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BİLİM VE YÜRÜTME KURULU ADINA
Prof.Dr.Emine DEMİRAY 

Kongre Başkanı 

7/8 Aralık 2013 Tarihinde İstanbul İli Kadirhas Üniversitesi Cibali Kampüsünde 
ilkini yaptığımız ve bundan sonra her yıl aynı tarihlere denk gelecek şekilde 
düzenlediğimiz kongremize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Birçok 
dünya ülkesinde olduğu gibi gelişmekte olan ve gelişmiş dünya ülkelerinde 
kadına yönelik uygulanan şiddet birçok farklı disiplin altında bu kongremizde 
incelenmiştir. Edebiyattan eğitime, sağlıktan sosyolojiye, hukuktan dinlere, me-
dyadan ekonomiye birçok alanda kadına yönelik şiddet değerli katılımcı ve bilim 
insanları tarafından ele alanmıştır. Yaklaşık olarak bir yıldır üzerinde hassasiyetle 
çalıştığımız bu organizasyonda her türlü desteği esirgemeyen başta yönetim ku-
ruluna, bilim kuruluna, sekreterlik ve hukuk danışmanlarımıza yürekten teşekkür 
ediyoruz. Kadına yönelik uygulanan şiddet birçok farklı dünya ülkesinde değişik 
alanlarda ve disiplinlerde ele alınmıştır. Fakat uygulanan şiddetin boyutları ve 
bu boyutların altındaki nedenlerin birçok farklı disiplin altında incelenmesi ve 
en önemlisi bu disiplinlerin birbiriyle olan ilişkilerinin de ele alınması gerektiğine 
inanmaktayız. Özellikle son yıllarda fiziki şiddetin, sosyal ve psikolojik olarak ön 
plana çıkması dikkat çeken hususlar arasındadır. Bu durum ülke yöneticileri ile 
hukukçularını harekete geçirmiş, önlenmesi gereken önemli bir konu olduğunun 
farkına varılmıştır. Halen gelişmekte ve gelişmiş dünya ülkelerinde her gün onlarca 
ve yüzlerce kadına yönelik uygulanan şiddet nedeniyle ölümler, sakatlanmalar, 
boşanmalar, ciddi travmatik durumlar ve en önemlisi toplumsal bozulmalar 
meydana gelmektedir. Oluşan ve meydana gelen bu olumsuzlukların bilimsel ve 
akademik anlamda ele alınarak çözüm önerilerinin oluşturulması bilim dünyasının 
da sorumluluğu olarak görülmektedir. Kongremizde başta fiziksel ve hukuksal 
boyut olmak üzere sağlık ve psikolojik olarak kadına yönelik şiddetin boyutları 
diğer disiplin dallarıyla ortaklaşa harmanlanarak çözüm önerileri oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Konremize katılım sağlayan ve destekleyen tüm dostlarımıza teşekkür 
eder diğer ilerleyen yıllardaki kongremize katılımlarını yürekten temenni ederiz. 
Sevgi, sağlık ve huzurlu bir gelecek diliyoruz. 
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BAŞKAN:Yrd.Doç.Dr.Ahmet AKŞİT  

İLAHİ DİNLERDE KADIN
BAŞKAN: Prof.Dr. İbrahim YILMAZ

EKONOMİDE ve İŞLETMECİLİK ALANINDA KADIN
BAŞKAN: Doç.Dr. Osman TİTREK - Yrd. Doç. Dr. Kürsad ZORLU 

SOSYOLOJİK AÇIDAN TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KADIN
BAŞKAN: Prof.Dr. Sami ŞENER - Yrd.Doç.Dr.Mehmet ANIK
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KONGRE PROGRAMI 

7 ARALIK 2013  
GALATA SALONU :
09:00 – 10:00
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof.Dr.Emine DEMİRAY (Anadolu Üniversitesi) 
Prof.Dr.Yasemin İNCEOĞLU (Galatasaray Üniversitesi) 
Prof.Dr.Yavuz TAŞKIRAN (Kocaeli Üniversitesi) 
Prof.Dr.Lale TAŞKIN (Başkent Üniversitesi) 
Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU (Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı)
Doç.Dr.Fatma TEZEL ŞAHİN (Gazi Üniversitesi) 
Doç. Dr. Emre YANIKKEREM (Celal Bayar Üniversitesi

10:00 – 11:00
Moderatör: Prof. Nihal ÖTKEN (İTÜ) 

Uzm. Dr. Tanju SÜRMELİ 1. 

 (Kadına Şiddet Uygulayan Erkeğin Beyni) 
Doç.Dr.Mustafa USLU (Marmara Üniversitesi)2. 

 (Günümüz Magazin Camiasında Kadın Ses Sanatçılarının Yeri ve  
Önemi)
Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜNİNDİ ERSÖZ (Gazi Üniversitesi) 3. 

 (Sosyolojide Kadın) 



XVII

11:10 – 11:30 ÇAY-KAHVE MOLASI 
11:30 – 12:30
Moderatör: Doç.Dr.Arzu ÖZYÜREK (Karabük Üniversitesi) 

Doç.Dr.Mustafa TALAS (Niğde Üniversitesi) 1. 
 (Eğitimde Kadının Yeri ve Önemi) 

Yrd.Doç.Dr.Gökşen ARAS (Atılım Üniversitesi)2. 
 (Edebiyatta Kadının Yeri) 

Doç.Dr.Nurhayat ÇELEBİ (Marmara Üniversitesi) 3. 
 (Kadın ve Eğitim) 

12:30 – 13:30 YEMEK ARASI
13:30 – 14:30 
Moderatör: Doç.Dr.Emre YANIKKEREM (Celal Bayar Üniversitesi)
Prof.Dr.Özdemir AKTAN (TTB Merkez Konseyi Başkanı)
(Sağlık Ekibine Yönelik Şiddet) 

Doç.Dr.Özen KULAKAÇ (Akdeniz Üniversitesi) 1. 
 (Tolerans Kültürü ve Hemşirelere Yönelik Şiddet) 

14:30 – 14:45 ÇAY-KAHVE MOLASI

14:45 – 15:45
Moderatör: Prof.Dr.Lale TAŞKIN (Başkent Üniversitesi)

Prof.Dr.Gülşen VURAL (Gazi Üniversitesi)1. 
 (Kadın Düşmanlığı) 

Prof.Dr.Erol ÖZMEN (Celal Bayar Üniversitesi) 2. 
 (Kendine Zarar Veren Kadınlar) 



XVIII

16:15 – 16:55

OTURUM BAŞKANI Yrd.Doç.Dr.Gökşen ARAS 
ALANI HUKUKDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET /

EDEBİYAT
YAZAR/YAZARLAR Nisan KUYUCU
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

AİHM ve CİNSİYET AYRIMCILIĞI OLA-
RAK KADINA YÖNELİK ŞİDDET

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

ECtHR AND VIOLENCE AGAINST WOMEN 
AS GENDER DISCRIMINATION

YAZAR/YAZARLAR Kemale ASLANOVA
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

MEDENİ KANUN KAPSAMINDA KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

WOMAN – ORIENTED VIOLENCE UNDER 
CIVIL CODE

YAZAR/YAZARLAR Begüm KOCAMAZ, Oğuz POLAT, Sabahat 
ÖLÇER

BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

ÇOCUK EVLİLİKLERİNİN 17 ÜLKEDE HU-
KUKSAL DEĞERLENDİRMESİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

ASSESMENT OF CHİLD MARRİAGES İN 17 
COUNTRİES FROM LEGAL ASPECT

YAZAR/YAZARLAR Gökşen ARAS
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE EDE-
BİYAT: THOMAS HARDY VE TESS OF 
D’URBERVİLLES

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

VIOLENCE AGAINST WOMEN: TESS OF 
D’URBERVILLES BY THOMAS HARDY



XIX

17:00 – 17:40

OTURUM BAŞKANI Doç.Dr.Mustafa TALAS 
ALANI HUKUKDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET
YAZAR/YAZARLAR Ayşe Neslin AKKOCA, Vedat AKKOCA, 

Gökhan DEMİRKIRAN, Serkan ÖZLER, 
Erhan YENGİL, Fikret YEŞİLOĞLU

BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

HATAY İLİNDE CİNSEL İSTİSMAR YÖ-
NÜNDEN ADLİ MUAYENESİ YAPILAN OL-
GULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

THE EVALUOTİON OF SUBJECTS WHO 
IETTERED TO HATAY COURTHOSE WITH 
A COMPLEINT OF SEXUAL ABUSE

YAZAR/YAZARLAR M.Gözde ATASAYAN
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

TÜRKİYE’DE KADINA KARŞI ŞİDDETLE 
HUKUKSAL MÜCADELE

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

LEGAL STRUGGLE WITH VIOLENCE AGA-
INST WOMEN IN TURKEY

YAZAR/YAZARLAR Oğuz POLAT, Işıl PAKİŞ, Ayşegül 
AKKAYA, Askan KARABAŞ, Begüm 
KOCAMAZ,Hande DEMİR

BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA 
YASAL DÜZENLEMELERE İLİŞKİN BİLGİ, 
TUTUM, DAVRANIŞ ARAŞTIRMASI

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

FİELD STUDY CONCERNİNG THE PUBLİC 
AWARENESS REGARDİNG LEGAL CHAN-
GES ON VİOLENCE AGAİNST WOMEN 
AND THE ATTİTUTES TOWARD DOMES-
TİC VİOLENCE

YAZAR/YAZARLAR Gülsemin HAZER
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

ORHAN KEMAL’İN EL KIZI ROMANINDA 
KADININ TRAJİK HİKÂYESİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

THE TRAGİC STORY OF WOMEN İN EL 
KIZI BY ORHAN KEMAL



XX

7 ARALIK  2013

B 105 SALONU :
10:00 – 10:40

OTURUM BAŞKANI Doç.Dr.Nurhayat ÇELEBİ 
ALANI TARİHTE KADINA YÖNELİK ŞİDDET / 

EĞİTİM 
YAZAR/YAZARLAR Çiğdem GÖKÇE, Eva ŞARLAK, Gündüz GÖ-

LÖNÜ, Halil AKDENİZ
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

ÖRTÜ GİZEM GÜZELLİK GÜÇ ŞİDDETE 
ÖRTÜ ÜZERİNDEN BAKIŞ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

THE VEIL MYSTERY BEAUTY POWER A 
VEIL RELATED VIEW OF VIOLENCE

YAZAR/YAZARLAR Tarkan YAZICI, Şefika İZGİ TOPALAK
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

BATI MÜZİK TARİHİNDE KADIN BESTECİ-
NİN ADI YOK

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

NO NAME OF FEMALE COMPOSERS IN THE 
WESTERN MUSIC HISTORY

YAZAR/YAZARLAR Ayşegül DOĞRUCAN
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

KADINA YÖNELİK MENFİ YAKLAŞIMLA-
RI YANLIŞLAYAN TARİHSEL BİR ÖRNEK: 
HYPATİA

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

A HISTORICAL EXAMPLE FALSIFYING THE 
NEGATIVE APPROACHES AGAINST WO-
MAN: HYPATIA

YAZAR/YAZARLAR Yücel GELİŞLİ 

BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

TÜRKİYE’DE KADIN EĞİTİMİN BUGÜNKÜ DU-
RUMU

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

PRESENT STATUS OF WOMEN’S EDUCATION IN 
TURKEY



XXI

10:40 – 11:10

OTURUM BAŞKANI Doç.Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN
ALANI PSİKOLOJİK VE FİZİKİ OLARAK KADINA 

YÖNELİK ŞİDDET
YAZAR/YAZARLAR Aygül YANIK, Zeynep HANBABA, Sevinç 

SOYGÜR, Büşra AYALTI, Meral DOĞAN
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

KADINA YÖNELİK ŞİDDET DAVRANIŞLA-
RININ DEĞERLENDİRİLMESİ : KIRKLA-
RELİ ÖRNEĞİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

EVALUATION OF VIOLENT BEHAVIOR 
AGAINST WOMEN: THE KIRKLARELI 
EXAMPLE

YAZAR/YAZARLAR Sinem SOMUNOĞLU
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET KAV-
RAMI: NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLE-
Rİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

THE CONCEPT OF FAMILY VIOLENCE 
AGAINST WOMEN: CAUSES AND SOLUTI-
ONS

YAZAR/YAZARLAR Esma SÖNMEZ ÖZ
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

ALDATILAN KADINLARIN PSİKOLOJİK 
SORUNLARI: “ONU SEVİYORDUM” ANNA 
GAVALDA

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF DECEI-
VED WOMEN: ANNA GAVALDA’S “SOMEO-
NE I LOVED”

YAZAR/YAZARLAR Mustafa TALAS
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

KADINA YÖNELİK PSİKOLOJİK ŞİDDETİN 
DAVRANIŞSAL BOYUTLARI

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

BEHAVIORAL DIMENSIONS OF PSYCHO-
LOGICAL VIOLENCE AGAINST WOMEN



XXII

11:10 – 11:30 ÇAY- KAHVE MOLASI
11:30 – 12:10 

OTURUM BAŞKANI Prof.Dr.Yücel GELİŞLİ  

ALANI EĞİTİMDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET/
SANAL MEDYA

YAZAR/YAZARLAR Nurten KIRCAN, Gülsüm ÇUR
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL 
CİNSİYET ROLÜ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

UNIVERSITY STUDENTS’ OPINIONS ABO-
UT SOCIAL GENDER ROLES

YAZAR/YAZARLAR Neriman GEY, Nesrin REİS, Necla BİÇER, 
Hicran ALKAN

BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

KARS’TA “ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖ-
NELİK EĞİTİM PROGRAMI İLE” KADIN-
LARIN VE ÇOCUKLARIN ŞİDDETE KARŞI 
KORUNMASI

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

THE PROTECTION OF WOMEN AND CHILD-
REN AGAINST VIOLENCE WITH “EDUCATI-
ON PROGRAM AGAINST VIOLENCE”

YAZAR/YAZARLAR Nurhayat ÇELEBİ, Aylin KİRİŞÇİ SARIKAYA
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

KADINLARIN EĞİTİMİ VE İSTİHDAMINA 
İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

A GENERAL ASSESSMENT OF TRAINING 
AND EMPLOYMENT OF WOMEN

YAZAR/YAZARLAR Mihalis KUYUCU
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

SOSYAL MEDYA VE KADIN: GEZİ PARKI 
EYLEMLERİ SIRASINDA TWİTER’DA YA-
PILAN KADINA ŞİDDET

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

SOCIAL MEDIA AND WOMAN: THE VIO-
LENCE TO WOMEN IN TWITER DURING 
GEZI OCCUPY



XXIII

12:30 – 13:30 YEMEK ARASI
13:30 – 14:10

OTURUM BAŞKANI Doç.Dr.Arzu ÖZYÜREK
ALANI SPORDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET
YAZAR/YAZARLAR Ahmet ATALAY, Ali Serdar YÜCEL
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

AKTİF YAŞAM VE YAŞLANMA SÜRECİNDE 
KADIN-SPOR İLİŞKİSİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

ACTIVE LIVING AND WOMAN-SPORT RE-
LATIONSHIP IN THE AGING PROCESS

YAZAR/YAZARLAR Ahmet ATALAY, Ali Serdar YÜCEL
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

SPORDA FEMİNEN-MASKÜLEN İKİLEMİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

FEMININE-MASCULINE DILEMMA IN 
SPORTS

YAZAR/YAZARLAR Levent VAR, Sevde MAVİ, Semiyha DOLA-
ŞIR TUNCEL

BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

KADIN MİLLİ TAEKWONDOCULARIN 
ANTRENÖRLERİ VE AİLELERİ TARAFIN-
DAN ŞİDDETE MARUZ KALMA DÜZEYLERİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

THE LEVELS OF EXPOSING TO VIOLEN-
CE OF NATIONAL WOMEN TAEKWONDO 
PLAYERS BY TRAINERS AND PARENTS

YAZAR/YAZARLAR Çiğdem GÖKÇE, Kemal İSKENDER
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

RÖNESANS DÖNEMİNDE AVRUPA’DA 
MALLEUS MALEFICARUM, GÖRSEL SA-
NATLAR VE CADI AVLARI ARASINDAKİ 
KORELASYONLAR

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

CORRELATIONS BETWEEN THE MALLE-
US MALEFICARUM, VISUAL ARTSAND 
WITCH HUNTS IN RENAISSANCE EUROPE



XXIV

14:30 – 14:45 ÇAY – KAHVE MOLASI
14:45 – 15:25

OTURUM BAŞKANI Prof.Dr.Eva ŞARLAK 
ALANI SOSYOLOJİK AÇIDAN TÜRKİYE’DE VE 

DÜNYADA KADINA YÖNELİK ŞİDDET
YAZAR/YAZARLAR Oğuz POLAT, Sabahat ÖLÇER, Begüm KO-

CAMAZ
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

VAN İLİNDE EVLİ KADINLARIN ŞİDDETE 
MARUZ KALMA DURUMLARI VE ŞİDDETE 
İLİŞKİN ALGILARI

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

CONDITIONS OF EXPOSURE TO VIOLEN-
CE AND PERCEPTIONS OF VIOLENCE OF 
MARRIED WOMEN IN PROVINCE OF VAN

YAZAR/YAZARLAR Berna EREN, Kemal ERZURUM, Pakize 
YİĞİT

BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

MODERN SİLAHLI KUVVETLERDE KADIN: 
TOPLUMSAL CİNSİYET BÜTÜNLEŞMESİ 
PERSPEKTİFİNE GENEL BİR BAKIŞ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

WOMEN IN MODERN MILITARY: AN 
OVERVIEW OF GENDER INTEGRATION 
PERSPECTIVE

YAZAR/YAZARLAR Filiz YILDIRIM, Şengül HABLEMİTOĞLU, 
Duygu ÖZTAŞ

BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDET 
VE SOSYAL KAPİTAL YAKLAŞIMI

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

GENDER-BASED VIOLENCE AND SOCIAL 
CAPITAL APPROACH

YAZAR/YAZARLAR Sibel AKYILDIZ
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

NORMALLEŞTİRMENİN YENİ BİR TÜRÜ: 
ŞİDDETTE SEÇİCİLİK

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

A NEW TYPE OF NORMALIZING: SELEC-
TIVITY IN VIOLENCE



XXV

15:30 – 16:10

OTURUM BAŞKANI Doç.Dr.Adalet KANDIR 
ALANI SOSYOLOJİK AÇIDAN TÜRKİYE’DE VE 

DÜNYADA KADINA YÖNELİK ŞİDDET
YAZAR/YAZARLAR Şenay LEYLA KUZU
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

PRATİK VE STRATEJİK İHTİYAÇLAR ÇER-
ÇEVESİNDE KADIN SIĞINMA EVLERİ VE 
KADIN DANIŞMA MERKEZLERİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

WOMEN’S SHELTERS AND WOMEN’S CO-
UNSELING CENTERS WITHIN THE FRA-
MENWORK OF PRACTICAL AND STRATE-
GIC GENDER NEEDS

YAZAR/YAZARLAR Fatma TEZEL ŞAHİN, Arzu ÖZYÜREK
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ 
ŞİDDETE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

THE VIEWS OF UNIVERSITY STUDENTS 
OVER VIOLENCE IN THE FAMILY 

YAZAR/YAZARLAR Şefika İZGİ TOPALAK, Tarkan YAZICI
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

MÜZİK ve RESİM ÖĞRETMENİ ADAYLA-
RININ NAMUS ADINA KADINLARA UYGU-
LANAN ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI 
(KTÜ ÖRNEĞİ)

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

MUSIC AND ART TEACHER CANDIDA-
TES> ATTITUDES DIRECTED TO VIOLEN-
CE AGAINST WOMEN IN THE NAME OF 
HONOR ( KTU SAMPLE )

YAZAR/YAZARLAR İhsan ÇETİN
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

NAMUS CİNAYETİNİN ÖTESİNDE, MO-
DERN TÜRKİYE’DE KADIN CİNAYETLERİ 
ÜZERİNE BİR İNCELEME

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

BEYOND HONOR KILLING, AN EXAMITAI-
ON OF FEMICIDE IN MODERN TURKEY



XXVI

16:15 – 16:55

OTURUM BAŞKANI Yrd.Doç.Dr. Mihalis KUYUCU
ALANI SANAL VE SOSYAL MEDYADA KADINA 

YÖNELİK ŞİDDET
YAZAR/YAZARLAR Nesrin KULA
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

TÜRK SİNEMASINDA TECAVÜZ OLGUSU: 
BARDA FİLMİ ÖRNEĞİYLE

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

THE FACT OF RAPE IN TURKİSH CİNEMA: 
THE SAMPLE OF BARDA FİLM

YAZAR/YAZARLAR İzlem Ali KANLI
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

KADIN FİLMLERİNDE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET-KADIN ŞİDDETİ KARŞITLIKLARI

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

VIOLENCE TOWARDS WOMEN AND 
WOMEN>S VIOLENCE DISCHOTOMY IN 
WOMEN>S FILMS

YAZAR/YAZARLAR Yurdagül BEZİRGAN ARAR
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

ŞİDDETİ SERGİLEMEK: HABERTÜRK ve 
FATİH ALTAYLI ÖRNEĞİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

DISPLAYING THE VOILENCE: THE CASE 
OF HABERTURK NEWSPAPER AND FATIH 
ALTAYLI

YAZAR/YAZARLAR Alev ASLAN
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

CİNSİYETÇİ SÖYLEM ve MEDYA

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

SEXIST DISCOURSE and MEDIA
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17:00 – 17:40

OTURUM BAŞKANI Doç.Dr.Mustafa USLU 
ALANI SANAL VE SOSYAL MEDYADA KADINA 

YÖNELİK ŞİDDET
YAZAR/YAZARLAR Mihalis KUYUCU
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

MEDYADA KADIN OLMAK: MEDYA İŞLET-
MELERİNDE KADIN HAKLARI

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

BEING WOMAN IN MEDIA: THE WOMEN 
RIGHTS IN MEDIA COMPANIES

YAZAR/YAZARLAR Nurten KIRCAN
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

VIOLENCE AGAINST WOMEN

YAZAR/YAZARLAR Şükran AKPINAR
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

MEDYANIN ŞİDDETLE İMTİHANI

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

THE TRIOL OF MEDIA WITH VIOLENCE

YAZAR/YAZARLAR Mustafa AYDEMİR
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

SOSYAL MEDYADA ŞİDDET SARMALI VE 
HOMOFİLİ ETKİLEŞİMİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

SPIRAL OF VIOLENCE AND HOMOPHILY 
INTERACTION IN SOCIAL MEDIA



XXVIII

8 ARALIK 2013 
  GALATA SALONU :
10:00 – 11:00
Moderatör: Prof.Dr.Rahmi YARAN (İstanbul İl Müftüsü) 

Doç1. . Dr. Behiye ALYANAK (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülte-
si) 

  “Ailede Şiddet” 
Doç2. . Dr. Mustafa TEKİN (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi) 

  “Şiddet, Toplumsal Cinsiyet ve İslam”  
Ayşe3.  Nur ÖZKAN (İstanbul Müftülüğü Vaizi) 

 ’‘Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Manevi Yaklaşımlar’’

11:00 – 11:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
11:20 – 12:00

OTURUM BAŞKANI Doç.Dr.Semiyha DOLAŞIR TUNCEL 
ALANI SPORDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET
YAZAR/YAZARLAR Güliz ONAT
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

KADIN SPORCUNUN BEDENİNEBEBEĞİ-
NE UYGULADIĞI ŞİDDET DÜŞÜK GEBE-
LİK DOPİNGİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

THE VIOLENCE WHICH A FEMALE ATHLE-
TE COMMITS TO HER OWN BODY BABY 
ABORTION/PREGNANCY DOPING

YAZAR/YAZARLAR Özgür KARATAŞ, Ali Serdar YÜCEL
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKO-
KULLARINDA OKUYAN BAYAN ÖĞREN-
CİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARININ 
İNCELENMESİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ 
ÖRNEĞİ)



XXIX

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

EXAMINING READING HABITS OF FEMA-
LE STUDENTS RECEIVING EDUCATION IN 
SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND 
SPORTS (EXAMPLE OF FIRAT UNIVER-
SITY)

YAZAR/YAZARLAR Özgür Karataş, Serkan HACICAFEROĞLU, 
Ali Serdar YÜCEL

BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKU-
LUNDA OKUYAN KADIN SPORCULARIN 
SPOR ORTAMINDA KARŞILAŞTIKLARI 
CİNSEL TACİZ VE İSTİSMARIN BELİR-
LENMESİNE YÖNELİK ALAN ÇALIŞMASI 
(FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

FIELDWORK DEVOTED TO DETERMINE 
SEXUAL HARASSMENT AND ABUSE FEMA-
LE SPORTERS RECEIVING EDUCATION IN 
SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND 
SPORTS ENCOUNTERED IN THE SPORTS 
ENVIRONMENT (EXAMPLE OF FIRAT UNI-
VERSITY)

YAZAR/YAZARLAR Ahmet ATALAY, Ali Serdar YÜCEL, Fatih 
ÇOBAN

BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KADIN VE 
SPORA KATILIM İLİŞKİSİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

RELATION OF WOMAN AND PARTICIPA-
TION IN SPORTS IN THE PROCESS OF 
GLOBALISATION



XXX

12:05-12:45

OTURUM BAŞKANI Doç.Dr.Emre YANIKKEREM 
ALANI SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK ŞİDDET
YAZAR/YAZARLAR Zeynep SAĞLIK KÜÇÜK, Sevil ERKEN, Pınar 

Hanife KARA, Erol ERDEN ÜNLÜER
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

TEKRARLAYAN ACİL SERVİS BAŞVURU-
LARINDA AİLE İÇİ ŞİDDETİN ROLÜ

BİLDİRİ  
İNGİLİZCE  
BAŞLIĞI

THE ROLE OF DOMESTIC VIOLENCE IN 
THE REPETETIVE EMERGENCY SERVICE 
CONSULTATIONS

YAZAR/YAZARLAR Rüveyda YÜKSEL, Filiz ADANA, Hülya 
ARSLANTAŞ

BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN KADINA YÖ-
NELİK ŞİDDETE BAKIŞ AÇISINA ETKİSİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

THE EFFECT OF NURSING EDUCATION 
ON VIEW OF VIOLENCE AGAINST WO-
MEN

YAZAR/YAZARLAR Aslı KAYA
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

SAĞLIKTA KADIN YILDIRMA (Mobbing) 
POLİTİKASI HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR 
ÇALIŞMA

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

WOMEN>S HEALTH INTIMIDATION 
(Mobbing) POLICY A STUDY ON NURSES

YAZAR/YAZARLAR Sinem SOMUNOĞLU
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

EVRENSEL BİR SORUN: KADINA YÖNE-
LİK ŞİDDET ve SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ 
YANSIMALARI

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

A UNIVERSAL PROBLEM: VIOLENCE AGA-
INST WOMAN AND REFLECTIONS IN HE-
ALTH SECTOR



XXXI

12:45  – 13:30  YEMEK ARASI
13:30 – 14:10

OTURUM BAŞKANI Prof.Dr.Şengül HABLEMİTOĞLU
ALANI SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK ŞİDDET
YAZAR/YAZARLAR Vahdi ÇOBAN
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

ŞİDDETE TANIK OLAN ÇOCUKLARIN 
PSİKO-SOSYAL ÖZELLİKLERİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

PSYCHO-SOCIAL CHARACTERISTICS 
CHILDREN WITH VIOLENCE IN WITNES

YAZAR/YAZARLAR Gözde DAĞDELEN
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

OBEZİTENİN SOSYAL İNŞAASI VE KA-
DINLARIN OBEZİTEYE BAĞLI DAMGA-
LANMA İLE MÜDACELE YOLLARI

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

SOCIAL CONSTRUCTIONS OF OBESITY AND 
WOMEN’S WAYS OF COPING WITH OBESITY 
RELATED STIGMA İN THEIR DAİLY LİFE

YAZAR/YAZARLAR Z. Deniz AKTAN, Özlem KARATANA, Onur 
YARAR

BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

FARKLI ŞİDDET TÜRLERİNE MARUZ KA-
LAN KADINLARIN, ALGILANAN STRES 
DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

A STUDY ON PERCEIVED STRESS OF WO-
MEN WHO ARE EXPOSED TO A VARIETY 
OF VIOLENCE

YAZAR/YAZARLAR Şehlem SEBİK, Mikail BAT
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

SESSİZLİĞİ BOZMAK, KADINA YÖNELİK 
SOKAK TACİZİ VE SOKAK TACİZİNE KARŞI 
AKTİVİZM: HOLLABACK İSTANBUL ÖRNEĞİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

BREAKING THE SILENCE, STREET HA-
RASSMENT AGAINST WOMEN AND AC-
TIVISM AGAINST STREET HARASSMENT: 
THE CASE OF HOLLABACK ISTANBUL



XXXII

14:10 – 14:50

OTURUM BAŞKANI Doç.Dr.Emre YANIKKEREM 
ALANI SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK ŞİDDET
YAZAR/YAZARLAR Fatih KILIÇARSLAN
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ AİLE TERAPİ YAKLA-
ŞIMI

BİLDİRİ  
İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

INTENSİTY OF FAMİLY THERAPY APPRO-
ACH TO PREVENTİON

YAZAR/YAZARLAR Pelin ÖZAYDIN BÜLBÜL
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

KADINA ŞİDDET VE ETİK: SAĞLIK KU-
RUMLARINDA YAPILAN UYGULAMALAR 
VE HUKUKİ BOYUTU

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

WOMEN OF VIOLENCE AND ETHICS: THE 
APPLICATIONS AND LEGAL ASPENCTS OF 
HEALTH INSTITUTIONS

YAZAR/YAZARLAR Tanju SÜRMELİ, Ayben ERTEM
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

KADINA YÖNELİK ŞİDDET ya da HER 
TÜRLÜ ŞİDDETTE BEYNİMİZDEKİ ELEKT-
RİK AKIMLARININ ROLÜ VAR MI? VARSA 
TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

IS THERE A ROLE OF BRAIN ELECTRICAL 
ACTIVITY IN VIOLENCE AGAINST WO-
MEN OR OF ALL KIND? IS TREATMENT 
POSSIBLE?

YAZAR/YAZARLAR Bülent KILIÇ, Gökşen ARAS, Murat 
KORKMAZ

BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

FİZİKSEL ŞİDDET GÖREN KADINLARDA 
ORTOPEDİK TRAVMALAR VE ŞİDDETE 
UĞRAYAN KADINLARIN ŞİDDET ALGI-
SININ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
KAVRAMI AÇISINDAN UYGULAMALI BİR 
ÖRNEĞİ
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BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

AN APPLIED STUDY: ORTHOPEDIC TRAU-
MAS SUFFERED BY WOMEN EXPOSED TO 
PHYSICAL VIOLENCE AND THE PERCEP-
TION OF VIOLENCE IN TERMS OF GEN-
DER EQUALITY



XXXIV

8 ARALIK  2013
B 105 SALONU :
09:30 – 10:10 

OTURUM BAŞKANI Prof. Nihal ÖTKEN
ALANI SANATTA KADINA YÖNELİK ŞİDDET
YAZAR/YAZARLAR Merve  GÜVEN
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

ÇAĞDAŞ TÜRK RESİMİNDE KADINA YÖ-
NELİK ŞİDDET VE TÜKETİM NESNESİ 
OLARAK KADIN BEDENİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

VİOLENCE AGAINST WOMEN AND A 
BODY OF AS AN OBJECT OF CONSUMPTI-
ON IN CONTEMPORARY TURKISH ART

YAZAR/YAZARLAR Mehmet Fatih DOĞRUCAN
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

FENOMENAL KADIN NUMENAL ERKEK

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

PHENOMENAL WOMAN NOUMENAL MAN

YAZAR/YAZARLAR Pelin AVŞAR, Mehmet Yaşar TAŞÇI
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

DADA HAREKETİ İÇİNDE YER ALAN KA-
DIN SANATÇILAR

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

WOMEN ARTISTS AND THEIR HANDI-
WORKS BASED ON DADAISM MOVEMENT

YAZAR/YAZARLAR Tülay GÜMÜŞER
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

OSMANLI MİNYATÜR SANATINDA KADIN 
İMGELEMİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

WOMAN IMAGERY IN THE MINIATURE 
CRAFT OF THE OTTOMANS



XXXV

10:15 – 10:55

OTURUM BAŞKANI Prof.Dr.Çiğdem GÖKÇE
ALANI SANATTA KADINA YÖNELİK ŞİDDET
YAZAR/YAZARLAR Cansu ÇELEBİ EROL
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

ŞİDDET TEMALI KADIN İMGESİNİN ÇAĞ-
DAŞ SANATA YANSIMALARI

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

VIOLENCE-THEMED IMAGE OF WOMAN 
REFLECTIONS ON CONTEMPORARY ART

YAZAR/YAZARLAR Kemal İSKENDER, Çiğdem GÖKÇE
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

KADIN CİNSELLİĞİNDEN KORKUNUN 
SANATSAL İFADESİ OLARAK “ÖLÜMCÜL 
KADIN” ARKETİPİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

THE FEMME FATALE ARCHETYPE AS AN 
ARTISTIC EXPRESSION OF FEAR OF FE-
MALE SEXUALITY

YAZAR/YAZARLAR Önder YAĞMUR
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

ÇAĞDAŞ TÜRK KADIN SANATÇILARIN 
ÇALIŞMALARINDA KADININ TOPLUMSAL 
SORGULAMALARI

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

THE WOMAN QUERYIN SOCIAL IN THE 
STUDIES OF COMTEMPORARY TURKIS 
WOMEN ARTISTS

YAZAR/YAZARLAR Evren KARAYEL GÖKKAYA
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE GENELDE ‘KA-
DIN’ ÖZELDE ‘KADIN SANATÇI’ OLMANIN 
ZORLUKLARI VE BU SORUNSALI İRDELE-
YEN KADIN SANATÇILARDAN BİR SEÇKİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

HARDSHIPS OF BEING A “WOMAN” IN 
GENERAL AND A “WOMAN ARTIST” IN 
PARTICULAR IN THE WORLD AND IN 
TURKEY, AND AN ANTHOLOGY OF WO-
MEN WHO DISCUSSED THIS PROBLEM
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11:00 – 11:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
11:20 – 12:00

OTURUM BAŞKANI Doç.Dr.Mustafa USLU 
ALANI SANATTA KADINA YÖNELİK ŞİDDET
YAZAR/YAZARLAR Nagehan YILDIZ, Elif KARAASLAN
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

SANATTA KADINA ŞİDDET VE BİR AKTİVİST 
GRUP ÖRNEĞİ: GUERILLA GIRLS

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

VIOLENCE AGAINST WOMEN IN ART AND 
A SAMPLE OF ACTIVIST GROUP: GUERILLA 
GIRLS

YAZAR/YAZARLAR Mihalis KUYUCU
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

EĞLENCE ENDÜSTRİSİNDE KADINA ŞİDDET: 
MÜZİK SANATÇISI BERGEN ÖRNEĞİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

VIOLENCE TO WOMEN IN ENTERTAINMENT 
INDUSTRY: SAMPLE OF MUSICAL ARTIST BER-
GEN

YAZAR/YAZARLAR Handan BAYINDIR TUNA
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

MEMET BAYDUR OYUNLARINDA, KADIN GÖ-
ZÜYLE ERKEK DÜNYASI VE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDETİN DİLİ.

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

THE WORLD OF MEN THROUGH THE EYES OF 
WOMEN AND THE LANGUAGE OF VIOLENCE 
AGAINST WOMEN IN THE PLAYS OF MEMET 
BAYDUR

YAZAR/YAZARLAR Mustafa Cevat ATALAY
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

OSMAN HAMDİ BEY’İN RESİMLERİNDE KADIN 
FİGÜRLERİNİN ESTETİĞİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

THE AESTHETIC OF WOMEN FIGURES IN OS-
MAN HAMDI BEY’S PAINTINGS



XXXVII

12:05 – 12:45 

OTURUM BAŞKANI   Yrd.Doç.Dr.Gökşen ARAS
ALANI SİYASETTE KADINA YÖNELİK ŞİDDET
YAZAR/YAZARLAR Dilay GÜVENÇ
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

SİYASETTE CİNSİYETÇİ ÖĞELER

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

ITEMS SEXIST POLITICS

YAZAR/YAZARLAR Kamala GAHRAMANOVA
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

TOPLUMDAKI STEREOTİPLERİN KA-
DINLARIN KİMLİGİNİN GELİŞİMİNE 
ETKİSİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

THE İNFLUENCE OF STEREOTYPES ON 
THE DEVELOPMENT OF PERSONALİTY 
OF WOMEN IN SOCIETY

YAZAR/YAZARLAR Münevver Can YAŞAR, Adalet KANDIR, 
Elçin YAZICI

BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

AİLEDE KULLANILAN ÖFKE SÖYLEMİNİN 
ŞİDDET EĞİLİMİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİ-
RİLMESİ

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

AN ASSESSMENT OF ANGER DISCOURSE 
USED IN THE FAMILY IN TERMS OF TEN-
DENCY TO VIOLENCE



XXXVIII

12:45 – 13:30 YEMEK ARASI
13:30 – 14:10 

OTURUM BAŞKANI Doç.Dr.Nurhayat ÇELEBİ 
ALANI EKONOMİDE VE İŞLETMECİLİK ALANIN-

DA KADINA YÖNELİK ŞİDDET
YAZAR/YAZARLAR Murat KORKMAZ, Nur DİLBAZ ALACA-

HAN, Dilek TUNA CESİM, Ali Serdar YÜ-
CEL, Gökşen ARAS

BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMININ AME-
RİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDEKİ KA-
DIN İSTİHDAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

A COMPARATIVE STUDY ON THE EMP-
LOYMENT OF WOMEN IN TURKEY AND 
THE USA

YAZAR/YAZARLAR Murat KORKMAZ, Nur DİLBAZ ALACAHAN
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

TÜRKİYE’DE FORMEL PİYASAYA YÖNEL-
MEDE KADIN İŞGÜCÜ ARZI VE GSYH ET-
KİLERİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

FEMALE LABOR SUPPLY AND GDP EF-
FECTS IN ORIENTATION TO FORMAL 
MARKET IN TURKEY: AN EMPIRICAL 
STUDY

YAZAR/YAZARLAR Nadide Sevil TÜLÜCE, Zeynep YAPRAK
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

BÜYÜYEN EKONOMİLERİN YOKSULLA-
ŞAN KADINLARI

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

IMPOVERISHED WOMEN OF DEVELO-
PING ECONOMICS

YAZAR/YAZARLAR Asuman AKTAŞ
BİLDİRİ TÜRKÇE
BAŞLIĞI

ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLARA KAR-
ŞI PSİKOLOJİK TACİZ: TÜRKİYEDEKİ 
DURUM VE İŞYERİNDE SOSYAL HİZMET 
ODAĞINDA ÖNERİLEN ÇÖZÜM MEKANİZ-
MALARI



XXXIX

BİLDİRİ İNGİLİZCE 
BAŞLIĞI

MOBBING AGAINST WOMEN IN WOR-
KING LIFE: TURKEY’S SITUATION AND 
RESOLUTION MECHANISMS PROPOSED 
IN THE FOCUS OF SOCIAL WORK IN THE 
WORKPLACE



XL



1

ÇAĞDAŞ TÜRK RESİMİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE  
TÜKETİM NESNESİ OLARAK KADIN BEDENİ 

 
Merve GÜVEN

Kadın bedeni Rönesans resim sanatından günümüz sanatına değin arzu 
nesnesi olarak konumlandırılmıştır. Günümüzde kapitalizmin sürekliliği açısın-
dan oldukça önemli olan kadın bedeni, arzu nesnesi olmanın ötesinde tüketim 
nesnesine dönüşmüştür. Baudrillard’a göre kadın bedeni en yaygın tüketim 
nesnesi haline gelmiştir. Bin yıllık bir püritanizm çağından sonra fiziksel ve cinsel 
özgürleşme biçimi altında bedenin ‘yeniden keşfi’ ve reklamda modada, kitle 
kültüründeki (özellikle de dişil bedenin ) mutlak varlığı – bedenin etrafını kuşatan 
sağlık, perhiz, tedavi kültü , gençlik, zariflik, erillik/dişilik saplantısı, bedenle ilgili 
bakımlar, rejimler, fedakarca uygulamalar, bedeni kuşatan arzu söylemi - bunların 
hepsi bedenin günümüzde kurtuluş nesnesine dönüştüğünün tanığıdır. Beden bu 
ahlaki ve ideolojik işlevde tam anlamıyla ruhun yerini almıştır (Baudrillard,2012: 
151). Günümüzde, sanatsal her etkinliğin bir “üretim süreci”ne bağlandığı, sanat 
eserinin “ürün” olarak adlandırıldığı ve , sanat eserinin izleyicisi ile arasındaki 
etkileşimin “tüketim” olarak nitelendirildiği bir sanatsal ortamı yaşamaktayız 
(Eker,2005). Bu çalışmanın amacı; özellikle çağdaş Türk resim sanatında, kadın 
bedeninin tüketim nesnesi olarak sunulmasını ele almak, örnekler yoluyla tartışmak 
ve durumun sosyo-ekonomik nedenlerini belirlemektir. Öte yandan, sanat tarihi 
içinde neredeyse yok sayılan kadın sanatçılara ve onların toplum tarafından gör-
düğü şiddete değinmek bu çalışmanın diğer amacıdır. En çokreferans gösterilen 
sanat tarihi kitaplarının yazarları E.H. Gombrich ve H.W. Jansonkitaplarında kadın 
sanatçılardan bahsedilmemektedir. 1960’larda sonra gelişen feminist hareket 
sanat alanındaki bu ayrımcılığa karşı feminist bir bakış açısı geliştirmiş ve sanat 
dünyasının içine kadınları da katmak için çeşitli stratejiler ortaya koymuştur. Bu 
stratejilerden biri sanat tarihini kadın bakış açısıyla yeniden gözden geçirerek 
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bu tarih içindeki kadın sanatçıların önemini öne çıkartmak; bir diğeri ise bütün 
toplumsal cinsiyet kodlarını reddederek kadınlık durumunun aslında kurulmuş bir 
durum olduğunu dolayısıyla kadın ya da erkek sanatçı gibi kavramların geçersiz-
liğini ortaya koymaktır (Özüdoğru, 2011). Ayrıca, çalışmada toplumsal cinsiyet 
bağlamında kadın sanatçıların durumu da incelenmiştir. Resim sanatı salt estetik 
boyutu ile sınırlandırılmamıştır. Bunun yanında kadın ve sanat ilişkisi toplumsal 
ve ekonomik gelişmelerle paralellik gösteren bir yapı içerisinde ele alınmıştır 
. Bu nedenleçalışmamız,ülkemizde yaygın ve önemli toplumsal sorunlardan 
biri olan kadına yönelik şiddetin resim sanatına yansımalarını incelemektedir. 
Ülkemizde sanat sosyolojisi alanını da kapsayan bu ve benzeri incelemeler yok 
denecek kadar azdır. Araştırmada varılan sonuçlara dayalı olarak öneriler su-
nulmuştur. Ayrıca,bu çalışma literatüre yenilik sağlama ve problemi vurgulama 
açısından önemlidir. Yöntem: Bu çalışma nitel bir araştırma olup;betimsel-tarama 
yöntemiyle yapılandırılmıştır. Bilgiler literatür taraması yoluyla toplanmıştır. Bu 
bilgilere dayanarak konu ile ilgili çok sayıda resim seçkili örneklem yöntemi ile 
incelenmiştir. Resimlerdeki estetik özellikler Tomas Kulka’dan, toplumbilimsel 
özellikler Baudrillard’dan yola çıkılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç: Sanat 
eserleri toplumsal ürünlerdir; üretildikleri sosyal- kültürel ve ekonomik olayları 
form ve içeriklerinde yansıtırlar.Yaygın toplumsal bir sorun olan kadına yönelik 
şiddet de resim sanatını etkilemektedir. Çalışmamızın bulgularında, kadına yönelik 
şiddetin farklı formlarda sanat eserlerine yansıdığı ortaya konulmuştur. Örneğin; 
sanatçılar kadına yönelik şiddeti konu edinebilmekte, sanatçı özne ve alımlayıcı 
özne bağlamında bireyler kadına yönelik şiddet görebilmektedir. İmgenin hızla 
yayıldığı ve tüketildiği 21. yy resim sanatında kadın bedeni (cinsellik), kadına 
yönelik şiddet (saldırganlık) olarak bireylerin bilinçaltında etki eden subliminal 
mesajlar yoluyla karşımıza çıkmaktadır. Neo-liberal politikalar aynı çağrışımları 
kullanarak; etik ve estetik değer taşımayan kimi resimleri, tüketim yarışına 
dahil etmişlerdir.Bu çalışmada, kadına yönelik şiddetin resim sanatına etkisi ve 
günümüz resim sanatının kadına yönelik şiddeti tetikleyici bir unsur olarak kar-
şımıza çıkması durumu (örneklem grubu çerçevesinde) tartışılmıştır. Kitle iletişim 
araçlarının da etkisiyle hızla yaygınlaşmış, kolay algılanan güncel sanat ürünle-
rinin önemli bir bölümünde; kadına yönelik bu tutumlar, aynı zamanda sanatta 
seçme hakkını ortadan kaldırmış ve tıpkı popüler kültür gibi bireylerin bilinçaltına 
dayatılmıştır. Bu durum kadına yönelik bir tür psikolojik şiddet oluşmasının yanı 
sıra, şiddeti tetikleyici bir unsur olarak da karşımıza çıkmıştır.Sanatsal üretimde-
ki yeni dinamikler ve sanatsal tüketimin belirleyenleride bu şiddetin kaynağını 
oluşturmuştur. Öte yandan, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal 
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cinsiyet ideolojisi bağlamından bakıldığında kadın sanatçılara bu alanda faaliyet 
göstermek üzere yol açılmamış, onlara sadece mütevazi ve amatör seviyede 
sanat yapabilme hakkı uygun görülmüştür. Plastik sanatlar, kadınlar için meslek 
olmaktan ziyade onların boş vakitlerini dolduran, ruhlarını zenginleştiren bir 
hobi olarak algılanmıştır. 19. yy sonlarına doğru Batı’da bu durum değişmeye 
başlamışsa da, bulgular ülkemizde hala kadın sanatçıların plastik sanat alanında 
mesleki başarı elde edemediklerini göstermektedir. Ülkemizde kadın sanatçılar 
bireysel çabalarıyla zor şartlar altında sanat yapmaya çalışmaktadırlar .Özellikle 
taşrada, kadınların plastik sanatlar alanında; el sanatları ya da hobi çalışmaları 
dışında ürün vermeleri, sanata dair yeni bir öneride bulunmaları neredeyse 
olanaksızdır. Bu olanağı yaratacak olan kişilerin toplumda olduğu gibi resimde 
de başta kadınlar olması gerekmektedir. Ancak toplumsal dönüşüm için kadın 
sanatçıların sadece bireysel çabaları yeterli değildir.Bu bağlamda,sivil toplum 
örgütleri ve ilgili kurumlar tarafından özellikle kadın sanatçıların, kadına yönelik 
şiddet ve türleri hakkında bilgilendirilmeleri, şiddetin önlenmesi ve ortadan kal-
dırılması için güçlendirilmeleri önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Çağdaş Türk Resmi, Tüketim 
Nesnesi 
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VİOLENCE AGAINST WOMEN AND A BODY OF AS AN OBJECT OF 
CONSUMPTION IN CONTEMPORARY TURKISH ART 

In painting, the female body has been represesnted as an object of desire 
from Renaissance times until the present day. Today, representations of the female 
body remain significant for the continuation of capitalism. Thus, the switch has 
been made from regarding the female body as an object of desire to regarding 
it as an object of consumption. According to Baudrillard, in a capitalist society, 
women’s bodies have become the most common object of consumption. After 
a millennial age of puritanism with physical and sexual liberation, the body’s 
‘rediscovery’ and its attachment to fashion and mass culture; the hygenic, dietetic, 
therapeutic cult which surrounds it; the obsession with youth, elegance, virility, 
femininity; treatments and regimes and sacrificial practices all bear witness to 
the fact that the body has today become an object of salvation. The body, in 
moral and ideological functions, has taken on the role of the soul (Baudrillard, 
2012;151). We are currently living in an artistic environment in which all kinds 
of artistic activities are inevitably considered to be a “production process”; art 
works are referred to as “products” and the interaction between art and the 
viewer is called “consumption” (Eker, 2005). The first aim of this study is to 
discuss the introduction of the female body as an object of consumption in 
works of art (especially in Turkish paintings) using examples and discussion. 
In additon, the socio-economic reasons for this situation will be examined. The 
second aim is to consider the women artists who have been ignored and the 
public violence which they have experienced. Women artists are not included 
in the most frequently referenced art history books of E.H. Gombrich and H.W. 
Janson. The feminist movement, which developed after the 1960’s, looked at 
this discrimination from a feminist point of view and produced various strategies 
for including women in the world of art. One of these strategies is to take an 
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overview of the history of art from a female perspective in order to promote 
the importance of women artists; the other strategy is to reject the whole idea 
of codes of social gender, to expose the fact that the whole characterisation of 
womanhood is actually a social construct, so that we can state that it is irrelevant 
to take into consideration whether an artist is male or female (Özüdoğru, 2011). 
Moreover, this study examines the situation of women artists in the context of 
gender. Art is not just a matter of aesthetics. The relationship between women 
and art is discussed in parallel with social and economic developments. For this 
reason my research examines how violence against women is reflected in art. 
Violence against women is common in our country and it is a social problem. 
Similar studies which also consider the field of the sociology of art have so far 
been inadequate. Some suggestions have been presented according to the 
outcome of the research. The importance of this research is in its emphasis on 
the problem and its contribution of a novel discussion of the issues. Method: 
This research is qualitative and carried out in a descriptive way. The data are 
collected by examining the literature. In the light of the information collected, 
paintings have been analysed by using the homogeneous sampling method. 
References are made to Tomas Kulka in discussion of the aesthetic characteristics 
of the paintings and to Baudrillard to explain the soiological characteristics of 
paintings. Results: Works of art are social artefacts. In their form and content 
they reflect socio-cultural and economic events. Violence against women, 
which is a common social problem, influences the artist.The outcome of our 
study establishes that various forms of violence against women are reflected 
in works of art. For example, artists can choose violence against women as a 
subject and, as a result, artists and spectators collude in this violence. In 21st 
century art, images of the female body which have been disseminated and 
consumed have carried a subliminal message coupling female sexuality with 
violence (aggression). Neo-liberal policies also had a hand in allowing works of 
art to be part of consumerism, with no regard for ethical and aesthetic valu-
es. In this research (based on group sampling) the effect of violence against 
women on art and contemporary painting has been discussed.The influence of 
the mass media and of popular culture (which cannot be avoided) has a role 
in disseminating contemporary artistic products. As well as the representation 
of violence against women in art having a psychological effect, this situation is 
also a triggering factor for actual violence against women. The new dynamics 
of artistic production and the determinants of artistic consumption have crea-
ted the source of this violence. Moreover, in our country, within the context of 
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social gender ideology, women artists have not been encouraged to produce 
works of art and, when they do, their work is only granted a humble, amateur 
status. Plastic arts have not been evaluated in terms of a serious employment 
but as a hobby that women perform in their free time for the health their 
souls. Although, in western countries from the end of the 19th century this 
situation began to change, the data show that, in our country, women artists 
could not achieve a successful career in the plastic arts. In our country, women 
artists try to produce art by their individual efforts despite the challenges. It is 
almost impossible for women to produce a new approach in the field of plastic 
arts (especially in rural society). Women too must become leaders in the art 
of painting, as well as in society, to create this possibility. However, in order to 
achieve social transformation, women’s individual efforts are not enough. In 
this repsect, organizations and relevant institutions in civil society will inform 
women artists (particularly) about violence against women and its forms, and 
they will then become empowered to prevent and eliminate this violence 

Keywords: Violence Against Women, Contemporary Turkish Art, Object 
of Consumption 
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ORHAN KEMAL’İN EL KIZI ROMANINDA  
KADININ TRAJİK HİKÂYESİ

 
Gülsemin HAZER 

Toplumcu Gerçekçi sanat ve edebiyat anlayışının önemli isimlerinden biri 
olan Orhan Kemal, kendi ifadesiyle; bozuk düzenin nedenlerini göstermek, 
insanları uyarmak, gösterip uyarmakla da kalmayıp, bozuk düzeni düzeltmeye 
çaba göstermelerini sağlamak için yazar. Bu bağlamda, romanlarında ezilen, hor-
lanan, hakkı yenen, şiddete uğrayan kahramanlara yer verir. Roman dünyasının 
mağdur kahramanları arasında kadınlar ilk sıralarda yer alırlar. Orhan Kemal’in 
romanlarının hemen hepsinde insanın insana uyguladığı şiddetin örneklerine 
rastlamak mümkündür. Ancak eserlerinin tamamını bu açıdan ele alıp incelemek 
bir bildirinin sınırlarını aşacağı için bu çalışmada, El Kızı romanı inceleme konusu 
olarak seçilmiştir. El Kızı romanında bir ailenin trajik hikâyesi anlatılırken, kötü 
yazgılı kadınların hayat karşısında nasıl savruldukları da gözler önüne serilir. 
Bireylerin kişisel çıkar ve amaçları için birbirlerine zalimce davrandıkları olaylar 
dizisinde, kadınlar arasındaki çatışmanın vardığı nokta ürkütücüdür. Bir kadının 
kıyıya vuran cesedinin bulunmasıyla başlayan olaylar, geriye dönüşlerle ilerler. 
Romanın birinci derecedeki kişilerinden olan Hacer Hanım, yokluk ve sıkıntı 
içinde büyüttüğü oğlu sayesinde rahata ermiş; dejenere, kıskanç ve entrikacı 
bir kadındır. Oğlu evlendikten sonra, evdeki iktidarını korumak adına zalimleşen 
Hacer, romanın olumsuz ve reddedilen kadın tipi olarak öne çıkar ve gelininin 
kötü kaderini belirler. Roman büyük oranda, sıkıntılarla büyütülen bir erkek ev-
ladın paylaşılamamasının ortaya çıkardığı çatışma üzerine kurulmuştur. Hacer’in 
acı hayatı onu kötülüğe sevk etmiş ve bu kadın bir başka kadının, yani gelini 
Nazan’ın hayatını cehenneme çevirmiştir. Anlatı dizgesinde yer alan olaylar, 
Nazan’ın felaketler silsilesi biçiminde ilerleyen acı hayatı etrafında gelişir. Anlatının 
mağdur kadını Nazan, bir kurban olarak kendisiyle aynı kaderi paylaşan bütün 
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acılı kadınlar gibi, iradesi elinden alınır, varlık alanı ihlal edilir, evinden, çocuğun-
dan, eşinden koparılarak batağa sürüklenir. Roman, bir yandan kişilerin içinde 
yaşadıkları toplumun genel tutumunu ve dedikodularla, entrikalarla şekillenen 
ilişkilerini yansıtırken; bir yandan da geleneksel aile yapısındaki çatışmaları; 
gelin-kaynana, ana-oğul, karı-koca arasındaki ilişkileri, bu ilişkilerin ortaya çıkar-
dığı dramatik sonuçları sergiler. Egemen söylem karşısında ayakta duramayan 
kadınlar, hayatın içinde korumasız ve kimsesiz oradan oraya savrulur, istismar 
edilir ve maddî imkânsızlıklar yüzünden ya itaat etmeye ya kurnazca çıkarlarını 
kollamaya ya da ahlâken düşmeye zorlanırlar. Batağa sürüklendiği için toplumun 
dışına itilen ve ötekileştirilen kadın, iradesiz bir kukla gibi hareket eder, kötü ka-
derlerini değiştirme gücü gösteremez. Dolayısıyla romanda, yazılmamış kurallar 
arasında sıkışmış, özne olamamış, nesneleşmiş kadının dramını anlatılmaktadır. 
Orhan Kemal, kadın erkek ilişkileri ve kadının dramatik serüvenini kurmacanın 
sınırları içerisinde ele alırken, birbirinden farklı kadın imgelerine yer verir. Kurma-
ca dünyanın kadınları, masum ve saf başlayan maceralarında kirlenerek kötü, 
kötücül, düşmüş kadınlara dönüşürler. Kendilerine yaşatılan hayat kimini ruhsuz, 
duygusuz ve acımasız bir zalim yaparken; kimini de bir kurban olarak acınacak 
duruma getirir. Bu bağlamda, romanın kadın kahramanlarından Hacer ile Nazan 
arasında doğan çatışmanın, birini cadı, diğerini de mağdur yaptığı söylenebilir. 
Nazan’ın yerini alan bar kadını Jale ise kötücül kadın imgesinin tipik örneklerinden 
biridir. Bu çalışmada, feminist edebiyat eleştirisinde, “melek” ve “canavar” adı 
verilen kadın tiplerinin romana yansıyan biçimi değerlendirilirken, bu imgelerin 
özellikleri ve kaynakları üzerinde durulmaya çalışılacaktır. El Kızı romanında yer 
alan kadınlar arasındaki çatışma ve kadının uğradığı şiddet, çeşitli kadın imge-
lerinden hareketle çözümlenmeye ve değerlendirmeye gayret edilirken; anlatı 
düzleminde ortaya çıkan kadın imgelerinin varoluş biçiminde toplumsal düzenin, 
genel yerleşik algıların oynadığı rol de göz ardı edilmemelidir. Kişilerin içinde 
yaşadıkları toplumla olan ilişkileri ve bu ilişkilerin ortaya çıkardığı duygu durumu 
üzerinde dikkatle durulmalıdır. Bu nedenle incelemede, feminist edebiyat eleşti-
risinden yararlanılmakla birlikte, roman kişilerinin ruhsal yapısını merkeze alarak 
eseri çözmeye çalışan araştırmalarda kullanılan psikanalitik eleştiri kuramından 
da yararlanılacak ve böylece kurmaca kişilerin ruhsal yapısı aydınlatılacaktır. 
Sonuçta kadının yazgısını belirleyen genel toplumsal söylemin olumsuz tarafları 
ve bu yapıyı kendi lehine çevirenlerin ya da düzene uyarak bozulan kadının ve 
erkeğin sergiledikleri olumsuz davranışların neticeleri değerlendirilebilecek ve 
olay örgüsünde yer alan maceranın psikolojik tarafı açığa çıkarılacaktır. Kadının, 
kaderini bireysel iradesiyle şekillendirebileceği inancını ortadan kaldıran eser-
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de, kadının kadersizliği, yaşadığı mağduriyet, roman türünün imkânları içinde 
sorgulanmaktadır. Kurmaca evrende, masum olarak başladığı hayata mağdur 
olarak devam eden Nazan’ın trajedisi kadar, zalim olan Hacer Hanım’ın da acı 
ve şiddetle örülü hikâyesi anlatılmaya, okunmaya ve/veya incelenmeye değerdir. 
Geleneksel algıların ve erkek egemen anlayışın biçim verdiği hayat içinde ayakta 
kalmaya çalışanlar birer canavara dönüşürken, düzenle baş edemeyenler, tutun-
mayı başaramayarak ezilirler. Duygularına, düşüncelerine, arzu ve isteklerine hiç 
önem verilmeyen bu kadınlar, silinerek yok olurlar. Kadının, şiddete uğrayarak 
dramatik bir hayatı yaşamaya mahkûm olmasını roman yoluyla dile getiren 
anlatıdan, kadının kötü kaderini değiştirme noktasında bir bilinç değişikliğinin 
gerekli olduğu sonucu çıkarılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kadına yönelik Şiddet, Zalim, Mazlum, Orhan Kemal 
ve El Kızı 
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THE TRAGİC STORY OF WOMEN İN  
EL KIZI BY ORHAN KEMAL

Socialist realist art and literature is one of the major figures of the Orhan 
Kemal, in their own words; the reasons for the order to warn people, and show 
the change has not only to show the effort to fix the broken pattern to ensure 
that the author. In this regard, the humiliations novels, heroes, gives the place 
exposed to violence. The protagonists of the novel is the first victim of the 
women among the ranks. All right people, Orhan Kemal’s novels, it is possible 
to come across instances of violence applied by human beings. However, taking 
all of his works in this respect to examine the limits of this declaration. to do 
this, in this study, the El Kızı was selected as the subject of the review. The 
novel discusses the tragic story of a family and the lives of the women destined 
unfolds. For the purposes of the individuals self-interest and they each other 
cruel events series, reached point of conflict between women is scary. Starting 
with the body of a woman has struck the coast events, flashbacks. Narrative 
is one of the people, in poverty raising Hacer contacts his son thanks to at 
ease. She degenerated, jealous and scheming woman. Her son after marriage, 
want to protect the power of the house. The type of woman as the negative 
and rejected the novel Hacer, forward. It determines the fate of the bride’s 
evil. The presence of this man in the novel, is based on the conflict. Hacer’s 
pain has referred to her evil. Later in the narrative, in the form of disasters 
that were suffering from life around Nazan. Sharing the same fate as a victim, 
women, Nazan, as will you. It is a violation of the entity field. Detached house, 
children, wife bogged down. The novel, on the one hand, people are shaped 
by relationships with the community they live in, reflects the general attitude 
and chitchat. On the one hand, the traditional family structure of conflicts; the 
bride and mother-in-law, mother and son, husband and wife, and the relati-
onships between these relationships exhibit dramatic results. Broken layout in 
women, abuse and because of financial reasons, or to protect the interests 



11

of either subtly or were struggling to fall. Women, out of the community are 
discarded, and the power to change the bad fate. Therefore, in the novel, 
describes the subject, not the object of the woman’s drama. Orhan Kemal, re-
counting his adventure, dramatic woman of different women’s image. Women, 
innocent and pure evil began at the end of his adventures, evil, fallen women, 
transformed. Others must kept alive their life is soulless, callous and ruthless 
tyrant makes. Others must also optimizes pitiful as a sacrifice. In this context, 
the conflict arising between the novel’s heroines Nazan with Hacer, one of the 
witches, and the other can be said that the victim. Jale is a typical example 
of the image of evil women, Nazan takes place. In this study, feminist literary 
criticism, “angel” and “monster” reflected in the form of the novel focuses on 
a woman named types. Focused more on the features and resources of these 
images will be studied. In the novel, the conflict between the women and the 
violence suffered by women, images of various women’s movement will be 
solved. Existence in the form of images of women should not ignore the role 
of the social order. Relationships with people who live in the community and 
on the emotional state of these relations must be planned carefully posed. For 
this reason, examination, trying to figure out a work of fiction based on the 
structure of mental entities in the theory of psychoanalytic criticism might be 
used. Illuminated so that the spiritual nature of people. Ultimately determine 
the fate of women advocating negative aspects of the general social discour-
se. Women’s negative behavior deteriorated be settled within the system. In 
this way, the storyline will reveal the psychological side of the adventure.The 
events in the book, the woman’s faith shape the fate of the individual will, is 
eliminated. In the novel, the victimization of women, the possibilities of the 
novel genre in question. Fictional world, as the tragedy of the innocent and 
the victim Nazan, suffer cruel story of Hacer explained, reading, and worth 
studying. Discourse is dominated by the male-dominated social structure. Such 
is life in the degenerate left standing, while others are oppressed. In the novel, 
women suffered violence, and are subject to be condemned to live a life that 
dramatic. After all, the poor woman reached the conclusion it is necessary to 
change the fate of a change in consciousness. 

Keywords: Violence Against Women, Cruel and Aggrieved, Orhan Kemal 
and El Kızı 
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FENOMENAL KADIN NUMENAL ERKEK

 
Mehmet Fatih DOĞRUCAN

Moderniteye kadar bilinen çağların tamamı kadın kavramına bir sır perdesi 
arkasından sorgulayıcılık ve sıfatlandırma çabası ile yaklaşmıştır. Çoğu zaman 
kadın kavramı bütün dişil özellikleri ile beraber mitik ve metafizik tasavvur 
alemini süslemiştir. Diğer yandan kadın kavramının içerisinde açığa çıkmaması 
gereken sırlar yaklaşımı fiziki manada kadın üzerinde baskı oluşturmuş ve kadın 
çağlar boyu sadece bir isim gibi, hukuki, mülki gibi somut olan her şeyden soyut 
tutulmuştur. Erkek ise fiziki dünya realitesi sebebiyle somut olarak görünüşe 
gelmiştir. Halbuki modernite ile beraber artan oranda kadın kavramının somut-
laştığını ve dahi görünüşe geldiğini görmekteyiz. Erkek ise daha görünmeyen 
alanlara hapsolmaya başlamış durumdadır. Bir zamanların gravürleri, freskleri 
incelendiğinde resmedilen kadına yüklenen dolaylı veya dolayımlı anlatımlar 
günümüzde ister medya yollu, ister sanatsal çalışmalar, olsun doğrudan anla-
tım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bildiri, bir zamanlar fenomenal hakimiyeti 
tartışmasız olan erkeğin numenal alana çekilişinin ve kadın karşısındaki kavram-
sal mağlubiyetinin incelemesidir. Çünkü bir zamanlar görünüşe geldiği hali ile 
üretim-tüketim araçlarının biricik belirleyicisi ve aracı olan erkek, önce araçsallık 
ilişkisini kaybetmiş ardından belirleyicilik vasfını kaybetmeye başlamıştır. Kim bilir 
belki de kapitalizmin rekabet ve tüketicilik vasfının örgütlenmesinde, kadının 
rekabet ve tüketim kriterleri artık yeterince belirli olmaya başlamıştır. Bildirimiz 
Fiziki-Ahlaki manada görünüşe gelen kadın ve görünüşten uzaklaşan erkek 
kavramının yarattığı sosyal bilimsel düzlemi özellikle görsel bilimler ve sanatlar 
üzerinden incelemeyi hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Ekek, Fenomenal, Nomenal, Medya, Sanat 
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PHENOMENAL WOMAN NOUMENAL MAN 

All ages known until modernity approached women with the effort of inter-
rogating and characterizing behind a veil of mystery. Most of the time, notion 
of woman decorated mythic and metaphysic envisagement environment with 
its all female features. On the other hand, the approach of mysteries in the 
notion of woman that should not be revealed has created a pressure on woman 
and women had isolated from everything tangible such as legal, civil just like a 
name. Man had appeared as a tangible being due to its physical world reality. 
However, we see that woman become more tangible proportionally increasing 
with modernity and appeared as a genius. Man has started imprisoned invisible 
areas. When old gravures, frescos are examined, indirect or mediated descripti-
ons on the woman figure appear today as direct description through either the 
press or artefacts. This declaration is the analysis of man whose phenomenal 
dominancy was unarguable once upon a time has withdrawn to noumenal area 
and man’s conceptual defeat against woman. Because, the man, once the sole 
determinant of production-consumption tools has initially lost instrumentalism 
relation and then started losing determinant feature. For all I know, woman’s 
competition and consumption criteria started becoming apparent enough in 
organizing competition and consumption feature of capitalism. Our declaration 
aims to analyze social scientific platform particularly through visual arts and 
sciences created by the man notion getting apart from appearance and woman 
appeared in the Physical-Moral aspects. 

Keywords: Woman, Men, Fenomenal, Nomenal, Art 



14

KADINA YÖNELİK ŞİDDET DAVRANIŞLARININ  
DEĞERLENDİRİLMESİ : KIRKLARELİ ÖRNEĞİ 

 
Aygül YANIK, 

Zeynep HANBABA, 
Sevinç SOYGÜR, 

Büşra AYALTI, 
Meral DOĞAN

Amaç: Tüm dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddet toplumsal bir 
sorun olarak kabul edilmekte ve her geçen gün önemi artmaktadır. Her ülke 
kadına şiddetin önlenmesi için kendi içinde sivil toplum kuruluşları, adli ma-
kamlar, emniyet birimleri, devletin ilgili kurumları ve vatandaşları ile beraber 
çalışmaktadırlar. Bu araştırmada kadınların şiddete maruz kalma durumlarını, 
uygulanan şiddet türlerini, bireylerin kadına yönelik şiddet davranışlarını ve şid-
dete maruz kalma üzerine sosyo- demografik özelliklerin etkisini değerlendirmeyi 
amaçladık. Yöntemler: Araştırma 1-30 Kasım 2012 tarihinde, yüzyüze anket 
yöntemi ile yapıldı. Anket, mevcut araştırmalardan yararlanılarak araştırmacılar 
tarafından hazırlandı. Evren, Kırklareli merkezinde yaşayan bireylerden oluştu. 
Anket kolayda örnekleme yöntemiyle, yanıtlamayı kabul eden bireylere uygulandı 
ve eksiksiz yanıtlanan 900 anket değerlendirmeye alındı. Anket iki bölümden 
oluşmakta olup, birinci bölümde sosyo-demografik özelliklerin yer aldığı 6 soru, 
ikinci bölümde kadına şiddete yönelik 20 soru yer aldı. Verilerin analizinde SPSS 
15.0 istatistik paket programı kullanıldı. Veriler Ki-Kare ve Fisher’s Exact Test 
ile test edildi. Yanılma olasılığı α=0.05 seçildi. Araştırma tanımlayıcı niteliktedir. 
Bulgular: Araştırmaya katılanların %80.7’nin kadın, %19.3’nün erkek; %35.1’nin 
18-28, %28.2’nin 29-39, %23.2’nin 40-50 yaşında; %39.3’nün ev hanımı ve 
işsiz, %17’nin işçi, %31.3’nün bir meslek alanında çalıştığı, %12’nin öğrenci 
olduğu; %7’nin okuma yazma bilmediği, %36.1’nin ilköğretim, 20.9’nun lise ve 
dengi okul, %36’nın önlisans ve üstü eğitim aldığı; %69.4’nün evli, %25.7’nin 
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bekar ve %4.9’nun boşanmış olduğu belirlendi. Katılımcıların %43.4’nün en az 
bir şiddet türüne maruz kaldığı ve %56.6’nın şiddete maruz kalmadığı tespit 
edildi. Yine katılımcıların %18.4’nün fiziksel, %13’nün duygusal, %2.9’nun cinsel, 
%30.2’nin sözel ve %8.9’nun ekonomik şiddete maruz kaldığı bulundu. Şiddet 
karşısında %22’nin sustuğu, %8.2’nin evden ayrıldığı, %16.6’dan özür dilendiği, 
%2.9’nun karakola gittiği belirlendi. Katılımcıların sadece %9’nun kadına şiddet 
konusunda ders aldığı, %12.8’nin seminer-konferansa katıldığı, %42’nin daha 
fazla bilgiye ihtiyacı olduğu görüldü. Yine katılımcıların %78.1’nin şiddet gören 
bir kadınla karşılaştığı, %81.1’nin şiddete yeterli müdahalenin olmadığını ifade 
ettiği ve %84.9’nun şiddeti sağlık sorunu olarak gördüğü tespit edildi. Ayrıca 
katılımcıların şiddet gören bir kadınla karşılaştığında %4’nün “Hiçbirşey yokmuş 
gibi davrandım/davranırım/ortamdan uzaklastım”, %18.2’nin “Kadını incitmeden 
nasıl konusacağımı bilemedim”, %19.7’nin “Hemen gerekli yerlere bildirimimi 
yaptım/yaparım”, %4.1’nin “Bu aile içi özel bir sorundur, saglık personelinin sorunu 
degildir”, %52’nin “Onunla konustum ve gerekli yerlere basvurması konusunda 
yönlendirdim” şeklinde davrandığı belirlendi. Katılımcıların kadına şiddet uygulanıp 
uygulanmadığının %78.6’nın her zaman, %11’nin bazen sorulması gerektiğini 
düşündüğü, %13.3’nün her zaman ve %39.22’nin bazen kadında suç olduğunu, 
%80.9’nun şiddete uğrayan kadının ruh sağlığının bozuk olduğunu, %90.8’nin 
kimsenin şiddet uygulama hakkı olmadığını, %85.2’nin çocuğun şiddeti ailede 
öğrendiğini, %73’nün şiddetin öğrenilmiş bir davranış olduğunu, %46.7’nin 
şiddet karşısında kadının ses çıkaramayacağını düşündüğü, %73.6’nın ekonomik 
yetersizliğin şiddete yönelteceğini, %64’nün kadında morluk, şişlik, çürük varsa 
istismarı düşündüğü, %35’nin gözgöze iletişimden kaçınan kadında istismarı 
her zaman ve %28.2’nin bazen düşündüğü, %35.4’nün psikolojik yakınmaları 
olan kadında istimarı her zaman ve %44.7’nin de bazen düşündüğü bulundu. 
Şiddete maruz kalma ile cinsiyet, yaş, meslek, çalıştıkları yer, eğitim ve medeni 
durum arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulundu. Cinsiyetlerine 
göre kadınların %90.3’nün, erkeklerin ise %9.7’ nin şiddete maruz kaldığı ve 
kadınların daha fazla şiddete maruz kaldığı belirlendi. Yaş gruplarına göre, 18-28 
yaş grubunun %37.2’nin, 29-39 yaş grubunun %40.9’nun, 40-50 yaş grubunun 
%50.2’nin, 51-61 yaş grubunun %50.6’nın, 62 ve üstü yaş grubunun %61.8’nın 
şiddete maruz kaldığı tespit edildi. 40-50, 51-61, 62 ve üstü yaş grubundakiler 
18-28 grubundakilerden, 40-50, 62 ve üstü yaş grubundakiler 29-39 grubunda-
kilerden daha fazla şiddete maruz kamaktadır. Mesleklerine göre, ev hanımları 
ile işsizlerin %57.1’nin, işçilerin %39.6’nun, sekreterlerin %50’nin, iş sahipleri-
nin %35’nin, hemşirelerin %36.4’nün, öğretmenlerin %25.9’nun, memurların 
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%41.2’nin, öğrencilerin %23.9’nun ve diğer çalışanların %38.1’nin şiddete maruz 
kaldığı belirlendi. Ev hanımları ile işsizlerin işçiler, esnaf-iş sahibleri, öğretmenler, 
öğrenciler, diğer çalışanlardan (mühendis, mimar, avukat, doktor) şiddete maruz 
kalma oranları daha yüksektir. İşçilerin öğrencilerden, sekreterlerin öğretmenlerden 
ve öğrencilerden, memurların ve diğer çalışanların (mühendis, mimar, avukat, 
doktor) öğrencilerden şiddete maruz kalma oranları daha yüksektir. Çalışma 
yerine göre, çalışmayanların %48.4’nün, Belediye’de çalışanların %35.9’nun, 
Hastanede çalışanların %44.3’nün, okulda çalışanların %27.9’nun, diğer yer-
lerde çalışanların %38.2’nin şiddete maruz kaldığı ve üniversitede çalışanların 
ise şiddete maruz kalmadığı belirlendi. Çalışmayanlar, üniversitede, okulda, 
diğer yerlerde çalışanlardan daha fazla şiddete maruz kalmaktadır. Belediye’de 
ve Hastane’de çalışanlar üniversitede çalışanlardan daha fazla şiddete maruz 
kalmaktadır. Eğitimlerine göre, okuma yazma bilmeyenlerin %77.8’nin, ilköğre-
tim mezunlarının %51.1’nin, lise ve dengi okul mezunlarının %41’nin, önlisans 
mezunlarının %35.1’nin, lisans mezunlarının %29.3’nun, yüksek lisans ve üstü 
mezunların %15.8’nin şiddete maruz kaldığı belirlendi.Okuma yazma bilmeyen-
lerin şiddete maruz kalma oranları ilkögretim, lise ve dengi okul, önlisans, lisans, 
yüksek lisans ve üstü mezunlarından daha fazladır. İlkögretim mezunlarının 
şiddete maruz kalma oranları lise ve dengi okul, önlisans, lisans, yüksek lisans 
ve üstü mezunlarından daha fazladır. Lise ve dengi okul mezunlarının şiddete 
maruz kalma oranları lisans, yüksek lisans ve üstü mezunlarından daha fazladır. 
Eğitim düzeyi yükseldikçe şiddete maruz kalma azalmaktadır, diyebiliriz. Medeni 
durumlarına göre evlilerin %45’nin, bekarların %32.9’nun ve boşanmışların 
%77.3’nün şiddete maruz kalmadığı belirlendi. Evliler bekarlara göre daha fazla 
şiddete maruz kalmaktadır. Boşananların şiddete maruz kalma oranları evlilere ve 
bekarlara göre daha fazladır. Sonuç: Araştırmanın, kamu yöneticilerinin kadına 
yönelik şiddet konusundaki kararlarına ve yasal düzenlemelerine destek olacağı, 
şiddetin baştan engellemesine katkı sağlayacağı tahmin edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadınlara Karşı Şiddet, Kadın, Şiddet 
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EVALUATION OF VIOLENT BEHAVIOR AGAINST WOMEN:  
THE KIRKLARELI EXAMPLE

Aim: Violence against women is accepted as a societal problem both nati-
onwide and internationally and becomes more important with each passing day. 
Generally, violence against women involves individual or collective acts, which 
causes psychological or physiological damage, injuries, physical disabilities, and 
even death in women. In this study, we aimed to evaluate violent behaviors 
against women and to evaluate the effects of demographic characteristics on 
violence exposure. Method: The study was conducted during November 1st 
- 30th, 2012 using the face-to-face questionnaire method. The questionnaire 
was prepared by the researchers in the light of previous studies. The universe 
included people living in central Kirklareli. The questionnaire was administered 
to people who agreed to answer it and were chosen with the conveniency 
sampling method. A total of 900 questionnaires which were answered comp-
letely was evaluated. The questionnaire included 6 questions about demog-
raphic characteristics and 20 questions about violence against women. Data 
was analyzed with the SPSS 15.0 statistical package program using frequency, 
chi-square, and Fisher’s Exact Test. Error probability was accepted as α=0.05. 
This is a descriptive study. Results: Among the participants, it was determined 
that 80.7% were female, 19.3% were male; 35.1% were aged between 18-28, 
28.2% were aged between 29-39, 23.2% were aged between 40-50; 39.3% 
were housewives and unemployed, 17% were workers, 31.3% had an occu-
pation, 12% were students; 7% were illiterate, 36.1% graduated from primary 
school, 20.9% graduated from high schools and equivalents, 36% had a 2-year 
degree and above; 69.4% were married, 25.7% were single, and 4.9% were 
divorced. It was found that 43.4% of the participants was exposed to at least 
one type of violence. It was determined that 18.4% of the participants was 
exposed to physical, 13% emotional, 2.9% sexual, 30.2% verbal, and 8.9% 
economic violence. It was observed that 22% of the participants kept silent 
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against violence, 8.2% left their homes, 16.6% were apologized to, and 2.9% 
went to the police station. In addition, it was found that only 9% of the parti-
cipants received training on violence against women, 12.8% participated in a 
seminar-conference, and 42% needed more information. It was also determi-
ned that 78.1% of the participants came across a women who was exposed 
to violence, 81.1% stated that violence received insufficient intervention, and 
84.9% regarded violence as a health problem. It was observed that 4% of the 
participants “acted as if nothing was wrong/left the scene” when they came 
across a women who was exposed to violence, 18.2% “did not how to speak 
without hurting the woman”, 19.7% “immediately reported to the authorities” 
“, 4.1% stated that it was a “family matter, not the health personel’s problem”, 
52% “spoke to the women and referred her to relevant institutions”. It was 
found that 78.6% of the participants thought that women should always be 
asked if they are exposed to violence or not, 11% thought that women should 
occasionally be asked if they are exposed to violence; 13.3% thought that 
women are always guilty and 39.22% thought that women were occasionally 
guilty, 80.9% thought that women exposed to violence have deteriorated mental 
health, 90.8% thought that nobody has the right to perform violence, 85.2% 
thought that children learn acting violently within the family, 73% regarded 
violence as a learned behavior, 46.7% thought that women would keep silent 
against violence, 73.6% thought that economic shortcomings would lead to 
violence, 64% considered presence of abuse if the woman has bruises, swelling, 
and brittle skin, 35% always and 28.2% sometimes considered presence of 
abuse if the woman avoided eye contact, 35.4% always and 44.7% sometimes 
considered presence of abuse if the woman had psychological complaints. There 
were significant differences in exposure to violence according to gender, age, 
occupation, place of employment, education, and marital status. According to 
gender, 90.3% of women and 9.7% of men are exposed to violence. According 
to age groups, 37.2% of the group aged between 18-28, 40.9% of the group 
aged between 29-39, 50.2% of the group aged between 40-50, 50.6% of the 
group aged between 51-61, and 61.8% of the group aged 62 and above was 
exposed to violence. Participants in the groups aged between 40-50, 51-61, 
62 and above were more frequently exposed to violence compared to those 
aged between 18-28; whereas participants in the groups aged between 40-50, 
62 and above were more frequently exposed to violence compared to those 
aged between 29-39. According to occupation, 57.1% of the house wives and 
unemployed participants, 39.6% of the workers, 50% of the secretaries, 35% 
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of the business owners, 36.4% of the nurses, 25.9% of the teachers, 41.2% of 
the civil servants, 23.9% of the students, and 38.1% of other employees were 
exposed to violence. The rate of violence exposure is higher among house wives 
and unemployed participants compared to workers, business owners, teachers, 
students, and other employees (engineers, architects, lawyers, doctors). The 
rate of violence exposure is higher among workers compared to students. The 
rate of violence exposure is higher among secretaries compared to teachers and 
students. The rate of violence exposure is higher among civil servants and other 
employees compared to students. According to the place of employment, 48.4% 
of the unemployed participants, 35.9% of the municipality employees, 44.3% 
of hospital employees, 27.9% of school employees, and 38.2% of employees 
working at other settings were exposed to violence; whereas university emp-
loyees were not exposed to violence. Unemployed partiicpants are exposed to 
higher rates to violence compared to university, school employees and workers 
at other settings. Municipality and hospital employees are exposed to more 
violenve than university employees. According to educational level, 77.8% of 
the illiterate participants, 51.1% of the primary school graduates, 41% of the 
high school and equivalent graduates, 35.1% of the 2-year degree graduates, 
29.3% of the 4-year degree graduates, and 15.8% of the Master’s degree or 
above graduates were exposed to violence. The rate of violence exposure is 
higher among illiterate participants compated to primary school, high school or 
equivalent, 2-year and 4-year degree, and Master’s degree or above graduates. 
Exposure to violence rates decrease as educational level increases. According to 
martal status, 45% of married participants, 32.9% of single participants, and 
77.3% of divorces participants were exposed to violence. The rate of violence 
exposure is higher among married people compared to single ones. The rate of 
violence exposure is higher among divorces people compared to married and 
single people. Conclusion: We presume that the present study would support 
governmental managers in means of decisions and legal regulations related 
to violence against women and would also contribute to preventing violence 
before happening. 

Keywords: Violence Against Women, Woman, Violence 
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ŞİDDETE TANIK OLAN ÇOCUKLARIN  
PSİKO-SOSYAL ÖZELLİKLERİ 

 
Vahdi ÇOBAN

Özet: Toplumbilimlerin de aile kurumu toplumun temeli ve en küçük ya-
pıtaşıdır. Tarih boyunca aile kurumu önemini her zaman korumuş ve bu önem 
günümüzde giderek artmıştır. Bireyler var olan temel ihtiyaçlarını büyük ölçüde 
aile kurumunda gideririler. Bu gereksinimler biyolojik, psikolojik, sosyal olarak 
sıralanabilir. Ülkemizde aile düzeninde çok önemli değişiklikler olmuştur. Geçmişte 
var olan ataerkil ve geniş aile yapısı giderek yerini çekirdek aile düzenine bırak-
mıştır. Çekirdek aileler ise yerini tek ebeveynli aile yaşamına bırakmaya başlamıştır. 
Dolayısı ile Türkiye’nin aile yapısında geniş ve kapsamlı bir değişim yaşanmaktadır. 
Bununla birlikte yinede kendine özgü yönleri olan bir ailedir(Tezcan2006). Ailenin 
geçiş süreci bazen sıkıntılı ve problemli olabilir. Aile üyeleri de bu değişimden 
ciddi olarak etkilenebilirler. Aile sistemi bu değişimi çözümleyemezse aile içi kriz 
oluşabilir. Bu süreç kadınlar ve çocuklar için daha riskli olabilir. Çocuk ve kadın 
için aile içi şiddete maruz kalabilir. Aile içi şiddet çocuğa ağır ruhsal hasarlar 
verebilir. Şiddetten etkilenen çocuğun kısa ve uzun vadeli psiko-sosyal sıkıntıla-
rından bazıları şunlardır. Çocuğun özdeşim ihtiyacı ve rol model beklentileri ağır 
yaralar alır. Şiddete tanık olan çocuklarda otokontrol sıkıntısı baş gösterebilir. 
Sürekli kaos ortamındaki çocuk ruhsal olarak desteklenmezse korku ve kaygı 
yaşayabilir. Korku ve kaygı yaşayan çocuklar mutsuz olabilirler. Çocuk anormal 
psiko-sosyal gelişim gösterebilir, örselenme, çökkünlük ve suçluluk duygusu ya-
şayabilir. Çocukta güvensizlik duygusu, düşük benlik algısı, kararsızlık, pısırıklık, 
kendine güvensizlik, problem çözmede zorluk, sürekli kendini suçlama, doğru 
hedefler belirleyememe gibi olumsuz davranışlar görülebilir. Şiddetin yer aldığı 
ailelerde yetişen çocuklar, toplumda şiddeti uygulayan ya da özgüvenden yok-
sun, kendini ifade edemeyen, uyuşturucu bağımlısı bireyler olarak yer alabilirler.
(Yurdakök,2008) Şiddete tanık olan çocuklara ruhsal sağaltım yapılmalıdır. Aksi 
takdirde şiddete tanık olan çocuklar içedönük davranışlar ile saldırgan bir ruh 
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hali sergileyebilirler. Bütün bu nedenlerle, şiddet çok boyutlu olarak ele alınıp 
incelenmesi gereken bir konudur.(Gökler Danışman,2011). 

Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, psiko-sosyal, çocuk, travma 
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PSYCHO-SOCIAL CHARACTERISTICS  
CHILDREN WITH VIOLENCE IN WITNES 

Summary: Sociology of the family institution is the cornerstone of the fo-
undation of society, and the smallest. Maintained at all times throughout history 
and this emphasis on the importance of the family institution has been increasing 
nowadays. The basic needs of individuals who have a family institution, I fix a 
large extent. These requirements are biological, psychological, social, listed as. 
Order in our country, the family has been very significant changes. In the past, 
the existing order of the patriarchal nuclear family and the extended family 
structure is increasingly being replaced. Replaced by a single -parent family life 
is being replaced by nuclear families. Thus, Turkey has been changing family 
structure, a broad and comprehensive. However, that still unique aspects of 
a family ( Tezcan2006 ) . Sometimes be troublesome and problematic family 
transition. Family members are not severely affected by this change. This change 
in the family system may resolve the crisis in the family. This process can be 
more risky for women and children. Women and children exposed to domestic 
violence. Domestic violence can damage the child severe mental. Children af-
fected by violence in some of the short-and long -term psycho-social troubles. 
Identification requirements and expectations of your role model is severe wounds. 
Shortage of self-control in children who have witnessed violence may lie ahead. 
Continuous chaos, fear and anxiety are not supported environment, children 
can live spiritually. Children living in fear and anxiety may be unhappy Show 
abnormal psycho- social development of children, abuse, depression and guilt 
live. Child a sense of insecurity , low self- perception , indecision , pusillanimity 
, self- confidence , problem solving difficulties , continuous self-blame, such as 
difficulty determining the right targets negative behavior. Children who grow up 
in families where violence, the perpetrator of violence in society, or deprived of 
Self-confident, self-expression that can not, as individuals, can take part in a 
drug addict . ( Yurdakök , 2008) Psychological treatment for children who have 
witnessed violence should be made. Otherwise, we found that children who 
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witness violence may exhibit behavior and violent mood swings. For all these 
reasons, violence is an issue to be examined is taken as a multi-dimensional. 
(Gökler Danışman , 2011). 

Keywords: domestic violence, psycho-social, children, trauma 
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ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ AİLE TERAPİ YAKLAŞIMI

 
Fatih KILIÇARSLAN

Ülkemiz ’de son yıllarda kadına yönelik şiddet hızla artış eğiliminde olduğu 
gözlemlenmektedir. Kadına Cinayetleri Durduracağız Platformu, 2012 ye ait 
yayınladığı rapora göre ilk altı ayda 92 kadın erkekler tarafından öldürüldüğünü 
belirlemiştir. Kadına yönelik şiddetin önlemesinde kadın, aile sistemi içinde ela 
alınmalıdır. Kadının kişisel, duygusal ve sosyal gelişimini destekleyici rehberlik, 
danışmanlık ve terapi hizmetlerine yer verilmelidir. Böylece kadının, aile ve top-
lumsal yaşam içinde gelişimi desteklenir. Aile terapisinin amacı, özel bir grup 
oluşturan aile üyelerinin, her birinin ruhsal sağlıklarını düzenlemek ve heyecansal 
bozukluklarını iyileştirmek ve aile sisteminin işlerliğini sağlamaktır. Ülkemizde 
aile terapisi uygulamaları gelişmekte olup, ailenin tedavi sürecine katılmasıy-
la uygulanan tedavi uygulamalarında verimlilik artmaktadır. Uygulamada aile 
yaşam evrelerinde meydana gelen değişim terapistlerle birlikte ele alınarak, 
aile terapisiyle çiftlere kriz yönetim becerileri geliştirilir, iç görü ve farkındalık 
kazandırılır. Aile Terapi uygulamasıyla çiftlerin uygun davranışlar belirlemesi, iç 
görü ve farkındalık’larının arttırılması, eşlerin tedavi sürece katılımını sağlayarak 
ailenin tedavi gücü harekete geçirilir. Kadına Şiddetin önlenmesinde ailelere, her 
yaşam evrelerinde eğitim, danışmalık ve terapi hizmetlerine önem verilmeli, aile 
kurumunu oluşturan üyeler desteklenmelidir. Aile danışma ve toplum merkezleri 
yaygınlaştırılmalıdır. Giriş: Ülkemiz ’de son yıllarda kadına yönelik şiddet hızla artış 
eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir. Kadına Cinayetleri Durduracağız Platformu, 
2012 ye ait yayınladığı rapora göre ilk altı ayda 92 kadın erkekler tarafından 
öldürüldüğü belirlemiştir. Rapora göre öldürülen kadınların 29′u boşanma, ay-
rılma, reddetme ve kıskançlık gibi sebeplerle öldürülürken 11′i işsizlik ve krizin 
tetiklemesiyle 8′i intihar veya intihar süsü verilerek 6′sı çocuğunu veya başka 
bir kadını korumak istediği için 3′ü aile meclisi kararıyla 2′si cinsiyet kimliği, 22si 
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tecavüz sonrası öldürüldü. 2012 Eylül ayı itibariyle fiziksel ve duygusal şiddete 
uğrayan 5 bin 9 kadın İstanbul Barosu kadın hakları merkezine başvurduğu 
açıklanmıştır. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC), ILO, Birleşmiş 
Milletler (BM), Avrupa Konseyi ve Dünya Sağlık Örgütü verilerinden derlediği 
”Kadına Karşı Şiddetin Gerçekleri Raporu”na göre, dünyada her üç kadından 
birinin, yaşamları boyunca en az bir kez fiziksel ya da cinsel saldırıya maruz 
kaldığı tahmin ediliyor. Amaç: Kadına yönelik şiddetin önlemesinde kadını aile 
sistemi içinde ela alarak kişisel, duygusal ve sosyal gelişimini destekleyici rehberlik, 
danışmanlık ve terapi hizmetlerine yer vermeli böylece kadının aile ve toplum-
sal yaşam içinde gelişimi desteklenmelidir. Aile terapisinin amacı, özel bir grup 
oluşturan aile üyelerinin, her birinin ruhsal sağlıklarını düzenlemek ve heyecansal 
bozukluklarını iyileştirmek ve aile sisteminin işlerliğini sağlamaktır. Yöntem: Aile 
tedavisi, aile gruplarının tedavisidir. Tedavi ailelerin işleyiş biçimi, aile üyelerinin 
birbirleriyle ilişkilerini ve iletişimini ele alır. Aile tedavileri yaklaşım biçimleri ve 
temel aldıkları noktaların neler olduğuna göre farklılıklar gösterir. “Aile terapisi” 
, terapistle birlikte anne, baba ve çocukların ve ailedeki diğer kişilerin katıldığı 
grupça yapılan bir psikoterapi yaklaşımıdır. Aile üyelerinden bir veya bir kaçının 
tutum ve davranışlarının aile düzenlerini, ilişkilerini, geçimini bozacak ölçülere 
vardığı durumlarda, danışma ve terapi amacı ile yapılmaktadır. “Aile terapisi” , 
terapistle birlikte anne, baba ve çocukların ve ailedeki diğer kişilerin katıldığı grupça 
yapılan bir psikoterapi yaklaşımıdır. Aile üyelerinden bir veya bir kaçının tutum 
ve davranışlarının aile düzenlerini, ilişkilerini, geçimini bozacak ölçülere vardığı 
durumlarda, danışma ve terapi amacı ile yapılmaktadır. Aile terapisi, kapsam ve 
niteliği bakımından grup terapisi ve çocuk terapisi gibi diğer modern psikoterapi 
dallarına göre, onlardan farklı bir yöntemdir. Ackerman (1958) “aile terapisi”ni, 
eşlerden her birinin belirli hatalarını kapsaması, ailenin doğal bir grup olarak, 
aile üyeleri ilişkileri ve sorumlulukları ile bir “sistem” oluşturması gibi nitelikler 
ile “bireysel terapiden ve rastlantısal olarak bireylerin bir araya getirildiği “grup 
terapisinden” farklı ve daha avantajlı yaklaşım olduğu belirtilmektedir. Kapsam: 
Ülkemizde aile terapisi uygulamaları gelişmekte olup, ailenin tedavi sürecine ka-
tılmasıyla uygulanan tedavi uygulamalarında verimlilik artmaktadır. Uygulamada 
aile yaşam evrelerinde meydana gelen değişim terapistlerle birlikte ele alınarak, 
aile terapisiyle çiftlere kriz yönetim becerileri geliştirmede iç görü ve farkındalık 
kazandırılır. Aile terapi süreçlerinde, aile içi ilişkilerde eşler arası iletişim kalıpları, 
eşlerin birbirlerine yaklaşımları terapistlerle birlikte değerlendirilir. Aile Terapi uy-
gulamasıyla, çiftlerin uygun davranışlar belirlemesi, iç görü ve farkındalık’larının 
arttırılması ve eşlerin tedavi sürece katılımını sağlayarak ailenin tedavi gücü 



26

harekete geçirilir. Kadına Şiddetin önlenmesinde ailelere, her yaşam evrelerinde 
eğitim, danışmalık ve terapi hizmetlerine önem verilmeli, aile kurumunu oluşturan 
üyeler desteklenmelidir. Aile danışma ve toplum merkezleri yaygınlaştırılmalıdır. 
Sonuç: Kadına Şiddetin önlenmesinde ailelere her yaşam evrelerinde eğitim, 
danışmalık ve terapi hizmetlerine önem verilmeli, aile kurumunu oluşturan üyeler 
desteklenmelidir. Aile danışma ve toplum merkezleri yaygınlaştırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Aile Terapisi, Şiddetin Önlen-
mesi 
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INTENSİTY OF FAMİLY THERAPY  
APPROACH TO PREVENTİON

Our country is in an upward trend in recent years that violence against 
women is seen quickly. Platform of Women Murders stop it, according to a 
recent report from the first six months of 2012 to the 92 women were killed 
by men determined.Violence Against Women in preventing women should be 
brown in the family system. Woman’s personal, emotional and social develop-
ment of the supporting guidance, counseling and treatment services should be 
included. Thus, the development of women in family and social life should be 
supported.The purpose of family therapy, make up a special group of family 
members, each with his own emotional disorders and improve mental health 
care system to organize and provide the functionality. Family therapy practice 
is developing in our country, the participation of the family in the treatment 
process increases the efficiency of treatment applications. Therapists practice 
by considering the changes in the family life cycle, family, couples therapy in 
developing insight and awareness of the crisis management skills are earned. 
Family Therapy application, you can determine the proper behavior of couples, 
farkındalık’larının increasing insight and participation in the process and treatment 
of spouses by providing the power of family therapy is fired. Families in the 
prevention of violence against women, all life stages of education, counseling 
and treatment services must be considered, that make up the institution of 
family members should be supported. Family counseling and community centers 
should be expanded. 

Keywords: Violence Against Women, Family Therapy, Prevention Of 
Violence 
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KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET KAVRAMI:  
NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 
Sinem SOMUNOĞLU

Kadına yönelik aile içi şiddet kavramı; kültürel, coğrafi, dini, toplumsal ve eko-
nomik açıdan sınır tanımamaktadır. İnsan ihlali olarak da kabul edilen bu kavram, 
tüm dünyada yaygın olarak görülmektedir. Kadına yönelik aile içi şiddet, kadının 
fiziksel, cinsel veya psikolojik yönden zarar görmesi ile sonuçlanan hareketler 
olarak tanımlanmakta ve temel amacı kadın üzerinde güç ve kontrol kurmak 
şeklinde açıklanmaktadır. Kadına yönelik aile içi şiddetin en belirgin örnekleri; 
dayak, küfür, aşağılama, azarlama, tecavüz vb. olarak sıralanmaktadır. Erkeklerin 
kadına şiddet uygulama nedenleri birbirinden farklılık göstermektedir. Bunlar; 
kıskançlık, kadın tarafından ev işi yapılmaması, yoksulluk, stres, işsizlik, duygusal 
karışıklıklar, güvensizlik, kültürel değişimler, hızlı kentleşme, göç, medyanın etkisi 
vb. şeklinde sıralanmaktadır. Buna rağmen kadınların hala bu tür bir yaşamı 
sürdürmeye devam ettikleri görülmektedir. Bunun nedenleri de çocuklar, düşük 
benlik saygısı, sığınma evlerinin yetersizliği, dini inanışlar, parasızlık, duygusal 
bağımlılık, eşin değişeceğine inanma, yasal düzenlemelerin yetersizliği, değişik-
liklerden korkma, vb.dir. Kadınların aile içi şiddete uğramalarına neden olacak 
risk faktörleri bilindiğinde, önlem alınması ve programlar geliştirilmesi mümkün 
olabilecektir. Aile içi şiddete yönelik farkındalığın geliştirilmesinin, yoksulluğun 
ve eğitimsizliğin azaltılmasının, sığınma evlerinin sayılarının artırılmasının, sosyal 
desteğin yükseltilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet 
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THE CONCEPT OF FAMILY VIOLENCE AGAINST  
WOMEN: CAUSES AND SOLUTIONS

The concept of family violence against women doesn’t interfere cultural, 
geographical, religious, social and economic point of view. This concept is also 
accepted as a violation of human, are common all over the world. The concept 
of family violence against women is defined as behaviors that cause women’s 
physical, sexual or psychological damages. The main objective of this is to 
establish power and control over the women. The most obvious examples of 
the family violence against women are listed as beatings, threats, humiliation, 
scolding, sexual assault. The reasons for men’s violence against women differ 
from each other. These are listed as jealously, not doing housework by women, 
poverty, stress, unemployment, emotional turmoil, luck of trust, cultural changes, 
rapid urbanization, immigration, the impact of media and etc. Despite this, it is 
seen that women still continue this kind of life style. These reasons are children, 
low self-esteem, lack of shelters, religious beliefs, poverty, emotional depen-
dency, to believe in her husband’s change, change, the lack of legal regulations, 
changes in the fear, and so on. When the reasons of the family violence against 
women are known, taking measures and improving programs will be possible. 
It is thought that developing awareness of family violence against women, the 
reduction of poverty and lack of education, increasing the number of shelters, 
the improvement of social support are useful. 

Keywords: Women, Violence, Family Violence Against Women 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN  
AİLE İÇİ ŞİDDETE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

 
Fatma TEZEL ŞAHİN, Arzu ÖZYÜREK

Şiddet, özünde insanın maddi ve manevi varlığına zarar veren her türlü 
davranıştır. Şiddet genel olarak fiziksel, duygusal ya da psikolojik şiddet, sözel, 
cinsel ve ekonomik şiddet olarak sınıflandırılmaktadır. Son yıllarda bu şiddet 
türlerine sosyal şiddetin de eklendiği görülmektedir. Ülkemizde ve dünyada, her 
geçen gün şiddetle ilgili ve özellikle aile içi şiddetle ilgili haberler artmaktadır. 
Bazı araştırmalar şiddet eylemlerinin kaynağı olarak sosyal ve kültürel değerlerin 
yoksunluğunu, bazı araştırmalar ise ekonomik yoksulluğu gösterse de şiddetin 
sebepleri sorgulandığında çok farklı durumlar dikkat çekmektedir. Özellikle aile 
içi şiddette çeşitli kültürel ve sosyal özellikler etkili olabilmektedir. Aile içi kadına 
yönelik şiddet de az ya da çok eğitimsizlik ekonomik sıkıntı, işsizlik gibi tüm aileyi 
doğrudan ilgilendiren nedenlerin etkisi altında olmasına rağmen belli bir nedene 
bağlanamamaktadır. Aile içi şiddet bireyde fiziksel, ruhsal sorunlara, üretkenlik 
kaybına, birey ve ailenin yaşam kalitesinin düşmesine, aile bütünlüğünün bozul-
masına, tedavi harcamalarının artmasına, aile ve toplum sağlığının bozulmasına 
neden olmaktadır. Çocuklukta aile içi şiddetin yaşanmasının ya da tanık olunmasının 
da, bireyin yetişkinlikte şiddet uygulamasında etken olduğu düşünülmektedir. 
Toplumda şiddetsiz bir kültür oluşturmada, şiddeti önleme, koruma, azaltma ve 
erken müdahalede, başta eğitim ve sağlık çalışanları olmak üzere tüm bireylere 
önemli görevler düşmektedir. Şiddetin önlenmesindeki ana amaç, risk altındaki 
ya da risk altında olma olasılığı olan bireylere ulaşmak ve onları koruyu etmenler 
adı verilen bazı yeterlik ve becerilerle donanımlı hale getirmektir. Yakın gelecekte 
aile kuracak olan ergen ve gençlerin konuyla ilgili bakışlarını değerlendirmenin, 
özellikle şiddeti önlemede atılacak adımlara rehberlik edeceği düşünülmektedir. 
Bu çalışmanın amacı, eğitim ve mühendislik fakültelerinde öğrenimlerine devam 



31

eden öğrencilerin aile içi şiddete bakış açılarını belirlemektir. Karabük Üniversitesi 
ve Gazi Üniversitesi mühendislik ve eğitim fakültelerinde öğrenimine devam eden 
öğrenciler araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Bu evrenden 204’ü Mühendislik 
Fakültesi, 384’ü Eğitim Fakültesi üçüncü ve dördüncü sınıfına devam eden 308’i 
kız ve 280’i erkek olmak üzere 588 öğrenci örneklem olarak alınmıştır. Verilerin 
toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “Aile İçi Şiddete Bakış Açısı” 
anketi kullanılmıştır. Anket kişisel bilgiler ve şiddete bakış açısını içeren toplam 
33 sorudan oluşmuştur. Anket hazırlanırken öncelikle gerekli literatür taraması 
yapılmıştır. Hazırlanan anket ile ilgili olarak altı alan uzmanının görüşü alınmış-
tır. Uzmanlardan gelen görüşler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmış 
ve ankete son şekli verilmiştir. Böylece anketin kapsam geçerliği sağlanmaya 
çalışılmıştır. Anketler öğrenciler sınıflarında ziyaret edilerek araştırmacılar tara-
fından dağıtılmış, doldurulan anketler aynı yolla geri toplanmıştır. Elde edilen 
veriler bilgisayar ortamına girilmiş, verilerin analizinde SPPS 16 programından 
yararlanılmıştır. Çalışmada, üniversite öğrencilerinin demografik özellikleri ile aile 
içi şiddete bakış açıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Verilerin yüzde ve frekans 
dağılımları çıkarılmış ve tablolaştırılmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin anlamlı olup 
olmadığını tespit etmek için Kay-Kare testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, 
öğrencilerin %54,1’i bireylerdeki şiddet eğiliminin nedenini aşırı stres, %12,6’sı 
ise aşağılanma olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Aile içi şiddete bakış açılarının 
sorulduğu soruda, öğrencilerin %66,5’i şiddetin nerede olursa olsun kabul edi-
lemeyeceğini, %24,3’ü şiddetin en çok olmaması gereken yerin aile olduğunu , 
%6,5’i aile içinde bazen şiddet olabileceğini, %2,7’si ise aile içinde şiddetin gizli 
kalması gerektiğini belirtmişlerdir. Aile içi şiddetin kimden kaynaklandığı sorul-
duğunda öğrencilerin %49,8’i erkeklerden, %25,2’si aile büyüklerinden, bunu 
sırasıyla kadınlar, mahalle baskısı ve çocuklardan kaynaklandığını düşündükleri 
bulunmuştur. Çalışmada, öğrencilerin %60,7’si çevrelerinde aile içi şiddete tanık 
olduklarını ve tanık olunan şiddetin ilk sırada sözel şiddet, ikinci sırada ise fiziksel 
şiddet olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum ise erkeğin kadına uyguladığı şiddet ve 
babanın çocuğa uyguladığı şiddettir. Öğrenciler, aile içinde en fazla sözel şiddet 
uygulandığı, aile kurumuna en fazla zarar veren şiddet türünün fiziksel şiddet 
olduğu, aile içi şiddete neden olan en önemli nedenin ise bireylerin şiddet eğilimli 
olmasından kaynaklandığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun, 
aile içi şiddetin önlenmesinde ilk sırada toplumun eğitimini, ikinci sırada ise evlilik 
öncesi bireylerin eğitiminin gerekli olduğu görüşünde oldukları bulunmuştur. Yapılan 
Kay-Kare sonucuna göre, öğrencilerin okudukları bölüm, sınıf ve cinsiyetlerine 
göre aile içi şiddete bakış açıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. 
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Çalışmadan elde edilen bilgiler literatür bilgileri ışığında tartışılmış ve araştırma 
sonuçlarına göre toplumda şiddetin, özellikle aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin 
yapılabilecekler konusunda öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Şiddete Bakış, Üniversite Örencileri. 
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THE VIEWS OF UNIVERSITY STUDENTS  
OVER VIOLENCE IN THE FAMILY 

Violence is regarded as every behaviour having harm on materialistic and 
spiritual existence of human being. It has been observed in recent years that 
social violence was added to the current types of violence. The news with 
regard to violence in general sense and violence in the family in particular, 
both in our country and in the world is on the increase. While some rese-
arches indicates the lack of social and cultural values as the source of violent 
activities, different other reasons come out in terms of the source of violence 
even though some others indicate economic shortages as the sources. There is 
not a certain reason for the violence against woman within family despite the 
fact that it is more or less under such effects as lack of education, economic 
troubles, unemployment that have a direct impact on the whole members of 
family. Violence in the family could lead to physical and mental problems, loss 
of productivity, decrease at individual’s family’s living quality, distortion on the 
unity of the family, an increase at the health spending and distortion of familial 
and social health. Experiencing and witnessing violence in the family is mostly 
regarded as an effective factor in the application violence by the individual at 
adulthood. All the individuals, the educational and health staff in particular, have 
significant roles in creating a culture without violence in a society, preventing 
violence, protecting it, decreasing it and in early intervention. The main idea 
in preventing violence is to reach individuals at risk or those likely to be in risk 
and to equip them with some compatibility and skills called protective factors. 
Evaluating the views of adolescents and the young aiming at establishing a 
family in recent time is thought to guide the steps in preventing violence in 
particular. The purpose of the current study was to determine the views of 
students attending to the faculties of education and engineering over violence 
in the family. The students attending to Karabük University and Gazi University, 
faculties of education and engineering comprised the population of the study. 
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Out of this population, 588 students, 308 girls and 280 boys attending to the 
third and fourth grades as 204 Faculty of Engineering students and 384 Faculty 
of Education students, were taken as sampling. The questionnaire of “The Point 
of View for the Violence in the Family” that was developed by the researchers 
was used to collect the data. The questionnaire was made up of 33 items inclu-
ding personal information and the point of view for violence. In the preparation 
period of the questionnaire, the literature was scanned. Six field experts were 
consulted for their ideas about the questionnaire prepared. Depending on the 
views of the experts, necessary changes were made and the questionnaire 
was finalized. In that way, the content validity of the questionnaire was tried 
to be obtained. The questionnaire forms were handed out by the researchers 
by visiting the classes and the forms filled in were collected back at the same 
method. The data obtained was computerized and analysed with SPSS 16 
software package. In the study, the demographic features of the students and 
their views over violence in the family were investigated. The percentage and 
frequency dispersions of the data were determined and tabulated. In order to 
determine whether the relations between variables were significant, chi-square 
test was applied. At the end of the research, 54,1% of the individuals expres-
sed that the reason for violence tendency was overstress and 12,6% stated 
that it was feeling of being humiliated. In the item asked to learn the views 
over violence in the family, 66,5% of the students stated that it would not be 
accepted wherever it was, 24,3% pointed out that the family must be the place 
having the least violence, 6,5% stated that there might be some violence in 
the family in some cases, 2,7% expressed that violence in the family should be 
kept secret. When asked about the source of violence in the family, 49,8% of 
the students stated that it resulted from men, 25,2% expressed that it resulted 
from the family elders and ladies, neighbourhood pressure and children followed 
it. In the study, 60,7% of the students stated that they witnessed violence in 
the family in their neighbourhood and that violence they witnessed was verbal 
violence as the first one and physical violence as the second one. That is the 
violence made on woman by man and on child by father. Students also stated 
that verbal violence was applied in the family mostly, that the violence harming 
the institution of family the most was the physical violence and that the most 
important reason leading to violence in the family resulted from the fact that 
individuals tended towards violence. It was found that a great majority of the 
students believed that educating people was necessary to prevent violence in 
the first rank and educating people before marriage as the second one. Accor-
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ding to the Chi-square result, it was found that there was a significant relation 
between the perspectives of students over violence in the family in terms of 
the departments students attended, their classes and genders. The information 
obtained in the study was discussed in the light of literature and it was tried to 
put forward some proposals over what to do with regard to preventing violence 
in society, particularly the one in the family. 

Keywords: Violence In The Family, Violence Point Of View University 
Students 
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AİLEDE KULLANILAN ÖFKE SÖYLEMİNİN  
ŞİDDET EĞİLİMİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Münevver Can YAŞAR,  

Adalet KANDIR,  
Elçin YAZICI

Son yıllarda ülkemizde yapılan araştırmalar ve medyaya yansıyan haberler 
incelendiğinde şiddet olaylarının her geçen gün arttığı, gittikçe daha yaygın 
bir sorun haline geldiği gözlenmektedir. Bu olaylardan en çok zarar gören ve 
etkilenen çocuklardır. Çocuklarda kişilik gelişiminin temeli okul öncesi dönemde 
atılmaktadır. Bu dönemde çocuklar gördüklerini ve duyduklarını içselleştirmektedir. 
Bu yaşlardan sonra ise öğrendiklerini pekiştirmekte ve buna uygun davranışları 
sergilemektedir. Şiddet ortamında büyüyen çocuklar, bu söylem ve davranışların 
normal yaşamın bir kuralı olduğunu benimsemekte, ruhsal yaşamlarında oluşan 
sorunları hem yaşamakta hem de başkalarına yaşatmaktadır. Şiddet yetişkinin 
ruh sağlığını bozarken, şiddetle baş etme olanakları sınırlı olan çocukların ruh 
sağlığını daha fazla bozmaktadır. Sadece şiddete uğramak değil, şiddete tanıklık 
etmek de çocukların ruh sağlığını bozmaktadır. Şiddet, çoğunlukla anne babanın 
veya bir başkasının (öğretmen, bakıcı, akran veya büyük çocuklar vb.) öfkesini 
kontrol edemediği durumlarda, birbirlerine veya çocuklara karşı uygulanmaktadır. 
Çocuklar aile içinde veya aile dışında şiddete uğramakta veya şiddete tanıklık 
etmektedir. Şiddete tanıklık durumlarından olan öfke söylemlerinin kullanılması 
ya da öfke söylemlerine maruz kalma, şiddet eğilimini ortaya koyma açısından 
son derece önemlidir. Bu noktadan hareketle araştırma, ailede kullanılan öfke 
söyleminin şiddet eğilimi yönünden değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 
Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Çocuk Gözüyle Öfke 
Söylemleri Görüşme Formu” ile nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış 
bireysel görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Görüşme, araştırmaya katılan bireylerle 
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sözlü iletişim yolu ile derinlemesine çalışma yapmaya olanak sağlayarak bilgi 
toplamaya yarayan araştırma tekniğidir. Görüşmelerde katılımcılara araştırma 
sorusunu yanıtlamaya yardımcı olacağı düşünülen sorular sorularak yanıtları 
kaydedilir. Görüşmeler; görüşme amacına, görüşmeye katılanların sayısına, 
görüşmedeki kuralların katılığı ile görüşülmek istenen kişiye bağlı olarak sınıflan-
dırılabilir. Bireysel görüşmede görüşmeci ile kaynak kişi dışında kimse bulunmaz. 
Yarı yapılandırılmış görüşme, araştırmacının sorularını önceden belirlediği ve 
çoğunlukla bütün katılımcılara aynı soruları aynı sırada yönelttiği görüşmedir. Bu 
durumda araştırmacı neyi aradığını kesin olarak bilerek görüşme yapmaktadır. 
Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, sahip olduğu belirli düzeyde standartlık ve 
aynı zamanda esneklik nedeni ile eğitim bilim araştırmalarında daha uygun bir 
teknik görünümü vermektedir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin araştır-
macıya sunduğu en önemli kolaylık görüşmenin önceden hazırlanmış görüşme 
protokolüne bağlı olarak sürdürülmesi nedeni ile daha sistematik ve karşılaşıla-
bilir bilgi sunmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu; 2012-2013 eğitim-öğretim 
yılında Afyonkarahisar il merkezindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul 
öncesi eğitim kurumlarından tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 19 okuldan 
yine tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen beş-altı yaşlarında 190 çocuk (her 
okuldan on çocuk) oluşturmuştur. Çalışma grubundaki çocukların demografik 
özellikleri incelendiğinde; %52,6’sının erkek, %47,4’ünün kız olduğu; anneleri-
nin %54,2’sinin 30-39 yaş, %39,5’inin 29 yaş ve altı, %6,3’ünün ise 40-49 yaş 
aralığında olduğu; %55,3’ünün ilköğretim, %25,8’inin üniversite, %16,8’inin lise 
mezunu, %2,1’inin ise okuryazar olduğu; %72,1’inin ev hanımı, %23,2’sinin me-
mur, %4,2’sinin serbest meslek sahibi olduğu; babalarının %70,5’inin 30-39 yaş, 
%15,8’inin 40-49 yaş, %13,7’sinin 29 yaş ve altı olduğu; %41,6’sının ilköğretim, 
%33,7’sinin üniversite, %24,2’sinin lise mezunu, %0,5’inin ise okuryazar olduğu; 
%59,4’ünün serbest meslek, %26,8’inin memur, %12,1’inin işçi ve %2,6’sını 
işsiz olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, nitel araştırma yöntemlerinde 
kullanılan analiz tekniklerinden betimsel analiz tekniğine göre çözümlenmiştir. 
Araştırmanın sonucunda, ailelerin çoğunluğunda şiddet eğilimi göstergesi olarak 
değerlendirilebilecek fiziksel şiddet içeren, tehdit içeren, hakaret içeren ifadelerin 
kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aile, Cocuk, Şiddet, Öfke Söylemi 
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AN ASSESSMENT OF ANGER DISCOURSE USED IN  
THE FAMILY IN TERMS OF TENDENCY TO VIOLENCE

In Turkey violence is recently becoming an uprising and widespread issue 
while such crimes highly dominate the news on media as well as this issue 
is evident in the relevant literature. Violent acts unfortunately and especially 
affect children. The basic foundations of personal development can be seen in 
early childhood during which the children internalize what they hear and see. 
As they grow up children reinforce the things they have learned and behave 
accordingly. Children raised in such violent settings internalize these acts and 
the discourse as one of the rules of normal life and experience psychological 
problems in their lives while at the same time exposing such behaviors to ot-
hers. Violence can easily deteriorate one’s psychological wellness whereby its 
effects are much more on children. Not only being exposed to violence but also 
witnessing a violent act cause psychological problems. Violent acts are often 
committed by parents or others (teacher, caregiver, peers or older children, 
etc.) on each other or on children when the doer loses control of his / her 
anger. Children are exposed to violence or witness it within the household or 
out. The use of anger discourse or being exposed to this discourse has a vital 
importance in unveiling the tendency of violence. In the light of such informa-
tion, this study was carried out in order to evaluate anger discourse in terms 
of tendency to violence. The data were collected through “Interview Form for 
Anger Discourse in the eye of Children” which was developed by the authors 
using semi-structured interview technique. Interview is one of the techniques 
that enable the researcher to collect data deeply using oral communication 
with the participants. During the interviews, the questions which are determi-
ned to help in answering the research question are asked to the interviewees 
and their responses are recorded. Interviews are classified according to the 
purpose, the number of participants, the flexibility of interview rules and the 
characteristics of participants. During a personal interview, there is nobody 
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in the room except for the interviewer and the interviewee. Semi-structured 
interview, on the other hand, is a type of interview during which the questions 
are determined beforehand and the interviewer often asks these in the same 
order to each interviewee. In such a case, the researcher makes the interview 
in a decisive manner; making sure what kind of information to look for. Semi-
structured interviews seem to be a more appropriate technique for educational 
research in that it provides standardization and flexibility to a certain extent. It 
also assists the interviewer and makes the process easier by providing more 
systematic and realistic data as it follows a pre-defined protocol. The sample 
of this study was comprised of a randomly selected 190 children (10 children 
from each school) from a randomly selected 19 early childhood education 
centers within the province of Afyonkarahisar during 2012-2013 academic year. 
The demographic information of the participants were as follows: %52.6 were 
male, %47.4 were female; of the children’s mothers %54.2 were 30-39, %39.5 
were 29 and below, %6.3 were 40-49 years of age; %55.3 were graduates of 
elementary school, %25.8 were university graduates, %16,8 were high school 
graduates and %2.1 were only literates; %72.1 were housewives, %23.2 were 
civil servants, %4.2 were businesswomen; of their fathers %70.5 were 30-39, 
%15.8 were 40-49, %13.7 were 29 or below years of age; %41.6 were gra-
duates of elementary school, %33.7 were university graduates, %24.2 were 
high school graduates, %0.5 were only literates; %59.4 were businessmen, 
%26.8 were civil servants, %12.1 were workers and %2.6 were unemployed. 
The data collected were analyzed according to descriptive analysis technique 
which is one of those used in qualitative research methods. As a result of the 
study, it was concluded that in most of the families there were evident signs 
of physical violence besides threatening and offending discourse elements all 
of which can be seen as reasons for child’s tendency to violence. 

Keywords: Family, Child, Violence, Anger Discourse 
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DADA HAREKETİ İÇİNDE YER ALAN KADIN SANATÇILAR

 
Pelin AVŞAR,  

Mehmet Yaşar TAŞÇI

Dada akımı I. Dünya Savaşı yıllarında başlamış, kültürel ve sanatsal anlayış 
farklılıklarıyla sanat tarihini en çok etkileyen akımlardan biri olmuştur. Dünya 
Savaşı’nda yaşanılan barbarlığa, dönemin sanatsal üretimlerine, gündelik hayattaki 
entelektüel katılığa ve erotizme karşı bir duruş sergileyerek alışılmış düzeni red-
detme düşüncesiyle, sanatın tekrar sorgulanmasının yanı sıra klasik sanat eseri 
ve sanatçı kalıpları kırılarak, sanat; estetikten uzaklaştırıp burjuva değerlerinin 
iğrençliğini, pisliğini, berbatlığını, vurgulamak üzere gündeme getirilmiştir. Savaşla 
sarsılan ve içinde korkuyla yaşanılan bir yüzyılda hissedilen gerilim, duygusal 
çöküntü ve psikolojik karmaşanın da etkisiyle daha güzel ve özgür bir dünya için 
sanatçılar, sıra dışı eserleri ve fikirleriyle tüm bu yıpratıcı koşullara başkaldırma 
çabası içerisine girmişlerdir. Aralarında Hans (Jean) Arp, Marcel Duchamp, Richard 
Huelsenbeck, Kurt Schwitters, Max Ernst, André Breton, Francis Picabia, Tristan 
Tzara’nın da yer aldığı sanatçıların yanı sıra: foto montajlarıyla Hannah Höch, 
sembolik öğeleriyle Suzanne Duchamp, seramikleriyle Beatrice Wood, geometrik 
kompozisyonlarıyla Sophie Taeuber-Arp ve hümanist fikirleriyle Emmy Hennings 
gibi kadın sanatçılar da “Dada Akımı” anlayışına yönelik eserler üretmişlerdir. Bu 
araştırmada I. Dünya Savaşını takip eden 1900’lü yıllarda klasik sanat ve sanat 
eseri anlayışında görülen fiziksel ve düşünsel değişimden yola çıkılarak, “Dada 
Akımı” kapsamında, kadın sanatçıların kendilerine özgü sanatsal duyarlılıklarıyla 
üretmiş oldukları eserler ele alınmış ve eserlerde kullanılan teknik, malzeme 
ve anlatım diline yönelik ortak özelliklerin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma 
tarama modelindedir. Durumun betimlenmesi amacıyla konu ile ilgili kaynaklar 
ve araştırmalar taranmış, döneme ait eserler incelenmiştir. Belirlenen durum, 
toplanan bilgilere dayanılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Dada 
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hareketinin kendinden önceki sanat akımlarından en önemli farklılığı ortak bir 
biçem kaygısı taşınmaması, eserlerin üretilmesi sırasında estetik kaygılardan uzak 
durulması ve kuralsızlığın hâkim kılınmasının yanı sıra tüm sanatçıların temel 
kaygısının biçemden ziyade, bir tavır veya duruş sergilemek olmasıdır. Dönemin 
ve dönemden önceki sanat akımları içerisinde çok az veya hiç kadın sanatçı 
isminin yer almamasına karşın, Dada hareketi içerisinde kadın sanatçıların gerek 
plastik sanatlarda, gerek tiyatro, gerekse şiirde eserleriyle önemli rol oynadıkları 
ve “Dada Akımı”na özgü aykırı duruşları ve sıra dışı eserleri ile akımın şekillenip 
yayılmasında büyük katkıda bulundukları düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dada Akımı, Dadaizm, Dadaist Kadın Sanatçılar. 
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WOMEN ARTISTS AND THEIR HANDIWORKS  
BASED ON DADAISM MOVEMENT

Dadaism movement started during the First World War, with its cultural 
and artistic differences it became the most affective movement in art history. 
By standing against the barbarism during the World War, erotism and artistic 
output of the era, with the thought of rejecting the ordinary regularity and by 
breaking the rules of not only the examination of art but also the patterns of 
the classical handiworks and artists; the art was made a current issue to draw 
attention on the repulsiveness, mess and awfulness of the values of the middle 
class. The artists, with the influence of emotional depression and psychological 
chaos felt in that century with fear and war, tried to rebel for a more beauti-
ful and free world with their outstanding thoughts and works. In addition to 
the artists like Hans (Jean) Arp, Marcel Duchamp, Richard Huelsenbeck, Kurt 
Schwitters, Max Ernst, Andre Breton, Francis Picabia, Tristan Tzero; the woman 
artists like Hannah Höch with her photo montage, Susanne Duchamp with her 
symbolical items, Beatrice Wood with her ceramics, Sophie Taeuber-Arp with her 
humanistic ideas, produced handiworks devoted to ”Dada Movement”. In this 
research, it is aimed to determine woman artists’ handiworks and the similarities 
of the technique, material and expression style that they used in the concept 
of “Dada Movement” based on physical and ideational changes on classical art 
and handiworks in 1900s after the First World War. The research is a model of 
scanning. With the aim of describing the situation was commented according 
to the collected information. According to the results of the research, the most 
important differences of the Dada Movement from previous art movements are 
its not having style anxiety, standing away from the esthetics anxiety during its 
production and its being ruleless as well as apart from style artists’ manner and 
posture. Although there were almost no woman names during this movement 
or before, it is thought that woman artists played an important role concer-
ning plastic art, theatre, poetry in Dada Movement and with their outstanding 
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handiworks and posture special to “Dada Movement” they contributed to this 
movement’s taking shape and spread. 

Keywords: Dada Movement, Dadaism, Dadaist Woman Artists 
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KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE EDEBİYAT:  
THOMAS HARDY VE TESS OF D’URBERVİLLES

 
Gökşen ARAS

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre,“şiddet, sahip olunan güç veya kudretin, 
yaralanma ve kayıpla sonlanan veya sonlanma olasılığı yüksek bir biçimde bir 
başka insana, kendine, bir gruba veya bir topluma karşı tehdit yoluyla ya da 
bizzat uygulanmasıdır” (DSÖ, 1996). Şiddet sadece kadın bedenine uygulanan 
fiziksel şiddetle sınırlı kalmayıp, kadının kişiliğine, duygularına, ekonomik gücüne, 
sosyal konumuna ve cinsel özgürlüğüne yönelik olan tüm sözlü ve fiili şiddet 
türlerini de kapsamaktadır. Bu noktada öncelikli hedef, toplumsal cinsiyet ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarının öneminin anlaşılabilmesidir. Toplumsal 
cinsiyet, biyolojik özellikleri değil, toplum tarafından kadına ve erkeğe yüklenen 
rolleri ifade etmektedir. Bu kavramla ilgili olarak 2012 Dünya Kalkınma Raporu’na 
değinmek yerinde olacaktır. Bu rapor, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili olarak 
aşağıdaki hususlara işaret etmektedir: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma’nın 
ana mesajı toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki söz konusu ilerlemeler ve devam 
eden sorunların, hem kalkınma çıktıları hem de politika yapımı açısından önem 
taşıdığını vurgulamaktır. Bu ilerlemeler ve sorunlar önemlidir zira toplumsal cin-
siyet eşitliği kendi içinde temel bir kalkınma hedefidir ... raporda ileriye dönük 
politikalar açısından dört öncelikli alana odaklanılmaktadır. İlk olarak; kadınlar 
ve erkekler arasındaki beşeri sermaye farkını (bilhassa kadın ölüm oranları ve 
eğitimle ilgili uçurumlar) azaltmak gelmektedir. İkincisi; ekonomik fırsatlara, 
kazanımlara ve verimliliğe erişimde toplumsal cinsiyet farkları kapatılmalıdır. 
Üçüncüsü; toplumda sesini duyurma ve eyleyicilik açısından toplumsal cinsiyet 
farkları giderilmelidir. Son olarak ise toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin kuşaklar 
boyunca yeniden üretilmesi sınırlanmalıdır ... (2012). Rapor’da da işaret edildiği 
üzere, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının ve cinsler arası farklılıkların 
giderilmesinin ülkelerin kalkınmasında çok önemli bir yeri olduğu açıktır; ancak 
erkek egemen ataerkil toplumların dayattığı rollerle yaşamak zorunda bırakılan, 
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erkeğe ait bir meta olarak tanımlanan kadınların bu rollerin dışına çıktıklarında, 
şiddete maruz kalmaları ve şiddetin normalleştirilmesi, kalkınmadan çok gerile-
menin bir göstergesidir. İnsan doğasında doğuştan var olduğuna inanılan şiddetin 
kurbanlarının genellikle kadınlar olduğu bir gerçektir. Bu konu ile ilgili olarak 
günümüzde sözleşmelerin imzalanması, projelerin yürütülmesi ve eğitimlerin 
düzenlenmesi yadsınamayacak gelişmelerdir; ancak insan doğasında varolan 
öldürme ve saldırganlık dürtüsünün yok edilmesi ise neredeyse imkansızdır. Bu 
nedenle hayatın bir parçası olarak tanımlanan şiddet kavramı, sanat, kültür, 
psikoloji ve hukuk gibi disiplinlerde işlenmektedir. Şiddet teması ile kurgulanan 
edebiyat eserleri de azımsanamayacak kadar çok sayıdadır. Bunlardan biri 19. 
yüzyıl İngiliz yazarı Thomas Hardy’nin 1891 yılında kaleme aldığı, ünlü yönetmen 
Roman Polanski’nin sinemaya uyarladığı Tess of D’urbervilles başlıklı çarpıcı eser-
dir. Romanda evrensel temalar 19. yüzyıl Viktorya döneminin sosyal ve kültürel 
yapısı ve kadın erkek ilişkileri üzerinden ele alınmaktadır. Hayatında sadece 
mutluluk arayan masum köylü bir kızın trajik hikayesinde kader ve şans önemli 
bir yer tutmaktadır. Eser günümüzden iki asır önce kaleme alınmasına rağmen, 
temelde yaşanan kaygıların aynı olması açısından bugün bile önemini yitirme-
den okunmaktadır. Dolayısıyla, değişmeyen tek şeyin erkek egemen toplumun 
ikiyüzlülüğü ve kadının umutlarını tüketen acımasız gücü olduğu görülmektedir. 
Kadın karakterlerin erkek yazarlar tarafından güçsüz, sessiz, erkeğe boyun eğmek 
zorunda bırakılan, görünmeyen, fiziksel ya da ruhsal şiddete maruz kalan ve 
pasif varlıklar olarak temsil edilmelerini, kendilerine atfedilen bu ve buna benzer 
negatif özellikler dışında bir tutum sergileme çabası ya da inancı olan kadınların 
ise genellikle cezalandırılmalarını, sayısız mücadelenin ardından en iyi ihtimalle 
sözde mutlu bir evlilikle ödüllendirilmelerini ve bu noktada kadın erkek ilişkilerini, 
cinsler arasındaki güç ilişkilerini, cinselliği ve kadın imgelerini irdeleyen Feminist 
Edebiyat eleştirisinin, erkek egemenliğine, baskı ve önyargılarına meydan okuması 
ve farkındalık yaratabilmesi açısından önemi büyüktür. Feminist yazarlar, kadın 
kavramının bireysel ve toplumsal açıdan anlaşılmasında edebiyatın önemli bir 
araç olduğunu ve edebiyatın ataerkil önyargıları önlemedeki rolünün önemini 
vurgulamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, adı geçen eseri kadına şiddet kurgusu 
içerisinde incelemek ve belli başlı feminist kuramcıların görüşlerine değinerek o 
günden bugüne herhangi bir değişimin olup olmadığını tartışmaya sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kadın, Thomas Hardy, 
Tess of D’urbervilles, Tess. 
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VIOLENCE AGAINST WOMEN:  
TESS OF D’URBERVILLES BY THOMAS HARDY

The World Health Organization defines violence (2) as: “the intentional 
use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another 
person, or against a group or community, that either results in or has a high 
likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or 
deprivation” (WHO, 1996). Women are exposed not only to physical assaults, 
but also psychological, economic, social and sexual violence including verbal 
and physical abuse. Within this frame, first of all, it is necessary to be aware 
of the significance of the terms, gender and gender equality. The term gender 
does not refer to biological features but to the roles that are attributed to 
women and men by the society. From this standpoint, it is noteworthy to refer 
to the basic items listed in World Development Report 2012: Gender Equality 
and Development. The main message of this year’s World development report: 
gender equality and development is that these patterns of progress and per-
sistence in gender equality matter, both for development outcomes and policy 
making. They matter because gender equality is a core development objective 
in its own right. ... This report points to four priority areas for policy going 
forward. First, reducing gender gaps in human capital-specifically those that 
address female mortality and education. Second, closing gender gaps in access 
to economic opportunities, earnings, and productivity. Third, shrinking gender 
differences in voice and agency within society. Fourth, limiting the reproduction 
of gender inequality across generations ... (2012) As is seen in the message 
of the Report, gender equality is a major means for the development of the 
countries, however, violence is regarded as a normal process in women’s lives 
who are doomed to be treated with violence when they do not conform to 
the rules and norms of the patriarchal society for they are described as the 
property of men. It is apparent that women are the victims of violence which 
is almost always thought to be innate in human nature. There have been a 
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number of contracts which have been signed, projects, and training courses 
which have been carried out so far, nonetheless, it is almost imposible to stop 
the death instinct and violence in human psyche. The theme of violence, which 
is considered to be a part of life, is presented in several disciplines such as 
art, culture, psychology, sociology, law and so on. Literary texts which deal 
with the theme of violence are also abundant. One of these texts is Thomas 
Hardy’s Tess of D’urbervilles (1891) which was adapted into a film, directed by 
Roman Polanski. In the novel, universal themes are depicted through the 19th 
century Victorian social and cultural norms and values and women and men 
relationships. Fate and chance are the most crucial factors in the novel which 
portrays a poor and naive country girl’s tragic life. Though the work was written 
two centuries ago, similar crises do still exist even today. Hence, the book is 
still in demand without losing its importance. Consequently, the only element 
which does not change is the hypocrisy of the patriarchal society and its power 
to destroy and exhaust women’s hopes. Contemporary feminist critical appro-
ach, which deals with the image of women, represented by the male authors 
who describe women as weak, silent, subject to men, invisible and passive 
persons treated with violence; who punish women when they attempt to be 
free from all these male sanctions, or award them with supposedly good and 
happy marriages at best, is of prime importance in that it raises consciousness 
to challenge the male-centred ideologies by reflecting the potential role of 
literature to resolve patriarchal prejudices as most feminist writers believe that 
literature is a means to alter the perception of the female image in individual 
and social terms. The objective of this paper is to analyse the novel by means 
of the theme of violence against women, by referring to some major feminist 
theoreticians, and to discuss if there have been any developments regarding 
the issue since then. 

Keywords: Key Words: Violence, Woman, Thomas Hardy, Tess of 
D’urbervilles, Tess. 
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ALDATILAN KADINLARIN PSİKOLOJİK SORUNLARI:  
“ONU SEVİYORDUM” ANNA GAVALDA 

 
Esma SÖNMEZ ÖZ

Çağdaş Fransız kadın yazarlardan Anna Gavalda, “Bir Bekleyenim Olsa” 
adlı öykü kitabı ile “Bir Aradayız Hepsi Bu” ve “Onu Seviyordum” adlı romanla-
rında güncel yaşamdan kesitler sunar. Gavalda’nın özyaşamöyküsel verilerden 
esinlenerek ve evliliğinde yaşadığı sorunlara göndermede bulunarak yazdığı 
“Onu Seviyordum” adlı yapıtında romanın başkişisi Chloé tıpkı yazarın kendisi 
gibi eşi tarafından aldatılan ve iki çocuğu ile yaşam çabası veren bir annedir. 
Var olma, yokluk ve aldatılmanın yol açtığı olumsuz duyguları yaşayan Chloé, 
yapıtta her şeyi gören, bilen ve aktaran anlatıcı kimliğiyle doğrudan yazarın 
sözcüsü konumdadır. Yapıtta aldatılan sadece Chloé değildir. Pierre’in eşi Suzan-
ne, eşine ve çocuklarına tutkuyla bağlı olan ve aldatılan kadın konumundadır. 
Pierre’in Mathilde ile yaşadığı yasak aşkta yıpranan yine kadındır. Kayınpederi 
Pierre ve Chloé’nin karşılıklı konuşmalarından ve zaman zaman da Chloé’nin 
iç-konuşmalarıyla biçimlenen yapıt, günümüzde hızla değişen değer yargılarını 
ve aldatılmadan kaynaklanan duygusal şiddete maruz kalan kadının konumunu 
eleştirel bir yaklaşımla ele alır. Bu bakışla, bu çalışmanın amacı Fransız toplumun-
da aldatılan kadının hüzünlerini, tepkilerini, pişmanlıklarını, umutlarını, aşklarını, 
ruhsal durumlarını ve toplumdaki yerlerini Erich Fromm’un tepkisel, öç alıcı ve 
ödünleyici yaklaşımına göre irdelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Anna Gavalda, Erich Fromm, Aldatılan Kadın, Şid-
det 
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PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF DECEIVED WOMEN: ANNA 
GAVALDA’S “SOMEONE I LOVED” 

Anna Gavalda, a contemporary French woman writer, presents some parts 
of life in her story book “I wish Someone were waiting for me” and in her novels 
“Someone I loved” and “Hunting and Gathering”. In Gavalda’s “Someone I loved” 
referring to the writer’s autobiography and problems in her own marriage, the 
protagonist Chloé is a mother who is deceived by her husband and struggles 
with her children. Chloé, having psychological problems such as loneliness, 
disappointement and being deceived , is a direct spokewoman of Gavalda with 
her omniscient narrative identity. The only woman being deceived in the novel 
is not Chloé; Suzanne, loyal to her husband and faithful to her children, is 
also deceived by her husband. Who losed much of force and consumed away 
in love prohibited between Pierre and Mathilde, it’s Mathilde, a woman. The 
novel structured by monologues of Chloé and dialogues between Chloé and 
her father-in-law, criticizes the place and situation of deceived women in the 
society. From this point of view, the aim of this study is to examine sadness, 
receptions, regrets, expectations, loves and psychological situation of deceived 
woman following the approach of Erich Fromm’s psychological, reactional, re-
vengeful and compensetory violence in Gavalda’s “Someone I loved” . 

Keywords: Anna Gavalda, Erich Fromm, Deceived Women, Violence 
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KADINLARIN EĞİTİMİ VE İSTİHDAMINA  
İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

 
Nurhayat ÇELEBİ,  

Aylin KİRİŞÇİ SARIKAYA

Bu çalışma, Türkiye ve dünyadaki kadın eğitim ve istihdamına yönelik 
durumunu kalkınma raporları ve istatistiksel verilere dayanarak genel bir pers-
pektiften ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında, tüm dünyada 
kadının çalışma hayatı, işgücüne katılımı, kadınların yönetime katılımları ile ilgili 
sorunlar her zaman tartışılan konular arasındadır. Çalışma, nitel araştırma yön-
teme dayalı dokümantasyon incelemesidir. Araştırmadan elde edilen bulgular, 
kadınların tüm sektörlerde istihdamı ve ücret durumları hep erkeklerin gerisinde 
gitmektedir. Ayrıca kadının eğitim durumu ve iş hayatına katılımı da ülkelerin 
gelişmişlik düzeylerine göre farklılaşmaktadır. Elde edilen verilere göre; Türkiye’de 
de nüfusun yarısını oluşturan kadınları, çağdaş eğitim ve iş hayatının dışında 
tutan bir eğitim profili ile Türkiye’nin istihdam, ekonomik büyüme ve kalkınma 
hedeflerine varması mümkün değildir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Eğitim, İstihdam, Kadın Yönetici 
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A GENERAL ASSESSMENT OF TRAINING AND  
EMPLOYMENT OF WOMEN 

This research, basing on the development reports and statistics, aims to 
present the current education and employment status of women in Turkey and 
around the world from a general perspective. The work life of women, their 
employment and their place in management positions are matter of debate all 
over the world . The research is a literature review, which is one of qualitative 
analysis techniques. The results of the research show that the employment and 
salary level of women in all sectors are below the level of men. Besides, the 
education and the employment level of women differ from country to country 
according to the development indicators. According to the results of this rese-
arch, it is impossible for Turkey to fulfill the employment, economic development 
and development goals by keeping the women, who are half of the population, 
away from the contemporary education and employment life. 

Keywords: Women, Education, Employment, Women Manager 
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TÜRKİYE’DE KADIN EĞİTİMİN BUGÜNKÜ DURUMU

 
Yücel GELİŞLİ

Giriş: Toplumların gelişmesinde kadın önemli rolleri ve sorumlulukları vardır. 
Bu bağlamda bakıldığında geleneksel ve bugün değişen kadın rolleri, kadının 
toplumun her alanında istihdamının artması kadın eğitimini önemli kılmaktadır. 
Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’de kadın eğitimin bugünkü durumu belirlenme-
ye çalışılacaktır. Yöntem: Araştırma betimsel nitelikte doküman incelemesine 
dayanan nitel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri; ilgili alan yazını ve Türkiye 
İstatistik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı istatistik verilerinden elde edilecektir. 
Bulgular ve Sonuç : Türk toplumlarında kadının her zaman toplumsal statüsü 
önemli yer tutmuştur. İslam öncesi dönemde yaygın eğitim ile genellikle savaş 
ve ev işlerine dayalı bir eğitim veriliyordu. Göçebe hayatı kadınlarında savaşçı 
karakter taşımalarını gerektiriyordu. Türklere ait bilgiler milattan önce dört 
bin yıl gerilere kadar ulaşır. Eski Türklerde kadın; Ata biner, silah kullanabilir, 
savaşabilirdi, Elçilerin kabulünde Hakan ve Hatun beraber bulunurlardı, Savaş 
kuruluna Hatun da üyeydi. Kadının toplumsal durumu oldukça iyiydi, Erkek an-
cak tek kadınla evlenirdi, Çocuk üzerindeki velilik hakkı baba kadar anneye de 
aitti. Genel anlamda İslam öncesi kadının toplumsal statüsü ve eğitim toplumsal 
yapının özelliklerine uygundu. Göçebe hayat tarzı aynı zamanda kadın eğitimini 
de biçimlendirmekteydi. İslam’ın kabulü ile birlikte İslam şeriatının erkek egemen 
tefsirleri ve daha önce İslam’ı kabul etmiş toplumlardaki kadınla ilgili geleneklerin 
bir kısmı dinde olmamasına rağmen din referansı ile kadın eğitimini uzun yıllar 
İslam Türk devletlerinde geri bırakmıştır. Bu süreçte genellikle kadınlar ev işleri 
ile ilgili bilgileri ebeveynlerden yada maddi duruma göre evdeki bacı kalfalardan 
almışlardır. 1839 Tanzimat fermanının yayınlanmasından sonra eğitimde de ortaya 
çıkan batılılaşma hareketleri ile birlikte yenileşen eğitim sisteminde kadınların 
eğitimine yönelik çabalarda ortaya çıkmıştır. Ancak buna rağmen erkeğin birden 
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çok kadınla evlenmesi, dilediği zaman tek taraflı olarak kadınların boşanması 
çoğunlukla kız çocuklarının eğitim hakkından yoksun bırakılması, ancak bir avuç 
ayrıcalıklı kadının özel öğretmenlerle eğitim görebilmesi, kadınların iş hayatından 
uzak tutulması gibi eşitsizlikler 20. yüzyıla kadar devam edip gelmiştir. Bu süreçte 
iyi niyetle kızlar için kız rüştiyeleri, idadiler, Darülmuallimat ve İnas Darülfünunun 
açılmışsa da bu okulların sayıları çağ nüfusunu kapsayacak nitelikte olamamış, 
İstanbul dışında yaygınlaşamamıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile birlikte 
her alanda olduğu gibi bir çok alanda yenileşme hareketini başlamış, Atatürk’ün 
önderliğinde gerçekleşen inkılâplar, medeni kanunun kabulü ile kadına bir çok 
sosyal haklar getirilmiştir. Bu dönemde eğitim alanında da yapılan seferberlik 
ilan edilmiş ülkedeki tüm nüfusun okula devamı sağlanmaya çalışılmıştır. Osmanlı 
Devletinde kızlar sadece sıbyan mekteplerine devam ettikleri, bu okullarda da 
ayrı oturmak kaydıyla bir arada kız erkek eğitim gördükleri ve medreseler de kız 
öğrenciler devam edemedikleri için karma eğitim bir sorun olmamıştır. Tanzimatla 
başlayan süreçte birkaç özel rüştiye ve iptidai mektep dışında karma eğitim 
uygulaması gerçekleşmemiştir. Cumhuriyet döneminde 1924’de Tekirdağ’da kız 
lisesi olmadığından kızlar erkek lisesine kayıt olmak istemiş, bakanlık da bunu 
olumlu karşılamıştı. Aynı sene ilkokullarda karma eğitim başlamıştır. 1927’de ise 
orta öğretimde karma eğitime geçilmiştir. 1926’da Medeni Kanunla harp okulları 
dışındaki tüm eğitim kurumları kız çocuklarına hizmet vermek için programlan-
mıştı. Harp Okuluna kız öğrenci alınması ise 1965 yasası ile sağlanmıştır. 22 Mart 
1926 ve 10 Haziran 1933 tarihli yasalarla eğitim hizmetlerinin modern bir şekilde 
yürütülmesi sağlanmıştı. 1926-1927 yılından itibaren ücretsiz hale getirilen orta 
öğretimde kız ve erkek öğrencilerin bir arada öğrenim görmeleri gerçekleştirilmiştir. 
Türkiye’de hızlı şehirleşme kadın nüfusunda eğitimden yararlanma isteğini ve 
okullaşma oranlarını artırmıştır. Kırsal kesimlerde kadının halen tarımsal işgücü 
olarak görülmesi, kız çocuklarının erken evlenmelerine eğitimden yeterince 
yararlanamamalarına neden olmaktadır. Ayrıca doğu ve güney doğu Anadolu 
bölgesindeki feodal yapı ile cemaatler toplum üzerindeki etkisi kadın eğitimin 
önündeki en büyük engel olarak önemini korumaktadır. Unicef kız çocuklarının 
eğitiminin önündeki engelleri şu şekilde sıralamıştır; okul ve derslik yetersizliği, 
okulların genellikle yerleşim yerlerinden uzak olması ve birçok ailenin özellikle 
kız çocuklarının bu kadar yol gitmesini istememeleri, ailelerin, çocuklarını, fiziksel 
koşulları elverişsiz, örneğin tuvaletsiz, su şebekesi olmayan okullara göndermek 
istememeleri, birçok ailenin ekonomik güçlük içinde olması, ailelerin yetişkin 
erkekleri ve erkek çocukları kadınlara ve kızlara göre önde tutan geleneksel 
önyargıları, çocukları evde çalıştırarak aile gelirine ek katkı sağlama eğilimi, birçok 
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ailenin kızlarının bir an önce evlenmesini eğitimden daha önemli sayması, kırsal 
bölgelerde kadın rol modellerinin nadiren görülmesi ya da hiç olmaması, orta 
öğrenim imkanlarının sınırlı olmasının ilköğretime yönelik ilgiyi azaltması olarak 
sıralanmıştır. Türkiye’de zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması kadınların eğitim 
niteliğinin artışını sağlayacağı muhakkaktır. Ancak çocukların okula devamlarının 
alınacak tedbirle sağlanması bu durumun belirleyicisi olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Kadınların Eğitimi, Kadın Eğitimi 
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PRESENT STATUS OF WOMEN’S EDUCATION IN TURKEY

Introduction Women have important roles and responsibilities in the deve-
lopment of societies. In this respect the traditional and changing women roles, 
the increase in women employment in all areas of the society put women’s 
education in an important position. Aim In this study, the current state of 
women’s education in Turkey had been stated. Method The study is a qua-
litative one with descriptive quality that depends on document analysis. The 
data of the study was obtained via the related literature and statistical data 
of Turkish Statistical Institute and Ministry of National Education. Findings and 
Result In Turkish societies women have always had an important social rank. 
In Pre-Islamic period the education was informal and usually about war and 
house affairs. The nomad life required women to have warrior characteristics. 
The information about Turks can be found four thousand years Before Christ. 
Women in ancient Turks could use weapons and could battle. Women were also 
present as “Hatun” in the admission of the messengers with “Hakan”. Women 
–Hatun- were also the member of the board of war. The societal situation of 
the women was considerably good. Man could marry only one woman. The 
parenting right of the child was equal between the man and the woman. In a 
general sense social rank of the woman and the education in Pre-Islamic period 
were in accordance with the social structure of the period. It was the nomadic 
life structure that also shaped the women’s education. With the adoption of 
Islam; although some are not present in the religion; the reference of the male 
dominated interprets of Muslim canonical laws and the traditions in the societies 
that formerly adopted Islam postponed women’s education in Islamic Turk sta-
tes. In this period women usually had instruction about household affairs from 
parents or -considering the financial situation- from the sister servers. In the 
innovated education system with the Westernization movements in education 
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after the 1839 Turkish Reorganization (Tanzimat) Edict, there had been efforts 
in also women education. But in spite of all the efforts the inequalities such as 
the multimarriage of men, men’s unilateral divorce, the deprivation of girls from 
education rights, the education of just only a very small number of privileged 
women by special tutors have continued until 20th century. Through this period 
although with positive intents there has been the opening of Rüştiye (middle 
schools for girls), Idadi (high schools), Darülmuallimat (teacher training school 
for girls) and İnas Darülfünun (university for girls), the number of these schools 
could not embrace the age population and be widespread except from Istanbul. 
With the foundation of the Turkish Republic, as in all areas, there had been 
innovation movements in many fields and many social rights have been given 
to women with the revolutions performed in the leadership of Atatürk and the 
adoption of the Civil Law. In this period mobilization has been declared and the 
attendance of the whole population in the country to the schools tried to be 
provided. In the Ottoman State, as the girls attended sıbyan mektebi (primary 
schools) provided separately sitting with the boys and could not attend medrese 
(madrasah) co-education has not been considered problematic. In the period 
starting with Tanzimat except for a number of private rüştiye and iptidai schools, 
the practice of co-education schools had not been actualized. In the Republican 
Period, in 1924, as there was not any girls’ high school in Tekirdağ, the girls 
demanded to be registered in boys’ high school and the Ministry had welcomed 
the demand positively. In the same year co-education in primary schools has 
started. In 1927 secondary education has started co-education. In 1926, with 
the Civil Law, except from military colleges all the educational institutions were 
programmed to serve the girls. The admission of girls into military colleges has 
been actualized with the 1965 Law. With “Maarif Teşkilatına Dair Kanun” (about 
Ministry of National Education) law numbered 789 and dated March 22, 1926 
and “Maarif Vekaleti Merkez Teşkilatı ve Vakfeleri Hakkında Yasalar” (about the 
organizational structure of the Ministry of National Education) law numbered 
2287 and dated June 10, 1933 the modern prosecution of the education service 
was provided. Beginning from 1926-1927 girls and boys were educated together 
in the secondary education which was made free. The rapid urbanization in 
Turkey has increased the demand of benefitting from education in the woman 
population as well as the schooling rates. As the women in rural areas are seen 
as the agricultural labor force, this leads to the early marriages of the girls and 
their lack of benefit from education. Besides the feudal structure in East and 
South East regions and the effects of the communities on society preserves its 
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major role as the biggest obstacle in women’s education. UNICEF has listed 
the obstacles in the education of the girls as follows: the inadequacy in schools 
and classrooms, the schools generally being far from settlements and therefore 
most of the families’ reluctance in sending especially their daughters to such 
a far way, the rejection of the families in sending their children to schools 
with unfavorable physical conditions such as the schools without toilets and 
waterworks, the economical difficulty of many families, the traditional prejudice 
of families that puts grown-up boys and boys ahead of girls, the tendency to 
employ children in order to have additional contribution to family economy, 
the belief of some families in the importance of marrying their daughters more 
than their education, the rare or none presence of woman role models in rural 
areas, the decrease in primary education due to the limited opportunities in 
secondary education. It is sure that raising compulsory education to 12 years 
will provide the women’s educational quality. However, the maintenance of the 
children’s school attendance will be decisive in this respect. 

Keywords: Education Of Women in Turkey, Women’s Education 
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MEDYADA KADIN OLMAK:  
MEDYA İŞLETMELERİNDE KADIN HAKLARI 

 
Mihalis KUYUCU

Bu çalışmada medya endüstrisinde çalışan kadınların sorunlarına yönelik bir 
saha çalışması yapılacaktır. Çalışmanın birinci bölümünde medya işletmelerinde 
kadın hakları konusu ile ilgili kavramsal araştırma yapılacak ikinci bölümünde ise 
medya işletmelerinde radyo – tv ve yazılı basın mecralarında çalışan bayanlara 
yönelik bir anket çalışması uygulanacaktır. Anket çalışmasında yer alacak soru-
ların bir bölümü beşli likert sistemine göre kurgulanmış görüş derecesi bildiren 
sorular olacak, bir kısmı ise açık üçlü sorular olacaktır. Yapılacak araştırmada 
medya işletmelerinde çalışan bayanların yaşadığı “taciz”, “sınıf farklılığı”, “statü 
farklılığı” gibi dezavantajlar ile ilgili tespitler yapılacaktır. Araştırmanın amacı med-
yada çalışan bayanların cinsiyetlerinden dolayı haksızlıklar yaşayıp yaşamadığı ve 
varsa hangi tür haksızlıklarla karşı karşıya kaldığı konusunda analizler yapılacaktır. 
Medya işletmelerinde istihdam edilen bayanlara uygulanacak olan anketlere 
SPSS adlı yazılımda güvenilirlik analizi uygulanacak ve parametrik testlerle ile 
sonuçlar çıkartılacaktır. Ankete katılacak bayanlar İstanbul örnekleminden seçi-
lecektir. Araştırma sonucunda elde edilecek verilerden hareket ederek “medya 
da kadın olmak” konusu ile ilgili tespitlerde bulunacak ve medya işletmelerinde 
kadın haklarının korunmasına yönelik öneriler de bulunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Medya, Medya İşletmeciliği, Kadın Hakları, Medya 
ve Kadın 
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BEING WOMAN IN MEDIA:  
THE WOMEN RIGHTS IN MEDIA COMPANIES

In this study there will be done a research about the rights of the women 
who work in the media industry. In the first part of the study there will be a 
literature search for the woman rights in media industry, ın the second part there 
will be applied a questioner to radio, TV and press media’s woman workers in 
media industry. Some questions of the questioner will be designed in likert scale 
expressing the degree of the ideas, and some will be opened questions. There 
will be some determinations on the disadvantages like “abuse, “status/class 
differentiation” that women may have in the media industry. The aim of the 
search is to find out and analyze if the women media workers have problems in 
supplying their rights or not, and if they have, what they are. In the questioner 
that will be applied to media women workers there will be an analysis on the 
SPSS software. These analysis will be the reliable analyze, and some parametric 
ones for the determination of the results. The sample of the research will be 
the women workers from İstanbul based media companies. In the conclusion 
part of the study there will be a discussion on the topic “being woman in media 
industry” and there will be given some suggestions for the case. 

Keywords: Media, Media Management, Woman Rights, Media and Wo-
man 
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TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMININ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLET-
LERİNDEKİ KADIN İSTİHDAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

 

Murat KORKMAZ,  
Nur DİLBAZ ALACAHAN,  

Dilek TUNA CESİM,  
Ali Serdar YÜCEL,  

Gökşen ARAS

Günümüzde ekonomik ve toplumsal kalkınmaya doğrudan etkisi olan 
işsizlik ve istihdam, ülkelerin önemle üzerinde durmaları gereken bir konu 
haline gelmiştir.Bu durumdan etkilenen en önemli kesimi muhakkak kadınlar 
oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin büyük oranda devam ettiği 
günümüz toplumlarında refah seviyesinin yükseltilmesi ve kalkınmanın sürdü-
rülebilmesi bakımından kadın istihdamı önem arz etmektedir. Günümüzde kadın 
istihdamının mevcut durumunun gelişmiş ya da gelişmekte olan diğer ülkelerle 
karşılaştırılarak ortaya konulması konuya ışık tutacak ve bu konuda izlenecek 
politikalara rehberlik yapacaktır. Bu karşılaştırmalar sonucunda ortaya çıkan 
benzerlikler ve farklılıklar değerlendirilerek Türkiye’de kadın istihdamına ilişkin 
daha somut değerlendirmeler yapılması sağlanabilecektir.Bu çalışma, istatistikî 
veriler çerçevesinde Türkiye’deki kadın istihdamının iş pazarı açısından gelişmiş 
bir ülke olan ABD’deki kadın istihdamına göre nerede bulunduğunu ve buna 
etki eden faktörlerin neler olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma Türkiye 
istatistik kurumu veri tabanı ve Amerika birleşik devletleri işçi istatistikleri bürosu 
verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma genel olarak 2000 yılı ve sonrası 
verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ancak verilerin bulunmadığı durumlarda 
dönem daraltılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde temel istatistikler karşılaştırılarak 
iki ülke arasındaki farklar belirlenmeye çalışılmıştır. İstihdamın toplam iş gücüne 
oranı, meslek ve eğitim kırılımları gibi değişkenler ve iki ülke arasındaki farklar 
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belirlenmiştir. İkinci bölümünde ise Regresyon ve Granger Nedensellik analizleri 
kullanılarak GSMH ile İstihdam değişkeni arasındaki ilişkinin ölçüsü ve yönü 
belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, Amerika’nın sanayideki köklü geçmişinin 
etkisiyle kadın istihdamı ve sektör dağılımları Türkiye kadın istihdamı rakamları-
na göre oldukça farklı bulunmuştur. Amerika’da 2000’li yıllardan bu yana kadın 
istihdamındaki gelişim %5 seviyesinde iken, Türkiye’de bu oran %25 olarak 
bulunmuştur. Bu farklılığın, Amerika’da kadın nüfusunun istihdama katılımının 
daha erken dönemlerde olmasından, Türkiye’de ise son yıllarda kadınların çalışma 
hayatına dâhil edilebilmesi için gösterilen çabalardan kaynaklandığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca krizin istihdam üzerindeki etkisi sonucunda işsizlik oranlarının 
her iki ülkede de yükseldiği ve krizin bittiği dönemde bir toparlanma evresine 
girildiği bulunmuştur. İş gücüne katılım oranların bakıldığında ise; Amerika’daki 
katılım oranlarının %50’ler seviyesinde iken, bu oranın Türkiye’de %25’ler 
seviyesinde kaldığı, Amerika’da çalışan kadınların büyük çoğunluğunun yüksek 
eğitim gerektiren yönetimsel işlerde çalışırken, Türkiye’de çalışan kadınların daha 
çok balıkçılık veya zirai sektörlerde yoğunlaştıkları görülmüştür. Araştırmada elde 
edilen bir başka sonuç ise; ABD’de GSMH artışının, kadın istihdamında artışa 
neden olurken Türkiye’de her ikisinin bir birinin nedeni olduğu yönündedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, İstihdam, Karşılaştırma, Çalışma Hayatı, ABD, 
Türkiye 
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A COMPARATIVE STUDY ON THE EMPLOYMENT OF WOMEN IN 
TURKEY AND THE USA 

Having a profound effect on economic and social development of the 
countries, unemployment and employment are the most important issues that 
require special attention. It is apparent that women are the ones affected by 
this issue most. Thus, they should be employed in order to increase the level 
of welfare and sustain development in the countries that gender inequality is 
a great problem. A comparative study on the employment of women in de-
veloped or developing countries will shed light on the topic and contribute to 
the production of policies. Differences and similarities, found out in the study, 
have been analysed so as to provide the reader with an objective evaluation 
regarding the employment of women in Turkey. This study aims at exploring 
the condition of the employment of women in Turkey by considering the same 
situation in the USA, and figuring out the elements that affect the problem by 
means of statistical data. The study has been conducted by using the Turkish 
Statistical Institute data base and the U.S. Bureau of Labor Statistics. The study 
focuses on the data obtained in 2000 and afterwards. However, the period has 
been limited when data have not been found. In the first part of the study, 
basic statistical data are compared and contrasted to find out the differences 
between the two countries. The ratio of employment to total labour power, such 
variables as profession and education refraction and the differences between 
the two countries have been defined. The seond part of the study attempts to 
find out the level and direction between Gross National Product and the emp-
loyment variable by means of the Regression and Granger Causalty analyses. 
Consequently, due to America’s long-established power in industry, the figures 
concerning the employment of women and sectoral allocation have been quite 
different compared to Turkey’s figures of the employment of women. Whilst the 
level of the employment of women was %5 in America, this ratio was %25 in 
Turkey in the 2000s. It has been found out that this difference is due to the 
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fact that women have been employed earlier in America, while there are some 
efforts, made in order to enable women to start to work in Turkey in recent 
years. Further to this, it has been detected that the level of the unemployment 
has increased in both countries because of the crises, and when the crises are 
over, considerable progress has been made. It has also been found out that, 
the laboor force participation rate of women is %50 in America, while it is %25 
in Turkey. Most of the women hold administrative positions in America which 
require high level of education, while women in Turkey work in fishery and 
agricultural sector. Another finding of the study is that; the increase in Gross 
National Product in the USA leads to the increase in the level of the employment 
of women, while both of them influence each other in Turkey. 

Keywords: Women, Employment, Comparison, Business Life, USA, Tur-
key 
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TÜRKİYE’DE FORMEL PİYASAYA YÖNELMEDE KADIN İŞGÜCÜ ARZI 
VE GSYH ETKİLERİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

 
Murat KORKMAZ,  

Nur DİLBAZ ALACAHAN

Kadının işgücü piyasasında yerini alması ile birey bazında ve toplum ba-
zında oluşturacağı pozitif dışsallık tartışılamaz bir konudur. Özellikle eğitimli bir 
kadının işgücü piyasasında oluşu annelik statüsünden dolayı lokomotif görevi 
görmektedir. Bu olumlu dışsallık giderek genişlemekte ve ülkenin kalkınmasından 
büyümesine geçmesinin kaynağı olarak dahi görülebilmektedir. Çünkü ülkenin 
gelişmiş olması üretimine, üretimi ise sahip olduğu beşeri sermayeye bağlıdır. 
Ancak kadın haklarının en gelişmiş haliyle yaşandığı Avrupa Birliği’ne üye ülkeler-
de bile, sosyal ve kültürel etkilerin yanında kadınlar işgücü piyasalarında düşük 
düzeyde iş güvenliği, sosyal koruma ve düşük ücret gibi olumsuz koşullarla karşı 
karşıya kaldıkları için işgücüne katılma oranlarındaki artış “informel” piyasalarda 
daha fazla yoğunlaşmaktadır. Yapılan birçok çalışma Türkiye’de de ekonomik, 
sosyal, kültürel, demografiksel faktörlerin etkisiyle kadınların işgücüne katılımının 
yeterli düzeyde gerçekleşemediğini göstermektedir. Çalışmada kadın istihdamı 
ile emek pazarındaki toplam istihdam arasındaki ilişkiler ve istihdamın GSYH 
üzerindeki etkilerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla Türkiye istatistik 
kurumunun web sitesinde yayınlanmış olan sektörlere göre kadın istihdamı, 
illere ve sektörlere göre toplam istihdam rakamları, illere göre sigortalı sayısı 
ve işsizlik sigortası başvuruları ile Türkiye GSYH verileri analize dahil edilmiştir. 
Çalışmada genel olarak yatay kesit verisi kullanılarak Mart 2013 tarihi ile bir 
sene önceki senenin aynı dönemi arasındaki farklar belirlenmeye çalışılmıştır. 
Ayrıca istihdamın GSYH büyümesi üzerindeki etkilerinin belirlenmeye çalışıldığı 
regresyon modelinde 2008-2012 yılları arasında çeyrek dönemlik GSYH ve 
cinsiyetlere göre istihdam değerleri kullanılmıştır. Çalışmanın tamamında temel 
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istatistikler, grafiklerle betimleme yöntemleri, korelasyon analizi ve regresyon 
modellerinden yararlanılmıştır. Çalışmadaki grafik ve analizler Excel ve E-views 
5.1 programları yardımıyla oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İstihdam, Kadın İşgücü, Türkiye 
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FEMALE LABOR SUPPLY AND GDP EFFECTS IN ORIENTATION TO 
FORMAL MARKET IN TURKEY: AN EMPIRICAL STUDY 

The positive externality which will be created by women on individual and 
society basis following taking part in labor market is an undisputable matter. 
Particularly the place of an educated woman in labor market functions like loco-
motive due to the status of being a mother. This positive externality is gradually 
expanding and can be seen as the source of country’s development and growth. 
As the development of a country depends on the production and similarly the 
production depends on human capital. However, as women are faced with such 
negative conditions as low level of occupational safety, social protection, ill-pay 
in addition to social and cultural effects even in countries being a member to 
European Union where woman rights are felt with the most developed status, 
the increase in participation rates to labor force centers on “informal” markets 
more. Many studies indicate that the women’s participation to labor force are not 
at sufficient level due to the effects of economic, social, cultural, demographical 
factors in Turkey. In the study, the purpose is to determine the relations between 
women employment and total employment in labor market and the effects of 
employment on GDP. With this purpose, women employment numbers by sectors 
published in website of Turkish Statistical Institute, total employment numbers 
by cities and sectors, number of the insured by cities, jobless claims and Turkey 
GDP data were included in the analysis. Differences between March 2013 and 
the same period of the year before were attempted to be determined by using 
horizontal section data in the study. Moreover, employment values by quarterly 
GDP and sex between the years of 2008 and 2012 were used in the regression 
model where the effects of employment on GDP growth were tried to be deter-
mined. Basic statistics, description methods with graphics, correlation analysis and 
regression models were used in the whole study. The graphics and analyses in 
the study were created through Excel and E-views 5.1 programs. 

Keywords: Employment, Female Labor Force, Turkey 
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BÜYÜYEN EKONOMİLERİN YOKSULLAŞAN KADINLARI

 
Nadide Sevil TÜLÜCE,  

Zeynep YAPRAK

Kadına yönelik şiddet, genellikle erkekler tarafından kadını baskı altına alarak 
uygulanan psikolojik, fiziksel ve cinsel içerikli tepkisel bir tavır olmakla birlikte 
evrensel ve tarihi çok gerilere dayanan bir fenomendir. Evrensel bir sorun halini 
alan kadına yönelik şiddetin temelinde ise cinsiyet ayrımcılığı yatmaktadır. Dünya 
üzerinde yaşayan kadınların yarısı eşlerinden şiddet görürken Türkiye’de kadın-
ların %97’si şiddet görmektedir. Temel insan haklarının ihlali olarak tespit edilen 
kadına yönelik şiddet, erkek egemen bir kültürde kadının toplumsal değerinin 
sadece ev işleri ve çocuk bakımı gibi faaliyetler olarak görülmesi; kadın ve er-
keğin arasında geleneksel ve eşit olmayan bir rol paylaşımına sebep olmaktadır. 
Şiddet yalnızca bedenlere zarar vermekle kalmayıp, kadınların öz saygısını, ihlale 
direnme ve hak arama arzusunu zayıflatmaktadır. Kadına yönelik uygulanan 
şiddetin bir boyutunu da kadının ekonomide karşılaştığı sorunlara ve istihdam da 
kadının yeri ve önemine bakarak da incelemek mümkündür. Kadınların üretimde 
aktif ve önemli rol almalarına rağmen erkek işgücü kadar değerli görülmemeleri 
kadının istihdamda ki yeri açısından ciddi kayıplar yaratmaktadır. Dar anlamda 
kadınların ev içinde ve ev dışında ürettiklerine el koyma, onlardan yoksun bı-
rakılma anlamına gelen ekonomik şiddet daha geniş tanımlanırsa kadının evde 
yaratmış olduğu ürünlere el koyarak, onu ücretsiz aile işçisi olarak kullanmak, 
kadınları çocuklara ve yardıma muhtaç hasta ve sakatlara bakmakla yükümü 
tutarak emeğini karşılıksız bırakmak, kadını, kamusal alanda çalışmasına rağmen 
kazancına el koyarak onu mahrum etmek, evlenirken ya da evlendikten sonra 
kadının sahip olduğu takı ve parasına el koymak, kadına çalışmak istemesine 
rağmen izin vermemek ya da kadını zorla çalıştırmak, başlık parası karşılığı onu 
satmak, mirastan yoksun bırakmak, boşandıktan sonra nafaka ödemeyerek onu 
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mağdur etmek vb.dir. Kadınların ekonomik imkânlara, fırsatlara ve güce erişimi 
dünyanın her yerinde engellenmektedir. Toplumun kültürel ve sosyal yapısı, dini 
inançlar, sosyal izolasyon, katı toplumsal roller, fakirlik, kadın-erkek eşitsizliği, 
kendi kendini kontrol yetersizliği ve zayıf kişilik gibi kişisel karakterler ekonomik 
şiddet riskini artıran nedenlerin başında gelmektedir. Kadınlar aynı zamanda 
devletin uygulamalarındaki eksikliklerden kaynaklanan ekonomik şiddetle de karşı 
karşıya kalmaktadırlar. Eşit işe eşit ücret ilkesinin ihlal edilerek birçok kadının 
düşük ücret ile sosyal güvenlik kurumuna kayıt olmadan çalışması ve cinsiyet 
eşitliği öneminin kavranamamış olması da temel sorunlar arasındadır. Oysa sosyal 
güvenlik, toplumda yaşayan herkesin sosyo-ekonomik açıdan güvende olmasını 
ifade eder. Ancak gerek ülkemizde gerekse dünya üzerindeki kadınlar, hukuksal 
anlamda sosyal güvenlik haklarına sahip olmasına rağmen bundan tam anlamıyla 
yararlanamamaktadırlar. Türkiye’de elde ettiği kazancın harcanmasına ilişkin ka-
dınların %38’i kendisi, %50’si kocası veya diğer kişilerle beraber karar verirken, 
%10’unun kararda yeri olmadığı belirlenmiştir. Kazancın kullanımına karar verme, 
yaşı daha ileri kadınlarda yüksek iken, 15–19 yaş grubu arasındaki kadınların 
%26’sının kendi kazançlarının kullanımında söz hakkının olmadığı belirlenmiştir 
(TNSA 2003). Genellikle ülke ekonomilerinde kadınlar ev işlerine benzeyen 
hizmet sektöründe, sağlık, eğitim, tekstil, gıda gibi alanlarda çalışırlar. Ücretleri 
erkeklerinkinden düşüktür. Ekonomik kriz dönemlerinde öncelikle işten çıkarılırlar. 
Karar alıcı, yönetici, örgütleyici konumlara çok az sayıda ve çok zor gelebilirler. 
Evlilik ve çocuk gibi nedenlerle işi aksatma ve bırakma olasılıkları yüksektir. İşe 
alımlarda erkeklere öncelik verilir. Kadının çalışma hayatında dolayısıyla ekonomik 
alanda ortaya çıkan bu tek taraflı ve cinsiyet tabanlı informel kurallar bütünü 
kadını ekonomik hayattan uzaklaştırmaktadır. Kadınların iş hayatında giderek 
artan oranlarda yer almaları, çalışma yaşamında ve ekonomide kadınlarla ilgili 
araştırmaların da artmasını beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda çalışmamızın 
konusunu, kadına uygulanan ekonomik şiddet oluştururken; araştırma uğranılan 
bu ekonomik şiddetin, kadının ekonomideki konumunu nasıl etkilediği ve bunun 
sonucunda kadının giderek kötüleşen ekonomik durumunun ortaya konmasını 
amaçlamaktadır. Dünya nüfusunun yarıdan fazlasını oluşturan kadın nüfus, eko-
nomide giderek daha az istihdam edilmekte ve daha düşük ücretle hatta kimi 
zaman sosyal güvenceleri olmadan çalıştırılmaktadır. Dünya üzerindeki mülklerin 
yalnızca %4’üne sahip olan kadınlar, dünyadaki işlerinin %60’ını yapmalarına 
rağmen, toplam gelirin sadece %10‟una sahiptir. Diğer bir deyişle yeryüzündeki 
mutlak yoksulluk sınırındaki 1.5 milyar kişinin %70’ini kadınlar oluşturmaktadır 
(Demirer, 2007:73). Kadının ekonominin genelinde karşılaşılan cam tavan etkisi 
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nedeniyle giderek kötüleşen durumu, çeşitli veri tabanlarından alınan veriler 
ile cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, sektör, işteki statüsü açısından değer-
lendirerek tablo ve grafikler yardımı ile açıklanacaktır. Elde edilen verilere göre 
kadın istihdamının eğitim durumuna, yaş gruplarına, sektörlere, işteki statüye 
göre dağılımının ayrıntılı olarak incelenmesi, kadın istihdamının boyutlarını gös-
terecektir. Kadınların maruz kaldığı söz konusu bu ekonomik şiddetin ortadan 
kalkması ise bireylerin eğitim seviyesinin yükseltilmesine, toplumsal anlamda 
onların bilinçlenmesine, toplum tarafından benimsenmiş mevcut kültürel ögele-
rin yeniden kurgulanarak inşa edilmesine ve toplumdaki demokrasi kültürünün 
olması gerektiği gibi işlemesine bağlıdır. Belirlenen kriterlerle çeşitlilik gösteren 
sonuçlara göre ortada bir fırsat eşitsizliği sorunu olduğu gözükmektedir. Tüm bu 
kriterleri göz önüne alarak, kadına yönelik dolaylı ve doğrudan şiddetin önlenmesi 
için cinsiyet ayrımcılığı azaltan ve/veya ortadan kaldıran ekonomi politikaları ve 
bunu takip eden yasal düzenlemelerin ivedilikle oluşturulması gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Kadın İstihdamı, Cam Tavan 
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IMPOVERISHED WOMEN OF DEVELOPING ECONOMICS

Violence for women is a psychological, physical and gender thematic reac-
tional behavior which is generally applied by men by suppressing women; as 
well as it is a universal phenomenon whose history is based on very ancient 
times. Gender apartheid underlies on basis of violence for women which had 
become a universal problem. As half of women worldwide experience violence 
from their spouses, 97% of women in Turkey experience violence. Violence for 
women which is determined as human rights violation causes to consider the 
social value of women just as activities such as housework and childcare; and 
a role sharing which is traditional and not equal between men and women. Not 
only violence causes harm over bodies it also weakens women’s self respect, 
resistance against violation and desire for claim their rights. It is possible to 
examine one aspect of violence for women by considering the problems that 
women face in economy and place and significance of women in employment. 
Although women have active and significant role in production, not considering 
them as valuable as men labor causes important losses in place of women in 
employment. If economical violence which means seizure of thing which are 
produced by women indoors and outdoors in strict sense is widely defined, it 
would be seizure of products which are produced by women at home, using 
them as family worker without salary, leaving their labor unrequited by enjoining 
women with caring indigent patient and disable people, divesting women by 
seizure of their earnings even they work in public works, seizure of their jewelry 
and money during marriage or after marriage, not allowing women to work 
even they want, selling them for bride wealth, disinheriting them, and aggrieving 
them by not paying subsistence money after divorcing. Accessing of women to 
economical opportunities, possibilities, and power is precluded all around the 
world. Social and cultural structure of society, religious beliefs, social isolation, 
strict social roles poorness, women-men inequality, self control inadequateness 
and poor character, and similar personal characters are leading reasons which 
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increase the risk of economical violence. At the same time women experience 
with economical violence caused by deficiencies in governmental applications. 
Equal pay for equal work principal is violated and working of many women 
with lower salaries and without registering to social security institutions and 
not being able to apprehend the gender equality can be considered as basic 
problems. Whereas social security means that every individual living in society 
would be in safe for socio-economic point of view. However, although women 
both in our country and in the world have social security rights within context 
of law; they can not get entirely benefit from these rights. In Turkey, regar-
ding with spending of earnings %38 of women decides by themselves,%50 of 
them decide with husband or other people, and %10 of them reported that 
they do not have place in decision. Decision for usage of earnings is higher 
in older ages in women, it is determined that %26 of women between ages 
15-19 age groups do not have hearing at usage of their earnings. (TNSA 
2013) At country economies women generally work in service sectors which 
are like house works and fields such as health, education, training, and food. 
Their salaries are lower than men. They are discharged from work at first in 
economic crisis. They access the decisive, managing, and organizing positions 
with less numbers and more difficultly. Probability of failure and quit the work 
because of reasons such as marriage and children is higher. Men have privilege 
in recruitment. Such kind of informal rules which are single sided and based 
on gender which are experienced in women’s business life and therefore in 
their life, make women far away from economic life completely. Participating of 
women in business life with gradually increasing ratios brought the increase of 
researches related with women in economy and business life together. Within 
this context, as economical violence forms the subject of our study; in study 
expressing how economic violence experienced by women effects the position 
of women at economy and economical situation of women which is gradually 
deteriorating is aimed. Women population which forms more than half of 
world population, is gradually less employed in economy and employed with 
less salaries and even sometime without having their social securities. Women 
which have only %4 of properties in the world, only have %10 of total incomes 
although they make%60 of all work in the world. In other words, women form 
%70 of 1.5 billion people who live within boundaries of poverty level. (Demirer, 
2007:73). Gradually deteriorating situation of women because of glass ceiling 
effect which is experienced in general economy will be explained by information 
taken from several databases by evaluation with gender, age, marital status, 
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education, sector, status at work, point of view by using graphics and tables. 
Detailed examination of distribution of women employment with respect to 
obtained information based on educational status, age groups, sectors and 
status at works shall show aspects of women employment. Elimination of said 
economical violence experienced by women depends on increasing educatio-
nal level of individuals, making them conscious in social meaning, re-building 
present cultural elements which are adopted by society after re-fictionalizing 
them and processing democracy culture in society as it should be. An oppor-
tunity inequality can be observed with respect to results which vary according 
to specified criteria. It is urgently necessary to form economy policies and legal 
regulations following those which decrease and/or remove this gender apartheid 
for preventing directly or indirectly violence for women. 

