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Kadınlara Yönelik Aile İçi Şiddet ve Kadınların Kadınlara Yönelik Aile İçi Şiddete 

Bakış Açıları 

 

Şiddet: Tanımı ve Türleri 

Şiddet Nedir ? 

Şiddet dilimize Arapçadan gelmiş olup “yeğinlik”, “sertlik” gibi anlamlar 

taşımaktadır. Aynı hem "zarar vermek" anlamı varken hem de " fiziksel güç" ve "aşırılık" 

anlamlarına gelmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere şiddet gücün kötüye kullanılmasıyla 

oluşan bir sınır ihlali şeklinde tanımlanabilir (Dursun, 2011). Dünya Sağlık Örgütü ise şiddeti 

“ fiziksel gücün kişinin kendi iradesinde bağlı olarak kendisine veya başkalarına fiziksel ya 

da psikolojik zarar verecek şekilde kullanılması sonucu, birey(ler) üzerinde biyopsikososyal 

gelişim bozukluklarına yol açması ya da yol açma olasılığı durumu” şeklinde ifade etmiştir 

(WHO, 2002). Altekin (2013) şiddetin temel amacını bireyin karşısındakini ve karşısındaki 

kişileri kontrol altında tutmak: onlara gözdağı vermek şeklinde tanımlamıştır. Aynı zamanda 

şiddetin bir kontrol kaybı olmadığını kasıtlı olarak yapılan bir eylem olduğundan 

bahsetmiştir. Günümüzde hala birçok toplumda kadın eşinden veya sevgilisinden fiziksel ve 

psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Kadınlara yönelik şiddetlerin erkek egemen 

toplumlarda görülme oranı diğer toplumlara göre daha fazladır. Bunun sebebi erkeklerin 

kadınlar üzerinde bir otorite kurmak istemesi bu otoritenin sarsılması ya da erkeğin kadın 

üzerindeki egemenliğini arttırma isteği erkeği eşine veya sevgilisine şiddet uygulamaya 

yönlendiriyor. Yazıcı (2013) şiddet olaylarının doğmasındaki en önemli faktörleri toplumsal 

yapıların değişimi (kültürel ve yapısal değişimler, gelenekselden modernizme geçiş vb.) 

sırasındaki kaynaklanan belirsizlikler olduğunu belirtmiştir. 
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Şiddet Türleri Nelerdir ? 

Yıldırım (1998) şiddetin türlerini beş ana başlık altında toplamıştır. Bunlar; 

İhmal: Yetersiz fiziksel ve duygusal ilgiden kaynaklanan bir şiddet türüdür. 

Psikolojik (Duygusal) Şiddet: İlgi ve sevgi görememekten kaynaklanan zorlama ve 

baskıya dayanan şiddet türüdür. 

Sözel Şiddet: Sözel ifadelere dayalı olarak kişiyi aşağılama, küçümseme, tehdit etmek 

gibi durumlar örnek gösterilebilir. 

Fiziksel Şiddet: Darp, yaralama, vurma, tokat atma gibi fiziki etkilere yol açan şiddet 

türüdür. 

Cinsel Şiddet: Fiziksel şiddetin bir sonraki boyutu olarak cinsel şiddeti ele alabiliriz. 

Zorla ilişkiye girmek, ensest, tecavüz gibi durumlar cinsel şiddete örnek olarak 

verilebilir. 

Kadına Yönelik Şiddet 

İnsan yaratılışı gereği biyolojik bir cinsiyete sahiptir.  Her toplumun biyolojik cinsiyete 

bağlı olarak o cinsiyete atfettiği değerler vardır. Biz bu konuyu toplumsal cinsiyet 

kapsamında değerlendirmekteyiz (Şenol ve Yıldız, 2013). Cinsiyetten beklenenler toplumdan 

topluma değişiklik göstermekte ve bu değerler değişkendir. Bireyler bu beklentilere uydukları 

derecede toplum tarafından kabul görülürler. Ataerkil toplumlarda erkeğin kadından daha 

üstün olduğu görüşü yaygın olmakla beraber kadın alt sınıf birey statüsünde görülmektedir. 

