem de 

erkek çocuklarına verilmesi ise gelecek nesillerin daha 

sağlıklı bir toplumda yaşayabilmelerinin önünü açacaktır. 
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 Toplumsal düzeyde eğitim ile değişim yaratmanın 

yanı sıra, kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için caydırıcı 

cezalar ve bu cezaların eksiksiz uygulanması da çok önemli 

olacaktır. Bu bağlamda devlet yetkililerinin gerekli önlem ve 

denetimleri uygulaması için kamuoyu baskısının 

oluşturulması ve sürekli hale getirilmesinin önemi büyüktür. 
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Ek 2: Araştırma Katılımcılarının Demografik Bilgileri  
 

 Sayı % 

 

Yaş Grubuna Göre Dağılım 

 

18-25 yaş arası 65 16,25 

26-35 yaş arası 121 30,25 

36-45 yaş arası 90 22,50 

46-55 yaş arası 63 15,75 

56-65 yaş arası 41 10,25 

66 yaş ve üzeri 20 5,00 

 

 

Hayatının Çoğunu Geçirdiği Yerleşim Birimine Göre 

Dağılım 

 

Köy 2 0,50 

İlçe Merkezi 307 76,75 

İl Merkezi 91 22,75 
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Medeni Duruma Göre Dağılım 

 

Hiç evlenmemiş 141 35,25 

Evli 221 55,25 

Boşanmış / 

Boşanma süreci 

devam ediyor 

34 8,50 

Eşi ölmüş 4 1,00 

 

Eğitim Düzeyine Göre Dağılım 

 

İlkokul 82 20,50 

Ortaokul / 

İlköğretim 
79 19,75 

Lise 138 34,50 

Üniversite ve üzeri 101 25,25 

TOPLAM 400 100,00 
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Ek 3: Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Belirtilen 

İfadelere Katılım Düzeyleri (%) 
 

 

 Katılan1 

Kadına uygulanan şiddet hiçbir sorunun çözümü olamaz 95,75 

Kadın-erkek arasındaki tartışmanın içine dayak girerse sevgi bağı yok olur 81,25 

Kadın-erkek arasındaki ilişki, kadına uygulanan şiddet sebebiyle zarar gördüğünde bunun 

tamiri mümkün değildir 
65,75 

Bazı kadınlar insanı şiddete yönlendirir 65,25 

Kadın kadınlığını bilirse, erkek şiddete başvurmaz 62,25 

Eğer erkek, eşine şiddet uygularsa tutuklanmalıdır 54,75 

Kadınlar dayak yediklerinden yakınırlarken buna sebep olan hatalarını hiç düşünmezler 50,00 

Erkeği şiddete kadın tahrik eder 47,25 

Kadın, eğer kocası kendisine vurursa birlikte yaşamayı bırakmalıdır 45,50 

Kadınların bazı davranışları şiddet görmelerini hak ettirir 40,25 

Kadına yönelik şiddet haklı gerekçesi olduğunda kabul edilebilir bir şeydir 32,25 

Şiddete maruz kalmış bir kadınla karşılaşırsam önce bunu hak edip hak etmediğini 

düşünürüm 
27,25 

Kadına yönelik şiddet, derecesi çok değilse mazur görülebilir 19,00 

Bir kadın hak ediyorsa dayak yemesinde bir sakınca görmem 16,25 

Bir adam karısını dövüyorsa mutlaka bir sebebi vardır 15,50 

Kadına uygulanan şiddet onun aynı hatayı yapmasını engelleyebilir 10,75 

Bazı durumlarda kadına karşı şiddet kullanmak gerekebilir 7,75 

Erkek, eşine bazen fiziksel şiddet gösterebilmelidir 4,50 

Gelenek ve göreneklerin sürmesi açısından, kadınlar kendilerine düşen görevleri yerine 

getirmediğinde eşleri tarafından şiddetle cezalandırılmasında bir sakınca görmüyorum 
3,50 

Aile içindeki tartışmalar sırasında kadına karşı şiddet uygulanmasını normal görüyorum 2,25 

Kadına şiddet uygulanmasını bir suç olarak görmüyorum 1,00 

Kadını en iyi terbiye aracı dayaktır 0,50 
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Ek 4: Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Belirtilen 

İfadelere Katılım Puanları 
 

(Aşağıdaki şekilde “1” hiç katılmıyorum, “3” kararsızım, “5” 

tamamen katılıyorum anlamına gelmektedir). 