Keywords: Women, Women Employment, Glass Ceiling 
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AİHM ve CİNSİYET AYRIMCILIĞI OLARAK  
KADINA YÖNELİK ŞİDDET 

 
Nisan KUYUCU

Kadına yönelik şiddet uluslararası hukukta kadına yönelik ayrımcılığın bir türü 
olarak tanımlanmaktadır. Bunun önemi kadına yönelik şiddetin kadına yönelik 
ayrımcılığın bir türü olarak kabul edilmesinin onu bireyler arasında gerçekleşen 
tekil bir eylem olmaktan çıkartarak “sosyal eşitsizliklerin bireyler arasında te-
zahürü” şeklinde anlaşılmasını sağlamasındadır. Böylece kadına yönelik şiddet 
bireysel değil sistematik ve politik bir sorun olarak ele alınabilir ve çözümünün de 
politik ve sistematik olması gerekliliği anlaşılabilir (GOLDFARB, 2003: 254-255). 
Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için “bütünsel, sistematik ve bir grup 
olarak kadınların haklarını olumlayıcı” çözümlere ihtiyaç vardır (STELLING, 1993: 
188). Kadınların maruz kaldığı ayrımcılığı akla gelebilecek her alanda ve türde 
düzenleyen ve bu ayrımcılıkların ortadan kalkması için devletlere pozitif önlemler 
dahil her türlü önlemi alma yükümlülüğü yükleyen CEDAW (Birleşmiş Milletler 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi) metninde 
kadına yönelik şiddete yer verilmemiştir. Bu eksiklik CEDAW Komitesi’nin 12. ve 
19. tavsiye kararlarıyla giderilmiştir. 19. tavsiye kararında kadına yönelik şiddet, 
“kadınların uluslararası hukukta ya da insan hakları hukuku sözleşmelerinde yer 
alan insan haklarından ve temel özgürlüklerinden kadın erkek eşitliği temelinde 
yararlanmasını azalttığı ya da engellediği” için kadına yönelik ayrımcılık biçimle-
rinden birisi olarak kabul edilmiştir (CEDAW Komitesi, 1992). Bu karar, kadına 
yönelik şiddetle mücadelede en önemli adımlardan biri olan BM Kadına Yönelik 
Şiddetin Ortadan Kaldırılması Bildirgesi’nin temelini oluşturmuştur (MARY, 2010: 
76). Bunların yanı sıra Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması 
ve Ortadan Kaldırılmasına Dair Amerikan Devletleri Sözleşmesi (Belém do Pará 
Sözleşmesi) ve Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’na Ek Afrika Kadın Hakları 
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Protokolü (AKHP) de kadına yönelik şiddetin kadına yönelik ayrımcılıkla olan 
bağını gösteren hükümler içermektedir. 2011 tarihli Kadına Karşı Şiddet ve Ev İçi 
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nde 
(KKŞS) de kadına yönelik şiddet kadına yönelik ayrımcılık türlerinden birisi olarak 
tanımlanmıştır. Bu Sözleşme’nin hazırlanmasından önce Avrupa Konseyi (AK) 
nezdinde AİHM’nin (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) kadına yönelik şiddete 
ilişkin davalarda verdiği kararlar dışında kadına yönelik şiddete ilişkin bağlayıcılığı 
olan bir hukuksal araç bulunmamaktaydı (MCQUIGG, 2012: 957). AİHM’nin 
önüne gelen kadına yönelik şiddet davası sayısı ise kadına yönelik şiddetin AK 
üyesi devletler nezdindeki yaygınlığına kıyasla düşüktür. Bu durum kadınların 
AİHM’ye erkeklerden daha az başvurduğunu gösteren istatistiklerle uyumludur. 
Ayrıca ayrımcılık yasağının ihlali de daha çok erkek başvurucular tarafından ileri 
sürülmüştür (TULKENS, 2013: 14, 15). AİHM’nin incelediği kadına yönelik şiddet 
davalarının yalnızca 12 tanesinde başvurucular ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini 
ileri sürmüştür. Bu tespit, uluslararası hukukun kadına yönelik şiddet ile kadına 
yönelik ayrımcılık arasında kurduğu doğrudan bağın AİHM’ye yapılan başvurulara 
yansımadığını göstermektedir. Elbette bu durumun pek çok sebebi olabilir. Bu 
çalışmada AİHM’nin 14. madde içtihadının başvurucuların kadına yönelik şiddet 
davalarında 14. madde ihlalinin ileri sürülmemesindeki etkisi ve 14. maddenin 
daha çok erkekler tarafından kullanılıyor olması, AİHM’nin kadına yönelik şiddete 
bakış açısı ortaya konularak açıklanmaya çalışılacaktır. İncelenen 12 davada yaşa-
nan şiddetin türüne göre bir ayrım yapıldığında cinsel şiddet ve gözaltında zorla 
jinekolojik muayene davalarında AİHM’nin 14. maddeden inceleme yapmaya gerek 
görmediği görülmektedir. Ekonomik şiddet davalarında farklı muamele sayısal 
verilerle açıkça ortaya konabildiği için AİHM’nin ayrımcılık iddialarını incelediği; 
ancak sosyal güvenlikle ilgili politika belirlemek konusunda devletlere tanınan 
geniş takdir marjı nedeniyle ihlal iddialarının reddedilebildiği görülmektedir. Ev 
içinde fiziksel şiddet davalarında ise AİHM 2009 tarihli Opuz kararı ile kadına 
yönelik şiddeti ilk kez eşitlikle ilgili bir sorun olarak değerlendirmiştir. Ancak daha 
sonra önüne gelen benzer davalarda Opuz’daki içtihadın ayrımcılık yasağı bakı-
mından korunmaması AİHM içtihadında kadına yönelik şiddet davalarında yeni 
bir perdenin açıldığını düşünmek konusunda aceleci olmamak gerektiğine işaret 
etmektedir. Nihayet 2013 tarihli Eremia kararı ile Opuz içtihadının tekrar edilmiş 
olması umut vericidir. Yöntem: Bu amaçla çalışmada yöntem olarak AİHM’nin 
önüne gelen kadına yönelik şiddet davalarından ayrımcılık yasağının ihlalinin ileri 
sürüldüğü davaların tamamı analiz edilecektir. Bu 12 davanın analizi ile AİHM’nin 
kadına yönelik şiddeti uluslararası hukukun diğer kaynaklarının aksine bir ayrım-
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cılık ve eşitlik sorunu olarak ele almadığı gösterilmeye çalışılacaktır. Bulgular ve 
Sonuç: AİHM’nin kadına yönelik şiddet davalarında ayrımcılık yasağına ilişkin bir 
inceleme yapmaması ya da incelemesinde kadınların dezavantajlı konumlarını 
hesaba katmaması bu konudaki içtihat hukukunun gelişememesine ve AİHM’nin 
kadına yönelik şiddetle etkin bir şekilde mücadele edememesine yol açmıştır. 
Bu durum, kadına yönelik şiddetle mücadeledeki bu başarısızlığın kadınların 
kadına yönelik şiddet davalarında 14. madde ihlalini ileri sürmemelerinde etkili 
olabileceğini akla getirmektedir. Kadınların toplumsal konumunu gözetmeyen, 
dünyadaki en yaygın insan hakkı ihlallerinden birini oluşturan kadına yönelik 
şiddetle mücadele konusunda kötü bir sınav veren AİHM kadınlar tarafından 
adalete erişebilecekleri bir merci olarak görülmemektedir. AK nezdinde 2011 
yılında ev içi şiddetin önlenmesine ilişkin bir sözleşme yapıldığı 2009 tarihli Opuz 
ve 2013 tarihli Eremia kararıyla birlikte göz önünde bulundurulduğunda -her 
ne kadar A davası bu seyri bozsa da- AİHM’nin ev içi şiddet ve kadına yönelik 
şiddetin diğer türleri için tutum değişikliğine gidebileceği, kadına yönelik şidde-
tin toplumsal cinsiyet eşitliği sorunuyla olan ilgisini daha çok dikkate alan bir 
içtihat geliştirebileceği umut edilebilir. Bu gelişmelerin sonuçları ilerleyen yıllarda 
yapılacak başvuruların sonuçlarıyla kendisini gösterecektir. 

Anahtar Kelimeler: AİHM, Cinsiyet Ayrımcılığı, Kadına Yönelik Ayrımcılık, 
Kadına Yönelik Şiddet 
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ECtHR AND VIOLENCE AGAINST WOMEN AS  
GENDER DISCRIMINATION 

Violence against women is being described as a type of gender discrimina-
tion in international law. This is important mainly because once violence against 
women is described as gender discrimination, it is no more understood as an 
individualistic act, but as “manifestation of social inequality among individuals”. 
Doing so, violence against women can be taken not as an individualistic but 
systematic and political problem and its solution needed to be political and 
systematic (GOLDFARB, 2003: 254-255). To end violence against women, “who-
le, systemic, and addressed to the affirmation of women’s rights as a group” 
remedies are needed (STELLINGS, 1993: 188). In CEDAW (The Convention to 
Eliminate All Forms of Discrimination against Women), which sets out gender 
discrimination in every aspect and gives governments the responsibility to take 
any necessary measures including positive obligations, violence against women 
was not mentioned. This gap has been filled by the 12th and 19th general 
recommendations of the CEDAW Committee. In the 19th general recommen-
dation, violence against women is accepted as a type of discrimination against 
women since it “impairs or nullifies the enjoyment by women of human rights 
and fundamental freedoms under general international law or under human 
rights conventions” (CEDAW Committee, 1992). This decision has been the fo-
undation of the UN Declaration on the Elimination of Violence against Women, 
which is one of the major steps of struggle against violence against women 
(MARY, 2010: 76). In addition to this, the Inter-American Convention on the 
Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women (Belém 
do Pará Agreement) and the Protocol to the African Charter on Human and 
Peoples’ Rights on the Rights of Women also contains clauses showing the 
connection between violence against women and gender discrimination. The 
Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against 
Women and Domestic Violence, which is accepted in 2011 also stated that vi-
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olence against women is a type of gender discrimination. Before this adoption, 
there was no binding legal instrument against violence against women except 
the ECtHR decisions in cases about violence against women (MCQUIGG, 2012: 
957). Considering how widespread the problem of violence against women is 
in the Coe countries, the number of cases ECtHR examined is small. This is 
in line with the statistics showing that women apply to ECtHR less than men. 
Besides, violations of prohibition of discrimination are adduced mostly by male 
applicants (TULKENS: 14-15). Only in 12 of cases in front of ECtHR on violence 
against women, the applicants adduced prohibition of discrimination and the 
Court has found violations. This shows the connection made by international 
law between violence against women and gender discrimination has not had 
any effect on the ECtHR case-law. Of course, this might have many reasons. 
In this presentation, I will analyze the effect of ECtHR case law with regard to 
Article 14 when women make their claims in front of the Court and the fact 
that this article is used by men rather than women and how this affects the 
position of the Court on violence against women. In 12 cases I examined, when 
a difference is being made on type of violence, cases of sexual violence and 
forced gynecologist examination under custody, it is seen that ECtHR did not 
require Article 14 to be examined. It is also clear that in cases of economical 
violence, because discriminatory treatment can be clearly revealed through the 
statistical data, ECtHR examines discrimination claims, but because states have 
right to determine social security policies, these claims can be refused. In the 
cases of domestic violence, in Opuz case of 2009, ECtHR assessed violence 
against women as an equality problem for the first time. But in later cases, the 
position taken by the court regarding the Opuz decision has not been preserved. 
Therefore, one should not hurry concluding that the ECtHR decisions about 
violence against women is in a new era. It is still early to see in Eremia decision, 
Opuz decision reaffirmed. Method: As a method, all cases, brought in front of 
the ECtHR with regard to violence against women that found the violation of 
prohibition of discrimination will be analyzed. By this analysis, I will show that 
ECtHR does not approach to violence against women as a discrimination issue, 
in spite of other international sources of law. Evidence and Conclusion: The 
ECtHR’s decisions on not examining gender discrimination on violence against 
women cases or not taking women’s disadvantaged position on its examinati-
ons caused case-law on this issue to be underveloped and the unwillingness 
of ECtHR against violence against women. This situation might bring forward 
the idea that the fail in struggle against violence against women might has an 
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effect on women not adducing Article 14 violation in violence against women 
cases. Thus, ECtHR failed in the struggle against violence against women, which 
is one of the most widespread human right violations. As ECtHR does not take 
women’s social situation into account, it does not seen any more as an aut-
hority to women to achieve justice. Taking into account that the Coe adopted 
an agreement on preventing domestic violence in 2011 as well as the case of 
Opuz in 2009 and Ereima in 2013 – albeit the existence of A case – we can still 
hope that ECtHR will change its position with regard to domestic violence and 
to the other types of violence against women and will create a case law which 
takes on board the connection between gender equality problem and violence 
against women. The results of these developments will show themselves in 
the decisions of coming years. 

Keywords: ECtHR, Sex Discrimination, Discrimination Against Women, 
Violence Against Women 
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KADINA ŞİDDET VE ETİK: SAĞLIK KURUMLARINDA YAPILAN 
UYGULAMALAR VE HUKUKİ BOYUTU 

 
Pelin ÖZAYDIN BÜLBÜL

Bu araştırma literatür taramasıyla yapılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 
şiddetin tanımı; Fiziksel güç ya da kuvvetin, amaçlı bir şekilde kendine, başka-
sına, bir gruba ya da topluluğa karşı fiziksel zarara psikolojik zarara, ölüme, 
gelişim sorunlarına ya da yoksunluğa neden olacak şekilde tehdit edici biçimde 
ya da gerçekten kullanılmasıdır. Kadınlara yönelik şiddet içerikli davranışlar her 
ırk, kültür, din, ulus ve ideolojilerdeki erkekler tarafından yapılmaktadır. Özellik-
le erkek egemen toplumlarda kadınlar daha çok istismara maruz kalmaktadır. 
Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, Türkiye Cumhuriyeti kadın vatandaşlarının var 
olan potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önündeki en önemli engellerden biri-
dir. Çünkü geniş ölçekli kamusal işler erkeklerin denetimindedir. Siyasi faaliyetler, 
örgütlü sosyal faaliyetler, sağlık, eğitim gibi kamusal hizmetlerin sunumundan 
kültürel faaliyetlere kadar geniş bir alan da erkeklerin denetimindedir. Kadınlar 
bu faaliyetlere eşitsiz olarak katılırlar. Yasalar, kurallar, ideolojiler, din ve gelenek-
ler kadınların bu alanlara girişini denetler. Dolayısıyla kadınların bu alanlara 
katılımının oldukça sınırlı olduğunu görürüz. Kadınların dışlandıkları en önemli 
alan, toplumun bütününü ve bu arada kadınları da doğrudan etkileyen ekono-
mik ve toplumsal kararların alındığı siyasi alandır. Yani kadınların tüm toplumsal 
yaşam içinde en az bulundukları yerler, parti ve sendika gibi örgütler ile temsi-
li meclisler ve diğer siyasi karar ve uygulama organlarıdır. Kadınlar, toplumsal 
refah üretimi ve kaynakların dağılımını belirleyen kararları almak şöyle dursun, 
etkilemekten dahi uzaktır. Bu nedenle bu kararlar şimdiye kadar hep erkekler 
tarafından, erkek bakış açısıyla alınmışlardır. Kadınlar dünyadaki toplam işlerin 
2/3’sini yapıyorlar, dünyadaki toplam gelirin 1/10’ini kazanıyorlar, dünyadaki 
okur-yazar olmayan nüfusun 2/3’sini oluşturuyor, dünyadaki toplam mülkiyetin 
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1/100’ine sahipler . Kadınlık ve erkeklik üzerine hepimizin erken yaşlardan iti-
baren içselleştirdiğimiz kalıplar vardır. Bu kalıpları ilk çocukluğumuzdan başlaya-
rak toplumsal ilişkiler içinde öğreniriz. Aile içinde başlayan bu süreç, okul, iş 
hayatı, arkadaş çevresi, sokak ve tüm toplumsal ilişkilerle sürer. Bu süreçte hem 
kendi toplumsal cinsiyet kimliğimizi oluştururuz, hem de dünyayı ve toplumu 
cinsiyetlendirmeyi öğreniriz: kadınlar ve erkekler farklıdır…Daha çocuklarımızı 
yetiştirirken üzerlerine oturttuğumuz kalıplar onların karekterlerini oluşturacak,
ergenlikte,yetişkinlikte kimlik kazanımlarına temel oluşturacak ve kendi çocuk-
larına oturtacakları kalıpların temelini belirleyecektir.Türk toplumunda daha ço-
cukken verilen ilk mesajlar erkek çocuğuna: aferim oğlum iyiki sende vurdun, 
erkek kendini ezdirmez…… kız çocuğuna ise: kız dediğin uslu oturur ahlaklı 
olur,ses çıkarmaz mesajlarıdır.Daha çocukken kızlara verdiğimiz bu mesajlar 
ilerde babasının, kocasının, erkek patronunun kendisine uyguladığı fiziksel, 
psikolojik, ekonomik vb şiddetlere susarak karşılık verecek karekter yapısına 
dönüşürler. Küfür ettiğinde pohpohlanan,kendisini kızdıran arkadaşını dövdü-
ğünde ödüllendirilen bir erkek çocuğunun da gelecekte kadınlara şiddet uygu-
layan bir karekter yapısına bürünmesi de çok normaldir.Şiddete maruz kalan 
kadınların psikolojisi:Başlangıçta şok ya da hissizlik ve gelecekte de benzer 
durumların yaşanma ihtimaliyle şiddetli korku,şiddetin uzun süreli olduğu du-
rumlarda ise güven duygusunda sarsılmalar, çaresizlik ve umutsuzluk hisleri, 
kontrolün kaybedildiği duygusu, kendini suçlama ve özsaygıda düşüş.Aile içi 
şiddete maruz kalmış kadınlar arasında ruh sağlığı sorunları açısından ciddi bir 
risk vardır.Şiddet görmüş kadınlarda depresyon, intihar riski, alkolün kötüye 
kullanımı, maddenin kötüye kullanımı gibi sorunlar.Şiddet gören kadınların % 
47.6’da depresyon, % 17.9 ‘da intihar riski, % 63.8’ de travma sonrası s.b., % 
18,5’ da alkol bağımlılığı,%8.9’da madde bağımlılığı görülmektedir.Düşük sosyo-
ekonomik ve eğitimli, daha az sosyal destek gören,yaşı görece genç, ekonomik 
olarak kocalarına bağımlı, kocasından daha fazla kazanan ve kendi annesi ba-
bası tarafından dövülmüş kadınlar şiddeti daha fazla yaşıyorlar.Türkiye’de resmi 
rakamlar, son 7 ayda 226 kadının öldürüldüğünü, 478 kadının tecavüze, 722 
kadının tacize uğradığını gösteriyor.6 bin 423 kadın ise aile içi şiddet nedeniyle 
hastaneye başvurmuştur.Verilere göre, kadına yönelik cinsel saldırı suçlarında 
son beş yılda yüzde 30 artış meydana gelmiştir. Etik açıdan bakarsak; Sağlık 
kurumları şiddete maruz kalan kadınların başvurduğu başlıca yerlerden biri olup, 
kadına yönelik şiddet konusundaki çözüm önerilerinin hayata geçirilmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır.Sağlık hizmeti sunan kurumlarda görev yapan sağ-
lık çalışanlarından kadına yönelik şiddet konusunda beklenenler: tanılama, 
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müdahale etme, şiddete maruz kalan kadınları uygun kurumlara yönlendirme 
ve şiddeti tespit ederek kayıt altına almadır. Sağlık çalışanları, mesleklerini uy-
gularken yasal, politik, toplumsal ve ekonomik değerlerle çatışabilirler, bu çatış-
mayı çözümlerken, meslek etiği ilkelerine uygun, özgür ve bağımsız karar verme, 
etik ilkelere bağlı kalma sorumlulukları vardır.Etik ilkelere göre:Şiddete maruz 
kalmak kişinin özerkliğini zedeler ve ona fiziksel-psikolojik zarar verir. Şiddete 
maruz kalışın belirlenmesi ve mağdurun toplumsal destek sistemlerine yönlen-
dirilmesi önemli bir yarar sağlama etkinliğidir. Adalet ilkesi ise, tıbbın şiddet 
mağdurlarına sağlayacağı yararın her olayda ve her kişi için gerçekleşmesini 
gerektirmektedir. Hekim, psikologlar, yasal uygulayıcılar vb. mağdurun bu du-
rumdan zarar görmeden veya en az zararla çıkmasını sağlamalılardır.Kişinin 
hastane ve hastalık koşulları altındaki durumunu başkalarının görmemesi ve 
bilmemesine saygı gösterilme hakkı vardır. Şiddete maruz kalan kişilere ait bilgi 
ve bulguları gizli tutulmalı, kadının rızası olmadan gerek yakınlarına gerek 3. 
şahıslara bilgi verilmemelidir ( gizliliğe saygı). Hekim Hukuki ehliyeti olan tüm 
diğer hastalara olduğu gibi şiddete maruz kalanlara da yapılacak tıbbi uygula-
malar hakkında ilgili bilgi vermeli ve onların onayını almalıdır. (aydınlatılmış 
onam).“Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşı-
laşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta 
gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır”.SONUÇ VE ÖNERİLER: Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olduğu, 
öncelikle toplum geneline ve tüm sağlık çalışanlarına anlatılmalı.Sağlık hizmeti 
sunanlar kadar bu hizmeti alanlar da haklar konusunda bilgili ve takipçi olmalı. 
Sağlık hizmetlerinden faydalanmada, cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere, yerel ve 
ulusal politikalar oluşturulmalı; sivil toplum kuruluşları da komiteler kurarak bu 
çalışmalar izlemeli. Şiddet gören kadınların sağlık hizmetlerine hızlı, bedelsiz ve 
güven içinde ulaşabilmesi sağlanmalı. Hastanelerde ve diğer sağlık kurumların-
da, “şiddet kriz merkezleri” oluşturmalı.Sağlık kuruluşlarına başvuran tüm ka-
dınlar, özellikle ve öncelikle acil servislere başvuranlar, potansiyel şiddet mağ-
duru olarak değerlendirilmelidir. Kadına yönelik şiddete sağlık çalışanlarının 
yaklaşımının önemi göz önüne alınarak, özellikle acil tıp, adli tıp, kadın doğum 
gibi alanlarındaki uzmanlık eğitimlerine bu konuyla ilgili içerik eklenmelidir. Adli 
tıpta ve hastanelerin acil servislerinde cinsel ve fiziksel şiddete maruz kalmış 
kadınlar için oluşturulan özel birimlerin işleyişi konusunda uygun yasal düzen-
lemeler yapılmalı ve bağımsız kadın örgütlerinin de desteği alınmalıdır. Kadın 
danışma merkezlerinin sayıları arttırılmalı ve yasada söz edilen şartlarda kadın 
sığınma evlerinin açılıp kurallara uygun biçimde yönetilmelidir. Toplumsal cinsiyet 
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ayrımcılığı hakkında bilgi içeren derslerin ilk ve orta öğretim müfredatında yer 
almasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Sağlık hizmeti sunmakta olan eczacılar, 
özellikle semt eczanelerinde oldukça sık fiziksel şiddet mağduru kadınlarla kar-
şılaştığı için çalışmalara dahil edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Etik, Hastane, Hukuk 
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WOMEN OF VIOLENCE AND ETHICS: THE APPLICATIONS  
AND LEGAL ASPENCTS OF HEALTH INSTITUTIONS 

definition of violence: “the intentional use of physical force or power, 
threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or 
community, that either results in or has a This research was conducted literature 
review. According to the World Health Organization high likelihood of resulting 
in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or deprivation.” There is 
violent against women in every race, culture, religion, nation, and ideologies 
by men. Especially the male-dominated societies, women are more exposed to 
abuse. Gender-based violence is a obstacle to shoe their full potential. Because 
large-scale public works under the control of men. Men control public services, 
such as political activities, organized social activities, health, education. Women 
participate as unequal in these activities.Laws, rules, ideologies, religions and 
traditions checks the entry of women in these areas. Thus, we see that the 
very limited participation of women in these areas. The political field that is 
the most excluded important area for women. So the current of least women 
in the places where are such as party and the trade union organizations and 
political decision-making and implementation organs. Women have not any 
deserves to make decisions about social welfare. Therefore, these decisions so 
far always were taken by men from the perspective of men. Women are doing 
the world’s job 2/3 percent, earning the world’s total income of 1/10 percent, 
the 2/3 illiterate population women in the world, they are the owners of 1/100 
percent of total ownership. All of us have interiorized forms of masculinity and 
femininity from early ages. We learns these molds beginning from childhood in 
social relations.This process which started in the family lasts school, work, life, 
friends, the street and all the social relations. In this process, we create own 
gender identity, as well as learn gender of world and society: men and women 
are different... Molds that used for rearing childeren, makes their character and 
will form the basis of adolescence and adulthood identity. The first messages 
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to the boy: ‘’good boy, shot luckily, male don’t scorn self. ‘, but to the girl: ‘girls 
should sit well-behavedly and do not sound.’..The messeges that are gived to 
who when they are childeren, future they may have keeped quiet character for 
violance from her father, her husband, her male boss implemented physical, 
psychological, economic, etc. When a boy swears or beats his friend who ma-
kes him angry, he is appresiated and normally he too in the future violance to 
women. The psychology of women exposed to violence: Initially, the shock or 
numbness and intense fear for possibility of experience violance, if violence is 
long-term, they may feel trusting jolts, a sense of loosing control, falling self-
blame and self-esteem. Women who have subjected to domestic violence is 
a serious risk for mental health problems. Women affected by violence, have 
depression, risk of suicide, misuse of alcohol , misuse substance problems, 
such as. Women who experience violence, are 47.6% in depression, 17.9% 
in the risk of suicide, 63.8% in post-traumatic sb, 18.5% alcohol dependence, 
8.9% in the substance abuse. Women who are in Low socio-economic and 
educated, having less social support, a relatively young age, a relatively young 
age, the economically dependent on their husbands, and are beaten up by 
their mother, father and husband, are more vulnerable to violence. The official 
figures of Turkey shows, 226 women were killed in the last seven months, 478 
women raped, abused woman 722. 6 thousand 423 women admitted to the 
hospital because of the domestic violence. According to the cases of sexual 
assault against women has increased 30 percent in the last five years. If we 
look at in terms of ethics, women who are subjected to violence, refers main 
places to health institutions and the instutions have an important role that in 
the implementation of its solution. Health professionals who work in health 
care facilities expectations about violence against women: diagnosis, interve-
ne, identify women exposed to violence and the Routing them to appropriate 
institutions and recording the violence. When health professionals practice their 
professions, they can conflict with legal, political, social and economic factors, 
they should adhere to ethical principles, convenient the principles of professi-
onal ethics, free and independent decision-making, when resolve this conflict. 
According to ethical principles: exposure to violence undermine autonomy and 
damage physical and psychological.Determination of exposure to violence and 
victim is directed social support systems, are a significant benefit activity. The 
principle of justice is medicine should make any possible benefit to victims of 
violence, and for each person in each case. Physicians, psychologists, legal 
practitioners, and so on should provide to come out of this situation without 
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harm or a minimum damage to the victim. The person has right to respect for 
others do not see the hospital and the disease status. Signs and information 
belonging to the victims of violence should keep confidential, without the con-
sent of the woman should not be given information outside the family(privacy 
respected). Practitioner should take informed consent when giving the relevant 
information about medical practices. “Although Mission during his encounter 
with a glimpse of the direction of a criminal offense, if to not report to the 
competent authority showing the status of a healthcare professional, or delay 
in this matter, shall be punished by imprisonment of up to one year.RESULTS 
AND SUGGESTIONS: First of all healthcare professionals and the general public 
to be told that women and men have equal rights. Health care providers and 
followers up to be informed about their rights in this service area. To access 
to health care benefits, and ensure gender equality at the local and national 
policies should be established; non-governmental organizations should establish 
committees to support them. Women who experience violence should reach 
in health care fast, free and secure. “Violence crisis centers” should create in 
hospitals and other health care institutions. All women who admitted to health 
facilities, especially emergency services in particular, be considered as potential 
victims of violence. Taking into consideration violence against women’s health 
care workers’ approach, particularly in emergency medicine, forensic medicine, 
obstetrics and gynecology’s master proggrammes should add content related 
this issue. Forensic medicine and the emergency services’special units should 
be made arrangements for victims of sexual and physical violence about the 
operation and should take support of independent women’s organizations. 
The number of women’s counseling centers should be increase and women’s 
shelters should open in accordance with the rules. Containing information of 
lessons on gender discrimination must be taken to receive primary and secon-
dary education’s the curriculum. Pharmacists who provide health care services, 
especially faced by women who are victims of physical violence quite often in 
neighborhood pharmacies should be included in the studies. 

Keywords: Woman, Violence, Ethic, Hospital, Law 
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MEDENİ KANUN KAPSAMINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET

 
Kemale ASLANOVA

Kadınların toplumda ve aile içinde eşitlik arayışları asırlardır sürmektedir. 
Günümüzde kadına yönelik şiddet en önemli toplumsal sorunlardan ve kuşku-
suz insan hakkı ihlallerindendir. Kadına yönelik şiddetin temelinde de cinsiyet 
ayrımcılığı yatmaktadır. Şiddet olgusunun ortaya çıkış anını insanlık tarihine kadar 
geri götürebilmek mümkün. Yapılan bir araştırmaya göre arkeologlar kadınların 
fiziksel şiddet yaşamalarının kökenini 3000 yıl öncesine kadar götürmektedir. 
Buluntular erkek mumyaların kemiklerinde %9-20 kırığa rastlanırken, kadın 
mumyalarda bu oranın %30-50 olduğunu göstermiştir. Eski Roma yazıtlarında 
yazılanlara göre ise, bir erkek kendinden izinsiz oyunlara katılan, zina yapan 
eşini boşamak ve hatta öldürmek hakkına sahipti. Ortaçağda da kadına yönelik 
şiddet olağandışı olarak kabul edilmemiş ve kadınların şiddete maruz kalmaları 
engellenememiştir. Kadına yönelik şiddetle ilgili yasal ve tıbbi çalışmalar 1800’lü 
yıllarda ortaya konmaya başlamıştır. Kadına karşı şiddeti suç sayan ilk kanun 
ise Maryland’de 1883’te yapılmıştır. Türkiye’de kadına yönelik şiddetle ilgili ha-
reketlenmeler daha geç başlamıştır. Ülkemizde, 1980’lerin ortalarından itibaren 
tartışılmaya başlanan kadına yönelik şiddet sorununa karşı ilk tepki, 17 Mayıs 
1987’deki “Dayağa Hayır” yürüyüşü ile ortaya konmuştur. Kadın hareketleri de 
bu yürüyüşten sonra hız kazanmaya başlamıştır. Türkiye Nüfus Sağlık Araştır-
ması (TNSA) kadına yönelik şiddetle ilgili birçok araştırma yapmıştır. TNSA’ya 
göre; araştırmaya katılan kadınların %39’u kadının yemeği yakması, kocasına 
cevap-karşılık vermesi, parayı gereksiz yere harcaması, çocuklarına bakmaması, 
ilgilenmemesi, cinsel ilişkiye girmeyi reddetmesi gibi durumlardan en az birinin 
gerçekleşmesinin, kocanın karısına şiddet uygulaması için haklı gerekçe oluş-
turacağını belirtmişlerdir. Doğu bölgelerde bu oran %49 olmuş, Güneydoğu’da 
ise %50’nin üzerinde tespit edilmiştir. Yapılan birçok çalışmada şiddetin kuşaklar 
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arası sürmesi, çocuğun sosyal öğrenme yoluyla ailedeki şiddet davranışını rol 
model alması, çocuk eğitiminde dayağın yaygın olarak kullanılmasının kabul 
görmesi şiddetin nedenleri arasında olduğu belirtilmiştir. Kadın Danışma Mer-
kezi 9 merkezde çalışma yapmış ve bu çalışmada, kadınların %50’sinin sözel, 
%47,9’unun fiziksel, %18,5’inin cinsel şiddete maruz kaldığı saptanmıştır. Kadına 
yönelik şiddet; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Meclisi tarafından 1993 yılında ka-
bul edilen “Kadına Yönelik Şiddetin Yok Edilmesi Bildirgesi”nde; cinsiyete dayalı 
olarak gerçekleşen, kadınlarda, fiziksel, cinsel, psikolojik, herhangi bir zarar ve 
üzüntü sonucunu doğuran veya bu sonucu doğurmaya yönelik özel veya kamu 
yaşamında gerçekleşebilen her türlü davranış, tehdit, baskı veya özgürlüğün 
keyfi olarak engellenmesidir” şeklinde tanımlanmaktadır. Yine BM tarafından 
“4. Dünya Kadın Konferansı Eylem Platformu ve Pekin Deklarasyonu”nda ise 
kadına yönelik şiddet, “kadının fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar görmesiyle 
veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan bu tip ha-
reketlerin tehdidini, baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, 
ister toplum önünde ister özel hayatta meydana gelmiş olsun, cinsiyete dayalı 
her türlü şiddet” olarak tanımlanmaktadır. Çalışmamızda genel olarak kadına 
yönelik şiddetten bahsettikten sonra, konuyu Medeni Kanunumuz kapsamında 
değerlendireceğiz. Bunu yaparken, üzerinde duracağımız konular; boşanma, 
velayet, tazminat ve nafakadır. Çalışmamızda bu konular tek tek ele alınacak 
ve güncel düzenlemeler tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: kadına yönelik şiddetin hukuksal boyutu, medeni kanun 
çerçevesinde kadına yönelik şiddet, 4320 sayılı kanun, 6284 sayılı kanun. 
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WOMAN – ORIENTED VIOLENCE UNDER CIVIL CODE 

The quests for equality to the women in society and family have been 
maintained for centuries. Today, the woman – oriented violence is one of the 
most important social issues and surely violence’s of human rights. Even at the 
basis of this problem lies the gender discrimination. It is possible to be able to 
date back the first emergence violence event can be dated back to the history 
of mankind. According to a study conducted, the archeologists take the root of 
why the women experienced physical violence down to 3.000 years ago. While 
the findings revealed that the male mummies had broken bones at the rate of 
9 – 20%, the female mummies had 30-50% broken bones. According to what 
were written in the ancient Roman inscriptions, a male was entitled to the right 
to divorce, and even kill his wife who has participated in the games without 
prior consent, committed adultery. Even in the middle age, woman-oriented 
violence has not been considered to be unusual event and the women to be 
exposed to violence have failed to be prevented. The legal and medical studies 
on woman-oriented violence have been put forth in 1800s. The first ever law 
considering the woman-oriented violence to be a crime has been enacted in 
the State of Maryland in 1883. The movements related to woman-oriented 
violence has commenced later. In our country, the first response against the 
woman-oriented violence initiated to be discussed in mid-1980s has been put 
forth with “No Beating” marching on May 17th, 1987. After this marching, also 
the women’s movement began to gain momentum. Turkey Demographic and 
Health Survey (TDHS) has conducted a great deal of surveys. According to 
TDHS; 39% of the women participated in the research Hs stated that at least 
realization of one of the states such as burning the dinner, response to her 
husband, spending money unnecessarily, children not looked after, not being 
interested with the same, refusal to have sexual intercourse by a woman would 
constitute justification for the husband to be entitled to apply violence to his wife. 
This ratio has been identified to be 49% in Eastern Regions and above 50% 
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in the Southeast. In many studies carried out, it has been pointed out that the 
continuation of this intergenerational violence due to in – family violence taken 
as a role model by the through social learning and widespread acceptance of 
practice of beating the child in training are among the causes hereof. Woman 
Counseling Center has carried out its studies at 9 centers and in these studies, 
it has been determined that 50% of the women have undergone oral, 47,9% 
physical and 18,5% sexual violence. In the Declaration on Elimination of Woman-
Oriented Violence accepted by the General Assembly of United Nations (UN) 
in 1993; the woman-oriented violence has been defined to be; “Any behavior 
that realizes being based on gender, resulting in any physical, sexual, which 
took place in private or public life and sadness which took place in private or 
public life or all types of behaviors, threats, pressure or arbitrary detention of 
freedom which might realize being oriented towards delivering such outcome”. 
Again, as for the “4th World Women Conference Action Platform and Beijing 
Declaration” by UN, the woman-oriented violence has been defined to be “all 
types of violence based on gender which results in or might result in physical, 
sexual damages or suffering agony including threat, pressure of actions of this 
nature arbitrary detention of freedom, no matter it took place in private or pub-
lic life”. In our study, we shall evaluate the woman – oriented violence within 
scope of our Civil Code. The matters we shall stress on while doing so; will be 
divorce, child custody, compensation and alimony. In our study, these issues 
will be addressed individually and the current regulations will be discussed. 

Keywords: the legal dimension of women-oriented violence, Law No. 
4320, Law No. 6284. 
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ÇOCUK EVLİLİKLERİNİN  
17 ÜLKEDE HUKUKSAL DEĞERLENDİRMESİ

 
Begüm KOCAMAZ,  

Oğuz POLAT,  
Sabahat ÖLÇER

Giriş: 1989 yılında Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabulüyle birlikte her çocuk 
birey olarak kabul edilmektedir. Sözleşmenin birinci maddesine göre 0-18 yaş 
arası herkes çocuktur. 18 yaş altında birinin ,bir çocuğun evlendirilmesi eylemi 
literatürde “çocuk evliliği”, “çocuk yaşta evlilik”, “çocuk anneler” ya da “çocuk 
gelinler” olarak geçmektedir. Pratik uygulamada genelde kız çocukların erken 
yaşta evlendirilmelerine rastlanmaktadır. Erken yaşta evliliklerin sosyo-ekonomik 
faktörler, gelenekler, görenekler ve dini inanışların yanlış algısı, eğitimsizlik gibi 
birçok nedeni vardır. Kimi zaman kız çocukları aileleri için bir kazanç kaynağı 
olarak görülmekte ve başlık parası adı altında bir meta gibi satılmaktadır. Kimi 
zaman ise kız çocuğunun bir an önce erkeğin himayesine sokulmasıyla taciz 
ve şiddetten korunacağı inancı ortaya çıkmakta, ama bu inancın aksine, kız 
çocuğu evlendirildiği erkeğin tacizine ve şiddetine bırakılmaktadır. 2009 yılında 
TBMM’nde kurulan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Erken Yaşta Evlilikler 
Hakkında İnceleme Yapılmasına Dair Rapor’unda bu problemin büyük bir insan 
hakkı ihlali olduğuna dikkat çekilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. Erken 
yaşta yapılan evlilikler kadınların toplumdaki eşitsiz konumlarını pekiştirmekte ve 
yaşam tercihlerini azaltmaktadır. Erken yaşta yapılan evliliklerin bir çocuk hakkı, 
kadın hakkı ve insan hakkı ihlali olduğu kabul edilmiştir. Evrensel İnsan Hakları 
Beyannamesi’nde (1948) bireylere özgür ve tam iradeyle evlenme hakkı verilmiş, 
ancak ilgili taraflardan birinin hayat arkadaşıyla ilgili bilinçli bir karar vermek için 
yeterince olgun olmaması halinde iradenin özgür ve tam olamayacağı kabul 
edilmiştir. 1985 yılında Türkiye’nin de taraf olduğu Kadına Karşı Her Türlü Ayrım-
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cılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) 16.maddesi ‘’özgür olarak eş şeçme 
ve serbest ve tam rıza ile evlenme’’ hükmü mevcuttur. Bu durumda çocuk yaşta 
evliliklerde henüz evliliğin ilk adımında, çocuk gelinin bilinçsiz rızası söz konusudur. 
Pratikte yaşanan kız çocuğunun özgür iradesiyle eşini seçememesi ve ilk somut 
hak ihlalinin yaşanmasıdır. Evlilik sonucunda kız çocuklarının eğitimlerini yarıda 
bırakmak zorunda kaldıkları görülmektedir. Yapılan bir çalışmada Ülkemizde 2009 
yılı Mart ayı itibarıyla erken evlenme ve nişanlanmadan dolayı okulu hayatında 
devamsızlık gösteren 693 öğrenciden 675’i kız, 18’i erkek olduğu görülmektedir. 
Kızlar aleyhine olan bu durum Doğu ve Güneydoğu illerinde daha belirgin farklılık 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Meslek sahibi olmayan kadın, kocasına ekonomik 
olarak bağımlı olmaktadır. İkinci hasar yaratan faktör ise erken evlilik sonrası 
ortaya çıkan adolesan gebeliktir. Biyolojik gelişimini tamamlayamamış kadının 
gebe kalması, anne ve çocuk sağlığını olumsuz etkiler. Yapılan çalışmalara göre 
gebelik ve ilk bebekte anne yaşının küçülmesiyle birlikte cinsel yolla bulaşan 
hastalıklara yatkınlık aynı oranda artmaktadır. 15-19 yaş arası kızlarda gebeliğe 
bağlı ölümler bu yaş grubundaki en sık ölüm nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. 
Yöntem: Bu çalışmada 17 ülkedeki yasal evlilik yaşı ile ilgili hukuksal boyut ve 
ilgili faktörler araştırılmıştır. Bu araştırma için konuyla ilgili literatür taraması yapı-
larak araştırılmıştır. Konunun hukuksal ve sosyal boyutu ele alınarak 17 ülkedeki 
durum farklı boyutlarıyla kategorize edilerek değerlendirilmiştir. Türkiye ile diğer 
ülkeler arasındaki farklılıklar irdelenmiş ve bu değerlendirmenin sonucunda bu 
olaya bağlı ortaya çıkan problemler ve çözümleri tartışılmıştır. Bulgular ve Sonuç: 
Avrupa ülkelerinde 15-19 yaş arasındaki kız çocuklarının gebelik oranı 1000’de 
25’tir.Türkiye’de yasal evlenme yaşı 18’dir. Olağanüstü durumlarda 16 yaşında 
evlenmeye izin verilmiştir. Almanya’da evlenme yaşı 18 olarak belirtmiş ancak 
ailenin onayı ve mahkeme izni ile, olağanüstü durum karşısında evlenme yaşının 
16 olacağını belirtmiştir. Ayrıca 16 yaşında evlenecek kişinin, evleneceği part-
nerinin yaşının en az 18 olmasını şart koşulmuştur. Çek Cumhuriyeti’nde yasal 
evlenme yaşı 18’dir. Aile izni ile evlenme yaşı 16’dır. Bu durumda ise evlenilecek 
kişinin reşit olması aranmıştır. Doğum oranı(15-19) 1000’de 20’dir. İngiltere’de 
yasal evlenme yaşı 18’dir. Aile icazetiyle evlenme yaşı 16’ya indirilebilir. Gebelik 
oranı(15-19) 1000’de 20 dir. Finlandiya’da yasal evlenme yaşı 18’dir. Olağanüstü 
durumlarda yargının vereceği onay ile 18 yaş altında evlenmek mümkündür. Bu 
durumda ailenin haberdar olması gerekir ancak ailenin onayına ihtiyaç duyulmaz.
Finlandiya’da gebelik oranı (15-19) 1000’de 20dir. Sahra altı Afrika ülkelerinde 
gebelik oranı(15-19)1000’de 143’tür. Bu ülkeler arasında yer alan Kenya’da yasal 
evlenme yaşı 16’dır. Gebelik oranı (15-19) 1000’de 101’dir. Etiyopya’da ise yasal 
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evlenme yaşı kadın için de erkek için de 18’ dir. Buna rağmen gebelik oranı 
(15-19)1000’de 168’dir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde bölgesel doğum 
oranı 15-19 yaş arası kadınlarda 1000’de 56’dır. Bu bölge yer alan ülkelerden 
biri, İsrail’de erkekler için yasal evlenme yaşı 18, kadınlar için 17’dir. Gebelik 
oranı (15-19) 1000’de 19’dur.Sudi Arabistan’da şeriat hukukunun varlığından 
dolayı evlenme yaşı belirli değildir. Ancak iç hukuk mevzuatı evlenme yaşını 18 
olarak kabul eder. Gebelik oranı (15-19) 1000’de 114’tür. Evlenme yaşı ortala-
ması ise 14’tür. Orta Asya ülkelerinde bölgesel doğum oranı (15-19) 1000’de 
59’dur. Afganistan’da yasal evlenme yaşı erkekler için 18, kadınlar için 16’dır. Bazı 
durumlarda kız çocuklarının 8 yaşında evlenmeleri mümkündür. Gebelik oranı 
(15-19) 1000’de 152’dir. Azerbaycan’da evlenme yaşı erkekler için 18, kadınlar 
için 17 olarak kabul edilir. Özel durumlarda 16 yaşında evlenme mümkündür. 
Gebelik oranı (15-19) 1000’de 119’dur. Doğu, Güney Asya ve Pasifik ülkelerinde 
gebelik oranı (15-19) 1000’de 56’dır. Bangladeş’te evlenme yaşı erkekler için 
21, kadınlar için ise 18’ dir. Erken evlilikler için cezai yaptırımlar dahi öngörül-
müştür. Gebelik oranı (15-19)1000’de 155’tir. Bu yaş grubundaki kadınların 
%69’u evlidir. Hindistan’da 16 yaşında aile icazeti ile evlenmek mümkündür. 
2012 yılında yüksek mahkeme Müslüman kadınların 15 yaşında evlenebilecekleri 
açıklamasında bulunmuştur. Gebelik oranı (15-19) 1000’de 117’dir. Japonya’da 
yasal evlenme yaşı 20’dir. Ancak bazı durumlarda erkekler için 18, kadınlar için 
16 yaşında evlenmeye imkan tanınmaktadır. Gebelik oranı (15-19) 1000’de 4’tür. 
Kuveyt’te erkekler için evlenme yaşı 17, kadınlar için ise 15’tir. Gebelik oranı(15-
19) 1000’de 31’dir. Latin Amerika bölgesinde 15-19 yaş arası kadınlarda gebelik 
oranı 1000’de 78’dir. Bu bölge ülkelerinden olan Meksika’da yasal evlenme yaşı 
18’dir. Bazı durumlarda erkekler için 16, kadınlar için 15 yaş kabul edilebilir.
Gebelik oranı (15-19)ise 1000’de 77’dir. Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinde 
yasal evlenme yaşı genelde 18 olarak kabul edilir. Ancak iki istisna mevcuttur. 
Amerika Birleşik Devletleri- Ergenler arasında hamilelik oranı ve doğum oranı, 
1990’larda biraz düşmesine rağmen ABD gelişmiş ülkelerdeki en yüksek orana 
sahiptir. 1990’ların ortasında ergenler arasında(15-19 yaş) gebelik oranı 83.6 idir. 
Çocuk yaşta evliliklerde hukuksal düzenlemelerin önleyici etkisi çok önemlidir. 
Ancak toplum eğitiminin de problemin çözümünde yadsınamaz etkisi olduğunu 
belirtmek gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Gelinler,Yasal Evlenme Yaşı, Adölesan Gebelik 
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ASSESMENT OF CHİLD MARRİAGES İN  
17 COUNTRİES FROM LEGAL ASPECT

Introduction All children are individuals according to the Convention on 
the Rights of the Child (CRC) accepted at 1989. Article 1 of the convention is 
pointing out that between 0-18 all humans are children . Under the age of 18 , 
the act of marriage is named as child marriage , child brides or child mothers . 
Practically girls are exposed to act of marriage at child age generally . There are 
too many reasons like uneducated people,religion or different kind of beliefs,the 
wrong perception of traditions,social economic factors for early age marriages 
.Sometimes little girls may see this as a opportunity for financial gain for families 
and these poor families can sell them under the name of the marriage tradition 
.Also some of them think that when a girl guarded by a man it will protect her 
from violence and sexual harassment but ıt’s a totally wrong belief that families 
leave the girl alone with the violence and sexual harassment with that man.In 
2009,Women-Men Opportunity Rights Commussion, pointed out to early age 
mariage is a big breach of human rights and the solutions and advices are 
showed by the commussion in the report. Early age mariages destroys equi-
valence of woman and man rights in society and make the chance of choising 
their own lifestyle complicated to choose.Also early age marriage accepted 
as infraction of children rights,woman rights and human rights. International 
Human Rights Declaration Form (1948)gives the right to marry independently 
and choose your own life partner but when the person isn’t mature enough to 
decide who is he/she going to marry,these rights are taken from person’s hand.
In 1985,the agreement of stopping the discriminizm to woman (CEDAW)16.
article ’free to be choosing your life partner and wishing to marry with him/
her’includes it.So in this situation, first step of child marriage have a problem 
about the unconcious wish of the child bride. The problem is little girl bride 
is not capable to choose her husband at that age and ıt’s the violation of the 
children rights. After the marriage , brides have to quit their education there 
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are too many cases in the past . In one of the research performed in march 
2009 we can clearly see that in Turkey , early age mariage and engagement 
was the main cause for quitting the education for 675girl,18 boy out of 993 
student. We can observe this situation mostly in east and south-east part of 
the Turkey and mostly girls been affected. If a girl don’t have a profession ,she 
directly become depended to her husband in fınancially .The second damage 
caused by the adolescence pragnancy; Pragnant women who dıdn’t finish her 
biologic evolution will effect mother and baby in a worse situation. When we 
look at the researches ,the early pragnancy also increase the sexual infections.
Pragnancy between 15-19 year old also increase the death average and the 
become the fırst reason in teenage girls death cause. Method: In this research 
,the legal marriage age and the right of marriage have been searched in 17 
country. This is a desk research with the related literatüre about the subject. 
The legal and social aspects of the subject has been searched in 17 countries 
around the world categorizing different aspects of the subject. The differences 
between Turkey and the other countries have been underlined and finally the 
evaluation of the problem and the solutions have been discussed . Findings 
and Conclusion: In Europa countries, the birth rate between the ages of 15 
and 19 years per 1000 is 25. The legal marriageable age is 18 for Turkey. In 
special cases 16 years of age is allowed to marry. For Germany, the legal mar-
riageable age is stated 18 years of age, but with parental consent and court 
permission it would be 16 to marry because of special cases. Also it has been 
stipulated that the spouse must be at least 18.. The legal marriageable age 
for Czech Republic is 18. It would be 16 with parental consent. In this case it 
has been stipulated that the spouse must be full legal age. The birth rate per 
1000 females (15-19) is 20.For England, the legal marriageable age is 18. It 
would reduce to 16 years of age with parental consent. The birth rate per 1000 
females (15-19) is 20. For Finland, the legal marriageable age is 18. Under 18 
years of age a person can get marry with the consent of the ministry of justice 
in extraordinary circumstances. In this case parents must be heard, but parental 
consent is not required. The birth rate in Finland per 1000 females (15-19) is 
20. The birth rate of Sub Saharan Africa countries per 1000 females (15-19) 
is 143. The legal marriageable age is 16 for Kenya. The birth rate per 1000 
females (15-19) is 101. The marriageable age for Ethiopia is 18 for males and 
for females. Nevertheless the birth rate per 1000 females (15-19) is 168. The 
regional average rate of births per 1000 females 15 and 19 years of age is 56 
in Middle East and North Africa. The marriageable age is 18 for males and 17 
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for females for one of the countries located in this region Israel. The birth rate 
per 1000 females (15-19) is 19. The marriageable age for Saudi Arabia is none 
currently because of the Islamic jurisprudence. Legislation for age 18 is being 
considired. The birth rate per 1000 females (15-19) is 114. The average age at 
marriage is 14 years. The regional average rate of births per 1000 females 15 
and 19 years of age is 59 for Central Asia. For Afghanistan, the marriageable 
age is 18 for males and 16 for females. In some cases, even younger girls are 
forced to marry at the age of 8. The birth rate per 1000 females (15-19) is 
152. For Azerbaijan, the legal marriageable age is accepted 18 for males and 
17 for females. In 16 years of age to get married is possible in special cases. 
The birth rate per 1000 females (15-19) is 119. The regional average rate of 
births per 1000 females 15 and 19 years of age is 56in East, South Asia and 
Pasific.. In Bangladesh the marriageable age is 21 for males and 18 for females. 
The birth rate per 1000 females (15-19) is 155. Between the ages 15 and 19 
years, %69 of females marry. Bangladeshi law provides for penal sactions of 
under age marriages.In India, 16 years of age person can get married with 
parental consent. In 2012, high court has declared that Muslim women can 
marry at 15. . The birth rate per 1000 females (15-19) is 117. In Japan the 
legal marriageable age is 20. But in some cases males can get married at 18 
and for females at 16. . The birth rate per 1000 females (15-19) is 4. In Kuwait 
the legal marriageable age is 17 for males and 15 for females. . The birth rate 
per 1000 females (15-19) is 31. The regional average rate of births per 1000 
females 15 and 19 years of age is 78 in Latin America. The legal marriageable 
age is accepted 18 in one of the countries of this region Mexico. In some cases, 
the legal age at marriage is 16 for males and 15 for females. The birth rate 
per 1000 females (15-19) is 77. The legal marriageable age is generally 18 in 
United States of America. Pregnancy rates and birth rates among adolescents 
are among the highest in the developed countries, although in the 1990s there 
was some decline. In the mid 1990s among adolescents (15–19 years) the 
pregnancy rate was 83.6. Legal regulations are very important for inhibitory 
effect of child marriage. However, the effect of public education should be noted 
that the solution of the problem can not be denied. 

Keywords: Child Bride,,Legal Marriage Age,Adolescent Pragnancy 
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KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA YASAL DÜZENLEMELERE 
İLİŞKİN BİLGİ, TUTUM, DAVRANIŞ ARAŞTIRMASI 

 
Oğuz POLAT, Işıl PAKİŞ,  

Ayşegül AKKAYA, Askan KARABAŞ,  
Begüm KOCAMAZ, Hande DEMİR

Giriş ve Amaç: Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir ve dünyanın 
her yerinde kadınların yaşadıkları ortak bir sorundur. Bu ortak sorunu çözmek 
amacıyla tüm ülkelerde çeşitli şekillerde mücadeleler verilmektedir. Hukuksal 
açıdan bu sorunla mücadelede devletler; kadını her türlü şiddetten korumak, 
kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı önlemek için ortak yasal kurallar oluştur-
maya çalışmaktadır. Buna yönelik olarak Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmış 
ve İstanbul’da 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılan ‘’Kadına Yönelik Şiddetin 
ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşme’’ (İstanbul 
Sözleşmesi)şu an için Türkiye dahil olmak üzere 24 ülke tarafından imzalanarak 
kabul edilmiştir. Şu an için sözleşme yürürlüğe girmemekle birlikte sözleşmeyi 
onaylayan tek ülke Türkiye’dir. Bu sözleşmeye istinaden ülkemizde ayrıca 4320 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılarak ‘’Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun’’ hazırlanarak 20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe sokul-
muştur. Bu gelişmeler sebebiyle Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenci-
leri tarafından yapılmış olan bu çalışmada amaç; toplumun oluşturulan bu yasal 
düzenlemeler karşısındaki bilgi, tutum ve davranışlarını araştırmak, yasal düzen-
lemelerin toplumdaki yansımalarını algılanış biçimini değerlendirerek düzenle-
melerin kadına yönelik şiddeti önlemedeki katkılarını belirlemeye çalışmaktır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı tipte bir alan araştırmasıdır. Araştırma 
verileri Marmara Üniversitesi ile Kadıköy bölgesinde gelişigüzel seçilen katılım-
cılara uygulanan bir anket formu ile toplanmıştır. Anket formu sosyodemografik 
özellikler, ile şiddet karşısında katılımcıların davranışlarını ve hukuksal düzenle-



97

melere yönelik bilgi ve tutumlarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. 
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır. Veri 
analizinde ki kare testi kullanılmış, istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak 
kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya 1000 kişi katılmıştır. Katılımcıların yaşları 
18-70 yaşları arasında değişmekte olup yaş ortalaması 26.8’dir. Çalışmaya katı-
lanların %74.7’si (n=747) kadın %25.3’ü erkektir. Katılımcıların %74.9’u bekar, 
%23.1’i evlidir. Araştırmaya katılanların %48’i lise mezunu, %40.9’u üniversite 
mezunudur. Katılımcıların %49.2’si şiddetle karşı karşıya kalındığında en uygun 
yol olarak ilk korumayı sağlamak için emniyete başvurma önermesini, % 19’u 
meşru müdafaaya başvurma önermesini, %17.2’si ise yakın çevre ile paylaşmak 
önermesini tercih etmiştir. Katılımcıların bir şiddet olayı ile karşılaştıkları zaman 
%74.1’i polis teşkilatına, %28’i savcı-avukata %20.4’i hastane-sağlık kuruluşla-
rına ve %17.1’i kadın kuruluşları, belediye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 
başvuracağını belirtmiştir. Katılımcılara bir boşanma sebebi olarak hukukumuzda 
kabul edilen ‘’pek kötü muamele’’ kapsamına neler girebileceğine yönelik soru-
lan soruda dövme önermesi % 85.5 oranla kabul edilirken, normal olmayan 
cinsi münasebette bulunma önermesi %76.5, hakaret ve aşağılayıcı ifadeler 
kullanma önermesi %71.7, eve kapatma önermesi %71.2, aç bırakma önerme-
si %70, ekonomik özgürlüğü kısıtlama önermesi ise %56.6 oranında pek kötü 
muamele olarak değerlendirilmiştir. Bu soruya ilişkin tüm önermelerde kadın 
katılımcıların erkek katılımcılara göre daha yüksek oranda pek kötü muamele 
olarak önermeleri kabul ettikleri tespit edilmiştir. Kadın katılımcılarda normal 
olmayan cinsi münasebeti pek kötü muamele kapsamında değerlendirme öner-
mesi erkek katılımcılara oranla istatiksel anlamda daha yüksek bulunmuştur 
(p<0.05) Araştırmaya katılan erkeklerin % 60.9’ u bu önermeyi pek kötü mu-
amele olarak algılarken bu oran kadın katılımcılarda % 81.8 olarak belirlenmiş-
tir. Katılımcıların %70.9’u erkeğin eşinin rızası dışında cinsi münasebette bulun-
masının ceza kanununda yer alan suç olduğuna evet diyerek doğru yanıt ver-
miştir. Katılımcıların %86.2’si kanunların gerçek hayatta uygulanabilmesi için 
devletin gerekli koşulları sağlama ve gözetmeye yönelik yasal bir zorunluluğunun 
var olduğuna evet diyerek doğru yanıt vermiştir. Bu soruya evet diyen katılım-
cıların %86.9’u ise anayasayı devletin değil bireyin korunması şeklinde algıla-
maktadır. Araştırmaya katılanların % 65.8’i 20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe 
giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 
kanundan haberdar olduğunu ifade etmiştir. Kanunda yer alan koruyucu ve 
önleyici tedbirlerin bilinç düzeyini tespit etmek için sorulan bir diğer soruda 6284 
sayılı Kanundan bilgisi olan katılımcıların %82.7’si erkeğin aile konutundan 
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uzaklaştırılması,%72.8’i geçici barınma sağlanması,%65.3’ü kadına psikolojik, 
mesleki, hukuki, sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,%58.5’i 
çocuklarla ilişkinin sınırlanabilmesi veya tamamen görüşme yasağı konulması, 
%43.6’sı korunan kişinin iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız edilme-
mesinin sağlanması, %33.4’ü erkeğin tedavi ettirilmesi, %20.2’si ise kadını 
çalışmaya teşvik için 4ay kreş ücreti ödenmesi tedbirini bilmektedir. Anket so-
nuçlarına göre bu tedbirlerden erkeğin tedavi ettirilmesi ile kadına 4 aylık kreş 
ücreti ödenmesi tedbiri diğer tedbirlerden farklı olarak kadın katılımcılara oran-
la erkek katılımcılar tarafından daha fazla bilinmektedir. Erkek katılımcıların 
%37.5’i erkeğin tedavi ettirilebileceği tedbirini bilmekte iken kadın katılımcılar 
da bu oran %32.1’dir. 4 aylık kreş ücreti ödenme tedbirini ise kanundan bilgisi 
olan erkek katılımcıların %20.6’sı kadın katılımcıların ise %20.1’i bilmektedir. 
Tartışma ve Öneriler: Yaptığımız çalışmaya göre katılımcılar şiddetle karşılaştı-
ğında en uygun yol olarak %74.1 oranında polis teşkilatına başvuracağını ifade 
etmiş olmasına karşın; toplumumuzda şiddetin üstünü örtme ve diğer kişilerden 
saklama anlayışı hakim olduğundan polis teşkilatına başvuran sayısı gerçekte 
oldukça azdır. Bu konuda yapılan bir çalışmada şiddetle karşılaşan kadınların 
sadece % 12 ‘sinin polis teşkilatına başvurdukları tespit edilmiştir. Bu durumun 
polisin aile içi şiddet olgularına ilgisizliği ile kanuni düzenlemelerin hayata geçi-
rilmesine yönelik bir inancın toplumda oluşturulamamış olmasından kaynaklan-
dığı düşünülmektedir. Toplumumuzda her üç kadından birinin fiziksel şiddetle 
karşılaştığının tespit edilmiş olmasına rağmen çalışmamıza göre katılımcıların 
%9.4 ‘ü şiddeti önlemeye ilişkin kanundan faydalanan kadınlardan haberdar 
olduğunu ifade etmiştir. Bu sonuçlar kadına yönelik şiddetin toplum tarafından 
hala gizlendiğini ortaya koymaktadır. Katılımcıların çoğunluğu üniversite öğren-
cisi veya mezunu olmasına rağmen yeni yürürlüğe giren kanundan haberdar 
olma oranı %65.8 olup beklenenin altında kalmıştır. Ayrıca bu katılımcıların 
kanunda yer alan önleyici ve koruyucu tedbirleri bilme düzeyinin farklılaştığı 
tespit edilmiştir.(%82.7-%20.2) Bu sonuçlar yeni yürürlüğe giren kanun düzen-
lemelerinin topluma eşit derecede ulaşamadığını ortaya koymuştur. Bu konuda 
kadın katılımcılar genel olarak daha fazla bilgi düzeyine sahip olmalarına rağmen 
erkeğin tedavi ettirilmesi ile kreş ücreti ödenmesi tedbiri erkek katılımcılar tara-
fından daha fazla bilinmektedir. Ülkemizde şiddetle karşılaşan kadınlar düşünül-
düğünde özellikle kreş ücreti ödenmesine yönelik tedbirin bilinmemesinde; 
toplumumuzda çalışan kadın sayısının erkeklere oranla az olması, çalışmayan 
kadınların güncel konulara ilgisinin yetersiz oluşu ve sosyal hayattan kopuklu-
ğunun etkisi belirleyici olmaktadır. Çalışmada dikkati çeken bir diğer husus 
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normal olmayan cinsi münasebette bulunma önermesinin pek kötü muamele 
örneği olarak kabulü erkek katılımcılarla kadın katılımcılar arasında önemli ölçü-
de değişiklik göstermiş olmasıdır. Anket sonuçlarına göre erkek katılımcıların 
%39.1 ‘i eş ile normal olmayan cinsi münasebetlerini bir sorun olarak görme-
mekte bunu doğal karşılayarak bir boşanma sebebi teşkil edeceğini düşünme-
mektedir. Katılımcılarının eğitim düzeyinin genelde yüksek olduğu düşünüldü-
ğünde bu sonuç toplumumuzda hala erkek egemen anlayışın hakimiyetini büyük 
ölçüde devam ettirdiğini göstermektedir. Kadına yönelik şiddet bir kadın prob-
lemi gibi algılanmamalı toplumsal bir sorun olduğu kabul edilmelidir. Bu sebep-
le kadınlar kadar erkeklerinde bu konudaki eğitimine önem verilmelidir. Kadına 
yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve şiddet olgularının azaltılabilmesi için önce-
likle yeni yasada da öngörüldüğü üzere kadına yönelik şiddet ve kadın-erkek 
eşitliği konusunda ilköğretim ve lise müfredatına dersler konulmalıdır. Bu şekil-
de daha sağlıklı düşünebilen bireyler yetiştirilebilir ve toplumda yerleşmiş olan 
erkek egemen anlayışı kırılabilir. Bu eğitimin yanı sıra toplum sağlığı merkezleri 
ve halk eğitim merkezlerinde halka yönelik eğitimlerde kadına yönelik şiddete 
karşı başvurulacak yollar ve kadınların sahip olduğu haklar konusunda bilgi 
verilmeli, yine evlenecek çiftler için evlilik öncesi eğitim programları düzenlen-
melidir. Bunun dışında kadınların bilgi alabileceği emniyet, jandarma veya yerel 
birimlerde danışma masaları oluşturulmalı yetersiz kalan kadın danışma mer-
kezlerinin varlığı artırılmalıdır. Dünyada genel olarak kadınlar dünya nüfusunun 
yarısını oluştursa da dünyadaki gelirin 1/10’una, çalışma süresinin 2/3’üne mülk-
lerin ise 1/100’üne sahiptir. Ülkemizde ise her üç kadından ikisi işsizdir. Kadın 
nüfusun istihdam artışı, erkek istihdam artışının üçte biri kadardır. Devlet Plan-
lama Teşkilatı tarafından yayımlanan rapora göre 1988’de % 34.3 olan kadın 
istihdam oranı 2008’de yüzde 21.6’ ya gerilemiştir. Kadınların çalışma hayatında 
ve gelir paylaşımında olumsuz şekilde artarak devam eden bu haksız tablodan 
kurtulabilmesi için ülkemizde kadının eğitim alması desteklenmeli, kadınların 
istihdam alanları arttırılarak ekonomik hayata katılmaları ve karar verme pozis-
yonlarında görev almaları sağlanmalıdır. Bu amaçla ülkemizde kadınlar tarafından 
çok izlenen gündüz kuşağı programlarının belirli bir kısmında bu konulara deği-
nilerek RTÜK denetiminde yararlı yayınlar yapılmalıdır. Ayrıca yeni çıkarılan Ka-
nunun alt yapısının oluşturulmaması sebebiyle uygulamada ortaya çıkan aksak-
lıkların bir an önce düzeltilebilmesi için bu konuda yasayı uygulayacak olan 
hakimlere, polislere, sağlık çalışanlarına ve diğer kamu görevlileriyle birlikte 
avukatlara ve diğer başka uygulayıcılara meslek içi eğitim programları düzen-
lenmelidir. Bu programlarda Kanunun getirmiş olduğu düzenlemeler ile kanunun 
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amacı ve İstanbul sözleşmesinin ortaya koyduğu ilke ve esasların aktarılması 
gerekir. Kanunun uygulanmasında İstanbul sözleşmesinin esas alınacağı Kanun-
da açıkça belirtilmiş olduğundan İstanbul Sözleşmesinin anlatılması uygulama 
açısından bir zorunluluk arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ev İçi Şiddet, Yasal Düzenlemeler, Kadına Yönelik 
Şiddet, Toplumsal 
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FİELD STUDY CONCERNİNG THE PUBLİC AWARENESS REGARDİNG 
LEGAL CHANGES ON VİOLENCE AGAİNST WOMEN AND THE  

ATTİTUTES TOWARD DOMESTİC VİOLENCE

Keywords: Domestic Violence , Violence Toward Women ,Legal Changes 
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TÜRKİYE’DE KADINA KARŞI ŞİDDETLE HUKUKSAL MÜCADELE

 
M.Gözde ATASAYAN

Kadına yönelik şiddet, kadına yönelik ayrımcılık kavramından beslenen ve tün 
çağlarda ve toplumlarda güncelliğini koruyan bir konudur. Kadına yönelik şiddetle 
mücadelede, en başta, varlık sebebi, ayrımcılık yapmaksızın, yurttaşlarının can 
ve mal güvenliğini korumak olan çağdaş devlete önemli görevler düşmektedir. 
BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi de, kadına 
karşı şiddetin önlenmesinin devletin görevi olduğunu belirtir. Devlet, özel alan-
da işlendiği gerekçesine sığınarak kadına yönelik şiddete seyirci kalamaz. Söz 
konusu olan, devletin etkin ve etkili biçimde davranmasını gerekli kılan pozitif 
bir yükümlülüktür. Yasal düzenlemeler bağlamında, Türkiye’de kadın hareketinin 
önemli katkılarıyla mevzuatımızın değişmesi ve özellikle, son dönemde çıkarılan 
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun, gerek yapılış süreci, gerekse içerdiği hükümlerle olumlu bir adım olarak 
değerlendirilmektedir. Çalışmada bu yasal düzenlemelerin getirdiği yenilikler, 
eksileri ve artılarıyla ele alınacaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki, bu güne ka-
dar yaşananlar Türkiye’de yapılan yasal değişikliklerin, ne kadına yönelik aile içi 
şiddetin önünü almada, ne de kadın cinayetlerini durdurmada yeterli olmadığını 
göstermiştir. Bu nedenle asıl belirleyici olan yasalar değil, yasaların uygulanması 
ve uygulanmasını olanaklı kılan toplumsal-kültürel normlar ve yapılanma, eğitim, 
istihdam gibi alanlarda yapılan düzenlemelerin kadınları ne ölçüde güçlendirdiği, 
toplumu kadın erkek eşitliğinin sağlanması noktasında ne kadar dönüştürdüğüdür. 
Kadın hakları, evrensel, bölünmez, birbirleriyle karşılıklı ilişki içinde olan insan 
haklarıdır. Bu nedenle, ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel bütün bir haklar 
alanını kuşatırlar. Ve gene aynı nedenle, kadın hakları, tek başına, yalıtılmış bir 
biçimde ele alınamaz; bu haklar, ancak, onları çevreleyen toplumsal, ekonomik 
ve siyasal koşulların elverişli kılınmasıyla hayata geçirilebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Devlet, Mücadele, Kanun 
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LEGAL STRUGGLE WITH VIOLENCE AGAINST WOMEN IN TURKEY

Violence against women is a order of the day all around the world which is 
cultivated by the concept of discrimination against women. For struggling violence 
against women, in the first place, the reason being, without discrimination, to 
protect the safety of life and property of citizens, have an important role of the 
modern state. The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimina-
tion Against Women, indicates that the prevention of violence against women is 
the duty of the state. State must not hold aloof about violence against women 
because of it is in the private sphere This positive obligation is required that 
the state must act efficiently and effectively. In the context of legal regulations, 
changes in legislation and in particular with significant contributions from the 
women’s movement in Turkey, No. 6284 recently enacted Law on the Protection 
of the Family and the Prevention of Violence Against Women, to the process of 
construction, as well as the provisions contained regarded as a positive step. 
The innovations of this study, these legal regulations, the pros and cons will be 
discussed. It should be noted that the legislative changes made in Turkey until 
today shows that, they have not been sufficient for domestic violence against 
women, nor they have not been effective to stop the murders. For this reason, 
on the ground of law, it is not determinant primarily. But socio-cultural norms 
and structure, regulations about education, employment makes the enforce-
ment and implementation of the law possible. They play an important role on 
transforming how the point of achieving gender equality in a society. Women’s 
rights are universal, indivisible, interrelated rights which are in a reciprocal re-
lationship. Therefore, they are surrounded by the economic, social, political and 
cultural rights. And for the same reason, women’s rights, by itself, can not be 
addressed in isolation, these rights, however, the surrounding social, economic 
and political conditions, they may be implemented and made available. 

Keywords: Women, Violence, State, Struggle, Law 
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KADINA YÖNELİK ŞİDDET ya da HER TÜRLÜ ŞİDDETTE 
BEYNİMİZDEKİ ELEKTRİK AKIMLARININ ROLÜ VAR MI? VARSA 

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ? 

 
Tanju SÜRMELİ,  

Ayben ERTEM

Giriş : Adli uygulamalarda, beyin elektrik akımının ve Neurofeedback teda-
visinin önemli olduğunu vurgulayan bir yeniden gözden geçirmeyi anlatacağız. 
Dikkat eksikliği hiperaktivite hastalığı ve benzeri semptomlar, suç işleyen şahıs-
larda çok yüksek insidanstadır. Suç davranışlarına baktığımız zaman dürtüsellik, 
kontrolü kaybetme ve öfke içermektedir. Dikkat ve kendini ve dürtülerini kontrol 
etme problemi yaşayan çocuklar ve yetişkenler çoğunlukla toplumsal ilişkilerde 
hep bir mücadele içindedirler. Yalnızca anne-baba, öğretmenler ya da eşleriyle 
değil aynı zamanda kanunla da başları derde girer. Bu tür zorluklar, bağlanma 
ihtiyacı olan savunmasız şahıs ya da grupların, çete liderleriyle ilişkiler geliştirerek 
suça teşvik edilmelerine de yol açabilir. Bu tür şahıslar dürtüsel olmaya eğilimli 
oldukları için hakimler, polisler ve yargıçlar da zaman zaman onlara işlemedikleri 
suçları bile itiraf ettirebilirler ya da kendileri, dürtüsellikle, işlemedikleri bir suçu 
baskı altında itiraf edebilirler. Yöntem : Vendemia, Caine ve Evans’ın idama 
mahkum olanlarla yapılan QEEG araştırmalarında, şiddet suçları yüzünden 
mahkum olanların beyinlerinin frontal (ön) bölgesinde kortikal disfonksiyon 
olduğunu raporlamışlardır. Suçlularda nörobiyolojik anormallikler olduğuyla ilgili 
güçlü kanıtlar olsa da çevresel faktörlerin de bağımsız ya da birlikte önemli rol 
oynadığını söyleyen kanıtlar da mevcuttur. Literatür, suçlularda, çok sıklıkla beyin 
anormallikleri görüldüğünü desteklemektedir. Nörolojik bozulma rapor eden 8 
çalışmanın 3’ünde, vakaların %33 ila %75’inde minor ya da majör nörolojik bo-
zulma; 4 çalışmada, vakaların % 24 ila %100’ünde kafa travması tespit edilmiştir. 
5 çalışmada, vakaların % 50 ila % 100’ünde anormal EEG ve PET scan bulguları 
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tespit edilmiştir. Neurofeedback , kişinin kendi kortikal beyin aktivitesini değiştir-
mesini öğrenebildiği bir operant koşullanma yöntemidir. Beyin aktivitesi terapistin 
belirlediği tedavi protokolü doğrultusunda değiştirildiğinde kişi ödül geribildirimi 
alır. Neurofeedback, Nöroterapi ya da EEG Biofeedback olarak da adlandırılır. 
Neurofeedback’in Dikkat Eksikliği Hiperaktivite, Bağımlılıklar, Post Travmatik Stres 
Bozukluğu, Duygudurum Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Antisosyal 
Kişilik Bozukluğu, Kafa Travması, Psikoz ve Öfke Kontrolünde etkili olduğu ile 
ilgili literatürde birçok yayın mevcuttur. Bulgular ve Sonuç : Çeşitli davranış ve 
duygusal tepkilerin temelinde ve/veya ortaya çıkmasında beynin çeşitli yapıları 
çok önemli rol oynuyor. Psikopatolojinin çeşitli formları bu kortikal yapılardaki 
fonksiyon bozuklukları ile yakından ilişkilidir. Neurofeedback’in hedefi de bu ya-
pılardaki aktiviteleri koşullandırma metotu ile sağlıklı kişilerdeki kortikal yapıların 
seviyesine kadar düzeltmektir. Sonuçlara da baktığımız zaman davranış ve duygu 
kontrolünde ilerleme en yaygın görülen sonuçlardır. Araştırma ve klinik bulgular, 
nöroterapinin, aynı zamanda suça eşlik eden diğer faktörlerden dikkat eksikliği 
ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme zorluğu, kafa travması, alkol, uyuşturucu 
kullanımı ve depresyonda da etkili olduğunu göstermektedir. Neurofeedback’in 
aynı zamanda suç davranışını önlemede de etkili olabileceğini gösteren çalışmalar 
mevcuttur. Tedavi edilen vakaların uzun süreli takibinde problemli davranışları 
tekrarlamadıkları görülmüş dolayısıyla bu da tekrar suç işleme davranışını en 
aza indirmekte ya da ortadan kaldırmakta önemli bir etkendir. Neurofeedback 
(Nöroterapi) alanını takip eden birçoğumuz uzun yıllardır, bu tür bir tedavi yön-
teminin adli alanda da kullanılmasının ideal olabileceğini düşünürüz. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Suç, EEG, QEEG, Neurofeedback, Biofeed-
back 
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IS THERE A ROLE OF BRAIN ELECTRICAL ACTIVITY IN VIOLENCE 
AGAINST WOMEN OR OF ALL KIND? IS TREATMENT POSSIBLE? 

Introduction: This review will present the importance of brain electrical 
activity measurements, and the importance of Neurofeedback treatment in 
forensic psychiatry. There is a high incidence of attention deficits disorder and 
hyperactivity disorder type symptoms in the criminal population. When looking at 
criminal behavior, problems of impulse control and anger control are observed. 
A high degree of conflict can be seen in the social relationships of children and 
adults who have trouble controlling their attention, themselves and/or their im-
pulses. They are not only in conflict with their parents, teachers and/or spouses, 
but they also quite frequently run afoul of the law. These types of problems 
and their need to belong can be easily exploited by gangs and other criminal 
organizations. In addition, because they are impulsive, during an interrogation, 
under pressure, they may confess to crimes that they may not have committed. 
Methods: Vendemia, Caine and Evans, in a study looking into the QEEG findings 
of inmates sentenced to be executed, found that those who had been convicted 
of violent crimes had cortical dysfunction in the frontal areas of their brains. 
Although there is strong evidence showing that criminals have a high prevalence 
of neurophysiological abnormalities, there is also strong evidence showing that 
environmental factors, independently, or in concert, play a very important role 
also. In eight studies that reported neurological deficits, three of them showed 
that between 33% and 75% of the subjects had minor or major neurological 
deficits, and four studies showed between 24% and 100% of the subjects 
had a head trauma. In five of the studies, 50% to 100% of the subjects had 
abnormal EEG and PET Scan results. Neurofeedback is an operant conditioning 
paradigm where the subject is able to learn to change his/her cortical electrical 
activity. When the brain electrical activity is changed according to a protocol 
determined by a therapist, the subject receives a reward. This is known as 
Neurofeedback, Neurothethapy and/or EEG Biofeedback. The effectiveness of 
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neurofeedback in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), addiction, 
Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), Mood Disorders, Obsessive Compulsive 
Disorder (OCD), Antisocial Personality Disorder, Head Trauma, Psychosis and 
Anger Control has been documented in numerous scientific articles. Findings 
and Conclusion: Different structures of the brain play an important part in the 
organization and/or the development of emotional responses. Different forms 
of psychopathology are closely linked to functional disturbances of these struc-
tures. The goal of neurofeedback is, by using operant conditioning, change the 
bioelectrical activity of these cortical areas to levels seen in the cortical electrical 
activities of normal subjects. When looking at the outcome of neurofeedback 
treatment, improvement in behavior and mood are the most commonly seen 
results. Research and clinical findings also show that neurofeedback is effective 
in alleviating co-morbid conditions like attention deficit/hyperactivity disorder, 
learning disabilities, head trauma, drug or alcohol abuse, and depression. The 
long term follow-up of treated cases show that problem behaviors tend not 
to reoccur; therefore, it is an important factor in reducing and/or eliminating 
recidivism. Those of us who have following the field of Neurofeedback (Neu-
rotherapy) for a long time believe that this treatment modality is ideally suited 
for use in forensic medicine. 