Tabi bu değildir ki ataerkil toplumlarda sadece kadınlar ezilmekte, erkeğe yüklenen ağır 

roller (evin geçimini sağlama) onların ağır bir yük altına girmesine ve çeşitli zorluklara 

sürüklemektedir. Bu toplumlarda kadınlar onlardan beklenenleri yerine getirmediklerinde 

cezalandırılabilecekleri görüşü hakimdir. Bu durum toplum ve aile içinde kadına yönelik 

şiddetin temelini oluşturmaktadır (Şenol ve Yıldız, 2013). 
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Yapılan araştırmalarda görülmektedir ki kadınların büyük çoğunluğu şiddeti fiziksel 

istismardan ibaret sanmaktadır. Halbuki şiddet sadece fiziksel istismar durumu olmayıp. 

Yukarıda belirtilen bütün istismar türleri şiddetin kapsamına girmektedir (Yaman Efe ve 

Ayaz, 2010). 

Türkiye’de Aile Şiddete Maruz Kalmış Kadınların Durumu Nedir ? 

Toplum yapısı olarak ataerkil bir yapıya sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Ülkemizde aile 

içi şiddet ve aile içi şiddetin bir alt sistemi olan kadına yönelik şiddet vakaları yaygın bir 

şekilde görülmektedir. Kadına yönelik şiddet 80’li yıllarda kadınların haklarını aramaya 

başlaması ile gündeme gelmiş hükümet bu haraketlilik sonunda kadınlara yönelik aile içi 

şiddeti tekrar ele almıştır. Sonrasında birçok gerekli düzenlemeler yapılmış ve yasalar 

çıkartılmıştır ( Jasen ve ark., 2009). 

Bölgeler/İller 
Evlenmiş 

Kadın Sayısı 
Son 12 
Ayda 

Yaşamın Herhangi 
Bir Döneminde 

İstanbul 691 8,1 36,7 

Batı Anadolu 915 11,6 42,2 

Batı Karadeniz 779 7,9 42,9 

Batı Marmara 859 6,0 24,6 

Doğu Anadolu 874 6,5 38,0 

Doğu Marmara 822 7,2 36,5 

Ege 848 5,3 31,0 

Güneydoğu Anadolu 1165 19,2 47,7 

Akdeniz 963 11,9 41,7 

Kuzeydoğu Anadolu 1000 17,8 53,2 

Orta Anadolu 887 13,5 49,5 

Ortadoğu Anadolu 994 14,6 47,2 

Türkiye 10798 9,9 39,3 

Kaynak: Yazıcı (2013) 
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Yukarıdaki tabloda yaşamının herhangi bir döneminde ve son 12 aya ait Türkiye’de eşi veya 

sevgilisi tarafından fiziksel şiddet yaşamış kadınların yüzdesi verilmiştir. Tablodan 

anlaşılacağa üzere ülkemiz genelinde eşleri ve erkek arkadaşları tarafından şiddet gören 

kadınların oranı bir hayli fazladır. 

T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı’nın 1993 ve 1994 yılları 

arasında yapmış olduğu araştırmaya Türkiye’deki kırsal ve kentsel kesimi temsil eden 4287 

hane katılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda şu sonuçlara varılmıştır. Hanelerin şiddet 

türleri ve dağılımları şu şekilde ifade edilmiştir (Yazıcı, 2013). 

- % 34’ünde fiziksel şiddet 

- %53’ünde sözlü şiddet 

Hane içindeki ebeveynlerin %70’inin önceki yaşamlarında fiziksel şiddet gördükleri 

saptanmıştır. Aynı zamanda aile içerisinde alkol ve madde bağımlılığı olan bireylerin şiddet 

eğilimi diğer ailelere göre arttığı gözlemlenmiştir. 

 

Yaman Efe ve Ayaz (2010) yaptıkları araştırma sonucunda Türkiye’de kadınların 

şiddet kavramını sadece fiziksel şiddet olarak algıladıkları sonucuna varmışlar, diğer şiddet 

türleri hakkında bilgi sahibi olmadıkları için bu şiddet türlerine doğrudan ya da dolaylı olarak 

maruz kalsalar bile farkında olmadıklarını ve diğer şiddet türlerinin önlenmesine yönelik bir 

girişimde bulunmadıklarını belirtmişlerdir. Buradan anlaşılacağı üzere şiddet türleri ve 

şiddete maruz kalmak hakkında toplum bilinci yok denilecek kadar az. Çalışmanın 

devamında erkek egemen Türk toplumunda kadına yeterince söz hakkı verilmediği ve 

kadının eşinin sözünü dinlememesi sonucunda kendine şiddet uygulanmasını normal 

görmektedirler. Kadınların şiddet görme eğilimlerinin eğitim ile ters orantılı olduğu 
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saptanmıştır. Yani bir toplum içerisindeki bireylerin eğitim ve refah düzeyi ne kadar yüksek 

ise şiddet olayları ve şiddeti doğuran faktörler o oranda azalmaktadır. 

