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GĠRĠġ
Toplumsal Cinsiyet EĢitsizliğiyle Mücadelede Koruyucu Önleyici ÇalıĢmalar
-Liselerde Toplumsal Cinsiyet ve Aile Ġçi ġiddet Eğitim Modülü“Ġlk KurĢun Lisesi Örneği”
Birleşmiş Milletlerin 1993 yılında kabul ettiği “Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi
Bildirgesi”ne göre kadına yönelik şiddeti; “Kamusal ve özel alanda gerçekleşen, kadınların
fiziksel, cinsel, duygusal zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması muhtemel olan, her
türlü cinsiyet temelli Ģiddet eylemi veya bu eylemin yapılacağına dair tehdit ya da zorlama
ve keyfi olarak özgürlüğün kısıtlanması” olarak tanımlanmaktadır.
Aile içinde kadına yönelik şiddet en ağır insan hakları ihlallerinden biridir. Kadın ve erkek
arasındaki eşitsizlik kadına yönelik şiddetin kaynağını oluşturmaktadır. Cinsiyet eşitsizliği;
bireylerin toplumsal kaynaklara ulaşmalarını engellemektedir.
Grafik 1

(TÜİK, İstatistiklerle Kadın,2010)
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Grafik 2

( TÜİK, İstatistiklerle Kadın,2010)
Grafik 3

(TÜİK, İstatistiklerle Kadın,2010)
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Kadına yönelik şiddet bütününe bakıldığında, tüm toplumu etkileyen politik bir sorundur.
Erkek egemen bakış açısıyla örülü olan bu dünya; güç olgusundan beslenmekte, baskı ve
otoriteyi kullanarak kadınları ikincil duruma düşürmekte, yaşam haklarına müdahale etmekte
ve haklarına ulaşmalarına engel olmaktadır.
Şiddeti besleyen unsurlar, yaşanılan “şiddet döngüsünü” içselleştirilmiş ve görünmez
kılmıştır. Toplumsal cinsiyet normları içerisinde kadının görünmezliği ve birine bağımlı hale
getirilmiş olması bu faktörlerin en temel ayaklarını oluşturmaktadır.
Toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkan aile içinde kadına yönelik şiddet, kuşaktan kuşağa
aktarımla meşruiyetini devam ettirmektedir.
Bu noktada, aile içi şiddetle mücadelede koruyucu önleyici çalışmalar amacıyla uygulanan
farkındalık çalışmalarının önemi büyüktür. Bu çalışmalar ile aile içinde kadına yönelik şiddet
konusunda oluşturulan farkındalık ve, toplumsal cinsiyet algılarında gerçekleşecek değişim ve
dönüşümler, şiddeti meşru görüntüsünden uzaklaştırmaya yardımcı olacaktır.
Kadın danışma merkezleri; kadın sığınma evlerinin ön ayağı olması işleviyle aile içi şiddetle
mücadelede kadınların ilk başvurdukları birimlerdir. Ama danışma merkezleri yalnızca
başvuru alan kurumlar değildir. Sığınma evi başvuruları dışında merkezlerde, koruyucu
önleyici hizmetler amacıyla birçok hizmet verilmektedir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, koruyucu önleyici çalışmalar
çerçevesinde, İzmir ilinde dezavantajlı bir bölge olarak belirlenen Karabağlar semtindeki İlk
Kurşun Lisesi öğrencileri ile bir eğitim modülü planlamıştır.
14 Ekim 2009 – 20 Aralık 2011 tarihleri arasında ortaöğretim kurumundaki 441 öğrenci ile
(Lise 4, Lise 3 ve Lise 2. sınıflarla) gerçekleştirilen bu modül de, “Toplumsal Cinsiyet, Aile
İçinde Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Mekanizmaları” konuları ele
alınmıştır.
Eğitimde sunum tekniği kullanılmıştır. Öğrencilere toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve aile içi
şiddet olgularına dair açık uçlu sorular / rivayetler verilerek, eğitimin interaktif şekilde
gerçekleşmesi sağlanmıştır.
Öğrencilerin yaş gruplarından çıkışla; toplumsal cinsiyet rolleriyle daha kolay ilişkilenmeleri
açısından kendileri için kurguladıkları ideal kadın ve erkeği tanımlamaları istenmiştir. Güçlü
bir kadın figürünün ya da duygusal bir erkek figürünün kendilerini nasıl hissettirdiği
sorulmuştur. Güç algısı, güç ve şiddet ilişkisi üzerine örnekler vermeleri istenmiştir.
Atasözleri ve deyimlerden örnekler verilerek öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine bakış
açılarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.





“Erkekler ağlamaz.”
“Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır.”
“Kan kus, kızılcık şerbeti içtim de. “
“Kol kırılır, yen içinde kalır.”
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Bu noktada öğrenci gruplarının iç dinamikleri gözetilerek;
-Aktarılan konuların ya da örneklerin anlaşılabilir olması (kavramların soyut biçimde ifade
edilmemesi),
- Öğrencilerin katılımcı oldukları bir ortam oluşturulması,
- Öğrencilerle güven ilişkisi yaratılması (yargılanmadan dinleneceği, söylediklerinin aleyhine
kullanılmayacağını bilmesi) eğitimin verimli geçmesi açısından önem teşkil etmektedir.
Öğrencilerin okul müdürü ya da öğretmenlerini otorite figürü olarak görebilecekleri ve
kendilerini ifade etmekten çekinebilecekleri düşünülerek, eğitimlerin öğrencilerle yalnız
olarak gerçekleştirilmesine ve tüm öğrencilere eşit söz hakkı verilmesine dikkat edilmiştir.
Ayrıca eğitime katılan toplam 441 öğrenciye eğitim öncesi ve sonrasında 18 soruluk bir
önbilgi test formu* uygulanarak ölçme değerlendirme tekniği kullanılmıştır. Toplumsal
cinsiyet rolleri ve aile içinde kadına yönelik şiddete dair rivayetleri içeren bu test ile;
öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrası bakış açılarını saptamak ve karşılaştırmak
hedeflenmiştir.
İBB Kadın Danışma Merkezi eğitim biriminde görev alan Melek Sarı, Deniz İzbudak
Özdemir ve Yelda Şimşir tarafından 3 yıl boyunca gerçekleştirilen bu eğitim programı ile
-liselerde toplumsal cinsiyet ve aile içi şiddetle mücadele eğitimi- adı altında örnek bir eğitim
uygulaması oluşturmak amaçlanmıştır.
Bu örnek eğitim modülünü oluşturmamızda, tecrübe, soru ve paylaşımlarıyla bize katkıda
bulunan başta İlk Kurşun Lisesi öğretmen ve öğrencilerine ve bizimle beraber eğitimlere
katkısını koyan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

