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ÖNSÖZ

Bu çalışma aile içi şiddet ve profesyonel müdahalelerle 
ilgili mütevazı bir çaba olarak görülebilir. Bu kitabın bir
çok bölümü Aile İçi Şiddet ve Önleme Yolları (1997) adıyla 
yayımlanan çalışmada ele alınmıştır. O dönemlerde aile içi 
şiddet sorununun varlığı yeni yeni gündeme getirilebili
yordu. Çok sayıda kadın örgütü ve medya mensubunun ih
mal ve istismarı önleme hareketlerinin olgunlaşmaya baş
laması, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Kadın Hakları Bil
dirgelerinin (CEDAW) kamuoyunda tartışılması, bu alan
daki çalışmalara önemli bir ivme kazandırmıştır. Akade
misyen olarak üniversitedeki eğitim öğretim çalışmalarıma 
ek olarak bürokraside Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı 
Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Ku
rulu uzmanlığı yaptığım sırada aile, kadın ve çocuk üçge
nini daha kapsamlı olarak değerlendirme imkânı bulabil
dim. Ulusal çocuk politikasındaki aksaklıkları, ailesi içinde 
büyüyen, gelişen bazen de çırpman ve savaşan kadını de
ğerlendirmeye devam ettim. Medeni Kanun’da yapılan 
pek çok düzenlemeleri, kriz ve şiddet yaşayan ailelerde ço-
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Aile içi Şiddet

cuğun ve kadının korunmasıyla ilgili kanunun (1998 yılın
da çıkarılan Ailenin Korunmasına Dair 4320 sayılı Kanun) 
çıkarılmasını heyecan ve umutla izledim. Medyada namus 
cinayetlerine kurban giden kadınları ve genç kız intiharla
rını hüzünle izlerken, çocuk ve ailenin korunması ve des
teklenmesiyle ilgili birçok ulusal projede görev aldım ve 
bunlara katkıda bulundum.

Küreselleşme sürecinin ülkemize yansıttığı ve aktardığı 
olumlu ve olumsuz yanlarıyla ortaya çıkan yeni duruma 
tepkisiz kalamayacağımı düşündüğüm için böylesi bir ça
lışmayı yeniden derlemeye karar verdim.

Öncelikle kamusal alan içinde birey olarak kadına ve 
çocuğa (özel alanın özerk ve mahrem kalmasına saygıda 
kusur işlemeksizin) özel bir koruma ve destek verilmesi ge
rektiğine inanan bir akademisyenim. Birlikte yaşamda, ai
lede kadın ve çocukları, daha incinebilir ve daha kırılgan 
buluyorum. Bu grubu destekleme yönünde atılacak her 
adımın, topluma katlanarak olumlu gelişmelerle döneceği
ne inanıyorum. Kadınlarla sürdürülecek değişim ve dönü
şüm projelerinin, somut izleri yeni yetişen çocuk ve genç
lerde görülebilir. Kadının (psikolojik ve moral açıdan) 
yoksullaştığı ve yoksunlaştığı toplumların, gelişme ve iler
leme yolundaki dinamizmini kaybedeceğine inanıyorum. 
Üniversite mezunu genç kızlarımızın sadece anne ve eş gi
bi önemli, ama kendilerini kısırlaştıran sınırlı bir role hap
setmelerinden de endişe duymaktayım. Kadın, anneliğinin

1 0



Önsöz

yanı sıra sivil toplum kuruluşu gönüllülüğü ya da toplum 
gönüllülüğü gibi bir rolü de üstlenebilir. Türk kadınının 
Kurtuluş Savaşı’nın yapıldığı yıllardaki savaşçı ve mücade
leci özelliği, böylesi bir sorumluluğu taşıyabilecek durum
da olduğuna inanmamı sağlamaktadır. Popüler medyada 
ve kültürde yaratılmaya çalışılan kadın imajına (güzel ve 
çekici kadm, mağdur ve zavallı kadın) takılıp kalan bir ka
dın olmayı hepimizin sorgulaması gerektiğine inanıyorum.

Kısacık yaşamımda kendimi geliştirmeye, büyütmeye 
ve öğrenmeye özen gösteren, bu yolda mütevazı gayretle
ri olan düzgün bir birey olmaya çalıştım. Hiç bir zaman 
mükemmel bir anne, eş, evlat olduğum yanılsamasına ka
pılmadım. Akademik çalışmalarımdaki eksikliklerden de 
çok şey öğrendiğimi, öğrenmeye devam ettiğimi söyleye
bilirim.