Yaman Efe ve Ayaz (2010) anketlerle destekledikleri çalışmada kadınların hangi 

durumlarda şiddeti haklı gördüklerini şu şekilde belirtmiştir. 

Kadınların şiddete hak verdikleri durumlar 

Görüşleri % Katılımcı 

Eşine ihanet etmesi 43,2 160 

Eşinin sözünden çıkması 22,2 82 

Eşine yalan söylemesi 1,6 6 

Şiddet göstermeye hakkı yok 29,2 108 

 

Yaptıkları anket sonucuna göre; 

• 160 katılımcının %43.3’ü kadının eşine ihanet etmesi sonucunda şiddeti haklı 

bulduklarını belirmişler. 

• 82 katılımcının %22.2’si eşinin sözünü dinlemeyen kadına şiddeti şiddeti 

olumlu karşılaşmışlardır. 

• 6 katılımcının %1.6’sı kadının eşine yalan söylemesi sonucunda kadına 

yönelik şiddeti haklı bulmuşlardır. 

• 180 katılımcının %29.2’si erkeğin kadına şiddet uygulama hakkı olmadığını 

söylemişlerdir. 

Çalışmamın bundan sonraki kısmında kadına yönelik aile içi şiddet alanında yapılmış 

Cengiz-Özyurt, Deveci (2010), Yaman Efe ve Ayaz (2010), Şahin ve Arkadaşları (2012), 

Vahip ve Doğanavşargil (2006) araştırmaları incelenecektir. 

Cengiz-Özyurt, Deveci (2010) 
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 Amaç. Bu çalışmada 15-49 yaş aralığındaki eş sahibi kadınların psikiyatrik depresyon 

durumlarının saptanması, depresif durum ile aile içindeki şiddet düzeyi ve sosyodemografik 

özellikler arası ilişkiyi belirlenmesi hedeflenmiştir. 

 Hipotez. Aile içi şiddet süreci ile kadınların depresif belirtileri arasında bir ilişki var 

mıdır?  

 Yöntem. 

 Katılımcılar. Araştırmaya Manisa ilinin Muradiye ilçesinden 15-49 yaş arası 225 evli 

kadın gönüllü katılmıştır. Katılımcıların tamamı kadınlardan oluşmaktadır. 

Veri toplama araçları.  

Kişisel bilgi formu. Bu araştırmada sosyodemografik değişkenlerden yaşı, eğitim 

düzeyi, eşinin yaşı, gelir düzeyi, mesleği gibi durumlara bakılmıştır. 

Beck Depresyon Ölçeği. Aoron T. Back tarafından geliştirilmiş bu ölçek 21 maddeden 

oluşmakta ve bu ölçekte 4’lü likert tipi kullanılmıştır. 

Veri toplama süreci. 2007 yılında Manisa’nın Muradiye ilçesinde yürütülen bu 

çalışma öncesinde kadınlara araştırma hakkında ön bilgi yapılmıştır ve kadınların hepsi 

çalışmaya katılmayı kabul etmişlerdir. Okuma yazması olmayan kadınlara anket formunu 

doldurma aşamasında anketör yardımcı olmuştur. Daha realist veriler elde etmek amacıyla 

kişiler rast gele evlerden seçilmiştir. 