*Ek:1 Önbilgi test formu

7

ÇALIġMANIN TEMEL KAVRAMLARI

Toplumsal cinsiyet:
Kadın ve erkeklerin sosyo-kültürel açıdan tanımlanmasını, toplumların kadın ve erkeği
birbirinden ayırt etme biçimlerini ve onlara verdiği toplumsal rolleri ifade etmektedir.
Toplumsal cinsiyet, toplumun bir kişiden kadın veya erkek olması nedeniyle beklentilerine
işaret eder. Kadınlar ve erkekler arasında toplumsal olarak belirlenmiş ilişkiler bütünüdür.
Yaş, sınıf, kentsel veya kırsal yaşam biçimleri, zaman, coğrafi konum gibi faktörler toplumsal
cinsiyetimizin belirlenmesinde çok etkilidir. Kadın ve erkekler toplumda farklı biçimde
sosyalleşirler.
Biyolojik Cinsiyet:
Bir kişinin biyolojik veya genetik özelliklerini ifade eden kavram, tüm canlılarda erkek ve
dişileri ayırt etme olanağı veren bedensel özelliklerin tümü olarak da tanımlanmaktadır.
Kişinin cinsel / genital organları (penis, testisler, vajina, göğüsler), yumurta veya sperm
üretebilme, doğum yapabilme ve emzirebilme yetileri vb. kadın ve erkek olma durumunu
belirler. Evrenseldir ve değiştirilemez. Genetik olarak belirlenmiştir.
Cinsiyetçilik:
Bir cinsiyetin diğerinden üstün olduğunu savunan görüş ve ideolojidir. Bu (bazı istisnaları
olmakla birlikte); tarihte genel olarak erkeklerin kadınlara karşı, heteroseksüellerin
eşcinsellere karşı üstünlüğü şeklinde rastlanır ve günümüzde de geçerliliğini yaygın şekilde
korumakta, insanlar arasında halen etik bir değer ve tabu olarak varlığını sürdürmeye ve kabul
görmeye devam etmektedir. Cinsiyetçiliğin insanlar arasında neden böylesine geniş ölçüde
kabul gördüğü hakkında yapılan tartışmalar genellikle şu sonuçları işaret etmektedir: Aile,
toplum ve çeşitli dinlerden öğrenilen ve ahlaken doğru olduğu varsayılan kültürel ve etik
normlar, değer yargıları, tabular kurallar, yasalar, örf ve adetler cinsiyetçiliği olağanlaştırır ve
normalleştirir.
Cinsiyete Dayalı ĠĢbölümü:
Kadınların ve erkeklerin ne yapması gerektiği ya da neleri yapabileceği hakkında toplumda
yaratılmış olan fikirlere ve değerlere dayanarak, kadınlara ve erkeklere farklı roller,
sorumluluklar ve görevler yüklenmesini ifade eder. (Bhasin,2003)
ġiddet:
Fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına
uygulanması sonucunda; maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması
ya da açma olasılığı bulunması durumu olarak tanımlamaktadır.
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ġiddet Türleri:
Aile içi şiddet ve fiziksel şiddet gündelik hayatta birbirlerinin yerine kullanılabilen ama
aslında aynı olmayan ifadelerdir. Bu ifadeleri yanlış şekilde birbiri yerine kullanılmasının
nedeni, kadına yönelik duygusal, ekonomik ve cinsel şiddete ilişkin farkındalığın hala son
derece az olmasıdır. Çünkü aile içinde kadına yönelik şiddet yalnızca fiziksel değildir.
Aile içinde kadına yönelik Ģiddetin farklı görünümleri Ģöyle özetlenebilir:
Psikolojik ġiddet:
Kadına bağırmak, hakaret etmek, kadını aşağılamak, başka kadınlarla kıyaslamak, korkutmak,
kıskanmak, deli olduğuna inandırmak, ihmal etmek, yok saymak, çirkin olduğunu söylemek,
kadının nasıl giyineceğine, nereye gideceğine, kimlerle görüşeceğine karar vermek, kadına
veya çocuklara zarar vermekle, öldürmekle tehdit etmek, diğer insanlarla ilişkilerini
sınırlamak, kendini geliştirmesine engel olmak, kadını yaşadığı şiddetin sorumlusu olarak
görmek, kadının kültürel farklılıklarını yok saymak, bastırmaya çalışmak veya bu gerekçeyle
kötü muamelede bulunmak, en sık karşılaşılan psikolojik şiddet biçimleridir.
Cinsel ġiddet:
Kadını istemediği yerde, istemediği zamanda ve istemediği biçimde cinsel ilişkiye zorlamak,
tecavüz, ensest, çocuk doğurmaya ya da doğurmamaya zorlamak, kürtaja zorlamak, fuhuşa
zorlamak, cinsel organlarına zarar vermek, fiziksel özelliklerini başka kadınlarla kıyaslamak
cinsel şiddettir.
Ekonomik ġiddet:
Kadının çalışmasına izin vermemek, istemediği işte zorla çalıştırmak, az para vererek çok şey
beklemek, aileyi ilgilendiren ekonomik konularda kadının fikrini sormadan tek başına karar
almak, kadının parasını, kişisel mallarını, takılarını elinden almak, kadının kariyerini
engelleyen kısıtlamalar getirmek (iş gezilerine, toplantılara, kurslara katılmasına engel
olmak), kadının iş bulmasını kolaylaştırıcı becerilerini geliştirecek etkinliklere katılmasını
engellemek, iş yerinde olay yaratarak kadının işten atılmasına neden olmak, ekonomik
şiddettir.
Fiziksel ġiddet:
İtip kakmak, tokatlamak, tartaklamak, tekmelemek, kesici ve vurucu aletlerle ya da yakıcı
maddelerle bedenine zarar vermek, sağlıksız koşullarda yaşamaya zorlamak, sağlık
hizmetlerinden yararlanmasına engel olarak bedensel zarara uğratmak fiziksel şiddettir.
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Cinsiyete dayalı Ģiddet:
Kadının toplumdaki ikincil konumuna dayalı olarak kadına uygulanan şiddettir.
“Kamusal ve özel alanda gerçekleşen, kadınların fiziksel, cinsel, duygusal zarar
görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması muhtemel olan, her türlü cinsiyet temelli şiddet
eylemi veya bu eylemin yapılacağına dair tehdit ya da zorlama ve keyfi olarak özgürlüğün
kısıtlanması” olarak tanımlanmaktadır. (Birleşmiş Milletlerin 1993 yılında kabul ettiği
Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi)

Aile:
Evlilik, kan ya da evlat edinme bağlarıyla birbirine bağlı, tek bir hane halkı oluşturan, karıkoca, ana-baba, kız ve oğul, kız ve erkek kardeş olarak her biri kendi toplumsal konumu
içinde birbirlerini karşılıklı etkileyen, ortak bir kültür yaratan paylaşan ve sürdüren bireyler
grubudur.
Aile Ġçinde Kadına Yönelik ġiddet:
Aile içinde meydana gelen, cinsiyete dayalı, kadın üzerinde baskı ve üstünlük kurmayı
amaçlayan, tehdit, dayatma, kontrol içeren, psikolojik, cinsel, ekonomik, fiziksel zararla
sonuçlanan ve kadının insan haklarını ihlal eden her türlü eylem ya da eylem tehdidi kadına
yönelik aile içi şiddettir.
Ayrımcılık:
Belli bir kişiye ya da gruba belli bir niteliğinden dolayı (örneğin, cinsiyeti, yaşı, fiziksel
nitelikleri, ırkı gibi) ayrım yapmak veya farklı, eşitsiz davranmak anlamına gelir.
Ayrımcılığın, cinsiyetçilik, ırkçılık gibi birçok biçimi vardır. Hepsinde ortak olan özellik,
ayrımcılık yapılan kişilere yönelik dışlama ve yok saymanın olmasıdır.
Kadına Yönelik Ayrımcılık:
Siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, kişisel veya diğer alanlardaki kadın ve erkek eşitliğine
dayanan insan haklarının ve temel özgürlüklerin, medeni durumları ne olursa olsun kadınlara
tanınmasını, kadınların bu haklardan yararlanmalarını veya bu hakları kullanmalarını
engelleme veya hükümsüz kılma amacını taşıyan veya bu sonucu doğuran cinsiyete dayalı
herhangi bir ayrım, dışlama veya kısıtlama demektir.
Pozitif Ayrımcılık (geçici özel önlem):
Ayrımcılığı ortadan kaldırma, fırsat eşitliğini sağlama ve toplumsal hayata tam katılım
kapsamında toplumda korunması gereken dezavantajlı gruplara tanınan imtiyazdır.
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VERĠLERĠN SUNULMASI
1- AĠLE ĠÇĠNDE KADINA YÖNELĠK ġĠDDET, SADECE AĠLE SORUNUDUR
Yapılan çalışmada öğrencilerin, aile içinde kadına yönelik şiddet ve ailenin özel alan olduğu
ön kabulü konularında algılarını, eğitim öncesi ve eğitim sonrası karşılaştırmalı olarak
ölçebilmek hedeflenmiştir.
Aile, toplumların en küçük yapı birimi olarak tanımlanmaktadır. Aile olgusu, var olan değer
yargılar ekseninde “kutsal”, “dokunulmaz” olarak nitelendirilmektedir. Aile içinde yaşanılan
her şey o aile fertlerinin problemidir. Yaşanılan veya yaşanılabilecek olan sorunların dışarıdan
herhangi birine aktarılması ya da aile bireyleri dışından müdahale edilmesi keskin sınırlarla
belirlenmiş olup uygun görülmemektedir. Bu durum aile içinde kadına yönelik şiddeti
görünmez kılmakla beraber şiddetin yadsınmasına yol açmaktadır.
Yaşadığı şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı % 48,5’tir. (KSGM,2009)
Aile içinde kadına yönelik şiddet pek çok kadının sakat kalmasına, ölmesine, eğitim
olanaklarından yoksun kalmasına, üretici konumuna geçememesine sebep olmaktadır. Tüm
bunlar kadının insan haklarına, toplum sağlığına, ekonomik ve sosyal gelişmeye darbe
vurmaktadır. Dolayısıyla aile içinde kadına yönelik şiddet sadece aile sorunu değil, başta
kadınlar olmak üzere tüm toplumu etkileyen ciddi bir toplumsal sorundur.(Kadın Dayanışma
Vakfı, 2005)
2 – KADINLAR DUYGUSALDIR, ERKEKLER MANTIKLIDIR
Toplumsal normlarımız içerisinde kadınların duygusal erkeklerin mantıklı olduğu yargısı
bulunmaktadır. Bu eğitim çalışmasında amaçlanan, eğitim çalışmasına katılan kitlenin bu
yargılara ne ölçüde sahip olduğunu belirlemek ve eğitim çalışması sonucundaki değişimi
ölçümlemektir.
Kadının doğurganlık özelliği neticesinde “annelik” olgusuna yüklenen şefkat, sevgi, bağlılık
ve bağımlılık duyguları kadına ait bir durum gibi algılanmaktadır. Erkeklerin kamusal alanda
kendilerini var etmek durumunda olma algısı da analitik düşünce yeteneklerin kadınlara göre
gelişken ve fazla olduğu, karar alırken ve/veya bir yargıya varırken duygusal değil, realist
davrandıkları toplumda kendine yer bulmuş bir inançtır.
Fakat erkek ve kadını birbirinden ayıran biyolojik (hormonsal, üreme sistemi) farklılıklar
erkeğin duygu yoksunluğu içerisinde olmasına yol açmadığı gibi kadının analitik
düşünebilmesine engel teşkil etmemektedir.
Kadınlar duygusaldır, erkekler mantıklıdır yargısı, bireylerin doğuştan getirdiği fizyolojik
özelliklerinden değil, “toplumsal cinsiyet” rollerinden ileri gelmektedir.
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3- KADINI ÇOCUK YAPMAYA ZORLAMAK ġĠDDETTĠR
Kadının kendi bedeni üzerinde karar sahibi olamaması bireyin temel haklarına saldırıdır. Bu
yargı cümlesi, öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası, “kadın”, “kadınlık görevi”,
“annelik” algılarındaki değişimi ölçmeye yöneliktir.
Toplumsal hayatta “anne” olmak, kadının fiziksel ve ruhsal olarak hazır olması göz önünde
bulundurulmaksızın kadına yüklenen “kadınlık görevleri” içersinde yer almaktadır. Oysa
gebeliğe hazırlanmak için eşlerin birlikte karar vermeleri şarttır. Bebeklerin doğuştan bir
kimlik özelliğine sahip olmadığı bu kimliğin önemli ölçüde aile içinde şekillendiği bir
gerçektir. Bu nedenle doğacak bebek için çiftlerin psikolojik olarak hazır olması son derece
önemlidir. Çocuğun seçme şansı olmadığı anne babası ve mecburen katılmak zorunda olduğu,
hayatının ilk evrelerini geçireceği bu aile ortamı onun geleceğinin belirlenmesinde en büyük
adımdır. Hamileliğin planlanan, istenilen bir hamilelilik olması benlik saygısı-özgüveni eksik
bireylerin yetişmesi riskine yönelik alınabilecek önemli önlemlerden biridir.
Türkiye’de her 10 kadından biri gebeliği sırasında fiziksel şiddete maruz kalmıştır.(Türkiye’de
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, 2008)
Kadınlar için annelik tek seçenek, tek kimlik olarak sunulur. Kadını istemediği bir hamileliğe
zorlamak, kadına fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddettir. Kadını çocuk yapmaya
zorlamak, yukarıda bahsi geçen sosyal birçok bağı zedelemektedir. Buda kadınların ikincil
konumlarını pekiştirmesine sebep olur.