Keywords: Violence, Crime, EEG, QEEG, Neurofeedback, Biofeedback 
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KARS’TA “ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI 
İLE” KADINLARIN VE ÇOCUKLARIN ŞİDDETE KARŞI KORUNMASI

 
Neriman GEY,  

Nesrin REİS,  
Necla BİÇER,  

Hicran ALKAN

Giriş: Bu çalışmanın amacı; kadına ve çocuklara yönelik aile içi şiddetin 
önlenmesi için toplumsal bilincin, farkındalığın artırılması sürecinde kadına eği-
tim vererek toplumsal sorumluluğunu yerine getirecek bir donanım edinmesi 
ve kadınlarda olumlu davranış değişikliği sağlamaktır. Çalışma Kars’ta yaşayan, 
şiddet görme açısından riskli olan kadınlara ve çocuklara yönelik, aile içi şiddete, 
kadın haklarına, şiddete yönelik yasal yaptırımlara başvurabilecekleri kaynaklara, 
aile içi iletişimi ve şiddet türlerini, nedenlerini, sorun çözme yollarını öğretici ve 
şiddeti önlemeye yönelik eğitim vererek; aile içerisinde kadına şiddet gösterme 
potansiyeli yüksek olan erkeğe, şiddet görme ve uygulama potansiyeli yüksek 
olan gruplara, ‘Kadına Yönelik Şiddete İlişkin’ fikir değişikliği ve farkındalık yaratma 
yoluyla kadına ve çocuklara uygulanan şiddeti azaltmak için yapılmıştır. Yöntem: 
Bu çalışma kesitsel yöntemle, Haziran 2011-Haziran 2012 tarihleri arasında Kars 
İl Merkezi’ndeki Mili Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halit Paşa İlköğretim Okulu’nda 
yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini / hedef grup, Kars İl Merkezi’ndeki Mili Eğitim 
Müdürlüğü’ne bağlı 25 ilköğretim okulundaki 11653 öğrenci ve bunların anne 
ve babaları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, Kars İl Merkezi’ndeki 
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halit Paşa İlköğretim Okulu’ndaki 224 öğrenci 
ve bu öğrencilerin anneleri ve babaları oluşturmuştur. Kars’ta çalışmayla ilgili 
birimlerden gerekli izinler alındı. Öğrenci ve bu öğrencilerin anne ve babalarına 
anket ve değerlendirme formları uygulanıp çeşitli konularda eğitimler verildi. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak 3 form kullanılmıştır. Bunlardan birincisi 
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sosyo-demografik özellikleri de içeren kadın ve eşine ait bilgileri kapsayan form, 
ikincisi kadınların şiddete yönelik tutumlarını belirleyen form, üçüncü ise öğrenci-
lere yönelik hazırlanmış olan formdur. Yapılan anketler eğitim öncesi ve sonrası 
olmak üzere iki kez uygulanmış ve bu anketler çerçevesinde verilen eğitimin 
etkinliği de değerlendirilmiştir. Araştırmada yer alan tüm veriler, SPSS progra-
mında uygun istatistiksel yöntemler ile analiz edilmiştir. Bulgular ve sonuçlar: Bu 
çalışmada toplam 224 veli ve öğrenci anket ve eğitimlere katıldı. Yapılan ankete 
göre; kadınların %83,1’i çocukluklarında şiddete uğramadıklarını; %84.4’de 
önemli kararlar alırken eşlerine danıştığını belirtmiştir. Kadınların %13.3’ü eşlerini 
eleştirdiklerini ifade etmiştir. Kadınların %31.7’i şiddet uygulamada kendilerinin 
sorumlu olduğunu düşünmektedir. Kadınların %20.6’ü itaatsizlik, %21.1’si ise 
geçim sıkıntısını şiddet uygulama sebebi olarak göstermişlerdir. Değerlendirme 
yapılan kadınların %45,9’inin şiddet uyguladıktan sonra küstüğü, %35,8’inin 
ise hiçbir şey olmamış gibi davrandığı, %64.2’sinin bazen eşinden özür dilediği 
belirlenmiştir. Verilere göre kadınların %55.0’i çocukken konuşularak disipline 
edildiğini ifade etmişlerdir. Kadınların %65.6’ü çocuklarını konuşarak, %15.2’u 
ise kızıp bağırarak disipline ettiklerini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan babaların 
%87.2’si önemli kararları alırken eşlerine danıştıklarını, %82.1’si eşine şiddet 
uygulamadığı, %80.2’i eşini ailesinin yada arkadaşlarının yanında küçük düşür-
mediğini ifade etmişlerdir. Ayrıca babaların %29.5’ü eşinin şiddet uygulanırken 
kendisini durdurma gücünün olmadığını belirtmişlerdir. Babaların %56.5’si şiddet 
durumunda eşinin sorumlu olduğunu göstermiştir. Anketlerde babaların %88.9’sı 
şiddet uygulama durumunu önceden kestiremediklerini bildirmişlerdir. Babaların 
%20.8 itaatsizlik, %18.8’si geçim sıkıntısı, %16.4’i kıskançlık sebebiyle şiddet 
uyguladıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan babaların %49.3’ünün şiddet 
uyguladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi davrandığı, %30.4’ünün konuşmayıp 
küstüğü görülmüştür. Babaların %50.3’ünün bazen, %22,7’nin her seferinde özür 
diledikleri saptanmıştır. Veriler, şiddete maruz kalan kadınların %73,4’in yardım 
almadıklarını ortaya koymuştur. Araştırmaya katılan babalar, eşlerinin şiddete 
maruz kaldıktan sonra %40.5’ü ailelerinden, %24.2’si akraba ve komşularından 
yardım aldığını belirtmiştir. Ayrıca, babaların çocukluk döneminde disipline edil-
me şeklini değerlendirecek olursak %30.5’sinin konuşularak, %29.0’sinin kızılıp 
bağırılarak, %14.0’sinin fiziksel şiddete maruz kalarak eğitildikleri saptanmıştır. 
Babaların çocuklarını disipline etme şekli ise %48.8 konuşarak , %27.5 kızıp 
bağırarak olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin %58’i erkek, 
%42’si kız olup öğrencilerin %86.2’si kendilerine şiddet uygulanmadığını belirt-
mişlerdir. Çocuklardan %31.2’i anne-babalarının kavga ettiklerini ifade etmişler-
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dir. Çocuklara göre ailevi kararlarda %41.5 oranında babanın sözünün geçtiği 
gözlenmiştir. Çocukların %32.5’i annelerinden, %34.3’u babalarından ara sıra 
dayak yediklerini ifade etmişlerdir. Çocukların %19.6’si babalarının annelerini 
ara sıra dövdüğünü belirtmiştir. Yapılan eşleştirilmiş örneklem t testi sonuçlarına 
göre eğitim alan anneler için ekonomik şiddet puanları arasında anlamlı bir fark 
saptanmıştır.(p<0.05). Annelere Uygulanan ‘’Kadınların Şiddete Yönelik Tutumları 
Ölçeğinin Eğitim Öncesi ve Sonrası Puanlarının Korelasyon Analiz Sonuçlarında 
anlamlı bir fark bulunmuştur.(P<0.01). Yapılan eşleştirilmiş örneklem Paired 
Sample Korelasyon sonuçlarına göre eğitim alan anneler için ekonomik şiddet 
puanları ve duygusal, psikolojik ve cinsel şiddet puanları ve mitlere ilişkin puanlar 
ve neden açıklayıcı mitlere ilişkin puan arasında anlamlı bir fark görülmüştür 
(p<0.001). Sonuç olarak anne, baba ve çocuklara verilen eğitim, farkındalık 
yaratırken, maruz kaldıkları eylemin şiddet olduğunu fark ederek, şiddete karşı 
alması gereken önlemler konusunda bilinçlenmişlerdir 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Eğitim, Çocuk, Anne, Baba. 
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THE PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN AGAINST  
VIOLENCE WITH “EDUCATION PROGRAM AGAINST VIOLENCE”

The purpose of this study is to help the women obtain full complement 
to carry out their responsibilities and provide positive behavioral change in 
women during the process of raising awareness in order to prevent violence 
against women and children in family. Through providing education to women 
and children who are under the risk of being subjected to violence to prevent 
violence and find solutions to the problems, the reasons of violence, its types 
and communication in family, show the sources that they can apply for legal 
sanctions against violence, informing women about woman rights, it aims to 
decrease the violence agains women and children through raising awareness 
and mind change for “violence against women” of the groups who have great 
potential of exposing to violence and using violence in the family. Gender based 
violence is defined as a violation of human rights and greatly increasing public 
health concern. This is not only a social problem, but also a big public health 
problem. In this study, through studying the factors influencing the violence 
and its frequency against women and children in Kars, education was provided. 
Method: This study was carried out during June 2011-June 2012 at the Halit 
Paşa Elementary School under the Directorate of National Education using 
the cross-sectional method. Required permits were taken from the relevant 
authorities in Kars. Survey and evaluation forms were applied on the students 
and their parents and trainings on various subjects were given. Target group 
of the study consists of 11653 students in 25 Elementary Schools related to 
Provincial Directorate of National Education in Kars and the students’ parents. 
A total of 3 forms were used in the study as data acquisition tools. The first 
was the form including information about the women and their spouses which 
also included socio-demographic properties, the second was the form that 
determined the attitude of women towards violence whereas the third was 
the form that was prepared for students. The surveys were applied twice, 
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once before and after the training and the effectiveness of the trainings were 
also evaluated within the scope of these surveys. The data in the study was 
analyzed via proper statistical methods in the SPSS software. Results and conc-
lusion: A total of 224 custodians and students participated in the trainings and 
surveys. According to the survey; 83,1 % of the women stated that they were 
not subject to violence in their childhood and 84,4% stated that they consult 
their spouses when making important decisions. 13,3 % of the women have 
stated that they criticize their spouses, 31,7 % of the women think that they 
are responsible for the violence inflicted on them. 20,6 % of the women have 
stated disobedience and 21,1 % have stated financial difficulties as causes of 
inflicting violence. It was determined that 45,9 % of the women who were 
evaluated sulked after violence, 35,8 % act as if nothing has happened and 
64,2 % sometimes apologize from their spouses. According to the data, 55,0 
% of the women have stated that they were disciplined by being spoken to 
during their childhood. 65,6 % of the women have stated that they discipline 
their own children by speaking whereas 15,2 % do so by shouting and getting 
angry. 87,2 % of the fathers who participated in the study stated that they con-
sult their spouses before making important decisions, 82,1 % stated that they 
do not inflict violence on their wives and that 80,2 % do not insult their wives 
in front of family and friends. In addition, 29,5 % of the fathers have stated 
that their wives do not have the power to prevent violence in case violence 
is inflicted on them. 56,5 % of the fathers have stated that their wives were 
responsible for inflicted violence. It has been shown in the surveys that 88,9 
% of the fathers cannot foresee their status of inflicting violence or not. 20,8 
% of the fathers have stated disobedience as the cause of inflicting violence, 
18,8 % have stated financial difficulties and 16,4 % have stated jealousy as 
the reason for inflicting violence. 49,3 % of the fathers who participated in the 
study indicated that they acted as if nothing happened after inflicting violence 
whereas 30,4 % do not talk and just sulk. It was determined that 50,3 % of 
the fathers apologize in some cases whereas 22,7 % apologize every time. The 
data has shown that 73,4 % of the women who were subject to violence do 
not receive help. The fathers who participated in the study have stated that 
their wives ask for help 40,5 % of the time from their families and 24,2 % of 
the time from their relatives and neighbors. In addition, if we evaluate way 
in which fathers who participated in the study were disciplined in their own 
childhood, it was determined that 30,5 % were disciplined by being talked to 
and 29,0 % were shouted at whereas 14,0 % were subject to physical vio-
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lence. It was observed that among the disciplining methods of fathers, 48,8 
% preferred talking whereas 27,5 % preferred shouting and getting angry. Of 
the total number of students who participated in the study, 58 % were male 
and 42 % were female and 86,2 % of the total number of students stated 
that violence was not inflicted on them. 31,2 % of the children have indicated 
that their parents quarrel. It was determined that according to the children 
fathers have the say in family matters with a percentage of 41,5 %. 32,5 % 
of the children have stated that they are sometimes beaten by their mothers 
and 34,3 % have stated that they are sometimes beaten by their fathers. 19,6 
% of the children have stated that their fathers sometimes beat their mother. 
It was determined according to the paired sample t test results that there 
was a statistically significant difference between the economic violence scores 
of parents who participated in the training.(p<0.05). A statistically significant 
difference was determined in the “Correlation Analysis Results for the Attitude 
of Women Towards Violence Scale Before and After Training” applied on the 
women who participated in the study. (P<0.01). It was determined according 
to the Paired Sample Correlation results that there was a statistically significant 
difference between the economic violence scores and emotional, psychological 
and sexual violence scores and the scores related to myths and the scores for 
explanatory myths (p<0.001). In conclusion, the training given to the mothers, 
fathers and children created awareness whereas those who participated in the 
trainings have realized that what they are subject to is violence while becoming 
conscious about the precautions that should be taken against violence 

Keywords: Violence, Education, Children, Mother, Father 
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FİZİKSEL ŞİDDET GÖREN KADINLARDA ORTOPEDİK TRAVMALAR 
VE ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN ŞİDDET ALGISININ  
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KAVRAMI AÇISINDAN  

UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ

 
Bülent KILIÇ,  
Gökşen ARAS,  

Murat KORKMAZ

Giriş: Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok dünya ülkesinde kadına uygulanan 
fiziki şiddet artık önüne geçilemez bir hal almıştır. Bugün Türkiye’de her 100 
kadından 97’si eşinden, kardeşinden, babasından, yakınından ve hatta kendi 
çocuğundan şiddet görmektedir. Kadına yönelik şiddet sadece fiziksel şiddetle 
sınırlı değildir; sözel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve sosyal şiddet türleri de 
bulunmaktadır. Türkiye’de şiddetin en önemli nedenleri, kadın ve erkeğin pek 
çok alanda eşit fırsatlara sahip olması anlamına gelen toplumsal cinsiyet eşitliği 
kavramına gereken önemin verilmemesi ve toplumun her katmanında ataerkil 
erkek egemen bir bakış açısının hakim olmasıdır. Toplumsal cinsiyet kavramı 
toplumun kadına ve erkeğe yüklediği ve uyulması zorunlu olan sorumluluklar 
ve roller anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, kadın, eğitimi ve ekonomik durumu 
ne olursa olsun hiçbir alanda erkek kadar çok fırsata sahip olamayan, erkeğine 
itaat etmek zorunda olan güçsüz bir varlık olarak tanımlanırken, erkek kültürel, 
sosyal ve politik alanlarda kadına hükmetme hakkı olan güçlü bir birey olarak 
tanımlanmaktadır. Kadına yönelik araştırma ve çalışmalar yürüten kurumların 
elde ettiği istatistiklere göre kadına uygulanan şiddetin boyutu oldukça yüksektir. 
Cinsel şiddet ve fiziksel şiddet kadında travmalara neden olmaktadır. Bunların 
başında fiziksel şiddet nedeniyle ortaya çıkan kırıklar ve deformasyonlar gelmek-
tedir. Kadına uygulanan şiddet gelişmişlik, ekonomik, eğitim, kültür düzeyine; 
coğrafyaya, nüfus oranına ve teknolojik boyuta göre; inanç ve töre durumuna 
göre de farklıklar göstermektedir. Birey bakış açısını kendine özgü yaşam fel-
sefesine ve çevre unsurlarına göre şekillendirmektedir. Gelişmiş toplumlarda 
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fiziki şiddet yerini artık psikolojik şiddete bırakmış ve beraberinde ekonomik 
kısıtlamalar, manevi baskılar ve sözel şiddet giderek artmıştır. Halen gelişmekte 
olan toplumlarda ve özellikle Türkiye’nin bazı bölgelerinde silah, bıçak, makas 
ve kimyasal maddeler ile tehdit edilerek yaşamlarını devam ettiren kadınlar 
bulunmaktadır. Bu kadınların oranı %27’dir. Günümüzün en önemli şiddet 
türü yükseköğrenim görmüş kadınların kariyer ve konumlarına yönelik yapılan 
baskılardır. Bu yönde kadına uygulan şiddetin boyutu oldukça düşündürücüdür. 
Kadının çeşitli yollarla ele geçirilen pornografik görüntülerinin internet ve bazı 
dijital ortamlarda dağıtılacağına yönelik tehdit ve şantajlar da kadının ruhsal 
durumunu derinden etkilemektedir. Bu ve buna benzer durumlarda kadın ya 
kendine zarar vermekte ya da intihara yönelik davranışlar sergilemektedir. Yine 
bu alanda yapılan araştırmalar onuru ve gururu zedelenen kadının intihara te-
şebbüs etmesi nedeniyle yüksek yerden atlamaya bağlı ciddi fiziksel travmaların 
meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Şiddeti uygulayan ve uygulanan tarafın 
konumu ve durumu ne olursa olsun boyutu oldukça yüksektir. Bu araştırmada 
kadına uygulanan başta fiziki şiddetin ortopedik açıdan ele alınması gerektiği 
düşünülerek Türkiye evreni içerisinde bazı bölgelerde şiddete uğrayan kadınların 
demografik bilgi düzeyi ile araştırması gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırma 
yaklaşık olarak 9 ay sürmüştür. Araştırma kapsamında özellikle şiddete maruz 
kalan kadınlarda ortaya çıkan travmalar üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmaya şiddete maruz kalan toplam (N=1254) kadın katılım sağlamıştır. 
Katılımcıların hiçbirine ait kimlik bilgisi araştırmaya dahil edilmemiştir. Katılımcıların 
tamamı kendi hür iradeleri ile destek sağlamıştır. Araştırmada 5’li likert ölçekten 
oluşan bir anket uygulanmıştır. Kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölüm katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorulardan 
oluşmaktadır. İkinci bölümde ise 5’li likert ölçekten oluşan sorular yer almakta-
dır. Uygulanan anket daha öncesinde kullanılmadığından öncelikli olarak bir ön 
teste tabi tutulmuştur. Ön test uygulamasına toplam (N=85) birey katılmıştır. 
Bu katılımcılardan elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiş 
ve güvenirlilik gerçeklilik analizi Cronbach Alfa katsayısı olarak 0.873 değeri elde 
edilmiştir. Elde edilen bu değer araştırmada kullanılan anketin güvenilir olduğunu 
göstermektedir. Asıl araştırmaya geçmeden önce kullanılan anket hakkında 2 
eğitim bilimci, 1 ekonomist, 3 psikolog, 1 halk sağlığı uzmanı, 2 ortopedi uzmanı, 
1 dil bilimci, 1 hukuk ve 1 sosyal bilim uzmanından görüş alınmıştır. Uzmanlar 
tarafından yapılan geri dönüşler kullanılan ölçek ile anketin araştırmaya uygun 
olduğu yönündedir. Genel araştırma sonucunda güvenirlilik analizi Cronbach 
Alfa sonucunda ise 0.916 kat sayısı elde edilmiştir. Ayrıca uygulamada frekans 
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tabloları, betimleyici istatistikler, bağımsız örneklem, t testi, pearson korelas-
yon analizi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey testlerinden de faydalanılmıştır. 
Bulgular ve Sonuç: Araştırma sonucunda araştırmaya katılan şiddet mağduru 
kadınların büyük çoğunluğunun eğitim seviyesinin düşük olduğu görülmüştür. 
Birçoğunun ekonomik özgürlüğünün olmadığı, coğrafi yaşam koşullarının ise 
oldukça kötü olduğu belirlenmiştir. Yine şiddet mağduru olan kadınların fiziksel 
olarak ciddi travmalar yaşadığı, ortopedik açıdan kısa ve uzun vadeli tedavi 
gördüğü saptanmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun fiziki şiddet nedeniyle 
ortaya çıkan kalıcı ortopedik ya da sağlık açısından sorun yaratan tıbbi sorunlar 
yaşadığı gözlenmiştir. Bu nedenle şiddetin daha çok fiziksel açıdan uygulandığı 
gözlenmiştir. Yine katılımcıların büyük çoğunluğu şiddete uğramalarına rağmen 
sosyal ve kültürel konumları nedeniyle, uğradıkları şiddeti ilgili kurum ve ma-
kamlara bildirmedikleri gözlenmiştir. Birçok katılımcının yaşadığı şiddeti artık 
kabul ettiği ve bunu bir kader olarak yaşaması gerektiği görüşü düşündürücü 
boyuttadır. Ayrıca katılımcıların çoğunun iyi eğitim almalarına rağmen kendileri-
ne uygulanan şiddete boyun eğdikleri ve uğradıkları şiddeti dile getiremedikleri 
için fiziksel şiddet nedeniyle ciddi travmalar yaşadıkları saptanan diğer bulgular 
arasındadır. Bu bulgu da toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının henüz tam olarak 
kavranamadığının bir göstergesi niteliğindedir. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Ortopedi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın, 
Fiziksel Şiddet, Travma 
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AN APPLIED STUDY: ORTHOPEDIC TRAUMAS SUFFERED BY  
WOMEN EXPOSED TO PHYSICAL VIOLENCE AND THE  

PERCEPTION OF VIOLENCE IN TERMS OF GENDER EQUALITY 

Introduction: The fact that women are exposed to physical violence in 
developed and developing countries is a major issue. Today, 97 women out of 
100 are exposed to violence by their husbands, brothers, fathers, relatives and 
even their children in Turkey. Violence is not limited to physical violence, it also 
includes verbal, sexual, economic and social violence. The most fundamental 
reasons of violence in Turkey are being unaware of the term gender equality 
which refers to equal opportunities for both women and men in society, and 
the pressure of the patriarchal point of view. Gender refers to the roles that 
are attributed to women and men by the society that are to be obeyed wit-
hout questioning. Within this frame, disregarding the social and educational 
position, a woman is described as a weak person who is subjected to men 
and who does not have the same opportunities and rights as men do who are 
trained to dominate women in many areas of cultural, social and political life. 
According to the statistics, the level of women’s being exposed to violence is 
too high. Sexual and physical violence result in such traumas as fractures and 
deformations. Violence towards women varies according to the development, 
economic, educational, and cultural level; geography, population, and technology, 
and belief and customs. An individual shapes his/her perspectives according to 
his/her life philosophy and environmental factors. In developed countries, the 
percentage of psychological violence is high, and together with psychological 
violence, economic limitations, psychological pressure and verbal violence have 
increased. In developing countries, particularly, in Turkey, women are threa-
tened with guns, knives, scissors and chemical materials. The percentage of 
these women is %27. The most significant violence towards women is directed 
against women’s careers and social positions. Such type of violence is quite 
alarming. Women are exposed to sexual violence as their pornographical videos 
are shown in internet or digital media which affect women’s psychology terribly. 
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In such cases women either destroy themselves or commit suicide. Studies on 
this issue show that women who feel humiliated commit suicide by jumping 
out of a very high place, thus, serious physical traumas occur. Whatever the 
social and economic position of the victim or the victimizer is, the level of vio-
lence is too high. This research explores the physical violence towards women 
in orthopedic terms by means of a demographical analysis in different regions 
in Turkey. Method: The research has lasted approximately 9 months. Within 
the scope of the study, traumas that have been suffered by women, exposed 
to violence, have been studied. (N=1254) women, exposed to violence, have 
participated in the study. Participants’ personal data have never been included 
in the study. All the participants have supported the study with their free will. 
In the study a questionnaire, prepared in 5 point likert scale, has been used. 
The questionnaire is composed of two parts. The first part includes demog-
raphical questions. The second part includes questions, prepared in 5 point 
likert scale. Since the questionnaire has not been used before, primarily, it has 
been evaluated with a pre-test. (N=85) participants have participated in the 
pre-test application. Data, got from the study have been analysed with SPSS 
statistical programme and in the reliability analysis, Cronbach Alpha coefficient 
has been 0.873 which shows that the questionnaire, used in the research, is 
highly reliable. Prior to the study, 2 pedagogues, 1 economist, 3 psychologists, 1 
public health specialist, 2 orthopedists, 1 linguist, 1 lawyer and 1 social sciences 
specialist have been consulted about the questionnaire. The specialists have 
stated that the scale and the questionnaire, used in the research, are suited to 
the study. At the end of the study, Cronbach Alpha coefficient has been 0.916. 
In the study, frequency tables, descriptive statistics, independent sample, t 
test, pearson correlation analysis, one way analysis of variance and Tukey tests 
have been used. Findings and Conclusion: At the end of the study, it has been 
detected that most of the women who have participated in the study have a 
low level of education. Most of them do not have an income, and they live 
under terrible geographical conditions. Victims of violence suffer from serious 
traumas in physical terms, and they are examined in orthopedic terms in short 
and long terms. Most of the participants suffer from orthopedic and medical 
problems. Thus, it has been noticed that violence has been physical. Although 
most of the participants have been exposed to violence, they have not been 
able to file a complaint because of their social and cultural positions. Most of 
the participants regard violence as their destiny. Further to this, although most 
of the participants have a very good level of education, they accept their fate, 
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and do not talk about the violence they are exposed to and they suffer from 
serious traumas due to physical violence. This finding also proves that the term 
gender equality has not been clarified sufficiently yet. 

Keywords: Violence, Orthopedy, Gender Equality, Woman, Physical Vio-
lence, Trauma 



120

FARKLI ŞİDDET TÜRLERİNE MARUZ KALAN KADINLARIN,  
ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

 
Z. Deniz AKTAN,  

Özlem KARATANA,  
Onur YARAR

Kadına yönelik şiddet, siyasal, ekonomik, yasal ve psikososyal kaynakları 
ve sonuçları nedeniyle disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması gereken temel 
bir insan hakları ihlali ve toplumsal bir sağlık sorunudur. Dolayısıyla son yıllarda 
sosyal bilimlerin en fazla araştırma yaptığı konulardan biri olarak değerlendirilen 
şiddet; fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik gibi farklı biçimlerde değerlen-
dirilmektedir (Işıloğlu, 2006; Öztürk ve Sevil,2003, Mehmet, 2001) Literatür 
incelendiğinde, erkeğin kadına yönelik uyguladığı şiddet türünün en yaygın 
görülen şiddet türü olması göze çarparken, kadınların maruz kaldıkları fiziksel 
ve psikolojik şiddet unsurları dolayısıyla ruh sağlıklarının bozulması da birçok 
çalışmaya araştırma konusu olmuştur (Damka, 2009; Lang, Kennedy ve Stein, 
2002; Tortamış, 2007; Özmen, 2004). Örneğin; Tortamış’ın (2007) sığınma 
evinde kalan kadınların şiddete maruz kalmaları ve akabinde oluşan travma 
sonrası stres bozukluğu (TSSB) üzerine yaptığı çalışmadan elde edilen veriler; 
duygusal, fiziksel ve cinsel şiddet yaşayan kadınlarda TSSB oluşma olasılığının 
sadece duygusal ve fiziksel şiddet yaşayan kadınlara oranla daha yüksek oldu-
ğunu göstermiştir. Diğer yandan Damka’nın (2009) çalışmasından elde edilen 
sonuçlar; kadınların şiddete maruz kalma durumlarıyla, TSSB, travmaya bağlı 
suçluluk ve anksiyete düzeyleri arasındaki anlamlı ilişki de şiddetin yalnızca stres 
değil, birçok ruh sağlığı problemine sebep olabileceğinin de açık kanıtıdır. Lite-
ratür taraması yapıldığında; daha önce yapılan çalışmaların yukarıda özetlendiği 
gibi genel olarak şiddetin TSSB, anksiyete ve çeşitli ruh sağlığı problemleriyle 
olan ilişkisinin incelendiği, fakat birçok ruh sağlığı problemlerinde beklide stres 
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semptomlarının oluşum sürecinde ki ilk basamağı oluşturan algılanan stres 
düzeyi ile şiddet arasındaki ilişkiye odaklanan çalışmalara rastlanamamıştır. Bu 
çalışmanın amacı daha önce yapılan çalışmaların bir adım daha önüne geçerek 
kadınların maruz kaldıkları duygusal (psikolojik) ve fiziksel şiddet ile algıladıkları 
stres düzeyi arasındaki ilişkiyi analiz etmek ve şiddetin farklı türleri söz konusu 
olduğunda algılanan stresin ne şekilde etkilendiğini incelemektir. YÖNTEM; Araş-
tırmanın örneklemini Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 
çocuk gelişimi ön lisans programı öğrencileri oluşturmuştur. Veriler, derslerin 
bitimi ardından istekli öğrencilerin araştırmaya dâhil edilmesiyle toplanmıştır. 
Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan bir demografik 
form ve algılanan stres ölçeğinin (Cohen, 1983) Türkçe’ye uyarlanmış formu 
kullanılmıştır (Yerlikaya, 2006). Algılanan stres ölçeği bireyin son bir ay içinde 
algıladığı stres düzeyini değerlendirdiği için, bu çalışmada katılımcıların sadece 
son bir ay içinde şiddete maruz kalma durumları değerlendirilmiştir. Katılımcıların 
şiddete maruz kalmalarına yönelik veriler kendi beyanlarına göre demografik 
formda yer alan anket soruları vasıtasıyla elde edilmiştir. Toplanan veri SPSS.16 
istatistiksel analiz programına kaydedilip sırasıyla T-Testi, ANOVA ve ANCOVA 
yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkenini algılanan 
stres ölçeğinden elde edilen stres puanları oluştururken, bağımsız değişkenini 
ise şiddete maruz kalmama, fiziksel şiddete maruz kalma, psikolojik şiddete 
maruz kalma ve her ikisine birden maruz kalma gibi dört boyuttan oluşan şiddet 
kavramı oluşturmuştur. BULGULAR VE SONUÇ; Araştırmanın ilk aşmasında stres 
ve şiddetin varlığı arasındaki ilişkinin analiz edilebilmesi adına T-Testi uygulanmış 
ve bu adımda algılanan stres ölçeğinden elde edilen puanlar bağımlı değişken, 
şiddetin varlığı ise iki boyutta ele alınarak (şiddet var - yok) bağımsız değişken 
olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar kadınların stres düzeylerinin şiddete 
maruz kalma durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya çıkarmıştır 
(t (147)=9.67, p< .001). Çalışmanın ikinci adımında ise şiddet gören kadınların 
en çok hangi şiddet türünden etkilendiklerini belirleme amacıyla ANOVA analiz 
tekniği kullanılmıştır. Bağımlı değişken yine stres olarak belirlenirken, bağımsız 
değişken ise fiziksel şiddete maruz kalma, psikolojik şiddete maruz kalma ve 
her ikisine birden maruz kalma gibi üç boyuttan oluşan şiddet kavramı olarak 
belirlenmiştir. ANOVA analiz sonuçları bizlere kadınların maruz kaldıkları şiddet 
türü bakımından algıladıkları stres düzeylerinin anlamlı olarak farklılaştığını gös-
termiştir ( F(2, 78)= 3.35, p< .05). Diğer yandan şiddet türlerinin stres üzerinde 
yarattıkları etki kendi aralarında karşılaştırıldığında, yalnızca duygusal şiddet 
gören kadınlarla her iki tür şiddete birden maruz kalan kadınlar arasındaki stres 
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düzeylerinin anlamlı şekilde farklılaştığı belirlenmiştir ( p<.05). Çalışmanın son 
adımında ise gelir düzeyi gibi stres üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirlenmiş 
faktörlerin (Ardıç, 2009) araştırma sonuçlarını etkileme olasılığını kontrol etmek 
adına ANCOVA kovaryans analiz yöntemi uygulanmıştır. Bu aşamada bağımlı 
değişken yine stres olarak belirlenmiş, bağımsız değişkeni ise önceki aşamada 
olduğu gibi üç boyutu olan şiddet kavramı oluşturmuştur. Burada kovaryans et-
kisi ölçülmeye çalışılan değişken ise gelir düzeyi olarak belirlenmiştir. Elde edilen 
sonuçlar, katılımcıların algılanan stres düzeyleri üzerindeki “gelir düzeyi x şiddet” 
ortak etkisinin anlamsız olduğunu göstermiştir (F (2, 75)= 0.73, p> .05). 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Algılanan Stres, Psikolojik Şiddet, Fiziksel 
Şiddet 
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A STUDY ON PERCEIVED STRESS OF WOMEN WHO ARE EXPOSED 
TO A VARIETY OF VIOLENCE 

Violence against women is a public health and basic human rights issue 
which should be discussed by interdisciplinary approaches due to its psychosocial, 
economical, political and jurally impacts. Therefore, violence, which has been 
one of the most discussed issues by social science over the past few decades, is 
analysed by separating into different components as physical violence, psycho-
logical violence, sexual violence and economical violence (Işıloğlu, 2006; Öztürk 
ve Sevil, 2003, Mehmet, 2001). The research literature indicates that one of 
the most encountered types of violence is against women by men; moreover, 
it was also demonstrated by the previous literature that various components 
of violence against women, which causes of a considerable amount of mental 
health problems, has been one of the most examined issues by previous studies 
(Damka, 2009; Lang, Kennedy ve Stein, 2002; Tortamış, 2007; Özmen, 2004). 
Specifically, in previous work Tortamış (2007) examined the relationship between 
women who stay in women’s shelter and exposed to violence, and post trau-
matic stress disorder (PTSD) which is occurred by these negative life events. 
According to the study results, Tortamış demonstrated that the probability of 
PTSD in women participants who are exposed to emotional, physical and sexual 
violence, more than the other participants who are only exposed to emotional 
and physical components of violence. On the other hand, in earlier work Damka 
(2009) stated that there is a significant relationship between women who are 
exposed to violence and their anxiety, PTSD and trauma related guilt levels. 
Moreover, Damka also indicated that violence is not only related to stress but 
also it is related to a considerable amount of mental health problems. This cur-
rent study reviews the previous literature and found that there is a great deal 
of research that focused on whether there is a significant relationship between 
violence against women and a variety of mental health conditions. However, 
although perceived stress level might be one of the most crucial reasons for a 
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variety of stress related mental health problems, limited work has been found 
directly related to the relationship between women who exposed to violence 
and their perceived stress level. Therefore, this study aims to take this one 
step further by examining this relationship between women who are exposed 
to emotional (psychological) and physical violence and their perceived stress 
level. METHOD; The participants were selected from the Okan University Vo-
cational School of Health Service student population, who are studying in child 
development program. Recruitment was made by attending class which are 
delivered at Okan University, then voluntary students were included into the 
study sample. This study carried out a series of demographic questions which 
is occurred by researchers; additionally, a psychometric test which measured 
the perceived stress level (Cohen, 1983) of participants and translated to Tur-
kish language by Yerlikaya was also used (2006). Since Perceived Stress Scale 
(PSS) is used for assessing stressful life events over the past one month, this 
study has only examined the existence of physical or emotional (psychologi-
cal) violence over the past month against women. The data which indicates 
whether students are exposed to physical or psychological violence has been 
collected in accordance to participants’ self statements on demographic form. 
Collected data was put into SPSS 16 statistical package and then respectively 
T-Test, ANOVA and ANCOVA analysing steps were carried out. The dependent 
variable (DV) of the current work is PSS scores and the independent variable 
(IV) is violence with its four components as exposing to physical violence, 
exposing to psychological violence, exposing to both components and not ex-
posing to violence. RESULTS AND DISCUSSION In the first step of this current 
work the relationship between stress and the existence of violence has been 
analysed by using T-Test. In this, the PSS scores of participants was the DV 
and the violence with its two dimensions (violence exist- not exist) was the 
IV. Provisional results indicated that there was a significant difference between 
the stress scores of women participants and the existence of violence (t (147) 
=9.67, p< .001). The second step of this study focused on the most effective 
violence components on PSS level of participants by using ANOVA statistical 
analyse technique. The PSS scores of participants was the DV and violence with 
its three dimensions as exposing to physical violence, exposing to psychological 
violence, exposing to both violence components. Provisional results indicated 
that there was a significant difference between the PSS scores of women and 
the form of violence they exposed to ( F (2, 78)= 3.35, p< .05). However, 
this significant difference was only occurred by the relationship between the 
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PSS scores of group who are exposed both form of violence at the same time 
and who are exposed to only psychological violence ( p<.05). The final step 
of this current study has examined the covariate effect of financial status of 
participants on their perceived stress level as we already know financial status 
is also an effective factor on stress (Ardıç, 2009). In this, stress scores was DV, 
the forms of violence was IV and the financial status was covariate. Provisional 
results demonstrated that the covariance effect of “financial status x violence” 
on perceived stress is not a significant effect (F (2, 75) = 0.73, p> .05). 

Keywords: Violence, Perceived Stress, Psychological Stress, Physical 
Stress 
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KADINA YÖNELİK PSİKOLOJİK ŞİDDETİN  
DAVRANIŞSAL BOYUTLARI

 
Mustafa TALAS

Bireyler toplumsal hayat içinde kendini geliştiren varlıklar konumundadır. 
Bundan dolayıdır ki, toplumsal hayatta insanların gelişimi üzerinde etkili olan 
fiziksel ve sosyal çevre, biyolojik kapasite, kültürel ve teknolojik düzenleri insanların 
hangi davranış kalıplarına sahip olacaklarını tayin etmektedir. Bir bakıma insanların 
yaşam deneyimleri, onların hangi durum karşısında ne şekilde davranış kalıbı 
geliştirecekleri hususunda etkili olarak rol oynamaktadır. Davranışların ne ölçüde 
sağlıklı ne ölçüde hastalıklı olduğunu bilişsel muhtevayı meydana getiren faktörler 
yaratıp geliştirebilmektedir. Kadın ile ilgili davranış ve tutumları da kadının sosyal 
hayatında yer alan bu türden faktörler etkili olmaktadır. Kadının normal davranış 
sergileyenler ile anormal davranış sergileyenler arasında yaşamını sürdürmesine 
göre tutumlar ile karşı karşıya olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Dünyada 
son dönemlerde etkileşim sayesinde çağdaşlığın, bilgiye erişimin, farklı kültürlerin 
kodlarını edinmenin yolları çok daha pratik, rahat ve ucuz iken ülkemizde farklı 
faktörlerin etkisiyle kadına karşı şiddette artış kaydedildiği gözlenmektedir. Bu 
realitenin psikolojik boyutlu şiddetlerdeki artışların daha şiddetli olduğu aşikârdır. 
Emniyet kayıtlarından farklı olarak boşanma istatistikleri, boşanan çiftlerin ifadeleri, 
mahkeme tutanakları ile ortaya çıktıktan sonra anlaşılan psikolojik boyut daha 
bakir bir alan olarak öne çıkmaktadır. Derinlemesine tetkiklerle gerçek boyutların 
ortaya çıkmasının mümkün olduğu kadınların psikolojik şiddet kaynaklı bunalımları 
trajediye dönebilecek düzeyde önemli hususların başında gelmektedir. Özellikle 
aile kurumunun karşılaştığı tehditlerin çok önemli kısmını psikolojik boyutlu 
şiddetlerin sonucu ortaya çıkan gerilimler oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, kadın araştırmaları, şiddet, kadına yönelik 
şiddet, kadına psikolojik şiddet 
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BEHAVIORAL DIMENSIONS OF PSYCHOLOGICAL  
VIOLENCE AGAINST WOMEN

Individuals are self-improvement assets in social life. So the physical and 
social environment, bilogical capacity, cultural and technologiacal schemes, which 
effect the development of people, identify people’s behaviors which they would 
have. People’s life experiences affect how they should behave against various 
situations. Good and bad behaviors are developped by some factors which 
creat cognitive content. Such factors, which are in the social life of a woman, 
effect woman-related behaviour and attitudes. It can be said that between the 
women who have normal behaviors and abnormal ones are faced with attitu-
des. While thanks to the interaction, obtaining the codes of different cultures, 
modernity, information are much more practical, comfortable and cheap in the 
world recently, in our country, it was recorded that there has been increase in 
the violence against women based on different factors. It is clear that psycho-
logical violance has been moore severe than others. Divorce statistics in police 
records, statements of divorced couples, court records reveal that dimension 
of psychlogical violance is a moore raw field then the others. Through detailed 
examinations, real psychological dimensions of women can be uncovered. Level 
of women’s psychological violence-induced crises can turn tragedy. Especially, a 
very important part of the threats faced by families are the results of tension 
which arises after psychological violance. 

Keywords: Woman, Women Studies, Violance, Violance Against Women, 
Psychological Violance Against Women 
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ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLARA KARŞI PSİKOLOJİK TACİZ: 
TÜRKİYEDEKİ DURUM VE İŞYERİNDE SOSYAL HİZMET ODAĞINDA 

ÖNERİLEN ÇÖZÜM MEKANİZMALARI 

 
Asuman AKTAŞ

Aile ve eğitim kurumlarıyla başlayan sosyalleşme sürecinin sürdürüldüğü 
çalışma hayatında yaşananların etkilerinin özel hayata yansıması kaçınılmazdır. 
İş yaşamında karşılaşılan ve örgütsel çerçevede aşılamayan güçlüklerin bireyin 
işlevselliğini yitirmesine sebebiyet verecek boyuta gelebildiği ve psiko-sosyal 
sorunları beraberinde getirebildiği bilinmektedir. Bu güçlüklerin özel hayata et-
kileri bireye ve sorunun boyutuna göre değişmekle birlikte, iş yaşamında maruz 
kalınan şiddetin gerek çalışma hayatını gerekse özel hayatı derinden etkilediği 
açıktır. Bir insan hakkı ihlali olan şiddet; baskı, tehdit ve zorla bireyin fiziksel, 
zihinsel ve ruhsal sağlığına zarar verme girişimidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
şiddeti yaralama, ölüm, psikolojik zarar, kötü gelişme veya mahrumiyete sebe-
biyet veren veya verme ihtimali taşıyan, kasıtlı olarak bir kişi, grup veya toplu-
luğa karşı fiziksel güç veya baskı, tehdit kullanmak olarak tanımlamıştır. İş ya-
şamında fiziksel şiddetten ziyade daha az görünür olan psikolojik şiddetin 
caydırma, yıldırma, psikolojik baskı uygulama, taciz şekliyle ortaya çıktığı görül-
mektedir. ‘işyerinde psikolojik taciz’ olarak Türkiye’de son yıllarda sıklıkla gün-
deme gelen bu konu, ilk kez Alman endüstri psikologu Heinz Leyman tarafından 
‘mobbing ‘kavramı kullanılarak açıklanmıştır. Leyman, mobbingi bir veya birkaç 
kişi tarafından bir diğer kişiye yönelik sistematik bir şekilde yapılan, mağduru 
süregelen taciz davranışları yüzünden savunmasız bırakan, düşmanca ve ahlak 
dışı bir iletişimi kapsayan psikoloji terör olarak tanımlamıştır. Bu noktada Leyman 
tarafından da vurgulandığı gibi bu davranışların yöneltiliş biçiminden ziyade 
süresi ve sıklığı mobbing olarak adlandırılması için önem arz etmektedir. Konu 
Avrupa Komisyonu, Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü gibi ku-
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rumlarca uluslararası platformlarda da ele alınmış ve tanımlanmıştır. Genel bir 
prensipler üzerinde mutabakata varılmış olsa da, ülkelerin kendi mevzuatında 
psikolojik tacizi farklı tanımlandığı ve bireyin korunmasına yönelik farklı düzeyde 
önlemler alındığını görmek mümkündür. Araştırmalarca da desteklendiği üzere, 
psikolojik tacizin sosyal koruma açısından hassas bir grup oluşturan kadınlar 
açısından kritik bir önem taşıdığını söylemek mümkündür zira istihdama erişim-
de dahi güçlük çeken kadınların, çalışma yaşamında psikolojik terör olarak ta-
nımlanan ‘mobbing’ mağduru olma riski yüksektir. Bilhassa toplumsal cinsiyet 
rolleri, iş yaşamında ayrımcılık, kadının çalışmasına karşı olan tutucu yaklaşımlar, 
ucuz işgücü olarak algılanma kadınları güçsüz konuma düşürmekte ve onların 
çalışma yaşamında kimi zaman cinsel ve psikolojik tacize maruz kalmasında 
önemli bir etken olmaktadır. Kadınların yukarıda sayılı sebeplerden dolayı daha 
fazla maruz kaldığı psikolojik tacizin temel sebeplerinden biri rekabettir. Örgüt 
içi rekabetten dolayı başarı elde etme hedefindeki bireyler kendilerinden daha 
başarılı olanları, kimi zaman takım içerisinde başarısıyla dikkat çekenleri ahlak 
dışı ve düşmanca tavırlarla sistemli ve planlı bir şekilde bu yarıştan eleme ça-
bası gütmektedir. Yöneticiliğe terfi hususunda kadınların bu rekabetten daha 
çok ’duygusal hassasiyet’, ‘ailevi sorun ve yükümlülükler’ gibi asılsız gerekçeler-
le sistemli olarak yıldırılmaya çalışıldığı görülmektedir. İşyerinde psikolojik tacizim 
diğer sebeplerinden biri örgütsel çatışmaların örgüt yöneticileri tarafından yan-
lış yönetilmesidir. Çalışanlar arasında mevcut çatışmaların yöneticiler tarafından 
fark edilememesi, çözüme kavuşturulmaması durumunda psikolojik taciz ile 
sonuçlanabildiği görülmüştür. Bu tür süreçlerde kadın çalışanlar hakkında dedi-
koduların çıkarıldığı ve çatışmanın yönetime, psikolojik şiddeti uygulayan tara-
fından kimi zaman çarpıtılarak yansıtıldığı bilinmektedir. Ahlak dışı dedikodulara 
maruz kalma endişesiyle kadın çalışanlar, işyerinde karşılaştığı psikolojik şiddeti 
dile getirmekten kaçınmayı tercih edebilmektedir. Psikolojik taciz, eşitler arası 
gerçekleşebildiği gibi, üstten asta doğru, hiyerarşik olarak da gerçekleşebilmek-
tedir. Kimi zaman yöneticinin birlikte çalışmak istemediği ve gerekçesi olmadığı 
için işten çıkaramadığı çalışanı yıldırmaya ve istifaya zorlamaya yönelik geliştir-
diği hiyerarşik psikolojik taciz bireyi, insan onurunu zedeleyecek çalışma koşul-
larında çalışmaya itmektedir. Yönetici tarafından aşağılanma, hor görülme, iş 
dışına itilme gibi davranışların sergilenmesi durumunda başta çalışma hayatında 
dezavantajlı konumdaki kadın çalışanlar olmak üzere, mağdurlar saygınlığını, 
özgüvenini ve ruh sağlığı dengesinin yitirebilmektedir. Hiyerarşik psikolojik taciz 
kimi zaman ise aşağıdan yukarıya doğru yaşanabilmektedir. Liderlik vasıfları 
sorgulanmaya başlanan yönetici bir grup tarafından istenmeyen kişi ilan edil-
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mekte ve bu kişinin geri çektirilmesi için kendisinden gelen işlerin yanlış, eksik 
yapılması, kişi hakkında yönetime baskı uygulanması çalışmaları sürdürülmek-
tedir. Bu durumlarda yöneticinin karşısında olan kişilerin sayısı arttıkça idarenin 
ikna edilmesi kolaylaşmaktadır.Mağdurların çoğunu kadınların oluşturduğu işye-
rinde psikolojik taciz, hem birey hem de örgüt açısından olumsuz etkilere se-
bebiyet vermektedir. Psikolojik şiddetin stres, kaygı, endişe ve gerilim, iş yerin-
de sosyal dışlanma hissi, güven kaybı ve saygınlık kaybı, kişisel ilişkilerin bozul-
ması veya kaybolması, baş ağrıları, sırt ağrıları, depresyon ve iş performansının 
bozulması gibi olumsuz psikolojik ve fiziksel sonuçları görülmüştür (Fleck’ten 
aktaran Akgeyik ve diğ.,2009,s.137). Bu sonuçlar işyerinin terkedilmesinde 
sonlanmamakta bireyin özel hayatında etkilerini sürdürmekte ve çözülmediği 
takdirde daha ciddi sorulara yol açarak bireyin yaşam kalitesini düşürmektedir. 
Psikolojik tacizin örgüt açısından en büyük negatif etkileri ise örgütte çalışma 
verimliliğini düşürmekle ve imajını zedelemekle kalmayıp çalışma barışına en 
büyük tehdit unsurunu teşkil etmesidir.Dünyada 1980’li yılların sonlarında gün-
deme gelmeye başlayan bu sorunun ülkemizde son yıllarda verilen hukuki ka-
rarlarda ve yasal düzenlemelerde yer almasıyla birlikte gündeme geldiğini 
söylemek mümkündür. Sağlam bir iş sağlığı politikasının gereği olarak işçilerin 
ve işverenlerin ruh sağlığını bozan baskı, yıldırma, tehdit gibi eylemlerle gerçek-
leşen psikolojik tacizle mücadele ülkemizde de yeterli yasal ve idari korumayı 
sağlamalıdır. Yasal düzenlemeler açısından psikolojik tacize karşı yeterli koruma-
nın henüz sağlanamadığı ülkemizde gelişme kaydedilmeye başlayan iş sağlığı 
ve güvenliği politikalarına işyerinde psiko-sosyal desteğin entegre edilmesine 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla işyerinde sosyal hizmet uygulamasının başla-
tılması ve çatışmaların psikolojik tacize dönüşmemesi, çalışma barışının güçlen-
dirilmesi, adil ve saygın çalışma koşullarına erişim hakkının savunulması ve 
kaynaklara erişimde arabuluculuk görevlerini yerine getirebilmeleri için bireyi 
çevresi içerisindeki etkileşimleriyle ele alan sosyal çalışmacılara çalışma hayatın-
da yer verilmelidir. Etkilerinin işten ayrılma ile çözülemediği, iş yerinde psikolo-
jik şiddete maruz kalan bireyin özel hayatında da işlevselliğini yitirdiği gerçeği 
sorunun bütüncül bir yaklaşımla çözülmesi ihtiyacını vurgular niteliktedir. En-
düstriyel ilişkiler, çalışma hak ve yükümlülükleri, örgüt psikolojisi konusunda özel 
eğitimler alması gereken sosyal çalışmacıların iş yerlerinde sosyal hizmet sağla-
ması birey ve örgüt işlevselliği açısından kritik önem taşımaktadır. Yukarıda 
özeti verin ve literatür tarama yöntemi ile gerçekleştirilen bu çalışma üç bölüm-
den oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde bireyin işlevselliğini bozan iş-
yerinde psikolojik taciz ile ilgili genel bir çerçeve sunularak dünyadaki yaygınlığı 
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ve kadın mağdurların durumu ele alınacak, ikinci bölümünde ise konuyla ilgili 
yapılan araştırmalar ışığında Türkiye’de psikolojik tacizin yaygınlığı, psikolojik 
tacize karşı yapılan hukuki ve yasal düzenlemelere değinilecektir. Çalışmanın son 
bölümünde çözüm önerisi olarak sosyal hizmet odağında psikolojik tacizle mü-
cadelede yapılması gerekenler dile getirilecektir 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Taciz, Mobbing, Çalışma Hayatı, Sosyal 
Hizmet 
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MOBBING AGAINST WOMEN IN WORKING LIFE: TURKEY’S  
SITUATION AND RESOLUTION MECHANISMS PROPOSED IN THE 

FOCUS OF SOCIAL WORK IN THE WORKPLACE 

Experiences at work, where a person continues to undergo the process of 
socialization having started with family and education, inevitably affect family 
and social life. It is known that challenges faced in working life and not mana-
ged to be resolved in the organizational framework, may make person dysfunc-
tional and bring psycho - social problems along with them. Although their effects 
on social life depend on person and dimension of the problem, it is clear that 
violence exposed at work deeply affects working, social and family life. Violen-
ce, which is a kind of violation of human rights , is an attempt to danger a 
person’s psychical, mental and psychological health by coercion, threat and 
force. World Health Organization (WHO) defines violence as “the intentional 
use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another 
person, or against a group or community, that either results in or has a high 
likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or 
deprivation.” Psychological violence at workplaces, which is less visible than 
psychical violence, includes discourage, intimidation and psychological coercion 
and abuse. Abovementioned issue which has been at the top of the agenda 
recently under the title of ‘mobbing at work’ was defined for the first time by 
Heinz Leyman , an industrial psychologist. Heinz Leymann states that psycho-
logical terror or mobbing in working life involves hostile and unethical commu-
nication which is directed in a systematic manner by one or more individuals, 
mainly toward one individual, who, due to mobbing, is pushed into a helpless 
and defenseless position and held there by means of continuing mobbing ac-
tivities. At this point as it is emphasized by Leyman, duration and frequency of 
such behaviors rather than their forms are important in determining whether 
it’s mobbing or not. This issue is also handled and defined on international 
platforms by international institutions such as European Commission, Interna-
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tional Labour Organization (ILO) and World Health Organization (WHO). Altho-
ugh general principles have been agreed upon, it is possible to see that every 
State defines mobbing differently in pursuant to its legislation and takes mea-
sures at different level than the other States to provide protection against it. 
As it is proved by researches, mobbing is crucial issue for women, who cons-
titute a vulnerable group in needs of social protection, because women having 
difficulty in accessing labour market are more likely to become victim of mob-
bing. Particularly, factors such as gender roles, discrimination at working life, 
conservative approaches against working women, the mindset as considering 
women as cheap labour, disempower women and have great adverse effects 
on women for being exposed not only to sexual abuse but also to emotional 
abuse. A leading cause of mobbing, to which women are more exposed than 
men because of abovementioned reasons, is competitiveness. Persons aiming 
to become winner in inter-organizational competitiveness endeavor to elimina-
te their rivals, who are more successful and who stand out with their accomp-
lishment, in a systematic and planned way through unethical and hostile be-
haviors . It is considered that women are attempted to be excluded from 
competitiveness in promotion into a managerial position by groundless reasons 
mostly such as “emotional sensitiveness of women”, “familial problems and 
obligations” in a systematic way. Another cause of mobbing at work is bad 
management of organizational conflicts by administration. When present conf-
licts between employees go unnoticed and unresolved, they could turn into 
mobbing. It is known that during such periods, unethical rumors about women 
employee spread , and conflict is distorted by the mobber after being reflected 
inaccurately to the administration. Working women in fear of unethical rumors 
may prefer to avoid declaring mobbing at work.Mobbing can vertically occur 
between hierarchical superior to inferior or vice versa just as it can horizontally 
occur among peers . Hierarchy mobbing, which may apply sometimes by an 
employer in order to discourage and force to resign the employee that s/he 
does not want work with and cannot dismiss because s/he does not have any 
reason, prompts employees to work under indecent working conditions . Victims, 
notably women who are disadvantaged in working life, may lose their mental 
health balance, respect, self confidence in case they are humiliated, insulted, 
forced to be excluded from work.Vertical mobbing may sometimes be applied 
by hierarchal inferior to superior. The manager whose leadership qualities have 
been interrogated is declared as person nongrata by employees and in order 
such manager be discharged of his/her position, the task assigned by that 
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manager are not carried out correctly and completely and pressure is put on 
administration to discharge such a manager. As the number of people against 
the manager increases, administration may be persuaded to change manager’s 
position in an easier way. Moreover mobbing, victims of which are mostly wo-
men, creates adverse effects on both person and organization. It is estimated 
that mobbing results in negative psychological and psychical situations such as 
stress, anxiety, concern and aggression, social exclusion at work, lack of trust 
and respect, deterioration and rupture of personal relationship, headache, 
backache, depression and decrease in work performance (as cited in Akgeyik 
and others, 2009, p.137) . These adverse effects don’t disappear in case of job 
quittance but continue to affect family and social life and unless resolved, they 
bring about more serious problems, which decrease quality of life. The greatest 
adverse effect of mobbing on organization is that not only it decreases produc-
tivity of organization and tarnishes its image but also it constitutes a major risk 
factor to peace at work.This issue, which initiated to be on the agenda at the 
end of 1980s in the world, has recently come up in Turkey after it has been 
referred in legal decision and regulations. As a requirement of a sound occu-
pational health and safety policy in Turkey, adequate legal and administrative 
protection against mobbing , which is applied through behaviors such as pres-
sure, intimidation, coercion and deteriorating employees and employers mental 
health, should be provided. In Turkey, where adequate legal protection has not 
been yet provided against mobbing, it is essential to integrate psycho-social 
support into occupational health and safety policy which has just started to 
develop. Therefore, it is crucial to apply social work at the workplaces and that 
social workers who consider person in environment, should be appointed in 
order to prevent conflict to turn into mobbing activities, to consolidate peace 
at work, to advocate right to access to decent and fair working conditions and 
to act as mediator in access to resources. The fact that person exposing to 
mobbing, reflects of which do not disappear after quitting the job, becomes 
dysfunctional in his/her social life as well, emphasizes the need to adopt a 
generalist approach to resolve it. It is crucial for social workers, who should 
undergo special trainings on industrial relations, rights and obligations at work, 
organizational psychology, to provide social services in terms of enhancing 
personal and organizational functionality. This literature review article, abstrac-
ted above, consists of three sections. At the first section, after drawing a ge-
neral framework for mobbing at work, which deteriorates personal functionality, 
its prevalence in the world and situation of the women victims are to be touc-
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hed upon. At the second section of the article, in the light of researches made 
in that field, prevalence of mobbing at work in Turkey together with legal and 
judicial regulations against mobbing is to be handled and at the last section of 
the article, as a resolution mechanism, measures that should be taken in the 
focus of social work are to be discussed. 

Keywords: Mobbing, Psychological Violence, Work Life, Social Work
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SESSİZLİĞİ BOZMAK, KADINA YÖNELİK SOKAK TACİZİ VE SOKAK 
TACİZİNE KARŞI AKTİVİZM: HOLLABACK İSTANBUL ÖRNEĞİ 

 
Şehlem SEBİK,  

Mikail BAT

Tahakküm biçimleri sokakta, okulda, medyada, evde, iş yerlerinde kısacası 
hayatın insana değen her alanında görülebilmektedir. Cinsiyetçilik, toplumda bu 
tahakküm biçimlerinden birisi olarak güç ve otorite ekseninde, bazı durumlarda 
bir dışlama aracı, bazı durumlarda ise bir ezme biçimi olarak şiddeti içermektedir. 
Ezilen, ötekileştirilen kadın, yine kadınsılık üzerinden ötekileştirilen LGBTİ (Lez-
biyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks) bireyler hem özel hayatlarında hem 
de kamusal alanda şiddetin farklı tezahürleri ile karşılaşmaktadır. Genel olarak 
toplumu erkek toplumu haline getiren güçlü ataerkil ilişkiler ve kadınların kamusal 
yaşama katılmalarını desteklemeyen muhafazakâr politikalar, kadınların ve LGBTİ 
bireylerin evde, sokakta, gündelik hayatta saldırgan tutumlar, güç ilişkileri ve 
otorite üzerine kurulmuş erkek dayanışmalarıyla, devletin idari kurumlarıyla ve 
şiddet kültürünün başka türleriyle karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. 
Bu şiddet biçimlerinden biri de kadınların serbestçe dolaşmalarını engelleyen, 
onları sessiz öznelere dönüştüren, enformel gettolaşmaya yol açan ve kamusal 
hayatın bir gerçeği olan sokak tacizleridir. Sokak tacizi kültürü ve kadınların 
sessizliği ilişkisi feminist politika üreten örgütlerde olduğu kadar bu kültürün 
kendisinden rahatsız olan aktivistler tarafından da ele alınmakta, konu yasal 
düzenlemeler ve mevzuatta yenilemeler çerçevesinde hükümet düzeyinde de 
incelenmektedir. Yasaların ve düzenlemelerin asıl amacı sahadaki uygulamalardır. 
Bu uygulamalar ancak kadınları güçlendirici, özgürleştirici ve şiddetle mücadelede 
eden bir siyasi irade olduğunda başarılı olabilmektedir. Cinsiyetçiliğe, homofobiye 
ve heteroseksizme karşı bütünlüklü bir devlet politikasından yoksunluk kadınların 
kendi hayatlarında söz sahibi olabilmeleri için örgütlenmelerine, kendilerine farklı 
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aktivizm alanları açmalarına neden olmaktadır. Bu çalışmada da söz konusu 
alanlardan biri olan anti-sokak tacizi aktivizmi, sokak tacizi kavramı, bir eyleme 
biçimi olarak sessizliğin bozulması literatür incelemesi yardımı ile tanımlanmaya 
çalışılarak dijital aktivizmin bir örneği olan Hollaback İstanbul hareketi irdelene-
cektir. Çalışmada, yüz yüze derinlemesine görüşme, gözlem ve veri incelemesi 
gibi nitel veri toplama yöntemleri kullanılacaktır. Hollaback İstanbul aktivistlerinden 
beş kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılacak, ses kayıt cihazı ile kaydedilen 
görüşmeler esnasında alınan notlar ve bu kayıtların birleşimi deşifre edilecektir. 
Deşifre edilen verilerin yardımı ile elde edilen sonuçlar, örgütlenme biçimleri, 
kolektif çalışma şekilleri, feminizm, deneyim paylaşımı, dijital aktivizm, sosyal 
medya kullanımı ve gündelik hayat pratikleri üzerinden okunmaya çalışılacak, 
Hollaback İstanbul’un gerçekleştirdiği aktivizm biçimleri irdelenerek sessizliğin 
bozulması eyleminin ne şekilde, nasıl yapıldığı ele alınıp sonuçlara ulaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sessizliği Bozmak, Dijital Aktivizm, Sokak Tacizi, Sokak 
Tacizine Karşı Örgütlenme 
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BREAKING THE SILENCE, STREET HARASSMENT AGAINST WOMEN 
AND ACTIVISM AGAINST STREET HARASSMENT: THE CASE OF 

HOLLABACK ISTANBUL 

Forms of domination can be seen on the street, at school, in the media, at 
workplace, briefly at all the areas of life that touches the human. Sexism being 
one of these forms of domination in the axis of power and authority involves 
violence as a means of ostracism in some cases and as a form of oppression 
in others. Women who are oppressed and otherized and LGBTI (lesbian, gay, 
bisexual, transgender and intersex) individuals that are again otherized over 
femininity face different manifestations of violence both in their personal lives 
and in the public sphere. In general, patriarchal relations that turn the society 
into a society of men and conservative policies that do not support women’s 
participation in public life cause women and LGBTIs to be faced with solidarities 
of men that are built on aggressive attitudes, power relations and authority, 
administrative organizations of the state and other forms of the culture of 
violence at home, on the street and in daily life. One of these forms of violen-
ce is street harassment which is a reality of public life and prevents women 
from freely walking around, turns them into silent agents and causes informal 
ghettoization. The relation between the culture of street harassment and the 
silence of women is discussed by organizations that produce feminist politics 
as well as activists that are disturbed by this culture itself, and the issue is also 
tackled at government level within the frame of legislative regulations and 
statute reforms. The real goal of laws and regulations is the implementation 
on the field. These implementations can only succeed when there is a political 
will that empowers and liberates women and struggles against violence. The 
lack of a holistic state policy against sexism, homophobia and heterosexism 
causes women to get organized and open up different areas of activism for 
themselves in order to be able to have a say on their own lives. In this study, 
an example of digital activism, Hollaback Istanbul movement will be examined 
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through trying to describe, by means of literature review, anti-street harassment 
activism which is one of the aforementioned areas, the concept of street harass-
ment and breaking the silence as a form of action. Qualitative data collection 
methods such as face-to-face in-depth interview, observation and data analysis 
will be used in the study. In-depth interviews with five of the Hollaback Istanbul 
activists will be made, these will be recorded with a voice recorder and the 
transcription will be put together with the notes taken during the interviews. 
The data will be read through forms of organization, ways of collective working, 
feminism, experience sharing, digital activism, use of social media and daily 
life practices; through examining the forms of activism that Hollaback Istanbul 
put into practice, how the act of breaking the silence is realized will be tackled 
and results will be obtained. 

Keywords: Breaking the silence, Digital Activism, Street Harassment, 
Organizing Against Street Harassment 
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PRATİK VE STRATEJİK İHTİYAÇLAR ÇERÇEVESİNDE KADIN  
SIĞINMA EVLERİ VE KADIN DANIŞMA MERKEZLERİ 

 
Şenay LEYLA KUZU

Özet Kadınların ihtiyaçlarına yönelik tartışmalar genellikle kadınlar arası 
farklılık tartışmalarıyla birlikte yapılmaktadır. Çünkü cinsiyete dayalı bir kimlik 
olarak ‘kadınlar’ söylemi çok tartışmalıdır (Bkz: Butler, 2008; Acar-Savran, 2004 
). Savran (2004: 193)’ın ifade ettiği gibi sınıf, ırk, cinsellik ve etnik aidiyetten 
soyutlanmış bir kadın kategorisi daha çok hakim sınıf ve değerleri yansıtmaktadır. 
Bu çerçevede hangi kadınlar için hangi ihtiyaçların tartışıldığı önemli olmaktadır. 
Aynı şekilde Fraser’ın üzerinde durduğu gibi mesele sadece ihtiyacın yerine ge-
tirilmesi değil, farklı ihtiyaçların kabul edilmesi ve bu ihtiyaçların yorumlanması 
meselesidir. Örneğin Maxine Molyneux, kadın çıkarları/ihtiyaçları tartışmalarında 
pratik ve stratejik toplumsal cinsiyet çıkarlarından söz etmektedir. Pratik ihtiyaçlar 
daha çok kadının toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili olan gereksinimlerini (çocuk 
bakımı ve ulaşım gibi gündelik hayattaki gereksinimler) karşılamaya yöneliktir. Acil 
olarak karşılanması gereken bu ihtiyaçlar, cinsiyet eşitliği gibi stratejik ihtiyaçları 
hedeflemezler. Stratejik ihtiyaçlar ise ‘gerçek kadın çıkarları’ olarak da adlandı-
rılmaktadır. Stratejik ihtiyaçlar kadının bağımlı konumunu değiştirmeye yönelik 
ihtiyaçları içerir. Örneğin, cinsiyete dayalı işbölümünün, çocuk bakımı ve ev içi 
işlerin sorunsallaştırılması, kurumsallaşmış ayrımcılıkların ortadan kaldırılması, 
doğum konusunda seçim özgürlüğü ve kadına yönelik şiddet konusunda yeterli 
önlemlerin alınması gibi bir çok konu stratejik ihtiyaçlar kapsamına girmektedir 
(Molynex, 1985: 232-233). Bu çerçevede kadına yönelik şiddetle ilgili çalışma-
larda üzerinde en çok durulan merkezler olan kadın sığınma evleri ve danışma 
merkezleri önemli bir konuma sahip olmaktadır. İşte bu yerlerin kadının pratik 
ve stratejik ihtiyaçları bağlamında yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Fraser (2006: 43)’ın belirttiği gibi kadına yönelik şiddet ailesel veya özel bir 
sorun olmaktan çıkarılmış, sistemle ilişkilendirilmiş, siyasal bir mesele haline 
getirilmiştir. Bu çerçevede kadınların ihtiyaç duydukları birçok talep karşılanmaya 
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başlanmıştır. Şiddetin kamusal görünürlüğünün yanı sıra ihtiyaçların meşruluğu 
“ihtiyaçların kamusal olarak giderilmesi”ne (Fraser, 2006: 45) zemin hazırlamış-
tır. Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele eden merkezlere bakıldığında 
büyük bir kısmının bakanlığa (89 ) ait olduğu görülmektedir. Diğer bir kısmının 
ise belediyelere (32) ve STK’lara (1) ait olduğu görülmektedir. Toplam sığınma 
evi/ kadın konuk evi sayı ise bakanlığın verilerine göre 122’dir (bkz: KSGM). Bu 
çerçevede kadın sığınma evlerinin kısa ve uzun vadede ataerkil sistemle müca-
dele etme tarzları, potansiyelleri ve örgütsel yapıları kadının stratejik ihtiyaçları 
bağlamında önemli bir yere sahiptir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli 
bir uğrak olan kadın sığınma evleri çoğu kez eleştirilere maruz kalmaktadır. 
Örneğin kalma süresinin kısalığı, kalınan süreçte kadının güçlenip güçlenmediği 
ve bunun takibi ya da kadın sığınma evleri modelinin bize uygun olup olmadığı 
gibi konular eleştirilerin bir kısmını oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak kadına 
yönelik şiddetle mücadelede devletin rolü konusu da devam eden tartışmalar 
arasındadır. Fraser (29)’ın belirttiği gibi devlet, ihtiyaçların yorumlanması siya-
setinde önemli aktörlerden biridir ve ihtiyaçlar toplumsal (ailesel ve ekonomik 
alanın dışına çıktıklarında) olarak adlandırıldıklarında devlet müdahalesinin 
odağı haline gelebilirler. İşte bu çerçevede kadına yönelik şiddetin görünürlüğü 
önemli olmakla birlikte şiddetle mücadele eden merkezlerin stratejik ihtiyaçları 
karşılama potansiyelleri de önemli olmaktadır. Dolayısıyla kadın sığınma evleri 
basit bir şekilde şiddet gören kadınlar için yardım sağlanan bir hizmet yeri olarak 
görülemez. Ancak çoğu kez örgütsel şeması ve bağlı olduğu kurum nedeniyle 
birer sosyal hizmet yeri olarak görülmektedir. Fraser, bu durumu ihtiyaçların 
idari ihtiyaçlara tercümesi şeklinde yorumlamaktadır. Ona göre “siyasallaşmış bir 
ihtiyaç tipik biçimde bürokratik olarak yönetilebilir bir tedarik etme biçimine – bir 
sosyal hizmete- eşdeğer olarak yeniden tanımlanır”(Fraser, 2006 : 39 Yöntem 
Bu bildiri, Gaziantep şehir merkezinde bulunan kadın danışma merkezleri ve 
sığınma evinde çalışan personel ile yapılan derinlemesine görüşmeleri kapsa-
maktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kadın Sığınma Evi ve 
Kadın Danışma Merkezi ile Gaziantep’te bulunan bağımsız bir STK’nın kadın 
danışma merkezi araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Araştırma amacına 
uygun olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Sığınma evi ve 
merkezlerde çalışan personelin hemen hemen hepsi araştırma kapsamına dahil 
edilmiştir. Ayrıca sığınma evi ve merkezlerin kullandıkları broşür ve tanıtım filmleri 
gibi materyaller de araştırma kapsamına alınmıştır. Bulgular ve Sonuç Bildiride 
danışma merkezlerinde ve sığınma evinde çalışan personelin şiddet gören ka-
dınlara yönelik bakış açıları işlenmiştir. Özellikle merkezlerin örgüt yapıları içinde 
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kadınların ihtiyaçlarını politikleştirme çabaları üzerinde durulmaktadır. Ayrıca bildiri, 
kadınların pratik ve stratejik ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların oluşturulma ve uy-
gulanma imkanı, profesyonellerle kadınlar arasında ilişkilerin niteliği, çalışanların 
kadınları sahiplenmesi ve karşılaşılan hiyerarşik güçlüklerle baş etme gibi ilişkili 
bir çok konuya ait verilere odaklanmaktadır. Özellikle profesyoneller ile kadınlar 
arasında kurulan ilişkinin niteliğine bağlı olarak sığınma evleri, dönüştürücü bir 
potansiyele sahip olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Pratik ve Stratejik İhtiyaç, 
Kadın Sığınma Evi 
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WOMEN’S SHELTERS AND WOMEN’S COUNSELING CENTERS  
WITHIN THE FRAMENWORK OF PRACTICAL AND STRATEGIC  

GENDER NEEDS 

Abstract Discussions regarding the needs of women are generally carried 
out with the discussions on the differences between women. Because as a 
gender identity ‘women’ discourse is very controversial (See Butler, 2008; Acar-
Savran, 2004). A category of woman isolated from class, race, sexuality, and 
ethnic belonging, as stated by Savran(2004: 193), reflects the dominant class 
and values more. In this context, it is important to discuss which needs are for 
which women. In the same way, as emphasized by Fraser, the issue is not just 
the fulfillment of need; it is the adoption of different needs and interpretation 
of these needs. For instance, Maxine Molyneux refers to the practical and stra-
tegic gender interests in the debates of women’s interests / needs. Practical 
needs are intended to meet the requirements associated with gender roles of 
women (such as childcare and transportation needs in everyday life). These 
needs that must be met urgently,don’t intend strategic needs such as gender 
equality. The strategic needs are also referred to as women’s “real” interests. 
Strategic needs involve needs towards changing dependent position of women. 
For instance, many issues such as the problematization of the gender-based 
division of labor, childcare and domestic labor, the removal of institutionalized 
forms of discrimination, the freedom of choice over childbearing and the adoption 
of adequate measures towards violence against women fall under the scope 
of strategic needs (Molyneux, 1985: 232-233). In this context, centers which 
are the most emphasized in the studies of violence against women, women’s 
shelters and consultation centers have an important position. That places should 
be re-evaluated in the context of women’s practical and strategic needs. As 
stated by Fraser (2006: 43), violence against women ceased to be familial or a 
particular problem, associated with the system, and turned into a political issue. 
In this context, most demands women need started to be met. As well as the 
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public visibility of violence, the legitimacy of the needs prepared the ground 
for the elimination of needs in public (Fraser, 2006: 45). Looking at the centers 
struggling with violence against women in Turkey, the majority of them seems 
to belong to the ministry (89). While others seem to belong to municipalities 
(32) and NGO (1). According to data of the ministry, the number of the total 
shelter is 122 (see General Directorate on the Status of Woman). In this context, 
the styles, potentials and organizational structures of women’s shelters struggle 
with against patriarchal system in short and long-term has an important place 
in the context of women’s strategic needs. Women’s shelters, stamping ground 
while coping with the violence against women, are often exposed to criticism. 
For instance, issues such as the shortness of the stay, whether woman becomes 
stronger during the period of stay, and its follow-up or whether the women’s 
shelters model is suitable for us form one aspect of the criticisms. In addition 
to these, the role of the state in coping with the violence against women is 
also among the debates. As stated by Fraser(29), state is one of the important 
actors in the politics of the interpretation of needs and when needs (When they 
came out of the familial and economic space) are denominated socially,they 
can become the focus of state intervention. In this context, while the visibility 
of violence against women is important, ,the potentials of the centers coping 
with the violence to meet the strategic needs are also important. Therefore, 
women’s shelters simply can not be seen as a place of service which provides 
assistance to women subjected to violence. However, due to their organizational 
scheme and affiliation, they are often seen as a place of social services. Fraser 
interprets this situation as translation needs to administrative needs. According 
to her a politicized need can typically be managed bureaucratically, it is re-
defined as the equivalent of a form of supply- a social service (Fraser, 2006 : 
39). Method This paper includes in-depth interviews with personnel working in 
the women’s counseling centers and women’s shelter located in the city center 
of Gaziantep. Women’s Shelter and Women’s Counseling Center within the Gazi-
antep Metropolitan Municipality and an independent NGO’s women’s counseling 
center located in Gaziantep constitute the scope of research. For the purposes 
of research, semi-structured interview form was prepared. Almost all of the 
staff working in the shelter and counseling centers were included in the study. 
Also materials such as brochures and advertising films used by the counseling 
centers and shelter were also included in the study. Results and Conclusion The 
perspectives, about women subjected to violence, of the personnel working 
in the counseling centers and shelter were processed in the declaration. Es-
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pecially it is focused on politicization efforts of the needs of women within the 
organizational structures of the centers. Also, the declaration focuses on many 
issues related to the data such as the creation and implementation facility of 
studies on women’s practical and strategic needs, the nature of the relations 
between women and professionals, employees’ possessiveness of women and 
coping with encountered hierarchical difficulties. Especially, depending on the 
nature of the relationship that is established between professionals and women, 
women’s shelters are having a transformative potential. 

Keywords: Violence Against Women, Practical and Strategic Gender Ne-
eds, Women’s Shelter 
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HATAY İLİNDE CİNSEL İSTİSMAR YÖNÜNDEN ADLİ MUAYENESİ 
YAPILAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Ayşe Neslin AKKOCA,  

Vedat AKKOCA,  
Gökhan DEMİRKIRAN,  

Serkan ÖZLER,  
Erhan YENGİL,  

Fikret YEŞİLOĞLU

Özet: Cinsel istismar tipleri içerisinde saptanması en zor olanıdır. Çoğunlukla 
gizli tutulan cinsel istismar eylemi kişide kısa ve uzun dönemde kişide kısa ve uzun 
dönemlerde fiziksel ve psikolojik yönden önemli hasarlara neden olabilmektedir. 
Bu çalışmada Hatay İlinde 2012-2013 yılları arasında cinsel istismar yönünden 
adliyeye başvuran olguların öyküleri ve muayene sonuçlarının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu amaçla 2012-2013 yıllarında Hatay Adliye-
sine gönderilen cinsel istismar iddiası nedeniyle muayeneye gönderilen olguların 
hakkında düzenlenen raporlar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: 
Çalışmaya dâhil edilen 248 olgunun 210’u (%85) kız, 38’i (%15) erkek olduğu 
tespit edildi. Olguların yaşı; kız olgularda 11-15 yaş grubu 80 kişi (%38), erkek 
olgular ise 11-15 yaş grubu 15 kişi (%39) tespit edildi. Cinsel istismara uğra-
yan kız olgulardan 117’sinin (%56), erkek olgulardan 29’unun (%76) öğrenci 
olduğu tespit edildi. Cinsel istismar sanığının yakınlık derecesine bakıldığında kız 
olgulardan 118’i (%56) tanıdıkları tarafından istismara uğradığı, erkek olguların 
ise 21’i (%55) tanıdık olmayan kişi tarafından cinsel istismara uğradığı bulundu. 
Bu oranları takiben kız olguların tanıdık olmayan kişi grubunda 35’inin (%17), 
birinci derece akraba grubunda ise 30’unun (%14) cinsel istismara uğratıldığı 
tespit edildi. Kız olguların hymen muayenesinde 122’sinin (%58) bakire oldu-
ğu, 88’inin %(42) bakire olmadığı görüldü. Muayene bulgularında kız olguların 
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56’sında (%27) fiili livata olduğu, erkek olguların ise 7’sinde (%18) fiili livata 
olduğu görüldü. Olguların psikolojik muayenelerinde; kız olguların istismar 
öncesinde, 206’sında (%98) herhangi bir psikolojik hastalığının olmadığı fakat 
istismar sonrasında ise 109’unda (%52) posttravmatik stres bozukluğu tespit 
edildi. Erkek olgularda ise 38’inde psikolojik hastalık bulunmadığı fakat istismar 
sonrasında 33’ünde (%87) posttravmatik stres bozukluğu oluştuğu görüldü. 
Olgularda travma bulgularına; kız olguların 161’inde (%71), erkek olgularda 
ise 36’sında (%95) rastlandı. Travması olan kız olguların 49’unda (%23) erkek 
olguların ise 2’sinde (%5) yabancı cisim kullanıldığı tespit edildi. Sonuç: Cinsel 
saldırı mağdurlarının değerlendirilmesi multidisipliner bir yaklaşım gerektirmekte-
dir. Cinsel istismar mağduru insanların daha hızlı yardım alabileceği merkezlerin 
kurulması tıbbi ve adli yönden daha faydalı bir yaklaşım sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hymen, Fiili Livata, İstismar, Posttravmatik 
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THE EVALUOTİON OF SUBJECTS WHO IETTERED TO HATAY  
COURTHOSE WITH A COMPLEINT OF SEXUAL ABUSE

Abstract: Sexual abuse is the most difficult detected one in types of abuse. 
Sexual abuse is mostly kept secret and it causes physical and psychological 
disturbances in person in short and big period. This study aimed to assess, the 
history and examination of subject who referred to courthouse with a complaint of 
sexual abuse between 2012 - 2013 in Hatay. Meterial and Methods: The reports 
of subjects who referred to Hatay Courthouse with a complaint of sexual abuse 
between 2012-2013 are assessed retrospectively. Results: 248 subjects were 
included the study, of these 210 (%85) were female, 38 (%15) were male, 80 
of (%38) female subjects, 15 of (%39) males subjects were between ages 11 
to 15. 117 (%56) of female subjects, 29 (%76) of male subjects were student. 
When the defendant of sexual abuse is assessed up to familiarity, 118 (%56) 
of females were abused by familiars whereas 21 (%55) of male subjects, the 
defendants were unfamiliar in 35 (%17) subjects and 30 (%14) were first-degree 
relatives. The examination of hymen revealed that 122 (%58) of female subjects 
were virgin and 88 (%42) were not virgin. 56 of (%27) female subjects, 7 of 
(%18) male subjects had on act of buggery. The psychological examinants, of 
female subjects revealed that, 206 (%98) of these had no psychological problem 
before the abuse, but 109 (%52) of these had post-traumatic stress syndrome 
after abuse. The psychological examination of male subjects revealed that 38 
of these had no psychological problem before abuse, but 33 (%87) had PTSS 
after abuse. 61 of (%7) female subjects, 36 of (%95) male subjects had findings 
of trauma. In findings of trauma (it is detected that attack tool) were used in 
49 of (%23) of female subjects, in 2 of (%5) male subjects. Conclusion: The 
assessment of victims of sexual abuse necessitates multidisciplinary approach. 
The establishment of centers that supplies faster help to victims of sexual abuse 
in our country will be a beneficial approach medically and forensically. 

Keywords: Hymen, Post-Traumatic Stress, Abuse, Act Of Buggery 
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TEKRARLAYAN ACİL SERVİS BAŞVURULARINDA  
AİLE İÇİ ŞİDDETİN ROLÜ

 
Zeynep SAĞLIK KÜÇÜK,  

Sevil ERKEN,  
Pınar Hanife KARA,  

Erol ERDEN ÜNLÜER

Aile içi şiddet olgusu, şiddeti uygulayanla şiddete maruz kalan kadar, şiddete 
tanık olanların da rol aldığı evrensel bir sorundur. Acil servisler aile içi şiddete 
maruz kalan kadınların aile/arkadaş ve polisten sonra yardım almak için en 
çok başvurdukları üçüncü yerdir. Şiddete maruz kalan kadınlar diğer kadınlara 
göre üç kat daha fazla oranda acil servise başvurmakta ve bu başvurunun 
kendileri için bir kurtuluş olduğunu düşünmektedirler. Araştırmanın Amacı: Acil 
servise belirli semptomlarla birden fazla defa başvuran kadınlardaki şiddete 
maruz kalma oranını belirlemek ve sağlık çalışanlarının aile içi şiddet vakalarını 
tespit etmelerine yönelik önerilerde bulunmaktır. Gereç ve Yöntem: Araştırma, 
01/01/2005-31/12/2010 tarihleri arasında belirli semptomlarla birden fazla acil 
servise başvurmuş 18-65 yaş arası 204 kadının hastane bilgi yönetim sistemi 
üzerinden retrospektif olarak incelenmesi ile yürütülmüştür. Araştırmaya katılmayı 
gönüllü olarak kabul eden kadınlar çalışmaya alınmış, hazırlanan anket formu 
kullanılarak aile içi şiddete maruz kalma oranları tespit edilmiştir. Bulgular: Ça-
lışma kriterlerine uyan 80 olgu saptanmış, yaş ortalamaları 38,05±9,55(Min:23, 
Max:60) bulunmuştur. Olguların 70’inin (%87,5) sözel şiddete, 58’inin fiziksel 
şiddete (%72,5), 25’inin (%32,1) cinsel şiddete, 19’unun (%23,8) ekonomik 
şiddete, maruz kaldığı saptanmıştır. Sonuç: Araştırmadan elde edilen veriler; 
aile içi şiddetin tekrarlayan acil servis başvuru nedenleri arasında önemli bir yer 
tuttuğunu ve belirli semptomlarla acil servise başvuran kadınların şiddete büyük 
oranda maruz kaldığını göstermiştir. Acil servise birden fazla belirli semptomlarla 
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başvuran kadınların aile içi şiddete uğrayabileceği göz önünde bulundurularak, 
acil servislerde aile içi şiddete standart bir yaklaşım geliştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Aile İçi Şiddet, Acil Servis 
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THE ROLE OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE REPETETIVE  
EMERGENCY SERVICE CONSULTATIONS

Domestic violence is a universal problem in which not only the one using 
violence or the one being exposed to violence takes part but also the witness of 
violence. Emergency services are the third places where battered women consult 
frequently to get help after family/friends and the police. Battered women consult 
emergency service three times more than the other women and consider this as 
a rescue for themselves. The aim of the research: To define the ratio of being 
exposed to violence in women who consult emergency service more than one 
with specific symptoms and to suggest ways to healthcare staff that identifies 
domestic violence cases. Material and Method: The research was carried out from 
01/01/2005 to 31/12/2010 over the hospital information management system. It 
comprises theretrospective analysis of 204 women between the ages of 18-65 
who apply to emergency service more than one with specific symptoms. The 
women who were volunteers involved in the research. By given a questionnaire, 
the ratios of being exposed to domestic violence were ascertained accordingly. 
Findings: 80 facts respecting the working criteria were identified. The average 
of age is found as 38, 05±9,55(Min:23, Max:60). The 70 of facts (% 87,5) were 
exposed to verbal violence, 58 (%72,5) to physical violence, 25 (%32.1) to sexual 
violence, 19 (%23, 8) to economic violence. Results: The data gathered from 
the research shows thatdomestic violence has a significantrole in the reasons of 
repetitive emergency service consultations and women who consult emergency 
service with specific symptoms are substantially exposed to violence. Considering 
the fact that women consulting emergency service more than once with specific 
symptoms may be exposed to violence and thus emergency services should 
develop a standard approach to domestic violence. 