Bulgular. Araştırmaya katılan kadınların %14,7’si Beck Depresyon Ölçeğinden 17 

üstü puan alarak depresif durumda oldukları görülmüştür. %5,6’na daha önceden ruhsal 

bozukluk tanısı koyulduğu, %4,9 yakın dereceli akrabalarında psikolojik sorunlar olduğunu 

ifade etmişlerdir. Şiddete maruz kalan kadınların şiddet dağılımı incelendiğinde %47,1’lik 
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dilim çocukluk yıllarında şiddet gördüklerini, %32,9’u eşlerinden şiddete maruz kaldıklarını 

belirtmişlerdir. Evlilikte şiddet gören kadınların %64,8’i sözel şiddete uğradıklarını ifade 

etmişlerdir. Katılımcıların %2,7’si intihara teşebbüs ettiklerini ifade etmişlerdir. Bu araştırma 

sonucuna göre ekonomik durumu kötü, eğitim seviyesi düşük ve küçük yaşta evlenen 

kadınların depresyon yaşama durumu diğerlerine göre çok daha yüksektir. Eşler arası yaş 

farkı ile şiddet arasında doğru orantı olduğu gözlemlenmiştir. Eşleri büyük olan kadınlarda 

yaş farkı arttıkça depresif bulgu görülme olasılığı da arttığı görülmüştür. Araştırmada aile 

içerisinde şiddet görmüş kadınların psikiyatri kliniklerine depresif, anksiyetik ya da somatik 

rahatsızlıklarla geldikleri gözlemlenmiştir. Araştırma neticesinde katılımcıların onda birinde 

depresif belirtiler ve daha yüksek oranda ise şiddet gördükleri gözlemlenmiştir. 

 

Yaman-Efe ve Ayaz (2010) 

 Amaç. Yaman Efe ve Ayaz bu araştırmayı şiddete maruz kalan kadınların 

durumlarını, şiddetin derecesini ve şiddetin doğmasına etki eden etkenleri ortaya koymak 

amacıyla yapmışlardır. 

 Hipotezler. Bu çalışma betimsel bir çalışmadır. Araştırma sonucunda şiddetin 

doğmasında etkili olan sebepler ile şiddetin derecesi belirlenecektir. Sebepler ile şiddet 

arasında nasıl bir ilişki vardır ? Şiddet şiddeti doğurur mu ? 

 Yöntem. 

 Katılımcılar. Bu araştırmaya Ankara’nın Kaleli ilçesinde yaşamakta olan, 15 yaş üzeri 

ve evli toplam 370 kişi katılmıştır. Katılımcıların tamamının cinsiyeti kadın olmakla birlikte 

yaş ortalamaları 34.9’dur. 

 Veri toplama araçları.  
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 Kişisel bilgi formu.  Katılımcılara yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, ekonomik 

durumu, eşinin eğitim durumu, eşinin çalışma durumu gibi sosyodemografik değişkenler 

sorulmuştur. 

 Kadına yönelik aile içi şiddeti belirleme ölçeği. Saruhan ve Yanıkkerem tarafından 

2005 senesinde geliştirilen bu ölçeğin amacı şiddetin derecesi ve sıklığını belirlemektir. 87 

maddeden oluşmaktadır ve 5’li likert tipi kullanılmıştır. 

 Veri toplama süreci. 2010 yılında Ankara’nın Kaleli ilçesinde yapılan bu araştırma 

için ilk başta 164 katılımcı belirlenmiş daha sonrasında bu katılımcı sayısının yetersiz olduğu 

düşünülüp daha güvenli sonuç almak amacı ile katılımcı sayısı 164’ten 370’e çıkartılmıştır. 

Çalışma öncesi kadınların rızası alınmış ve çalışma hakkında bilgi verilmiştir.  Çalışma 

Helsinki Bildirgesi ilkeleri dahilinde yapılmıştır. 

 Bulgular. Fiziksel şiddet gören kadınların geçmişte diğer şiddet türlerine de maruz 

kaldığı gözlemlenmiştir. Çalışma sonucuna göre kadınların geneli şiddeti fiziksel şiddet 

(dövme,vurma)  olarak tanımlamıştır. Kadınların şiddeti sadece fiziksel şiddet olarak 

sınırlandırmaları diğer şiddet türlerinden birine maruz kalsalar dahi şiddetin farkında 

olmadıkları için şiddetin engellenmesine yönelik herhangi bir savunma mekanizması 

geliştirmedikleri gözlemlenmiştir. Farkında olmadan maruz kaldıkları sözel, ekonomik, 

fiziksel, sosyal şiddet fiziksel şiddete zemin hazırlamıştır. Erkeklerin sözünün dinlenmediği 

yerde şiddete uğrama oranları daha yüksek görülmüştür. Türk aile yapısının ataerkil bir yapı 

olduğunu söyleyebiliriz. Ataerkil bir aile yapısına sahip toplumlarda kadının söz hakkı 