4- CĠNSEL ġĠDDET SADECE BÜYÜK ġEHĠRLERDE YAġANIR
Sosyolojik olarak “anane formu” olarak nitelendirilen gelenek ve görenekler çerçevesinde
cinsellik olgusunun etik ve tinsel açıdan sosyal yaşamda telaffuz edilmesi olağan
karşılanmamaktadır. Kentsel yaşam ve kırsal yaşam ayrımına gidilmesindeki etken, kentte
cinselliğin kırsala oranla daha konuşulabilir olmasıdır. Kırsal bölgelerde cinsel taciz ve/veya
tecavüzün cezasını kadın çekmektedir. Bu da kırsal yaşamdaki cinsel şiddettin görünür
olmamasına neden olmaktadır. Sosyal yaşamdaki bu yaptırımlar cinsel şiddetin sadece büyük
şehirlerde yaşandığı yanılgısına yol açmaktadır.
Yukarıda verilen yargı cümlesi; büyükşehirde büyümüş ergenlik çağındaki gençlerin bakış
açısını tespit etmeye yöneliktir.
Tecavüz ya da cinsel şiddet, bir şiddet türüdür. Cinsel istek hareketi değildir. Tecavüzlerin
çoğu önceden planlanmıştır: yer ayarlanmış, mağduru yanıltmak için çeşitli yöntemler
kullanılmış veya mağdur cinsel aktiviteye zorlanmıştır. Mağdurun savunmasızlığı saldırgan
için belirleyici etkendir. Mağdurlar bebeklerden yaşlı insanlara kadar her yaşta insanlar
olabilir. Yaş, cinsiyet, fiziksel görünüş, medeni hal, etnik, dini veya sosyo-ekonomik geçmişi
ne olursa olsun herkes cinsel şiddet mağduru olabilmektedir. (Cinsellik Atölyesi Kolaylaştırıcı
El Kitabı,2005)
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Grafik 4

Grafik 5

Grafik 6

Kadınların eşlerinden veya birlikte oldukları kişi/kişilerden maruz kaldıkları fiziksel şiddetin
yaygınlığı kentsel ve kırsal yerleşimlere göre önemli bir farklılık göstermez iken bölgeler
arasında bu fark belirgindir. Bazı bölgelerde şiddete maruz kalma oranı, ülke ortalamasından
daha fazladır. Kuzeydoğu Anadolu ve Orta Anadolu’da yaşayan kadınların yarısı fiziksel
şiddete maruz kalmıştır.
(Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması,2008)
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5- KADIN ġĠDDET GÖRMÜġSE BUNU HAK ETMĠġTĠR
Toplumumuzda aile içinde kadına yönelik şiddet olgusu toplumsal cinsiyet rolleri
çerçevesinde şekillenir. Şiddete maruz kalan kadınların, uzun yıllar yaşadığı şiddete boyun
eğmek zorunda bırakılması çoğu insan tarafından kadının yaşadığı şiddeti hak ettiği veya
şiddetten hoşlandığı şeklinde yorumlanır. Bu rivayet ile eğitime katılan öğrencilerin aile
içinde kadına yönelik şiddetin neden ve sonuçlarını nasıl algıladıkları tespit edilmek
istenmiştir.
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmasına katılan her 100 kadından 86’sı
fiziksel şiddetin kabul edilemez olduğunu düşünmektedir. (Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi
Şiddet Araştırması,2008)
Öncelikle kimsenin şiddete maruz kalmaktan hoşlanmayacağı ve hiç kimsenin şiddeti hak
etmeyeceği unutulmamalıdır. Şiddet bir insan hakları ihlalidir. Şiddete maruz kalan kadınlar,
şiddetten hoşlandıkları için değil, kocasının kendine ve çocuklarına zarar vereceği endişesiyle
ya da, toplumsal cinsiyetin bir sonucu olarak oluşan toplumsal baskılardan ve bir destek
mekanizmasına ulaşamamalarından dolayı şiddet ortamından uzaklaşamamaktadırlar

6- EĞĠTĠMLĠ KADINLAR ġĠDDET GÖRMEZ
Aile içindeki şiddet olgusunun sosyal boyutları ve yaygınlığı toplum tarafından yadsınan bir
gerçektir. Bu çerçevede en büyük yanılgılardan biri eğitimli kadınlar şiddet görmez
yanılgısıdır. Bu rivayetle şiddet olgusunun görünürlülüğü ölçülmek istenmiştir.
Aile içi şiddet olgusunu inceleyen araştırmalar; her eğitim ve gelir düzeyinden kadının, aile
içinde şiddete uğradığını göstermektedir.
Türkiye genelinde yapılan araştırmalarda, üniversite mezunu kadınların %73,6’sının
eşlerinden fiziksel şiddet gördüğü saptanmıştır. (TÜİK 2006)
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Grafik 7

( TÜİK, İstatistiklerle Kadın,2011)

Toplum içerisinde sadece eğitimsiz kadınların şiddete maruz kaldıkları düşüncesi; destek ve
yardım mekanizmalarına başvuran kadınların çoğunluğunun eğitim olanaklarından mahrum
bırakılmış düşük gelirli kadınlardan oluşuyor olmasından ileri gelmektedir. Oysaki sosyokültürel ve sosyo-ekonomik seviyeleri yüksek kadınlar, aile içi şiddet mağduru olduklarının
bilinmesi halinde ekonomik ve sosyal alandaki statülerinin düşeceği kaygısı yaşamakta ve bu
nedenle yaşadıkları şiddeti gizlemeye daha çok önem vererek, genellikle sosyal servislere
başvurmadan, ihtiyaç duydukları hizmetler için ücret ödeyerek bu sorunla baş etmeye
çalışmaktadırlar. Bu da eğitimli kadınlarında aile içi şiddete maruz kaldıklarını görebilmemizi
engellemektedir.

7- KADINI KÜÇÜMSEMEK VE AġAĞILAMAK ġĠDDETTĠR
Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede karşılaşılan en önemli sorunlardan biri şiddet
denildiğinde akla sadece fiziksel şiddetin gelmesi ve diğer şiddet türlerinin (duygusal,
ekonomik ve cinsel şiddet) önemsenmeyerek yadsınmasıdır. Bu rivayetle, öğrencilerin şiddet
ve şiddetin türleri hakkındaki farkındalığını ölçmek hedeflenmiştir.
Kadına yönelik aile içi şiddet yalnızca fiziksel değil, farklı görünümleriyle birlikte kadınların
hayatını etkilemektedir. Kadını küçümsemek ve aşağılamak; kadında özgüvenin ve cesaretin
yok olmasına yol açar. Kadın kendi hayatını ilgilendiren durumlar karşısında karar vermekte
güçlük çeker, öğrenilmiş çaresizlikle sosyal ilişkileri azalır.
Türkiye’de her 2 kadından 1’i duygusal şiddet yaşamaktadır. (KSGM,2009)
Kadını yalnızlaştıran ve eylemsizleştiren bu psikolojik şiddet türü de, aile içi şiddetin
devamlılığını sağlamaktadır.
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8- KADINLAR ÇOCUK DOĞURUR ERKEKLER DOĞURAMAZ
Kadın ve erkek cinsini birbirinden ayıran biyolojik farklılardan biri üreme sistemleridir. Her
birey bu anatomik özelliklerle (doğuştan getirilen fizyolojik rahatsızlıklar dışında) dünyaya
gelmektedir. Yukarıdaki yargı cümlesi ile öğrencilerin biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet
ayrımının farkındalığı tespit edilmek istenmiştir.
Toplumsal cinsiyet çalışmalarının temelinde, bireylerin dünyaya kız bebek ve erkek bebek
olarak geldiği, fakat normlar çerçevesinde kadınlaştırıldığı ya da erkekleştirildiği yatmaktadır.
Bu farkındalığa ulaşabilmek için biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının
anlaşılmasının beraberinde, neden-sonuç ilişkilerinin de kurulabilmesi gerekmektedir. Sosyal
yaşamımızdaki tutum ve davranışlarımızın itici gücünü bulabilmek, bu ayrıma varmaktan
geçmektedir.