Keywords: Woman, Domestic Violence, Emergency Service 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ İLE 
İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

 
Nurten KIRCAN,  

Gülsüm ÇUR

İnsan hakları evrensel bildirisinde “tüm kadın ve erkekler ayrımcılığa uğrama-
dan yaşama, sağlık, eğitim ve çalışma haklarından eşit olarak yararlanma hakkına 
sahiptirler” denilmektedir. Ancak geçmişten günümüze baktığımızda; toplumsal 
yaşamın birçok alanında erkeğe kadından daha fazla değer veren bir eşitsizlik 
modeli süregelmektedir. Bu eşitsizlik modeli özellikle çalışma yaşamı, toplumsal 
yaşam, evlilik ve aile yaşamı gibi alanlarda daha fazla göze çarpmaktadır. Küresel 
kapitalizme özgü neoliberal politikalar ulusal ve uluslar arası düzeyde pek çok 
eşitsizliğe neden olmaktadır. Oluşan eşitsizlik alanlarında kadınlar daha da eşitsiz 
konumdadırlar. Pek çok alanda yaşanan güç ilişkileri toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
unsurunu yaratmaktadır. Türkiye’de de toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle 
kadınlar daha düşük öğrenime sahip olmakta, daha az işgücüne katılmakta, daha 
az gelir elde etmektedir. Bunlara toplumsal baskının da eklenmesiyle yaşanan 
cinsiyet eşitsizliği doğrudan ya da dolaylı etki ile sağlıksızlığa neden olmaktadır. 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sağlık alanında kadının en çok üreme sağlığını da 
etkilemektedir. Bunların da sonucunda kadınlar daha çok hastalık yüküne sahip 
olmakta, engelliliğe maruz kalmakta ya da ölmektedir. Toplumda kadın-erkek 
eşitliği ve o toplumun uygarlık düzeyini belirten en önemli kriter toplumda kadının 
durumudur. Toplumsal cinsiyet toplumun kadına verdiği görev ve sorumluluklar, 
toplumda kadının nasıl görüldüğü, algılandığı ve beklentileri ile ilgili bir kavramdır. 
Toplumsal cinsiyet üzerine yapılan araştırmaların çoğu kadınların erkeklerle kıyas-
lanması şeklinde yapılmaktadır. Toplumsal cinsiyet kişinin kültürel, toplumsal rolü, 
ruhsal-içsel tanımlanması ve onların temsil edilmesi anlamında kullanılmaktadır. 
Cinsiyeti doğa belirlerken toplumsal cinsiyeti kültür belirlemekte ve toplumsal 
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cinsiyet kimliği hakkındaki anlayışlar cinsel eğitim ve tutum erken yaşlarda oluş-
maktadır. Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu 
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolü İle İlgili Düşüncelerini 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim öğretim 
yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 
Bölümünde okuyan 242 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine 
gidilmeyip evrenin tamamı örnekleme dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında 
sosyo-demografik özelliklerden oluşan 4, toplumsal cinsiyet rolü ile ilgili 14, 
toplamda 18 soruluk anket formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler 
bilgisayar ortamında SSPS 16.0 paket programında girilerek değerlendirilmiştir. 
Verilerin yorumlanmasından tüm soruların yüzde (%) ve sıklık (n) değerleri ya-
pılmıştır. Yapılan çalışmada; öğrencilerin %60.4’ü kadın, %49.6’sı 21-24 yaşları 
arasında ve %24.8’i Akdeniz Bölgesinde yaşamaktadır. Kız öğrencilerin; %71.2’si 
evlilikte erkeğin boyunun kadından kısa olmamasını, tamamı (%100’ü) evli bir 
erkeğin karısını aldatmasının normal olmadığını, %50.4’ü bir erkeğin evleneceği 
kadının mutlaka bakire olması gerekmediğini, %97.8’i aileden kalan mirastan 
sadece erkek çocuklarının yararlanma hakkının olmadığını, %95.0’i kadın hak 
ediyorsa kocası ona şiddet uygulayamayacağını, %95.0’i kadın eşinden dayak 
yiyorsa herkesten saklamamasını, %75.7’si kocası zengin ise kadının çalışmasına 
gerek yoktur ifadelerine katılmadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %95.7’si 
çalışma yaşamında aynı statüde çalışan kadın ve erkekler arasında terfilerde 
erkeğe öncelik verilmesini, %80.6’sı siyasetin daha çok erkeklerin işi olduğunu, 
%96.4’ü ailenin ekonomik durumu iyi değilse sadece erkek çocuk okutulma-
lıdır düşüncelerine katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %82.7’si dul, 
boşanmış, eşi ölmüş kadınların yalnız yaşamaları doğru değildir, %81.3’ü kadın-
ların akşamları tek başına sokağa çıkması doğru değildir, %82.0’si gebelikten 
korunmak temel olarak kadının sorumluluğundadır ve %97.8’i kadın hastalar 
erkek doktora muayene olmamamalıdır düşüncelerine katılmadıklarını belirtmiş-
lerdir. Araştırmada erkek öğrencilerin; %74.7’si bir erkeğin evleneceği kadının 
mutlaka bakire olması gerektiğini, %16.5’inin evli bir erkeğin karısını aldatması 
normaldir, %41.8’i kadın hak ediyorsa kocası ona şiddet uygulayabilir, %25.3’ü 
kadın eşinden dayak yiyorsa bu durumu herkesten saklamalıdır, %63.7’si kocası 
zengin ise kadının çalışmasına gerek yoktur, %29.7’si çalışma yaşamında aynı 
statüde çalışan kadın ve erkekler arasında terfilerde erkeğe öncelik verilmelidir, 
%24.1’i dul, boşanmış, eşi ölmüş kadınların yalnız yaşamalarının doğru değildir, 
%71.4’ü kadınların akşamları tek başına sokağa çıkmasının doğru olmadığını 
ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinde kızların 
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toplumsal cinsiyet rolü ile ilgili düşüncelerinin genellikle olumlu olduğu fakat 
yeterli düzeyde olmadığı; erkek öğrencilerin ise toplumsal cinsiyet rolü ile ilgili 
düşüncelerinin çoğunlukla olumsuz olduğu tespit edilmiştir. Gelecekte toplumun 
en küçük birimi olan aileyi oluşturacak olan öğrencilere toplumsal cinsiyet rolü ile 
ilgili eğitim programları düzenlenmesi , şiddet öğrenilebilen bir davranış olduğu 
için, aile içi şiddete sessiz kalınmaması ve şiddet kavramının zihinlerde net bir 
tanımının olması için farkındalık oluşturulması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Aile, Toplumsal Cinsiyet, Rol, Eşitsizlik 
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UNIVERSITY STUDENTS’  
OPINIONS ABOUT SOCIAL GENDER ROLES

In the universal declaration of human rights, it is stated that “every woman 
and man has the right to live without being subject to discrimination and to 
benefit from health, education, and work rights equally”. However, a pattern 
of inequality that values men over women in several aspects of life has been 
maintained throughout history. This pattern of inequality is even more striking in 
areas such as work life, social life, marriage, and family life. Neoliberal policies 
peculiar to global capitalism cause several inequalities on national and interna-
tional levels. In the areas of inequalities, women are in an even more unequal 
position. Power relations in many areas create the element of gender inequality. 
In Turkey, women are less educated, they join the workforce less frequently, 
and they have less income due to gender inequality. With social pressure ad-
ded to these, the gender inequality either directly or indirectly contributes to 
unhealthiness. Gender inequality affects health area mostly through women’s 
reproductive health. As a result, women have a bigger burden of sicknes, be-
come more prone to disabilities, or die. Women’s situation in a society is the 
most important criterion indicating equality of women and men as well as the 
level of civilization of that society. Social gender is a concept about the tasks 
and responsibilities that society assigns to woman, about how woman is seen or 
perceived, and about society’s expectations of woman. Most of the research on 
social gender has been conducted as a comparison between men and women. 
Social gender refers to individual’s cultural, social role; spiritual-intrinsic definition, 
and their representation. While nature determines gender, culture determines 
social gender and understandings about social gender identity, sexual education 
and approaches are formed at an early age. The study has been conducted in 
order to find out Muğla Sıtkı Koçman University Fethiye Health College Nursing 
Department students’ opinions regarding social gender roles. The population of 
this study consists of 242 students studying at Muğla Sıtkı Koçman University 
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Fethiye Health College Nursing Department in the academic year of 2012-2013. 
In the study, a sample was not selected and the whole population was included 
in the sample. Data were collected through a questionnaire with 18 questions, 
including 4 socio-demographic and 14 social gender role questions. Data were 
coded and analyzed on the computer by SPSS 16.0 package program. Data 
were interpreted through percentage (%) and frequency (n) of every question. 
In the study, 60.4% of the students are women, 49.6% of them are among 
the ages of 21-24, and 24.8%% of them live in Mediterranean Region. Among 
female students, 71.2% don’t agree with the statement that man shouldn’t be 
shorter than woman in a marriage, 100% don’t agree with the statement that 
it is normal for a married man to cheat on his wife, 50.4% don’t agree with 
the statement that a woman should necessarily be a virgin for a man to marry 
her, 97.8% don’t agree with the statement that only male children have the 
right to benefit from the inheritance from a family, 95.0% don’t agree with the 
statement that a husband can assert violence if the wife deserves it, 95.0% don’t 
agree with the statement that a woman should hide it from everybody if she is 
physically abused by her husband, 75.7% don’t agree with the statement that a 
woman needn’t work if her husband is rich. 95.7% of the students don’t agree 
with the statement that between a man and a woman in work life, the man 
should be given a priority for promotion, 80.6% don’t agree with the statement 
that politics is a men’s business, 96.4% don’t agree with the statement that 
only the male children should be sent to school if the economic condition of 
the family is not good. 82.7% of the students don’t agree with the statement 
that it is wrong for widowed or divorced women to live alone, 81.3% don’t 
agree with the statement that it is not right for women to go out alone in the 
evening, 82.0% don’t agree with the statement that birth control is mainly the 
woman’s responsibility, and 97.8% don’t agree with the statement that female 
patients shouldn’t be examined by male doctors. Among the male students in 
the study, 74.7% agree with the statement that a woman should necessarily 
be a virgin for a man to marry her, 16.5% agree with the statement that it is 
normal for a married man to cheat on his wife, 41.8% agree with the state-
ment that a husband can assert violence on his wife if she deserves it, 25.3% 
agree with the statement that a woman should hide it from everybody if she 
is physically abused by her husband, 63.7% agree with the statement that a 
woman needn’t work if her husband is rich, 29.7% agree with the statement 
that between a man and a woman in work life, the man should be given a 
priority for promotion, 24.1% agree with the statement that it is wrong for 



157

widowed or divorced women to live alone, and 71.4% agree with the statement 
that women shouldn’t go out alone in the evening. The results suggest that 
female university students’ opinions about social gender roles are generally 
positive but not enough; and male university students’ opinions about social 
gender roles are mostly negative. These students are the ones that will form 
families, the smallest units of society, so it is important to develop educational 
programs on social gender roles. Because violence can be socially learned, 
domestic violence should not be silently accepted. It is also important to raise 
awareness for violence to have a clear definition in minds. 

Keywords: Violence, Family, Social Gender, Role, Inequality 
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HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN KADINA YÖNELİK  
ŞİDDETE BAKIŞ AÇISINA ETKİSİ

 
Rüveyda YÜKSEL, Filiz ADANA, Hülya ARSLANTAŞ

GİRİŞ Şiddetin görülme sıklığı nedeniyle hemşireler hizmet verdikleri her 
alanda şiddet mağduru kadınlarla karşılaşmaktadırlar.Bu nedenle şiddeti doğru 
tanılama,şiddet mağduru kadını değerlendirme, danışmanlık yapma ve en önem-
lisi şiddeti bir toplum sağlığı sorunu olarak görerek şiddete çözüm üretmede 
hemşirelere önemli roller düşmektedir.Bu bağlamda hemşirelik eğitimi;şiddet ve 
şiddetin önlenmesi konularında geleceğin hemşirelerini bilinçlendirmeye yönelik 
olarak yapılandırılmıştır.Bu araştırmada, hemşirelik eğitiminin kadına yönelik 
şiddete bakış açısına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM Araştırma 
bir izlem çalışmasıdır.Araştırmanın evrenini ADÜ Aydın Sağlık Yüksekokulu’nda 
2010-2011 eğitim-öğretim yılında hemşirelik bölümünde eğitime başlayan 117 
öğrenci oluşturmuştur.Eğitimlerinin ilk yılında 108 öğrenciye ulaşılarak anket 
uygulaması yapılmış, son sınıfa geldiklerinde 68 öğrenciden 57’sine ulaşılarak 
anket uygulaması tekrarlanmıştır.Uygulama öncesi gerekli kurum izinleri ve 
öğrencilerden sözlü onamları alınmıştır.Veri toplama aracı olarak araştırmacılar 
tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan 28 soruluk form kullanılmıştır.Veriler 
SPSS 15.0. kullanılarak değerlendirilmiş, verilerin analizinde yüzdelik testler ve 
aritmetik ortalama kullanılmıştır. BULGULAR VE SONUÇ Birinci sınıfta, öğrencilerin 
%84.3’ü kız, %15.7’si erkek ve yaş ortalamaları 19.17±1.07’dir. Birinci sınıfta 
kız öğrencilerin %13.2’si kadına yönelik şiddetin sorumlusunun sadece erkekler 
olduğunu belirtirken,dördüncü sınıfa gelindiğinde bu oran %24.3’e yükselmiştir.
Birinci sınıfta erkek öğrencilerin %29.4’ü kadına yönelik şiddetin sorumlusunun 
sadece kadınlar olduğunu belirtirken,dördüncü sınıfa gelindiğinde bu oran %15’e 
düşmüştür.Birinci sınıfta erkek öğrencilerin %70.6’sı şiddetin haklı görülebileceğini 
belirtirken,dördüncü sınıfa gelindiğinde bu oran %35’e düşmüştür.Birinci sınıfta 
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kız öğrencilerin %97.8’i ve erkek öğrencilerin %76.5’i eşine şiddet uygulayan 
erkeklere ceza verilmesi fikrini desteklerken,dördüncü sınıfa gelindiğinde kız ve 
erkek öğrencilerin tamamının bu fikri destekledikleri görülmüştür.Birinci sınıfta 
erkek öğrencilerin %52.9’u evlendiklerinde eşlerine şiddet uygulayabilecekleri-
ni belirtirken,dördüncü sınıfa gelindiğinde bu oran %20’ye düşmüştür. Sonuç 
olarak; hemşirelik eğitiminin kadına yönelik şiddete bakış açısını olumlu yönde 
etkilediği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Eğitimi, Kadına Yönelik Şiddet, Şiddet 
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THE EFFECT OF NURSING EDUCATION ON VIEW OF VIOLENCE 
AGAINST WOMEN

INTRODUCTION Nurses encounter with women victims of violence in every 
area they serve because of the incidence of violence. Therefore, nurses play 
important roles to diagnose violence correctly, assess women victims of violen-
ce, making counseling and most importantly, recognizing violence as a public 
health problem and producing the solution to violence. In this context, nursing 
education is structured on issues of violence and violence prevention towards 
raise awareness of future nurses. In this study, aimed to determine effect of 
nursing education on view of violence against women. METHOD The research 
is a longitudinal study. The population of the research was consisted of 117 
students which started their education in ADÜ-ASYO in 2010-2011 academic 
year in Nursing Department. 108 students were conducted a survey in their 
first year education, 57 of 68 students were reached and conducted a survey 
again when they became fourth year. Before the application, the necessary 
permission of the institution and verbal consents of students were received. 
Data collection, 28-item questionnaire prepared by researchers according to 
the literature was used. The data were evaluated using SPSS, version 15.0, 
percentage and average were used for analysing data. RESULTS AND CONC-
LUSION 84.3% was female, 15.7% was male and average age of students 
was 19.17±1.07 in the first class. While 13.2% of female students in first class 
declared that only men are responsible for violence against women, this ratio 
increased to 24.3% when they became fourth class. While 29.4% of male 
students in first class declared that only women are responsible for violence 
against women, this ratio decrease to 15% when they became fourth class. 
While 70.6% of male students in first class informed that violence can be right, 
the ratio fell to 35% when they became fourth class. While 97.8% of female 
students and 76.5% of male students in first class support the idea that men 
commiting violence on their wifes are punished, all male and female students 
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were supported this idea when they became fourth class. While 52.9% of male 
students in first class informed that they may commit violence to their wifes 
when they get married, this ratio dropped to 20% when they became fourth 
class. As a result, determined that nursing education has been a positive effect 
on the view of violence against women. 

Keywords: Nursing Education, Violence Against Women, Violence 
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KADINA YÖNELİK ŞİDDET

 
Nurten KIRCAN

Şiddet, bir kişi tarafından bir başkasına fiziksel acı vermek veya yaralamak 
amacıyla yapılan, kabul görmeyen davranışları içermektedir (Tel 2002). Aile içi 
şiddet, tüm dünyada yaygın olarak görülen kronik hastalıklar gibi önemli bir sağlık 
sorunudur ve fiziksel, duygusal, ekonomik ve sosyal hasarlara yol açmaktadır. 
Aile içi şiddetin en sık rastlanan formlarından birisi eş şiddetidir. Şiddet kurbanları, 
genellikle yaşadıklarını kolaylıkla ifade edememektedirler. Bu nedenle, eş şiddeti 
olgularının saptanarak doğru bir şekilde yönetilmesi, sağlık çalışanlarının temel 
işlevlerinden birisi olmalıdır. Hastaların konuşmaktan kaçındıkları bu temadan 
klinisyenin kaçınmaması ve bilgi sahibi olması tedavi için özel önem taşımaktadır. 
Ancak böylece, hem erkek hem de kadın ve en önemlisi çocukların sağlıklarının 
korunması sağlanacaktır (İncecik ve ark. 2009). Aile içi şiddet, kişinin yakınında 
olduğu kişi/kişiler tarafından maruz bırakıldığı şiddet türüdür. Aile içi şiddet, 
tanılanması ve girişimde bulunulması zor bir durumdur. Aile içi şiddete maruz 
kalan kadınlar çeşitli nedenlerle sağlık kuruluşlarından yararlanmaktadır. Ancak 
kadınlar, sağlık personelinden utanmaları, şiddet uygulayan kişiden korkmaları 
ve kendilerini suçlu hissetmeleri gibi çeşitli nedenlerle sorunlarını dile getireme-
mektedirler. Bu nedenle sağlık personelinin duyarlı davranması ve kadına yönelik 
aile içi şiddetin saptanması ve girişimini geciktirmeden yapması gerekmektedir. 
Hemşireler, çalışma ortamlarında hastalarla kurdukları yakın ilişki ve çoğunluğu 
kadın olan bir meslek grubundan olmaları sebebiyle kadına yönelik aile içi şid-
detin saptanması ve girişimi açısından kilit noktadadırlar (Efe 2012). Son yıllarda 
medya tarafından da sıkça gözler önüne serilen `kadına yönelik şiddet’ ve `aile-içi 
şiddet’ olayları kaygı verici rakamlara ulaşmıştır. Çalışmada kadınların %51,1’i, 
erkeklerin %54,8’i yaşamı boyunca en az bir kere şiddete maruz kalmıştır ve 
erkeklerin babaları tarafından daha fazla şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir 
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(Sarıbıyık 2012). Fiziksel olarak daha güçlü olan erkek, geleneklerin ve yerleşmiş 
toplumsal-kültürel kalıpların da etkisi ile özellikle aile içinde kadına karşı psiko-
lojik, fiziksel, cinsel, ekonomik şiddeti uygulamada kendini haklı görmektedir. 
Çocuklar, fiziksel şiddete doğrudan maruz kalmasalar da olayın geri dönülmez 
psikolojik etkilerini ileri dönemlerde yaşamaktadırlar. Bu tarz şiddet olayları, tedbir 
alınmazsa şiddet, kuşaktan kuşağa aktarılan bir kısır döngü halini almaktadır. 
Tartışmalardan biri de toplumumuzda ve hatta dünyada kadına yönelik şiddet 
olaylarına bakıldığında, temelde bu durumun erkeğin, kadını yetersiz bularak, 
kendini üstün görmesi zihniyetinden kaynaklandığı öngörüsüdür (Ünlü 2012). En 
yaygın fakat en az tanınan insan haklarından biri olarak kadınlara yönelik aile içi 
şiddet, hukuk sistemi içerisinde yakın döneme kadar göz ardı edilen suçlardan 
birisi olmuştur (Sarı 2010). Tüm dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddet 
artık saklanmamakta ve bunun önlenmesi için ülkeler kendi içinde sivil toplum 
kuruluşları, adli makamlar ve emniyet birimleri, devletin ilgili kurumları ve vatan-
daşlar el birliği ile çalışmaktadır (Kılıç 2009). Kadına yönelik aile içi şiddet dünyada 
çok ciddi bir araştırma sahasına sahip olmasına rağmen Türkiye’de son derece 
zayıf bir araştırma alanı olmuştur. (Maybek 2009) Kadına yönelik şiddet dünyada 
ve Türkiye’de oldukça yaygın görülmekte ve önemli bir toplum sağlığı sorunu 
olmaktadır. Sağlık çalışanlarının %70.5’i şiddete uğramış kadın ile karşılaşmış, 
%34.8’i öykü almada, %24.6’sı rapor etme/ yasal süreçte yetersiz kaldıklarını 
belirtmişlerdir. Bildirim yapmama nedeni olarak katılımcıların %51.9’u tarafından 
kadını daha kötü duruma sokacağı düşüncesi, %32.9’u tarafından yasal süreç-
lere ait bilginin olmaması şeklinde belirtilmiştir (Yayla 2009). Yaygın bir sorun 
olan aile içinde kadına yönelik şiddete ilişkin toplumsal tutumların belirlenmesi, 
kadına yönelik şiddetin nedenlerini anlayabilmek ve bu nedenlere ilişkin çözüm 
yollarını üretebilmek için önemlidir (Kula 2010). Yapılan araştırma sonucunda, 
ailelerinin tamamına yakınında (%93.3) sözel şiddet saptanmış ve bunun eşler 
tarafından doğal karşılandığı tespit edilmiştir. Kadına yönelik fiziksel şiddet oranı 
%62.1’i bulunmuştur. Fiziksel şiddeti etkileyen faktörler arasında kadının öğrenim 
düzeyinin düşük olması belirleyici faktör olarak saptanmıştır. Bunun yanı sıra, ileri 
yaşlarda olan, ev dışında çalışmayan, gecekonduda yaşayan, gelir düzeyi düşük, 
eşleri polis, şoför, işsiz, işçi gibi meslek mensupları olan, görücü usulü ile evle-
nen kadınlar daha fazla fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Evlilik süresi arttıkça 
kadına yönelik fiziksel şiddet artmaktadır. Babaların çocuklarına yönelik fiziksel 
şiddet uygulama oranı %52.5, annelerde bu oran % 80.9’dur. Kadınların %95’i 
fiziksel şiddeti onaylamamaktadır. Ancak %81.9’u bunu bir boşanma ya da evi 
terketme nedeni olarak değerlendirmemektedir. Aile içi şiddetten çocuklar büyük 
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ölçüde etkilenmekte ve ağlama, küsme, evden uzaklaşma, evlilikten soğuma 
gibi tepkiler vermektedir. Fiziksel şiddete uğrayan kadınlar bunun ardından cinsel 
şiddete maruz kalmaktadır. Sözel şiddet, fiziksel şiddet ve cinsel şiddet türleri 
birbirlerini izlemekte ve bir kısır döngü oluşturmaktadır (Durmuşoğlu 1999). Bu 
sonuçlara dayanarak, aile içinde şiddetin önlenmesi için; yasal düzenlemelerin 
yapılması, uygulanması, toplumda her düzeyde bireylerin eğitimi, ilgili kurumların 
hizmetinin takibi, yeterli sığınma evlerinin açılması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Eş, Şiddeti Önleme, Hemşi-
relik 
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VIOLENCE AGAINST WOMEN

Violence includes unacceptable behavior aimed at hurting someone physically 
or injuring them (Tel 2002). Domestic violence is an important health problem 
like chronic illnesses that are common all around the world and it causes physi-
cal, emotional, economic and social damages. One of the most common forms 
of domestic violence is partner violence. Victims of violence generally cannot 
express their experience easily. Thus, detecting and effectively managing cases 
of partner violence should be one of the main functions of healthcare workers. 
It is very important for the treatment that the clinician not avoid this theme 
that the patients avoid talking and s/he collect information about it. By this 
way, men’s, women’s, and most importantly children’s health can be protected 
(İncecik et al. 2009). Domestic violence is the type of violence that is perpet-
rated by people that are close to the victim. Domestic violence is a situation 
difficult to diagnose and intervene. Women who are victimized by domestic 
violence utilize health organizations for several reasons. However women can-
not express their problems for a variety of reasons such as shamefulness from 
healthcare personnel, fear from the perpetrator, and guilt. Thus, healthcare 
personnel need to act sensitive and should immediately diagnose and interfere 
in domestic violence. Nurses are a key point for the diagnosis and interference 
of domestic violence against women because of their close relationships with 
patients and because their profession is mostly occupied by women (Efe 2012). 
In recent years, cases of ‘violence against women’ and ‘domestic violence’ have 
reached ominous numbers, as demonstrated by media. In the study, it was 
found that 51.1% of women and 54.8% of men have been victims of violence 
at least once in their lives and men have been exposed to violence more by 
their fathers (Sarıbıyık 2012). Being physically more powerful, man feels jus-
tified to assert psychological, physical, sexual and economic violence towards 
women especially domestically with the influence of traditions and established 
socio-cultural patterns. Even when children are not directly exposed to physical 



166

violence, they bear the irreversible psychological effects later. Unless steps are 
taken against violence, it becomes a vicious circle inherited from generation 
to generation. One of the arguments is that the situation of violence against 
women in our society as well as around the world originally stems from the 
mentality that man finds woman incapable and thinks that he is superior (Ünlü 
2012). The most common yet the least acknowledged human right, domestic 
violence against women, is one of the crimes that has been ignored in the 
law system until recently (Sarı 2010). In the entire world and our country, 
violence against women is no longer being hidden and countries are joining 
forces with nongovernmental organizations, judicial authorities and security 
units, government’s related departments and citizens to prevent it (Kılıç 2009). 
Although it has a significant field of research around the world, violence against 
women is a poor research field in Turley (Maybek 2009). Domestic violence 
against women is quite common in the world and in Turkey and it constitutes 
an important societal health problem. 70.5% of healthcare workers have come 
across victimized women, 34.8% of them indicated that they were incapable 
in history taking and 24.6% indicated they had problems with reporting/legal 
process. As the reason for not reporting, 51.9% of the participants stated the 
fear of putting the woman in a worse position and 32.9% reported a lack of 
information about the legal process (Yayla 2009). Determining the social attitudes 
towards domestic violence against women is important for understanding the 
causes of it and the sulotions to these causes (Kula 2010). Findings of the study 
suggest that almost all families (93.3%) occupy verbal violence and partners 
take it naturally. The rate of physical violence against women was found to 
be 62.1%. Among the factors causing physical violence, low educational level 
of woman has been found to be a determining factor. Besides, unemployed 
women of higher ages who have lower income, who make arranged marriages, 
and whose husbands are unemployed or work as police, driver, worker etc. 
are more victimized physically. As the length of marriage increases, physical 
violence increases as well. The rate of fathers perpetrating violence against 
children is 52.5% while this rate of mothers is 80.9%. 95% of women do 
not approve of physical violence. However, 81.9% of them do not view it as 
a reason for divorce or leaving the house. Children are affected by domestic 
violence to a great extent and they show reactions like crying, sulking, running 
away from home, and alienation from the concept of marriage. Women who 
have been exposed to physical violence are later exposed to sexual violence. 
Verbal violence, physical violence, and sexual violence follow each other and 
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form a vicious cycle (Durmuşoğlu 1999). On the grounds of these results, it is 
important to make and implement legislative regulations, educate individuals 
of every part of society, follow up the services of related organizations and 
implement a sufficient number of women’s shelters. 

Keywords: Violence Against Women, Partner, Preventing Violence, Nur-
sing 
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SAĞLIKTA KADIN YILDIRMA (Mobbing) POLİTİKASI HEMŞİRELER 
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

 
Aslı KAYA

Örgütlerde işgörenlerin stres, kaygı, iş doyumsuzluğu ve tükenmişlik ya-
şamasına neden olan faktörlerden birisi de yıldırmadır. Örgütlerde çalışanlara 
yapılan her türlü baskı ve zorlama davranışı olarak değerlendirilebilecek olan 
psikolojik yıldırma (mobbing), bireylerin hem ruhsal hem de fiziksel olarak büyük 
zararlar görmesine ve işten kaçmalarına, uzaklaşmalarına neden olmaktadır. 
Hastanelerde yaşanan yıldırma olayları hem hizmetin kalitesini etkilemekte hem 
de sağlık çalışanlarının mutsuz ortamlarda çalışmalarına neden olmaktadır. Her 
hizmet anlayışında olduğu gibi yıldırma süreci hem hizmetin kalitesini etkile-
mekte hem de sağlık çalışanlarının motivasyonlarını azalmasını etkilemektedir. 
Bu araştırmada, işgörenlere kaygı, iş doyumsuzluğu ve tükenmişlik duygusu 
yaratan faktörlerden yıldırma (mobbing) incelenmiştir. Bu çalışmaya konu olan 
sağlıkta kadın çalışanlardan hemşirelerin yıldırma politikaları karşısındaki davra-
nış ve tutumları incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Üniversitesi Hastanesi’nde 
çalışan 150 hemşire üzerinde uygulanmıştır. Analiz teknikleri açısından bakıldı-
ğında bu çalışma, sayısal bir (Quantitative) araştırmadır. Bu çalışmanın modeli, 
genel olarak bakıldığında ‘Anket, Survey’ türünde bir “betimleme” modelidir. 
Araştırmada, bir araştırmacı tarafından yapılan algı ölçeği kullanılmıştır. Bu 
anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; çalışanların kişisel bilgilerine 
ulaşmak amaçlanmıştır. İkinci bölümde; Mobbing (psikolojik şiddet) algılarını 
ölçmeyi amaçlayan ölçek araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Bu bölümde 36 
soru 5 farklı kategoride sunulmuştur. Gerek soruların belirlenmesinde gerekse 
kategorize edilmelerinde Laymann Tipolojisi esas alınmıştır. Beşli skalaya dayalı 
Likert ölçeği tipinde hazırlanan anketteki yer alan 36 sorunun tamamı olumlu 
ifadelerden oluşmaktadır. Sağlık sektöründe mobbing’in varlığı, uygulanması ve 
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cinsiyet açısından değerlendirilmesi araştırılmıştır. Sağlık alanında hizmet sunan 
kişilerin çalıştıkları hastanede yıldırmaya maruz kalma düzeylerini tespit etmek, 
çalışma koşullarının ve iş performanslarının yılma ile aralarında nasıl bir ilişkinin 
olduğuna dair çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda Sağlık hizmetleri kendi sektörü 
içerisinde benzerlik gösterse de içinde bulunduğu coğrafik yapı, kültürel değer-
ler, baskılar, esneklikler sonucunda mobbing’in değişik şekillerde her sektörde 
varlığından bahsedilecektir. Yıldırma politikasına maruz kalan birçok çalışanın 
örgütte kendini güvende hissedebilmeleri ve huzurlu ortamda çalışabilmeleri 
için yıldırma politikalarının en aza indirgenmiş çalışma ortamlarının yaratılması 
gerekir.Çalışanlarının Mobbing (psikolojik şiddet) algılarının, demografik değiş-
kenler karşısında değişim gösterip göstermediği değerlendirilmiştir. Bu araştırma, 
çalışanların çoğunun psikolojik yıldırma davranışıyla karşılaştığını göstermiştir. 
Çalışma ortamın da psikolojik yıldırma, önemli bir iş sağlığı konusu olarak değer-
lendirilmeli ve gerekli önlemler hızla alınmalıdır. Bu bağlamda çalışanları mesleksel 
riskler hakkında bilgilendirme ve önlem almada temel bir rol oynayan iş sağlığı 
konusunda çalışmaların artmasına yönelik, birey odaklı sürecin gelişmesine ve 
örgütün yarattığı yıldırma kaynakları ve bunun sonucu tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Yıldırma, Mobbing, Sağlık Sektörü 
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WOMEN’S HEALTH INTIMIDATION (Mobbing)  
POLICY A STUDY ON NURSES 

Employees in organizations stress, anxiety, job dissatisfaction and burnout 
intimidate one of the factors that lead to live. Any kind of pressure or coercion 
of employees in organizations has been appraised as mobbing behavior (mob-
bing), both spiritually and physically large losses of individuals see and escape 
from work, taking away causes. Incidents of intimidation and affect the quality 
of service in hospitals as well as health care workers leads to unhappy work 
environments. Each service as well as the understanding of the process of 
intimidation and affect the quality of service as well as reduce the motivation 
of health worker saffected. In this research, employees who care, job dissa-
tisfaction and burnout factors that create a sense of intimidation (mobbing) 
were examined. Fırat University Hospital nurses working population of the study 
carried out on 150. Female employees in health nurses in this study which is 
the subject of intimidation against the behavior and attitudes of the policies 
examined. University Hospital nurses working population of the study carried 
out on 150 .In terms of analysis techniques to the study, a numerical (quanti-
tative) research. Model of this study is, generally speaking, ‘Poll, Survey’ of type 
“description” model. In the study, conducted by a researcher perception scale. 
This survey consists of three parts. In the first chapter aimed to employees’ 
personal information. In the second chapter Mobbing (psychological violence), 
which aims to measure the perceptions of the scale developed by the rese-
archer. 5 different categories question presented in this section 36. Typology 
of the questions are based on the determination of the need Laymann from 
being categorized as well. Likert scale questionnaire was prepared based on 
the type of scale Quintet 36th overall problem consists of the positive remarks. 
The presence of mobbing in the health sector, implementation and evaluation 
of gender was investigated. Persons providing services in the field of health to 
determine the levels of exposure to intimidate the hospitals, working conditions 
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and job performance is discouraged about the relationship between them and 
how you studied. Health care as a result of the study showed similarities in 
their sector in which the geographical structure, cultural values, prints, elasti-
cities in each sector as a result of the existence of different forms of mobbing 
discussed. Many employees can feel secure in the organization are exposed to 
intimidation and bullying policies to foster a peaceful environment, the working 
environment must be created minimized. Employees Mobbing (psychological 
violence), the perception of whether the change in the face of demographic 
variables were evaluated. This research has shown that most of workers ex-
posed mobbing. Working environment, and psychological intimidation, and 
the necessary measures should be considered as an important occupational 
health issue must be quickly. In this context, information about the risks and 
prevention of occupational workers play a key role in making studies about 
the health of an increase in business-oriented, process-oriented development 
of the individual and the organization’s resources, and it is created as a result 
of intimidation are discussed. 

Keywords: Psychological Intimidation, Mobbing, The Health Sector 
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EVRENSEL BİR SORUN: KADINA YÖNELİK ŞİDDET ve  
SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ YANSIMALARI

 
Sinem SOMUNOĞLU

Giriş: Şiddet her dönemde var olan sosyal olgulardan biri olarak kabul 
edilmekte, kendine ya da bir başkasına, gruba ya da topluluğa yönelik olarak 
ölüm, yaralama, ruhsal yönden zarar verme, fiziksel açıdan zorlayıcı davranışlar-
da bulunma veya tehdit etme şeklinde tanımlanmaktadır. Cinsiyet ayrımcılığına 
dayanan ve bir insan hakkı ihlali olarak nitelendirilen kadına yönelik şiddet ise, 
gerek ulusal gerekse uluslar arası düzeyde yaşanan tüm gelişmelere rağmen, 
21 yüzyıla taşınan ve güncel sorunlar arasında değerlendirilen bir konudur. Bu 
durum, küresel bir sorun olarak kabul edilen şiddete karşı ciddi bir mücade-
lenin yürütülmesini de zorunlu kılmaktadır. 2002 yılında Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından yapılan düzenleme ile kadına yönelik şiddet kavramı, sadece bir 
sağlık sorunu olarak tanımlanmakla kalmamış, aynı zamanda öncelikli bir sağlık 
sorunu olduğuna ilişkin vurgu da yapılmıştır. Kadına yönelik şiddetin en önemli 
olumsuzluğu; kadının toplumsal yaşamdaki aktif ve üretken katılımının önüne 
geçilerek, sosyal ve ekonomik kalkınma açısından ciddi bir engel oluşturması 
ve kadın-erkek eşitsizliğinin daha da belirginleşmesine yol açmasıdır. Buna ek 
olarak; kadının yaşamına korku ve güvensizliğin girmesi söz konusu olmakta, 
fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan sağlığın da olumsuz yönde etkilenmesi gündeme 
gelmekte, çalışanlarda verimsizlik ve tükenmişlik ortaya çıkmaktadır. Günümüz-
de kadına yönelik şiddet özellikle sağlık sektöründe yaygın olarak karşılaşılan 
sorunlardan biri olarak kabul edilmektedir. Buna göre sağlık sektöründe görülen 
şiddet ana hatları ile hasta, hasta yakınları ya da herhangi bir kişiden gelen ve 
sağlık çalışanı için risk oluşturan her türlü tehdit içeren davranışı, sözel tehdidi, 
fiziksel ve cinsel saldırıyı içeren bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Literatür 
incelendiğinde de özelikle sağlık sektöründe çalışanların şiddetle karşılaşma 
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açısından çok ciddi düzeyde risk altında olduğuna işaret edildiği görülmektedir. 
Bunun temelinde yatan neden ise, sağlık sektörünün doğası gereği sahip ol-
duğu birtakım özelliklerin şiddet riskini yükseltmesidir. Bu özellikler de; 24 saat 
kesintisiz hizmet verilmesi, stresli bir çalışma ortamının olması, hastaların uzun 
süre beklemesi ve hizmetten yararlanmada sıkıntılar yaşanması, iş yükünün fazla 
olmasına karşın çalışan sayısının yetersizliği, aşırı kalabalık ortamda çalışma, 
şiddetle baş etme konusunda yetersiz kalınması ve yeterli düzeyde güvenlik 
önleminin olmaması şeklinde sıralanmaktadır. Bu bilgiler ışığında literatürde yer 
alan ve sağlık sektöründe karşılaşılan şiddet içeren yaklaşımlar incelenmiş ve 
bazı örnekler sunulmuştur. Buna göre; Yılmaz ve arkadaşları (2011) tarafından 
yapılan bir çalışmada; devlet hastanesi ve üniversite hastanesinde çalışan hem-
şirelerin, son bir yılda hasta veya hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalma 
sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucuna göre, hemşirelerin 
%46,9’unun son bir yıl içinde hasta ya da hasta yakınları tarafından sözel ya 
da fiziksel şiddete maruz kaldıkları ortaya çıkmış, en yüksek düzeyde görülen 
şiddet türünün de sözel şiddet olduğuna işaret edilmiştir. Öztunç (2005) tara-
fından yapılan bir diğer araştırma sonucuna göre de; hemşirelerin sözel taciz, 
sözel korkutma, cinsel taciz vb. şiddet davranışlarına daha çok maruz kaldıkları 
ortaya çıkmıştır. Şiddete maruz kalma durumunda; şiddeti uygulayana karşılık 
verildiği gibi, şikâyet etmeme yolunun tercih edilmesi de söz konusu olmuştur. 
Bunun temelinde yatan neden; gerek sağlık ve idari yöneticilere gerekse adalet 
mekanizmasına duyulan güvensizliktir. Arslantaş ve diğerleri (2012) de yapmış 
oldukları çalışmada; hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencilerinin klinik uygula-
malarda karşılaştıkları şiddet olaylarını incelemiş ve öğrencilerin üçte birinin 
şiddete maruz kaldığını, şiddetin psikolojik şiddet üzerinde yoğunlaştığını ve 
çoğunlukla da öğrencilerin hocaları tarafından uygulandığını bulmuşlardır. Çöl 
(2008) tarafından yapılan bir başka araştırma sonucuna göre de, kadınların 
erkeklere nazaran daha çok psikolojik şiddete maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. 
Aydın tarafından 2008 yılında yapılan araştırmada da; meslek yaşamları boyunca 
kadın sağlık çalışanlarının erkek çalışanlara göre daha yoğun bir şekilde sözel 
ve fiziksel şiddete maruz bırakılması söz konusu olmuştur. Kadınların bu tür 
saldırılarla daha çok karşı karşıya kalmasının temelinde farklı faktörlerin yattığı 
ifade edilmektedir. Bu faktörlerin de; sağlık sektöründe çalışan grubunun büyük 
çoğunluğunu kadınların oluşturması, kadınların fiziksel açıdan daha savunmasız 
görünmesi, kadınların direnme ve karşı koyma güçlerinin daha az olduğuna 
inanılması, erkek egemen kültürün kadına yönelik şiddetin uygulanabilmesini 
kolaylaştırması ve otoritenin temsilcisi olarak görülen erkek çalışanlara şiddet 
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uygulanmasının zorluğu şeklinde sıralandığı görülmektedir. Yöntem: Yaşanılan 
toplumda şiddet olaylarının yaygınlaşma eğilimi göstermesi, sağlık sektöründe 
şiddetin giderek daha yaygın olarak görülmesi ve özellikle de kadına yönelik şiddet 
davranışlarının artış göstermesi bu çalışmanın yapılış amacını ortaya koymaktadır. 
Bu düşüncelerden hareketle hazırlanan çalışmada; sağlık sektöründe kadına 
yönelik şiddet kavramı ele alınacak, nedenlerine, örneklerine, yansımalarına ve 
alınması gereken önlemlere yer verilecektir. Sonuç: Sağlık sektöründe kadına 
yönelik şiddet olgusunun tanımlanması, maruz kalınan şiddet oranlarının belir-
lenmesi ve ortadan kaldırılmasına ilişkin önlemlerin alınması konusunda gerek 
çalışanlara gerekse hastane yönetimlerine bazı görev sorumluluklar düşmektedir. 
Buna göre çalışanların farkındalıklarının yükseltilmesinin, katılımcı ve yönlendirici 
bir yaklaşımın benimsenmesinin, fiziksel koşulların iyileştirilmesinin, iletişim ka-
nallarının açık tutulmasının, çalışan sağlığı ve güvenliğinin korunmasına yönelik 
önlemlerin artırılmasının ve yasal düzenlemelere göre hareket edilmesinin fay-
dalı sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. Buna ek olarak; şiddete yönelik bilgi 
verecek eğitimlerin planlanmasının, şiddete maruz kalanların kayıt tutacakları 
formların geliştirilmesinin ve şiddet mağdurlarının şiddetle nasıl baş edeceklerine 
yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin de etkili olacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet, Sağlık Sektöründe 
Kadına Yönelik Şiddet 
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A UNIVERSAL PROBLEM: VIOLENCE AGAINST WOMAN AND  
REFLECTIONS IN HEALTH SECTOR

Introduction: Violence within each period is recognized as one of the social 
phenomena, it is defined as the death, injury, mentally, physically demanding or 
threatening behavior to self or another person, group, or community. Gender-
based discrimination and violence against women is described as a human 
rights violation. Despite all the advances in both the national and international 
levels, it is seen and considered as a current issue in the 21st century. This 
is regarded as a global problem makes it necessary to perform the serious 
struggle against violence. With the arrangements made by the World Health 
Organization in 2002, the concept of violence against women, defined as not 
only a health issue, but also for the emphasis to be made a priority health issue. 
The most important disadvantage of violence against women is avoiding active 
and productive participation of women in social life and it constitutes a serious 
obstacle to economic and social development and leads gender inequality in 
terms of further clarify. In addition this, fear and insecurity come into the life 
of the woman, physical, social and spiritual aspects of health to be affected in 
a negative way and workers inefficiency and burnout occurs. Today, violence 
against women, particularly in the health sector, which is widely regarded as 
one of the problems encountered. Accordingly violence in the health sector 
with the main lines is defined as a concept threatening behavior of any kind 
pose a risk to health care workers, verbal threats, including physical and sexual 
assault coming from patient, family, or any person. In the literature, it is noted 
that particularly in the health sector in a very serious level employees are at 
risk of experiencing violence. The underlying reason is that, due to the nature 
of the health sector with a number of features that amplify the risk of violence. 
These features are listed as 24-hour continuous service, having a stressful work 
environment, waiting for long time, difficulties in accessing to service, despite 
the high workload an insufficient number of employees, to work in overcrowded, 
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inadequacy in coping with violence and the lack of adequate safety precautions. 
In light of this, the approaches are examined in the literature, and violence in 
the health sector, some examples are given. Accordingly a study conducted by 
Yılmaz et al. (2011) it is aimed to determine the frequency of exposure to vio-
lence to the nurses working in state and university hospitals over the last year 
by the patient or the patient’s relatives. According to the results, it is shown that 
46.9% of the nurses’ reported verbal or physical violence in the past year, and 
it is also pointed out that the highest level of the violence is verbal violence. 
According to the results of other research conducted by the Öztunç (2005); it is 
come out that nurses more exposed to verbal harassment, verbal intimidation, 
sexual harassment, and so on. In case of exposure to violence; it is preferred 
giving response to the violence or uncomplainingness way. The underlying ca-
use is lack of confidence in medical and administrative management and also 
justice. Arslantaş and others (2012) were made on the study of violence faced 
by nursing and midwifery students studied in clinical applications, and they 
found that one-third of the students exposed to violence and it concentrated 
on psychological violence and was made by teachers. According to the results 
of another research carried out by Çöl (2008), it was found that women more 
exposed to psychological violence from men. A survey conducted in 2008 by 
Aydın, female health care workers heavily exposed to verbal and physical violence 
than male workers throughout their working lives. Different factors are seen 
under these exposuring attacks to the women. These factor are listed as women 
constitute the majority of the group working in the health sector, women appear 
more vulnerable to physically, women are believed to be less than the forces of 
resistance and defiance, be applied to facilitate the male-dominated culture of 
violence against women and difficulty in the application of violence to the men 
in authority. Method: Because of living in society will have a tendency to become 
widespread violence, violence in the health sector is seen as an increasingly 
prevalent behavior, and particularly violence against women are the purpose of 
construction of this study. The study was prepared from these considerations 
and ıt will be focus on the concept of violence against women in the health 
sector, its causes, examples, reflection and measures to be taken. Result:Some 
of the employees and hospital administrations have important responsibilities 
related with the defining of the phenomenon of violence against women in 
the health care industry, determining the rate of exposure to violence and the 
need to take measures to eliminate it. It is thought that raising the awareness 
of employees, the adoption of participatory approach, and the improvement 
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of physical conditions, keeping open channels of communication are increasing 
employee health and safety measures for the protection. In addition this, it is 
expected that providing information for the planning of training related with 
violence, the development of forms of violence victims record holders and show 
how to deal with victims of violence in raising awareness activities. 

Keywords: Violence, Violence Against Women, Violence Against Women 
in the Health Sector 
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SOSYAL MEDYA VE KADIN: GEZİ PARKI EYLEMLERİ SIRASINDA 
TWİTER’DA YAPILAN KADINA ŞİDDET 

 
Mihalis KUYUCU

Bu çalışmada yeni iletişim teknolojileri ve internet medyasında yaşanan ge-
lişmeler sonucunda son yılların en popüler mecrası olan sosyal medyada “kadına 
şiddet” konusu incelenecektir. Sosyal medya dünyanın en özgür mecralarından 
biri olarak sınırsız iletişim imkânı sunmaktadır. Sınırsız iletişim bazı durumlarda 
özgürlüğün suiistimal edilmesine neden olmaktadır. Manevi değerlerin zede-
lenmesine sebep olan bu suiistimaller arasında kadına yönelik şiddetin de payı 
büyüktür. Kadına yönelik fiziki şiddetin sanal ortamlarda yaşanması bireylerin 
bilinç altlarında saklı tuttukları bu konunun açığa çıkmasına neden olmaktadır. 
Bireyler bilinç altlarında saklı tuttukları kadına şiddete yönelik eylemleri sosyal 
medyanın sınırsız özgürlüğü sayesinde sanal ortamlara taşımaktadır. Araştırmanın 
ilk bölümünde “sosyal medya ve kadın” konulu kavramsal tarama yapılacaktır. 
İkinci bölümde Twitter adlı sosyal medya platformunda Gezi Parkı Eylemleri 
sırasında yaşanan “kadına şiddet” konusu incelenecektir. Araştırma kapsamında 
Gezi Parkı Eylemleri tartışmalarının yoğun yaşandığı 31 Mayıs 2013 ve 30 Haziran 
2013 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan 
ile sinema sanatçısı Bergüzer Korel’e yönelik “şiddet” içeren içerikler (tweetler) 
incelenecektir. Bu hararetli dönemde Twitter’da atılan ve kadınlara yönelik şiddet 
içeren mesajların Erdoğan ve Korel örnekleri üzerinden inceleneceği araştırmada 
toplumun sosyal medya aracılığı ile bu mesajlara olan tepkisi araştırılacaktır. 
Çalışmanın sonunda Twitter adlı sosyal medya ağı aracılığı ile atılan hakaret ve 
şiddet içerikli mesajların önlenmesine yönelik öneriler verilecek ve profesyonellere 
sosyal medyanın denetlenmesi ile ilgili bir eylem planı sunulacaktır 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Twitter, Kadına Şiddet, Gezi Parkı 
Eylemleri 
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SOCIAL MEDIA AND WOMAN: THE VIOLENCE TO WOMEN IN  
TWITER DURING GEZI OCCUPY 

In this study there will be an observation for the violence to woman in 
social media which has become the most popular medium as a result of the 
recent technology and internet developments. Social media as the biggest 
freedom platform gives endless opportunities of communication. This endless 
communication sometimes cause to abuse of freedom. Inside the moral va-
lues violence to woman takes an important portion in that abuse. Living the 
violence in imaginary social media reason violence to woman to spread from 
subconscious to real world. People spread their subconscious feelings towards 
violence to woman as a result of the endless freedom of social media. In the 
first part of this search, there will be a conceptual analyze for “woman in social 
media”. In the second part there will be an observation for the topic “violence 
to woman” through social media in Twitter during Gezi Occupy. There will be an 
observation of the tweets that were tweeted during the Gezi Occupy between 
the 31.st of May till the 30.th of June 2013.There will be an observation for 
the tweets which had “violence to woman” for the examples of Turkey Republic 
president’s wife Mrs. Emine Erdoğan and cinema actress Bergüzer Korel. There 
will be an analyze for the reactions of the audience to the tweets which have 
violence to woman. At the end of the study there will be some suggestions for 
preventing the violence and insult messages spread through social media and 
there will be proposed an action plan to professionals for auditing undesired 
contents in social media. 

Keywords: Social Media, Twitter, Violence to Woman, Gezi Occupy 
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ÖRTÜ GİZEM GÜZELLİK GÜÇ ŞİDDETE ÖRTÜ ÜZERİNDEN BAKIŞ 

 
Çiğdem GÖKÇE,  

Eva ŞARLAK,  
Gündüz GÖLÖNÜ,  

Halil AKDENİZ

Kadınların saç, baş, yüz ve/veya vücutlarını saklayan kumaş ve diğer mal-
zemeler anlamındaki ‘örtü’, tüm dünyada İslam dinine bağlılığın işareti ve kimi 
çevrelerce radikal anlayışın simgesi olarak görülür hale gelmiştir. Ancak ‘örtü’ ve 
‘örtünme’ kavramları İslam diniyle sınırlı değildir. Örtünmek istemeyen kadınların 
örtünmeye zorlanmasının her şekli şiddet içerir ve sözle sataşmaktan öldürmeye 
kadar varabilir. Ancak örtünmek isteyen kadına bu hakkın verilmemesi de şiddetin 
bir başka şeklidir. Tarihte, tüm örtünen kadınların “ezilmiş” ve baskı altında olup 
“kurtarıcı” gereksindikleri şeklindeki yanılgı da, kadınların örtünme hakkını savun-
ma iddiasıyla ortaya çıkan örgütlenmeler de hızla büyüyen şiddet sarmallarına 
bahane oluşturmuş; kadınların örtünmesini önlemek veya sağlamakla kendilerini 
görevli sayan erkeklerin eylemleri hemen daima kadınların zarar görmesiyle 
sonuçlanmıştır. Kadınların gerçek “kurtarıcısı”, örtünmüş olsun veya olmasınlar, 
ancak erkeklerle eşit hak ve olanaklara sahip olmaları olacaktır. Kadınlar, kendi-
leriyle tüm konularda asıl ve son söz sahibi olmalıdır. Dahası, örtünmenin dinle 
ilgili olmayan pek çok nedeni arasında estetik kaygılar önemli yer tutuyor olabilir. 
Kadınlar, diğer neden ve gerekçelerinin yanı sıra, izleyenler nezdindeki güzellik ve 
gizem algılarını vurgulamak için ve/veya kendilerini daha güçlü kıldığı kanısıyla 
da örtünüyor olabilir. Sanatçılar, özgün yaklaşımlarla örtünme konusunda “tercih” 
hakkını savunabilir; örtünmenin taraftarları kadar karşıtlarının da gözden kaçıra-
bildiği temel sorun olan, kadın haklarının geliştirilmesi ihtiyacına odaklanılmasını 
sağlayabilir; farklı görüşler arasında uzlaşma sağlanmasına öncülük edebilirler. 
Özellikle kadın sanatçıların konuya daha fazla ilgi göstermesi, dünya genelinde 
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kadınların kendilerini ifade etme cesaretini arttırabilir. Bu düşüncelerden ve özel-
likle örtünmenin estetik boyutunun da olabileceği savından hareketle; ilk yazar 
tarafından, diğerlerinin rehberliği altında, Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Görsel Sanatlar Bölümü Resim Dalı Bitirme Projesi için ‘örtülü kadın bedeninin 
estetiği’ üzerinde duran bir dizi eser hazırlanmıştır. Bu bildiride, söz konusu proje 
özetlenecektir. Özellikle tarih boyunca toplumsal yapılanma; kadının toplumdaki 
yeri; örtünme ile ilgili kural ve yaptırımlar ve kadına uygulanan şiddet arasındaki 
bağlantılar gözden geçirilecektir. Bu çalışma, örtünmenin tarihçesi ve estetik 
yönüne sanat diliyle dikkat çekerek, hoşgörü konusu haline gelmesine katkıda 
bulunabilir. Yöntem: Önce teorik ve pratik araştırma ve hazırlıklar yapılmıştır. 
Konuyla ilgili tarihsel ve güncel yazılı ve görsel kaynaklar gözden geçirilmiş; 
örtünme konusuna değinen önceki görsel sanat eserleri incelenmiş; görsel dile 
dair denemeler yapılmıştır. Örtünmenin gizem, güzellik ve güçle ilgili olma ola-
sılığının, dansa benzer hareketlerle en iyi anlatılabileceği kanısına varılmış; bale 
sanatçılarının proje için en ideal modeller olabileceği düşünülmüştür. Başvuru 
sonrasında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü kurum sanatçılarının 
mesai dışı saatlerde modellik yapması için izin vermek lütfunda bulunmuştur. 
Çok sayıda ön çalışmadan sonra özgün baskı resimler ve yağlıboya tablolar 
yapılmıştır. Örtünmeyle ilgili en eski yasa metnini içeren antik Asur tabletinin 
görselini proje işlerinde sanatsal reprodüksiyon şeklinde kullanma hakkı, telif 
hakkı gerekleri yerine getirildikten sonra Berlin Vorderasiatisches Müzesi ta-
rafından bağışlanmıştır. Antik metinle ilgili olarak, Asur Bilimi uzmanları Prof. 
Raija Mattila, Dr. Sana Svard ve Dr. Jan Dercksen bilgileriyle değerli katkılarda 
bulunmuştur. Örtünmenin kadına ait özgür bir tercih veya baskı sonucu olması 
olasılıklarını ifade edebilmek için görsel anlatım dili olarak resim yüzeyini bölen 
çizgisel elemanlarda karar kılınmıştır. Bulgular ve Sonuç: Tarihsel kaynak tara-
ması, örtünmenin İslam dininden çok önce ve dinle ilgili olmaksızın başladığını; 
tarih boyunca ve bugün, diğer dini inançların yanı sıra, din dışı pek çok nedenle 
bağlantılı olarak da uygulandığını; daima estetik kadar ve daha da çok “güç” ile 
ilgili bir kavram olduğunu göstermiştir. Örtünmenin, kadınların sözel veya fiziksel 
şiddet görmeden kendi iradeleriyle tercih ettikleri veya reddedebildikleri bir uy-
gulama olması halinde, onları, (tercihlerini gerçekleştirememeye kıyasla) daha 
güçlü kılabileceği; ancak, erkeklerin iradesinin sonucu olması halinde örtünme 
ile ilgili gücün erkeklere geçtiği ve kadınlara karşı kullanıldığı kanısına varılmıştır. 
Örtünmeyle ilgili yasal düzenlemelerin, ataerkil toplumların egemen erkeklerinin 
kendilerine ait gördükleri kadınlar üzerindeki haklarını duyurmak için başladığı 
anlaşılmıştır. Bu tarihsel gerçeğe karşın, çağımızda dünyanın pek çok yerinde 
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kadın erkek eşitliğine inanan eğitimli kadınlar arasında örtünme arzusunun art-
masının yarattığı görünürdeki çelişkinin sırrının da geçmişten günümüze süren 
etken ve süreçlerde saklı olduğu izlenimi edinilmiştir. Tarih boyunca örtünmenin 
önemli bir amacının da gösterilmek ve/veya hayal ettirilmek istenen kadarını daha 
estetik biçimde sunarak, gizemli, güzel ve güçlü görünmek arzusu olabileceğini 
destekleyen pek çok örneğe rastlanmıştır. Örtünmenin sanatta ele alınışı da 
araştırılmış ve son yıllarda bu konuya duyarlılığın arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Örtünmenin tarihçesi hakkında edinilen bilgiler, örtünmeyi seçen kadınların estetik 
arayışını dile getirebilmek için yapılan proje eserlerinin görsel diline esin oluştur-
muştur. Eserler, altı adet, 168 x 104 cm, tuval üzeri yağlıboya tablo şeklindedir. 
Her birinde, vücudu şeffaf bir kumaşla örtülü bir kadın imgesi, çizgisel görsel 
elemanlarla izleyiciden ayrılan, kendine özel alanda örtüsüyle birlikte dans eder 
gibi betimlenmiştir. Resim düzleminin ve çizgisel elemanların ölçüleri yardımıyla, 
kadın bedeninin evrenin en başarılı tasarım ilkelerinden biri olan “altın oran” ile 
uyumuna dikkat çekmek amaçlanmıştır. Kadın imgesini kısmen gizleyen çizgisel 
elemanlarla “pencere” veya “kafes olduğu tartışılabilecek yapılar oluşturulmuş 
olup, kimi aralıklarından tarihte kadınların örtünmesi ile ilgili en eski yasaların 
yer aldığı antik Asur tabletinden alıntılara yer verilmiştir. Proje eserleri böylece 
kadınların örtünmesinin ataerkil toplum yönetimlerinin şart koştuğu ayırıcı dü-
zenlemelerle başladığını görsel olarak hatırlatmaktadır. Gerek betimlenen kadının 
ne yapmaya çalıştığı, gerekse çizgisel elemanların anlamı konusunda izleyiciyi 
düşündürtmeyi amaçlayan, birbirine zıt yorumlara açık bir görsel dil seçilmesinin 
nedeni, “örtü” ile ilgili ayrışmanın karşıt kutuplarına seslenmek isteği olmuştur. 
Örtüyü radikal bir dinsel anlayışın simgesi ve kadınlara dayatılan bir uygulama 
olarak değerlendirenlere, bilinçli bir tercihin ifadesi olabileceğini ve gizem, gü-
zellik ve güç algılarıyla ilişkili estetik boyutu olabileceğini; örtünmeyi mutlak bir 
şart olarak görenlere ise, örtülü bedenin örtülü olmayandan daha fazla dikkat 
çekip, izleyicinin hayal gücüne hitap etmek suretiyle gizlediğinden de fazlasını 
gösterebileceğini düşündürtebilmek umut edilmiştir. Dileğimiz, kadının örtünme 
ile ilgili tercih hakkını ve insanlığın şiddetten korunma hakkını savunan sanat 
işlerinin çoğalmasıdır. Örtünme uygarlık kadar eski olup, gelecekte de sürecek 
görünmektedir; şiddet yerine hoşgörü kaynağı haline gelmesinde sanatçılar çok 
etkili olabilirler. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Örtü, Örtünmek, Şiddet, Tarih 
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THE VEIL MYSTERY BEAUTY POWER A  
VEIL RELATED VIEW OF VIOLENCE

Introduction: The “veil” has come to be globally regarded as the sign of 
Islam and as the symbol of fundamentalism by some but the “veil” and “veiling” 
are not restricted to Islam. Every form of enforced veiling is interrelated with 
violence ranging from verbal abuse to murder. However, denying women who 
wish to be veiled the right to do so is another form of violence. Historically, the 
misguided belief that all veiled women are oppressed “victims” in need of “savi-
ours” as well as organizations emerging to protect women’s “right to veil” have 
both served as excuses for rapidly escalating spirals of violence. The acts of men 
acting in self-assumed roles of preventing or facilitating veiling have resulted in 
the suffering of women. The true “saviour” of women, veiled or otherwise, could 
only be having rights and opportunities equal to men. Furthermore, there may 
be many non-religious causes of veiling including aesthetic concerns. Women 
could possibly veil to underline their perceived beauty or mystery and/or with 
the conviction that it empowers them. Artists could defend “women’s right to 
a choice about veiling” with unique approaches; focus on the need to further 
women’s rights; and pioneer peaceful compromises. The increased interest of 
female artists in this subject could particularly increase the courage of women 
for self-expression. Considering these premises and especially the hypothesis 
that aesthetic concerns may be an important dimension of veiling, a series of 
artworks concerning “the aesthetics of the veiled female body” was prepared 
by the first author under the guidance of the others as a Graduation Project 
for the Painting Division of the Department of Visual Arts of the Faculty of Fine 
Arts of Işık University. This report will summarize the project mentioned. In 
particular, relations between societal structuring throughout history; the place 
of women in society; relevant regulations; and violence against women will be 
reviewed. This work could potentially help veiling become a subject of tolerance 
by using artistic expression to draw attention to its history and aesthetic aspects. 
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Methodology: Relevant written and visual sources and previous artworks were 
reviewed. It was decided that the possibility of veiling being associated with 
mystery, beauty and power could best be described by motions resembling 
dance movements. The Istanbul State Opera and Ballet Directorate kindly 
granted permission for their artists to pose for the project. After trial studies, 
original prints and paintings were created. Permission to artistically reproduce 
sections of the visual of the ancient Assyrian tablet bearing the oldest legal text 
on veiling was graciously granted by the Berlin Vorderasiatisches Museum after 
fulfilling copyright conditions. Information regarding the ancient text was kindly 
contributed by Assyriologists Professor Raija Mattila, Dr. Sana Svard and Dr. Jan 
Dercksen. The alternative possibilities of veiling being the result of free choice 
or of oppression were visually expressed with linear elements forming grid-like 
systems. Findings and Conclusion: Review of historical data revealed that veiling 
had started as a non-religious practice far before Islam; that it had been and 
still was associated with differing religious beliefs as well as many non religious 
causes; and that it had always been a concept intertwined with aesthetics and 
even more so with “power”. We concluded that, insofar as it was a practice 
that women could freely choose or refuse without being exposed to verbal or 
physical violence, veiling could possibly empower women, as compared to not 
being able to realize their choices. We observed that whenever veiling had been 
the result of the will of men, its associated “power” had been transferred to 
them and used against women. We noted that legal regulations concerning 
veiling had started within patriarchal societies to declare the rights of men on 
women they considered their “property”. We inferred that continuing historical 
factors and processes could help explain the apparent enigma of the globally 
growing tendency of educated and emancipated women to adopt veiling. Many 
examples supported the view that an important purpose of veiling could be to 
appear mysterious, beautiful and strong. Artistic interest in the subject of veiling 
was noted to be increasing. Historical data inspired the visual language used 
in the project artworks consisting of six, 168x104 cm oil on canvas paintings. 
In each, a woman completely covered with a transparent veil is depicted as 
if dancing in her private space. She is separated from the viewer by linear 
elements placed according to the “golden ratio” to emphasize the harmony of 
the female body with this universal design principle. The linear elements form 
structures that could be interpreted as a “window” or a “cage”, with some 
of their sections containing excerpts from the aforementioned Assyrian text. 
The artworks thereby serve as visual reminders of the emergence of veiling 
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as a segregating regulation imposed by governing patriarchal structures. We 
preferred a visual language open to alternative interpretations as a means of 
reaching out to the opposite extremes of the polarization created by the “veil”. 
We hope to inspire those who consider veiling as a fundamentalist practice 
enforced on women, to consider that it could indicate a conscious choice and 
have an aesthetic dimension associated with perceptions of mystery, beauty 
and power. To those rigidly advocating veiling, we hope to suggest that the 
veiled body draws more attention than the unveiled one, revealing more than it 
hides by appealing to the viewer’s imagination. Our desire is to see an increase 
in artworks defending women’s right to choose to veil or not to veil and every 
person’s right to be protected against violence. Veiling is as old as civilization 
and will evidently continue; artists could be crucial in elevating veiling to a 
source of tolerance rather than violence. 

Keywords: Women, Veil, Veiling, Violence, History 
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OSMANLI MİNYATÜR SANATINDA KADIN İMGELEMİ 

 
Tülay GÜMÜŞER

Kadın tarih boyunca değer görme ve değersizlik kavramları ile yüz yüze 
kalmıştır. Kadın yaşam içerisinde tanrısallaştırılmış olsa da bu durum kadına 
bakışın yansıması olarak biçimselleştirilmiştir. “Kadına verilen değer veya de-
ğersizlik bazen pragmatik açıdan nesne, bazen toplumsal bir fenomen olarak 
eş, ana veya tanrıça, bazen de izlenilesi bir estetik obje olduğunu kabullenen 
bir bakış açısıyla değerlendirilir” (Gülaç, 2012:78 ). Toplumun kadına ve sanata 
olan bakışı yüzyıllar boyunca değişime uğramıştır. Ancak kadınların karşılaştığı 
sorunlar, Osmanlı İmparatorluğu ve doğu toplumlarında olduğu gibi, batı top-
lumlarında da temelde aynı sorunları barındırmaya devam etmiştir. Geleneksel 
Türk resminin temelini oluşturan minyatür sanatı, öncelikle el yazması kitaplar 
içerisinde bilgilendirici nitelikte yer almış ve belli bir amaca hizmet etmiştir. 
Osmanlı minyatürlerinde kadın imgelerine bakıldığında farklı şekillerde tasvir 
edildikleri görülmektedir. Bu tasvirlerde Osmanlı kadınının toplum içerisindeki 
konumu ve ona biçilen roller anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Osmanlı 
minyatür sanatında kadın imgesinin hangi mekanlarda ve nasıl göründüğü, 
toplumsal hiyerarşiye göre nasıl değişime uğradıkları ve bu toplumsal değişim 
süreci içerisinde kadının nasıl resmedildiğini örneklerle açıklamaktır. Ayrıca kadın 
imgeleri ile ilgili o dönemde çalışmaların neden geç ele alındığına, hangi minyatür 
eserlere ağırlık verildiğine ve buradaki resimlerde Osmanlı kadınının nasıl bir rol 
üstlendiğini saptamaktır. Bu süreçte Osmanlı nakkaşlarının yüzyıllara göre değişen 
tarz, bakış açısı, esere yüklediği anlam ve çizimlerin hangi boyutta geliştiğinden 
de söz edilmektedir. O dönemde kadın sanatçıların olmaması ve minyatürlerde 
kadınların erkek figürünün gerisinde ve arka planda resmedilmesi, kadına yönelik 
baskı ve psikolojik şiddetin eril tarafından verilmesinin bir göstergesidir. Berger’e 
göre; “Kadın olarak doğmak, erkeklerin mülkiyetinde olan özel, çevrelenmiş bir 
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yerde doğmak demektir. Kadınların toplumsal kişilikleri, böylesine sınırlı, böy-
lesine koşullandırılmış bir yerde yaşayabilme ustalıklarından dolayı gelişmiştir. 
Ne var ki, kadın hiç durmadan kendini seyretmek zorundadır”(2009:46). Her 
dönemde yaşanan kadına şiddetin sosyo-ekonomik açıdan tekrar ele alınması 
da bu çalışmanın bir diğer amacını teşkil etmektedir. Osmanlı sanatında kadın-
ların yerini toplumsal cinsiyet bağlamında inceleyebilmek için tarihsel süreçte 
Osmanlı kadınının günlük yaşantısına da bakmak gerekmektedir. Çünkü sanat 
eseri salt estetik olgusu taşımamaktadır. Sanat eseri, toplumsal ve düşünsel 
faaliyetlerden etkilenmektedir ve bu etkileşim yapıtlara da yansımaktadır. İslami 
bakış açısıyla doğmamış fakat sonraki dönemlerde yeni biçimini almış minyatür 
sanatında tasvir yasağının kadın imgelemi üzerinde ki etkilerine de değinilmek-
tedir. Bu çalışmanın bir diğer amacı, günümüzde kadına olan şiddetin fiziksel ve 
psikolojik boyutunda sanat gerçekliğinden bakılarak literatüre yeni bir kaynak 
kazandırmak aynı zamanda kadın sorunları ve kadın çalışmaları üzerine yapılan 
çalışmaların artmasına katkı sağlamaktır. Yöntem: Bu çalışma geniş bir literatür 
araştırması yoluyla oluşturulmuştur. Bu araştırma ile bilgiler toplanmış, minyatür 
sanatında kadın imgesinin en önemli çalışmalarından görsel örnekler sunulmuş 
ve bu örnekler üzerinden kadına bakış açısı açıklanmaya çalışılmıştır. Çünkü bir 
toplumun sanatsal anlayışını anlayabilmek ve analizini yapabilmek, imgelerin 
çözümlenmesiyle mümkün olmaktadır. Problemi vurgulama açısından öneriler 
verilerek çalışma sonlandırılmıştır. Sonuç:Sosyal ortamın Osmanlı döneminde 
ki karakteristik özellikleri ile değerlendirildiğinde, kadın rolünün eril söylem ile 
devam ettiği ve günümüzde bu söylemin olumsuz etkilerinin devam ettiği gö-
rülmektedir. İmge, beden temsili, suret tasviri gibi sorunları Osmanlı minyatür 
sanatında değerlendirdiğimizde, erken dönemde bu tür sorunların yaşandığı 
görülmüştür. Ancak 18.yy ile değişmeye başlayan minyatür sanatı 19.yy da yeni 
bir biçim anlayışı kazanmıştır. Bu değişimler yerini 20.yy’da farklı bir anlayışa 
bırakmıştır. Osmanlı kadınının, sosyal hayatta erkekler ile birlikte betimlenmesi 
tarih yazmalarının üretiminin artmasıyla gerçekleşmiştir. Fakat minyatürlerde, 
Osmanlı devletinin otoritesinin temsilinde kullanılan kadın figürü sultan merkez-
lidir. Kadınların minyatürlerde yer alması devlet ve sultanın farklı yönlerini teşkil 
eden ilişkiler sonucudur. Batı ile şekil değiştiren minyatür sanatı yerini tuvale 
bırakırken her toplumda olduğu gibi kadın imgesini kullanmıştır. Kadın ve sanat 
nesne konumunda yer alırken, ilerleyen dönemlerde feminizm hareketinin de 
ortaya çıkmasıyla kadın sanat eseri üreten kişi olarak sanat ortamında yerini 
almıştır. Bu toplumsal olgu toplumun kadına bakış açısının değiştiğinin gös-
tergesidir. Günümüzde insan hakları ve yasal düzenlemeler ile yapılan kanun 
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değişikliğinin kadınlara getirdiği korumacı haklara karşın kadına olan şiddet 
devam etmektedir. Tüm bu sorunlara karşın kadınların sanatsal alanda başarı 
elde etmelerine rağmen, erkeklerin ezici üstünlüğü görülmektedir. Bu problemin 
aşılmasında devlet kurumlarının desteği, kadın örgütleri ve dayanışma vakıfları, 
sanat fakültelerinde ki kadın akademisyenlerin daha fazla araştırma yapması ve 
sanat eseri üretmesi gerekmektedir. Şiddete karşı kadın sanatçıların diğer meslek 
grupları ile güç birliği yaparak multidisipliner yaklaşımla güç birliği oluşturmaları 
sağlanmalıdır. Kadınların kendilerine belirlenmiş rollerden sıyrılıp, eril tarafından 
sınırlandırılmış ve yapılandırılmış çizgilerin kaldırılması için çalışmalı ve bu konu 
ile ilgili yazılı, görsel ve her türlü bilgilendirici araçların kullanılarak farkındalık 
yaratmaları önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Minyatür Sanatı, Osmanlı Kadınları, Kadına 
Yönelik Şiddet 
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WOMAN IMAGERY IN THE MINIATURE CRAFT OF THE OTTOMANS

Woman, throughout the history, has faced the concepts of being valued 
and being considered as worthless. Even though woman was deified within life, 
this situation was shaped as reflection of the view towards woman. “The value 
attached to woman, or insignificance can be considered sometimes as object in 
a pragmatic way, sometimes as wife, mother or goddess as a societal pheno-
menon, and sometimes through a viewpoint where it recognizes that woman is 
an aesthetic object to be watched” (Gülaç, 2012:78). The society’s look towards 
woman and art has changed throughout the centuries. However, the problems 
which women have encountered have continued to include mainly the same 
problems in the western societies as it happens in the Ottoman Empire and in 
the eastern societies. Miniature Craft, which forms the basis for the traditional 
Turkish painting, was primarily employed for informative purposes within the 
manuscripts and served for a certain objective. When woman imageries are 
examined in the Ottomans’ miniature, it is seen that women have been portrayed 
in different ways. The status of Ottoman’s woman in the society and the roles 
cast for her are understood in these depictions. The purpose of this study is to 
make it clear thanks to examples which places and how woman imagery was 
seen, how it has undergone changes according to societal hierarchy and how 
women were portrayed in the course of this societal period of change in the 
Ottoman’s miniature. In addition, the aim of this research is to determine why 
the studies concerning the woman imageries in those periods were dealt with 
late, which miniature works were concentrated on and what kind of role the 
Ottoman’s woman played in the pictures here. In this process, the style and 
viewpoint of the Ottoman’s muralists which changed according to the centuries, 
the meaning they assigned to the work and in which aspect their drawings 
improved are also mentioned. The fact that there were no woman artists and 
women’s illustration behind the male figures in the miniatures are indications 
of pressure and psychological violence towards woman that was caused by 
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masculine. According to Berger, being born as woman means being born at a 
place possessed by males, an enclosed place particular to males. Personalities 
of women improved due to their mastership of being able to live at a place 
which was that much restricted and was that much conditioned. However, 
woman has continually to watch herself (2009:46). Also reconsidering violence, 
experienced at every period, against women socio-economically constitutes the 
other objective of this research. In order to be able to examine the women’s 
status in the Ottoman’s art in the context of gender, it is necessary to examine 
the daily life of women in the historical process. Because, a work of art do not 
bear only the phenomenon of aesthetic. Works of art are affected by societal 
and intellectual activities and this interaction reflects on the works. In addition, 
the effect of portrayal prohibition on woman imagery in miniature craft, which 
did not emanate with the Islamic viewpoint but took its new shape in the fol-
lowing periods, is dealt with. Another purpose of this study is to bring a new 
source in the literature by considering it from the viewpoint of reality of art in 
the physical and psychological aspect of violence to women today, in the mean-
time, to make contribution to the increase of the researches carried out on the 
problems of women and women studies. Method: This research was produced 
thanks to a broad literature review. Thanks to this research, information was 
gathered, visual samples were presented among the most important studies 
of women imageries in the miniature craft, and the perspective to women was 
tried to be explained using these samples. Because, to be able to understand a 
society’s artistic understanding and to be able to make its analysis are possible 
with the analysis of imageries. The research was concluded by making sugges-
tions in terms of emphasizing the problem. Result: When social surroundings 
is considered with its characteristic features like the one in the Ottomans’ pe-
riod, it is observed that role of women has continued via masculine discourse 
and that the negative effects of this discourse is continuing today. When we 
consider the problems such as image, body representation and depiction of 
appearance in the Ottoman miniature, it was seen that such problems were 
experienced in the early period. However, miniature craft, which began to 
change in the 18th century, gained a new insight in the 19th century. These 
changes were replaced by a different understanding in the 20th century. The 
Ottoman women’s illustration with males in the social life materialized thanks 
to the increase of production of chronicles Nevertheless, the woman figure 
used in the representation of the state’s authority in the Ottoman miniature is 
sultan centered. Women’s illustration in miniature is the result of the relations 



191

forming the different aspects of the state and the sultan. Miniature craft, which 
changed shape with the West, gave its place to canvas and woman imagery 
was used as it happened in each society. While woman and art appeared in 
as an object, woman took her place in the art environment as the figure, who 
produced work of art, by means of the emergence of feminism movement in 
the later periods. This societal phenomenon is the indication that the attitude 
of society towards woman changed. Nowadays, the violence against woman is 
still going on despite the protectionist rights which the law amendment perfor-
med through human rights and legal regulations. Overwhelming supremacy of 
the males is felt even though women have achieved success in the field of art 
despite all these problems. In overcoming this problem, the supports of state 
institutions, woman organizations and solidarity foundations are needed, and 
female academicians in the departments of Faculty of Arts must produce more 
research and works of art. It should be ensured that women artists should join 
forces with multi-disciplinary approach by joining forces with other occupational 
groups against violence. It is suggested that women should wriggle themselves 
out of the roles assigned to themselves, try to work in order to remove the 
lines that were limited and structured by the masculine and create awareness 
by employing all sorts of written, visual and informative instruments regarding 
this subject. 

Keywords: Ottoman Miniature Arts, Ottoman Women, Violence Against 
Woman 



192

RÖNESANS DÖNEMİNDE AVRUPA’DA MALLEUS MALEFICARUM, 
GÖRSEL SANATLAR VE CADI AVLARI ARASINDAKİ  

KORELASYONLAR

 
Çiğdem GÖKÇE, Kemal İSKENDER

Giriş: Tarih boyunca çoğu kadın olmak üzere pek çok insan cadılık ve bü-
yücülük suçlamaları ile din ve devlet otoriteleri tarafından yargılanmış; işkence 
altında suçlu olduklarını kabul etmeye zorlanmış ve zalimce öldürülmüştür. Sa-
natçılar cadı ve büyücü imgelerine hep ilgi duymuştur. İlk sanat eserlerinden 
biri, Fransa’da Trois Freres mağarasındaki “büyücü-iyileştirici” imgesidir. Özellik-
le Avrupa’da Rönesans dönemi sanatında cadı ve büyücü tasvirlerine çok sık 
yer verilmiş; genelde olağanüstü çirkin, kısmen hayvan özelliğinde fantastik 
varlıklar olarak düşlenen cadılar, ürkütücü ayinler yapıp korkunç suçlar işlerken 
resmedilmiştir. Sanatçıların eserlerinin, çağdaşı oldukları toplumların görüş, inanç, 
duygu ve eylemlerinden etkiler ve yansımalar içermesi de, onlar üzerinde etki-
li olması da beklenir. Bu çalışmada, Rönesans döneminde Avrupa’da kadınları 
cadı, büyücü, şeytanla ilişki içindeki insan-yaratık karışımları olarak gösteren 
görsel eserlerin artışıyla, kadına yönelik şiddetin tırmanması arasında etkileşim-
ler olmuş olabileceği varsayımıyla yola çıkılmıştır. Araştırmamız, sanat eserlerinin 
kitlesel korkular ve suçlarla ilgisi açısından insanlık tarihinin en olumlu görülen 
dönemlerinden birini incelemesiyle özgündür. Yöntem: Çalışma, Rönesans dö-
nemi Avrupa ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından yapılan resim ve baskı-
resimlerde cadı ve büyücü betimlemelerinin sıklığı ve grafik olarak şiddet ve 
kötülüğü ifade ediş gücüyle, aynı dönemde veya hemen sonrasında cadılık ve 
büyücülük ile ilgili yapılan suçlama ve cezalandırmaların sıklık ve içeriğini karşı-
laştırmak için, görsel ve yazılı kaynak taramaları yapılması şeklinde gerçekleşti-
rilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Rönesans, Avrupa tarihinde birey haklarının tanın-
masında kritik bir dönem kabul edilir. Yaklaşık iki yüzyıl süren bu dönemde, 
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Avrupa’da insanlar “kul” olmak yerine, “birey” ve “vatandaş” olmak kavramla-
rıyla tanışmış; mutlak bağlılık, özveri ve hizmet bekleyen dini ve feodal otorite-
ler yerine, kurumsallaşmaya yönelen devlet yapılarını otorite saymaya, ancak 
üstlendikleri görev ve sorumluluklar karşılığında hizmet almaya hakları olduğu-
na inanıp hakları için mücadele etmeye başlamıştır. Ancak bu gelişmeler her 
topluluk ve ülkede aynı hızda olmadığı gibi, toplumun her kesitinde eşit ölçüde 
varlık da gösterememiştir. Joan Kelly-Gadol 1977’de “Kadınların Rönesansı oldu 
mu?” başlıklı ünlü makalesiyle Rönesans kadınlarının erkeklerden çok düşük olan 
statüsüne dikkat çekmekte öncü olmuştur. Rönesans’ta cinsler arası eşitsizliği 
yaratan nedenler arasında, dini ve siyasi otoritelerin özgürleşme hamlelerini 
bastırma çabaları ve yeniden okunan antik Yunan ve Roma metinlerinin kadın-
ları aşağılayan ifadeleri sayılabilir. Rönesans’a yakıştırılan, birey hakları bilincini 
oluşturan düşünsel gelişimin etkisi, çoğu cahil, batıl inançlı, yoksul ve hasta olan 
halk kitlelerine çok gecikerek ulaşmıştır. Tarihin edebiyat ve görsel sanatlar 
açısından en parlak dönemlerinden biri olmasına karşılık Rönesans’ta dini baskı 
ve çatışmaların çok artmış olması da bu etkenlerle ilgili olabilir. Matbaa bulun-
duğunda ilk basılan eserin İncil olması, dönemin aydınlarının hümanist felsefe-
yi laik bir anlayışla yorumlamadıklarına, tam tersine Hristiyan felsefesiyle bütün 
olarak gördüklerine örnektir. Nitekim matbaanın çoğaltılmasında önem taşıdığı 
çok etkili bir eser de “Cadı Çekici” olarak bilinen “Malleus Maleficarum” olmuş-
tur. İki Dominiken rahip tarafından yazılıp 1486’den itibaren defalarca Engizisyon 
yargıçları için el kitabı olması amacıyla basılan kitap, yüzyıllarca cadı avları için 
dini ve yasal bahane olarak kullanılmıştır. Dönemin resim ve baskıresimlerini 
incelediğimizde, bu kötü ünlü kitapta tanımlandıkları şekilde cadıları betimleyen 
imgelere rastladık. Cadı tasvirlerinin en fazla Kuzey Avrupa’da, aralarında Albrecht 
Altdörfer, Hieronymus Bosch, Jacob Cornelisz, baba ve oğul Lucas Cranach’lar, 
Albrecht Dürer ve Hans Baldung Grien’in yer aldığı pek çok sanatçı tarafından 
yapıldığını; işkence ve idam sahnelerinden çok, bu korkunç uygulamaları haklı 
kılmak için iddia edilen cadılık vasıf ve eylemlerinin son derece ürkütücü bir 
grafik dille resmedildiğini ve cadıların neredeyse istisnasız şekilde dişi olarak 
betimlendiğini tespit ettik. Avrupa’da cadılık ithamıyla işkence edilip öldürülen-
lerin dağılımına baktığımızda, görsel eserlerle eşzamanlı olarak ve aynı yerle-
şimde, Kuzey Avrupa’da en fazla olduğunu saptadık. Malleus Maleficarum’un 
yayınlanmasından hemen sonra cadı tasvirlerinde ve cadılıkla suçlanan kişilerin 
sayısında artış olduğunu belirledik. Cadılık tasvirleri içeren basılı eserlerin, haki-
miyet için çatışan farklı güçlerin birbirlerini kötülemek için kullandıkları önemli 
bir propaganda aracı oluşturduğu kanısına vardık. Bulgularımız, söz konusu 
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sanatçıların tanık olduklarından çok, kendilerinin, toplumlarının ve taraftarı ya 
da emrinde oldukları dini ve siyasi otoritelerin görüş, önyargı ve yanılsamalarını 
ifade etmiş olabileceklerini düşündürdü. Rönesans’ta sanatta çıplaklık ve cinsel-
liğin tasviri konusunda katı engeller sürerken, cadıların çıplak ve cinsel eylem 
yaparken resmedilmesine izin verilmiş olması, sanatçıların kendilerinin ve/veya 
mesenlerinin cinsel fantezilerini ifade etmek ve sansür korkusu olmadan düş 
güçlerini yansıtabilmek için de cadı imgeleri yapmış olabileceklerini akla getirdi. 
Dahası, aynı dönemde pek çok sanatçının işlerinin tıpkıbasımlarının yapılmaya 
ve halktan pek çok kişiye ulaşmaya başladığını dikkate aldığımızda, eserlerinin 
toplumsal “cadı çılgınlığı” gelişimindeki rolünün tartışılması gerektiği kanısına 
vardık. Figüratif sanata sınırlı ve halka genelde ulaşmayan örnekler dışında 
rastlanmayan Osmanlı İmparatorluğu’nda aynı dönemde halk arasında Avrupa’ya 
benzer pek çok batıl inanç olmasına karşılık, cadılıkla suçlanarak insan öldürül-
mesine ait kayıt olmaması dikkatimizi çekti. Bu farkın daha ileri karşılaştırmalı 
çalışmalar gerektirdiği inancındayız. Sonuç olarak, insanlığın en aydınlık sanılan 
çağlarından biri olan Rönesans çağında bile insanın insana, özellikle kadına 
yönelik zülüm ve şiddetinin devam ettiği; dönemin sanatçılarının görsel eserle-
rinin cadı avcılığı vahşetini yansıtmaktan çok, ona neden olan önyargı ve yanıl-
samaları ifade ettiği görüşüne vardık. Eserlerin Engizisyon yargıçlarının cadılık 
suçlamaları için temel oluşturan dini ve yasal bir metin olan Malleus Maleficarum 
ile kronolojik ilişkisi; sanatçıların çoğunun koyu dindar oluşu; ilgili eserlerin sa-
yısı ile şiddet ve kötülüğü grafik olarak anlatmadaki başarısıyla, cadı avcılığının 
orantılı biçimde artması, eserlerinin bu çılgınlığı yansıtmakla sınırlı kalmadığını 
düşündürdü. Cahil, yoksul, hasta ve batıl inançlı kitlelerin, mutsuzluk ve umut-
suzlukları için suçlu bulmak isteği içinde çevrelerinde cadıların varlığına inanma-
sını ve kıyımlar yapmasını kolaylaştıran etkenlerden biri de dönemin cadılık 
imgeleri olmuş olabilir. Bu olasılık, sanatsal imgelerin izleyicileri doğru veya 
yanlış yönlendirme potansiyeli bakımından önemlidir. Nitekim çağımızda Batı 
ülkelerinde “cadı” sözcüğünün genelde olumlu çağrışımlar yapması, güncel 
görsel eserlerde pek çok “iyi cadı” örneği olmasıyla da bağlantılı olabilir. Ancak 
dünyanın her yerinde batıl inançlar devam etmekte; “biz” olmak ihtiyacındaki 
topluluklar, başkalarını “öteki” haline getirip canavar olarak görebilmektedir. 
Geçmişe ait örneğini bulamadığımız halde, günümüzde İslam dinine bağlı ülke-
lerde cadılık ve büyücülükle suçlanarak öldürülen kadınların görülmeye başlan-
ması; Afrika ve Hindistan’da ise neredeyse olağan olgular olmaları, en fazla 
kadınlara yönelik olan bu tehdidin devamına tanıklık etmektedir. En çarpıcı ola-
rak Nazi yönetimi sırasında Almanya’da yaşanan ve günümüze dek dünyanın 
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pek çok yerinde farklı gerekçelere dayandırılarak sürdürülen çağımız “cadı av-
ları” ise, bir grup insanın sürekli kötülenerek diğerleri için “av” haline getirilme-
si tehlikesinin istisna tanımadığını göstermektedir. Verilerimiz, sanatın bir grubu 
“öteki” kılıp ona şiddet uygulanmasını haklı göstermek için propaganda aracı 
olarak kullanılması olasılığına dikkat çekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cadı, Cadı Avcılığı, Kadın, Rönesans, Şiddet 
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CORRELATIONS BETWEEN THE MALLEUS MALEFICARUM,  
VISUAL ARTSAND WITCH HUNTS IN RENAISSANCE EUROPE 

Introduction: Historically, many people have been accused with, tortured 
to accept accusations of, and killed for alleged witchcraft and sorcery. Almost 
all were women. Enduring artistic interest in witchcraft and sorcery is evident 
from one of the oldest works of art being a cave drawing of a sorcerer-healer. 
Witches were particularly frequent in the art of Renaissance Europe, often de-
picted as repulsive, partially animal and fantastic creatures committing horrific 
rituals and crimes. The work of artists is inevitably affected by, reflects and inf-
luences, the beliefs, sentiments and actions of their contemporaneous societies. 
We hypothesized that the proliferation of visual art works depicting women as 
witches in Renaissance Europe could have been interrelated with the increase 
in violence against women seen then. Our study is unique in its consideration 
of the interaction of art works with mass fears and crimes in one of the most 
acclaimed periods of history. Methods: We reviewed relevant visual and written 
sources for images of witches and sorcerers in paintings and prints created by 
European Renaissance artists and for evidence on witch hunts. Findings and 
Conclusions: The Renaissance is considered crucial in the recognition of individual 
rights. European people were introduced to the concepts of being individuals 
and citizens with personal rights, as opposed to their former roles as obedient 
servants of religious and feudal authorities. However, these developments did 
not occur at an even rate in all societies and segments. In 1977, Joan Kelly-
Gadol was first to draw attention to the disadvantaged status of Renaissance 
women with her landmark article. The efforts of religious and civil authorities 
to suppress liberation movements and the misogynistic contents of ancient 
Greek and Roman texts enjoying renewed interest could have contributed to 
gender inequalities seen then. Intellectual advances culminating in increased 
consciousness of individual rights were delayed in influencing large masses 
of mostly illiterate, superstitious, poor and sick people. These factors were 
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probably relevant to the increase in religious oppression and conflicts seen at 
a time of immense artistic progress. That the Bible was the first book to be 
published with the print machine exemplifies that the intellectuals of the time 
embraced humanist philosophy while remaining devoutly Christian. Indeed, 
one of the books distributed widely by printing process was the “Malleus Ma-
leficarum”, known as the “Witch Hammer”. Written by two Dominican priests 
as a manual for Inquisitors and printed multiple times after 1486, it was used 
for centuries as a religious and legal excuse for witch hunts. Reviewing period 
paintings and prints, we found images depicting witches as described by this 
book. Witch images were created most frequently in North Europe by many 
artists including Albrecht Altdörfer, Hieronymus Bosch, Jacob Cornelisz, Lucas 
Cranach the Elder and Younger, Albrecht Dürer and Hans Baldung Grien; rather 
than illustrating the torture or execution of presumed witches, they described 
the alleged characteristics and actions accepted as vindication for their appalling 
maltreatment with terrifying graphical language that depicted witches as being 
female almost without exception. The distribution of people tortured and killed 
for alleged witch craft over time and place coincided with witchcraft images, 
spiralling in North Europe. Significant increases in witch hunting had occurred 
after the Malleus Maleficarum. Printed books containing witchcraft images were 
used by opposing forces as propaganda weapons to denunciate their rivals. 
Our findings suggested that, rather than portraying what they were witnessing, 
period artists expressed their personal views, prejudices and delusions and/or 
those of their societies or of the religious or political authorities they felt allegi-
ance to or were employed by. The obvious leniency shown to images of naked 
witches involved in lewd activities while depictions of nudity and sexuality were 
still rigidly prohibited indicated that artists may have used witchcraft images as 
a means of expressing their own or their patrons’ sexual fantasies without fear 
of censure. Considering that many prints were made and widely circulated at 
the time, we concluded that their possible role in the mass “witch craze” needs 
further discussion and research. We noted that despite the presence of similar 
superstitions, there were no records of people killed for alleged witchcraft in 
the Ottoman Empire, when figurative art within its jurisdiction was very limited. 
This contrast requires further comparative research. We conclude that, in one 
of the most supposedly enlightened eras of humanity, the cruelty and violence 
of man against one another and especially against women continued; and 
that the works of contemporaneous visual artists expressed the prejudices and 
delusions that led to the witch craze, rather than its savagery. The chronologic 
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relation of the works with the Malleus Maleficarum; the fact that most artists 
were deeply religious; and the correlation between the increase in number and 
graphic expressiveness of artworks portraying violent and evil acts and the rise 
in witch hunting all suggested that the artists were not simply bearing witness 
to actual events. Images of witchcraft may have been one of the factors faci-
litating ignorant, impoverished, diseased and superstitious masses to believe 
in the existence of witches and to massacre innocent people as such. This 
possibility bears relevance to the potential of art images to guide or misguide 
spectators. Indeed, the positive connotations of the word “witch” in present 
day Western countries may be linked with the many examples of “good witc-
hes” in contemporary art works. However, superstitions and the tendency of 
people to categorize those they find different as a monstrous “other” so that 
they solidify into a group they can call “we” continues relentlessly. In contrast 
to its apparent lack in the past, women in Muslim countries today are being 
persecuted due to alleged witchcraft. Such crimes continue almost routinely in 
Africa and India. Other witch hunts based on other discriminative criteria, best 
exemplified by the one conducted by the Nazi regime in Germany, continue 
globally and show that the risk of one group being presented as fair hunting 
game for another by perpetual vilification has no exception. Our findings high-
light the possibility of art being used as a propaganda tool to create an “other” 
and justify violence against it. 

