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I. G R

ve AMAÇ

Aile, toplumun en önemli yapı ta ı ve kültürün gelecek nesillere aktarıldıı
çok önemli bir kurumdur. Bir toplumun salıklı bir ya antı sürmesi ve geli mesi için
aile kurumunun da salıklı olması kaçınılmazdır. Geli mekte olan tüm ülkelerde
gözüken iç göç ve kentle meyle birlikte ya anan kültürel travmalar üstü kapalı da
olsa kendisini önce aile içindeki ili kilerde göstermekte, toplumlar ya da topluluklar
bu yeni duruma uyum salarken ciddi sorunlarla yüzle mektedir.
Antropolojik açıdan bu konunun ele alınması aslında yeni sayılır. Televizyon
ve gazetelerde görülen cinnet geçirme, e ini öldürme, kadına yönelik iddet
haberlerindeki artı , bu çalı manın gerçekle mesinde önemli bir etken olmu tur.
Sosyolojik ve psikolojik çalı malar bu sorunun dei ik yönlerine ı ık tutarken,
antropolojinin de kendi araç ve yöntemleriyle bu soruna eilmesi kaçınılmazdır.
Türkçesi insanbilim olan antropoloji, fiziki ve sosyal antropoloji olarak iki
ana dal etrafında örgütlenmi tir. Fiziki antropoloji, insanın fiziksel yapısı üzerine
soru ve cevap üreterek çalı malarını sürdürürken, sosyal antropoloji insanın kültürel
yapısını mercek altına alıp soru ve cevaplar üretir. Kültür, en basit tanımıyla
“insanın yapıp ettii her ey” olarak tanımlanırsa, ne kadar geni bir bilimsel çalı ma
alanı olduu daha iyi anla ılmı olur. Bir insanın dinledii müzikten kullandıı dile,
evlenme eklinden cenaze törenine kadar ya amının tümünü kapsayan kültür gerçei,
bu çalı manın da çıkı noktasını olu turmaktadır.
Antropoloji, sosyoloji ve psikoloji, insanı kendisine temel bilimsel konu
olarak ele alan ve ilk akla gelen bilim dallarıdır. Sosyoloji daha geni ölçekte
toplumları, psikoloji aırlıklı olarak tek tek bireyleri ve onların davranı ve ruhsal
hallerini, antropoloji ise hem fiziksel ve biyolojik olarak genel olarak insanı, hem de
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kültürel açıdan ırk, etnik, yerle im biçimi, meslek grupları gibi geni ya da daha
küçük gruplar ve bu grupların kültür üretme, yayma ve ya ama biçimlerini kendisine
konu olarak seçerek daha geni bir bakı açısı olu turma hedefi pe ine dü mü tür.
te bu yüzden antropolojinin bu konu üzerine eilmesi, iddetin önemli bir kültürel
biçimi olan aile içi iddetin anla ılmasında yardımcı olacaktır.
Adli antropoloji, genellikle osteoloji alanında yapılan çalı malarla kendisini
kabul ettirmi tir. Ancak adli antropoloji, sadece adli osteolojiden ibaret deildir.
Adli psikiyatri gibi, adli antropoloji de suçun teknik boyutu dı ında insani boyutuyla
da ilgilenmeli ve suçun tespiti dı ında, önlenmesi konusunda da etkili olabilecek araç
ve bilgileri ilgili birimlerle payla abilmelidir.
iddet, suç kavramının ekillenmesinde önemli bir aırlıa sahiptir. Yasalar
ya da bazı toplumlarda yasaları ekillendiren, yerine geçen gelenek-göreneklerce
me ru sayılmadıı durumlar dı ında, iddet bir suç eklidir. Antropoloji, insana dair
ne varsa, o konuyla ilgili bir çalı ma alanı olu turabilmektedir. Antropolojinin yapısı
ve amacı gerei dier disiplinlerle i birlii yapmakta hiç zorlanmamı tır. Kendisini
adli bilimler içerisinde “adli antropoloji” olarak tanımlayarak adli olayların
aydınlanmasında ve anla ılmasında ciddi katkılarda bulunmu tur.