9- EĞER KADINLAR, TEHLĠKELĠ YERLERE GĠTMEKTEN KAÇINIRSA
TECAVÜZ ENGELLENEBĠLĠR
Bu rivayette tecavüzün ya da cinsel saldırının kadının giyim -kuşam ve/veya bulunduğu
mekana indirgendiği görülmektedir. Bu perspektif yanlış olduğu gibi tehlikelidir. Çünkü
kadını, tecavüzün ya da cinsel saldırının sorumlusu ve mevcut sorunu giderecek muhatabı
konumuna koymaktadır. Ancak, problemin çözümlenmesi devletin yetki ve sorumluluk
alanına girmektedir. Ayrıca kadının özel alana (eve) bağımlı kılınmasını pekiştirmektedir.
Ön bilgi formunda yer alan bu cümle öğrencilerin bu konudaki bakış açılarını görmeye
yöneliktir.
Tecavüz ve cinsel saldırı herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda olabilir. “Tehlikeli” yer,
gün ortasında geçilen kalabalık bir cadde de olabilir. Çoğu tecavüz suçu, mağdurun daha
önceden tanıdığı biri tarafından işlenmiştir. ( Cinsellik Atölyesi Kolaylaştırıcı El Kitabı,2005)
Çeşitli ülkelerde yapılan incelemelerde kadın cinayetlerinde faillerin % 40 - % 70 oranında
kocaları ya da sevgilileri olduğu görülmüştür.(DSÖ,2002)
Sürekli olarak kaçarak, “tehlikeli” yerlere gitmekten kaçınmak suretiyle tecavüzü veya cinsel
şiddeti ortadan kaldırmak mümkün değildir.
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10. KADINLAR CĠNSELLĠĞĠ ERKEKLER KADAR DÜġÜNMEZLER
Mevcut toplumsal normlar çerçevesinde kadınların erkekler kadar cinselliği düşünmediği
algısı yaygındır. Eğitim öncesi ve sonrası öğrencilerin bu toplumsal cinsiyet yargısındaki
değişikliğinin ölçülebilmesi amaçlanmıştır.
Kadına yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri; kadının cinselliğini, gelenek, görenek ve din
olgusuyla biçimlendirerek yok saymaktadır. Bu nedenle cinselliğin kadınlar için önemli
olmadığı düşünülmektedir. Cinsellik olgusunun bir kadın için önemli olduğunun görünür
olması ise, kadına; ayıplama, yargılama ve soyutlamaya yönelik tutumlar olarak dönmektedir.
Fakat cinsellik, hem kadın hem erkek için doğuştan var olan dürtülerdir. Her iki cinste de bu
dürtü aynı oranda bulunmaktadır.
Cinsellik her insan kişiliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Cinselliğin tam gelişimi temas,
yakınlık, duygusal ifade, haz, hassasiyet ve sevgi gibi temel insani ihtiyaçların karşılanmasına
bağlıdır. Cinsel haklar insanların iç özgürlüğü, onuru ve eşitliğine bağlı evrensel insan
haklarıdır. (Cinsellik Atölyesi Kolaylaştırıcı El Kitabı,2005)

11- KADININ YAKINLARIYLA GÖRÜġMESĠNĠ ENGELLEMEK ġĠDDETTĠR
Ataerkil toplum yapılarında kadının eşinin/sevgilisinin sözünü yerine getirmemesi kadının
“kadınlık görevleri” içersinde yer alan itaat etme/boyun eğme zorunluluğuna ters
düşmektedir. Bu nedenle, eğer kadının ailesi ve/veya arkadaşlarıyla görüşmesi erkek
tarafından istenmiyorsa bu durum olağan görülmektedir.
Yukarıdaki cümle ile öğrencilerin kadının itaatkar olması gerektiğine yönelik kalıplaşmış
yargılara bakış açılarını tespit etmek hedeflenmiştir.
Aile içi şiddet olgusunda; kadınların maruz kaldığı psikolojik şiddet türlerinden biri de
kadının yakınlarıyla görüşmesini engellemektir. Toplumsal cinsiyet rolleriyle biçimlenen
“kadınlık görevleri” çerçevesinde yer alan itaat etme olgusuna karşı gelen kadın şiddete
maruz kalır.
Kültür, toplumsal cinsiyet rollerini ve gelenekleri tanımlar, kadınlar kültürel olarak
kendilerine atfedilen rolleri reddettiklerinde, gelenek ve din, kadına yönelik şiddeti
meşrulaştırmak için kullanılır.
Türkiye’de 10 kadından sadece 3’ü kocasından izin almadan çarşıya gidebilmektedir. (Altınay
A., Arat Y.,2007)
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12- AÇIK GĠYĠNMEK ĠNSANLARI TAHRĠK EDER VE CĠNSEL ġĠDDETE
DAVETĠYE ÇIKARIR
Cinsel şiddet, toplumsal cinsiyet temelli bir şiddet türüdür. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet,
bir kişinin toplumsal cinsiyetine ya da cinsiyetine dayalı olarak, o kişiye yönlendirilmiş şiddet
olarak tanımlanmaktadır. Bu tür eylemler fiziksel, zihinsel ya da cinsel zarar ya da ıstırap
veren; tehdit etme, zorlama veya farklı şekillerde özgürlükten mahrum bırakma gibi
davranışları kapsamaktadır.
Bu rivayet ile öğrencilerin toplumsal cinsiyet temelli cinsel şiddete bakış açıları tespit edilmek
istenmiştir.
Tecavüz ve cinsel saldırı şiddet suçlarıdır ve başkaları üzerinde güç kullanma kararlılığından
kaynaklanır. “ Kışkırtıcı, tahrik edici” olarak tanımlanan giysiler ya da davranışlar istenmeyen
cinsel aktiviteye davetiye olamaz. Birisini rızası olmadan cinsel aktiviteye zorlamak, o kişinin
giysisinden veya davranışlarından bağımsız olarak cinsel şiddettir. Gerçekte, bütün
tecavüzcüler daha önceden kısmen de olsa planlanmıştır ve eğer mağdur direnirse genellikle
ölümle veya bedensel hasarla tehdit edilir.
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Tecavüz, bir kişiye cinselliği silah olarak kullanarak saldırmaktadır. Mağdur için küçük
düşürücü, hatta ölüme yol açabilecek bir durumdur. Kimse böyle bir saldırıyı istemez ve hak
etmemektedir. (Cinsellik Atölyesi Kolaylaştırıcı El Kitabı,2005)

13- KADINI BAġKASIYLA KIYASLAMAK ġĠDDETTĠR
“Kadını başkasıyla kıyaslamak şiddettir” cümlesi ile öğrencilerde eğitim öncesi ve sonrası
şiddetin kapsamı konusundaki duygu ve düşüncelerindeki değişim ölçümlenmek istenmiştir.
Kıyas kelime olarak; karşılaştırmak, oranlamak anlamlarına denk gelmektedir. Kadını ya da
erkeği bir başka bireyle karşılaştırmak, her bireyin birbirlerinden özgün olduğun olduğu
realitesine aykırıdır.
Kadınlar bu kıyaslamayı kendilerindeki bir eksiklik gibi gösterilen tutum ve davranışlar
paralelinde yaşamaktadır. Bu da kadında aşağılanmışlık duygusu ile duygusal tahribat
yaratmaktadır. Şiddet ise, fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik
biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve
psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması durumu olarak tanımlanmaktadır.
Şiddetin tanımına bakıldığında ve kıyaslamanın kadında yarattığı psikolojik zarar göz önünde
bulundurulduğunda, kadını başkasıyla kıyaslamanın şiddet olduğu açığa çıkmaktadır.

14- ALKOL, ĠġSĠZLĠK, EKONOMĠK SIKINTILAR AĠLE ĠÇĠNDE KADINA
YÖNELĠK ġĠDDETĠN NEDENĠDĠR
Aile içinde kadına yönelik şiddet, toplumsal değer yargılarıyla beslenmektedir. Bu da şiddetin
haklı gerekçeleri olabileceği inancını çıkarmaktadır. Bunlardan en bilinenleri alkol, işsizlik ve
ekonomik sıkıntılar gibi etmenlerdir. Bu rivayet, öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası
şiddet algısını ölçmek üzere kullanılmıştır.
Kadınlar yaşadıkları şiddetin en önemli iki nedeni olarak erkeğin ailesiyle yaşanan sorunları
ve maddi sıkıntıyı belirtmiştir. (Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması,2008)
Şiddet uygulamak öğrenilen bir davranıştır. Alkol, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar neden değil,
şiddet uygulayanın yanlış davranışına gerekçe bulma çabası içinde kullandığı bahanelerdir.
Alkol, kişinin kendini kontrol gücünü azalttığı için, elbette şiddetin ortaya çıkmasını
kolaylaştıran bir etken olabilmektedir. İşsizlik ve ekonomik sıkıntılar da öfkeyi ve çaresizlik
duygularını artırarak, saldırgan davranışlarını kolaylaştırıcı bir etki yapabilir. Ancak, bunlar
ifade edildiği gibi şiddetin nedeni değil, şiddet uygulamayı hak gören kişiler için kolaylaştırıcı
ya da bahane olabilirler.
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15- KADININ ÇALIġMASINI ENGELLEMEK ġĠDDETTĠR
Yukarıdaki cümle ile öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrası kadının kamusal alanda yer
almasına bakış açılarındaki farklılaşmanın değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bir bireyin ekonomik özgürlüğünün elinden alınması temel haklarına saldırıdır. Ekonomik
unsurlar kişilerin sosyal-kültürel, bedensel hayatının her alanını çevreleyen bir rol oynar.
Kadınların eğitim dönemleri ile başlayan bu ket vurma kadınının çaresizleştirilmesine yol
açmaktadır. “ Kadının yeri kocasının yanıdır.” anlayışıyla kadının çalışma durumu uzun yıllar
eşin iznine tabi tutulmuştur. Eğitimden yoksun bırakılan, çalışma yaşamından uzak tutulan
kadınlar çaresizleştirilmiştir. Hiçbir yetisinin olmadığı fikrine saplanan kadınlar özgüven
problemleri ile karşı karşıya kalmakta ve yaşadıkları şiddeti sonlandırmak adına kendileri için
adım atma cesaretini yitirmektedirler.
Kadınların % 23’ü eşi veya birlikte olduğu kişinin/kişilerin kendi çalışmasına engel olduğu ya
da işten ayrılmasına neden olduğunu belirtmektedir. Çalışmayan kadınlar dahil edildiğinde ise
bu durum, her 10 kadından 4’ü için söz konusu olmaktadır. (Türkiye’de Kadına Yönelik Aile
İçi Şiddet Araştırması,2008)
Kadını yalnızlaştıran ve çaresizleştiren bu anlayış, aile içi şiddetin devamlılığını
sağlamaktadır.