Keywords: Witch, Witch Hunting, Woman, Renaissance, Violence 
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ŞİDDET TEMALI KADIN İMGESİNİN  
ÇAĞDAŞ SANATA YANSIMALARI

 
Cansu ÇELEBİ EROL

İnsanın doğadaki en tehlikeli canlı türü olması, şiddeti doğuran ana etken 
olan planladığı ve bilinçli olarak yönlendirdiği öfke duygusunu çeşitli eylemlerle 
somutlaştırması ve bunun sonucu olarak da şiddeti icat etmesi ile açıklanabilir. 
İnsanoğlunun hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde şiddet eğilimi sergilemesinin 
nedenini içeresinde bulunduğumuz yüzyılın olanaklarının desteklediği medya araçla-
rının empoze ettiği düşüncelerde ve davranışa dönüşen eylemlerde aramakta fayda 
vardır. Şiddetin her yönüyle sunulduğu haber programları, bir eğlence biçimi olarak 
düşünülen ama öldürme yok etme düşüncesi ile temellenen savaş oyunları, şiddet 
unsurları ile desenlenen, iyi karakterlerin bile şiddet uygulamaktan kaçınmadığı, 
şiddeti olağan ve başvurulması gereken bir olgu olarak sunan filmler, insanlara 
şiddeti kanıksatmakta ve insan hayatını önemsizleştirmektedir. Buhar gücünün 
bulunması ile başlayan makineleşme süreci ile beraber hızla artan kentleşme 
gereksinimi toplumların yapısını da değiştirmiş, bilim dünyasında arka arkaya bir 
çok buluşa imza atılmasına, toplumların yönetim biçimlerinin değişmesine, tüm 
bunlara bağlı olarak da çeşitli sanatsal ifade olanaklarının araştırılmasına neden 
olmuştur. Sanatın çağın canlı bir tanığı olması ve bu nedenle de içinde bulunulan 
çağın tüm unsurlarını yansıtması gerekçesi ile toplumun geçmişten hızla uzak-
laşıp bambaşka bir yönde ilerlediği 21. yüzyılda sanatçının geçmiş dönemlerin 
yöntem ve yaklaşımlarına bağlı olarak çalışması, sanat yapması düşünülemez. 
21. Yüzyıla damgasını vuran çağdaş sanatı Hasan Bülent Karaman şu şekilde 
özetlemektedir. “Şurası muhakkak ki, artık yeni bir sanat var. Üstünde yeterince 
düşünmüyoruz belki ama 2000’lerin ürettiği yepyeni bir duyarlılık, kavrayış ve 
ifade görmezden gelinecek gibi değil. Algılaması, her yenilikte olduğu gibi zor; 
çözümlenmesi daha da güç bir yaklaşım bu, çünkü özünde geçiciliğe, sınırlılığa 
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ve unutuşa dayanıyor.” İnsan yaşamındaki olumsuz etkileri ile şiddet olgusu, 
insana ait tüm değerler gibi sanata yansımış, birçok sanatçının yaratımlarına 
konu olmuştur. Özellikle ikinci dünya savaşından sonra şiddet temalı imgelerin 
çağdaş sanatta yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Bu durumun nedeni 
ebetteki savaş sırasında yaşanan insanlık tarihinin gördüğü en büyük kitlesel yok 
edilişler, milyonlarca insana uygulanan şiddet ve işkencelerdir. Sanatın bir terapi 
aracı olarak kullanılması, sanatın sağaltıcı yönünden yararlanılmasıyla gerçekleşir. 
Sanat uğraşısı, özellikle sanat eseri üretme süreci, bilişsel yetenekleri artırır. Sanat 
yapma hazzı, yaşamdan da haz alınmasını sağlar. Sanat terapistleri de sanatın bu 
yönünden faydalanmaya çalışırlar. İnsanların sanat eseri üretirken problemlerini 
yansıtmalarını sağlayarak stres ve travmatik deneyimlerle baş edebilme bilincini 
yükseltmeye çalışırlar. Doğduğu andan itibaren özellikle simgesel şiddette maruz 
kalan kadın, şiddetin her türlü olumsuz etkisinin yansıdığı yaşantısını, sanatın 
sağaltıcı boyutuyla şekillendirerek şiddetin yaşamında açtığı yaraları minimalize 
edebilir. Çağdaş sanatın oluşumuna zemin hazırladığı sanatsal ifade olanakları 
ile tarih boyunca devam eden cinsiyet eşitsizliğinden ötürü sanat alanında varlık 
gösteremeyen kadının, sanatçı kimliği ile var olması mümkün olmuştur. Bu araş-
tırmanın temel amacı şiddetin çeşitli türlerine doğrudan veya dolaylı olarak maruz 
kalmış kadın sanatçıların şiddet ve simgesel şiddet gibi çıkış noktaları ile yaşam 
süreçleri boyunca oluşturdukları kadın imgesinin birleşiminin yansıdığı çağdaş 
sanat çalışmalarını incelemektir. Bu bağlamda Orlan, Cindy Sherman, Barbara 
Kruger, Georgia O’Keeffe, Carolee Schneemann, Tracy Emin, Ana Mendieta gibi 
çağdaş sanat alanında çeşitli ifade olanaklarını araştırmış olan kadın sanatçıların 
şiddet temalı çalışmaları incelenmiştir. Beuys kullanılmayan yaratıcılığın saldırgan-
lığa dönüştüğü kanısındadır. Ancak söz konusu araştırmada saldırıya, simgesel 
şiddete maruz kalmış kadın sanatçıların bu psikoloji ile ortaya koydukları sanat 
eserleri incelenmektedir. Bu noktada şiddet ve saldırganlığın anlam bulmadığı 
daha olumlu yaşam alanlarının mevcut olduğu bir dünyaya ulaşma gayesiyle 
sanatsal ifade olanaklarının genişletilmesi, bu sayede de bireylerin yaratıcı po-
tansiyellerinin ortaya çıkarılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Sanat, Kadın, Çağdaş Sanat 
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VIOLENCE-THEMED IMAGE OF WOMAN  
REFLECTIONS ON CONTEMPORARY ART

The inventor of violance is human who is a creature that exhibits as an act 
of a conscious violence. Therefore, the most dangerous and destructive of all 
living creatures alive with the highest potential. Displays of violence tend to be 
more intense than ever people are the cause of supporting facilities within the 
present century thoughts and behavior imposed by instruments the media is 
worth looking into actions. Served in all aspects of violence in news programs, 
considered as a form of entertainment, but killing, destruction, war games gro-
unded with the idea, was designed with elements of violence, even violence, 
implementing the good-natured character does not hesitate, and resorted to 
violence as a phenomenon that offers the usual into the movies make trivial 
to violence for people.The process began with the discovery of steam power 
with rapidly increasing urbanization, the need for mechanization changed the 
composition of the communities. This invention is a lot of signatures to rid the 
world of science in a row, societies change management forms, depending on 
all of the research has led to a variety of opportunities for artistic expression. 
Art is a living witness to the era alive. Therefore, it reflects all the elements in 
the current era. A completely different direction from the past is moving rapidly 
away from the society in the 21st century. For this reason, the artist’s methods 
and approaches depending on the work of previous decades is unimaginable. 
Hasan Bülent Karaman summarizes contemporary art in the 21st century as 
follows: Verily, there is now a new art. Maybe, do not consider the well-2000s 
produced a whole new awareness, understanding and expression does not like 
will be ignored. Detection, as well as any innovation is difficult approach to 
resolving the more difficult because the temporalities, in essence, is based on 
limitations, and oblivion. With the negative effects of the phenomenon of violence 
in human life, all human values reflected in art, such as, been the subject of 
many artists’ creations. Especially after the Second World War-themed images 
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of violence have been used extensively in contemporary art. The reason for 
this is that during the war’s biggest mass extermination of human history, the 
violence and torture of millions of people. Using art as a means of therapy, the 
utilization of the art in terms of therapeutic occurs. Art occupation, especially 
in the process of producing a work of art, improves cognitive abilities. The joy 
of making art, allows to take pleasure in life. Art therapists take advantage 
of this aspect of the work of art. Producing works of art reflect the problems 
of the people by providing work to raise awareness of coping with stress and 
traumatic experiences. From the birthplace of women exposed to violence, es-
pecially symbolic, reflecting the negative impact the lives of all kinds of violence, 
violence in shaping the direction of therapeutic art may minimize the wounds 
of life. With the possibilities of artistic expression that it allows the creation of 
contemporary art throughout history due to gender inequality continued to 
demonstrate the presence of women in the arts as an artist has been able to 
be there. The main purpose of this research is directly or indirectly exposed 
to various types of violence women artists, such as violence and symbolic 
violence created through the process of living with exit points created by the 
combination of the image of women to examine the work of contemporary 
art. In this context, Orlan, Cindy Sherman, Barbara Kruger, Georgia O’Keeffe, 
Carolee Schneemann, Tracy Emin, Ana Mendieta in the field of contemporary 
art as the expression of a variety of violence-themed works by women artists 
who explored the possibilities were investigated. Beuys, considers that unused 
creativity is harnessed aggression. However, the study in question; female 
artists who have been exposed to attacked, the iconic violence, put forward 
by the works of art are studied psychology. At this point, has not the meaning 
of violence and aggression, is present in more favorable habitats with the aim 
of achieving a world of expanding opportunities for artistic expression, so the 
creative potential of individuals to reveal recommended. 

Keywords: Violence, Art, Woman, Contemporary Art 
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KADIN CİNSELLİĞİNDEN KORKUNUN SANATSAL İFADESİ OLARAK 
“ÖLÜMCÜL KADIN” ARKETİPİ

 
Kemal İSKENDER,  

Çiğdem GÖKÇE

Giriş: Kadına yönelik şiddet, sıklıkla saldırgan(lar)ın kadın cinselliği ile ilgili 
kaygı ve korkularıyla bağlantılıdır. Kadına şiddeti uygulayan kişi(ler), çoğunlukla 
onu “arzu nesnesi” kabul ederek cinselliğini denetlemeye ve yönetmeye hakkı 
olduğuna inanan(lar) ve/veya arzulayan(lar)dır. Arzu nesnesi görülen kadının, 
arzulayan(lar) üzerinde elde edebileceği gücün farkında olmak, kendini onun 
denetleyicisi sayan(lar) kadar, arzulayan(lar)da da kaygı ve korku yaratır. Kadın 
cinselliğinin gizemli, baştan çıkarıcı ve günahla bağlantılı görülmesinden kay-
naklanan korku, tarih boyunca kadına yönelik baskıcı uygulamalar ve şiddet 
için bahane olarak kullanılmıştır. Kadın cinselliğine karşı akıldışı korkunun sanat 
açısından da önemli sonuçları olmuş olabilir. Hemen her kültür, kadınları, cazi-
belerine kapılan erkekleri sefalet ve ölüme sürükleyebilecek güçte, çekici ama 
gizemli, tehlike ve kötülük dolu varlıklar olarak betimleyen sanat eserleri üret-
miştir. Batı sanatında “ölümcül kadın” (“femme fatale”) imgeleri olarak bilinen 
bu betimlemelere sinema gibi çağdaş sanatlarda da sıklıkla rastlanmaktadır. Bu 
çalışma, “ölümcül kadın” imgelerinin, tarih boyunca çoğunluğunu erkeklerin 
oluşturduğu sanatçılar tarafından, kadın cinselliğine karşı kendilerinin ve/veya 
mesenlerinin duyduğu ilgi ve korkuyu dile getirmek için yaratılmış olabileceği 
varsayımımızı test etmek için tasarlanmıştır. Bu korku, kadına yönelik şiddetin 
kaynaklarından biri olmuş ve olmaya devam ediyor olabilir. Yöntem: Bu çalışma, 
betimleyici görsel ve yazılı kaynakların “ölümcül kadın” betimlemeleri açısından 
taranması temeline dayandırılmıştır. Farklı zaman ve yerlerde yaşamış sanatçı-
lara ait görsel eserlerindeki “ölümcül kadın” imgeleri araştırılıp karşılaştırılmıştır. 
Diğer sanatlardaki “ölümcül kadın” tiplemeleri de incelenmiştir. “Ölümcül kadın” 
betimlemelerine en sık rastlanan zaman ve yerlerde, kadınların toplumsal ve 
yasal statüleri ile cinsellikleri hakkındaki başlıca görüş ve sınırlamalara ait veriler 
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de gözden geçirilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Çok ayrı zamanlarda, farklı toplumsal, 
siyasal, ekonomik, dini ve kültürel özelliklere sahip toplulukların sanat yapıtla-
rındaki “ölümcül kadın” imgeleri arasında çarpıcı derecede kavramsal, olgusal 
ve biçimsel benzerlikler saptanmıştır. Örneğin Gılgameş Destanı’nda tanrıların 
topraktan yarattığı anlatılan ilkel erkek Enkidu’nun, Şamhat tarafından baştan 
çıkarılmasıyla, Adem ve Havva öyküsü arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. En eski 
“femme fatale” tariflerinden birinin Lilith olduğu kanısına varılmıştır. Eski Ahit’te 
yabanıl bir dişi şeytan olarak bahsedilen Lilith, ortaçağ Musevi kaynaklarına göre 
Tanrı’nın, Adem için topraktan yarattığı ilk eştir ancak Adem’in emrine girmeyi 
reddedince Havva yaratılmış; Lilith, Havva’yı yasak meyvayı yemesi için baştan 
çıkarmıştır. Lilith örneği, “ölümcül kadın”ın, erkekler kadar kadınları da günaha 
sürükleyebilen güçlü bir varlık olarak hayal edildiğini ve asıl kusurunun kendini 
erkekle eşit görmeye cüret etmesi olduğunu ortaya koymaktadır. Çin’li güzel Diao 
Chan efsanesi ile Homer’in Truvalı Helen öyküsü arasındaki benzerlikler de ilgimizi 
çekmiştir. “Ölümcül kadın”ın bazen, Türk mitolojisinin Umay/Albız örneğinde 
olduğu gibi, saygın bir tanrısal varlığın kötücül öteki yarısı gibi tanımlanabildiği 
de izlenmiştir. “Ölümcül kadın”ın, hemen daima, olağanüstü güzel, zeki, baştan 
çıkarıcı, şehvetli, ahlaken düşkün, erkeklere hükmedebilecek kadar güçlü, ancak 
doğrudan zarar vermek yerine genelde onları zayıf düşürerek veya birbirlerine 
düşman ederek sefalet ve ölüme sürükleyen bir varlık olarak tanımlandığı kanısına 
varılmıştır. Çok farklı zaman ve yerlerde yaşamış sanatçıların “ölümcül kadın”ı, 
hem belirgin dişilik vasıflarına, hem de erkeklere özgü saldırganlığa sahip olan; 
mağrur; erkeklerin tükenişinden zevk alan; Salome ve Judith örneklerinde olduğu 
gibi, en vahşi suçları işlemek veya işletmekten pişmanlık duymayan, şeytani bir 
varlık şeklinde resmettikleri izlenmiştir. “Ölümcül kadın”ın, yılana benzer dalga-
larla savrulan, uzun, gür, vahşi bir hayvan yelesini andıran, sıklıkla koyu renkli 
saçları; iri, dik dik bakan, genelde koyu renkli gözleri; gülümsemeyen, bazen 
küçümsemeyle kıvrılan, belirgin, kan rengi dudakları; biçimli göğüsleri; ince beli 
ve erkeksi saldırganlıkla hareket etmesine rağmen kadınsı esneklik sergileyen 
zarif bedeni ile kolayca tanınan bir imge kalıbı şeklinde betimlendiği gözlenmiştir. 
Kadınlara ait “ölümcül kadın” betimlemelerinden bazılarının aslında otoportre 
olması, onları yapan sanatçıların bu imgelerde ima edilen güç ile kendilerini 
özdeşleştirdiğini akla getirmiştir. Yaratıldıkları farklı zaman, yer ve kültürlere 
rağmen sanatsal ölümcül kadın imgelerinin taşıdığı benzerlikler, “ölümcül kadın” 
imgesinin, “arketip” olarak düşünülebilecek özellikte olduğunu aklımıza getirmiştir. 
“İlk biçimlendirilen” anlamına gelen arketip kavramının gelişmesinde Carl Jung 
etkili olmuş; “tipik bir insan deneyimini temsil eden, evrensel ve tekrarlayıcı ni-
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telikte bir imge, kalıp veya motif” olarak tanımlamıştır. Arketipler, değişseler de 
kaybolmadan tekrarlanan; imgelerde rastlanınca dünyanın her yerinde tanınan, 
derin ve ilkel kökenleri olduğu sanılan düşünce ve eylem kalıplarıdır. Carl Jung, 
arketiplerin insanlığın tekrarlayan deneyimlerinin birikiminden kaynaklandığını ve 
“toplu bilinçaltı” ile ilgili olduklarını iddia etmiştir. Son yıllarda kuantum fiziğiyle 
açıklanmaya çalışılan arketipler, pek çok yöne göç eden insan topluluklarının 
kuşaktan kuşağa aktardıkları efsanelerin sonucu da olabilir. Çalışmamız, sanatsal 
“ölümcül kadın” imgelerinin, zaman, yer ve kültür farklılıklarını aşan benzerlikle-
riyle arketip tanımına uyduğunu ortaya çıkarmıştır. “Ölümcül kadın” imgelerinin 
sanatta daha sık yer aldığı zaman ve yerlerde, onları yaratan toplumların hızla 
değişime uğradığı ve kadınların toplumsal statü ve yasal haklarını ilerletmek için 
daha fazla mücadele ettikleri anlaşılmıştır. Örneğin, 19. yüzyılda başta İngiltere 
ve Avusturya olmak üzere Avrupa ülkelerinde “ölümcül kadın” imgeleri ile kadın 
cinselliğinin erkekler ve ataerkil toplum düzeni için tehdit oluşturduğu yönündeki 
iddiaların eşzamanlı olarak arttığı saptanmıştır; bu dönem, Sanayileşme Devrimi 
sonrasında kadınların ev-dışı iş hayatına katılımlarının artması sonucunda, eko-
nomik bağımsızlık elde etmeye ve erkek egemenliğine karşı çıkmaya başladıkları 
zamandır. Özellikle 19. ile 20. yüzyıl arası geçiş döneminde, başta Pre-Rafaelitizm, 
Romantizm, Sembolizm ve Art Nouveau olmak üzere ortaya çıkan yeni sanat 
akımlarında “ölümcül kadın” betimlemelerinde çarpıcı bir çoğalma gözlenmiştir. 
Betimsel benzerliklerin, benzer düşünsel ve duygusal kökenleri olabileceği dü-
şüncesinden hareketle, arketip kavramı ile uyumlu “ölümcül kadın” imgelerinin, 
onları yaratan erkeklerin ve/veya mesenleri ve toplumlarının kadın cinselliğine dair 
ilgileri kadar, korku ve kaygılarının da ifade araçlarından biri olabileceği kanısına 
varılmıştır. Kadın-erkek rol tanımları ve dengeleri ne zaman ve nerede hızla ve/
veya önemli ölçüde değişirse “ölümcül kadın” tiplemelerinin de çoğalması, bu 
değişimlerin kadın cinselliği ile ilgili korkuyu alevlendirmesinin bir yansıması ola-
bilir. Bildiğimiz kadarıyla, bu, “ölümcül kadın” imgesinin bir arketip olabileceğine 
dikkat çeken ilk çalışmadır. Çağımızda pek çok ülkede artarak elde edilen hak 
ve olanaklar sayesinde kadınların kendi toplumları içindeki statü ve etkinlikleri 
değişip yükselirken, onlara yönelik şiddetin de tırmanmakta oluşu, kadın cin-
selliğinden korkudan kaynaklanmış olabilecek olan çok eski bir arketipin, hayali 
“ölümcül kadın”ın devam eden etkilerini yansıtıyor olabilir. Cinsellikle ilgili eğitimin, 
cinsler arası farklılıklarla ilgili akıldışı korku yerine, bilimsel bilgi ve bilinçli anlayış 
geliştirecek şekilde ve kadın-erkek eşitliğine saygıya öncelik verilerek verilmesi, 
cinsellik ve günahtan korkuya dayalı şiddetin azalmasına yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Femme Fatale, Kadın, Ölümcül, Sanat, Şiddet 
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THE FEMME FATALE ARCHETYPE AS AN ARTISTIC EXPRESSION OF 
FEAR OF FEMALE SEXUALITY 

Introduction: Violence against women is often associated with the aggressor(s)’ 
fear of female sexuality. Its perpetrators generally consider themselves entitled 
to control the sexuality of a woman they accept as and/or crave for as an 
“object of desire”. Awareness of the power that an object of desire can have 
over those who desire her can create anxiety and fear in the latter and in her 
self-appointed controllers. Throughout time, fear arising from the perception 
of female sexuality as mysterious, seductive and sinful has been used as an 
excuse for oppressive measures and violence against women. Irrational fear 
of female sexuality may have had important implications for art as well. Al-
most every culture has produced artworks depicting women as beautiful but 
evil creatures. Such depictions are known as images of the “femme fatale” in 
Western art and continue to be seen in contemporary arts like the cinema. This 
study was designed to test our hypothesis that femme fatale images may have 
been created by artists, the majority of whom were male throughout history, to 
express their own and/or their patrons’ interest in, and fear of, female sexuality. 
This fear could have been and possibly still is an important source of violence 
against women. Methodology: This study was based on a review of relevant 
visual and written sources for depictions of the femme fatale. Images rendered 
by artists from different eras and places were compared. Femme fatale types in 
other arts were reviewed. Evidence regarding the status of women in society 
and views on female sexuality at times and places that femme fatale images 
had increased were also researched. Findings and Conclusion: Striking simila-
rities were found between femme fatale depictions encountered in the art of 
widely differing communities. For instance, similarities between the seduction 
of Enkidu by Shamhat in the Legend of Gilgamesh and the story of Adam and 
Eve were evident. Lilith appeared to be one of the oldest descriptions of the 
femme fatale. Mentioned as a female demon in the Old Testament, Lilith was 
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redefined as the first wife of Adam in Medieval sources. Created from the soil 
by God, Lilith refused to obey her husband, upon which Eve was created but 
seduced to eat the forbidden fruit by Lilith, whose story reveals that the femme 
fatale was envisaged as a creature who could drive both sexes to sin and whose 
main fault was to see herself as equal to man. The similarities between the 
legends of the Chinese beauty Diao Chan and Helen of Troy were impressive. 
The femme fatale was sometimes described as the evil other half of a revered 
divinity, as in the Umay/Albız example of Turkish mythology. She was almost 
always depicted as an extraordinarily beautiful, intelligent, seductive, morally 
deficient creature strong enough to command men and with no remorse for 
even the most violent crimes, as exemplified by Salome and Judith. We observed 
that the femme fatale was pictured with an easily recognizable image template, 
with her long, mostly dark coloured hair undulating in snake-like waves like the 
mane of a wild animal; large, staring, generally dark eyes; prominent, blood-
coloured lips sometimes curled in disdain; shapely breasts; thin waist; and 
elegant figure displaying feminine flexibility and masculine aggression. Some 
femme fatale depictions made by women artists were auto-portraits; these artists 
may have identified themselves with the power implied by these images. The 
similarities found in artistic depictions of the femme fatale despite their differing 
times, places and cultural contexts of creation suggested that the femme fatale 
image could be considered an “archetype”. Archetypes are recurring patterns of 
thought and action that are globally recognized when encountered in images; 
they may have deep and primitive roots. Carl Jung argued that archetypes 
were associated with the “collective unconscious”. Recently, attempts to explain 
archetypes with quantum physics have been made. Alternatively, archetypes 
may be the result of legends transmitted between generations along different 
migration routes. Our study revealed that artistic images of the femme fatale 
were compatible with the definition of an archetype. We noted that when and 
where femme fatale images had increased, the societies creating them had 
been subject to rapid changes and women had struggled more than ever to 
further their rights. For example, femme fatale depictions and arguments pre-
senting female sexuality as a serious threat for men and the order of patriarchal 
society had increased concurrently in the 19th century in Europe, particularly 
in England and Austria; this was a time after the Industrial Revolution marked 
by increasing participation of women in non-domestic work, resulting in their 
progress towards economical emancipation and growing defiance against male 
dominance. A distinctive proliferation of femme fatale depictions were found in 
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the art trends of the transitory period between the 19th and 20th centuries, 
most notably in Pre-Raphaelitism, Romanticism, Symbolism and Art Nouveau. 
Considering that descriptive analogies could have similar intellectual and emoti-
onal premises, we concluded that images of the femme fatale compatible with 
the concept of an archetype could have been one of the means artists used 
to express their own and/or their patrons’ and societies’ not only interest in, 
but also fear of, female sexuality. The increase seen in femme fatale depicti-
ons whenever and wherever gender definitions and balances were subject to 
rapid and/or significant changes may be a reflection of exacerbation of fear 
of female sexuality provoked by such changes. As far as we know, this is the 
first work to draw attention to the femme fatale image as a possible archetype. 
The fact that violence against women is rising in our age, despite favourable 
changes in the status and power of women in many countries due to increa-
singly attained rights and opportunities, may indicate the continuing effects of 
an ancient archetype, the fictional femme fatale, which may have stemmed 
from irrational fear of female sexuality. Providing sexual education designed to 
promote scientific knowledge and conscious awareness rather than fear of the 
differences between sexes and to emphasize respect for their equality could 
help decrease violence related to fear of sexuality and sin. 

Keywords: Femme Fatale, Woman, Lethal, Art, Violence 
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ÇAĞDAŞ TÜRK KADIN SANATÇILARIN ÇALIŞMALARINDA KADININ 
TOPLUMSAL SORGULAMALARI 

 
Önder YAĞMUR

Bedeninin özellikle kadın bedeninin sanat yapıtlarında ki temsili sanat tarihinin 
her aşamasında görülmektedir. Kadın, sanat tarihi boyunca; hem tapınılan bir 
tanrıça hem de sanatçıların ilham kaynağı olarak ortaya çıkarken aynı zamanda 
kötülüklerin ve tüketim kültürünün temel öğesi olmuştur. Geleneksel Türk toplum 
yapısında kadının eril iktidar yanında etkin bir konumu mevcutken, günümüzde 
endişe yaratacak bir algıyla karşı karşıyadır. Çağdaş Türk kadın sanatçıları hem 
sanatçı hem de femin duyarlılığı ile kadının toplumsal konumunu ve toplumun 
kadına yönelik algılarını sorgulayan çalışmalar üretmektedirler. Bu çalışmada, 
Çağdaş Türk kadın sanatçılarının eril iktidara karşı femin duyarlılıkla üretilmiş 
sanat eserleri üzerinden okumalar yapılarak, günümüz kadınının toplumsal algısı 
ortaya konulmaya çalışılacak, sanatsal açıdan kadının toplumda nasıl görülüp 
değerlendirildiği ortaya konulacaktır. Böylece toplumsal farkındalığın oluşmasına 
yönelik amaca katkı sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Sanat, Toplum 
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THE WOMAN QUERYIN SOCIAL IN THE STUDIES OF  
COMTEMPORARY TURKIS WOMEN ARTISTS 

The body of the female body, especially the works of art that are repre-
sentative of each stage of the history of art. Women, throughout the history 
of art, as well as a goddess worshiped at the same time appears to be the 
source of inspiration for artists and the evils of consumer culture has been 
the main item. Traditional Turkish social structure effective location next to the 
woman’s masculine power is present, the perception of concern facing today. 
Contemporary Turkish women artists and women’s social position of the artist 
as well as with the sensitivity of femin studies questioning the perceptions of 
women in society and produce. In this study, sensitivity femin Contemporary 
Turkish women artists produced works of art out of masculine power readings 
made against today’s social perception of women to work to expose the artistic 
point of view of women in society will be seen and evaluated that. Thus, for 
the purpose, will contribute to the creation of public awareness. 

Keywords: Woman, Art, Society 
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE GENELDE ‘KADIN’ ÖZELDE ‘KADIN SAN-
ATÇI’ OLMANIN ZORLUKLARI VE BU SORUNSALI İRDELEYEN KA-

DIN SANATÇILARDAN BİR SEÇKİ

 
Evren KARAYEL GÖKKAYA

Gerek dinlerin gerekse toplumların tarihine bakıldığında neredeyse tamamında 
kadının ikincil konumu görülmekte, hatta birçoğunda ikincillikten de öte ‘kadın’ 
babadan kocaya aktarılan bir mal, yılandan, zehirden, kasırgadan ve ölümden 
daha kötü bir yaratık olarak anılmaktadır. 13. yüzyıldan itibaren Ortaçağ Hıristi-
yan dünyasında büyücü/cadı avı adı altında şeytanla ilişkiye girdiği ve dünyaya 
kötülüğü, fuhuşu yaymak istediği düşünülen binlerce masum kadın yakılarak 
ya da boğularak öldürülmüştür. Eski Çin’de, Hindistan’da, İran’da, İngiltere’de, 
Rusya’da, İsrail’de, Yunan ve Roma’da, kısacası tüm dünyada durum farklı olma-
mıştır. Oğuz Kağan Destanı, Orhun Kitabeleri ya da Dede Korkut hikâyelerinden 
öğrendiğimiz kadarıyla eski Türklerde kadına verilen üstün değer, özellikle Ya-
vuz Sultan Selim döneminde artan Arap kültürü etkileriyle yerini Bizans saray 
geleneklerinin de hissedildiği, İslamcı bir yöntemle kadın erkek ayrımının son 
derece net bir şekilde ortaya konduğu bir döneme bırakmıştır. Ortaçağ, Yeniçağ 
ve Yakınçağda Avrupalı birçok yazar, şair ve sanatçı yaşadıkları toplumun inanç 
sistemi ve sosyal yaşantılarıyla bağlantılı bir şekilde kadın konusunu ele almış, 
Baudlaire’den Emil Zola’ya kadar birçok isim kadının erkeğin gerisinde kalan 
ikincil konumunu destekleyen açıklamalar yapmışlardır. Durum sanat alanında da 
farklı değildir. Fazla değil 60 yıl önce ABD’de ünlü eleştirmen ve öğretim üyesi 
Hans Hofmann, Jakson Pollock’un gölgesinde kalmış bir kadın sanatçı olan Lee 
Krasner’ın eserlerini gördüğünde “o kadar iyi resimler ki, bir kadının yaptığını 
anlamazsın” demiştir. Yakın tarih böyleyken, doğal olarak daha önceki yıllarda 
kadın sanatçının varlığını tanımayan çok daha sert yaklaşımlarla karşılaşılmaktadır. 
Yüzyıllar boyunca devam eden bu yaklaşımlar Feminizmin ilk oluşumlarının Batılı 
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toplumlarda ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Ülkemizde de durum farklı 
değildir, yeni bir toplum düzeni oluşturmayı hedefleyen Tanzimat’la birlikte ilk 
olarak varlıkları görülmeye başlayan şair Nigar, yazar Fatma Aliye, ressam Mü-
fide Kadri ve Mihri Müşfik gibi kadın sanatçılar yaşadıkları toplumda kadınlıkları 
ile bağdaştırılamayan başarılarının ağırlığı altında ezilerek hüzünlü birer hayat 
yaşamışlardır. Cumhuriyet’in ilanıyla birey olma yolunda dev bir adım atan Türk 
kadını, bu kez de aynı yıllarda Avrupa’da da olduğu gibi erkeklere benzediği 
ölçüde onların dünyasında yer edinip başarıya ulaşabilecek bir duruma itilmiş, 
cinsiyetsizleşmiş hatta bir ölçüde erkek kimliğine bürünmüştür. 1960’larda Ba-
tıda kadın sanatçılar bu yaklaşıma karşı çıkarak kendilerini erkeklerden neyin 
farklı kıldığı üzerinde araştırmalar yapmaya başlamışlardır. Bu Feminist hareket 
Türkiye’de etkilerini 1980’lerde göstermiş, bu tarihe kadar erkek sanat dünyasında 
bir renk, bir çeşni gibi görülen kadın sanatçılar artık Türk sanat dünyasında kendi 
durumlarını sorgularken, “kadın” ayrımı olmaksızın yalnızca sanatçı kimliği ile 
var olabilme mücadelesine girmişlerdir. Kadınların kendi konumlarını sorguladığı, 
erkeğin gözünü okşayan seyirlik bir nesne, bir reklam objesi ya da ideolojik bir 
simge oluşuna tepki gösterdiği bu dönemde Nur Koçak “Fetiş Nesneler/Nesne 
Kadınlar” adlı çalışmaları ile ortaya çıkmıştır. İngiliz Sanatçı Jenny Saville, Fransız 
sanatçı Orlan aynı eleştirel eksende çalışmalar üretmiş dünyanın farklı yerlerin-
den sanatçılardandır. Ülkemizde Füsun Onur “kadın” ve “kadın sanatçı” olma 
sorunsalı üzerine eserler üretirken, ABD’li bir grup olan Gorilla/Gerilla Kızlar da 
aynı sorunsal üzerine kafa yormaktadırlar. Türkiye’de Canan Şenol çalışmaları 
ile “kadına şiddet” konusuna vurgu yaparken Nancy Spero, Marie Beth Edelson, 
Leslie Labowitz, Suzanne Lacey, Paula Rego ve Louise Bourgeois dünyanın farklı 
yerlerinde kendi sanatsal ifade yöntemleriyle bu konuyu işlemişlerdir. Dünya’nın 
diğer yerlerinden ve ülkemizden ismini sayamadığımız daha pek çok önemli 
sanatçı “kadın”, “kadına karşı şiddet”, “cinsel kimlik” konularını sinema, edebiyat 
ve resim sanatı aracılığıyla farkındalık düzeyine ulaştırılmayı hedeflemiş ve bu 
değerli çabalar büyük ölçüde hedefine ulaşmışlardır. Bu çalışmada ülkemizde 
ve dünyada geçmişten günümüze genelde kadınların, özelde kadın sanatçıların 
karşılaştıkları zorluklar, haksızlıklar ve bunları aşma hedefiyle kadın sanatçıların 
verdiği mücadeleler ortaya konacaktır. Hala gündemimizi oluşturan kadının 
“öteki” olma durumu, “kadına şiddet”, kadının “seyirlik nesne” olarak algılanması 
meselelerinin çözümü noktasında geçmişin yol gösterici olması amaçlanmaktadır. 
Ayrıca bu sorunların aşılması uğruna hayatlarını ve sanatlarını adayan sanatçılar 
ve eserlerini gündeme getirmek çalışmanın bir diğer amacıdır. Literatür ve görsel 
tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiş olan bu çalışma sonucunda kadın ve kadın 
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sanatçı hakları konusunda alınan önemli yol ortaya konmaktadır. Ancak gerek 
yıllar boyunca saçı uzun aklı kısa olarak görülen, sırtından sopanın karnından 
sıpanın eksik edilmemesi gerektiği düşünülen ülkemizde, gerekse dünyanın daha 
birçok yerinde bu hususta alınması gereken uzun bir yolun varlığı yadsınamaz. 
Maalesef hala kadınlar sudan sebeplerle öldürülmekte, töre cinayetlerinin kurbanı 
olmakta ve çocuk yaşta evlendirilmektedirler. Bu noktada geçmişteki değerli 
çabalar sonucu bugünkü konumunu kazanmış, biz kadın sanatçıların, öğret-
men, akademisyen ve yazarların, Atatürk’ün nesli olan sağduyulu, demokratik 
ve aydın erkeklerle omuz omuza daha uzun bir yol almamızın gerekliliği ortaya 
konmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Kadın Sanatçı, Şiddet, Öteki, Tüketim Nes-
nesi 
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HARDSHIPS OF BEING A “WOMAN” IN GENERAL AND A “WOMAN 
ARTIST” IN PARTICULAR IN THE WORLD AND IN TURKEY, AND 
AN ANTHOLOGY OF WOMEN WHO DISCUSSED THIS PROBLEM 

Examining the history of religions or societies, we see women’s secondary 
position in almost all of them; indeed beyond the secondary position, most of 
them mention “women” as a possession transferred from father to husband, a 
creature worse than snakes, poisons, tornados and death. Since 13th century, 
in the Medieval Christian world, under the name witch-hunting, thousands of 
innocent women, who were believed to have relationships with the devil, to 
spread evil and debauchery to the world, had been burned or strangled to 
death. In ancient China, India, Iran, England, Russia, Israel, Greece and Rome, 
in short, all over the world, the situation was not different. As we know from 
Oğuz Kağan (or Oghuz Khagan) Epic, Orhun (or Orkhon) Inscriptions or Dede 
Korkut stories, the great value of women in ancient Turks was replaced by a 
period, where woman-man distinction was very clearly emphasized with an 
Islamic method, especially due to the effects of increasing Arabian culture in 
the reign of Yavuz Sultan Selim (Selim I, “Selim the Grim”), including Byzantine 
palace traditions. In Medieval, Early Modern and Modern ages, many Europe-
an authors, poets and artists took the issue of women in connection with the 
belief system and social lives of the societies they lived in; many names from 
Baudelaire to Emil Zola made statements supporting the secondary position of 
women behind men. The situation is not so different in the world of art. Not so 
long, just 60 years ago, ABD’de famous critic and academician Hans Hofmann 
said “they are so good paintings that you cannot understand they were made 
by a woman”, when he saw the works of Lee Krasner, a female artist who was 
shadowed by Jackson Pollock. When modern age is like this, we naturally see 
much harsher approaches in previous years, which do not acknowledge the 



215

existence of female artists. These centuries-long approaches paved the way 
for the first formations of feminism in Western societies. In our country, the 
situation is not so different; with the Tanzimat (“Reorganization” of Ottoman 
Empire in 19th century), aiming to create a new society order, women artists 
such as poet Nigar, author Fatma Aliye, painters Müfide Kadri and Mihri Müşfik 
had gloomy lives crushed under the pressure of their successes, which could 
not be related by their being “women” in the society they lived in. Turkish 
woman, taking a giant step to become an individual with the establishment of 
the Republic; this time, just as in Europe in the same years, was pushed into 
a situation where she could have a place in the men’s world as long as they 
are like men, and were asexualized, indeed, masculinized to an extent. In the 
1960s, women artists in the West protested this approach and began researches 
on what made them different from men. This Feminist movement showed its 
effects in Turkey in 1980s, and the women artists, who were seen as a color, 
a flavor in men’s art world, began to question their status in Turkish art world 
and began a struggle for existence with only their artist identities, without the 
distinction of being a “woman”. During this period, where women questioned 
their own positions, reacted to their being a visual object for pleasing men’s 
eyes, being an advertisement object or a ideological symbol, Nur Koçak came 
to prominence with her works “Fetish Objects/Object Women (Fetiş Nesneler/
Nesne Kadınlar)”. British painter Jenny Saville and French artist Orlan are artists 
from different parts of the world, who produced works on the same critical axis. 
In Turkey, Füsun Onur produces artworks on the general problems of being a 
“woman” and a “woman artist”, while US group Gorilla/Guerilla Girls ponder on 
the same general problems. In Turkey, Canan Şenol emphasizes the issue of 
“violence against women” while Nancy Spero, Marie Beth Edelson, Leslie Labowitz, 
Suzanne Lacey, Paula Rego and Louise Bourgeois cultivate this issue in various 
parts of the world with their own artistic expressions. Many other important 
artists from around the world and Turkey, whom we could not list, aimed to 
raise awareness on the issues of “woman”, “violence against women”, “gender 
identity” through cinema, literature and visual arts and these valuable efforts 
achieved their goals to a great extent. This study will present the hardships and 
unfairness faced by women, and particularly women artists in Turkey and in 
the world, from history to present, and the struggles by women artists to over 
come these. The study aims to use the past as a guide to solve the problems 
that are still on the agenda, such as women’s being the “other”, “violence aga-
inst women”, and women’s being perceived as “visual objects”. Also, another 
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purpose of this study is to bring forward the artists, who dedicated their lives 
and arts to overcome these problems, and to bring forward their works. As a 
result of this study, performed by literature and image scanning method, the 
important progression on the rights of women and women artists are displayed. 
However, for long years, whether in Turkey, where women are seen as “long 
haired, short minded” and “required a stick in the back, foal in the belly at all 
times”, or in many other parts of the world, it is obvious that there is a long 
distance to go on this issue. Unfortunately women are still being murdered for 
inane reasons, victimized by traditional/honor murders, and being married as 
children. At this point, the necessity of our, women artists’ teachers’, academici-
ans’ and authors’, who earned their position as a result of valuable efforts from 
the past, walking shoulder to shoulder for a longer distance with right-minded, 
democratic, educated, “Atatürk generation” men, is emphasized. 

Keywords: Woman, Woman Artist, Violence, Other, Consumption Object 
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MÜZİK ve RESİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ NAMUS ADINA  
KADINLARA UYGULANAN ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI  

(KTÜ ÖRNEĞİ)

 
Şefika İZGİ TOPALAK, 

Tarkan YAZICI

Özet: Egemen gücün ve ideolojinin kendi üstünlüğünü/gücünü korumak 
adına gösterdiği bir tepki olan şiddet, genelde erkekler tarafından kadınlara yö-
nelik uygulanmaktadır. Kadına yönelik şiddet; cinsiyete dayanan, fiziksel/cinsel/
ruhsal biçimlerde kadına zarar veren, aile içerisinde/işyerinde/toplumda baskıcı 
bir tutumla, kadın özgürlüklerinin ve yaşam alanlarının keyfi olarak kısıtlanma-
sına yönelik gerçekleştirilen, anti demokratik, insan haklarına aykırı her türlü 
davranıştır ve tüm dünyada varlığını sürdürmekte olan en önemli insan hakları 
ihlallerinden biridir. Bu ihlalin sonucunda; kadının yaşama hakkı tehdit edilmekte 
ve kadın, sözel/fiziksel/duygusal/cinsel/ekonomik yönden zarar görmektedir. 
Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi; kadınlara 
yönelik şiddeti; “ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara 
fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsi-
yete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi 
olarak özgürlükten yoksun bırakma, kurbanı ekonomik ihtiyaçlardan yoksun 
bırakmak” şeklinde tanımlamaktadır. Kadına yönelik şiddet, erkeğin egemenliğine 
dayalı toplumsal yapılarda görülen, evrensel bir olgudur ve uzun bir tarihselliğin 
sonucu erkek/kadın arasındaki tarihsel eşitsizliğin bir göstergesidir. Çok küçük 
yaşlardan itibaren sosyal şiddete maruz kalan kadın; bu şiddeti içselleştirmek ve 
çoğu kez gizli tutmak zorunda kalmış, kalmaya zorlanmıştır. Bu nedenle kadına 
yönelik şiddet, boyutları zor belirlenen toplumsal bir sorun olmuştur. Şiddet; 
bazı toplumlarda “terbiye amaçlı ve doğal bir olgu” olarak anlamlandırılmaktır. 
Özellikle ataerkil toplumlarda erkek, kendisine bir hak olarak öğretildiği için aile 
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fertlerinin davranışları, ahlakı ve “namus”u hakkında kendisini söz sahibi olarak 
görmektedir. Namus; Türkiye’de yaşamsal değere sahip, birçok kadının yaşamını 
ve yaşam biçimini etkileyen, ölüm nedeni olabilen önemli bir kavramdır. Medyada, 
hemen hemen her gün “namus” adına işlenen cinayetler yer almaktadır. Bunu 
en önemli nedeni ise namus suçlarının genellikle aile içinde gerçekleştirilmesi, 
toplumun büyük kısmının kabul etmesi ve adeta desteklediği bir şiddet biçimi 
halini almış olmasıdır. Işık ve Sakallı Uğurlu (2009)’ya göre namus; bir ailenin 
ya da bir bireyin sosyal itibarı ile ilişkili olarak ahlaki bütünlüğü içerse ve farklı 
anlamlar taşıyabilse de, Türkiye’de genellikle cinsel saflık ile eş değer tutul-
maktadır. Kadının cinselliği olarak ele alınabilecek davranışlar ise sadece cinsel 
birleşme değil giyiniş tarzı, karşı cinsle el ele tutuşma, radyodan bir erkek için 
şarkı isteme, öpüşme ve flörtleşme gibi çok çeşitli davranışları içerebilmektedir. 
Kadın, cinsel davranışlarını kontrol ederek sadece kendi namusu hakkında değil 
ailesinin namusu ve şerefi hakkında da topluma bilgi vermektedir. Diğer bir 
deyişle, bir ailenin ya da erkeğin namusu aile içindeki kadınların cinsel içerikli 
davranışları ile oldukça ilişkili olarak algılanmaktadır. Bu durumda bir kadın kendi 
namusunu korurken ailesinin namusuna da söz getirmemeye çabalamaktadır. 
Kısacası, namus kavramı kadının cinselliği kontrol altında tutulmaya çalışılarak 
anlamlandırılmaktadır. Kadının evlenmeden önceki yükümlülüğü herhangi bir 
cinsel içerikli davranışta bulunmamak iken, kadın evlendikten sonra cinselliğini 
yalnızca kocasına sunmakla yükümlüdür. Diğer cinsel içerikli ilişkilerin tümü 
namusun kirlenmesi anlamına gelmektedir. Hatta; küçük ve kapalı toplumlarda, 
radyoda aşk şarkısı istemek ve çarşıda yalnız başına dolaşmak gibi davranışlar 
bile kadının “saflığı” ile ilgilidir. Toplumun yaşadığı, geleneksellik ile modernliğin 
arasında çelişkilerin daha hissedilir ve görünür olmasından dolayı Türkiye’de 
kadına yönelik şiddet artmaktadır. Çünkü toplumda erkek halen geleneksel 
rolünü sürdürmektedir. Buna karşın, sosyal değişimle birlikte kadının kamusal 
alana katılımında sergilediği birtakım “gelenek dışı davranışlar” (erkeğe boşanma 
davası açması gibi) erkeğin gözünde kendi geleneksel rolünü yerinden oynatan, 
onu değersizleştiren, onurunu zedeleyici eylemler olarak algılanmaktadır. Örneğin, 
boşanma davası açan bir kadın kocası tarafından öldürülebilmektedir. Kadının bu 
davranışı bir irade beyanıdır. Erkek ise; toplumun ondan beklediğini düşündüğü 
için ona yüklenen geleneksel erkek rolünü korumak amacıyla kadının bu gelenek 
dışı davranışlarını cezalandırmaktadır. Zihninde taşımış olduğu geleneksel erkek 
kodlarına göre bu rolünü koruması aynı zamanda onurunu koruması anlamına 
gelmektedir (Çetin, 2012). Şiddet; kadınların sakatlıklar, cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar, perinatal komplikasyonlar, HIV/AIDS gibi fiziksel, depresyon, intihar, 
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anksiyete, ilaç-alkol bağımlılığı, travma sonrası stres bozukluğu gibi ruhsal sorunlar 
yaşamasına neden olmaktadır. Bu sorunlar nedeniyle de kadınların genel sağlık 
durumu kötüleşmekle birlikte yaşam kaliteleri düşmekte ve sağlık hizmeti kullan-
ma oranları da artmaktadır. Bu araştırmanın amacı; müzik ve resim öğretmeni 
adaylarının çağdışı bir uygulama olan “namus adına kadınlara uygulanan şiddete 
yönelik tutumları”nın saptanması ve değerlendirilmesidir. Araştırma konusu ile 
ilgili bir araştırmanın, çalışma grubu ile hiç gerçekleştirilmemiş olması araştır-
manın önemini artırmaktadır. Araştırma; 2013-2014 eğitim/öğretim döneminde 
KTÜ Fatih Eğitim Fakültesinde eğitim görmekte olan 204 “Müzik Öğretmenliği” 
ve “Resim-İş Öğretmenliği” bölüm öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrenci tu-
tumlarının saptanması ve değerlendirilmesi amacıyla Ruşen Işık ve Nuray Sakallı 
Uğurlu tarafından hazırlanan “Namus Adına Kadına Uygulanan Şiddete Yönelik 
Tutumlar Ölçeği (NKUŞTÖ)” kullanılmıştır. Yöntem: Araştırmacının yapmış olduğu 
araştırma, betimsel bir araştırmadır (descriptive research). Araştırmacı müzik ve 
resim öğretmeni adaylarının, “namus adına kadınlara uygulanan şiddet”e yöne-
lik tutumlarının saptanabilmesi ve değerlendirilmesi için araştırma türü olarak 
tarama yöntemini (survey) seçmiştir. Araştırmacı, elde edeceği nicel verilerin 
istatiksel çözümlemeleri doğrultusunda araştırma konusunun genel bir görünü-
münü elde edebilmek için anket yöntemi ile örneklemine ulaşmıştır. Araştırmada 
elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 
17.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı 
istatistiksel metotları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. İki 
çalışma grubuna ait niceliksel verilerin karşılaştırılmasında t-testi kullanılmıştır. 
Bulgular ve Sonuç: Araştırmadan elde edilen bulgular; kadın katılımcıların er-
kek katılımcılardan daha düşük puanlar aldığını göstermiştir. Buna göre kadın 
katılımcılar erkeklere oranla; akrabaların/ailenin kadın namusuyla ilgili cezalar 
vermesine, namusun temizlenmesi için kadının kınanmasına/öldürülmesine, er-
kek akrabaların “namus” adına kadına şiddet uygulamasına, toplumsal kurallara 
uymayan kadınların cezalandırılması gerektiğine, namus cinayetlerinin toplumsal 
bir terbiye aracı olarak işlevsel olabileceği ve namus adına işlenmiş cinayetlerde 
haklılık payı olduğu görüşlerine daha fazla karşı çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretmeni, Resim Öğretmeni, Namus, Şiddet 
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MUSIC AND ART TEACHER CANDIDATES’ ATTITUDES DIRECTED 
TO VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE NAME OF HONOR  

( KTU SAMPLE )

Abstract: Violence, which is a kind of reaction that dominant stream reveals 
in order to protect its own superiority/power, is usually practised by men over 
women. Violence against women is any kind of anti democratic behaviour against 
human rights, depending on sex, harming women physically/sexaully/spiritually, 
being conducted for the intention of arbitrarily restricting freedom and life space 
of women in family, society and at work with an oppressive attitude; and it is 
one of the most significant human rights violations that keep maintaining its 
existence all over the world. As a result of this violation, women’s right to live is 
threatened and they are damaged verbally, physically/emotionally/sexually and 
economically. United Nations proclamation about prevention of violence against 
women defines violence against women as: “whether it happens in public or 
private life, it is an action depending on sex causing/having probability to cause 
psychological or sexual pain and threatening with these kinds of actions, forcing 
or depriving the victim of freedom and economic needs arbitrarily.” Violence 
against women is a universal matter that is seen in the societies based on 
men’s dominance and it is indication of historical injustice between men and 
women as a result of a long historicity. Women who have been exposed to 
social violence since very early ages have had to internalize this violence and 
kept it as a secret/forced to keep it in that way. Therefore, violence against 
women has become a societal issue whose dimensions are determined very 
hard. Violence is interpreted as having the purpose of educating and a natural 
matter in some societies. Especially in patriarchal societies, man regards him-
self as responsible for behaviour, morals and honor of family members as this 
condition is taught to him as a right. Honor, having vital values in Turkey, is an 
important concept that affects life and life-style of many women and can be a 
reason to die. There are murders in media that are committed in the name of 
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honor almost every day. The most remarkable reason of this situation is that 
honor crimes are usually committed in domestic terms, that a big part of the 
society accepts it and that this action has turned into a violence type virtually 
supported by that majority. According to Isık and Sakallı Ugurlu (2009), honor; 
even if it includes the moral integrity related to social esteem and can have 
different meanings, is seen as equal to sexual purity in Turkey. Attitudes that 
can be defined as sexuality of women not only can include having sexual affairs 
but also various behaviour styles such as wearing style, holding hands with 
opposite sex, demanding a song for a man, kissing and flirting. Controlling her 
sexual attitude, not only does a woman give the society information about her 
honor but also about her family’s honor and pride. In other words, honor of a 
family or of a man is perceived related to women’s sexuality included attitudes 
in the family. For this condition, while a woman protects her own honor, she also 
tries to have her family not to be commented on badly. In brief, the concept 
of honor is given a meaning by keeping women sexuality under control. As 
the responsibility of women before marriage is not having a sexuality included 
affair, they are committed to present their sexuality only to their husbands after 
marriage. All the other sexually relations/affairs mean honor is ravished. Even, 
in small and conservative societies, the attitudes as demanding a song on the 
radio and walking around the street alone are about women’s purity. Due to 
the fact that contradiction, experienced by the society, between conventionalism 
and modernism are more sensible and visible, violence against women has 
been increasing in Turkey. Because men still maintain their conventional role 
in the society. However, certain non-conventional atttitudes (as to file a divorce 
case) presented by women in public area participation with social change, are 
perceived as the actions that threaten men’s own conventional role making 
it inferior and harming their self esteem. For example a woman who files a 
divorce case might be killed by her husband. This attitude of woman is a will 
declaration. On the other hand, man punishes this non-conventional attitude 
of woman fort he purpose of protecting his conventional man role imposed on 
him considering that the society expect it. His protection of this role in accor-
dance with man codes he keeps on his mind means his protection of his pride 
at the same time (Çetin, 2012). Violence causes women to go through some 
physical and mental disorders such as disability, sexually transmitted diseases, 
perinatal complications, HIV/AIDS, depression, suicide, anxiety, drug-alcohol 
addiction, stress disorder after trauma. Due to these problems, general health 
condition of women deteriorate, their life quality decreases and rate of health 
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service usage of women increases. The purpose of this study is to evaluate and 
determine attitudes of music and art teacher candidates about violence against 
women in the name of honor, which is a primitive practise. That any study 
related to research topic has never been realised by working group increases 
the importance of the research. The research has been done by 204 students 
who study at Fatih Faculty of Education in 2013/14 education term from the 
department of Music Training and Art Teaching. For the purpose of determining 
and evaluating attitudes of students, “Attitudes toward Violence against Women 
for Protecting Honor Scale (AVWPHS) prepared by Rusen Isık and Nuray Sakallı 
Ugurlu has been used. Method: The research done by researcher is a descrip-
tive research. As a research type, the researcher has chosen survey method 
for the determination and evaluation of music-art teacher candidates’ attitudes 
regarding violence against women in the name of honor. The researcher has 
reached his/her sample via survey method to be able to gain a general view 
of research topic in accordance with statistical analysis of quantitative data that 
he/she will gain. Data gained is the research is analysed by using Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) for Windows 17.0 program. Defining sta-
tictical method (number, percentage, average, standard deviation) has been 
used. T test has been utilised in comparing quantitative data that belongs to 
two working groups. Findings and Conclusion: Findings gained in the research 
show that women participants get lower points than men participants. Regar-
ding this issue, in proportion to men, women participants oppose more to the 
notions such as families/relatives applying punishments about women honor, 
male relatives resorting violence on women in the name of honor, that women 
who do not obey societal rules must be punished, that honor murders can be 
functional as a mean of societal discipline and that there is a share of justice 
in murders that have been committed in the name of honor. 

Keywords: Music Teacher, Art Teacher, Honor, Violence 
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MEDYANIN ŞİDDETLE İMTİHANI

 

Şükran AKPINAR

Epistomolojik olarak insanoğlunun varoluşuyla başlayan şiddet, medyanın 
toplumsal erişim gücüyle görünür hale gelmiştir. Şiddet insana özgüdür ve 
toplumsal kabulle(tepkisiz kalmak, korkmak, güçlünün hakkını teslim etmek 
v.b) meşrulaşır. Toplum psikolojisi açısından sadece yıkıcı güç kullanma olarak 
algılanan “şiddet”, sadece bu yönüyle ele alınmakta ve diğer şiddet biçimleri 
gözardı edilmektedir. Oysa ki; şiddet iletişim bilimciler, sosyologlar ve psikologlar 
tarafından bütünsel bir tanımlamayla değerlendirilir. Örneğin; şiddet üzerine 
yazılmış kitabıyla tanınan Yves Michaud (1991,s.8,9), şiddeti şu şekilde yorumla-
maktadır; “Bir karşılıklı ilişkiler ortamında taraflardan biri veya birkaçı, doğrudan 
veya dolaylı, toplu veya dağınık olarak, diğerlerinin bedensel bütünlüğüne veya 
törel (ahlaki/moral/manevi) bütünlüğüne veya mallarına veya simgesel, sembolik 
ve kültürel değerlerine, oranı ne olursa olsun zarar verecek şekilde davranırsa 
orada şiddet vardır” Böyle bir yorumdan hareketle şiddeti çok yönlü, fiziki ve 
duygusal sonuçlar doğuran, biçimsel ve içerik açısından ele alınması gereken bir 
eylem olarak tanımlamak doğru olacaktır. Şiddet olarak kabul edilmesi gereken 
eylemlerin medya sayesinde yayılması ve tekrarlar yoluyla doğallaşması ise bu 
tanımın etki oranını artırmaktadır. Medyanın şiddeti görünür kılması bireysel 
saldırganlık dürtülerini harekete geçirirken, toplumsal anlamda da travmatik 
sonuçlar doğurmaktadır. Medyanın (basın,radyo,sinema,tv,internet vb.) kitleler 
üzerindeki etkilerinin ölçülebildiği tarihten bu yana yapılan tüm araştırmalar, bu 
savı destekleyici sonuçları içermektedir. 1927 yılında yapılan Payne Fonu Araş-
tırması kapsamında incelenen ve etkileri ölçülen “Suç” temalı filmlerin denek 
grubunu oluşturan ıslahevi çocuklarının büyük çoğunluğunda saldırganlık güdü-
lerini harekete geçirdiği gözlenmiştir. 1955 yılında Amerika ve Kanada’da yapılan 
çalışmada Wilbur Schramm, yüksek düzeyde televizyon etkisine maruz kalan 



224

çocukların daha saldırgan olduğuna dair sonuçlar elde edilmiştir. Akıl Sağlığı Ulusal 
Enstitüsü’nün (Murray, 2008; s.1213), uzun yılları içeren araştırmalarının sonucu 
olarak 1982 yılında yayınladığı raporda medya-şiddet ilişkisine dair çıkarımlar şu 
ifadelerle yer almıştır: “Televizyon şiddetinin, bu programları izleyen çocuklar ve 
gençlerde saldırgan davranışlara yol Açtığı konusunda araştırmacılar arasında fikir 
birliği oluşmuştur. Tabi ki, çocukların hepsi saldırgan olmamıştır, fakat televizyon 
şiddeti ve saldırganlık arasındaki ilişki pozitiftir”. Günümüz medyasında 1980’lerden 
itibaren işlenen ve sınır tanımaz bir yaklaşımla yaygınlaştırılan “haberin magazi-
nelleşmesi” bağlamında şiddet haberleri de sansasyonel bir içerikle kamuoyuna 
aktarılmaya başlanmıştır. Medyanın özellikle 15-25 yaş arası kitlede yarattığı etki 
gözönünde bulundurulduğunda bu tür bir aktarılma biçiminin doğrudan rol-model 
olarak kabul göreceği açıktır. Nitekim Gerbner’in ( Erdoğan ve Alemdar, 2005; 
172-173) 1967 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde yaptığı araştırma sonuçları 
temel alınarak oluşturulan Yetiştirme (Ekme) Kuramı’na göre; medya, bireylerin 
yetişme süreçlerinde aile, çevre, okul, din kurumları v.b. kadar etkilidir. Gerbner, 
günlük yaşam içindeki olumlu ve olumsuz tüm görünüm ve olayların medya 
tarafından meşrulaştırıldığını, özel olaraksa televizyonun modern bir uyuşturucu 
olduğunu savunmuştur. Araştırma sonuçlarında tv izleme süreleri ve izleyicilerin 
şiddete başvurma sıklığı arasındaki doğrusal korelasyon belirgin şekilde ortaya 
çıkmıştır. Özellikle çocuk izleyicilerin gerçek dünya algısı medyanın sunduğu 
dünya ile şekillenmektedir. Bireysel olarak kişinin düşünce ve eylemlerine etki 
eden medya, toplumsal anlamda da korku duygusunun yerleşmesine ve güven 
mekanizmalarının ihtiyacına yönelimi sağlamaktadır. Abartılı şiddet görünümleri 
ve saldırganlık dürtülerinin dışa vurumu nedeniyle hissettirilen korunma talebi, 
güçlünün ve/veya resmi ideolojinin kabullenilmesini kolaylaştıracaktır. Şiddetin 
temel argümanı olan güçlünün güçsüze hükmetme durumu medya tarafından 
meşrulaştırıldığında ve toplumsal rızayla karşılandığında sürekliliği artış kayde-
derken, basitleşecek ve doğal hayatın bir parçası haline gelecektir. Sosyal uyum, 
medeni toplum ve sağlıklı iletişimin en büyük tehdit unsuru olan bu durum 
Marx’ın deyişinde olduğu gibi “kutsal olan herşeyin buharlaşmasını” zorunlu 
kılacaktır. Özellikle şiddetin görünür olduğu tüm mecralarda (tv, gazete, dergi, 
sinema, internet, bilgisayar oyunları v.b.) şiddetin sunum ve söylem biçiminin 
sadece etik ilkeler değil toplumsal vicdan açısından da değerlendirilmesi hayati 
önem taşımaktadır. Medyada şiddetin varlığı ve uygulanışının açıkça verilmesi, 
buna rağmen uygulanan cezai yaptırımlardan bahsedilmemesi şiddetin doğal ve 
meşru görülmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla medya şiddeti yeniden yeniden inşa 
etmekte, sansasyonel yaklaşımla okura pazarlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
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medyada şiddetin üretim sürecini sorgulamak, sonuçları itibariyle incelemek, 
toplumsal kabul ve rızayı şiddetin reddedilmesi yönünde işletmek, medyada 
rating ve tiraj kaygısıyla öne çıkan şiddet pazarlamasını akademik ve sosyal 
çevrelerde tartışılır kılmaktır. Çalışma kapsamında “şiddet içerikli yayınlara ilişkin 
medya etki kuramları” ve “medya-şiddet araştırmaları” temel alınarak son bir 
yıllık gazete haberleri incelenecek, bu haberlerin “medyada şiddet pazarlaması”nı 
gerçekleştirme biçimleri metin ve görsel çözümlemelerle ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Medya-Şiddet-Şiddet Pazarlaması- 
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THE TRIOL OF MEDIA WITH VIOLENCE

Violence, being an important aspect of human nature all throughout human 
hitory, surfaced through media’s ability to appeal to all layers of society. As a 
natural human quality, violence becomes a common place attitude among the 
members of the society consequent to such social attitudes as indifference, fear, 
taking sides with the powerful etc. Even though “violence” is simply defined as 
the use of destructive power in terms of social psychology, it is a more inclusi-
ve concept when considered from other perspectives such as communication, 
society and psychology, which means, then, any kind of abuse that is aimed 
at one’s material and spiritual (morals, culture etc) being. The constant broad-
casting and repeatition of actions and attitudes of violence in media neutralizes 
it. All research done in media’s effect on the increase of violence indicate to 
the fact that the surfacing of violence through media (press, radio, tv, internet, 
cinema etc.) provokes man’s natural instint for attacking others, and leads to 
traumatic consequences in society. This study aims to explore the process of 
production of violence in media and analyse their consequences to create a 
social consciousness for the rejection of violence. It will also criticise the mar-
keting of violence for the sake of selling and achieving high rating scores. To 
this aim, this study will analyse the news on the last one year’s newspapers 
through “content analysis technique “ and “media-violence studies”. The way 
that these news help to “market violence in media” will be displayed through 
textual and visual analyses. 

Keywords: Media-Violence-Marketing Of Violence 
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BATI MÜZİK TARİHİNDE KADIN BESTECİNİN ADI YOK

 
Tarkan YAZICI,  

Şefika İZGİ TOPALAK

Özet: Batı müzik tarihi literatüründe, önemli müzik icracılığı, bestecilik ve 
müzikal yaratıcılık daha çok erkeklerle ilişkilendirilen bir alan olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Sosyal, kültürel ve ekonomik birçok faktörün, kadınların bu alan-
larda daha az yer almalarına neden olmasına rağmen en önemli rol toplumsal 
cinsiyet ve cinsiyete dayalı yargılar olmuştur. Toplumsal cinsiyete dair eşitsizlik 
koşulları, zamana ve mekana göre farklılıklar göstermesine rağmen, önemli ortak 
özellikler içermektedir. Toplum; çeşitli nedenlerle kadınları kamusal alanlardan 
dışlamaya/itmeye ya da erkek egemenliğinde var olmasını sağlamaya çalışmak-
tadır. “Erkeklerin fizyolojisi çoğu sporu tanımlar, onların sağlık gereksinimleri 
sigorta kapsamını belirler, onların toplumsal olarak çizilmiş biyografileri işyeri 
beklentilerini ve başarılı kariyer kalıplarını belirler, onların bakış açıları ve ilgileri 
bursların niteliğini belirler, onların deneyim ve takıntıları faziletleri belirler, onların 
askerlik hizmeti yurttaşlığı belirler, onların varlıkları aileyi belirler, onların bir araya 
gelmedeki yeteneksizlikleri ve antlaşmalar tarihi belirler, onların imgesi Tanrı’yı 
belirler, onların genital organları cinselliği belirler. Bunlar, cinsiyet açısından tarafsız 
olarak sunulan standartlardır.” MacKinnon Erkeğin doğanın üzerinde kurduğu 
egemenlik, kadını da sınırları içine almıştır. Erkekler fiziksel güçlerinden dolayı 
daha akılcı olduklarını düşünmektedir. Kadınlar ise toplum tarafından akılcılıktan 
uzak, güvenilmez ve yeteneksiz varlık statüsüne düşürülmektedir. Bu görüş, 
kadının kamusal alanın dışında var olması gerektiğine dair bir kanı oluşturmuş-
tur (Berktay, 2000). Tarih boyunca tüm dünyada kadının konumu sadece özel 
alanlarla sınırlandırılmıştır. Günümüzde ise ataerkil sisteme rağmen kadınla ilgili 
değerler yeniden üretilmeye başlanmıştır. Ancak bu değerleri, kadının toplumsal 
konumu, sosyal, ekonomik ve siyasal açılar belirlemektedir. Kadınların besteci 
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olarak erkeklerle eşit olmalarını engelleyen ve doğuştan gelen eksiklikleri olduğu 
fikri, 19. yüzyıl romantik dönem felsefesine dayanmakta ve bazı psikologlar, kadın 
bestecilerin cinsiyet farklılığından kaynaklanan “tarih sahnesindeki eksiklikleriyle” 
ilgili teorileri ileri sürerek bu sosyal mite bilimsel destek vermişlerdir. Filozof ve 
eleştirmenler de, bu iddianın biyolojik nedenlerini bulmaya çalışmış ve yüzyıl 
ortalarında cinsiyetlerin zihinsel kapasitelerini araştıranlar olmuştur. “Ne müzikte, 
ne şiirde, ne de diğer sanat dallarında duygu ya da algılayıcılık gösteremezler… 
Hiç kimse kadınlardan gerçekten değerli, orijinal bir icraat ya da uzun soluklu bir 
eser bekleyemez… Bunun nedeni objektiflikten tamamen mahrum olmalarıdır… 
Genel olarak düşünüldüğünde kadınlar tamamen ve tedavi edilemez biçimde 
cahildir”; “Olması gereken, ev hanımı olmak isteyen kadınlar yetiştirmektir; evine 
bağlı ve alttan alan.” Schopenhauer Nochlin (2008); “Neden hiç büyük kadın 
sanatçı yok?” sorusunun, kadın sorunu denen meseleyle ilgili hemen hemen 
bütün tartışmaların arka planında bulunduğunu belirtirken esas yanıtın “kadınlık 
durumunun ve deneyimlerinin kendine özgü koşullarına dayanan, hem biçimsel 
hem de anlatımsal nitelikleri açısından farklı ve ayırt edilebilir bir kadın üslubu-
nun varlığını kanıtlamaya çalışmak” olduğunu vurgulamaktadır. Sonuç olarak, 
“kadın sorunu” olarak adlandırılan şey sahte bir sorun olabilir ama “Neden hiç 
büyük kadın sanatçı yok?” sorusunun ardındaki yanlış anlayış, kadınların doğası 
konusundaki özgül birtakım politik ve ideolojik meselelerin ötesinde, belli başlı 
alanlardaki entelektüel çarpıtmaya da işaret eder. Bu durum, kadınlarla birlikte, 
beyaz, tercihen orta sınıf mensubu ve her şeyden önce erkek olarak doğma 
şansına erişmemiş herkes için, yalnızca sanat alanında değil daha başka yüzlerce 
alanda da engelleyici, baskıcı ve cesaret kırıcıdır (Nochlin, 2008): “Sorun bizim 
kaderimizde, hormonlarımızda, aybaşı kanamalarımızda, kadın olmamızda değil, 
kurumlarımızda ve eğitimizdedir. Burada ‘eğitim’ sözcüğünü, anlamlı simgeler, 
işaretler ve kodlarla çevrili dünyamıza adım attığımız andan itibaren yaşadığımız 
her şeyi kapsayan bir anlamda kullanıyorum” (Nochlin, 2008). Oysa; sanatsal 
yaratı, evrendeki varoluşunu ifade ettiği için bir kadının özgürlük duygusudur. 
Yaratıcılık; kadının doğuştan sahip olduğu bir beceridir. Ancak toplum kalıpları 
ve baskıları nedeniyle sanat alanındaki kadın sayısı erkeklerden daha azdır. Tarih 
boyunca da büyük sanatçılar hep erkek olmuştur. Çünkü, kadınlar hep ezilmiş, 
özgürlüklerine kavuşamamış ve birçok toplumda da köleleştirilmişlerdir. Ancak 
kazanılan hukuksal haklar, özgürlükler ve teknolojinin getirileriyle günümüzde 
kadın artık, sanat ve kültür alanlarında da başarıyı yakalamıştır. Unutulmamalıdır 
ki sanat; oluşumuyla tüm insanlığa açık evrensel bir anlatım dilidir. “İnsanlar 
dünyaya alınlarında yazılı oldukları kadar yaşamak için gelmişlerdir. Yaşamak 
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demek, faaliyet demektir. Bundan dolayı bir toplumun bir organı faaliyette bu-
lunurken diğer bir organı işlemezse o toplum felç olmuştur. (…) Bundan ötürü 
bizim toplumumuz için ilim ve fen gerekli ise bunları aynı derecede hem erkek 
ve hem de kadınlarımızın elde etmeleri zorunludur.” ATATÜRK Yöntem: Araş-
tırmanın konusu ile ilgili yapılmış çalışmaların az olması, araştırmanın önemini 
artırmaktadır. Betimsel bir araştırma olan bu araştırmada; literatür taraması 
yapılmış, araştırma konusu ile ilgili kitaplar, makaleler, sempozyum bildirileri, 
yayınlar, tezler incelenmiştir. Bulgular ve Sonuç Araştırma sonucunda; batı tari-
hi boyunca kadın bestecilerin bestecilik yaşamlarının ve yapıtlarının, toplumsal 
cinsiyet bağlamında ele alınarak çeşitli sosyolojik/psikolojik engellemelere maruz 
kaldığı; kadın müzisyenlerin ailelerine olan sorumluluklarında özgür olamadıkları, 
yaratıcı çalışmalarını sağlayacak olan ekonomik bağımsızlıklarına ulaşamadıkları 
ve sosyal baskı altına alındıkları; tarihte var olan büyük kadın bestecilerin hep 
zengin ve soylu ailelerin mensubu oldukları; kadın bestecilerin tarih boyunca 
besteci/sanatsal yaratıcı olarak kabul edilmedikleri; yaratıcı müzikal yeteneği 
olan birçok kadının, profesyonel kariyer sahibi olmalarını sağlayacak olan eğitimi 
almalarının, erkekler tarafından engellendiği ve kadınların müzikal yaratıcı ola-
mayacağı yönündeki “bilimsel” deneylerin incelendiğinde, bu savı doğrulayacak 
nesnel bir kanıtın bulunmadığı ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Tarihi, Kadın Besteci 
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NO NAME OF FEMALE COMPOSERS IN  
THE WESTERN MUSIC HISTORY

Abstract: In the literature of western music history, significant music pro-
fession, composing and musical creativity appear as an area that is mostly 
associated with men. Although many social cultural and economic factors cause 
women to take less place in these areas, the most important role belongs to 
gender and prejudice based on sex. Despite the fact that inequality conditions 
regarding gender issue may vary from time to place, they include substantial 
common points. The society are trying to provide a condition in which women 
are isolated/cast out from public sphere for various reasons or they exist un-
der men hegemony. “Men’s physiology defines most sports, their needs define 
auto and health insurance coverage, their socially designed biographies define 
workplace expectations and successful career patterns, their perspectives and 
concerns define the quality in scholarship, their experiences and obsessions define 
merit, their military service determines citizenship, their presence defines family, 
their inability to get along with ecah other and agreements define history, their 
image determines God, their genitals define sex, these are the standards that 
are presented as objective in terms of sex.” Mac Kinnon Hegemony that men 
have set over the nature takes women inside its borders, too. Men think that 
they are more rationalistic owing to their physical strength. Women are made 
inferior by the society as far from being rationalistic, unreliable and incapable 
being status. This thought forms an opinion that women have to exist out of 
public sphere (Berktay, 2000). Throughout the history women’s status has been 
limited with only special areas all over the world. At present, in spite of patriarc-
hal system, values about women have started to be produced again. However, 
societal status of women, social economic and political angles determine these 
values. The opinion that women have innate deficiencies-that prevents women 
from being equal to men as composer-is based on 19th century romantic period 
philosophy and some psychologists have given a scientific support to this social 
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myth by asserting theories related to deficiencies fo women in history scene 
arising from sex difference of female composers. Philosophers and critics have 
tried to find biological reasons of this assertion and there occurred the ones 
that researched mental capacity of sex in the middle of the century. “Neither 
for music, nor poetry, nor the plastic arts do they [women] possess any real 
feeling or receptivity. . . . Nor can one expect anything else from women if one 
considers that the most eminent heads of the entire sex have proved incapable 
of a truly great, genuine and original achievement in art, or indeed [have cre-
ated] anything at all of lasting value . . . the reason being precisely that they 
lack all objectivity of mind. Women taken as a whole, are and remain thorough 
and incurable philistines ... What ought to be is to educate women who want 
to become housewives, submissive and loyal ...” Schopenhauer While Nochlin 
(2008) states that the question “Why is not there any great female artist?” is 
on the back stage of almost every discussion about the matter that is called 
women problem, he stresses the main answer is; trying to prove the existence 
of a woman style that is distinguishable and different not only formally but also 
depictively, a style that relies on unique conditions of being a woman and its 
experiences. Consequently, the thing called as women issue may be a fake issue 
but misunderstanding behind the question “Why is not there any great female 
artist?” points at intellectual distortion in certain areas, beyond some specific 
ideological and political matters about the nature of women. This situation is 
preventive, oppressive and discouraging not just for women but for everyone 
who could not reach the oportunity to be born as white, preferably member of 
middle class, not only in art branches but also in hundreds of different areas 
(Nochlin, 2008). “The fault lies not in our stars, our hormones, our menstrual 
cycles, or our empty internal spaces, but in our institutions and our education, 
education understood to include everything that happens to us from the moment 
we enter, head first, into this world of meaningful symbols, signs and signals.” 
(Nochlin, 2008). Whereas, artistic creation is a woman’s freedom feeling as 
it expresses her existence in the universe. Creativity is an ability that women 
have had since birth. However, due to society structure and oppression, the 
number of women in art branches is less than men. Throughout the history, 
big/great artists have always been male. Because women have always been 
suppressed, could not reach their freedom and have been enslaved in many 
societies. On the other hand, at present women have got success in art or 
culture fields thanks to developments in technology, freedom and gained legal 
rights. It should not be forgotten that art is an expression language open for 
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all humanity with its formation. “Man comes into the world to live as long as 
his destiny allows him. To live is to act. So, if an organ of a society acts while 
the other lies idle, then it means that society is paralyzed... So, if science and 
technology are necessary for our society, our men and women must equally 
master them.” ATATURK Method: The fact that studies that have been done 
about topic of the research are less increases the importance of the research. In 
this research, a descriptive one, literature review has been done, books articles 
symposium notifications publications and dissertations have been analysed. 
Findings And Conclusion: As a result of the research, when some facts such as 
that throughout the western history female composers’ composition lifes and 
works have been exposed to various sociological/psychological prevention by 
being handled in terms of gender issue; that female musicians could not be 
free over their responsibilities about their families, could not reach economic 
independence that would provide them with creative works and they have been 
kept under social oppression; that great female composers having presence in 
the history are members of rich and noble families; that female composers have 
not been accepted as composer/artistic creative throughout the history; a lot of 
women having creative music ability have been prevented by men from taking 
the education that would enable them to have professional career and scientific 
experiments stating women could not be musical creative are analysed, it has 
been revealed that there is no objective evidence to verify this argument. 

Keywords: Music, Music History, Female Composer 
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OSMAN HAMDİ BEY’İN RESİMLERİNDE  
KADIN FİGÜRLERİNİN ESTETİĞİ 

 
Mustafa Cevat ATALAY

Osman Hamdi ilk Türk ressamlardan birisidir. Türk resminde figürlü kom-
pozisyon kullanmıştır. Osman Hamdi resimlerinde figür kompozisyonları içine 
dahil edilmiştir. Sanatçının yapıtlarında oryantalist bir üslup kendine özgüdür. 
Resimlerinde ayrıntılı figürler yanında figürün içinde bulunduğu mekânı incelikle 
aktaran bir desen ve renk anlayışı vardır. Türk Ressamlar içinde bilindiği kadarıyla 
ilk kez kadın figürünü kullanan sanatçıdır. Resimlerindeki figürlerde Kadınların 
aktif olarak toplumsal hayat içinde gösterilmesi ve kadınların dış dünyadaki ha-
yatın içinde aktif olarak gösterilmesi vardır. Aynı zamanda kadın figürleri farklı 
göndermeler de bulunur. Bu yeni kurgu ve anlatıma rağmen Minyatürle olan 
etkileşimlerini de kaybetmeyen bir anlayış vardır. Bu çalışmanın amacı, Osman 
Hamdi resimlerindeki kadın figürlerinin estetik açıdan yorumlamaktır. Bu amacın 
gerçekleşebilmesi için Kadın figürlerin plastik dili ve biçimsel olarak gönderme-
lerde bulunduğu yapıtlar incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Osman Hamdi, Kadın Figürleri, Estetik, Plastik Dil 
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THE AESTHETIC OF WOMEN FIGURES IN  
OSMAN HAMDI BEY’S PAINTINGS 

Osman Hamdi is one of the first Turkish painters. He used composition 
with figures in Turkish art. He incorporated the figure compositions into his 
works. The orientalist style in his pieces is very authentic. There is a pattern 
and colour perception which adapts the place the figure in as well as detailed 
figures in his paintings. As far as is known, he was the first to use the woman 
figure among Turkish painters. In his paintings, women are demonstrated as 
they are in social life and even they are active in outer world. Despite the new 
fiction and expression, he has a perception which doesn’t lose its interaction 
with Miniature Art. The subject of this study is interpreting the woman figures 
in Osman Hamdi’s paintings in an aesthetic angle. The plastic language of the 
woman figures and pieces in which he referred in a stylistic way are going to 
be investigated for this purpose. 