kısıtlanmıştır. Erkeklerin sözünün emir olarak algılandığı bu toplumlarda, erkeğin sözünün 

dinlenmemesi durumunda kadınların cezalandırılması öngörülmüştür. Geleneksel toplumlum 

yapısı gereği Türk kadınları, erkeğin sözünü dinlemediği, buyurduğunu yerine getirmediği 

durumları (evi temizlememek, çocuğa bakmamak, yemek hazırlamamak, eşi izin vermeden 
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dışarıya çıkması) şiddetin sebebi olarak görmekte. Bu yüzden şiddetin sebebini kendinde 

görmekte ve şiddeti kabullenmektedir. Sonuçlara göre katılımcıların %43,2’si ihanet 

karşısında şiddeti haklı bulmuşlardır. Türk aile yapısında namus kavramı büyük öneme 

sahiptir. Namus ise kadının cinsel kimliği ile bütünleştirilmiş ve bu kimliği koruma görevi ise 

erkeğe atfedilmiştir. Erkek namusunu korumakla görevli bir birey olarak görülmekte ve 

namusunu koruyamadığı takdirde toplumdan soyutlanabilmektedir.  Toplum erkeğin 

namusunu korumasına yönelik şiddeti haklı görmektedir. Şiddet görmelerindeki bir diğer 

etken ise kadınların öğrenim düzeyidir. Araştırmaya göre öğrenim düzeyi düşük olan 

kadınların, şiddet bilinci daha düşük olmakta ve genel olarak fiziksel şiddet dışındaki şiddet 

türlerinin farkında olmadıkları için o şiddetlere yönelik baş etme mekanizması 

geliştirememektedirler ve yine genellikle fiziksel şiddeti de haklı bulmaktadırlar. Öğrenim 

düzeyi yüksek olan kadınların benlik saygıları öğrenim düzeyi düşük kadınlara oranla daha 

yüksektir. Bu durum onların daha güçlü ve rasyonel kararlar alabilmelerine üzerinde etkilidir. 

Türkiye’de veya diğer ülkelerde eğitim düzeyi düşük olan kadınlar, yüksek olanlara göre 

daha fazla şiddete uğramaktadır. Çalışma neticesinde sosyoekonomik. eğitim durumu düşük 

olan kadınların daha fazla şiddete maruz kaldıkları, çalışma sonucunun literatüre uygun 

olduğu gözlemlenmiştir. Şiddetin yaş farkı ile doğru orantılı yükseldiği görülmüştür.  

 

Şahin, Yetin ve Öyekçin (2012) 

 Amaç. Araştırmada Edirne’de yaşamakta olan erişkin yaştaki evli kadınların 

eşlerinden şiddet görme durumunun yaygınlığı, şiddetin doğmasına etki eden çevresel 

etkenler ve kadınların eşleri tarafından uygulanan şiddet karşısındaki tutum ve davranışları 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 



11 
 Kadınlara Yönelik Aile İçi Şiddet ve Kadınların Kadınlara Yönelik Aile İçi Şiddete Bakış Açıları 

 

 Hipotezler. Kadınlara yönelik şiddetin doğmasında kadınların sosyodurumları etkili 

midir? Kadınlara göre alkol kullanımı, kıskançlık,saygısızlık gibi durumlar fiziksel şiddetin 

nedenleri arasında gösterilebilir mi ?  

 Yöntem. 

Katılımcılar. Araştırmaya 15-59 yaş arası Edirne’de yaşayan kadınlar katılmıştır. 

Çalışmaya totalde 306 kişi katılmış ve katılımcıların tamamı kadınlardan oluşmaktadır. 

 Veri toplama araçları.  

 Kişisel bilgi formu. Bu araştırmada sosyodemografik değişkenlerden kadınların 

yaşına, birinci evlenme yaşına, çocuk sayısına, eşlerinin eğitim durumuna, aileye ait aylık 

gelire,aile içersinde yaşayan birey sayısına ve aile içinde kişi başına düşen aylık gelire 

bakılmıştır. 

 Sosyodemografik veri formu. Katılımcıları sosyal ve demografik bilgilerini analiz 

etmek amacıyla geliştirilen bu form 29 maddeden oluşmaktadır. Form şeklinde geliştirilen bu 

veri toplama aracı aylık gelir, ilişki türü, aile içinde kimlerin yaşadığı, madde alışkanlığı gibi 

durumları sorgulayan sorulardan oluşmaktadır. 