16- ERKEK ÇOCUKLARI SOKAKTA KIZ ÇOCUKLARI EV ĠÇĠNDE
OYNAMAKTAN DAHA ÇOK HOġLANIRLAR
Toplumsal cinsiyet rolleri, kadının yerini ev (özel alan), erkeğin ise ev dışı (kamusal alan)
olarak belirlemektedir. Bu doğumumuzdan itibaren yaşantımıza yansımaktadır. Bu roller
kadının mevcut durumdan hoşlandığı algısına yol açmaktadır. Bu rivayet ile öğrencilerin
eğitim öncesi ve sonrası bakış açılarındaki değişikliği ölçmek için kullanılmıştır.
Toplumsal cinsiyet kalıpları, o toplumun normları ile bireylerini şekillendirmektedir. Bu
şekillendirme sosyalizasyon süreci ile gerçekleşmektedir. Birey doğumuyla birlikte
sosyalleşme sürecine girmiştir. Sosyalizasyon ferdin ölümüyle son bulmaktadır. Çocukluk
döneminde çocuğun gelişimi için en önemli faktörlerden biri olan oyunun oynanış biçimi,
çocuklara verilen oyuncaklarla birlikte “kadın olmak” veya “erkek olmak” öğretilmektedir.
Kız çocukları genellikle bebek, çay- kahve takımı, bebek arabası gibi oyuncaklarla dar alanda
oyunlarını oynarken erkek çocukları silah, araba, top gibi oyuncaklarla dışarıda
oynamaktadırlar. Zamanla içselleştirilen bu süreç her iki cinsinde bundan hoşlandığı kanısına
zemin oluşturmaktadır. Yani oyunun mekansallığı ya da araçları kız ya da erkek çocuğun
kişisel beğenileriyle ilişkili değildir.
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17- ÇOĞU TECAVÜZCÜ YOKSULDUR
Aile içinde kadına yönelik şiddet olgusunda karşılaşılan en önemli farkındalık
problemlerinden bir diğeri ise cinsel şiddet olgusunun hep bir “öteki” tarafından
gerçekleştirildiği inancıdır. Oysaki cinsel şiddet sınıfsal ayrılıklara göre düşünülemez.
Kadınlar hiç tanımadığı yabancılardan cinsel şiddet görebileceği gibi şef, patron, öğretmen,
doktor ya da ailelerindeki erkeklerden de şiddet görmektedirler. Ekonomik yoksunluk şiddetin
nedeni değil, şiddet uygulamayı hak gören kişiler için kolaylaştırıcı ya da bahane olabilirler.
Bu rivayet ile eğitime katılan öğrencilerin cinsel şiddet farkındalığı ölçümlenmek istenmiştir.
Tecavüz sınıfsal ayrılıklara göre düşünülemez. İnsanlar; doktorlar, avukatlar, polis memurları
veya diğer otorite sahibi kişiler tarafından da tecavüze uğrayabilmektedir. Sosyal ve
ekonomik konumlarından dolayı, bu saldırganlar nadir olarak yargılanmakta ve işledikleri suç
nadir olarak halka duyurulmaktadır. (Cinsellik Atölyesi Kolaylaştırıcı El Kitabı,2005)

18- ERKEKLERĠN SESLERĠ ERGENLĠK DÖNEMĠNDE DEĞĠġĠR, KADINLARINKĠ
DEĞĠġMEZ
Kadın ve erkek cinsini birbirinden ayıran biyolojik farklılardan bir diğeri hormonal
sistemleridir.
Hormonal sisteme bağlı olarak ergenlik döneminde fiziksel gelişimde; kızlar ve erkekler
arasında farklılık vardır. Bu rivayet ile eğitime katılan öğrencilerin biyolojik cinsiyet ve
toplumsal cinsiyet ayrımının farkındalığı tespit edilmek istenmiştir.
Birey; doğanın belirlediği biyolojik farklılıklar nedeniyle iki cinsiyetten birine ait olur. Kadın
ve erkeği ayıran cinsiyet farklılıklarını; anatomik, hormonal(östrojen-testosteron) ve üreme
sistemleri (doğum-emzirme, sperm ya da yumurta üretebilme) olarak tanımlayabiliriz.
Hormonal sisteme bağlı olarak ergenlik döneminde fiziksel gelişimde; kızlar ve erkekler
arasında farklılık vardır. Ergenlik döneminde ses telleri de gelişir. Ses tonu, ses tellerinin
uzunluğuna ve gırtlak ve yapısına bağlı olduğu için seste çatallanma ya da düzensizlik
büyüme evresi süresince yaşanabilir. Bazı erkek çocuklarda bu çatallanma ve çatlamalar
olmaksızın ses yapısı yerleşebilir. Bu değişimler bizim biyolojik cinsiyetimizden kaynaklanır.
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Veri Bulguları
Eğitim öncesi ve eğitim sonrası uygulanan anketlerde çeşitli rivayetlerde eğitimin etkililiği
test edilmiştir. 441 öğrenciye ön test-son test yöntemiyle uygulama yapılmıştır. SPSS paket
programıyla yapılan ön analizlerde verilerin tamamında normal dağılım olduğu ve
uçdeğerlerin olmadığı tespit edilmiştir.
Verilere, SPSS paket programında parametrik olmayan testler için “Wilcoxon Signed Ranks
Test” uygulanmıştır. Her bir rivayet için olan analiz sonuçları aşağıdaki gibidir.

1. Aile içinde kadına yönelik Ģiddet, sadece aile sorunudur.
Yapılan analiz sonucunda ön test ve son test uygulaması arasında istatiksel olarak anlamlı
farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Eğitim öncesinde 363 kişi “Aile içinde kadına yönelik
şiddet, sadece aile sorunudur” rivayetine yanlış yanıtını verirken eğitim sonrasında bu sayı
393’e çıkmıştır. Bu da göstermektedir ki 30 kişi, aile içinde kadına yönelik şiddetin sadece
aile sorunu olmadığını eğitim sonrasında kabul etmiştir. Eğitim sonrası öğrencilerin bu
rivayete ait görüşlerinde beklenti yönünde anlamlı bir değişim olduğu tespit edilmiştir.

Grafik 8
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2. Kadınlar duygusaldır, erkekler mantıklıdır.
Yapılan analiz sonucunda ön test ve son test uygulaması arasında istatiksel olarak anlamlı
farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir.

Grafik 9
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3. Kadını çocuk yapmaya zorlamak Ģiddettir.
Yapılan analiz sonucunda ön test ve son test uygulaması arasında istatiksel olarak anlamlı
farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Eğitim öncesinde 363 kişi “kadını çocuk yapmaya
zorlamak şiddettir” rivayetine doğru yanıtını verirken, eğitim sonrasında bu sayı 401
kişiye çıkmıştır. Bu da göstermektedir ki 38 kişi, kadını çocuk yapmaya zorlamanın şiddet
olduğunu, eğitim sonrasında kabul etmiştir. Eğitim sonrası öğrencilerin bu rivayete ait
görüşlerinde beklenti yönünde anlamlı bir değişim olduğu tespit edilmiştir.

Grafik 10
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4. Cinsel Ģiddet sadece büyük Ģehirlerde yaĢanır.
Yapılan analiz sonucunda ön test ve son test uygulaması arasında istatiksel olarak anlamlı
farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. Eğitim öncesinde 441 öğrenciden 417’si soruya
yanlıştır diyerek grubun çoğunluğunu oluşturmuştur. Kalan azınlık ise istatistiksel açıdan
anlamlı farklılaşmayı yaratacak büyüklükte değildir.
Grafik 11
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5. Kadın Ģiddet görmüĢse bunu hak etmiĢtir.
Yapılan analiz sonucunda ön test ve son test uygulaması arasında istatiksel olarak anlamlı
farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. Eğitim öncesinde 441 öğrenciden 404’ü soruya
yanlıştır diyerek grubun çoğunluğunu oluşturmuştur. Kalan azınlık ise istatistiksel açıdan
anlamlı farklılaşmayı yaratacak büyüklükte değildir.
Grafik 12
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6.Eğitimli kadınlar Ģiddet görmez.
Yapılan analiz sonucunda ön test ve son test uygulaması arasında istatiksel olarak anlamlı
farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Eğitim öncesinde 352 öğrenci bu rivayeti yanlış
olarak değerlendirirken, eğitim sonrasında bu sayı 389’a çıkmıştır. Bu da göstermektedir
ki 37 kişi, eğitimli kadınlarında şiddet gördüğünü, eğitim sonrasında kabul etmiştir.
Eğitim sonrası öğrencilerin bu rivayete ait görüşlerinde beklenti yönünde anlamlı bir
değişim olduğu tespit edilmiştir.

Grafik 13
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7. Kadını küçümsemek ve aĢağılamak Ģiddettir.
Yapılan analiz sonucunda ön test ve son test uygulaması arasında istatiksel olarak anlamlı
farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. Eğitim öncesinde 441 öğrenciden 357’si soruya
yanlıştır diyerek grubun çoğunluğunu oluşturmuştur. Kalan azınlık ise istatistiksel açıdan
anlamlı farklılaşmayı yaratacak büyüklükte değildir.

Grafik 14
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8.Kadınlar çocuk doğurur, erkekler doğuramaz.
Yapılan analiz sonucunda ön test ve son test uygulaması arasında istatiksel olarak anlamlı
farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir.

Grafik 15
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9.Eğer kadınlar, yabancıların saklanabileceği veya gizlenebileceği “tehlikeli” yerlere
gitmekten veya karanlık sokaklara, geçitlere girmekten kaçınırlarsa tecavüz
engellenebilir.
Yapılan analiz sonucunda ön test ve son test uygulaması arasında istatiksel olarak anlamlı
farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir.

Grafik 16
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10.Kadınlar cinselliği erkekler kadar düĢünmezler.
Yapılan analiz sonucunda ön test ve son test uygulaması arasında istatiksel olarak anlamlı
farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir.

Grafik 17
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11.Kadının yakınlarıyla görüĢmesini engellemek Ģiddettir.
Yapılan analiz sonucunda ön test ve son test uygulaması arasında istatiksel olarak anlamlı
farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Eğitim öncesinde 351 öğrenci bu rivayeti doğru
olarak değerlendirirken, eğitim sonrasında bu sayı 407’ye çıkmıştır. Bu da göstermektedir
ki 56 kişi, kadının yakınlarıyla görüşmesini engellemenin şiddet olduğunu, eğitim
sonrasında kabul etmiştir. Eğitim sonrası öğrencilerin bu rivayete ait görüşlerinde beklenti
yönünde anlamlı bir değişim olduğu tespit edilmiştir.