Keywords: Osman Hamdi, Woman Figures, Aesthetic, Plastic Language. 
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DADA HAREKETİ İÇİNDE YER ALAN  
KADIN SANATÇILAR VE ESERLERİ

 
Pelin AVŞAR - Mehmet Yaşar TAŞÇI

Dada akımı I. Dünya Savaşı yıllarında başlamış, kültürel ve sanatsal anlayış 
farklılıklarıyla sanat tarihini en çok etkileyen akımlardan biri olmuştur. Dünya 
Savaşı’nda yaşanılan barbarlığa, dönemin sanatsal üretimlerine, gündelik hayattaki 
entelektüel katılığa ve erotizme karşı bir duruş sergileyerek alışılmış düzeni red-
detme düşüncesiyle, sanatın tekrar sorgulanmasının yanı sıra klasik sanat eseri 
ve sanatçı kalıpları kırılarak, sanat; estetikten uzaklaştırıp burjuva değerlerinin 
iğrençliğini, pisliğini, berbatlığını, vurgulamak üzere gündeme getirilmiştir. Savaşla 
sarsılan ve içinde korkuyla yaşanılan bir yüzyılda hissedilen gerilim, duygusal 
çöküntü ve psikolojik karmaşanın da etkisiyle daha güzel ve özgür bir dünya için 
sanatçılar, sıra dışı eserleri ve fikirleriyle tüm bu yıpratıcı koşullara başkaldırma 
çabası içerisine girmişlerdir. Aralarında Hans (Jean) Arp, Marcel Duchamp, Richard 
Huelsenbeck, Kurt Schwitters, Max Ernst, André Breton, Francis Picabia, Tristan 
Tzara’nın da yer aldığı sanatçıların yanı sıra: foto montajlarıyla Hannah Höch, 
sembolik öğeleriyle Suzanne Duchamp, seramikleriyle Beatrice Wood, geometrik 
kompozisyonlarıyla Sophie Taeuber-Arp ve hümanist fikirleriyle Emmy Hennings 
gibi kadın sanatçılar da “Dada Akımı” anlayışına yönelik eserler üretmişlerdir. Bu 
araştırmada I. Dünya Savaşını takip eden 1900’lü yıllarda klasik sanat ve sanat 
eseri anlayışında görülen fiziksel ve düşünsel değişimden yola çıkılarak, “Dada 
Akımı” kapsamında, kadın sanatçıların kendilerine özgü sanatsal duyarlılıklarıyla 
üretmiş oldukları eserler ele alınmış ve eserlerde kullanılan teknik, malzeme 
ve anlatım diline yönelik özelliklerin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma ta-
rama modelindedir. Durumun betimlenmesi amacıyla konu ile ilgili kaynaklar 
ve araştırmalar taranmış, döneme ait eserler incelenmiştir. Belirlenen durum, 
toplanan bilgilere dayanılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Dada 
hareketinin kendinden önceki sanat akımlarından en önemli farklılığı ortak bir 
biçem kaygısı taşınmaması, eserlerin üretilmesi sırasında estetik kaygılardan uzak 
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durulması ve kuralsızlığın hâkim kılınmasının yanı sıra tüm sanatçıların temel 
kaygısının biçemden ziyade, bir tavır veya duruş sergilemek olmasıdır. Dönemin 
ve dönemden önceki sanat akımları içerisinde çok az veya hiç kadın sanatçı 
isminin yer almamasına karşın, Dada hareketi içerisinde kadın sanatçıların gerek 
plastik sanatlarda, gerek tiyatro, gerekse şiirde eserleriyle önemli rol oynadıkları 
ve “Dada Akımı”na özgü aykırı duruşları ve sıra dışı eserleri ile akımın şekillenip 
yayılmasında büyük katkıda bulundukları düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dada Akımı, Dadaizm, Dadaist Kadın Sanatçılar 
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WOMEN ARTISTS AND THEIR HANDIWORKS  
BASED ON DADAISM MOVEMENT

Dadaism movement started during the First World War, with its cultural 
and artistic differences it became the most affective movement in art history. 
By standing against the barbarism during the World War, erotism and artistic 
output of the era, with the thought of rejecting the ordinary regularity and by 
breaking the rules of not only the examination of art but also the patterns of 
the classical handiworks and artists; the art was made a current issue to draw 
attention on the repulsiveness, mess and awfulness of the values of the middle 
class. The artists, with the influence of emotional depression and psychological 
chaos felt in that century with fear and war, tried to rebel for a more beauti-
ful and free world with their outstanding thoughts and works. In addition to 
the artists like Hans (Jean) Arp, Marcel Duchamp, Richard Huelsenbeck, Kurt 
Schwitters, Max Ernst, Andre Breton, Francis Picabia, Tristan Tzero; the woman 
artists like Hannah Höch with her photo montage, Susanne Duchamp with her 
symbolical items, Beatrice Wood with her ceramics, Sophie Taeuber-Arp with her 
humanistic ideas, produced handiworks devoted to ”Dada Movement”. In this 
research, it is aimed to determine woman artists’ handiworks and the similarities 
of the technique, material and expression style that they used in the concept 
of “Dada Movement” based on physical and ideational changes on classical art 
and handiworks in 1900s after the First World War. The research is a model of 
scanning. With the aim of describing the situation was commented according 
to the collected information. According to the results of the research, the most 
important differences of the Dada Movement from previous art movements are 
its not having style anxiety, standing away from the esthetics anxiety during its 
production and its being ruleless as well as apart from style artists’ manner and 
posture. Although there were almost no woman names during this movement 
or before, it is thought that woman artists played an important role concer-
ning plastic art, theatre, poetry in Dada Movement and with their outstanding 
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handiworks and posture special to “Dada Movement” they contributed to this 
movement’s taking shape and spread. 

Keywords: Dada Movement, Dadaism, Dadaist Woman Artists 
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SOSYAL MEDYADA ŞİDDET SARMALI VE HOMOFİLİ ETKİLEŞİMİ

 
Mustafa AYDEMİR

Sosyal medya kişilerin kendilerini yeniden konumlandırdıkları bir mecra olarak 
şiddet kavramını sosyal paylaşım ağlarında dönüşüme uğratmaktadır. Şiddet, 
elektronik ortamda kişisel ya da gruplara ait hesaplar yoluyla yeniden üretilmekte 
ve yaygınlaştırılmaktadır. Şiddet üretiminde belirleyici faktörler arasında siyasal 
iletişim de gelmektedir. Sosyal nitelikli paylaşımlar, kimi zaman amacı dışında 
kullanılabilmektedir. Söylemler, bazen siyasal söylem biçimine dönüşerek ideolojik 
temelde şiddeti evrimleştirmektedir. Sanal medya, kullanıcılarının katılımıyla şiddet 
unsurunun geçirgenliğini de hızla artırmaktadır. Medyanın gündemi yaratma ve 
yönetme işleviyle ideolojik yönden görüşlerin benzerliğini yansıtan homofili etkisi 
şiddetin giderek taklitçi bir biçime bürünmesinde ve yasal hale gelmesinde itici 
rolü üstlenmektedir. Şiddetin sembolleştirilmesi belli grupların düşüncelerinde ya 
da eylemlerinde stereotipleştirmeye zemin hazırlayabilmektedir. Şiddetin üreti-
minde medya ve onu yöneten kişilerin yönlendirici etkisi nedeniyle kanaatler 
değişmekte iletişim ekseni şiddet ekseni şeklinde yorumlanabilmektedir. Sosyal 
paylaşım ağları bu yönüyle demokratik hak ve ifade özgürlüğü gibi evrensel 
değerlerin niteliğini kaybettiği bir alana doğru yönelmektedir. Yöntem olarak 
içerik analizinin seçildiği çalışmanın evrenini sosyal paylaşım ağları, örneklemini 
ise facebook ve twitter oluşturmaktadır. Bu kapsamda söz konusu internet siteleri 
üzerinden şiddetin sanal medyada üretiminde etkili olan homofili algısının etki 
düzeyi incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İdeoloji, Siyasal İletişim, Twitter, Homofili, Stereotip 
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SPIRAL OF VIOLENCE AND HOMOPHILY  
INTERACTION IN SOCIAL MEDIA

Social media are re-positioning themselves in their social networks have 
transformed the concept of violence as a medium. Violence in electronic form, 
through the personal accounts of the groups or re-manufactured and scaled 
up. Are determining factors in the production of violence in political communi-
cation. Shares having a social character, and sometimes can be used for other 
purposes. Rhetoric, and sometimes turned into an ideological form of political 
discourse is basically encourages violence. Virtual media is also rapidly increases 
the permeability of violence, with the participation of its users. Ways of crea-
ting and managing the ideological function of the media agenda, the similarity 
of views reflects the impact of homophile format copycat violence taking on 
an increasingly assuming the role of driving in making and legal. Thoughts or 
acts of violence, stereotyping of certain groups symbolizing predisposing factor. 
Violence in the media and it manages the production of convictions due to the 
influence of people changing the router axis axis of communication be interp-
reted as violent. This aspect of social networks, the quality of democratic rights 
and universal values such as freedom of expression, turning towards an area of 
lost. Selected from the population of the study of social networks as a method 
of content analysis, and samples are on facebook and twitter. In this context, 
the virtual media violence through the websites of the homophile effective in 
producing the perception of the level of impact are examined. 

Keywords: Ideology, Political Communication, Twitter, Homophily, Stere-
otype 
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TÜRK SİNEMASINDA TECAVÜZ OLGUSU:  
BARDA FİLMİ ÖRNEĞİYLE

 
Nesrin KULA

Geçmişten günümüze sinemanın toplumsal yapı ile önemli bir ilişkisi bu-
lunmaktadır. Kimi zaman toplumsal yapı sinemadaki temsilleri, kimi zaman ise 
sinemada yaratığı karakterler ile toplumsal yapı içindeki kültürel ve ideolojik 
pratikleri etkilemektedir. Sinema filmleri üretildikleri döneme ait toplumsal tem-
silleri yansıttıkları için, toplumsal cinsiyet ilişkilerini etkilemede önemli bir rol 
taşımaktadır. Bu bağlamda kadının sinemadaki temsilinin incelenmesi, toplumsal 
yapı içindeki konumunun ortaya konması açısından önem taşımaktadır. Kadın 
konusuna oldukça fazla yer veren Türk Sineması, kadına karşı iyi niyetli bakış 
sergilediğini savunsa da, aslında kadının ikincil konumunu ve cinsel meta olduğu 
imajını sürekli pekiştirmektedir. Kadın için toplumda yalnızlık başına yaşamak 
mümkün görünmemektedir, özgürlük ciddi bedel istemektedir. Eğitimli olması ve 
ekonomik bağımsızlığı olması önem taşımamaktadır, çünkü bir erkeğin koruması 
altında olmayan kadını tehlikeler beklemektedir. Kadına yönelik taciz ve tecavüz 
görüntüleri, kadın eşittir cinsellik görüşünü pekiştirmektedir. Tecavüz görüntülerinde 
kadın vücudu göğüsler, bacaklar, dudaklar, gözler vb. parçalanarak verilmekte 
ve kadının arzu nesnesi haline gelmesine hizmet etmektedir. Böylelikle tecavüz 
doğallaştırılmakta ve meşrulaştırılmaktadır. Çalışmanın amacını, Türk Sinemasın-
da (köy, kent, gecekondu filmleri ve arabesk filmler) tecavüz olgusuna çok sık 
rastlanmasının nedenlerini araştırmak oluşturmaktadır. Çalışmada Türk Sinema 
Tarihindeki tecavüz olgusuna değinildikten sonra, Serdar Akar’ın yönettiği Barda 
(2007) filmi sosyolojik, ideolojik ve feminist eleştiri yöntemleriyle çözümlenecektir. 
Filmde, arkadaşlarının barında eğlenirlerken, uyuşturucunun etkisi altında beş kişi 
tarafından rehin alınan bir grup gencin öyküsü anlatılmaktadır. Egzozcu, çırak, 
seyyar köfteci gibi mesleklere sahip olan bu beş kişinin, alt sınıfa ait olmanın, 
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merkezden dışlanmanın tüm acısını, gençlerden çıkardığı; onlara sabaha kadar 
işkence ve tecavüz ettiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Kadın, Tecavüz, Feminizm, Film 
Eleştirisi 
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THE FACT OF RAPE IN TURKİSH CİNEMA:  
THE SAMPLE OF BARDA FİLM

There has been a significant relationship between the cinema and the social 
structure from the past to today. Sometimes cinematic representations effect 
on the social structure and sometimes through the characters created in the 
movies, cinema affects the cultural and ideological practices. Since reflecting 
the social representations belong to the period they are created, cinema has 
an important role in influencing gender relations. In this context, examining 
the representation of women in cinema is important in order to address the 
position of women in the social structure. There are so many films about the 
issue of women in the Turkish Cinema, which one can claim that there has been 
a naïve perspective on women, however the fact that it continuously fortifies 
the image of sexual commodity and the woman’s secondary position. Since 
freedom requires serious consideration, living alone in the society does not seem 
to be possible for women. It is not important to being educated and to having 
economic independence, if the woman is not under the protection of a man, 
it means danger for her. Images of abuse and rape against women, reinforces 
the view of the women that femininity is the sexuality. The rape images of 
female body expresses in a fragmented style as the breasts, legs, lips, eyes, 
and so on, and in turn serves to make the woman body an object of desire. 
Thus, rape becomes more naturalized and legitimized. Purpose of this study is 
to investigate question that why the fact of rape is most commonly encountered 
phenomenon in Turkish Cinema (village, city, slum and arabesque movies). In 
this study, after touching description of the fact of rape in the Turkish Cinema 
History, it will be analysed the film Barda (2007), directed by Serdar Akar, thro-
ugh the methods of sociological, ideological, and feminist critique. The plot of 
the film tells a story of a group of young people taken hostage by five people 
who are under the influence of drugs, while they are enjoying in their friends 
bar. In the film it is explicitly seen that these five people with occupations such 
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as selling meatball mobile, repairing exhaust, apprentices, take the revanche 
of belonging to the lower class and exclusion from the centre requited from 
young people through making torture and rape till the morning. 

Keywords: Turkish Cinema, Women, Rape, Feminism, Film Criticism 
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SANATTA KADINA ŞİDDET VE BİR AKTİVİST GRUP ÖRNEĞİ:  
GUERILLA GIRLS

 
Nagehan YILDIZ,  

Elif KARAASLAN

Neden hiç büyük kadın sanatçı olmadığı sorusu yakın tarihe kadar görmez-
den gelinmiş bir sorudur. Gerçekten de sanat tarihi kitaplarına ve müze kolek-
siyonlarına bakıldığında geçmişte neredeyse hiç kadın sanatçının bulunmadığı, 
kadınların tarihte önemli kabul edilebilecek sanat eserleri üretemediği düşüncesi 
akla gelmektedir. Sanatçı ve sanatsal deha kavramının cinsiyetçi durumu yüz-
yılları aşan ve politikacısından, edebiyatçısına büyük düşün insanlarını da teslim 
almış bir inanış olmuştur (Diderot, Rousseau, Kant). Bu inanışa göre; sanatın 
vazgeçilmez metası konumundaki kadınlar güçlü bir kavrayıştan ve dehadan 
yoksundurlar. Toplumdan topluma farklılıklar göstermekle birlikte kadınlar uzun 
yıllar kendilerini saran bu geleneksel zinciri kıramamışlardır. Sanatın, hayattaki 
yerini kutsallaştıran sanat geleneğine meydan okuyan karşı sanat tavrı ve mo-
dern sanatın sunduğu özgürlükçü sanat ortamında kendine yer bulan feminist 
hareketler, sanatın sexist hiyerarşisine karşı, eşit haklar ve fırsatlar için mücadele 
etmişlerdir. Şurası açık ki, sanat uygulamaları ve üzerine yürütülen tartışmalar 
her geçen gün hızla artmaktadır. Toplumlarda sanatın değeri ile kadının değeri 
arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır. Kapitalist üretim tarzının hakim 
olduğu içinde yaşadığımız yüzyıl, sanatın işleyişini de biçimlendirmektedir. Peki 
sanatın özgürleşmesi adına çıkılan bu yolda, değişim değeri üzerine kurulu, po-
pülerlik ömrü kısaldıkça ilginçlik şiddeti artan spekülatif sanat pratiklerinin bugün 
geldiği noktada kadının durumu nedir? Kadının sanatın içindeki yerine dikkatleri 
çekmek amacıyla 1985’te Amerika’da kurulmuş olan Guerrilla Girls grubu da 
yaptıkları işlerle diğer aktivist gruplar içerisinde öne çıkanlardan biri olmuştur. 
Kadın sanatçılara koleksiyonlarda ve sergilerinde yer vermeyen modern sanat 
müzelerini eleştirmek adına kurulan grup bugün artık en basit kadın haklarının 
bile teslim edilmediği ülkeleri gündemine almıştır. Bu araştırmada, feminist sa-
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nat hareketleri açısından ‘kadın sanatçılar’ ve ‘meta olarak kadın’ kavramlarının 
Guerrilla Girls örneğiyle irdelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelin-
dedir. Araştırma konusu ile ilgili kitaplar, tezler, makaleler, sempozyum bildirileri 
incelenmiş, elde edilen bilgiler yorumlanmıştır. Araştırma sonunda; kadın algısı ve 
kadın sanatçıların sanat pratiğindeki yeri değerlendirilmiş, sanatla ilgili yayınlarda 
ve müze koleksiyonlarında kadın sanatçı sayısının az olduğu; sanatsal yaratıcılık 
ve sanatsal deha kavramının tarih boyunca erkeklere özgü bir yetenek olarak 
kabul edildiği yönünde değerlendirmelerin aktarılmasına yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Feminist Sanat, Kadın Sanatçılar, Guerilla Girls 



247

VIOLENCE AGAINST WOMEN IN ART AND A SAMPLE OF ACTIVIST 
GROUP: GUERILLA GIRLS

The question of why there are no great women artists is a question that 
ignored until recently. Indeed, looking at the history of art books and museum 
collections, it is tought that there is almost no woman artists in the past and 
women can not produce works of art that called important. The sexist status of 
artist and the artistic genius concepts, has been a belief which has influenced 
the great intellectuals like politician, writers for many centuries. According to 
this belief; women who are indispensable art metastasis are lack of a strong 
conception and genius. While it is ranging between the societies, women co-
uld not break the traditional chain surrounding them for many years. Feminist 
movements, and its opposes attitude which defy its enshrined tradition of art, 
have been fighting for equal rights and opportunities against sexist hierarchy of 
art. It is clear that the discussion of art applications are rapidly increasing with 
each passing day. There is a proportional relationship between the value of art 
and woman. Century we live in which is dominated by the capitalist mode of 
production, also shapes the functioning of art. So, started out in the name of 
liberation of art, what is the status of women, at the point of speculative art 
practices that based on change value today? In order to draw attention to the 
woman’s place in the art, Guerrilla Girls group, which was established in 1985 
in America is one of the notable group than others with their action. Guerrilla 
group, established in order to criticize the modern art museums that don’t care 
about woman artists in their collections and exhibitions, revive the countries 
which don’t fulfill even the simplest women’s rights. In this study, it’s aimed to 
evaluate ‘women artists’ and ‘women as a commodity’ concepts with sample of 
Guerrilla Girls, in terms of the feminist art movement. The research is a model 
of scanning. It’s examined relevant boks, theses, articles, symposium papers 
and the information obtained is interpreted. At the end of the research, it’s 
evaluated woman perception and place of women artists in art practice, there 



248

are few women artists in publications about art and museum collections and 
the concept of artistic creativity and artistic genius is considered to be a talent 
just for men throughout history. 

Keywords: Feminist Art, Women Artists, Guerilla Girls 
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KADIN FİLMLERİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET-KADIN ŞİDDETİ 
KARŞITLIKLARI

 
İzlem Ali KANLI

Türkiye’de özellikle kadına yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri ve bu rollerin 
sinemadaki temsilleri arasında sorunsal bir ilişkisellik bulunmaktadır. Bu araştır-
manın amacı hem gündelik yaşamdan, dolayısıyla toplumdan izler taşıyan, hem 
de aynı zamanda onu değiştirip dönüştürme işlevi gütmesi beklenen bir kitle 
iletişim aracı olan sinema üzerinden bu sorunsal ilişkiselliği sorgulamaktır. Sine-
masal temsil alanı kadın bağlamında politik bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde 
ortaya çıkan sonuçlar genelde kadının ataerkil sistem altında ezildiği, sözsel ve 
fiziksel şiddete maruz kaldığı şekliyle temsil edildiği, dolayısıyla kadının ikinci cins 
konumuna itildiği yönündedir. Bu araştırmanın temel hedefi bu bağlamda 1980’ li 
yıllardan günümüze hem toplumsal alanda kadına dair hem de sinemada kadına 
dair yapılan filmlerde ne gibi değişimler yaşandığını ele alıp değerlendirmektir. 
Kadının sinemasal temsilleriyle ilgili olarak Hitchcock kadına işkence ediniz ‘tor-
ture the women’ demektedir. Feminist film kuramcısı Millett, patriarkinin diğer 
totaliter ideolojilerde olduğu gibi güce dayalı olduğunu vurgulamaktadır. (Millett, 
1970) Metz sinemayı zihinsel bir araç (mental machinery) olarak nitelendirirken 
kadını geleneksel temsillerle konumlandırdığından ötürü eleştirmiştir. (Metz,1971)
Unutulmaması gereken nokta geleneksel temsillerin kadınlar üzerindeki olumsuz 
etkisini sinemaya yansıtmadan farkındalık yaratılamayacağıdır ve dolayısıyla 
kadın temsillerilyle ilgili önemli bir noktanın da bu sıkıntların sinema aracılığıyla 
dile getirilmesi ve sinemanin kadın sorunlarını irdeleyen ve sorgulayan politik 
bir ifade aracı olarak kullanabilmesidir. Smelik’in de vurguladığı üzere kadınlara 
yönelik şiddetin eleştirel bir analizden geçirilmesinin eril toplumdaki kadın düş-
manlığının kaynaklarına ulaşmamızı sağlayacağı ortadadır. (Smelik,1998) Bu 
bağlamda Türkiye’de kadın hareketi ile ivme kazanmış kadın sorunsalını işleyen 
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kadına dair filmler 1980’ler itibarıyle ele alınıp söylem ve içerik analizi yöntem-
leriyle incelenmiş olup Türkiye’de kadının konumu tarihsel çerçeve bağlamında 
değerlendirilmiş ve sinema-toplum etkileşimi çerçevesinde değerlendirilmiştir. 
Kuramsal bağlamdaki tartışma kültürel çalışmalar ve feminist film teorileri ele 
alınarak ve özellikle Anneke Smelik,Laura Mulvey, Linda Williams, Theresa de 
Lauretis, Mary Anne Doane, Gönül Dönmez Colin ve Deniz Kandiyoti’nin kuramsal 
çalışmaları ekseninde temellendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın, Şiddet, Sinema, Temsil 
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VIOLENCE TOWARDS WOMEN AND WOMEN’S VIOLENCE  
DISCHOTOMY IN WOMEN’S FILMS

There exist a problematic relationship gender roles assigned to women 
and representation of women in cinema. The main focus of this research is to 
examine this problematic through cinema which itself both assumes the role to 
reflect this gender dichotomy from daily life as well as has the potential role to 
transform it as a medium of mass media. As we examine the representation of 
women though political lenses in cinema, women is construed as “oppressed” 
and “the person who is subject to physical and emotional violence” within the 
hegemonic heteronormative patriarchal system. Therefore, women are presen-
ted as the “inferior gender” or “secondary to men”. The main objective of this 
research is to examine both changing circumstances of women from a historical 
perspective and also the women films aftermath of 1980s until this day in order 
to explicate what sort of social changes and transformations have unravelled. 
In conjunction with the representation of women in cinema Hitchcock defines 
how cinema frames women with his phrase “torture the women” which also 
clearly and precisely defines how popular cinema often presents and represents 
women. Feminist cinema scholar Millet( 1970) asserts that the patriarchy as 
with all totalitarian ideologies relies on hegemonic power. Metz( 1971) on the 
other hand criticises cinema and defines it as a “ mental machinery” which 
defines women within traditional gender roles. One must remember that such 
representations and traditional roles in cinema will not engender awareness 
hence one fundamental detail is that cinema can be utilised as a vehicle which 
examines and questions gender roles for women therefore problems of rep-
resentations of women are primal significance. As Smelik points, scrutinising 
violence against women through the premises of cinema would enable us to 
unleash the causes and reach main parameters of such violence. In this respect, 
Turkish women’s changing social circumstances are analysed from a historical 
background perspective and women films which manifests dilemmas for women 



252

in Turkey following the onset of feminist movement post-1980 is analysed using 
discourse and content analysis. This discussion is also supported by underlying 
theories of cultural studies and feminist film focusing mainly on the work of 
Anne Smelik, Laura Mulvey, Linda Williams, Theresa de Laurentis, Mary Anne 
Doane, Gönül Dönmez Colin and Deniz Kandiyoti. 

Keywords: Gender, Women, Violence, Cinema, Representation 
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EĞLENCE ENDÜSTRİSİNDE KADINA ŞİDDET:  
MÜZİK SANATÇISI BERGEN ÖRNEĞİ

 
Mihalis KUYUCU

Bu bildirinin amacı sanat ve eğlence endüstrisinde kadına şiddet olgusuna 
müzik yorumcusu Bergen örneğinden hareket edilerek vurgu yapmaktır. Kadın, 
sanat dünyasında icra ettiği sanattan çok cinsiyetleri ile değerlendirilmekte ve 
metalaştırılmaktadır. Bir sanat dalı olarak müzik endüstrisinde sahne alan ve 
üretimde bulunan bayan sanatçılar kariyerleri boyunca farklı sebeplerden kay-
naklanan tacizlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu tacizler bazen bayan sanatçı-
nın hayatlarına dahi mal olabilmektedir. Cinsellikle özdeştirilen müzik dünyası, 
sanatını icra etmek isteyen kadının cinsel kimliğinden dolayı bazen iç, bazen 
de dış dinamikler tarafından tacize uğramasına neden olmaktadır. Bazı durum-
larda endüstri içinden gelen bir taciz, bazı durumlarda ise sanatçının kendi iç 
çevresinden gelen bir taciz onun mesleğini icra etmesine engel olabilmektedir. 
Bu araştırmada 1982 yılında ilk plağını yayınlanan Bergen adlı solistin müzik 
endüstrisine giriş yaptıktan sonra eşinden yaşadığı şiddet incelenecektir. Bergen 
önce eşi tarafından kendisine atılan kezzap ile bir gözünü kaybetmiş, daha son-
ra ise kariyerinin zirvesinde olduğu bir dönemde eşi tarafından kurşunlanarak 
öldürülmüştür.1989 yılında eşi tarafından öldürülen yorumcu 2010 yılında modacı 
Özgür Masur tarafından İstanbul Moda Haftası kapsamında yapılan bir defilede 
“kadına şiddetin simgesi” oldu. Araştırmanın ilk bölümünde “Kadın ve şiddet” 
konusu ile ilgili kavramsal araştırma yapılacaktır. İkinci bölümde ise müzik sa-
natçısı Bergen’in müzik kariyeri boyunca eşi tarafından kendisine yapılan şiddet 
araştırılacak ve sanatçının yaşadığı bu şiddetin geleneksel basında nasıl işlendiği 
ile ilgili haber taraması yapılacaktır. Bu kapsamda eşi tarafında yüzüne kezzap 
atılan Bergen’in ilk saldırıya uğradığı 31 Ekim 1982 ile 30 Kasım 1982 tarihleri 
arası ile sanatçının eşi tarafından öldürüldüğü 14 Ağustos 1989 ile 14 Eylül 
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1989 tarihleri arasında yayınlanan gazete haberleri taranacaktır. Haber taraması 
Hürriyet, Milliyet, Sabah, Tercüman ve Güneş gazetelerinde yapılacaktır. Haber 
taraması sonucunda yapılacak söylem analizi sonucunda geleneksel medya olarak 
adlandırılan yazılı basında “kadına şiddet” konusunun nasıl işlendiği incelenecek 
ve günümüzle kıyaslanacaktır 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Endüstrisi, Müzik ve Kadın, Medya ve 
Kadına Şiddet 
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VIOLENCE TO WOMEN IN ENTERTAINMENT INDUSTRY:  
SAMPLE OF MUSICAL ARTIST BERGEN 

The aim of this proclamation is that working up from the musical annotator, 
Bergen, to emphasize the phenomenon of the violence to woman in art and 
leisure industry. Women evaluated and commodified with their gender more 
than the art which they perform in art world. As a branch of art the lady artists 
who take the stage in music industry and make production, has subjected to 
molestation which happens because of the different reasons during their career. 
Even this molestations can cost the lady singer’s life. World of art which identi-
fied with sexuality, it causes to be harassed by sometimes internal sometimes 
external dynamics due to the gender identity of woman who wants to perform 
her art. In some situations the harass which comes from the inside of industry, 
also in some situations the harass which comes from the inside of the artist’s 
environment can hinder to perform her art. In this survey, it is going to analysis 
the soloist whose name is Bergen that the violence which she exposed to her 
husband after she entered the music industry and who produced her first disk 
in 1982. First Bergen lost her eyes because of the nitric acid that her husband 
throw to her and then she is killed by her husband when she was in the peak 
of her career. A singer who killed by her husband in 1989, she has been a 
symbol of “the violence to woman” in fashion show which made by stylist Ozgur 
Masur in the extent of Istanbul fashion week. The first part of the survey, it 
is going to do cognitive research about the violence and woman subjects. In 
second part the violent which Bergen objected to her husband during her music 
career is going to research. And it is going to do news scanning about how 
the traditional media processed the violent that she subjected to her husband. 
Within this scope, the newspaper news will scan which published in between 
August of 14, 1989 and September of 14, 1989 when she killed by her hus-
band and the date between October of 31, 1982 and November of 31, 1982 
when she attacked by her husband at first time. News scanning is going to do 
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in newspaper of Hurriyet, Milliyet, Sabah, Tercuman and Gunes. As a result of 
discourse analysis which is made in the wake of the news scanning how the 
violence to woman subject processed will be analyzed in printed media named 
as traditional media and compare with modern-day. 

Keywords: Music, Musical Industry, Music and Woman, Media and Vio-
lence to Woman 
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ŞİDDETİ SERGİLEMEK: HABERTÜRK ve  
FATİH ALTAYLI ÖRNEĞİ 

 
Yurdagül BEZİRGAN ARAR

Habertürk Gazetesi, 06 Ekim 2011 tarihli sürmanşet haberinde “Kadına 
şiddette son nokta” başlığıyla kocasından şiddet gören ve sırtından bıçakla-
narak öldürülen Şefika Etik’in fotoğrafını kullandı. Fotoğraf oldukça çarpıcıydı; 
yarı çıplak haldeki kadının sırtında bıçakla uzandığı anı gösteriyordu ve olaya 
ilişkin şiddetin en ağır biçimini sergiliyordu. Bu fotoğrafın gazetede kullanılması 
hem diğer gazeteciler hem de okurlar tarafından tepkiyle karşılandı. Kimilerine 
göre bunun nedeni gazetenin rayting kaygısıydı ve etik bir ihlaldi; kimilerine 
göre de şiddeti yeniden üretiyor, kadın haklarını yerle bir ediyordu. Fotoğrafı 
yayınlama kararı alan Fatih Altaylı eleştiri oklarının hedefinde yer aldı ve ertesi 
günkü yazısında, kararını ve nedenlerini savundu. Bu bildiride, söz konusu örnek 
olaydan yola çıkarak medyatik sergilemenin nesnesine dönüşen kadına şiddet 
olgusu incelenecektir. Şiddetin sergilenmesine ilişkin etik boyut ise, okur tepkileri 
ve meslek içi çatışmaya dönüşen diğer gazetecilerin yorumları analiz edilerek 
değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Medya, Şefika Etik, Habertürk, Fatih 
Altaylı 
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DISPLAYING THE VOILENCE: THE CASE OF HABERTURK  
NEWSPAPER AND FATIH ALTAYLI 

Haberturk Newspaper, printed the photograph of Sefika Etik adding to the 
news headed “The end point of voilence to women”, who exposed to violence 
and killed stabbing in the back by her husband, in 06 October 2011. The pho-
tograph was rather striking; woman was bare to the waist, there was a knife 
in her back and she was lying on the floor. This photograph displayed the most 
severe form of event-related voilence. Other journalists and readers reacted 
because of printing this photograph in the newspaper. Acording to some, it 
shows the rating concern of newspaper and it was an ethical issue; accordig 
to the others the voilence was reproduced by this photograph and it was ra-
zed to the rights of women. Fatih Altaylı was a target of criticizm who printed 
the photograph in the newspaper and he argued his decision and its causes 
in own column the day after. In this paper, will be examined the phenomenon 
of voilence against women turned into an object of mediatic display taking of 
from this case. Ethical dimension related displaying violence will be evaluated 
analysing the reactions of readers and the comments of the other journalists. 

Keywords: Woman, Voilence, Medya, Şefika Etik, Haberturk, Fatih Altaylı 
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CİNSİYETÇİ SÖYLEM ve MEDYA

 
Alev ASLAN

Kadına yönelik şiddet denildiğinde akla ilk gelen, ölümle ya da yaralamayla 
sonuçlanan fiziksel şiddetin ya da tecavüz fiilinin dışında, psikolojik ya da eko-
nomik şiddette olduğu gibi fiziksel olmayan ve genellikle göz ardı edilen şiddet 
türleri arasında cinsiyetçi söylem de yer alır. Timisi’nin, kadını toplumda ikincil 
ve aşağı durumda gösteren tutum, davranış ve etkinliklerle bunları yeniden 
üretmek için kurumsal ve ideolojik kaynakların kullanılması biçiminde tanımladığı 
cinsiyetçiliğe (Timisi’den akt. Dursun, 2008: 65) ek olarak Dursun, cinsiyetçi 
söylemi “toplumsal cinsiyeti, yani toplumda kadınlık ve erkeklik durumunu, insan 
yaşamının toplum ve kültürden önce gelen sabit bir özelliği olarak tanımlayan; 
bu sabitlemeyi de kadını erkek karşısında doğuştan gelen bir zayıflık, güçsüzlük, 
duygusallık, mantıksızlık, aşırılık vb. olumsuz şeylerle özelliklendirilerek yapılan bir 
söylem” biçimi olarak açıklar(Dursun, 2008: 65-66). Medya ise tüm bu eşitsiz ve 
cinsiyetçi yapılanmanın tekrar dolaşıma sokulduğu, toplumdaki güç ilişkilerinin 
yansıtıldığı, yeniden üretildiği ya da değiştirildiği bir alan olarak karşımıza çıkar. 
Bu nedenle medya kadına dair bakış açısını kadın perspektifinden kurgulamada 
önemli bir zemin oluşturur (Gencel-Bek, Binark, 2000:1). Çalışmanın temel amacı, 
cinsiyetçi söylemin medyadaki yansımalarını sergileyerek, medyanın ataerkil rejimi 
güçlendirmedeki rolünü göstermek, hangi söylemleri dolaşıma sokarak bunu 
yapmakta olduğunu ortaya koymak ve konu hakkındaki duyarlılığın artmasına 
katkı sağlamaktır. Medyanın cinsiyetçi tavrının, daha seçkin beğenilere sahip 
izleyicilere seslenmek iddiasıyla konumlanan, kanal ya da programlar tarafından 
da sürdürülmesi oldukça ironik gözükmektedir. Bu anlamda örneklem olarak 
haber kanallarında yayınlanan tarih programları ele alınmış, HaberTürk kanalında 
yayınlanmakta olan Tarihin Arka Odası ve SkyTürk 360’da yayınlanan Karakutu 
programları; 9 Ekim- 9 Kasım 2013 tarihleri boyunca takip edilerek, Van Dijk’ın 
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söylem analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde daha seçkin 
beğenilere hitap ettiği iddiasını taşıyan dolayısı ile toplumsal cinsiyet konusunda 
çok daha duyarlı davranması beklenen programlarda dahi, var olan ataerkil anlam 
rejimini sürdürecek bir dil kullanımının devam ettirildiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyetçi, Söylem, Medya, Cinsiyetçilik 
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SEXIST DISCOURSE and MEDIA

 While talking about violence against women,the first thougt is the physical 
violence with the result of dead or hurt,or abuse on the other hand sexist disco-
urse is among the disregarded violence like psychological violence or economic 
violence and disregarded types. Timisi sees sexism as attitudes,behaviours and 
activities that regard women and like secondary class citizens on the other hand 
a way of institutional and ideological use of resources in order to reproduce 
them (Timisi, 2008:65) In addition to this Dursun sees sexist discourse ‘social 
gender’ ie.the status of men and women in society a fixed property of human 
life preceding from culture and society. She defines this property as a part of 
women’s expression of their innate weakness,sensuality,irrationality,extremism 
and these kinds of negative emotions they treat against men (Dursun, 2008: 
65-66) The media is seen as a re-manufactured or modified area against all 
of this uneven and gender structure, re-circulated, reflected power relations 
in society. Therefore; the media crates an important space from the perspec-
tive of women in our construction of the the perspective of society (Gencel-
Bek,Binark,200:1) The main purpose of the study is demonstrating reflections 
of sexist discourse in the media and thus proving the strengthening role of the 
media in the patriarchal regime,to demonstrate that to do so which discourses 
of putting into circulation.and to contribute to an increase in the sensitivity of 
the subject. Sexist attitude of the media goes on by channels or programmes 
which claim to address the audience with a more distinguished tastes,seems 
to be quite ironic. In this sense, as a sample history programs are discussed 
published on news channels. History programs that Tarihin Arka Odası published 
on HaberTürk and Karakutu programs published on SkyTürk 360, were followed 
for 9 October to 9 November 2013. Van Dijk’s discourse analysis method was 
used. As a result of the investigation,programmes which claims to publish the 
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more exclusive audience even continue the use of a language belonging to 
patriarchal regime. 

Keywords: Sexist Discourse, Media, Sexism 
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MEMET BAYDUR OYUNLARINDA, KADIN GÖZÜYLE ERKEK  
DÜNYASI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN DİLİ.

 
Handan BAYINDIR TUNA

Memet Baydur ilginç ve üretken tiyatro yazarlığı serüveninde, her zaman 
durum üzerine kurulu ve Türkiye\’nin sosyolojik panaromasında değişik ve farklı 
mahallerden ve toplumsal durumlardan baktığı oyunlarında , kadını ön planda 
tutan bir yaklaşım içinde olmuştur.Çoğu zaman erkeklerin dünyasında kadının 
konumunu ve erkek dünyasını, çoğu zaman dilsel ama zaman zaman da ey-
leme geçen şiddetini, dobralığı ve farklı duruşları ile gözlemleyen ve tepkisini 
gösteren kadın karakterlerin bakış açısıyla tartışmış, kimi zaman da kadınların 
dünyasında gezinmiş, fakat kadın dünyasına yerleşmiş ve kadınların duruşunu 
belirlemiş erkek dünyasını ve şiddetini, bunu onaylayan kadınların dünyasında 
anlatmıştır.Memet Baydur ‘un hemen hemen tüm oyunlarında üzerinde sıklıkla 
durduğu ana noktalardan biri de Kadının ve Erkeğin kimliklerini sorgulayarak 
ve oyun içinde karakterlere(Cinsel Kimliklerini) kendilerini sorgulatarak toplum 
içindeki uygarlık ölçeğinin düzeyi ve düzeysizliği , davranış biçimlerinin, dilsel ve 
eylemsel şiddetin, kişiler üzerinde yarattığı tahribatın altını itina ile çizerek farklı 
bir uslup oluşturur. Yapmacık davranış biçimlerini, karakterlerin toplum düzeni 
içindeki fütursuzca ve cahilliklerinin davranış biçimine dönüştüğü görgüsüzlük, 
ilişkilerdeki kabalığın ve zevksizliğin ironik dilini Kadın ve Erkek dünyasına dengeli 
bir biçimde serpiştirir. Cinsler arasındaki varoluş eksenini erkeğin gözünden kadın 
,Kadının gözünden Erkek dünyası olarak dillendirirken aslında karşıtlıkmış gibi 
görünen benzeşikliğin sarmal (helezonik ) dilini ustalıkla ve eleştirel gözle yan-
sıtır. Geçmişlerine dayalı anılara sahip olan karakterler geleceklerini sorgularken 
an\’ların birikimi olan anılar, onları üzer, hüzünlendirir. Fakat Memet Baydur bu 
durumları anıların içine odaklamaz ,aksine yeni ve fantastik durumlar oluşturarak 
toplumdaki kadın ve erkek kurallarını bozguna uğratarak Birey\’in Dramatik ya-
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pısındaki oynaklığının ,değişkenliğinin ,bozulmuşluğunun, sıradanlığının,hoyratça 
davranışının, basmakalıp tavırlarının, çirkin ve bir o kadar da yaşanması gere-
ken durumları mercek altına alır. Sinemasal dili güçlü olan Mehmet Baydur bu 
sanatın güzel olan yönünü, Tiyatro sanatı ile bütünleştirir. Memet Baydur\’un 
oyunlarını kronolojik olarak sıralayacak olursak; \’ Limon 1982\’- \’Gün Gece /
Oyun Ölüm\’ 1982- \’Yalnızlığın Oyuncakları\’1984- \’Kadın İstasyonu\’1987- 
\’Cumhuriyet Kızı\’1988- \’Kuşluk Zamanı\’1988 -\’Yangın Yerinde Orkideler\’1989 
-\’Maskeli Süvari\’1990 -\’Kamyon\’1990 -\’Viladimir Komarov\’1990-Düdüklüde 
KıymalıBamya\’1991 -\’MenekşeKorsanları\’1991 -\’Aşk\’1991- \’SevgiAyakları\’1992 
-\’YeşilPapağanLimited\’1992 -\’Doğum\’1992 -\’Tensing\’1993 -\’Genel Anlamda 
Öpüşme\’1993 -\’Çin Kelebeği\’1994 - \’Kutu Kutu\’1994- \’Elma Hırsızları\’1996- 
\’Güne Bakan Cam Kırıkları\’1996- \’Lozan\’1990 dır. Örneğin; Memet Baydur, 
\’Düdüklüde Kıymalı Bamya \’ adlı oyununda ev kadınlarının erkeğe bağımlı 
hayatlarının, onları nasıl duyarsızlaştırdığı üzerinde durmuştur. Kimi zaman da 
,örneğin \’Limon \’ oyununda olduğu gibi,erkeklerin dünyasında erkek dilinin 
şiddetiyle kırılmış kadınların, kaçamayıp cama çarpışlarını dile getirmiştir.’Yalnızlığın 
Oyuncakları’nda ise, doksanlı yaşlarda iki erkek ve bir kadından oluşan oyunun 
yapısı yaşamlarını birbirlerini kemirerek, birbirlerini yiyerek tüketmiş karakterlerin 
birbirlerine kendilerini nasıl ispatlamaya çalıştıkları üzerinedir. Yaşam ile ölüm 
arasındaki o ince çizginin hatlarını cinsler arası bağlamda hınzırca ve ironik bir 
dille örer.İlişkinin bunca zamandır biriken öfkesini ,öfkeler ve kıskançlıklar üze-
rine dokunan doğasında, kadın ve erkek toplumunun dramatik yapısını ustalıkla 
anlatır. ‘Aşk’ adlı oyunda ise, eşinin kendini sürekli aldatması sonucu bu durumu 
kabullenen bir yazar olan Filiz’in kocasının , yeni sevgilisi olan Elena ile birlikte 
tepki vermeyi öğrenen ve öğreten bir mekanizma ile başkalaştığı süreci kadın 
ve erkek dili içinde sorgulatır. ‘Sevgi Ayakları’ adlı oyununda ise kısaca değinmek 
gerekirse, biri kocasından boşanmış diğeri ise kocasını yitirmiş iki kadın duygusunu 
ve iki ayrı kadın durumunu bir potada birleştirerek toplumun ‘ ötekileştirdiği’ ‘ 
Öteki kıldığı’ ‘DUL’ yapıştırmasının kullanıldığı, toplumsal anlayışsızlığı ve kabalığı 
sergileyerek mutluluğa ulaşabilme savaşımını veren kadınların dilini anlatır .’Kuşluk 
Zamanı’ oyununda ise Ayşe ve Lili karakterleri erkek egemen dünyasının oluştur-
duğu yaygın dilin ve bu dilden türetilen eylemi benimsemek zorunda bırakılan 
hoşgörülü kadınların portresini çizmeye çalışır. Hoşgörü, bir kültüre ait davranış 
biçimin göstergesel ifadesidir.Tıpkı kabalığın ve hoyratlığın bir kültüre aidiyeti gibi. 
Memet Baydur tüm oyunlarında kendi iç dinamiklerini koruyarak şimdiye kadar 
tartışılmayan tiyatro disiplinine bambaşka bir boyut getirirken, modern-modern 
ötesi, alaturka-alafranga, uygarlık ve yobabazlık çizgilerini diğer Türk Tiyatrosu 
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oyun yazarlarından farklı olarak ele almış ve tiyatro disiplinine farklı disiplinleri 
de katarak, eklektik bir sunum gibi görünen tiyatro anlayışını multidisipliner 
kılmıştır. Bu yaklaşımla müzik-tiyatro-sinema-resim, tüm sanatların içinde kay-
bolan ve kendini bulamayan dramatik- ironik durumların nasıl ve hangi mantıkla 
bireyler yarattığı üzerine engin bilgilerini okuyucusu ve seyircisiyle paylaşmaktan 
kaçınmamıştır. İnsan ilişkilerindeki bozuklukların, kopuklukların ,özelliklede cinsler 
arası kopuklukların bir tahlili olan Memet Bardur oyunları, dilin erkek ve kadın 
gözü ile ele alınışındaki gerçeklik ve hakikat arasındaki o ince çizgide kalmış 
insan davranışlarının ,sanatın tüm anlatım araçları ve kullanım alanlarındaki 
toplumsal kodlamanın davranış biçimi üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Sonuş 
olarak, Memet Baydur, olaydan çok duruma ve ilişkilere yönelik oyunlarında; ya 
durumların ortasında kalmış kadın kahramanın (duruşunun) tepkileriyle ya erkek 
dünyasında kırılmış kadınlarıyla, ya da erkek dünyasını ve şiddetini kanıksamış 
kadınların dünyaları ile Türk toplumunda cinsler arası ilişkilerin şiddeti içinde 
barındıran ve çoğu zaman da eyleme sokan bir görünümünü hep vurgulaya 
gelmiş bir yazar olarak, kadına şiddeti,tiyatroda en çarpıcı biçimde işleyen türk 
yazarıdır denilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Memet Baydur ve Oyunları 
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THE WORLD OF MEN THROUGH THE EYES OF WOMEN AND THE 
LANGUAGE OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE PLAYS OF  

MEMET BAYDUR 

During his fascinating, prolific career as a playwright Memet Baydur always 
foregrounded women in his plays, which were always based on a particular 
situation as viewed from the perspective of various different neighborhoods and 
social situations spanning the sociological panorama of Turkey. He generally de-
bated the world of men and the position of women in it; men’s violence towards 
women, which was usually verbal but occasionally became physical as well, as 
observed from the perspective of female characters who, being outspoken and 
outside typical norms, react in kind; at times Baydur also explored the world 
of women, but it was in the world of women who approved of the world of 
men and men’s violence, which both served to shape women’s position and 
which had become an integral part of the women’s world, that he addressed 
the world of men and men’s violence. One of the primary points that Memet 
Baydur dwells upon in nearly all of his plays is the level, whether elevated or 
debased, of civilization in society, which he addresses by questioning male 
and female identities and having the characters in the play question themsel-
ves (their sexual identities) as well; Baydur creates an entirely new style by 
carefully underscoring the destruction wrought upon people by their behavior 
and by verbal and physical violence. He intersperses in equal measure into the 
world of women and the world of men affected/fake behavior, vulgarity as a 
form of behavior arising out of characters’ ignorance, characters’ indifference 
within the social order, and the ironic language of rudeness and tastelessness 
in relationships. When giving voice to the axis of existence between the sexes, 
viewing women through the eyes of men and the world of men through the 
eyes of women, Baydur expertly and with a critical eye reflects the spiral (helical) 
language of a similarity which actually appears to be oppositional. For those 
characters who possess memories of the past, when questioning their futures, 
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that accumulation of memories saddens them, makes them melancholy. But 
Memet Baydur does not focus such situations within the memories themsel-
ves; instead, he comes up with new, fantastic situations and, by completely 
upsetting social rules for men and women, he analyzes the volatility, variability, 
degeneration, ordinariness, loutish behavior, and stereotypical attitude inherent 
to certain situations which, while repulsive, simply must be lived out. Mehmet 
Baydur, who possessed a powerful cinematic language, was able to combine 
this with the art of theater. A chronological list of Memet Baydur’s plays is as 
follows: Limon (1982), Gün Gece /Oyun Ölüm (1982) Yalnızlığın Oyuncakları 
(1984), Kadın İstasyonu (1987), Cumhuriyet Kızı (1988), Kuşluk Zamanı (1988), 
Yangın Yerinde Orkideler (1989), Maskeli Süvari (1990), Kamyon (1990), Viladimir 
Komarov (1990), Düdüklüde Kıymalı Bamya (1991), Menekşe Korsanları (1991), 
Aşk (1991), Sevgi Ayakları (1992), Yeşil Papağan Limited (1992), Doğum (1992), 
Tensing (1993), Genel Anlamda Öpüşme (1993), Çin Kelebeği (1994), Kutu 
Kutu (1994), Elma Hırsızları (1996), Güne Bakan Cam Kırıkları (1996), Lozan 
(1990). For example, in his play Düdüklüde Kıymalı Bamya, he dwells on how 
housewives’ dependency upon men desensitizes their lives. At times, as in the 
example of Limon, he tells the story of women wounded by the violence of 
men’s language in men’s world, and how, unable to escape that violence, they 
crash into glass. Yalnızlığın Oyuncakları meanwhile, is about how two men and 
one woman, all in their nineties, who spent their entire lives eating away at one 
another, still try to prove themselves to one another. It weaves, malevolently 
and using an ironic language, the thin line between life and death, within the 
context of the divide between the sexes. He masterfully conveys the dramatic 
structure of the society of men and women, its nature based upon rage and 
jealousy, and the rage of relationships as it accumulates over the years. In his 
play Aşk, he questions the process whereby, via a mechanism which is learned 
and taught, Filiz, a writer who who, after constantly being cheated on by her 
husband comes to accept this situation, begins to react negatively with the 
arrival of her husband’s new lover Elena. As for Sevgi Ayakları, in it he tells of 
the language of women, one widowed, the other divorced, as they struggle 
to arrive at happiness; he combines the feelings of the two women and their 
two different situations to reveal society’s rudeness and lack of understanding, 
and show how society turns certain people into ‘the other’, affixing labels to 
them. In Kuşluk Zamanı Baydur seeks via the characters Ayşe and Lili to paint 
a portrait of tolerant women who have no choice but to resort to the common 
language generated by the patriarchal world and the actions resulting from this 
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language. Tolerance is a semiotic expression of a form of behavior specific to 
a culture. Just as rudeness and coarseness too belong to a culture. In all of 
his plays Memet Baydur, while maintaining the internal dynamics of each play, 
brings a whole new dimension to the discipline of theater which has remained 
heretofore unaddressed; he approached the divide between modern and post-
modern, alaturka and alafranga, civizilation and barbarity, differently from other 
Turkish playwrights and by combining other disciplines with the discipline of 
theater, rendered his own approach to theater—which would appear to be an 
eclectic presentation—multidisciplinary. In implementing this approach, he did 
not neglect to share with readers and spectators his vast knowledge of how 
and according to what logic dramatic-ironic situations which become lost in all 
kinds of art (music, theater, cinema, painting), unable to recover themselves, 
create individuals. Mehmet Baydur’s plays are an analysis of defectiveness and 
disconnectedness in human relationships, and the effects of human behavior, 
stuck on the thin line between truth and reality in the treatment of language 
from the male and the female perspective, employ all means of narration offered 
by the arts and the social coding in the areas of their usage. In conclusion, 
in his plays, which focus on situations and relationships rather than events, 
Memet Baydur, as a writer who has invariably emphasized violence between 
the sexes in Turkish society, via the reactions (stances) of female protagonists 
caught between situations, women broken by the world of men, or women 
who have ceased to question the world of men and men’s violence, may be 
deemed the Turkish writer who has addressed violence against women in the 
most striking way. 

Keywords: Violence Against Women The Plays of Memet BAYDUR 
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SİYASETTE CİNSİYETÇİ ÖĞELER 

 
Dilay GÜVENÇ

Toplum içinde birçok farklı yapı bulunduran bir bütündür. Toplumdaki din, 
dil, ırk, cinsiyet, etnik yapı gibi farklı unsurlar toplumsal yaşantımızı, algılarımızı, 
geleneklerimizi, kültürümüzü şekillendirmektedir. İktidar ise bu yapıların denge-
leyicisi konumundadır. İktidar kaynak ve güce sahipliğinden elde etkiyi yetkiyi 
“öteki” ler arasında denge kurmakta kullanmalıdır.Tarih boyunca iktidarın eril 
bir yapısı vardır çünkü iktidar güç sahibi olandır ve uzantısında bilgi ve söylem 
üretme yetkisine sahip olmaktadır.Kadınların doğuştan sahip olduğu söylenen 
veya sosyalizasyonla kurulan tüm özellikleri erkek iktidar tarafından oluşturul-
maktadır ki diğer bir taraftan ise iktidarın söylemleri üzerinde toplumsal gücün 
etkisi de küçümsenmemelidir. Siyasal katılım çağdaş, özgürlükçü ve demokratik 
rejimlerin vazgeçilmez koşuludur ve aynı zamanda diğer özgürlüklerinde kulla-
nımını sağlamaktadır. Bu durumdan hareketle bireylerin siyasete katılımının ilk 
şartı eşit olma ve kendi özgür iradeleri ile karar alarak yönetime katılmalarıdır. 
Kadınların erkeklere eşit siyasi ve sosyal hakları elde etme süreci 20. yüzyılın 
başlarında yoğunlaşmıştır. Kadının hayatın her alanında yer alabilmesi için birçok 
hukuki düzenleme getirilmiş ise de görülmektedir ki verilen haklar ile amaçlanan 
sonuçlar elde edilememiştir. Bu hakların kullanımı sırasında toplumun değerleri 
tarafından gerçekleştirilen baskı nedeniyle kadının haklarını kullanabileceği bir alan 
yaratılamamakta ve bu durum söylem ile eylem arasındaki temel farklılaşmanın 
önünü açmaktadır ve toplumsal hayattaki bu eril tahakkümü kırmak kadın için 
oldukça ciddi bir çabayı gerektirmektedir. bir çok alanda olduğu gibi siyasette 
cinsiyetçi roller içermekte ve toplumsal yapı ile iktidar bugün bile kadınları siyasetin 
aktif kurucusu olarak değil pasif taşıyıcısı olarak konumlandırmaktadır. Kadınların 
siyasette eşit temsili sorunu, siyaseti kaynak dağıtım süreçlerini etkileyen eylemler 
bütünü olarak tanımlandığımızda kaynaklara kimlerin sahip olacağı ve kaynakların 
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hangi gruplar arasında ne ölçüde paylaştırılacağı kararlarının yani siyaset, siyasal 
kurum ve eylemlere kimlerin karar vereceği sorunudur. Çünkü siyasette yani 
kamusal ve siyasal karar verme mekanizmalarında yer almak kararlar üzerinde 
söz sahibi olmak anlamına gelmekte ve hayatımıza yön vermektedir. Kadının 
karar verme mekanizmalarında yer alması ya da alamaması kararlar hakkın-
da söz sahibi olmanın ötesinde hâlihazırda toplumda var olan güç ilişkilerinin 
pekiştirilmesi ya da değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Kadının toplumsal ve 
ekonomik konumlandırılmasının ve hatta aleyhine tanımlanmış güç ilişkilerinin 
değiştirilmesinin yolu ise siyasetten geçmektedir. Demokrasinin gerçekleştirilmesi, 
halkın sorunlarının belirlenmesi, çözüm alternatiflerinin üretilmesi ve uygulamaya 
konulması ile yakından ilintilidir. Kadının siyasi kararlarda yeterli katılımının sağla-
namaması durumunda ise, erkekler kadınlar için karar almakta, politika üretmekte 
ve elbette bunlar karar vericilerin özelliklerine, içinde bulundukları koşullara, sahip 
oldukları konuma ve bakış açısına göre şekillenmektedir. Bu durumda ise kadınlar 
olarak erkeklerden bizim yerimize ve adımıza daha da önemlisi bizi anlayarak ve 
hissederek aynı bakış açısı ile politika üretmelerini istemek durumunda kalıyoruz 
ancak ne yazık ki görüldüğü gibi mümkün olamıyor. Anayasanın 10. maddesi 
“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve 
benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ifadesiyle konuyu 
düzenlerken hatta pozitif ayrımcılık ilkesi ile bunu desteklemektedir. Ancak bu 
hukuki düzenleme ve haklara karşılık rakamlara bakacak olursak; hükümetteki 
26 bakandan 1’i, 2bin924 belediye başkanının 26’sı, 34bin210 muhtardan 65’i, 
81 valinin 1’i, 103 rektörden 5’i, 185 büyükelçiden 21’i kadın iken 26 müsteşar 
arasında ve Yargıtay, Sayıştay başkanlıklarında kadın yok. Yine DİSK, Türk-İŞ, 
HAK-İŞ, KAMU-SEN, MEMUR-SEN,TOBB,MÜSİAD,TZOB(Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği),TESK yönetim kurullarında hiç kadın yok. Çünkü erkeklerin ve ataerkil 
toplumsal yapının siyaseti yani güç kaynaklarını karar mekanizmalarını kadınlara 
bırakmamak için kadının edilgen, duygusal, desteğe muhtaç, siyasi konularda 
yetersiz ve bilgisiz, siyasal çatışmalarda etkin olamayan, siyasete ilgisiz gibi 
oldukça anlamlı (!) gerekçeleri var ve bu da yaşamda hukuki olarak var olan 
haklarımızın toplumsal yaşama dönüşememesi sonucunu getiriyor ve kadının 
yerini toplumsal bilinç belirliyor. Kadını özel alana hapsediyor ve kamusal alana 
çıkışına izin vermiyor yani Türkiye’de ayrımcılık toplumsal hayatta yaşanıyor. 
Kadınlar siyasi partilerde genellikle siyasetin öznesi değil, nesnesi konumunda 
yer almakta yani siyasi alanda siyaseti üreten değil üretime destek yapılar 
içerisinde kendilerine yer bulabilmektedir. ha keza siyasette özne konumunda 
yer almayı başarabilen “erkek (adam) gibi kadınlar” ise kadın vekil, bakan,... 
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gibi sıfatlandırılarak cinsiyet vurgusu öne çıkarılarak konu edilmektedir. eğer 
kendilerine bir görev verilecekse bu görev sıklıkla kadın toplumsal cinsiyet ba-
kış açısıyla belirlenen geleneksel rollerine yakın olmaktadır. (Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, ...) oysaki kadınların siyasette yer almaları tam da kadınlıkları nedeniyle 
önemli ve gereklidir çünkü iktidarın toplumun yarısının sorunlarını görebilmesi, 
anlayabilmesi, değerlendirebilmesi ve çözüm üretimi ancak kadının iktidarda 
yer alabilmesi ile mümkün olacaktır. kadının siyasete giriş ve siyasette yaşadığı 
sorunları ve dolayısyla maruz kaldığı şiddeti incelemek amacı taşıyan bu çalışma 
herhangi bir partiye (partilere eşit mesafe dikkate alınarak ve hangi partiye üye 
olduğu ve yakınlığı dikkate alınmayarak) mensup kadınlarla görüşme yöntemi 
kullanılarak gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Siyaset, Kadın, Cinsiyet, Ayrımcılık, Şiddet 
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(ITEMS SEXIST POLITICS)

Containing many different structures in the community a whole. Society, 
religion, language, race, gender, ethnicity, social lives, such as the different 
elements, perceptions, traditions, culture shaping. The ruling is stabilizing these 
structures. The impact of power from the source and ownership of the power 
authority “other” s use in establishing a balance between. Because it has a mas-
culine power structure of the ruling power throughout history, and the extension 
of the owner is entitled to produce knowledge and discourse. Women are born 
with all the features that are said to be established or sosyalizasyonla men of 
power created by the discourses of power on the other hand, the impact of 
social power should not be underestimated. Contemporary political participati-
on, freedom and other freedoms of democratic regimes, and also provides the 
use of an essential condition. This is the first requirement to be equal to the 
situation of the individual’s participation in politics and decision-taking with their 
free will take up a government. The process of obtaining equal political and 
social rights of women to men 20 concentrated in the beginning of the century. 
Many legal regulation of women to take part in all aspects of life brought by the 
rights granted to that seen in the intended results have been achieved. During 
the use of these rights, the rights of women in society, values, carried out by 
the use of pressure, and this is an area yaratılamamakta basic differentiation 
between discourse and action, and social life, paves the way for women to 
break the domination of the male requires a pretty serious effort. As with many 
areas of politics and social structure and gender roles include the founder of 
the ruling is not active in politics even today women has positioned itself as a 
passive carrier. The problem of equal representation of women in politics, as a 
set of policy actions that affect resource allocation processes tanımlandığımızda 
who will have the resources and the extent to which groups of resources that 
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is shared decisions in politics, political institutions and actions that will decide 
who’s the problem. Because the politics that take place in public and political 
decision-making means to have a say on decisions and gives direction to our 
lives. Women take part in decision-making, or are unable to take decisions 
having a say about the consolidation of power relations that exist in society 
beyond the already means or replacing. The positioning of women in social 
and economic relations, and even changing the way power is defined against 
the pass politics. The realization of democracy, to determine the problems of 
the people, and the introduction of alternative solutions is closely related to the 
production. Women’s participation in political decisions is satisfied enough men 
to women in decision making, policy decision-makers to produce these features 
and, of course, in the circumstances, shaped by their position and point of view. 
In this case, as women, men, more importantly, on our behalf and behalf of us 
want to generate understanding and feeling obliged to apply the same policy 
perspective, but unfortunately it is not possible as shown. 10 of the Constitution 
Article “Everyone, language, race, color, sex, political opinion, philosophical belief, 
religion, sect and equal before the law without any discrimination.” supports this 
statement with the principle of positive discrimination, or even edit the topic. 
If we look at the figures for ncak the laws and rights, the government of 26 
ministers, 1, 26 2bin924 of the mayor, the village headman 34bin210 65, 81 
of the governor 1, 103 rectors, 5, 185, while 21 women ambassadors to 26 
undersecretaries and the Supreme Court, the Court does chaired the women. 
Again, DISC, TURK-İŞ, HAK-IS, PUBLIC-SEN-SEN OFFICER, TOBB, MÜSIAD, 
TZOB (Turkey Union of Chambers of Agriculture), TESK has no women on the 
boards. Because men and women in decision-making processes of the patriarchal 
social structure, politics, power supplies, so the woman’s passive avoidance, 
emotional, support needy, poor and ignorant of political issues, political conflicts 
can not be effective, as uninterested in politics, a highly significant (!), and that 
the reasons for the legal life rights are an existing place of women in social 
life and social consciousness brings dönüşememesi determine the outcome. 
Women in the public sphere and the private sphere traps that do not allow the 
emergence of social life in Turkey is experiencing discrimination. political parties 
are not usually the subject of women in politics, the object that is located in 
the political arena can find a place for themselves in politics is not producing 
production support structures. also been able to take part in politics in the 
subject “man (man) women as” the female deputy, minister, ... The emphasis 
is highlighted topics such as gender sıfatlandırılarak. If this task is to be given a 
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task that they are often close to the traditional roles of women are determined 
from a gender perspective. (Chairman of Committee on Equal Opportunities for 
Men and Women, Family and Social Policy Ministry, the Ministry of Education, 
...) whereas the femininity of women in politics is important and necessary to 
obtain the full power of the society because they can see half of the problems, 
understand, evaluate, and solution generation in power, but the woman will be 
able to take part in. Introduction to the problems of women in politics and the 
politics of this study that seeks to examine the severity of exposure and the-
refore a party to any (equal to the distance of the parties, taking into account 
and considering the proximity which is a member of the party were ignored) 
carried out on the basis of interviews with women members. 

Keywords: Politics, Women, Gender, Discrimination, Violence 
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NAMUS CİNAYETİNİN ÖTESİNDE, MODERN TÜRKİYE’DE KADIN 
CİNAYETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

 
İhsan ÇETİN

Bu bildiri Türkiye’de son yıllarda gündemin üst sıralarını işgal eden kadın 
cinayetlerini gelenek, din ve etnisite kavramları bağlamında analiz etmeyi ve 
sosyal değişmeyle birlikte Türkiye’deki kadın cinayetlerinin ne şekilde kavram-
sallaştırılabileceğine ilişkin bir tartışma ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bildiri 
benzer vakaların yaşandığı diğer toplumlarda karşılaştırmalar yaparak, Türkiye’de 
ve dünyanın birçok ülkesinde işlenen namus cinayetleri üzerine kavramsal 
ve karşılaştırmalı bir analiz yapmaktadır. Bildiride namus cinayetlerine uluslar 
arası bir perspektiften yaklaşılarak, bu gibi cinayetlerin yalnızca Türkiye veya 
Müslüman ülkelere özgü bir olgu olmadığı, bu gibi vakaların farklı din ve etnik 
kimliğe sahip diğer uluslarda da yaşandığı ortaya koyulmaktadır. Bu bağlamda 
bildiri Türkiye’de işlenen kadın cinayetlerinin, töre ve namus kavramları içinde 
değerlendirmenin ötesine geçmeyi savlamakta, bunun için bu gibi vakaların son 
birkaç yılda Türkiye’de meydana gelen sosyal ve ekonomik değişimlerle birlikte 
kadının yeni statüsüyle birlikte incelenmesi gerektiğini öne sürmektedir. Türkiye’de 
kadının artan işgücüne katılım oranı, bununla birlikte kadının kamusal alanda 
daha görünür hale gelmesi, kadın araştırma merkezlerindeki artış ve faaliyetleri 
gibi etkenler kadına yeni bir statü sağlamış, bu da ona gelenek dışında konum-
landırılabilecek bir rol kazandırmıştır. Modernleşen kadının özne olma talebi, 
onu gelenekselliğin birçok kurumuyla birlikte yaşatıldığı sosyal yapıyla çatışmalı 
hale getirmektedir. Bu anlamda, kadın cinayetleri kapsayıcı bir özelliğe sahip 
kimlik ve ideolojileri sürdüren veya yeniden inşa eden toplumlarda, gelenek ile 
modernliğin çatışması bağlamında anlaşılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Cinayetleri, Namus Cinayetleri, Gelenek, Mo-
dernleşme, Sosyal Değişme 
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BEYOND HONOR KILLING, AN EXAMITAION OF FEMICIDE  
IN MODERN TURKEY

This paper aims to examine the murder of women (femicide) in Turkey 
through the triple lens of tradition, religion and ethnicity and raises a new 
argument for conceptualizing femicide in Turkey in tandem with recent social 
change. It analyzes honor killing on both a national and international level, 
examining Turkey alongside other countries that experience the same prob-
lem. In drawing on the term of honor killing from an international perspective, 
this article shows that such murders are unique neither to Turkey nor Muslim 
countries, but can and do occur in other nations of varying religious or ethnic 
identities. This paper thus asserts that analysis of femicide in Turkey should 
go far beyond the context of honor killing and argues that such examination 
must consider new social and economic changes as well as the new stature 
of women in modern Turkish society. The combination of women’s increased 
participation in the work force, enhanced visibility of women in public space, and 
growing number of institutions and organizations promoting the advancement 
of women has changed the social standing of women in Turkey. In seeking 
new role(s) in society and demanding personal agency, modern women find 
themselves at odds with a social structure that still upholds many traditional 
ideas and institutions. Thus, femicide can be interpreted as emerging from the 
conflict between tradition and modernity in societies struggling to maintain or 
re-establish overarching identities and ideologies. 

Keywords: Femicide, Honor Killing, Tradition, Modernity, Social Change 



277

NORMALLEŞTİRMENİN YENİ BİR TÜRÜ: ŞİDDETTE SEÇİCİLİK

 
Sibel AKYILDIZ

Bu bildiride; mevcut yasaların etkin önlemede yetersiz kaldığı kadına yönelik 
şiddetin artmasıyla, toplumda şiddeti normalleştirmenin de aynı oranda hız ka-
zanmasının irdelenmesi ve bununla birlikte ortaya çıkan şiddette seçicilik terimi 
ortaya konmaya çalışılmıştır. Şiddetin normalleştirilmesi ve meşrulaştırılmasının 
yeni bir türü olan şiddette seçicilik, şiddetin bütününün yerine bir kısmının açığa 
çıkarılması, diğer kısmın ise önemsiz yada daha az önemli addedilmesi anlamına 
gelir. Oysa şiddet bütünlüklüdür; kime,nasıl,nereden geldiğine bakılmaksızın aynı 
tepki ile yaklaşılmalıdır. Kadına yönelik şiddet Türkiye’nin halen en önemli soru-
nudur. Şiddet, herhangi bir dil,din,ırk,statü ayırımı olmaksızın yüzünü gösterir; 
duygusal,fiziksel, ekonomik ve cinsel olarak ayrılır. Peki, şiddet ve türleri arasında 
alt-üst ilişkisi, önemli-önemsiz vurgusu yapılması mümkün ve realist olabilir mi? 
Peki, şiddette seçicilik yapılabilir mi? Şiddette seçicilik; görünür şiddeti meşru-
laştırma çabası ya da şiddeti pasifize etmenin yeni bir türüdür. Bildiri, örneklerle 
‘şiddet’ olgusunun toplumda oluşturduğu algı farklılığının altı çizilmeye çalışılmıştır. 
Verilen 3 farklı örnekte, toplumun farklı kesimlerinden kendi konumlarında söz 
sahibi kişilerin ‘şiddet’e, özellikle de ‘kadına yönelik şiddet’e bakış ve algılayışı 
sosyolojik açıdan ele alınmaya çalışılmıştır. Örneklemelerde görsel, yazılı ve sosyal 
medyadan, kaynak kitaplar , bildiriler ve gözlemlerden yararlanılmıştır. Bu veri-
ler doğrultusunda aşağıda ki saptamalar yapılmıştır; Kadına şiddette ve kadın 
cinayetlerinde yasaların uygulanışında ki aksaklıkların bir sonucu olarak; erkek 
egemen zihniyetin iyi hal, haksız tahrik ve kadını iffetsiz göstererek uygulanan 
indirimlerden güç alarak arkasına saklanması, kadının toplumda ki statüsünü 
itibarsızlaştırmaktadır. Sonucun da, şiddeti öven söylemlerin en üst merciler 
tarafından dile getirilmesi şiddeti arttırdığı gibi, şiddeti yeren bir otoritenin de 
toplumda şiddet karşıtı yaklaşımlar doğuracağı ve caydırıcılık oluşturacağı so-
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nucuna varılmaya çalışılmıştır çünkü “Kase temiz değil ise, içine koyduğun her 
şey ekşir”(Horace, aktaran Montaigne 2006: 118). 

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Şiddette Seçicilik, Şiddeti 
Normalleştirme 
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A NEW TYPE OF NORMALIZING: SELECTIVITY IN VIOLENCE 

In this paper, increasing violence against women in which the existing 
laws are insufficient in effective preventing, the accelaration of normalization 
of the violence in society has been questioned and by this, the term of selec-
tivity in violence has been examined. The meaning of selectivity in violence 
which is a new type normalization and legitimization of violence exposes the 
whole part rather than reveal and name the remaining part unimportant or 
less important than it is. However, violence is integrated; violence should be 
approached with the same reaction regardless of where,how and from who 
it come from. Violence against women is still the most important problem in 
Turkey. Violence can shows his face in any language, religion, race, status, 
without any distinction and it is seperated as emotional, physical, sexual and 
economic. So, could it be possible and realistic to make seperation between 
violence and types of violence as important-unimportant, lower or upper? So, 
could selectivity in violence made? Selectivity in violence; appears in an effort 
to legitimize it and it is the new type of pacifying the violence. In this paper, 
examples of violence in the society created by the phenomenon of differences 
in perception has been drawn. In three different cases, different sections of 
people in the society who have a say in their positions has been tried to discuss 
the violence and in particular violence against women as sociological perspective 
and perception. As sampling, the visual, written and social media, reference 
books, declarations and observations were used.With the light of these data, 
below observations were made; as a result of wrong implementation of the 
laws in violence against women and femicide, male-dominated mentality take 
strenght and hide behind the good conduct abatement , unfair diductions and 
implemantation of abatement as showing women as lewd, make womens’ statue 
in the society disesteem. In conclusion, as the violent discours addressed by 
the highest authorities increase violence and criticized violence by the authority 
will create non-violent approaches has been tried to arrive at the conclusion 
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because “if the bowl is not clear, whatever you put in will sour”( Horace,cited 
from Montaigne 2006:118). 

Keywords: Violence Against Women, Selectivity In Violence, Normalizing 
Violence 
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VAN İLİNDE EVLİ KADINLARIN ŞİDDETE MARUZ KALMA  
DURUMLARI VE ŞİDDETE İLİŞKİN ALGILARI

 
Oğuz POLAT,  

Sabahat ÖLÇER,  
Begüm KOCAMAZ

Giriş:Kadınlar hayatın her alanında şiddete maruz kalmaktadırlar. Özellikle 
son yıllarda yapılan çalışmalar ve medyada yer alan haberler, kadınların görece 
daha çok ev-içi şiddete maruz kaldıklarına işaret etmektedir. Kadınların şiddete 
maruz kalma durumları ve şiddete ilişkin algıları, sosyo-demografik özelliklerine 
göre değişir. Ayrıca ev-içinde aile bireyleriyle olan etkileşimleri, yaşadıkları şid-
detin boyutuna ve şiddeti algılama düzeylerine ilişkin ipuçları verir. Bu çalışma, 
Van kent merkezinde ikamet eden evli kadınların eşleriyle olan etkileşimleri 
sonucunda şiddeti nasıl algıladıklarını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma, örneklemin Van kent merkezinde ikamet eden farklı sosyo-ekonomik 
özelliklere sahip evli kadınları kapsaması açısından önemlidir. Yöntem: Araştırma, 
farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip olan Van’ın 29 mahallesinde, rastlantısal 
olmayan amaca uygun örneklem yöntemiyle belirlenmiş olan 1000 kişiye anket 
uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın anketi üç farklı kısımdan oluşmak-
tadır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar (sayı, yüzde, ortalama, 
standart sapma) kullanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında; iki grup 
arasındaki farkı t-testi, ikiden fazla grup durumunda parametrelerin gruplararası 
karşılaştırmalarında Tek yönlü (Oneway) Anova testi ve farklılığa neden olan 
grubun tespitinde Scheffe testi kullanılmıştır. Ölçeğin geçerliliğini belirlemek üzere 
açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizleri uygulanmıştır. Elde edilen bulgular 
%95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Ayrıca, şiddet 
algısı ölçeğindeki maddelerin güvenirliğini hesaplamak için iç tutarlılık katsayısı 
olan “Cronbach Alpha” hesaplanmıştır. Ölçeğin genel güvenirliği alpha=0.907 
olarak çok yüksek bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliğinin ortaya koymak için 
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açıklayıcı (açımlayıcı) faktör analizi yöntemi uygulanmıştır. Faktör analizi sonu-
cunda değişkenler toplam açıklanan varyansı %52.983 olan 6 faktör altında 
toplanmıştır. Güvenirliğine ilişkin bulunan alpha ve açıklanan varyans değerine 
göre şiddet algısı ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu anlaşılmıştır. 
Bulgular ve Sonuç: Araştırmaya katılan kadınların büyük çoğunluğu 21-40 yaş 
aralığında olup en yüksek oran %18,4 ile 36-40 yaş grubundadır. Kadınların 
%38,8’i okur-yazar değilken, %29,8’i ilkokul mezunudur. Eğitim düzeyi yüksel-
dikçe, kadınlardaki eğitim düzeyi oranını düşmektedir. Kadınların hemen hemen 
tamamı ev kadınıdır (%95,7). Hanelerin aylık gelirlerinde yığılma %42,8 ile 500-
999 TL aralığında ve %18,2 ile 1000-1499 TL aralığındadır. Yapılan incelemeye 
göre araştırmaya katılan kadınların büyük çoğunluğu görücü usulüyle evlenmiştir 
(%73,8). Kadınların evlilik yaşlarına bakıldığında en yüksek oran %34 ile 18-20 
arasındadır. Daha sonra sırasıyla %21 ile 15 yaş ve altı, %20,9 ile 16-17 yaş-
ları, %13,6 ile 21-23 arası ve diğer yaş grupları gelmektedir. Ancak elde edilen 
bulgularda göze çarpan önemli bir husus, 18 yaş altı evliliklerin %41,9 ile çok 
yüksek olmasıdır. Ankete katılanların %75,9’u 20 yaş ve altında evlenmiştir. 18 
yaş altı yapılan evlilikler kendi içinde değerlendirildiğinde,109’unun 17 yaşında, 
100’ünün 16 yaşında, 126’sının 15 yaşında, 46’sının 14 yaşında, 31’inin 13 ya-
şında, 6’sının 12 yaşında ve 1’nin ise 11 yaşında olduğu görülmüştür. Kadınlarda 
evlenme yaşı alt sınırının 11 yaş olması oldukça ürkütücüdür. Dolayısıyla, Van’da 
erken yaşta evlilik olgusuna rastlandığı, evlilik stratejileri arasında görüldüğü 
ve bu evlilik stratejisinin toplumsal meşruluk kazandığı söylenebilir. Kadınların 
%48,5’inin bilgisine sahip olduğu bir kişiyle evlendiği ya da evlendirildiği ve 
eşleriyle yakın akrabalık durumları kendi içinde değerlendiğinde ise en yüksek 
oranı amcaoğlunun aldığı görülmüştür(% 45). Ankete katılan kadınların %81,3’ü 
(813) eşinden hiçbir şekilde şiddet görmediğini, %18,7’si (187) ise evliliğinin 
belirli bir döneminde şiddet gördüğünü belirtmiştir. Eşinden şiddet görenlerin 
%96,3’ü fiziksel şiddete maruz kaldığını ve eşin uyguladığı şiddetin ara sıra 
(%46,5) olduğunu belirtmiştir. Ayrıca kadınlar eşlerinin kendilerine %26,2 ile 
birkaç defa, %16,6 ile sık sık, %10,7 ile yalnızca bir kere şiddet uyguladığını 
belirtmişlerdir. Kadınlar eşlerinden gördükleri şiddetin %56,7 ile şiddetli dövme 
olduğunu ve eşlerinin şiddetine en çok kaynana, kayınpeder ya da eltiyle birlikte 
yaşadıkları dönemlerde yoğun bir şekilde maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Kadın-
ların %18,7’si (187) eşlerinden ve %1,6’sı (15) çocuklarından şiddet gördüğünü 
belirtmiştir. Ancak şiddet gören kadınların uğradıkları şiddeti ilgili herhangi bir 
kuruma müracaatları ise sadece %3,6 (7) ile sınırlı kalmıştır. Bu durum kadınların 
maruz kaldıkları şiddeti kabullendiklerini ya da kabullenmek zorunda kaldıklarını 
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göstermektedir. Araştırmaya katılan kadınların şiddet algılarının evlenme yaşına, 
eşle yakınlık derecesine, eğitim düzeyine ve eşinden şiddet görme/görmüş olma 
durumuna göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Araştırmaya katılan 
kadınların şiddet algısı ortalamalarının evlenme yaşı değişkenine göre anlamlı 
bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü var-
yans analizi (Anova) sonucunda, grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 
açıdan anlamlı bulunmuştur (F=11,554; p=0,000<0.05). Evlenme yaşı düşük 
olanların, evlenme yaşı kendilerinden daha yüksek olanlara oranla şiddeti daha 
yüksek düzeyde algıladıkları tespit edilmiştir. Ankete katılan kadınların şiddet 
algısının eşle yakınlık değişkenine göre analiz sonucunun anlamlı bir farklılık 
gösterdiği (F=9,231; p=0,000<0.05), eşle yakınlık derecesi arttıkça kadınların 
şiddeti daha yüksek düzeyde algıladıkları görülmüştür. Kadınların şiddet algısı-
nın eğitim durumu değişkenine göre analiz sonucunun da anlamlı bir farklılık 
gösterdiği (F=46,062; p=0,000<0.05), eğitim düzeyi düşük olanların eğitim 
düzeyi yüksek olanlara oranla şiddeti daha yüksek düzeyde algıladıkları tespit 
edilmiştir. Araştırmaya katılan kadınların şiddet algısı ortalamalarının eş şiddeti 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
yapılan t-testi sonucunda ise grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmuştur (t=4.275; p=0.000<0,05). Eşinden şiddet gören kadınların 
şiddet algısı (x=3,421), eşinden şiddet görmeyen kadınların şiddet algısından 
(x=3,211) yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak; dünyanın farklı sosyal, kültürel 
ve ekonomik özelliklere sahip her bölgesinde kadınlar şiddete maruz kalmakta-
dırlar. Kadınların maruz kaldıkları şiddeti gizlemeleri/gizliyor olmaları, ne kadar 
yoğunlukta yaşadıklarına dair bir bilgiye ulaşılmasını güçleştirmektedir. Ayrıca 
kadınların yalnız fiziksel şiddeti, şiddet olarak görmeleri/algılamaları nedeniyle 
de yapılan çalışmalarda diğer şiddet türlerine ilişkin bir bilgiye ulaşmak oldukça 
zor olmaktadır. Van’da yapılan bu çalışma da, kadınların şiddet algılarının yüksek 
olduğunu ve şiddet algılarının yüksek olmasında eğitim, evlenme yaşı (erken 
yaşta evlilik), evlilik şekli (görücü usulüyle evlenme) ve eşle yakınlık derecesi 
(yakın akraba ya da tanıdık) gibi sosyo-demografik özelliklerin belirleyici olduğunu 
göstermektedir. Kadınların, evliliklerinin herhangi bir döneminde şiddete maruz 
kalmış olmaları da bu algının yüksek çıkmasında etkili olmaktadır. Dolayısıyla, 
kadınların maruz kaldıkları şiddetin oranının azalmasında; toplumsal duyarlılığın 
yaratılması, insanların bu konuda bilinçlendirilmesi, uygun yasal düzenlemelerin 
yapılması ve bu yasaların uygulanabilirliğinin sağlanması etkili olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Algı, Kadının Şiddet Algısı 
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CONDITIONS OF EXPOSURE TO VIOLENCE AND PERCEPTIONS OF 
VIOLENCE OF MARRIED WOMEN IN PROVINCE OF VAN

Introduction: Women are exposed to violence in every sphere of life. Studies 
and articles in the media, especially in recent years, are indicated that women 
are more relatively exposure to domestic violence. Conditions of exposure to 
violence and perceptions of violence of women change according to socio-
demographic characteristics. Also interactions with family members in domestic 
give some clues relating to the extent of violence experienced and the level 
of the perceptions of violence. This study aims at examining to perceptions of 
violence as a result of married women their interactions with their spouses. 
Importance of the study arises from including married women of possessor 
different socio-economic characteristics residing in the center of Van. Method: 
Research was conducted on 1,000 people chosen from 29 district in Van having 
different socio-economic characteristics with suitable for the purpose and not 
random sampling method. The survey has been analyzed three part. Collected 
data analyzed by SPSS. Descriptive statistical method was used to evaluate the 
data. T-test was used to figure out differences between two groups. Anova test 
(Oneway) was used in comparing parameters in the condition that more than 
two groups exist. Scheffe test was used to find the group which causes the 
differences. Factor and reliability analysis were used to test validity of the scale. 
Confidence interval of findings was 95% and level of significance was 5%. In 
addition, in order to calculate the reliability of scale for perception of violence, 
“Cronbach Alpha” which is a coefficient of consistence was calculated. The relia-
bility of general scale was found as alpha=0,907 which is very high. To expose 
the reliability of structure of scale, explanatory factor analysis was used. As a 
result of the factor analysis, the variables are grouped under the six factors that 



285

has 52,983% total variance. According to the explained variance value and the 
reliability of alpha, it is understood that scale for perception of violence is valid 
and reliable. Findings and Conclusion: The majority of women are between the 
ages of 21-40 and the highest rate is the group of 36-40 with 18,4%. 38,8% 
of the women are illiterate, 29,8% graduated from primary school. As the level 
of the education increases, the level of education of women decreases. All of 
the women are almost housewife (95,7%). The accumulation of income for 
households are the range of 500-999TL with 42,8% and the range of 1000-
1499TL with 18,2%. According to research, majority of women were married in 
arranged marriage (73,8%). When looked at the age of marriage, the highest 
rate is among to 18-20 with 34%. Then it respectively comes from 15 years or 
under with 21%, ages 16-17 with 20,9%, ages 21-23 with 13,6% and other 
ages groups. In addition, an important issue obtained in the findings stand out 
that the under age of the 18 marriages are very high with the 41,9%. 75,9% 
of the respondents were married at 20 age or under. When marriages of under 
age of 18 were evaluated in theirself, it was observed 109 of 17 years old, 100 
of 16 years old, 126 of 15 years old, 46 of 14 years old, 31 of 13 years old, 6 
of 12 years old and one of 11 year old. The lower limit of the age of marriage 
for women being 11 is quite frightful. Thus, it can be said that encountered 
the phenomenon of early marriage in Van, is seen between the strategies 
of marriage and this strategy of marriage gained social legitimacy. 48,5%of 
women has been married (or has been forced to be married) with a person 
to have acquaintance. When the conditions of propinquity with their spouses 
were evaluated in theirself, it has been observed that the highest rate were the 
cousin’s (45%). 81,3% of participants (813) were indicated that they didn’t see 
in no circumstances violence to their husband, however, 18,7%of participants 
were exposed to violence in a given period of marriage. 96,3% of exposure to 
violence to their husband were indicated that had been subjected to physical 
violence and violence of partner against to spouses were occasional (46,5%). 
In addition, women were said that their husbands implemented violence to 
theirself sometimes with 26,2%, frequently with 16,6%, only once with 10,7%. 
56.7% of Women expresses that they were subjected to an intensive severity 
of the violence conducted by their husbands while living with mother-in-law, 
father-in-law or sister-in-law. 18.7% of women (187) stated that they were 
exposed to violence from their husbands and 1.6% of women (15) had stated 
that they were exposed to violence from children. However, the applications 
from any institution (7) of women suffering from the severity of violence has 
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been limited with only about 3.6%. These results show that women accept or 
have to accept the violence which they were exposed to. In the survey, whether 
the participants’ perceptions of violence shows a difference in terms of age of 
marriage of women, partner’s degree, level of education and spousal physical/
seasoned is examined. In the study, whether the average of the participants’ 
perception of violence shows a significant difference with respect to the average 
of marriage age has been examined. To this end, a one-way analysis of vari-
ance (ANOVA) has been performed and it shows that the difference between 
the three groups was statistically significant (F = 11.554, p = 0.000 <0.05). It 
is confirmed that those with a low age at marriage perceived violence with a 
higher severity than those with a high age at marriage. It is attested that the 
result of the analysis displays a considerable amount difference with respect 
to the perception of violence of the participants varying with the degree of 
propinquity: that is to say, as long as the degree of propinquity increases, it is 
observed that the degree of violence of the female participants rises at the same 
time (F=9,231; p=0,000<0.05). It is attested that the result of the analysis 
displays a considerable amount difference with respect to the perception of 
violence of the participants varying with the degree of level of education: that 
is to say, as long as the degree of level of education increases, it is observed 
that the degree of violence of the female participants rises at the same time 
(F=46,062; p=0,000<0.05). As a result of the t-test which was executed to 
determine whether the average of the participants’ perception of violence disp-
lays a significant difference or not, the difference between the average values 
of the groups is found significant statistically. It is found out that the degree 
of violence of the women who are exposed to violence is higher than that of 
the ones who steer clear of violence. In different social, cultural and economic 
characteristics of each region all over the world, women are exposed to vio-
lence. It is difficult to get information on how intensively women are exposed 
to violence due to women hide the violence they are subjected to. In addition, 
women see only physical violence as violence, therefore, it made fairly difficult 
to find out data about different types of violence in research. This research 
demonstrates that women’s perception of violence is high. Socio-demographic 
characters such as education, marriage age (early marriage), types of marriage 
(arranged marriage), the degree of affinity of partner (close relative or knew 
each other) are determine the degree of women’s perception of violence. To 
be exposed to violence in any step of marriage results in the high perception of 
violence. Therefore, in order to decrease the range of violence against women, 



287

arising the social sensibility about violence against women, the awareness of 
public, preparing appropriate law-code, checking the applicability of those low-
codes become inevitable. 