Bu mütevazı çalışmayı da, bu konuda yapılmış ve yapıl
makta olan çalışmalara katkı olsun diye yeniden sunuyo
rum.

Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş 
8 Haziran 2006





GİRİŞ 
AİLE İÇİ ŞİDDETİN BOYUTLARI

İnsanların bakım, beslenme ve güven duygusu gibi te
mel ihtiyaçlarının karşılandığı, beden ve akıl sağlığım ko
ruyan ve geliştiren bir birim olan aile, bazen şiddetin bes
lendiği ve uygulandığı bir alan olmaktadır.

Şiddet, bireyin bedensel ve ruhsal açıdan zarar görme
sine, yaralanmasına ve sakat kalmasına neden olan bireysel 
ve toplu hareketlerin tamamıdır.

Aile içi şiddet ise, bu davranış ve eylemlerin aile için
de gerçekleşmesidir. Aile içi şiddet, büyük oranda kadın ve 
çocuklara nadiren de yaşlılara yönelik olmaktadır.

Günümüzde, dünyada her üç kadından birinin birlikte 
yaşadığı eşleri tarafından şiddete maruz kaldığına ilişkin 
gerçeklerin, ülkemiz açısından da geçerli olduğunu söyle
yebiliriz.

Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlen
mesi Bildirgesi (Genel Kurul Kararı, 20 Aralık 1993) kadı
na yönelik şiddeti “İster kamusal, isterse özel yaşamda
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meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik 
acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete daya
nan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama 
veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma” olarak ta
nımlamaktadır.

Bu denli geniş kapsamlı ve çok boyutlu olarak düşü
nülmesi gereken kadına yönelik şiddet olgusu, toplumsal 
yapımızın temel çekirdeği olan ailemizi olumsuz olarak et
kilemektedir.

Aile içi şiddetin bir suç sayılması, son yıllara değin göz 
ardı edilmiştir. Kadına ve çocuklara yönelik şiddete bir suç 
unsuru olarak bakmayı engelleyen bazı koşullar bugün bi
le pek çok toplumsal yapıda mevcuttur. Ancak ülkemiz hu
kuk sisteminde, uluslararası müktesebata (çocuk hakları, 
kadın hakları... vb.) uygun bir şekilde düzenlemeler ve de
ğişiklikler yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir. 
Özellikle 1990’lardan sonra günümüze değin sürdürülen 
(ve hâlen süren) yasal düzenlemelerde, kadın ve çocuklara 
yönelik şiddetin olmaması yönünde devletin yaptırımını 
ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.

Anayasamızın 41. maddesi de devlete, aile içinde kadı
nı ve çocuğu koruma, onların güçsüz durumda kalmasına 
neden olan faktörleri değiştirme ve kurumsal düzenleme
ler yapma görevi vermiştir.

Yasal düzenlemelerin varlığı ülkemizde şiddet olgusu
nun olmamasını güvence altına almaya yeterli değildir.
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Aile İçi Şiddetin Boyutları

Gelişmiş ülkelerde de kadını ve çocuğu koruma yönünde
ki yasalar mevcut olsa bile, şiddetin varlığı ortadadır.

1997’de Aile Araştırma Kurumu tarafından gerçekleş
tirilen araştırma bulgularına göre erkeklerin % 35’inde 
şiddet eğilimi vardır. Kadınların şiddet eğilimi erkeklere 
göre daha düşüktür. Orneklem grubundaki kadınların % 
10’u eşlerinden sık sık veya ara sıra dayak yediğini, % 10’u 
da sık sık veya ara sıra eşlerinin hakaretine maruz kaldığı
nı (psikolojik şiddet uygulandığını) ifade etmiştir.

1998’de PIAR tarafından ülke genelinde temsili bir 
örneklemle gerçekleştirilen bir araştırmada kadınların % 
75’i eşleri tarafından istismar edildiğini (duygusal, psikolo
jik şiddet uygulandığım) vurgulamıştır.

1992’de PIAR’m temsili bir örneklemle (1.181 kişiyle) 
11 ilde gerçekleştirdiği araştırmada erkeklerin % 22,3’ü 
eşlerine fiziksel şiddet uyguladığını belirtmiştir. Benzer şe
kilde Nielson Family Research Institute’ün ülkemizde 12 
büyük ilde 1.147 örneklemle gerçekleştirdiği araştırmada, 
erkeklerin % 34’ü eşlerine fiziksel olarak şiddet uyguladı
ğını ifade etmiştir.