Grafik 18
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12.“Açık” giyinmek insanları tahrik eder ve cinsel Ģiddete davetiye çıkarır.
Yapılan analiz sonucunda ön test ve son test uygulaması arasında istatiksel olarak anlamlı
farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Eğitim öncesinde 276 öğrenci bu rivayeti doğru
olarak değerlendirirken, eğitim sonrasında bu sayı 255’e düşmüştür. Bu da göstermektedir
ki; 21 kişi açık giyinmenin insanları tahrik edip cinsel şiddete davetiye çıkardığını eğitim
sonrasında reddetmiştir. Eğitim sonrası öğrencilerin bu rivayete ait görüşlerinde beklenti
yönünde anlamlı bir değişim olduğu tespit edilmiştir.

Grafik 19
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13.Kadını baĢkasıyla kıyaslamak Ģiddettir.
Yapılan analiz sonucunda ön test ve son test uygulaması arasında istatiksel olarak anlamlı
farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Eğitim öncesinde 351 öğrenci bu rivayeti doğru
olarak değerlendirirken, eğitim sonrasında bu sayı 407’e çıkmıştır. Bu da göstermektedir
ki; 56 kişi kadını başkasıyla kıyaslamanın şiddet olduğunu eğitim sonrasında kabul
etmiştir. Eğitim sonrası öğrencilerin bu rivayete ait görüşlerinde beklenti yönünde anlamlı
bir değişim olduğu tespit edilmiştir.
Grafik 20
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14.Alkol, iĢsizlik, ekonomik sıkıntılar aile içinde kadına yönelik Ģiddetin nedenidir.
Yapılan analiz sonucunda ön test ve son test uygulaması arasında istatiksel olarak anlamlı
farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir.

Grafik 21
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15.Kadının çalıĢmasını engellemek Ģiddettir.
Yapılan analiz sonucunda ön test ve son test uygulaması arasında istatiksel olarak anlamlı
farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Eğitim öncesinde 332 öğrenci bu rivayeti doğru
olarak değerlendirirken, eğitim sonrasında bu sayı 396’ya çıkmıştır. Bu da göstermektedir
ki; 64 kişi kadının çalışmasını engellemenin şiddet olduğunu eğitim sonrasında
reddetmiştir. Eğitim sonrası öğrencilerin bu rivayete ait görüşlerinde beklenti yönünde
anlamlı bir değişim olduğu tespit edilmiştir.
Grafik 22
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16.Erkek çocukları sokakta kız çocukları ise ev içinde oyun oynamaktan daha çok
hoĢlanırlar.
Yapılan analiz sonucunda ön test ve son test uygulaması arasında istatiksel olarak anlamlı
farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Eğitim öncesinde 293 öğrenci bu rivayeti doğru
olarak değerlendirirken, eğitim sonrasında bu sayı 238’e düşmüştür. Bu da göstermektedir
ki; 55 kişi erkek çocukları sokakta kız çocukları ise ev içinde oyun oynamaktan daha çok
hoşlanırlar rivayetini eğitim sonrasında reddetmiştir. Eğitim sonrası öğrencilerin bu
rivayete ait görüşlerinde beklenti yönünde anlamlı bir değişim olduğu tespit edilmiştir.

Grafik 23
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17.Çoğu tecavüzcü yoksuldur.
Yapılan analiz sonucunda ön test ve son test uygulaması arasında istatiksel olarak anlamlı
farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. Eğitim öncesinde 441 öğrenciden 340’ı bu soruya
yanlıştır diyerek grubun çoğunluğunu oluşturmuştur. Kalan azınlık ise istatistiksel açıdan
anlamlı farklılaşmayı yaratacak büyüklükte değildir.

Grafik 24
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18. Erkeklerin sesleri ergenlik döneminde değiĢir, kadınlarınki değiĢmez.
Yapılan analiz sonucunda ön test ve son test uygulaması arasında istatiksel olarak anlamlı
farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir.
Grafik 25
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Sonuç ve Değerlendirme
Politik ve toplumsal bir sorun olan aile içinde kadına yönelik şiddet, 21. yy.da en ağır insan
hakları ihlallerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Her gün namus bahanesiyle beş
kadının öldürüldüğü, her beş kadından ikisinin fiziksel şiddete maruz kaldığı (KSGM,2009)
ülkemizde aile içinde kadına yönelik şiddetle mücadele ederken, dünyada da aynı kötü
tablonun devam ettiğini, şiddet olgusunun ülke, din, eğitim, yaş, ekonomik sınıf tanımadığı
görülmektedir.
Daha önce ülkemizde ve dünyanın farklı bölgelerinde yapılmış genel örneklemli alan
araştırmalarının bulgularıyla tutarlı olarak erkekler, kadınlardan istatiksel olarak anlamlı bir
biçimde daha fazla, kadına yönelik şiddetin sorumluluğunu kadınların davranışlarına
atfederek, şiddeti meşrulaştırmaktadırlar. Fakat toplumsal cinsiyet kuramlarının işaret ettiği
ideolojilere uygun olarak kadınlar da, özellikle “kadınlık görevleri” olarak
adlandırabileceğimiz kalıp yargılardan hareketle, özellikle çocuk ve eş bakımı konularında
kadının yetersizliğinin, kadına yönelik şiddeti hazırlayan giderek doğallaştıran bir neden
olduğunu düşünmektedirler. (Göregenli,2009)
Kadının en temel insan hakları ihlali olan aile içinde kadına yönelik şiddet, kuşaktan kuşağa
aktarımla meşruiyetini arttırmaya her geçen gün devam etmektedir.
Bu noktada, aile içi şiddetle mücadelede koruyucu önleyici çalışmalar çerçevesinde
uygulanan farkındalık çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Bizler aile içi şiddetle mücadele
eden bir kurum olarak kadın danışma merkezimizde; hukuksal, psikolojik danışmanlık, sosyal
yardımlar için yönlendirme ve sığınma evi kabul işlemlerinin yanı sıra; koruyucu ve önleyici
çalışmalar çerçevesinde farkındalık ve güçlendirmeye yönelik eğitim/grup çalışmaları
düzenlemekte, araştırmalardan elde ettiğimiz veriler ile alana ilişkin yeni kaynaklar
oluşturmaya çalışmaktayız.
Yapılan bu çalışmada; birçok farklı grupla (kadın grupları, farklı sektörlerden çalışanlar,
alanda çalışan meslek elemanları vb.) yürüttüğümüz farkındalık eğitimlerinin, önemli bir
ayağını öğrencilerin oluşturacağı düşüncesiyle, örneklemini 15-17 yaş aralığındaki gençlerin
oluşturduğu İlk Kurşun Lisesi öğrencileriyle 3 yıllık bir farkındalık eğitim programı
gerçekleştirilmiştir.
Yürütülen bu çalışmanın, öğrencilerde aile içinde kadına yönelik şiddet ve türleri, toplumsal
cinsiyet kavramı konusunda farkındalık yaratması, zihniyet değişikliği yaratarak şiddeti
meşrulaştıran etkenleri ortadan kaldırmaya katkı sağlaması amaçlanmıştır.
Yaptığımız farkındalık eğitimlerinden ön test- son test uygulamasıyla elde ettiğimiz verileri
istatistiksel açıdan değerlendiğimizde;
.
- “Cinsel Ģiddet sadece büyük Ģehirlerde yaĢanır.”
- “Kadın Ģiddet görmüĢse bunu hak etmiĢtir.”
- “Kadını küçümsemek ve aĢağılamak Ģiddettir.”
- “Çoğu tecavüzcü yoksuldur.”
Rivayetlerine ilişkin tutumlara verilen cevaplara bakıldığında, öğrencilerin büyük
çoğunluğunun eğitim öncesinde de aile içinde kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık
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düzeylerinin yüksek olduğunu gözlemlenmiştir. Bu konunun kamuoyu gündeminde yer
almasında son yıllarda kadın hareketinin yürüttüğü yoğun çalışmaların ve kampanyaların
büyük bir etkisi olduğu düşünülmektedir.
-

“Kadına yönelik Ģiddet, sadece aile sorunudur.”
“Kadını çocuk yapmaya zorlamak Ģiddettir.”
“Eğitimli kadınlar Ģiddet görmez.”
“Kadının yakınlarıyla görüĢmesini engellemek Ģiddettir”
“Açık giyinmek insanları tahrik eder ve cinsel Ģiddete davetiye çıkarır.”
“Kadını baĢkasıyla kıyaslamak Ģiddettir.”
“Kadının çalıĢmasını engellemek Ģiddettir.”

Rivayetlerine eğitim öncesi ve sonrası verilen yanıtları karşılaştırdığımızda, eğitim
çalışmasının öğrencilerin yanıtlarında istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık yarattığı tespit
edilmiştir. Bu noktada uyguladığımız eğitim modülünün öğrencilerde, aile içi kadına yönelik
şiddet olgusuna ilişkin farkındalık yaratma konusundaki etkisi açıkça görülmektedir.
-

-

“Kadınlar duygusaldır, erkekler mantıklıdır”
“Eğer kadınlar, yabancıların saklanabileceği veya gizlenebileceği “tehlikeli” yerlere
gitmekten ve ya karanlık sokaklara, geçitlere girmekten kaçınırlarsa tecavüz
engellenebilir.”
“Kadınlar cinselliği erkekler kadar düĢünmezler.”
“Alkol, iĢsizlik, ekonomik sıkıntılar aile içinde kadına yönelik Ģiddetin nedenidir.”
“Erkek çocukları sokakta kız çocukları ise ev içinde oyun oynamaktan daha çok
hoĢlanırlar.”