Keywords: Violence, Perception, Women’s Perceptions of Violence 
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MODERN SİLAHLI KUVVETLERDE KADIN: TOPLUMSAL CİNSİYET 
BÜTÜNLEŞMESİ PERSPEKTİFİNE GENEL BİR BAKIŞ

 
Berna EREN, Kemal ERZURUM, Pakize YİĞİT

Silahlı kuvvetlerde toplumsal cinsiyet bütünleşmesi, nispeten yeni, fakat 
özellikle yakın geçmişte ciddi skandalların meydana geldiği Amerika Birleşik 
Devletleri silahlı kuvvetlerinde tartışmalı bir konudur. Silahlı kuvvetlerdeki cinsel 
bütünleşme konusunda genellikle iki zıt görüş vardır. Bunlardan ilki feminist 
görüştür ki, erkek egemenliğinin hakim olduğu silahlı kuvvetlerde kadın rolleri-
nin artması gerekliliğini savunur. İkincisi ise toplumsal cinsiyet bütünleşmesinin 
silahlı kuvvetlerin güç ve etkililiğini zayıflattığını iddia eden muhafazakar görüştür. 
Silahlı kuvvetlerde toplumsal cinsiyet bütünleşmesi ile ilgili bu iki kutup arasındaki 
tartışmalar, Stephanie Gutmann isimli gazetecinin “The Kinder, Gentler Military: 
Can America’s Gender-Neutral Fighting Force Still Win Wars?” başlıklı iddialı 
kitabını yayınlamasıyla zirveye ulaşmıştır. Gutmann, açıkça toplumsal cinsiyet 
bütünleşmesi çabalarının silahlı kuvvetleri zayıflattığını, eril yapıyı feminize ettiğini 
ve gelecek muharebelerin başarısını tehlikeye attığını ileri sürmektedir. Gutmann’ın 
pek de akademik olmayan bu görüşüne karşılık, silahlı kuvvetlerde toplumsal 
cinsiyet bütünleşmesinin savunucuları, kadınları etkili askerler olarak eğitmenin 
aynı erkekleri eğitmekte olduğu gibi mümkün olduğunu ve silahlı kuvvetlerin 
nihai başarısının kas gücünden ziyade yüksek teknolojili silahlara dayandığını 
iddia etmektedirler. Toplumsal cinsiyet bütünleşmesi hakkındaki tartışmaların 
çoğu Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetlerinde yoğunlaşmaktadır. Bunun 
sebebi hem toplumsal cinsiyet açısından nötr yapısı, hem de toplumsal cinsiyet 
bütünleşmesinin göreli başarısının değerlendirilmesi açısından eşsiz vakalar 
olan Irak ve Afganistan müdahalelerini gerçekleştirmiş olmasıdır. Bu açıdan, 
Birleşik Devletler silahlı kuvvetleri, ilgili konulardaki mevcut ve bundan sonraki 
değerlendirmeler için örnek teşkil eder niteliktedir. 2001 yılından beri Irak ve 
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Afganistan’da yaklaşık iki milyon Amerikalı görev almıştır ve bu sayının yüzde 
11’i kadınlar olmuştur. Halen Birleşik Devletler silahlı kuvvetlerinin yüzde 15’i 
kadındır. Fukiyama, Gutmann’ın kadınların silahlı kuvvetlere bütünleşmesi ile ilişkili 
olarak bilimsel olarak derinlemesine araştırılması gerektiğine inandığımız en az 
üç ana soruna temas ettiğini belirtmektedir. Bu noktalar, fiziksel yeterlilik, takım 
bağlılığı ve disiplin ve eğitimdeki genel yumuşamadır. Bu çalışma, silahlı kuvvet-
lerde toplumsal cinsiyet bütünleşmesi hakkındaki ikilemleri ortaya çıkarmayı ve 
karşıt görüşlerin genel bir değerlendirmesini yapmayı amaçlamaktadır. Çalışma, 
konu hakkındaki literatürü araştıran ve seçilmiş NATO ülkelerinin karşılaştırmasını 
yapmayı amaçlayan tanımlayıcı bir çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Bütünleşmesi, Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği, Silahlı Kuvvetlerde Kadın 
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WOMEN IN MODERN MILITARY: AN OVERVIEW OF GENDER IN-
TEGRATION PERSPECTIVE

Gender integration in military services is relatively a new but controversial 
issue especially in the United States military in which serious scandals occur-
red in the recent past. In general, there are two opposite views on the sexual 
integration in military. The first is the feminist view which aspires to expand 
the roles of women in military in which masculine dominance prevails. The se-
cond is the conservative view which argues that gender integration attenuates 
military strength and effectiveness. The debates between those two poles on 
gender integration in military have reached a peak when Stephanie Gutmann, 
a journalist, released her assertive book “The Kinder, Gentler Military: Can 
America’s Gender-Neutral Fighting Force Still Win Wars?”. She simply asserts 
that the military’s efforts at gender integration debilitate itself, feminize the 
masculine structure, and jeopardize the success of future conflicts. On contrary 
to Gutmann’s scholarlyless (!) pretense, the proponents of gender integration in 
military argue that it is possible to train women as effective soldiers, just as it is 
possible to train men to do so and the ultimate success of military mostly rely 
on highly technological weaponry rather than muscles. Most of the arguments 
about gender integration concentrate on the United States military due to its 
gender neutral makeup and the recent Iraq and Afghanistan interventions which 
are the unique cases to investigate the relative success of gender integration. 
In this respect, the United States military is exemplary for current and further 
investigations on related issues. Approximately two million Americans have 
served in Iraq and Afghanistan since 2001 and 11 percent of this figure have 
been women in the United States military. Currently 15 percent of the United 
States military is female. Fukiyama states that Gutmann raises concerns over 
at least three major problems with integrating women into the military which, 
we believe, requires in-depth scholar arguments. These are; physical fitness, 
unit cohesion, and overall softening of discipline and training. This paper intends 
to reveal the dilemmas and make an overall evaluation of opponent views of 
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gender integration in military. The study is a descriptive endeavor examining the 
literature regarding the issue and a comparison of selected NATO countries. 

Keywords: Gender Integration, Gender Equality, Women in Military 
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TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDET VE  
SOSYAL KAPİTAL YAKLAŞIMI

 
Filiz YILDIRIM,  

Şengül HABLEMİTOĞLU,  
Duygu ÖZTAŞ

Neredeyse tüm toplumlarda kadınların erkeklere göre daha düşük statüde 
olmaları ile kadınlara atfedilen değerler temelinde toplumun kadınlardan beklediği 
rol ve sorumluluklar kadınların günlük yaşamlarındaki aktivitelerini, sosyal ağlarını 
ve ilişkilerini sınırlandırmaktadır. Bu durum özellikle şiddet ortamında yaşamını 
sürdüren, şiddete maruz kalan ya da tanık olan kadınların başta insan kapitali 
olmak üzere çoğu zaman farklı sosyal kapital ağlarını kullanabilmeleri açısından 
risk oluşturmaktadır. Nitekim bazı araştırma sonuçlarının da gösterdiği gibi özellikle 
şiddet gören kadınlar genellikle rutin etkileşim içerisindeki arkadaşları ve aile 
bireyleri gibi yakın çevreleri ile bireysel düzeyde ilişki (bonding social capital) 
kurabilmektedirler. Ancak kadınların yakın ilişkileri dışındaki farklı birey, grup 
ve topluluklarla kurdukları ve inşa ettikleri ilişki ağları (bridging social capital) 
genellikle sınırlı olmaktadır. Oysa şiddet mağduru olan kadınlar için şiddetle 
başa çıkabilmek açısından özellikle sosyal kapital, kadınların şiddete karşı sahip 
oldukları yeteneklerini kullanmalarında ve bu istismar edici ilişkiyi sonlandırma 
kararı vermelerinde önemlidir. Ancak çoğu zaman erkek egemen aile ilişkilerini 
ve inançlarını savunan aile, grup ya da topluluk üyeleri şiddetin normalleştirilerek 
kadın tarafından içselleştirilmesinde, kadınların aile ve arkadaş çevrelerinden 
izole edilerek erkeklere bağımlı bir yaşam sürdürmelerinde etkili olmaktadırlar. 
Hatta bu durum kadınların kendi köken ailelerinin, arkadaşlarının ve komşula-
rının kadın adına şiddete müdahale etme girişimlerinin de sonuçsuz kalmasına 
neden olmaktadır. Bu çalışmada Putnam’ın bağlayan (bonding) ve köprü kuran 
(bridging) sosyal kapital yaklaşımı temel alınarak şiddet ortamında yaşayan, 
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şiddete maruz kalan ya da tanık olan kadınların sosyal kapitallerini tartışmak 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda toplumsal cinsiyet rol ve beklentileri temelinde 
sosyal kapitalleri sınırlanan kadınların şiddet ile başa çıkma mücadeleleri konuya 
ilişkin araştırma sonuçlarına dayalı olarak tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Şiddet, Sosyal Kapital 
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GENDER-BASED VIOLENCE AND SOCIAL CAPITAL APPROACH

The fact that women are in the lower status than men nearly in all societies, 
roles and responsibilities expected from women by the society on the basis of 
values attributed to women limit the daily life activities, social networks and 
relations of women. This condition poses risk for women who maintain their 
life in violence, are exposed to or witness violence in terms of using different 
social capital networks particularly human capital. As indicated in the results of 
some researches, especially the women being exposed to violence can have 
individual relations (bonding social capital) with their closer ones like friends 
they’re in a routine interaction and family members. However, women’s bridging 
social capital which they build with different individuals, groups and societies 
apart from their close relations is generally limited. But especially in terms of 
handling the violence, social capital is important for women-being the victim of 
violence-to use their skills against violence and to decide in ending this abusive 
relation. Unfortunately the members of a family, group or community who defend 
male-dominant family relations or beliefs play an effective role in normalization 
of violence and internalization by woman, isolation for women from their family 
and friend circles and making them live as dependent on men. This situation 
even results in unsuccessful attempts of their own families, friends and neigh-
bors to intervene in violence on behalf of woman. In this study, the purpose 
is to discuss social capital of women-who live within the violence environment, 
are exposed to or witness violence-by basing on bonding and bridging social 
capital approach of Putnam. In this regard, the struggles of women-whose 
social capital is limited on the basis of gender roles and expectations-to cope 
with violence are discussed depending on the results of related research. 

Keywords: Gender, Violence, Social Capital 
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OBEZİTENİN SOSYAL İNŞAASI VE KADINLARIN OBEZİTEYE BAĞLI 
DAMGALANMA İLE MÜDACELE YOLLARI 

 
Gözde DAĞDELEN

Obezite, yalnızca bir sağlık problemi değil, aynı zamanda sosyal bir prob-
lemdir. Obez bireyler, gerek çocuklukta, gerekse yetişkinlik dönemlerinde ve 
hatta hayatlarının son dönemlerinde dahi, fazla kilolarından dolayı, eğitimde, 
iş yaşamında, sağlık alanında, özel ilişkilerin de damgalanmaktadırlar (Puhl ve 
Brownell, 2001). Bu damgalar bireylerin ruh sağlıklarını, beden algılarını ve 
sosyal hayata katılımlarını olumsuz yönde etkilemektedir (Tezcan, 2009; Mason, 
2012, Erkol ve Khorshild, 2004). Bu çalışmada, 20-45 yaş aralığında, beden 
kitle indeksi 30-45 arasında olan, 17 kadının maruz kaldıkları dolaylı, dolaysız ve 
çevresel damgalamaları nasıl betimledikleri incelenmiş ve damgalanmaya karşı 
geliştirdikleri baş etme stratejileri üzerinde durulmuştur. Derinlemesine görüş-
meler ile elde edilmiş veriler ışığında, her üç kategorideki damgalamaların obez 
bireylerin sosyal yaşantılarını olumsuz etkilediği görülmüştür. Obezite, Latince 
“obesus” sözcüğünden türetilmiştir. İyi beslenmiş anlamına gelir (Tezcan, 2009). 
Alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan ve beden 
yağ dokusunun artmasıyla karakterize olan kronik bir hastalıktır. Literatürde obez 
kelimesi yerine, şişman, kilolu, fazla kilolu gibi farklı kelimeler de kullanılmak-
tadır. Bu makalede, DSÖ’nün kriterlerinden yola çıkılarak, obez kelimesi tercih 
edilmiştir. Obezite tanımında ağırlıklı olarak DSÖ’nün belirlediği, beden kitle 
endeksi (BKİ) kullanılmaktadır. Buna göre; 30.0-34.9: Şişman (Obez) - I. Sınıf, 
35.0-44.9: Şişman (Obez) - II. Sınıf, 45.0 ve üstü: Aşırı Şişman (Aşırı Obez) 
- III. Sınıf olarak sınıflandırılma yapılmaktadır. Obezitenin dünyadaki yaygınlığı 
son 20 yıl içerisinde 3 kat artmıştır. DSÖ ’nün 2005 yılı verilerine göre, dünyada 
1,6 milyar insan kilolu, en az 400 milyon insan da obezdir (Singh-Manoux ve 
diğerleri, 2009). Avrupa Bölgesi’ndeki tüm yetişkinlerin yarısı ve çocukların beşte 
biri fazla kiloludur. Bunların üçte biri obez olup, bu rakam hızla artmaktadır. 
ABD‘de erişkinlerin %54,9‘u fazla kilolu, %22,3‘ü ise obezdir (Baltacı, 2008). 
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Fazla kilolu olma ve obezite bulaşıcı olmayan hastalık oranlarının artmasına, 
yaşam süresinin kısalmasına katkıda bulunmakta ve yaşam kalitesini olumsuz 
yönde etkilemektedir. Gelişmiş ülkelerde hükümetler son yıllarda bu tehdidin 
farkına vararak, halkı bilinçlendirmeye ve önlemler almaya çalışmaktadır. Türkiye 
nüfusunda ise obez kişi oranı, %16,9’a ulaşmıştır. (TÜİK, 2010). Bu artış Sağlık 
Bakanlığı’nın da obezite ile mücadele konusunda önemli adımlar atmasına neden 
olmuştur. ‘Şişmanlık’ kavramına atfedilen anlam, pek çok kavram gibi, tarihsel 
olarak değişime uğramıştır. Gıda kıtlığının yaşandığı tarım öncesi toplumlarında, 
kilo statü sembolüyken, sanayi devrimi sonrasında, kitle üretimi ve tüketimi ne-
ticesinde herkes yiyeceğe ulaşabildiği için, şişmanlık bir statü sembolü olmaktan 
çıkmıştır (Saguy ve diğerleri, 2010). Endüstri devrimi ve kapitalizm sonrası zayıf 
– şişman algısı değişmiş ve bu değişiklik ‘güzellik’ anlayışının da farklılaşmasına 
neden olmuştur. Modernite ince ve sağlıklı (slim & fit) olmayı, özellikle kadınlara 
bir norm olarak dayatmış, ‘sağlık günümüzde hayatta kalmaya bağlı biyolojik 
bir buyruktan çok, statüye bağlı toplumsal bir buyruk’ (Baudrillard, 1997: 169) 
haline gelmiştir. Bunun sonucunda şişmanlık ve şişmanlar sistemden dışlanmış 
ve damgalamaya maruz kalmışlardır. Obez bireylerin toplumda “tembel, iradesiz, 
obur” gibi sıfatlarla damgalanmaları, onların benlik algılarını olumsuz etkilemekte 
ve toplumsal yaşama katılımlarını engellemektedir. Damgalama, kültürel, sosyal 
ve durumsal faktörlere bağlı olarak şekillenen bir toplumsal inşa sürecidir (Puhl 
ve Brownell, 2003). Özellikle medya, moda endüstrisi ve tıp bilimi aracılığıyla bir 
zayıflık normu dayatılmaktadır. Zayıf olmak yalnızca güzel olmakla değil, sorumluluk 
sahibi olmak ve hatta iyi vatandaş olmak bağlantılandırılır (Cogan ve Ernsberger, 
1999; Germov ve Williams, 1996; Lewis ve diğerleri, 2011). Zayıflığın idealize 
edildiği bu ortamda, fazla kilolu ya da obez bireyler, tembel, obur, iradesiz ve 
sağlıksız olarak damgalanmaktadır. Bu durum, obezitenin damgalama pratikleri 
üzerinden çalışılmasını anlamlı kılmaktadır. Bu çalışmanın kuramsal çerçevesini 
çizen “stigma (damgalama)”, Goffman (1963) tarafından, aynı isimli kitapta 
ortaya konulmuştur. “Kişilere yapılan gözden düşürücü/itibarsızlaştırıcı atıflar…” 
anlamında kullanılmıştır (Goffman, 1963: 3). Goffman, üç tip “stigma” tanımla-
maktadır: “bedenin iğrençlikleri “, “karakterin kirlilikleri/lekleri” ve “dinsel, ulusal, 
ırksal olumsuz atıflar “. Bu atıflar, fiziksel, davranışsal ve sosyo-demografik olarak 
düşük statüde olduğu sağduyu ile kabul edilmiş kişiler ya da gruplar hakkındaki 
olumsuz toplumsal geri bildirimleri içerir (Crosnoe, 2007). Bu geribildirimler, yani 
damgalamalar, beş aşamadan oluşur: Öncelikle insanlar, ten rengi ya da cinsel 
tercih gibi farklılıkları belirler ve etiketler. İkinci aşama, etiketlenmiş olan kişi(ler)
in istenmeyen karakter özellikleri basmakalıplaştırılır. Üçüncüsünde, etiketlemeyi 
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yapan grup, “biz” ve “diğerleri” arasında ayrım yapar. Sonrasında, bu kişilere 
yönelik ayrımcılık yapılır ve buna bağlı olarak statü kaybı yaşarlar. Son aşama 
ise, gücün uygulanmasıdır. Örneğin, bir akıl hastanesinde yatan hasta da, ba-
kıcısını “soğuk, ilgisiz” olarak etiketleyebilir ama güç onun elinde bulunmadığı 
için, sonuç üzerinde bir etkisi olamaz (Link ve Phelan, 2006). Goffman hiç bir 
zaman fazla kilolu olmak üzerine bir analiz yapmamış olmasına rağmen, De-
Jong (1980) obez ya da fazla kilolu olmanın yarattığı ayrımcılığın, Goffman’nın 
kategorizasyonu düşünüldüğünde “bedenin iğrençlikleri” ve “karakterin lekeleri” 
dediği ayrımcılığa denk düştüğünü belirtmektedir. Obez kişiler, diğerleri tarafın-
dan alaya alınıp olumsuz olarak değerlendirilmektedir. (Allon, 1975; Cahnman, 
1968; Mayer, 1968; Seid, 1989) Örneğin, Puhl and Brownell (2001)’e göre, fazla 
kilolu ve obez kişilerin genelde iradesiz, kendini kontrol etmekten aciz ve tembel 
olduklarına inanılır. Hatta yapılan araştırmalar, işe girişlerde “ideal” kilodakilerin 
obez olanlara tercih edildiğini göstermektedir. Çalışanlar arasında, fazla kilolu 
insanların disiplinden ve profesyonellikten yoksun, düşük yönetim becerilerine 
sahip olduğu fikri yaygındır. Saguy ve Gruys’ın (2010) yaptığı çalışma ad benzer 
şekilde, obez kişilerin ‘şişko, tembel, aptal’ olarak etiketlendiğini, medya anlatı-
larında da ‘iradesine hâkim olamama’ gibi önyargılarla damgalandıklarını ancak 
anoreksiya gibi yeme bozukluğu olan zayıf kişilerin ‘kurban’ olarak görüldüğü 
belirtilmiştir. Crosnoe (2007) de, Amerikalıların obez bireyleri, bu durumlarından 
dolayı suçladıklarını ve onları ‘şişko, tembel’ vb sıfatlarla tanımladıklarını belirt-
miştir. Obez bireylerinse bu damgaları içselleştirip kendilerine yönelik algılarını bu 
yönde şekillendirdiklerini söylemiştir. Erkol ve Khorshid’de (2004) aynı şekilde, 
obez bireylerin maruz kaldıkları damgalamalar nedeniyle beden imajlarından 
hoşnutsuz olduklarını ve çoğunun “aynadan kaçtıklarını” söylemiştir. Goffman’ın 
damgalama kuramını temel alan Link ve Phelan (2006) damgalamanın günlük 
hayattaki yansımalarını üç şekilde sınıflandırmıştır: • Dolaysız Damgalama (örn. 
Toplu taşıma araçlarında taciz edilme) • Çevresel Damgalama (örn. Araç koltu-
ğuna sığamama) • Dolaylı Damgalama (örn. Etraftaki insanların marketteki alış 
veriş arabasının içindekilerine bakmaları) Bu çalışmada, bu üçlü kategorizasyo-
nun ışığında, “20-45 yaş aralığındaki kadın obez bireyler günlük yaşamlarında, 
obezite nedenli damgalamaların farklı tiplerini nasıl betimlemekte ve damgalama 
ile nasıl mücadele etmektediler?” sorularına cevap aranmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Stigma, Dolaylı Damgalama, Dolaysız Dam-
galama, Çevresel Damgalama 
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SOCIAL CONSTRUCTIONS OF OBESITY AND WOMEN’S WAYS OF 
COPING WITH OBESITY RELATED STIGMA İN THEIR DAİLY LİFE 

Obesity isn’t only a health problem, also a social problem. Obese people 
are being subjected to stigma in their childhood, adulthood, even old ages at 
education, work-life, health field and in their special relationships due to their 
overweight (Puhl and Brownell, 2001). This stigmas affect individuals’ mental 
health, body image and participation in social life in negative way (Tezcan, 
2009; Mason, 2012, Erkol and Khorshild, 2004). In this study, main case is 
how do women whose number is 17, age is between 20-45, body mass index 
(BMI) is between 30-45, describe direct, indirect or environmental stigmas and 
their ways of coping with obesity related stigma. From the data obtained by 
in-depth interviews, the social life of obese people has been adversely affected 
by this three kind of stigmas. Obesity, comes from word of “obesus” in Latin, 
means well-fed (Tezcan, 2009). It’s a chronic illness characterised by increase 
in body fat tissue due to the fact that taking more energy than the required. 
In the literature, different words is also using instead of “obese” such as fat, 
overweight. Word of “obese” used in this article according to the criterias of 
WHO (World Health Organization). Body mass index (BMI) determined by WHO 
is mainly defining definition of “Obesity”. According to that 30.0-34.9 class I 
obesity, 35.0-44.9 class II obesity, 45 and above is class III obesity. Prevalence 
of obesity has increased 3-fold in the last 20 years across the world. According 
to data from WHO 2005, 1.6 billion people are overweight, over than 400 
million people are obese (Singh-Manoux and others, 2009). Half of adults and 
1/5 of children are overweight in Europe, totally 1/3 of them are obese and 
the number is increasing rapidly. %54,9 of adults are overweight also %22,3 
of adults are obese in USA (Baltacı, 2008). Being overweight and obesity cause 
increasing rates of non-communicable diseases, shortening life expectancy also 
affect quality of life negatively. Being aware of this threat in recent years, go-
vernments in developed countries, is working to raise awareness and prevention. 
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Rate of obese people in Turkey reached. %16,9 (TÜİK, 2010). This increase 
contributed to take important steps in the fight against obesity by The Ministry 
of Health. ‘Obesity’ meaning attributed to the concept, as many of the concepts, 
historically, has changed. When pre-agricultural societies are experiencing food 
shortages being obesity was a status symbol, after the industrial revolution mass 
production and consumption of food accessible to anyone as a result, obesity 
has ceased to be a status symbol (Saguy and others, 2010). Perception of 
‘weak’ or ‘fat’ have changed after the industrial revolution and capitalism; this 
change also has led to differentiation in concept of ‘beauty’. Modernity imposed 
as a norm to be thin and healthy especially to women, ‘health is a command 
related to status more than biological command to survive today’ (Baudrillard, 
1997: 169). As a result, obesity and fat people excluded from the system, and 
have been subjected to stigma. Adjectives which stigmated to obese individuals 
such as “Lazy, flabby, gluttonous” in the society make a negative impact on 
their self-perceptions and prevent participation in social life. Stigmatizing is a 
process of social building shaped by the factors cultural, social and situational 
(Puhl and Brownell, 2003). A weakness norm imposed especially by media, 
fashion industry and medical science. Being slim is not only beautiful, but, being 
a good citizen, and even linked to responsibility (Cogan and Ersnberger, 1999; 
Germov and Williams, 1996; Lewis and others, 2011). Weakness is idealized in 
this environment; individuals who are overweight or obese are stigmatized as 
lazy, gluttonous, flabby and unhealthy. This situation will make sense to study 
on the obesity via stigmatizing practices. Theoretical framework for this study 
“stigma” been demonstrated by Goffman as put forward in his same-named 
book (1963). Used by mean “Discrediting of persons/disreputabling referen-
ces…” (Goffman, 1963: 3). Goffman defines three kind of stigmas, these are: 
“abominations of the body”, “character contaminants” and “regilious, national, 
racial negative references”. These references, physical, behavioral and socio-
demographic data have been accepted by common sense that lower status 
individuals or groups include the negative social feedback. 

Keywords: Obesity, Stigma, Direct Stigma, Environmental Stigma, Indirect 
Stigma 
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KADIN SPORCUNUN BEDENİNEBEBEĞİNE UYGULADIĞI  
ŞİDDET DÜŞÜK GEBELİK DOPİNGİ

 
Güliz ONAT

GİRİŞ: Bu bildiri, spor dünyasında özellikle 1980’li yıllarda Doğu Avrupalı 
kadın sporcular arasında uyguladığı söylentileri olan fetüse/cenine karşı uygu-
lanan bir tür şiddet eylemi hakkında bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. Kadın 
sporcuların, hamilelik hormonlarının performans arttırıcı olduğuna inandıkları 
doping etkilerinden yararlanmak için hamile kaldığı ve sonrasında da gebeliğini 
istemli şekilde düşükle sonuçlandırdığı; ismine ABORTION/PREGNANCY DOPING 
(DÜŞÜK/GEBELİK DOPİNGİ) denilen bu yöntemin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Komitesi-Üreme Sağlığı Haklarından olan fetüsün yaşam hakkını ihlal etmesi üzerine 
dikkatleri çekmek ve konu hakkında ayrıntılı bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 
YÖNTEM: Doping; en son tanımlanan şekliyle (2003) World Anti-Doping Ajansı 
(WADA)’nın tanımına göre; World Anti-Doping Code sisteminde yer alan yasaklı 
madde/yöntemlerden bir veya birkaçının ihlal edilmesidir. Dopingte esas amaç 
optimal performansı arttırmak değil, ne pahasına olursa olsun, onun da üzerine 
çıkmaktır. Doping hem spor etiğine aykırı olmak, hem de sporcunun bedensel 
ve psikolojik sağlığına zarar vermesi, akut ve kronik hastalıklara neden olması 
ve hatta ölümlere yol açması nedeniyle yasaklanmıştır. BULGULAR ve SONUÇ: 
Spor dünyasında gebeliğin performans arttırıcı özelliğinin olabileceği düşüncesi 
ilk kez 1983’te Norveç’li Ingrid Kristiansen’in ilk bebeğinin doğumundan beş ay 
sonra Houston Maratonu’nu kazanmasından sonra oluşmaya başlamıştır. Düşük/
gebelik dopingi Kristiansen’in başarısından beş yıl sonra 1988’de Ottawa’da I. 
Dünya Sporda Anti-Doping Konferansı’nda konu başlığı olarak gündeme gelmiştir. 
Düşük/gebelik dopingini uygulayan kadın sporcuların isminin bildirilmemesine 
rağmen, konferansta bazı delegeler tarafından bu yöntemin uygulandığı beyan 
edilmiştir. Düşük/gebelik dopingi elde kesin kanıtlar bulunmayışı nedeniyle söylenti 
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olmaktan öteye gidememiştir. Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi as başkanı 
Alexandre de Merode bu söylentiyi doğrulamıştır. Toplum tarafından gebelik hor-
monu olarak bilinen hCG (Human Chorionic Gonadotropin) glikoprotein yapıda 
bir hormon olup, plasentanın trofoblastik hücreleri tarafından salınır. Gebeliğin 
erken dönemlerinde kanda yaygın miktarda bulunur. Döllenmeden sonraki 9. 
güne salınmaya başlar ve en üst seviyesine gebeliğin 8-10. haftasında ulaşır. 
Sonra giderek azalır ve tamamen kaybolur. hCG hormonu kadın ve erkekte sex 
steroidlerinin (östrojen, testesteron) yapımını uyarır. Bazı erkek sporcular yarışma 
öncesi yapay hCG kullanırlar. Yapay hCG’nin testosteron uygulamasından üstün 
yanı, uzamış testosteron uygulamalarında testiküler yapımda durma ve atrofi 
meydana gelebilirken, hCG’nin böyle bir yan etkisinin olmamasıdır. Ayrıca, hCG’nin 
diğer üstünlüğü, doping kontrol testlerinde testosteron kullanımını belirlemeye 
yarayan testosteron/epitostesteron (T/E) oranını değiştirmeyişidir. Testosteron 
uygulamasında bu oran, testosterondan yana artış gösterdiği için bozulurken, 
hCG kullanımında T/E oranını değiştirmez. Böylelikle hCG kullanan erkek spor-
cuda testosteron artışı, tıpkı anabolic steroidler gibi kas kitlesinde gelişim sağlar 
ve doping testinde T/E oranı değişmez. Kadın sporcularda yasak olmayışının 
nedeni; kadınlarda kas gelişimine herhangi bir etkisinin olmaması ve gebelikte 
zaten doğal olarak kanda bulunmasıdır. Kadın sporcuların düşük/gebelik dopingi 
uygulamasındaki amaç; gebelikte salınan hormonların performans arttırıcı etki-
sinden yararlanmaktır. İlk üç aylık hamilelik döneminde fetüsün büyümesi için 
kan volümü ve kanın oksijen taşıma kapasitesi (hemoglobin düzeyi) artar, her bir 
kalp atışında dokulara pompalanan kan (stroke volüm) ve oksijen miktarı artar. 
Böylelikle aerobik kapasite de artar. Ayrıca mental dayanıklılığın, kararlılık ve ağrı 
toleransının artması gibi psikolojik etkileri de vardır. Diğer yandan gebe kadın 
sporcularla çalışmış olan Dr. James Pivarnik’e göre gebelikle birlikte östrojen, 
pregesteron ve testosterondaki artış kasların güçlenmesini sağlayabilir, relaksin 
ise eklem hareketliliğini geliştirebilir. Bu bilgilere rağmen, gebeliğin performansı 
arttırıcı etkisine dair herhangi bir kontrol çalışması bulunmamaktadır. Uluslara-
rası Olimpiyat Komitesi hCG kullanımını 1987’de yasaklamıştır. WADA, 1 Ocak 
2004’ten itibaren, laboratuvarları akredite etmeye ve Yasaklı Maddeler Listesi’ni 
yayımlamaya başlamıştır. Her yıl güncellenen listenin en güncel versiyonuna 
göre (2013) hem yarışmada/karşılaşmada hem de yarışma/karşılaşma dışında 
kullanımı yasak olan maddeler arasında peptid hormonlar sınıfında hCG de 
bulunmaktadır. Bu yasak yalnızca erkekler içindir. Yasağa rağmen bu yöntemi 
uygulayan erkek sporcuların olduğu bilinmektedir. Türkiye’de; 2004 yılında Türkiye 
3. Lig takımlarından Gümüşhanespor’da forma giyen AŞ’nin kullandığı Beta hCG 
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maddesini doping olarak kullandığı iddiasıyla bir yıl sahalardan uzaklaştırılması ile 
sonuçlanan örneğini vermek mümkündür. Düşük/Gebelik dopingi uygulamasının, 
ceninin en temel haklarından olan yaşama hakkının ihlal edilmesi yoluyla, bir 
tür şiddet içerdiğini söylemek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında eylemin ne 
kadar dramatik olduğu ortadadır. Bu uygulama, dopingin temel dayanağı olan 
“kazanmak için her şey mübahtir” felsefesinin yanlışlığını gözler önüne koyan, 
temelinde bir canlının yaşam hakkını elinden alan bir şiddet uygulamasıdır. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün hedefleri arasında yer alan Üreme Sağlığının korun-
ması ve yükseltilmesi konusu gereğince “Güvenli Annelik” kavramı kapsamında, 
tüm dünyada düşüklerin azaltılması öncelikli hedefler arasında sıralanmaktadır. 
Uygun olmayan koşullarda yapılan düşüklerin üreme siteminde enfeksiyon, 
rahim içi yapışıklıklar, fazla miktarda kanamaya bağlı ölümle sonuçlanabileceği 
bildirilmektedir. Kadın sporcuların uyguladıkları bu şiddet eylemi, spor etiğine 
uygun olmaması, hem kendi üreme sağlığını tehlikeye sokması, hem de fetüsün 
yaşam hakkını gasp etmesi nedeniyle kabul edilemez. 

Anahtar Kelimeler: Kürtaj / Gebelik Doping, Doping hCG Erkek Atlet 
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THE VIOLENCE WHICH A FEMALE ATHLETE COMMITS TO HER 
OWN BODY BABY ABORTION/PREGNANCY DOPING 

INTRODUCTION: The objective of this study is presenting knowledge related 
to existing a rumour which is a kind of violence female athletes especially from 
East Europe commit to own bodies/babies in 1980’s. Because of female athletes 
believing pregnancy hormones have positive effects on enhancing performan-
ce, they get pregnant and end the pregnancy with voluntary termination. This 
method calls ABORTION/PREGNANCY DOPING. This study prepared to take 
care into account to violate to fetus’ “live right” according to United Nations 
Human rights-Reproductive health. METHOD: According to World Anti-Doping 
Agency (WADA) currently defines “doping” as violating one or more substance 
/method which is contain in World Anti-Doping Code system. The main objective 
of doping is not to increase optimal performance; it is over the optimal one, 
at any price. Doping is forbidden because of both being contrary to the ethics 
of sport, affecting athletes on physically and psychologically and causing acute 
and chronic diseases, even leading to death. RESULTS and CONCLUSION: At 
sports World, the idea which explains the performance increasing functionality 
of pregnancy was first appeared in 1983 when a Norwegian athlete Ingrid 
Kristiansen’s championship at Houston marathon 5 months after the birth of 
her first baby. Abortion / Pregnancy Doping was mentioned as one of the topics 
at the first Anti Doping at sports World conference in Ottawa in 1988, 5 years 
after Kristiansen’s success. Even though the names of those who have used 
Abortion / Pregnancy Doping were not revealed, it was declared by some of 
the delegates at the conference that Abortion / Pregnancy Doping was used. 
Abortion / Pregnancy Doping could not go further and was kept as a rumour 
just because of lack of evidence. On the other side, Vice president of Interna-
tional Olympic Committee Alexandre de Merode had confirmed the reality of 
this rumour. hCG (Human Chorionic Gonadotropin) is known by community as 
a pregnancy hormone. It is a glycoprotein, which is produced by trophoblastic 



304

cells of placenta. It is been in blood at the onset of pregnancy with high level. 
Secreting of hCG starts 9th day after conception. Maximum concentration is 
reached in maternal blood and urine at approximately 8-10 weeks gestation 
(100kIU/I). It gradually decreases and completely disappears. hCG simulates to 
secret sex steroids (oestrogen and testosterone) among male and female. Some 
male athletes use pharmaceutical preparations of hCG to stimulate testosterone 
production before competition and/or to prevent testicular shutdown and atrophy 
during and after prolonged courses of androgen administration. Testosterone 
administration can be detected by measuring the ratio of concentrations of 
testosterone to epitestosterone (TIE). An athlete is often considered to have 
failed a drug test if the urinary T/E ratio is greater than 6. In contrast, hCG 
administration stimulates the endogenous production of both testosterone and 
epitestosterone without increasing the urinary T/E ratio above normal values. 
The reason is being forbidden of hCG among female athletes that there is no 
effect on improving muscle and already producing at pregnancy naturally. The 
objective of sports women applying Abortion / Pregnancy Doping is to have 
the benefits of performance increasing effects of pregnancy hormones. During 
the first trimester, blood volume and its oxygen carrying capacity are increased. 
With each beat of heart, the blood that is pumped into tissues and oxygen 
level are also increased. Therefore, Aerobic capacity arises as well. In addition, 
there are some psychological effects such as increased mental endurance and 
pain tolerance. On the other hand, according to Dr. James Pivarnik who has 
worked with pregnant sports women, eastrogene along with the pregnancy 
and increasing at testosterone level may help muscles get stronger and relaxine 
may develop the flexibility of joints. Despite this information, there has been 
no a randomised study about performance increasing capability of pregnancy. 
The administration of hCG was banned by the International Olympic Committee 
(IOC) in 1987. WADA has started to publish a “forbidden substance list” and to 
accredited of laboratories since 1th Janurary 2004. The list updates every year. 
According to the most current list (2013), hCG is included in peptid hormones 
class among both during competition and excluding completion substances. This 
restriction is only for males. Although this restriction, some males athletes use 
this method who are known. Giving an example from Turkey is possible. AŞ is 
a football player in Gümüşhanespor which is a team in Turkey 3rd league. He 
is removed for one year because of detecting of being a user hCG as a doping 
method. It would be right to say that the application of Abortion / Pregnancy 
Doping includes a sort of violence by violating the living right of a fetus, one 
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of the basic rights a fetus can have. With this in mind, it is obvious how dra-
matic the situation is. This application is a kind of violence application that 
steals the living right of a person and that clearly shows the incorrectness of 
the idea of “its all ok to win”, the main excuse of doping. Among World Health 
Organisation’s aims of “protecting and promoting reproductive health” contain 
“safe motherhood”. According to the aims, decreasing the rate of abortion is 
priority objective. It is declared that abortion if health condition can not be 
exist might lead infections, uterine diseases and even death related to exces-
sive bleeding.This violence act that sports women apply cannot be acceptable 
in sports ethics for the reason of stealing living rights of a fetus and risking 
person’s own reproductive health. 

Keywords: Abortion/Pregnancy Doping, Female Athlete, hCG, Doping 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN BAYAN 
ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ  

(FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

 
Özgür KARATAŞ,  
Ali Serdar YÜCEL

Hızla değişen ve bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde bireylerin ka-
zanması gereken en önemli becerilerden biride kuşkusuz sürdürülebilir okuma 
alışkanlığıdır. Ülkelerin en önemli potansiyel kitleleri olan ve her alanda ülke 
gelişiminde önemli roller üstlenecek olan üniversite öğrencilerinin bu becerileri 
edinmeleri daha da önemlidir. Özellikle kitleleri etkisi altına alan ve gittikçe 
büyüyen bir sektör haline gelen spor alanında eğitim alan öğrencilerin okuma 
alışkanlıkları da onların bu alanda donanımlı ve verimli olmaları açısından kilit 
rol oynamaktadır. Günümüz de kamu ve özel sektörde çalışan erkek egemenliği 
göze çarpmaktadır. Spor sektöründe bayan çalışanların etken konuma gelmeleri 
aldıkları eğitim vasıtasıyla nitelikli ve donanımlı olmalarını gerektirmektedir. Alan 
ile ilgili bilgi birikiminin kazanılmasında güncel ve yazılı kaynakların takip edil-
mesi önemlidir. Bunun sağlanması kazanılmış okuma becerileri ile mümkündür. 
Bu bağlamda Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan 
bayan öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının belirlenmesi ve bazı değişkenler 
açısından farklılıkların ortaya koyulması amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini Fırat 
Üniversitesi B.E.S.Y.O.da okuyan 280 öğrenci, örneklemi ise rastgele yöntemle 
seçilmiş toplam 177 bayan öğrenci oluşturmaktadır. Veriler SPSS 17.0 programı 
ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, 
Yüzde) kullanılmıştır. Niteliksel kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-
kare analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların çoğunluğunun (% 
56,7) okumaya günde yarım saatten daha az zaman ayırdıkları, % 66,7’sinin 
kütüphanelere nadiren gittikleri ve % 64,4’ünün üniversite öncesi eğitimleri 
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süresince kendilerine okuma alışkanlığı kazandırılmadığı düşüncesinde oldukları 
belirlenmiştir. Ayrıca bölüm, sınıf ve gelir durumuna göre okuma süresi, son bir 
yıl içinde okunan kitap sayısı, günlük televizyon izleme süresi, öncelikli satın 
alma tercihi ve kütüphaneye gitme sıklığı gibi bazı değişkenlere göre farklılıklar 
olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Kitap Okuma, Okuma Alışkanlığı 
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EXAMINING READING HABITS OF FEMALE STUDENTS RECEIVING 
EDUCATION IN SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 

(EXAMPLE OF FIRAT UNIVERSITY)

Reading habit is undoubtedly one of the most important abilities an in-
dividual should acquire in our day which changes rapidly and is named as 
information age. Acquiring this skill is more important for university students 
who are the most important potential mass of their country and who shall play 
important roles in the development of their country in all areas. Reading habits 
of students receiving education in the sports area which influences masses 
and becomes a sector growing increasingly, play a key role in terms of these 
students being equipped and efficient in this field. Today, male dominance is 
in evidence in public and private sectors. Female staff in sports sector should 
be qualified and equipped by means of education they received in order for 
them to acquire efficient positions. It is important to follow-up current and 
written resources in order to acquire wide knowledge on the related area. This 
is only possible by reading habits. In this context, it is aimed to determine re-
ading habits of female students receiving education in Fırat University School 
of Physical Education and Sports and to establish the differences in terms of 
certain variables. 280 students receiving education in Fırat University S.P.E.S. 
constituted population of the study and total 177 female students selected by 
random method constituted the sample group. Data is analyzed by SPSS 17.0 
program. Descriptive statistical methods (Number, Percentage) are used for the 
analysis of data. Chi-square analysis is applied for the comparison of qualitative 
categorical variables. As a result of the study, it is determined that most of the 
participants (56.7%) allocated less than half an hour for reading in one day, 
66.7% went to libraries rarely, and 64.4% thought that efforts to get them 
adopt reading habit was not efficient during their education before university. 
Additionally, differences were determined according to certain variables such 
as reading time in respect to department, class and income status; number 
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of books read in the last one year, daily time of watching television, primary 
purchasing preference and frequency of going to libraries. 

Keywords: Physical Education, Reading Book, Reading Habit 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULUNDA OKUYAN KADIN 
SPORCULARIN SPOR ORTAMINDA KARŞILAŞTIKLARI CİNSEL  

TACİZ VE İSTİSMARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ALAN  
ÇALIŞMASI (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

 
Özgür Karataş,  

Serkan HACICAFEROĞLU,  
Ali Serdar YÜCEL

Ülkemizde yazılı ve görsel medyada cinsel taciz ve istismar haberleri sık 
sık haber konusu olmaktadır. Son yıllarda kadın sporcuların spor ortamında 
uğradığı cinsel taciz ve istismar olayları da sıkça gündeme gelmektedir. Kadın-
lar her ortamda olduğu gibi spor ortamında da bu tür olaylarla karşı karşıya 
kalmaktadır. Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda okuyan 
kadın sporcuların spor ortamında karşılaştıkları cinsel taciz ve istismar olaylarının 
belirlenmesi ve bu durumun çeşitli değişkenler açısından incelenmesi çalışmanın 
temel amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın evrenini Fırat Üniversitesi B.E.S.Y.O. 
da okuyan 280 bayan öğrenci, örneklemini ise rastgele yöntemle seçilmiş 170 
öğrenci oluşturmuştur. Çalışma kapsamında 170 öğrenciye anket uygulaması 
yapılmıştır. Katılımcılardan elde edilen anket verileri SPSS 17.0 programı ile ana-
liz edilmiştir. Analiz kapsamında tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde) 
kullanılmıştır. Niteliksel kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare analizi 
uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, katılımcıların %14,7’sinin cinsel istismara 
maruz kaldığı ve yaş, branş ve aktif spor yılı ile cinsel istismara maruz kalma 
kurumu arasında anlamlı ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir. Cinsel istismar ya-
şayanların çoğunlukla takım arkadaşları tarafından, salon veya sahada ve daha 
çok antrenman sırasında istismara maruz kaldıkları ve bu olayın performanslarını 
azalttığını ifade ettikleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Cinsel Taciz, Cinsel İstismar, Kadın 
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FIELDWORK DEVOTED TO DETERMINE SEXUAL HARASSMENT AND 
ABUSE FEMALE SPORTERS RECEIVING EDUCATION IN SCHOOL 
OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS ENCOUNTERED IN THE 

SPORTS ENVIRONMENT (EXAMPLE OF FIRAT UNIVERSITY)

News of sexual harassment and abuse are frequently encountered in our 
country in the visual and written media. Events of sexual harassment and sexual 
abuse female sporters encountered in the sports environment are mentioned 
most often in the recent years. Women are confronted with this kind of events 
also in sports environment. Primary target of this study is to determine events 
of sexual harassment and abuse female sporters receiving education in Fırat 
University School of Physical Education and Sports encountered in the sports 
environment, and to examine the situation in terms of various variables. 280 
female students receiving education in Fırat University S.P.E.S. constitute the 
population of the study, and sample group consists of 170 students selected 
by random method. Survey is conducted for these 180 students within the 
scope of the study. Survey data obtained from participants are analyzed by 
SPSS 17.0 program. Descriptive statistical methods (Number, Percentage) are 
used for the analysis. Chi-square analysis is applied for the comparison of 
qualitative categorical variables. As a result of the study, it is determined that 
14.7% of the participants suffered from sexual harassment, and there is no 
significant relation between the situation of being abused and age, branch and 
active sporting year. Those suffering from sexual harassment stated that they 
are mostly abused by their team-mates and mostly during training, and this 
situation reduced their performances. 

Keywords: Sports, Sexual Harassment, Sexual Abuse, Woman 
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KADIN VE SPORA KATILIM İLİŞKİSİ

 
Ahmet ATALAY,  

Ali Serdar YÜCEL,  
Fatih ÇOBAN

Toplumsal yaşam özellikle bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişmelere 
bağlı olarak oldukça değişmiştir. Küreselleşme adı verilen siyasi, kültürel, ekonomik 
ve ticari anlamda ülkeler ve şehirlerin birbirlerine benzeme sürecinde; toplumsal 
yaşamın asli unsurlarından birisi olan kadınlar da iş ve sosyal yaşamda etkinlik-
lerini artırmıştır. Küreselleşme hayatın birçok alanına etki etmekte, bireylerin ve 
toplumların yaşamına doğrudan nüfuz edebilmektedir. Hayatın birçok alanında 
olduğu gibi spor özelinde de bireyler daha aktif ve katılımcı olabilmektedirler. 
Kadın günlük yaşamında etkinliği ve rolünü güçlendirmeye çalışırken kullandığı 
araçların başında spor gelmektedir. Bilgi çağının doğal bir sonucu olarak hiz-
metlere ulaşılabilirlik artmakta bu durum da kadınların elini güçlendirmektedir. 
Spora katılım her geçen gün kadınlar arasında artmakta, hatta bu durum sosyal 
üstünlüğün bir simgesi haline gelmektedir. Roller değişirken kadınlar bu değişim 
sürecinde yerini almakta, bu bağlamda sportif etkinliklerin bir araç olarak kulla-
nılması yoğunlaşmaktadır. Kimlik ve cinsiyet farklılıkları minimize olurken kadınlar 
yaşamsal etkinliklerini sportif etkinliklere katılımları ile desteklemektedir. Tarama 
modeli ile gerçekleştirilen çalışmada, küreselleşme sürecinde kadınların sportif 
etkinliklere katılımının incelenerek, toplumsal rollerinin geliştirilmesinde sporun 
yeri ve öneminin ortaya koyulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Kadın, Spor, Sportif Etkinlikler 
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RELATION OF WOMAN AND PARTICIPATION IN SPORTS IN THE 
PROCESS OF GLOBALISATION

Communal living has changed in great extent depending especially upon 
the developments recorded in the information technologies. Women, as one of 
the primary factors of communal living, have enhanced their efficiency in the 
business life and social life in the process of countries and cities resembling each 
other in political, cultural, economic and commercial aspects, which is called 
globalization. Globalization influences a good many fields of life and can directly 
penetrate into lives of individuals and communities. Individuals can be more 
active and participant also in sports like it is in many other fields of life. Sport 
is the primary instrument women use to strengthen their efficiency and role in 
the daily life. Access to the services is improved as a natural consequence of 
information age, thus this situation strengthens the hand of women. Participa-
tion in sports increases each passing day, moreover this situation becomes a 
symbol of social supremacy. Women take their place in the period of change 
as the roles change, and within this context sport activities are utilized as an 
instrument more and more. Identity and gender differences are minimized and 
women support their vital activities with their participation in sport activities. In 
this study performed by scanning model, it is aimed to examine participation 
of woman in sport activities in the process of globalization and to establish 
importance of sports in improving social roles. 

Keywords: Globalization, Woman, Sports, Sport Activities 
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SPORDA FEMİNEN-MASKÜLEN İKİLEMİ

 
Ahmet ATALAY,  

Ali Serdar YÜCEL,
Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

Spor, ağırlıklı olarak fiziksel üstünlüğün belirleyici olduğu bir rekabet ortamıdır. 
Bu ortam çağlar boyunca maskülen bir izlenim ortaya çıkarmış, erkek egemenliği 
baskın bir şekilde belirleyici olmuştur. Özellikle rekabet ortamının gerektirdiği 
mücadele ve dayanıklılık erkek egemenliği ile özdeşleşmiştir. Ancak son yıllarda 
bu maskülen yapının yavaş yavaş değişmeye başladığı, spor ortamında kadın 
unsurunun daha fazla yer alması ile birlikte feminen bir anlayışın geliştiği söy-
lenebilir. Günümüzde rekabet olgusunun karşılığı fiziksel olmakla birlikte bilişsel 
ve duygusal olarak nitelendirilebilir. Kadın etkisinin özellikle bilişsel ve duygusal 
mücadeleyi beslediği düşünülürse spordaki feminen dokunun giderek güçleneceği 
de söylenebilir. Bu bağlamda kadın-erkek ya da feminen-maskülen ikileminin 
sporun rekabetçi yapısına ayrı bir boyut kazandırdığı ortadadır. Zira bireysel ve 
takım sporlarında hem erkek hem de kadınlarda mücadele düzeyinin arttığı da 
görülmektedir. Dolayısı ile erkek ve kadın varlığı sporda hem zenginlik hem de 
ikilem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu kıyaslamanın uzun yıllar boyunca da 
süreceği ifade edilebilir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Sporda feminen-
maskülen ikileminin ortaya koyularak, kadın-erkek varlığının sportif zenginliğe 
yaptığı katkıların incelenmesi çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Erkek, Spor, Kadın ve Spor 
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FEMININE-MASCULINE DILEMMA IN SPORTS

Sport is a competitive environment where physical supremacy is determi-
native. This environment has showed up itself as a masculine impression down 
the ages, and male dominance has been decisive preponderantly. Especially 
struggle and strength required by the competition environment have been iden-
tified by male dominance. However, it can be said that this masculine structure 
started to change slowly in the recent years, and a feminine understanding has 
developed together with woman factor involving in sports medium more. Today, 
backing of competition phenomenon can be characterized as cognitive and 
emotive as well as being physical. If we consider that female effect especially 
supports cognitive and emotive struggle, it can be said that feminine character 
shall gain strength gradually. In this connection, it is obvious that female-male 
or feminine-masculine dilemma brings in a different dimension to the compe-
titive characteristics of the sporter. Thus, it is observed that struggling level 
rises both in females and males in individual and team sports. For this reason, 
existence of females and males appears both as richness and as dilemma in 
sports. Also it can be stated that this comparison shall be made through long 
years. Scanning model is used in the study. Our primary target is to establish 
feminine-masculine dilemma in sports clearly; and to examine contributions of 
female-male existences to the sportive richness. 

Keywords: Female, Male, Sports, Woman and Sports 
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AKTİF YAŞAM VE YAŞLANMA SÜRECİNDE KADIN-SPOR İLİŞKİSİ

 
Ahmet ATALAY,  

Ali Serdar YÜCEL,
Yeşim KARAÇ

Kadın olgusu toplumsal yaşamın başlangıcından bu yana her çağda yeniden 
şekillenmiş, her toplum ve kültürden beslenerek günümüzdeki yerini almıştır. 
Bugün sosyal, eğitim, iş ve kültürel yaşamın en önemli unsurlarından biri olan 
kadın, varlığı ile hayatın her aşamasında daha fazla yerini almaktadır. Zira bir 
arada yaşama kültürünün en önemli zenginliklerinden birisi de kadınlardır. 
Kadınların, yaşamın her evresinde yer almalarına rağmen çağın en önemli ra-
hatsızlıklarından birisi olan sedanter yaşam tarzına maruz kaldıkları söylenebilir. 
Özellikle iş yaşamından uzak kalan kadınların kısır yaşam döngüleri içerisinde 
her geçen gün daha fazla hareketsiz yaşam sürmek gibi bir sorunla karşı karşıya 
oldukları; bireysel ve toplumsal iyi olma halinin de bu durumdan oldukça fazla 
etkilendiği söylenebilir. Özellikle kadınların sedanter yaşam tarzı ile mücadele 
etmeleri noktasında en önemli araçların başında sportif ve fiziksel etkinlikler 
gelmekte, aktif bir yaşam ve yaşlanma sürecinde bu etkinlikler önemli bir yer 
tutmaktadır. Sportif ve fiziksel etkinlikler bir bütün olarak değerlendirildiğinde 
aktif bir yaşam anlayışının dayanaklarından birisini teşkil etmektedir. Özellikle 
kadınların günlük hayatın monotonluğundan kurtulmalarına ve daha aktif bir 
yaşam bilincine sahip olmalarında sportif ve fiziksel etkinlikler oldukça önemlidir. 
Zira bu etkinlikler aracılığı ile fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimin sağlanması, 
bireysel ve toplumsal iyi olma halini de güçlendirecektir. Tarama modeli ile 
gerçekleştirilen çalışmada aktif bir yaşam ve yaşlanma sürecinde spor ve kadın 
ilişkisinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toplum, Kadın, Spor, Aktif Yaşlanma 
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ACTIVE LIVING AND WOMAN-SPORT RELATIONSHIP IN THE 
AGING PROCESS

Woman fact was reshaped in each period since the beginning of communal 
living, and took its place in our day by being nourished from each community 
and culture. Today woman as one of the most important factors of social, edu-
cational, professional and cultural life takes her place in each stage of life with 
her existence more and more; because woman is one of the most significant 
wealth of co-existence culture. Even though women took their place in every 
stage of life, it can be stated that they suffer sedentary life style as one of the 
most important disorders of our era. Especially women who become distanced 
to occupational life face the problem of leading a sedentary life more and more 
every passing day in their vicious life cycles; and it can be stated that state 
of individual and collective betterness is affected pretty much from this status. 
Especially, sportive and physical activities are the leading instruments in the 
struggle of women with a sedentary life style, and these activities have an 
important place in an active life and in the aging process of women. When we 
consider sportive and physical activities as a whole, they constitute one of the 
bases of understanding of an active life style. Sportive and physical activities are 
fairly important for the women especially to avoid monotony of daily life and to 
have a more active life awareness. Thus, physical, cognitive and sentimental 
development achieved by these activities shall also strengthen individual and 
collective betterness states. In this study performed with a scanning model, 
it is aimed to establish sports and woman relationship in the active living and 
aging processes. 

Keywords: Community, Woman, Sports, Active Aging 
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KADIN MİLLİ TAEKWONDOCULARIN ANTRENÖRLERİ VE AİLELERİ 
TARAFINDAN ŞİDDETE MARUZ KALMA DÜZEYLERİ

 
Levent VAR,  
Sevde MAVİ,  

Semiyha DOLAŞIR TUNCEL

Giriş ve amaç: Bu çalışmanın amacı kadın milli taekwondocuların antrenörleri 
ve aileleri tarafından şiddete maruz kalma düzeylerini araştırmaktır. Geçmişten 
günümüze kadar kadınlar ve erkekler arasında konum ve statü bakımından 
toplumlar arası gelişmişlik düzeyine bağlı olarak farklılıklar yaşanmıştır. Bu du-
rum genelde kadın açısından arka planda kalmaya sebep olmuştur. Bununla 
beraber kadına yönelik şiddet hem geçmişte hem de günümüzde oldukça sık 
rastlanan bir konudur. Günümüzde hemen her branşta kadınların spora katıl-
maları ve uluslararası alanda önemli başarılar elde etmeleri dikkat çekmektedir. 
Özellikle bir savunma sporu olan taekwondoda elde edilen başarılarla birlikte 
kadın milli taekwondocuların şiddete maruz kalma durumları araştırılmıştır. 
Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu büyükler düzeyindeki n=25 milli kadın 
taekwondocu oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından geliştirilen 4 adet sözlü 
ve fiziksel şiddete maruz kalma durumlarını ölçen soru anketi uygulanmıştır. 
Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: 
Araştırmaya katılan çalışma grubunun yaş ortalamaları x=26 dır. Antrenörleri 
tarafından sözel şiddete maruz kalan sporcuların sayısı n=13’tür. Antrenörleri 
tarafından fiziksel şiddete maruz kalmış sporcuların sayısı n=12’dir. Antrenörleri 
tarafından gördükleri fiziksel şiddetin türleri ise antrenman ve müsabaka anın-
da tokat, itme ve vurma hareketleridir. Aileleri tarafından sözel şiddete maruz 
kalan spocuların sayısı n=10’dur. Aileleri tarafından fiziksel şiddete maruz kalan 
sporcuların sayısı ise n= 12’dir. Sonuç olarak kadın milli taekwondocuların bir 
çoğunun hem antrenörleri hem de aileleri tarafından sözel ve fiziksel şiddete 
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maruz kaldıkları görülmüştür. Hatta antrenörleri tarafından ailelerine oranla daha 
fazla sözel şiddete maruz kaldıkları, fiziksel şiddet bakımından ise aileleriyle eşit 
oranda oldukları saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aile, Antrenör, Kadın, Şiddet, Taekwondo 
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THE LEVELS OF EXPOSING TO VIOLENCE OF NATIONAL WOMEN 
TAEKWONDO PLAYERS BY TRAINERS AND PARENTS

Introduction and aim: The purpose of this study was to research the levels 
of exposing to violence of national women taekwondo players by trainers and 
parents. From past to present depending upon the nations there has been some 
differences between women and men about their position and status. This situ-
ation generally causes staying in the backround for women. Nevertheless both 
past and present violence against women was a common subject. Nowadays 
attending to sport and having important successes of women is remarkable. 
Especially the taekwondo which is a martial art is the women national athletes 
are having good successes and researching their levels of exposing to violence. 
Method: The study group was senior national women taekwondo players n=25. 
To measure of levels of verbal and physical exposing to violence by 4 question 
developed and asked by researchers. The data was explained by descriptive 
analysis. The Results: The age mean of study group was x=26. The number 
of exposing the verbal violence by trainers are n=13. The number of exposing 
the physical violence by trainers are n=12. The kinds of physical violence by 
trainers are slapping, pushing and dashing. The number of exposing the verbal 
violence by parents are n=10. The number of exposing the physical violence by 
parents are n=12. As a result it was seen that many national women takwondo 
players exposed verbal and physical violence by both trainers and parents. Even 
that they were more exposed the physical violence by trainers than parents. 

Keywords: Parents, Trainer, Taekwondo, Violence, Woman 
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KADINA YÖNELİK MENFİ YAKLAŞIMLARI YANLIŞLAYAN TARİHSEL 
BİR ÖRNEK: HYPATİA

 
Ayşegül DOĞRUCAN

Bu bildiri, erkeklere atfedilen yetkinliklere neden kadınların sahip olamayaca-
ğına dair tarih boyunca söylenegelen mantıksal ve inançsal temellerin, yalnızca 
meşrulaştırma çalışmaları olduğunu ve yalnızca erkek hegemonyasının bir ürünü 
olduğunu Hypatia örneği üzerinden göstermeyi amaçlamaktadır. Bu noktada 
genel olarak Batı düşüncesi içinde kadına verilen yer, düşünürlerin ağzından 
değerlendirilip, bu yaklaşımların Hypatia ile yanlışlanması yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hypatia, Filozof, Matematikçi, Kadın 
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A HISTORICAL EXAMPLE FALSIFYING THE NEGATIVE  
APPROACHES AGAINST WOMAN: HYPATIA

This report intends to show on the basis of Hypanthia example that the 
logical and faith based hypostasis continued throughout history regarding why 
women cannot have the same competences, which are assigned to men are 
just legitimatization efforts and these are only the products of male dominance 
and hegemony. The place given to woman in the Western thought in general 
will be evaluated by means of the words of philosophers and falsifying of these 
approaches by means of Hypanthia will be made. 

Keywords: Hypatia, Philosopher, Mathematician, Woman
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TOPLUMDAKI STEREOTİPLERİN KADINLARIN KİMLİGİNİN  
GELİŞİMİNE ETKİSİ

 
Kamala GAHRAMANOVA

Azerbaycan devleti bağımsızlığını kazandıktan sonra ülkede hızla demokratik-
leşme, dünyaya entekrasyon ve sivil toplum kuruluşlarının kurulup güçlendirilmesi 
süreci başlamıştır. Fakat yeni bağımsızlığını kazanmış ülkeler bir çok sorun ile 
karşılaşmaktadır.Bu sorunlardan biri de toplumda kadına karşı tutum ve kadının 
kimliğinin gelişimindeki engellerdir. Bu sorun çözülmedikçe demokrasinin tam ve 
düzgün bir şekilde gelişmesi mümkün değildir. Çünkü demokrasinin esaslarından 
biri, bireyin özgürlük hakkı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insana saygıdır. Kişiliğin 
gelişimi fikri, bireyin toplumda kendini kabul ettirmesi ve kendi yerini bulması 
paradigmasına dönüşmüştür. Bilindiği üzere “kendini gerçekleştirme”, insanın 
potansiyelini ortaya çıkarma süreci ve sonucudur. Kimlik gelişimi çoğunlukla, 
bireyin çevresi ile etkileşimi ve kendi seçimleri ile olmaktadır. Bireyin kendini 
gerçekleştirmesinde kendi iç potansiyeli ve şartları ile beraber çevresel şartlarda 
önemli derecede etki eder. Her birey, çevresinin ve toplumun etnik, psikolojik ve 
kültürünün etkisi altında kalmaktadır. Bu etno-psikolojik özellikler bireyin gelişi-
mine önemli derecede etki etmektedir. Özellikle kadınların, toplumda egemen 
olan düşüncelerden farklı olarak, toplumda kendi düşünceleri ile yer almaya 
çalışması onların karşısına problem olarak çıkmaktadır. Bireylerin toplumdaki 
davranışları, karşı cins ile ilişkileri, onların yaşadığı toplumun kabul ettiği normlar 
çerçevesinde şekillenir. Tabii ilişkiler, toplumun yazılmamış kuralları ile beraber 
devlet tarafından da düzenlenir. Çağdaş Azerbaycan toplumunda eşit haklara 
sahip gender ilişkilerinin gelişmesi için çok önemli çalışmalar yapılmaktadır. Azer-
baycan Cumhuriyeti Anayasasında her bireyin cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit 
haklara sahip olduğu yazar. Yasal olarak yapılan çalışmalar, kadınların kendini 
ifade etmesi konusunda ortam yaratsa da, bu değişikliklerin uygulanması daha 
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önemli bir konudur. Değiştirilmek istenen ilke ve fikirler, insanların çıkarlarının 
çakışmasına sebep olabileceğinden bu değişimin uygulanması konusunda 
istenilen sonuç alınamayabilir Bu çalışmanın amacı; toplumdaki stereotiplerin 
kadınların düşünce ve davranışlarına etkilerini ve bu stereotiplerin demokratik 
toplumun kurulumundaki etkilerini araştırmaktır. Bireyin kendini ifade etmesi, 
onların özgür olması, özgüvenlerinin yüksek olmasına ve iç dünyaları ile uyumlu 
olmalarına bağlıdır. Bununla birlikte bireyin kendini ifade etmesini engelleyici 
birçok faktörde vardır. Bunlardan en önemlisi toplumun dayattığı önyargılardır. 
Bu önyargılardan en çok zarar gören kesim çoğu zaman kadınlardır. Soruna 
insan ve toplum çerçecesinden baktığımızda, yüzyıllardır hafızamıza kazınmış 
belirli bir kültür kapsamında şekillenen ön yargıların,stereotiplerin var olduğunu 
görürüz. Kültürel stereotipler geleneklerin kural haline dönüştüğü basit ama 
sistemli düşünce tarzı ve davranışlardır. Toplum içinde birey etkileşimde olur ve 
bu etkileşimde birey tarafından bilgiler toplanır ve onun davranışlarını şekillen-
dirir. Bu düşünce ve davranışlar bireyin bilincinin önemli bir unsurunu oluşturur.
Lippman stereotipleri(klişeleri) “bireyin kültürel ortamının etkisi altında şekillenir” 
olarak ifade etmiştir. Bu da önyargıların her millete özgü gelenek ve görenek-
lerin çekirdeği anlamına gelir ve o milletin milli karakterinin bir parçası olarak 
kabul edilir. Her bir toplum için spesifik sayılan bu önyargılar, bireyin kendini o 
kültürünün bir parçası olarak kabul etmesi ile birlikte benimsenmeye başlanır. 
Toplumun mentalitesini yansıtan stereotiplerden biriside kadınlar hakkındaki 
ve onlardan ayrılamayan klişelerdir. Bu klişeler erkek ve kadınlar için toplum 
içinde rol sosyalleşmesinde model oluşturmaktadır(E Eagly, 1987; Williams & 
Best, 1990). Araştırmada kadınların sosyal durumu ve aktivizim konularında 
literatür taraması yapılmıştır. Araştırmacı tarafından anket hazırlanmış, örnek-
lem grubuna uygulanmıştır ve ankette kategoriler bazında istatistik analizleri 
yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, devletin yürülüğe koyduğu yasalara, 
hükümetin cinsiyet ayrımcılığına karşı izlediği politikalara ve sivil toplum kuruluş-
larının “Kadın Sorunları İçin Devlet Komitesi” kapsamında çalışamlarına rağmen 
toplumumuzda hala kadınların gelenek ve stereotiplerin etkisi altında kaldığı 
saptanmıştır. Bireylerdeki önyargılar, erkek ve kadın eşitliğine dayalı toplumun 
oluşmasına ve kadına karşı bakış açısının değişmesine engel olur. Bu da kadı-
nın kendisini ifade etmesine ve kadının davranışlarına etki etmektedir. Bununla 
birlikte önyargı, aynı zamanda demokrasinin sağlanmasınada engel bir faktör 
olarak karşımıza çıkmkatadır. Ataerkil– muhafazakar tasavvurlar ve davranışlar 
gelişimi engeller. Toplum kendi düşüncelerine aykırı durumunlarda kadına karşı 
toplum tepki gösterir. Ve kadın yanlızlaşır. Toplumumuzda utanç duygusu gibi 



325

bir çok kavram farklı algılanır. Başka ülkede onur duyulan bir durum ülkemizde 
kadınlar için utanç verici bir durum olabilir. 21. Yüzyılda yaşamamıza rağmen 
ve geçmişin stereotiplerinden kurtulmaya çalışmamıza rağmen haksızlığa karşı 
hakkını savunup sesini yükselten kadına toplumumuzda “kötü”bir kadın gibi 
bakılabiliyor. Halen toplumda kendini ifade eden kadınlara olumsuz davranışlar 
sergilenebiliyor. Bunun önlenmesi için çocukluktan itibaren cinsiyet ayrımı yap-
madan bireyin potansiyel gelişiminin sağlanması gerekmektedir. Kadına değer 
verilmesi, onun fikilerine saygı göstermek, kadının kendisini ifade edebileceği 
ortamı yaratmak, cinsiyet kimliğinin kabülünü etkiler ve buda demokratik ve 
hoşgörülü toplumun oluşmasına ortam sağlar. 

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Stereotip, Gelişim, Kişilik, Kadın 
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THE İNFLUENCE OF STEREOTYPES ON THE DEVELOPMENT OF  
PERSONALİTY OF WOMEN IN SOCIETY

After Azerbaijan’s acquisition of independence, processes of democratization, 
foundation and development of nongovernmental organizations have begun. 
However, new countries after getting independence face many problems. One of 
them is attitude towards woman in a society and hindering them from personality 
development. If this problem doesn’t get solved, democracy development will 
not be possible. Because one of the principles of democracy is freedom and 
an individual rights, gender equality and respect to personality. Environment, 
as well as personality’s inner potential greatly influences its self-realization 
and in most cases it’s being produced as its result. And every personality’s 
development comes from certain ethnic, cultural and psychological influences. 
Ethno-psychological characteristics have important influence on personality’s 
development and perfection. Behavior’s norms, including attitude towards 
opposite sex are determined by the accepted norms in a society. Certainly, 
attitude in a society is regulated together with unwritten laws and government. 
In the contemporary Azerbaijani society, work on creation of equal conditions 
for formation of gender relationships is being conducted. Equality of gender 
rights are written in the constitution of Azerbaijan Republic. Laws, ideas may 
not match interests and motives of people; in this situation we don’t get the 
desired result. The purpose of the present research is to study the influence 
of stereotypes on convictions and behavior of women in a society, and crea-
tions of a democratic society. There are many factors that prevent a person 
from self-expression. The most important factors are produced by a society’s 
stereotypes. This causes women to suffer the most. When people express their 
opinions that are opposite to a society’s opinion, it’s mostly women who get 
in trouble. A woman’s position in the modern society is mainly determined by 
gender-role stereotypes that have come from far past. According to Lyppman, 
“stereotypes are formed under the influence of a cultural environment of a 
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man; a social opinion simply puts a “stamp” on the base of certain charac-
teristics. People acquire stereotypes (from friends, mass media information, 
etc.), and don’t’ form them based on their personal experience. This means 
that stereotypes are the core of traditions and customs that are unique for 
every nation, and are a part of a national character. The stereotypes that are 
specific for every society are acquired by a man when he considers himself a 
part of this culture. Some of the stereotypes that reflect a society’s mentality 
are gender stereotypes and women make an essential part of them. Research 
of materials, matters of woman’s social status has been done. The researcher 
has prepared a questionnaire and applied. According to the research, despite the 
actions, laws made by the government and the government’s politics, gender 
discrimination in our society in which women are still influenced by traditions 
and stereotypes still take place. The stereotypes that dominate in minds hinder 
the development of the society that is based on equality of men and women 
and obstruct the change of attitude towards woman. This in its turn influences 
a woman’s self-expression and her behavior. With that, stereotypes, as factors 
can also be an obstacle for democracy establishment. Patriarchal conservative 
ideas slow down development. In our society, these ideas are expressed for 
example, as a feeling of shame. In other countries  this situation can bring a 
feeling of pride, while in our country it can be embarrassing for women. Even 
though we are living in the 21st century, everyone is speaking about necessity 
of getting rid of the past stereotypes, still the society continues to treat women, 
who protect their rights and fight against injustice, with contempt, and still the 
women who express themselves in the society are perceived as the ones that 
demonstrate negative behavior. 

Keywords: Democracy, Stereotype, Development, Personality, Woman 
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DR. Arzu ÖZYÜREK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK, EŞ VE ANNE OLA-
RAK AİLEDE KADINA YÖNE-
LİK ŞİDDET

DR. Asuman ALTAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVER-
SİTESİ

ÇOCUK, EŞ VE ANNE OLA-
RAK AİLEDE KADINA YÖNE-
LİK ŞİDDET

DR. Attila DÖL NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Aygül ALAN ERNEK MALTEPE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK ve FİZİKİO-
LARAK KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Ayhan AYTAÇ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EKONOMİDE ve İŞLETME-
CİLİK ALANINDA KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. Ayla BAYIK TEMEL EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Aylin ZEKİOĞLU CELAL BAYAR ÜNİVER-
SİTESİ

SPORDA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET
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DR. Aynur ESEN EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Aysel GÜNİNDİ ER-
SÖZ 

Gazi Üniversitesi SOSYOLOJİK AÇIDAN 
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA 
KADINA YÖNELİK ŞİDDET

DR. Aysel GÜNİNDİ ER-
SÖZ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK, EŞ VE ANNE OLA-
RAK AİLEDE KADINA YÖNE-
LİK ŞİDDET

DR. Ayşe AKIN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Ayşe ELİTOK KESİCİ ADNAN MENDERES ÜNİ-
VERSİTESİ

EĞİTİMDE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Ayşe TEMEL EĞİNLİ EGE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK ve FİZİKİO-
LARAK KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Barış KARAELMA GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANATTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Belkız Ayhan TARHAN LEFKE AVRUPA ÜNİVER-
SİTESİ

SANAL VE SOSYAL MEDYADA 
KADINA YÖNELİK ŞİDDET

DR. Bülent GÜLÇUBUK ANKARA ÜNİVERSİTESİ EKONOMİDE ve İŞLETME-
CİLİK ALANINDA KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. Celalettin VATANDAŞ KARADENİZ TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİDE ve İŞLETME-
CİLİK ALANINDA KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. Çetin YAMAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPORDA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Derya AYDIN OKUR İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ-
VERSİTESİ

HUKUKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Derya Aydın OKUR İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ-
VERSİTESİ

HUKUKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Dilek ANUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK ve FİZİKİO-
LARAK KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Efsun Ezel ESATOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Elnur Hasan MİKAİL KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SİYASETTE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Emel Funda TÜRKMEN AFYON KOCATEPE ÜNİ-
VERSİTESİ

SANATTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET
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DR. Emine DEMİRAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SANAL VE SOSYAL MEDYADA 
KADINA YÖNELİK ŞİDDET

DR. Emine KOLAÇ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Emine KOLAÇ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Emine ÖZMETE ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Emre YANIKKEREM CELAL BAYAR ÜNİVER-
SİTESİ

SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Ensar YILMAZ NAMIK KEMAL ÜNİVER-
SİTESİ

KADINA YÖNELİK SOSYOLO-
JİK SORUNLAR ve ŞİDDET

DR. Erdal ZORBA GAZİ ÜNİVERSİTESİ SPORDA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Ergun YOLCU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SANAL VE SOSYAL MEDYADA 
KADINA YÖNELİK ŞİDDET

DR. Ertan ÖZENSEL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KADINA YÖNELİK SOSYOLO-
JİK SORUNLAR ve ŞİDDET

DR. Eva ŞARLAK IŞIK ÜNİVERSİTESİ SANATTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Faruk KARACA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİDİNLERDE KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. Fatih AYSAN İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ-
VERSİTESİ

KADINA YÖNELİK SOSYOLO-
JİK SORUNLAR ve ŞİDDET

DR. Fatma ARPACI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK, EŞ VE ANNE OLA-
RAK AİLEDE KADINA YÖNE-
LİK ŞİDDET

DR. Fatma Gül BERKTAY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİDİNLERDE KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. Fatma TEZEL ŞAHİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK, EŞ VE ANNE OLA-
RAK AİLEDE KADINA YÖNE-
LİK ŞİDDET

DR. Fatoş SİLMAN ULUSLARARASI KIBRIS 
ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİMDE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Fehmi TUNCEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPORDA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Feryal ÇUBUKÇU DOKUZ EYLÜL ÜNİVER-
SİTESİ

EDEBİYATTA KADINA YÖNE-
LİK ŞİDDET
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DR. Figen GÜRSOY ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Füsun TERZİOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİ-
TESİ

SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Gülgün ERSOY HACETTEPE ÜNİVERSİ-
TESİ

SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Gülten HERGÜNER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPORDA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Gülşen VURAL GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Gökhan DELİCEOĞLU KIRIKKALE ÜNİVERSİ-
TESİ

SPORDA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Gökşen ARAS ATILIM ÜNİVERSİTESİ EDEBİYATTA KADINA YÖNE-
LİK ŞİDDET

DR. Hacı Arif TUNCEZ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EKONOMİDE ve İŞLETME-
CİLİK ALANINDA KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. Halil İbrahim BAHAR POLİS AKADEMİSİ KADINA YÖNELİK SOSYOLO-
JİK SORUNLAR ve ŞİDDET

DR. Hülya OKUMUŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVER-
SİTESİ

SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Işık BAYRAKTAR GENÇLİK VE SPOR BA-
KANLIĞI

SPORDA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Kafiye EROĞLU KOÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Kamil ŞAHİN KIRIKKALE ÜNİVERSİ-
TESİ

KADINA YÖNELİK SOSYOLO-
JİK SORUNLAR ve ŞİDDET

DR. Keriman PEKKAN DUMLUPINAR ÜNİVER-
SİTESİ

SANATTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Kerime ÜSTÜNOVA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYATTA KADINA YÖNE-
LİK ŞİDDET

DR. Kürşad GÜLBEYAZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ SANATTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Kürşad ZORLU AHİ EVRAN ÜNİVERSİ-
TESİ

EKONOMİDE ve İŞLETME-
CİLİK ALANINDA KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. Lale ORTA OKAN ÜNİVERSİTESİ SPORDA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET
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DR. Lale TAŞKIN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Mehmet ANIK BARTIN ÜNİVERSİTESİ KADINA YÖNELİK SOSYOLO-
JİK SORUNLAR ve ŞİDDET

DR. Mehmet Yalçın TAŞ-
MEKTEPLİGİL

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SPORDA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Merih Tekin BENDER EGE ÜNİVERSİTESİ SANATTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Metin YAMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SPORDA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Muammer CENGİL HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİDİNLERDE KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. Murat ERCAN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ EKONOMİDE ve İŞLETME-
CİLİK ALANINDA KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. Mustafa TALAS NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK ve FİZİKİO-
LARAK KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Mustafa USLU MARMARA ÜNİVERSİ-
TESİ

SANATTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Mustafa Öner UZUN AFYON KOCATEPE ÜNİ-
VERSİTESİ

SANATTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Mustafa ŞANAL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Mutlu TÜRKMEN BARTIN ÜNİVERSİTESİ SPORDA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Naim DENİZ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ EKONOMİDE ve İŞLETME-
CİLİK ALANINDA KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. Neylan ZİYALAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK ve FİZİKİO-
LARAK KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Nezahat GÜÇLÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Nimet ÖNÜR EGE ÜNİVERSİTESİ SANAL VE SOSYAL MEDYADA 
KADINA YÖNELİK ŞİDDET

DR. Nur DİLBAZ ALACA-
HAN

ÇANAKKALE 18 MART 
ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİDE ve İŞLETME-
CİLİK ALANINDA KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET
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DR. Nuray EKŞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ-
VERSİTESİ

HUKUKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Nurgül ÖZDEMİR ADNAN MENDERES ÜNİ-
VERSİTESİ

SPORDA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Nurhan TEKEREK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SANAL VE SOSYAL MEDYADA 
KADINA YÖNELİK ŞİDDET

DR. Nurhayat ÇELEBİ MARMARA ÜNİVERSİ-
TESİ

EĞİTİMDE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Nurullah ALTUN POLİS AKADEMİSİ KADINA YÖNELİK SOSYOLO-
JİK SORUNLAR ve ŞİDDET

DR. Osman TİTREK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Pelin AVŞAR DUMLUPINAR ÜNİVER-
SİTESİ

SANATTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Ramazan ERDEM SÜLEYMAN DEMİREL 
ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Recep BOZTEMUR ODTÜ TARİHTE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Recep KAYMAKCAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİDİNLERDE KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. Ruhettin YAZOĞLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİDİNLERDE KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. Sacid ADALI TURGUT ÖZAL ÜNİVER-
SİTESİ

HUKUKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Sami ŞENER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADINA YÖNELİK SOSYOLO-
JİK SORUNLAR ve ŞİDDET

DR. Sayın DALKIRAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİDİNLERDE KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. Seçil BAL TAŞTAN HACETTEPE ÜNİVERSİ-
TESİ

EKONOMİDE ve İŞLETME-
CİLİK ALANINDA KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. Sefer GÜMÜŞ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ EKONOMİDE ve İŞLETME-
CİLİK ALANINDA KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. Selami GÜNEY ERZİNCAN ÜNİVERSİ-
TESİ

EKONOMİDE ve İŞLETME-
CİLİK ALANINDA KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. Selçuk Bora ÇAVU-
ŞOĞLU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SANAL VE SOSYAL MEDYADA 
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
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DR. Selma DÜZENLİ ABANT İZZET BAYSAL 
ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Semiyha DOLAŞIR 
TUNCEL 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPORDA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Serdar TOK EGE ÜNİVERSİTESİ SPORDA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Serpil DÜNDAR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SANAL VE SOSYAL MEDYADA 
KADINA YÖNELİK ŞİDDET

DR. Sinan AYAN KIRIKKALE ÜNİVERSİ-
TESİ

SPORDA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Sinem TUNA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SANAL VE SOSYAL MEDYADA 
KADINA YÖNELİK ŞİDDET

DR. Solmaz ZELYÜT EGE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK ve FİZİKİO-
LARAK KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Tijen DÜNDAR SEZER DOKUZ EYLÜL ÜNİVER-
SİTESİ

HUKUKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Tülin MALKOÇ MARMARA ÜNİVERSİ-
TESİ

SANATTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Uğur DEMİRAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Uğur TÜRKMEN AFYON KOCATEPE ÜNİ-
VERSİTESİ

SANATTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Yasemin AYDOĞAN ABANT İZZET BAYSAL 
ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİMDE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Yasemin İNCEOĞLU GALATASARAY ÜNİVER-
SİTESİ

SANAL VE SOSYAL MEDYADA 
KADINA YÖNELİK ŞİDDET

DR. Yavuz ALPTEKİN KARADENİZ TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ

KADINA YÖNELİK SOSYOLO-
JİK SORUNLAR ve ŞİDDET

DR. İbrahim YILMAZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİDİNLERDE KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. Yenal ÜNAL BARTIN ÜNİVERSİTESİ TARİHTE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Yener ÖZEN ERZİNCAN ÜNİVERSİ-
TESİ

PSİKOLOJİK ve FİZİKİO-
LARAK KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. İlhami YÜCEL ERZİNCAN ÜNİVERSİ-
TESİ

EKONOMİDE ve İŞLETME-
CİLİK ALANINDA KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET
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DR. İlhan ODABAŞI HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SPORDA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. İlhan TOKGÖZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SPORDA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. İlkay ŞAHİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİDİNLERDE KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. İlknur TÜTÜNCÜ KASTAMONU ÜNİVER-
SİTESİ

SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. İmdat ELMAS İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK ve FİZİKİO-
LARAK KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Ümran SEVİL EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. İsmail HİRA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADINA YÖNELİK SOSYOLO-
JİK SORUNLAR ve ŞİDDET

DR. Yılmaz KARADENİZ MUŞ ALPARSLAN ÜNİ-
VERSİTESİ

TARİHTE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Zehra GÖLBAŞI CUMHURİYET ÜNİVER-
SİTESİ

SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Zeki KAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Özcan GÜNGÖR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİDİNLERDE KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. Özen KULAKAÇ ANTALYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Özlem GÜRKAN MARMARA ÜNİVERSİ-
TESİ

SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Şengül HABLEMİ-
TOĞLU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Şirin BENUĞUR ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ 
ÜNİVERSİTESİ

SANATTA KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET

DR. Şule Yüksel YİĞİTER ERZİNCAN ÜNİVERSİ-
TESİ

EKONOMİDE ve İŞLETME-
CİLİK ALANINDA KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET

DR. Şükran Güzin ILICAK 
AYDINALP

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ-
VERSİTESİ

SANAL VE SOSYAL MEDYADA 
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
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