 Kadına yönelik şiddet ile ilgili soru formu.  Bu form ‘Abuse Assesment Screen’ ve 

Türkiye’de bu alanda yapılan diğer çalışmaların soru formlarından yararlanılarak 

hazırlanmıştır. Bu veri toplama aracı eşleri tarafından şiddet gören kadınların durumunu 

analiz etmek amacıyla kadınların çözüm arayışlarını, tepkilerini ve şiddetin nedenlerini 

sorgulayan 38 maddeden oluşmaktadır. 

 Veri toplama süreci. Çalışma öncesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı yerel 

etik kurulundan onay alınmıştır. Araştırmada öncelikli olarak kadınların rızası alınmış, 

kadınlara araştırma ve araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiştir. Anketlerde kullanılan 
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soruların anlaşılabilirlik düzeylerini tespit etmek amacıyla çalışmaya başlamadan önce 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine çeşitli nedenlerle başvurmuş 10 kadının rızası 

alınarak deneme yapılmıştır. Araştırma boyunca ve sonrasında kadınların kimlik bilgileri 

gizli tutulmuştur. Çalışmalar araştırmacıların yaşadıkları veya çalıştıkları yerlerde 

sürdürülmüştür. Görüşmeler yüz yüze yapılmış olup anketler soru cevap şeklinde anketörler 

tarafından doldurulmuştur. Çalışma 2007 yılında tamamlanmıştır. 

 Bulgular. Araştırma sonucuna göre kadınların %61,4’ünün eşinden şiddet gördüğü 

tespit edilmiştir. Gönüllülerin %30,4’ü eşinden fiziksel şiddet gördüğünü belirtmiştir. 

Kadınların büyük çoğunluğu şiddeti sadece fiziksel şiddet olarak sınırlandırmıştır. Bu durum 

diğer şiddet türlerinin farkında olmadan diğer şiddet türlerine maruz kalmalarına sebep 

olmuştur. Eşlerinden fiziksel şiddet gördüğünü ifade eden %30,4’lük kesimin %20,9’u 

şiddetin sürekli olduğunu  %9,5’i ise sürekliliği olmayan fiziksel şiddet gördüklerini ifade 

etmişler, fiziksel şiddet gören kadınlarının çoğu eşinin ailesinin geçmişinde kadına yönelik 

fiziksel şiddet olayları olduğunu söylemişlerdir. Gönüllülerin %54,6’lık dilimi eşleri 

tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtmişlerdir. Sorunları çözmede ortak bir 

noktada buluşamayan eşlerin arasında gerginlik ve iletişim bozuklukları yaşanmakta,  

neticesinde aile içerisinde kim otorite sahibi ise onun dediği olur. Ekonomik şiddet 

gördüğünü ifade eden kadınların çalışmadığı ya da aile gelirinin diğerlerine oranla daha 

düşük olduğu gözlemlenmiştir.  Çalışan kadınlar şiddete karşı daha korunaklı olduğuna 

çalışma dahilinde ulaşılmıştır. Katılımcıları %6,2’si cinsel şiddet gördüklerini belirtmişlerdir. 

Edirne’de yaşanan şiddet oranının Türkiye’ye genelinde yapılan çalışmalarla kıyaslandığında 

benzerlik oranları oldukça yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Vahip ve Doğanavşargil (2006) 
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 Amaç. Bu çalışma psikiyatri kliniklerine başvurmuş olan evli, çocuk sahibi kadınların 

eşleri tarafından ya da geçmişte ailesi tarafından fiziksel şiddete maruz kalma durumları, 

şiddetin boyutunu, zamanını, daha önceden şiddete maruz kalma durumlarını tespit etmek 

amacıyla yapılmıştır. 

 Hipotezler. Bireyin uyguladığı şiddet, çocukluk döneminde bireye yönelik uygulanan 

şiddet neticesinde doğmuş olabilir mi?  Şiddet gören bireylerin sosyodemografik durumları 

şiddet üzerinde rol oynayan etmenler midir? 

 Yöntem.  