Rivayetlerine eğitim öncesi ve sonrası verilen yanıtları incelediğimizde anlamlı düzeyde
farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. Eğitimin bu rivayetlerde anlamlı farklılaşma
yaratmamasının nedenin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargılar olduğu
düşünülmüştür. Çalışmada, öğrencilerin büyük çoğunluğunun toplumsal cinsiyet rollerini
destekler nitelikte cevaplar verdikleri görülmüştür.
İstatistiksel bulgulara ek olarak interaktif olarak gerçekleştirilen eğitimler esnasında da çoğu
öğrencinin “kadınlık görevleri” olarak adlandırabileceğimiz kalıp yargılardan hareketle,
aslında kadına yönelik şiddetin sorumluluğunu kadınların davranışlarına atfederek, şiddetti
meşrulaştırdıkları gözlemlenmiştir.
Bu noktada yürütülen bu eğitim çalışması ve istatistiksel analizler sonucunda dikkat çekici bir
durum ortaya çıkmaktadır.
Öğrencilerin çoğunluğu “kadına yönelik haklı şiddet yoktur” noktasında hemfikirken,
toplumsal cinsiyet rolleri ve kadına yönelik aile içi şiddet arasındaki bağlantı kurabilmekten
uzak oldukları önemli bir saptama olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu eğitim modülünün çıktıları; kadına yönelik aile içi şiddetin kamuoyu gündeminde yer
alması amacıyla yapılan çalışma ve kampanyaların, konuya ilişkin duyarlılığın artması
açısından büyük önem taşıdığı düşüncesini ortaya çıkarmıştır.
Liselerde yapılması planlanan toplumsal cinsiyet ve aile içi şiddet temalı eğitimlerde,
özellikle toplumsal cinsiyet ve aile içinde kadına yönelik şiddet ilişkisi kurularak, toplumsal
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cinsiyete dayalı bakış açısının şiddeti ne şekilde beslediği ve meşrulaştırdığı üzerinde daha
çok durulması gerektiğini göstermiştir.
Sonuç olarak yaptığımız çalışmada aile içinde kadına yönelik şiddet alanında gerçek bir
çözüm yaratmak için; toplumsal cinsiyet rollerinin ve cinsiyetçi zihniyet yapılarının
sorgulamasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede kadına yönelik şiddetin toplumsal
ve politik bir sorun olarak görülmesi ve toplumsal bir zihniyet değişimi yaratma noktasında
koruyucu önleyici çalışmaların, toplumun her kesimi için yaygınlaştırılması gerekmektedir.
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EK 1:
ĠBB KADIN DANIġMA MERKEZĠ ÖNBĠLGĠ FORMU
Aşağıdaki yargılar için doğru (D) ya da yanlış (Y) seçeneklerinden birini işaretleyiniz.
1.Aile içinde kadına yönelik şiddet, sadece aile sorunudur.

D

Y

2.Kadınlar duygusaldır; erkekler mantıklıdır. (biyolojik cinsiyet)

D

Y

3.Kadını çocuk yapmaya zorlamak şiddettir.

D

Y

4.Cinsel şiddet sadece büyük şehirlerde yaşanır.

D

Y

5.Kadın şiddet görmüşse bunu hak etmiştir.

D

Y

6.Eğitimli kadınlar şiddet görmez.

D

Y

7.Kadını küçümsemek ve aşağılamak şiddettir.

D

Y

8.Kadınlar çocuk doğurur, erkekler doğuramaz.(biyolojik cinsiyet)

D

Y

9.Eğer kadınlar, yabancıların saklanabileceği veya gizlenebileceği “tehlikeli”
yerlere gitmekten ve ya karanlık sokaklara, geçitlere girmekten kaçınırlarsa
tecavüz engellenebilir.

D

Y

10.Kadınlar cinselliği erkekler kadar düşünmezler. (toplumsal cinsiyet)

D

Y

11.Kadının yakınlarıyla görüşmesini engellemek şiddettir.

D

Y

12.“Açık “ giyinmek insanları tahrik eder ve cinsel şiddete davetiye çıkarır.

D

Y

13.Kadını başkasıyla kıyaslamak şiddettir.

D

Y

14.Alkol, işsizlik, ekonomik sıkıntılar aile içinde kadına yönelik şiddetin nedenidir. D

Y

15.Kadının çalışmasını engellemek şiddettir.

D

Y

16.Erkek çocukları sokakta kız çocukları ise ev içinde oyun oynamaktan daha çok
hoşlanırlar. (biyolojik cinsiyet)

D

Y

17.Çoğu tecavüzcü yoksuldur.

D

Y

18.Erkeklerin sesleri ergenlik döneminde değişir, kadınlarınki değişmez.(toplumsal D
cinsiyet)

Y
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EK 2: Toplumsal Cinsiyet Sunumu

TOPLUMSAL CĠNSĠYET

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KADIN
DANIġMA MERKEZĠ

AĢağıdaki özelliklerden hangisi
erkeklere hangisi kadınlara aittir?
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Bu özelliklerden hangisi biyolojiktir?

CĠNSĠYET NEDĠR?
Biyolojik,genetik
anlamda kadın ve erkek olmak
.
üzere iki cinsiyet vardır.
Cinsiyet : Bir kiĢinin biyolojik veya genetik özelliklerini ifade eden
kavram, tüm canlılarda erkek ve diĢileri ayırt etme olanağı veren
bedensel özelliklerin tümü olarak da tanımlanmaktadır.
KiĢinin cinsel/genital organları (penis, testisler, vajina, göğüsler),
yumurta veya sperm üretebilme, doğum yapabilme ve emzirebilme
yetileri vb. kadın ve erkek olma durumunu belirler.
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Toplumsal cinsiyet; Farklı kültürlerde, farklı
tarihsel zamanlarda ve farklı coğrafyalarda kadınlara ve
erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumluluklar
bütünüdür.
Ġnsanlar arasındaki cinsiyet farkı bir eĢitsizlik
yaratmamaktadır. Ancak, kadına ve erkeğe yüklenen
toplumsal cinsiyet rolleri ve sorumlulukları kadın erkek
arasında eĢitsizliğe ve ayrımcılığa sebep olmaktadır.

Toplumsal Cinsiyet

Biyolojik Cinsiyet
•

Doğaldır.

•

Biyolojiktir.

•

Evrenseldir.
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•

Toplumsal olarak
belirlenir

•

Sosyo-kültürel yapı içinde
öğrenilir

•

Zaman ve mekan içinde
değiĢiklik gösterir

•

DeğiĢtirilebilir

TOPLUMSAL CĠNSĠYET NASIL OLUġUR?

Çocukluktan baĢlayarak aile, oyuncaklar, sokak oyunları, okul,
televizyon, kitaplar ve daha bir çok Ģey cinsiyetimize göre
davranıĢlar edinmemiz için hem öğretici hem de denetleyici olurlar.
olurlar.

aile
sokak
okul
iĢ yaĢamı
medya
kıĢla
vb.

Kadınlara ve erkeklere atfedilen nitelikler, yalnızca
onların kendilerine ve birbirlerine bakıĢlarını
belirlemez.
Aynı zamanda yaĢamlarını ve yaptıklarını da
belirler.
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Kadınlar ve
erkekler aynı
dünyaya geliriz.
Peki bu dünyada
aynı biçimde mi
yaĢarız?

Kadınlar ne yapar?
Erkekler ne yapar?
•
•
•
•

•

•

KADIN
Ailede çocuklara
Hasta,yaĢlılara
Engellilere bakar.
Aile, akraba, komĢuluk
iliĢkilerini düzenler
Evin ekonomisini
düzenler
Ev iĢlerini yapar.
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•

•

•

•
•

ERKEK
Siyasal örgütlerde yer
alır,
Evde ve toplumda
karar vericidir,
Sanat ve bilimle
uğraĢırlar,
Kariyer yaparlar,
Evi geçindirirler

Toplumsal cinsiyet ayrımları hem kadınların hem de erkeklerin
yaĢamlarını Ģekillendirir kadın , daha çok ev gibi özel alanda
kalırken, erkek dıĢarıda her türlü kamusal alanda kendini
ifade eder.

•
•
•
•

Kadının toplumdaki yerine dair egemen ideolojiler “kadının yeri
evidir” der.
Kadının asli rolü annelik ve ev kadınlığı olarak görülür.
Aile içinde ve evde yapılan iĢler ekonomik olarak değerli ve
üretken iĢler olarak kabul edilmez.
Evde yapılan iĢler “çalıĢma” sayılmaz.

Toplumsal
Cinsiyete
Dayalı
ĠĢ Bölümü
Sonucunda
Kadınlar
Erkeklerden
Daha Az

• Kaynağa (para, kredi)
eğitim, istihdam, boş
zamana
• Seçme şansına (denetim,
özerklik, yaşam tarzı)
• Karar alma yetkisine
sahiptir.
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ÇalıĢma yaĢamında kadın


Kadınların çoğu ev dıĢında çalıĢma kararını almada özgür
değildir.



Kadının çalıĢması asli bir faaliyet olarak görülmez, çoğu kadın
evleninceye ya da çocuk doğuruncaya kadar çalıĢır.



Kadınlar daha çok “kadın iĢi” olarak görülen alanlarda düĢük
ücretli ve düĢük statülü iĢlerde çalıĢırlar.



Kadınlar çalıĢırken de ayrımcılığa maruz kalırlar.: iĢe alınma,
yükselme, sosyal haklardan yararlanma gibi

TÜİK, İstatistiklerle Kadın,2010
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TÜİK, İstatistiklerle Kadın,2010

Gayrimenkul Mülkiyetinin
Dağılımı

Kazanılan
Ücretin
Dağılımı
% 10

%8

% 90

% 92
Kadın

Kadın

Erkek

TÜĠK Kazanç Yapısı Anketi (2006)
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Erkek

14 yaĢından büyük
nüfusta, ev iĢleriyle
meĢgul olduğu için
iĢgücünün dıĢında
kalan kadın sayısı
yaklaĢık
12 milyondur!