 

 Ortalama St. Sapma 

Ona karşı agresifliğimden dolayı pişmanım 3,58 0,998 

Beni dinleseydi böyle olmazdı (şiddet uygulamazdım) 3,51 0,928 

Böyle davranmama (şiddet uygulamama) o sebep oldu 3,48 0,981 

Yaptığım şey ona zarar verdi 3,47 1,094 

Öfkeli olmakla ilgili bir problemim yok 3,37 0,998 

O damarıma bastığı için böyle oldu 3,36 1,026 

Bu (şiddet olayı) gerçekten onun suçuydu 3,24 0,978 

Olay boyunca öfkeliydim 3,22 1,073 

Sadece küçük bir problemdi 3,09 0,999 

Aslında hiçbir şey yapmadım 3,02 1,017 

Yaptığımda bir yanlışlık yok 3,02 1,022 

Yaptığım şey çok önemli değil 3,01 0,989 

Öfkem çok azdı 2,96 1,030 

Ciddi değildi 2,90 1,030 

Yaptığım şey ona karşı (şiddet uyguladığım kişiye karşı) agresiflikti 2,68 0,949 

Ona böyle davranmam kültürümün bir parçasıdır 2,24 1,037 

Olay esnasında ona zarar verdim 2,04 0,910 

Şiddet içerikli filmler/diziler izlediğim için böyle oldu 1,60 0,491 

Dini görüşüm böyle davranmama yol açtı 1,57 0,566 
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 Ortalama 

Kadına uygulanan şiddet hiçbir sorunun çözümü olamaz 4,17 

Kadın-erkek arasındaki tartışmanın içine dayak girerse sevgi bağı yok olur 3,79 

Bazı kadınlar insanı şiddete yönlendirir 3,46 

Kadın-erkek arasındaki ilişki, kadına uygulanan şiddet sebebiyle zarar 

gördüğünde bunun tamiri mümkün değildir 
3,45 

Kadın kadınlığını bilirse, erkek şiddete başvurmaz 3,37 

Eğer erkek, eşine şiddet uygularsa tutuklanmalıdır 3,26 

Kadınlar dayak yediklerinden yakınırlarken buna sebep olan hatalarını hiç 

düşünmezler 
3,10 

Erkeği şiddete kadın tahrik eder 3,05 

Kadın, eğer kocası kendisine vurursa birlikte yaşamayı bırakmalıdır 2,98 

Kadınların bazı davranışları şiddet görmelerini hak ettirir 2,81 

Kadına yönelik şiddet haklı gerekçesi olduğunda kabul edilebilir bir şeydir 2,60 

Şiddete maruz kalmış bir kadınla karşılaşırsam önce bunu hak edip hak 

etmediğini düşünürüm 
2,56 

Kadına yönelik şiddet, derecesi çok değilse mazur görülebilir 2,38 

Bir kadın hak ediyorsa dayak yemesinde bir sakınca görmem 2,28 

Bir adam karısını dövüyorsa mutlaka bir sebebi vardır 2,26 

Kadına uygulanan şiddet onun aynı hatayı yapmasını engelleyebilir 2,20 

Bazı durumlarda kadına karşı şiddet kullanmak gerekebilir 2,06 

Gelenek ve göreneklerin sürmesi açısından, kadınlar kendilerine düşen 

görevleri yerine getirmediğinde eşleri tarafından şiddetle cezalandırılmasında 

bir sakınca görmüyorum 

2,00 

Aile içindeki tartışmalar sırasında kadına karşı şiddet uygulanmasını normal 

görüyorum 
1,92 

Erkek, eşine bazen fiziksel şiddet gösterebilmelidir 1,88 

Kadına şiddet uygulanmasını bir suç olarak görmüyorum 1,49 
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Ek 5: Yazarın Kısa Biyografisi 
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