 Katılımcılar. Katılımcılar Ege Tıp fakültesinin psikiyatri kliniğine ilk defa 

başvurulmuş olan 100 kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 38,43 ve yaş 

aralığı minimum 19, maximum  67’dir. Okur  yazar olan gönüllülerin eğitim düzeylerinin 

oranı şu şekildedir %26 üniversite, %26 lise, %8 ortaokul, %40’ ilkokuldur. Sosyal statülerini 

ise şu şekilde sıralayabiliriz. %27’lik kısım eşinin annesinin yanında yaşamakta, %4’ü serbest 

çalışan, %12 emekli, %36’sı işçi, %21’i ise memurdur. 

Veri toplama araçları. 

 Kişisel bilgi forumu. Çalışmada katılımcılara yaşları, medeni durumları, eğitim 

durumları, aile gelirleri sorulmuştur. 

Üç kuşak için aile içi fiziksel şiddet formu. Form First ve arkadaşları tarafından 1997 

yılında geliştirilmiştir ve Özkürkçügil ve arkadaşları bu çalışmayı Türkçe’ye uyarlamışlardır. 

 

Veri toplama süreci. Çalışma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri polikliniğini 

ilk defa ziyaret eden kadınların rızası alınarak yapılmıştır. Araştırma öncesinde kadınlara 

araştırmanın amacı ve araştırma hakkında bilgi verilmiştir. İşlemler hastane ortamında yüz 
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yüze görüşme şeklinde yapılmıştır. Araştırmanın kapsamlı olması açısından Üç kuşak için 

aile içi fiziksel şiddet formu kullanılmıştır. 

 

Bulgular. Çocukluk döneminden aile içinde şiddete maruz kalmış kadınların, eşleri 

tarafından şiddete maruz kalma durumları ya da çocukluk döneminde şiddet görmüş erkek 

bireylerin evlilik yaşamları boyunca eşine şiddet uygulama oranlarının daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Katılımcıların %62’si eşinden fiziksel şiddet gördüğünü, %63'ü çocukluk 

döneminde kendilerine fiziksel şiddet uygulanmış olduğunu belirtmişlerdir. Çocukluk 

döneminde fiziksel şiddet gördüğünü söyleyenlerin şiddet zaman aralıkları ve sıklıkları şu 

şekildedir. %43’lük kısım ayda bir (en az), %14’lük kısım 2 veya 3 ayda bir, %9,5’lik dilim 

yılda bir, %34,9’lık kısım ise nadiren şiddet gördüklerini belirtmişlerdir. Kadınların maruz 

kaldıkları şiddetin farkında olmaması ya da baskı altında kalmalarından dolayı belli bir 

süreden sonra psikolojik semptomların ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Şiddete maruz 

kalmadığını ifade eden gönüllülerin oranı %17 olarak saptanmışken, fiziksel şiddet oranı %57 

gibi büyük bir oran olarak saptanmıştır. Aynı zamanda eşinden veya çocukluk döneminde 

şiddet gördüğünü ifade eden kadınlar ileriki dönemlerde kendi çocuklarına şiddet 

uyguladıkları görülmüştür. Sonuçlara göre katılımcıları %51’i ileriki dönemlerde çocuklarına 

şiddet uyguladıklarını söylemişlerdir.  

 

Tartışma 

 Yaman Efe ve Ayaz’ın (2010) yaptıkları araştırma neticesinde göze çarpan en büyük 

unsur kadınların şiddeti sadece fiziksel şiddet olarak sınırlandırması olmuştur. Kadınların 

şiddeti sadece fiziksel şiddet olarak sınırlandırmaları diğer şiddet türlerinden birine maruz 

kalsalar dahi bunun bilincinde olmadıklarını göstermiştir. Farkında olmadan maruz kaldıkları 

ekonomik, sözel, psikolojik ve benzeri şiddetlerin fiziksel şiddeti doğurduğu, kadınların bu 
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durum sonucunda fiziksel şiddete maruz kaldıkları görülmüştür. Çalışma sonucuna göre 

toplumumuz genelinde şiddete yönelik bir bilinç ağı oluşmadığını görüyoruz. Ankete katılan 