(TÜĠK Hanehalkı ĠĢgücü Anketleri)

Kadınların
% 71,3’ü
herhangi bir
sosyal güvenlik
kurumuna
kayıtlı değildir.
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Mecliste kadın oranı % 14,3
 (79/550)

•Mecliste 550 milletvekilinin sadece 79’u kadın,
•Belediye baĢkanlarının % 0,91’i kadın, % 99,01’i erkektir.
(2 948 belediye baĢkanının sadece 27’si kadın)

Dünyadaki genel tabloya
baktığımızda…
•

Kadınlar dünyadaki toplam iĢlerin 2/3’ünü
yapıyorlar.

•

Kadınlar dünyadaki toplam gelirin 1/10’unu
kazanıyor.

•

Kadınlar dünyadaki okur-yazar olmayan nüfusun
2/3’ünü oluĢturuyor.

•

Kadınlar dünyadaki toplam mülkiyetin 1/100’ünü
sahipler.
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Kadına yönelik Ģiddetin kaynağı,
kadınla erkek arasındaki eĢit
olmayan güç iliĢkileridir.
•

Ülkemizde her beĢ kadından ikisi aile içinde Ģiddete maruz
kalmaktadır (KSGM, 2009).

•

Yüksek öğrenim gören altı erkekten biri karısına Ģiddet
uygulamaktadır (Arat ve Altınay, 2007).

KADIN-ERKEK EġĠTSĠZLĠĞĠ SADECE KADIN
POLĠTĠKALARINI DEĞĠL, TÜM POLĠTĠKALARI
ETKĠLER.

KADIN SORUNLARI ,YALNIZCA KADINLARIN
SORUNU DEĞĠLDĠR.TOPLUMUN SORUNUDUR!!
21.YY. Hedefi Toplumsal Cinsiyet EĢitliğini
sağlamaktır.
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EK 3: Aile Ġçinde Kadına Yönelik ġiddet Sunumu

KADINA YÖNELĠK ġĠDDET

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
KADIN DANIġMA MERKEZĠ

KADINA YÖNELĠK
ġĠDDET NEDĠR?
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Genel olarak Ģiddet, fiziksel güç veya iktidarın
kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir
baĢkasına uygulanması sonucunda maruz kalan
kiĢide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol
açması ya da açma olasılığı bulunması durumu
olarak tanımlamaktadır.
Kadına yönelik Ģiddet; cinsiyete dayalı olarak
erkeğin kadına uyguladığı ve kadının kendini
aĢağılanmıĢ hissettiği her türlü saldırgan davranıĢa
verilen isimdir.

Nerede?
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Kadınlar evlerinde, aile içinde olduğu gibi ev dıĢında
birçok yerde de Ģiddete maruz kalabilirler. Örneğin,
sokakta, toplu taĢıma araçlarında, park, sinema gibi
toplu bulunan mekanlarda, iĢyerlerinde, okullarda,
hastanelerde, cezaevlerinde, silahlı çatıĢma
bölgelerinde…

Fiziksel Ģiddet;

Fiziksel tehlike, fiziksel güç kullanmayı ve dayağı
içerir. Fiziksel Ģiddet vurma, fırlatma,boğmaya
çalıĢma,tekmeleme, yakma gibi bireyde ciddi
fiziksel yaralanmalara neden olan tehlikeli
davranıĢları, fiziksel saldırıları içerir.
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Duygusal Ģiddet;
Sözel saldırı veya tehditlerle bireyi yıldırma,
alay etme, küçümseme,kadını deli olduğuna
inandırma,yüksek sesle veya gizlice öfke ve
kinini yöneltme, bireyin gereksinimlerini ve
bireyi sürekli ihmal etme,surat asma,yok
sayma,yakınlarıyla görüĢmeyi yasaklama,evden
çıkmasına izni vermemedir.

Cinsel Ģiddet;
Bireyi isteği dıĢında baskı ya da güç kullanarak
cinsel aktiviteye zorlama, zorla öpme, dokunma
gibi fiziksel temas, cinsel içerikli sözel
fantezilerin kullanılması durumlarıdır.
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Ekonomik Ģiddet;
Hakların istismar edilmesi,çalıĢmasına izin verilmemesi veya zorla
çalıĢtırılması, sosyal iliĢkinin kısıtlanması,
para ya da malın kötüye kullanılması veya çalınmasıdır.

Fiziksel Ģiddet dıĢında tüm Ģiddet türleri de belirli bir süre sonra
fiziksel Ģiddetle sonuçlanmaktadır.

ġiddetin Kısır Döngüsü

1-Gerginlik aĢaması
2-ġiddet
3-Balayı aĢaması
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Gerginliğin tırmanması















Kadın kocasının gergin olduğunun farkındadır.
Küçük konular bile problem olur.
Kadın durumu kontrol edebileceğini ve kontrol etmesi
gerektiğini hisseder.
Kadın kocasının öfkesini görmezden gelir.

Ġkinci aĢamaya kadar kadın bu durumun
üstesinden geleceğine ve durumu kontrol
edebileceğine inanır.
ÇeĢitli bahanelerle ortaya çıkan her bir olay
sonrasında öfke artar.
Kocasının patlamasını engellemek için kadın
kendini hep geri çeker.
Gerginlik gittikçe tırmanır.

61

ġiddet

Bu aĢamada kocası öfkesini kontrol edemez
 Genellikle kadını yaralamak istemez,sadece
ona “dersini vermek” ister.
 Bu çoğunlukla birkaç saat süren en kısa
aĢamadır.
 Kadına Ģiddet uygular.


Bu aĢama sonunda kadın çoğunlukla
durumunun ciddiyetini görmezden gelir.




Kadın kendini korumaya ve kocanı sakinleĢtirmeye
çalıĢır.
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Balayı

Kocası özür diler ve yaptıklarını telafi etmeye çalıĢır.
 Karısının evden ayrılmasından korkar.
 Cana yakındır ve iĢbirliğine yatkındır.
 Kocası kendini kontrol edeceğine inanır,asla
tekrarlamayacağını söyler.








Kadını ve kadına destek olan herkesi ikna eder.
Sadık erkeği oynar ve kadının üstüne düĢer.
Kadın tüm bunlara inanmak ister.
Kocasının Ģiddetin sorumlusu olduğu fikri
kaybolmuĢtur.
Kadına hediyeler alır,kadının daha önce
umursamadığı isteklerini gerçekleĢtirir.
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ġiddet

Gerginlik

Balayı

ANLAġMAZLIK ÇIKTIĞINDA NEDEN ġĠDDETE
BAġVURURUZ?








Çünkü Ģiddete dayalı gücü amaçlarımıza ulaĢmada en kısa
yol olarak gördüğümüz için,
Çünkü daha iyi bir yol bulamadığımız için,
Çünkü öfkemizi kontrol edemediğimiz için,
Çünkü gücü ve kontrolü elimizde tutmak için,
Çünkü ilgi görmenin saygınlık kazanmanın ve kendini
göstermenin böyle mümkün olduğunu sandığımız için,

Ancak nedeni ne olursa olsun, Ģiddet kiĢilerin
acı çekmesine neden olur ve kimsenin
ihtiyacını karĢılamaz.
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ġiddetin Mağdur Üzerinde Biyolojik
Ve Psikolojik Etkileri:











Suçluluk duygusu
Yoğun öfke
Çaresizlik
Ġntihar DüĢüncesi
Kendini cezalandırma
Karar vermede güçsüzlük
Panik ve endiĢe
Vücutta değiĢiklik
Unutkanlık
Nörotik reaksiyonlar (taĢikardi, bayılma, ülser,
migren, depresyon vb.)

ġiddetin tanığı çocuklar !








Güçlü olanın güçsüz olana vurma hakkı olduğunu,
ġiddet yoluyla istediklerini elde edebileceklerini,
Büyüdüklerinde kendilerinin de Ģiddet
uygulayabileceklerini,
ġiddet hakkında konuĢamamak gerektiğini,
Duyguları belli etmenin zayıflık sayıldığını,
Kimseye güvenmemeyi
ÖĞRENĠRLER
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OYSA!

SORUNLARI ġĠDDETLE ÇÖZMEYE
ÇALIġMANIN KĠMSEYE YARARI YOKTUR.

ġĠDDETĠN BAHANESĠ OLMAZ,
GÜÇ VE SAYGI ġĠDDETLE SAĞLANAMAZ.

ÇeĢitli ülkelerde yapılan incelemelerde
kadın cinayetlerinde faillerin
%40 - %70
oranında kocaları ya da sevgilileri olduğu
görülmüĢtür (DSÖ, 2002)
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Dünyada en az
her 3 kadından 1’i
fiziksel veya cinsel Ģiddete maruz kalmaktadır
(BM, Kadının Statüsü Komisyonu, 2000).

Türkiye’de her beĢ kadından 2’si fiziksel Ģiddet
görmektedir (KSGM, 2009).
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Her 2 kadından 1’i duygusal Ģiddet yaĢamaktadır
(KSGM, 2009).

Her 10 gebe kadından 1’i fiziksel Ģiddet görmektedir
(KSGM, 2009).
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ġiddetle mücadelede kurumsal destekler

Kadın
Sivil Toplum
KuruluĢları

Cumhuriyet
Savcılığı

Ġl Sosyal
Hizmetler Md.
Alo 183

ġiddete
uğradığımızda

Polis ve
Jandarma
Karakolu

Sağlık
KuruluĢları

Baro
Belediye

ġiddetle Mücadelede Yasal Destekler


6284 sayılı “Ailenin Korunması Ve Kadına KarĢı
ġiddetin Önlenmesine Dair Kanun”



Türk Ceza Yasası



Medeni Yasa



ĠĢ Kanunu
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Kadına yönelik Ģiddet
En ağır insan hakları ihlallerinden biridir.
Sadece kadının değil
tüm toplumun sorunudur.

Evrenseldir.

Dinlediğiniz için,
TEġEKKÜR EDERĠZ!..
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