1993-1994, 1996-1997 ve 1998 yıllarında M or Çatı ve 
Kadın Dayanışma Vakfi’nda yaptırılan araştırmada da şid
detin varlığı ortaya konmaktadır (fiziksel şiddet % 32; cin

sel şiddet % 15,7; ekonomik şiddet % 5,2; duygusal şiddet 
% 45,2).
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Anayasamızda, yasalarımızda aile içindeki kadın ve ço
cuklarla ilgili devletin koruma ve destek sorumluluğunun 
varlığı hukuk devleti olmanın gereğidir. Ancak ister geliş
miş ister gelişmekte olan ülkeler olsun böylesi önemli bir 
sorunun varlığı, bu sorunu tek başına hukuki düzenleme 
ve yasalarla ortadan kaldıramayacağımız gerçeğini de gün
deme getirmiştir.

Sorunun kültürel, ekonomik, sosyal ve psikolojik bo
yutlarıyla ilgili sürekli eğitim ve duyarlılık çalışmaları ile 
sosyal hizmet örgütlenmesine olan ihtiyaç ortadadır.

Sözgelimi U N IC EF’in 2004 yılındaki Türkiye Rapo- 
ru’nda belirtildiğine göre 640.000 kız çocuğu zorunlu 
ilköğretimden mahrum durumdadır. 15 yaş ve üzeri kız 
çocukların % 77’si, erkeklerin ise % 93’ü okuma yazma 
bilmektedir. Kız çocuğunu eğitimden mahrum etmek, 
ekonomik ayrımcılığın önemli bir göstergesidir. Kadın 
nüfusun ancak % 24’ü istihdam edilebilmiştir. Aile içi üre
timin % 84’ü, mülklerin % 92’si erkeklere aittir. Hâliha
zırdaki parlamentoda 550 milletvekilinden yalnız 24’ü ka
dındır.

Genel hatlarıyla kadına yönelik fiziksel, duygusal ve 
ekonomik şiddetin çok faktörlü özelliği, sorunu en aza in
dirmek için uzun erimli ve çok boyutlu çalışmalara ihtiyaç 
duyurmaktadır. Gerçekte sorunun hiç olmaması özlenen 
ve istenen bir durumdur. Ama günümüzde bunu tamamen 
ortadan kaldıran bir toplum yok gibidir.
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Aile İçi Şiddetin Boyutları

Aile içi şiddetin çocuklara yönelik kısmı da en az bili
neni veya kayıtlara geçenidir. Geleneksel terbiye sistemi
nin uzantısı olarak “Çocuğunu (kızını) dövmeyen dizini 
döver”, “Dayak cennetten çıkmadır”, “Eti senin, kemiği 
benim” tarzındaki deyimler, dayağı olumlu bir davranış 
olarak göstermektedir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin1 19. ve 39. maddeleri, 
imza sahibi devletin, çocukların kendi anne-babalarının 
veya bunlardan birinin vasinin, kayyımın veya bakımların
dan sorumlu herhangi bir kişinin bakımı altında iken be
densel ve zihinsel şiddet, yaralanma, taciz ve diğer benzer 
davranışlardan korunmalarını sağlamak için her türlü ya
sal, idari, sosyal, eğitsel ve diğer önlemleri almalarını ge
rektirmektedir.

Çocuğun psikolojik ve fiziksel sağlığını bozucu ey
lemlerin tümü istismar olarak adlandırılır. İhmal de an
ne-babanın, çocukların bakım, beslenme, korunma, ısın
ma, giyinme, sağlık ve eğitim ile ilgili ihtiyaçlarım karşı- 
layamamaları ya da hatalı bir tutum sergilemeleri olarak 
tanımlanır.

Günümüzde yaşanan hızlı toplumsal değişim ve geli
şim, teknoloji ve refah alanında bazı ilerlemeler yarattığı 
gibi pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir.

1. Birleşmiş M illetler G enel K uru lu  tarafından 20 K asım 1989’da kabul edilm iştir. T ü rk i
ye tarafından 1990’da im zalanm ış, 1994 yılında ise 17, 29 ve 30. m addelere çekince koyularak 
yürürlüğe girm iştir.
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