108 katılımcının büyük bir kısmı (%70,8) eşlerinin kendilerine uyguladığı şiddeti haklı 

görmüşlerdir. Haklı gördükleri durumlarda şu şekilde sıralanmıştır; eşine yalan söylemesi, 

ihanet etmesi, sözünü dinlememesi. Eğitim düzeyi ile şiddete uğrama oranının ters orantılı 

olduğu görülmüş aynı zamanda fiziksel şiddet uygulayan ve uygulanan bireylerin geçmiş 

yaşamlarında fiziksel şiddete maruz kaldıkları gözlemlenmiştir 

 Şahin ve Arkadaşları (2012) yapmış oldukları çalışmada Edirne’de yaşamakta olan 

erişkin yaştaki evli kadınların eşlerinden şiddet görme durumunun yaygınlığı, şiddetin 

doğmasına etki eden çevresel faktörleri etkili bir şekilde incelemiştir. Kadınların eşleri 

tarafından uygulanan şiddet karşısındaki tutum ve davranışlarının belirlenmesine yönelik bu 

çalışmada katılımcıların büyük çoğunluğun eşlerinden fiziksel şiddet gördüğü saptanmıştır. 

Kadınların %54,6’lık kısmı psikolojik şiddet gördüğünü belirtmiştir. Ekonomik açıdan şiddet 

gören kadınların çalışmadığı ya da aile içi kişi başına düşen gelir miktarının düşük olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 Vahip ve Doğanavşargil’in (2006) araştırmasında kadına yönelik aile içi şiddet daha 

çok psikiyatrik analizlere dayalı ele alınmıştır. Şiddete uğramanın ve şiddet uygulamanın 

temelinde geçmiş yaşamda şiddete maruz kalmanın etkisinin büyük olduğundan 

bahsetmişlerdir ve aynı zamanda eşinden şiddet gören kadınların çocuklarına da  şiddet 

uyguladıkları görülmüştür.  

 Cengiz Özyurt ve Deveci (2010) çalışmalarını psikiyatrik verilere dayalı 

yürütmüşlerdir. Araştırmalarına göre katılımcıların büyük çoğunluğunda depresif belirtiler 

görülmektedir. Gönüllülerin küçük bir kısmına önceki yaşamlarında psikolojik rahatsızlık 
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tanısı koyulduğu gözlemlenmiş ve yine küçük bir kısmının yakın akraba çevresinde 

psikolojik rahatsızlık geçirmiş bireyler olduğu saptanmıştır. 

 Tüm makaleleri sentezlediğimizde şiddetin temel sebebinin toplumun ataerkil yapısı 

olduğunu sonucuna ulaşabiliriz. En yaygın şekilde görülen şiddet türünün ise fiziksel şiddet 

olduğunu görmekteyiz. Fakat genel bir değerlendirme yapacak olursak fiziksel şiddetin 

doğmasında şiddeti uygulayan bireylerin geçmiş yaşantılarında şiddete maruz kalma 

oranlarının fazla olduğunu görmekteyiz (Yaman Efe ve Ayaz, 2010). Araştırmalarda 

gösteriyor ki eğitim seviyesi ile şiddet ters orantılıdır. Kadınlar diğer şiddet türlerinin 

farkında olmadıklarından ya da eşlerine bağlı olarak yaşamaya zorlandıklarından dolayı 

şiddeti önleme karşı bir teşebbüste bulunmamaktadırlar. Biz eğer bu konuda bilinçli bir nesil 

yetiştirebilirsek şiddet büyük ölçüde azalmış olacaktır. Mevcut sistem için ise daha farklı 

yollar izleyebiliriz. Özellikle hayatımızda büyük öneme sahip televizyon, internet gibi 

ortamlarda şiddeti önlemeye yönelik kamu spotu çalışmaları yaparak farkındalık yaratabilir 

halkı bilinçlendirebiliriz. Şuanda yapılan ve geçmişte yapılmış olan kamu spotu 

çalışmalarının çok ses getirmediğini ve uzun soluklu olmadıklarını düşünüyorum. Bilinçli bir 

nesil dedik, bilinçli bir neslin temelinde ise yine eğitim vardır. Eğer biz eğitim sistemini 

sadece Türkçe, matematik, biyoloji, fizik, kimya gibi derslerle sınırlandırırsak teknoloji, tıp 

ilerler fakat insanlık olduğu yerde sayar. Biz kadına yönelik şiddet veya şiddet için uzun 

vadeli çözüm hedefliyorsak, toplumsal cinsiyet ve benzeri konuları eğitim kurumları 

disiplinleri ile ortak çalışarak en uygun müfredatın içerisine yerleştirmeliyiz.  
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