Adli antropoloji, fiziksel antropolojinin olanaklarından faydalanarak delillerin
tespiti ve ara tırılmasında kendine has araç ve yöntemler geli tirirken, sosyal
antropolojiden faydalanarak da suç üzerine çok çe itli dü ünme biçimleri geli tirmi ,
suçun kültürel boyutunu ele alarak suçun olu ve yayılma süreçlerini anlamakta
büyük kolaylıklar salamı tır. Adli bilimler, suçlunun ve suçun tespiti üzerine
çalı malar yürüttüü gibi, suçun önlenmesi ile ilgili her toplum ve kültürel yapıya
özgü dei ik stratejiler geli tirmek konusunda da kendisini görevli kılmı tır.
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Aile içi iddet, yasalarca da tanımlandıı gibi bir suç eklidir. Bu suç türünün
aile içinde gerçekleiyor oluu ve iddet gibi aslında kültürel bir olgu içerisinde ele
alınıyor oluu, adli antropolojinin bu konuya dikkatini çekmitir. Sosyal antropolojik
bakı açısıyla bu çalıma yapılıyorsa da, Türkiye’de yapılan çalımaların sosyoloji ve
psikoloji aırlıklı olmasından dolayı, bu disiplinlerin ürettii çalımalardan sonuna
kadar faydalanılmı ve bu suçun tüm yönleri kültürel açıdan incelenmeye
çalıılmıtır.
Kadına yönelik aile içi iddeti anlamak ve aratırmak için sadece basılı
kaynaklardan faydalanmanın çalımanın amacına ulamasında bazı noktaları eksik
bırakacaı düünülerek, iddet gören kadınlarla görüebilmek için kadın sıınma
evlerine bavurulmutur. Aratırmacının erkek olmasından dolayı, bu konuda bazı
zorluklar çıkmı, ancak Küçükçekmece Belediyesi’ne balı Kadın Sıınma Evi’nin
idarecilerinin yardımıyla bu sorun aılmıtır. Antropolojinin temel aratırma
metodlarından birisi olan “katılımcı gözlem”den faydalanarak, 40 kadınla
görüülmütür. Kadın sıınma evinden destek gören bu kadınlarla, iddet tarihleri,
direnme biçimleri, iddeti algılama ve deerlendirmelerini, aırlıklı olarak kültürel
kod ve anlamlar balamında ele alarak, antropolojik açıdan bu sorunun nedenleri ve
olu ekilleri tespit edilmeye çalıılmıtır. Bu çalımalar sırasında Küçükçekmece
Kadın Sıınma Evi’nin yurtdıında da benzeri olmayan, kendi deneme-yanılma
yöntemleriyle özel olarak gelitirilmi bir sıınma evi modeli olduu ortaya
çıkmıtır. Bu model, sadece iddet görmü kadınların kalacak bir yer bulma
sorununu çözmek dıında, onlara yeni bir hayata balama imkanı ve araçları sunması
açısından Türkiye artlarına ve kültürel yapısına uygun olarak ekillenmi bir
sıınma evi modelidir. Elbette maddi anlamda birçok güçlükle bouan,
hayırseverlerin ve Küçükçekmece Belediyesi’nin desteiyle varlıını sürdüren bu
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sıınma evinin, istenilen düzeye henüz ulaamadıı ortadadır. Ama bu ve benzeri
çalımalarla bilim dünyasının gündemine alınarak, ileride kurulması muhtemel
sıınma evleri için bir prototip oluturmak için Küçükçekmece Sıınma Evi’nin çok
deerli katkıları olacaı ortadadır. Kadıköy Belediyesi de, Küçükçekmece Sıınma
Evi’ni kendisine model alarak bir sıınma evi projesi gelitirmi ve hayata
geçirmitir. Bu çalımanın, baka kurum ve kuruluların benzer faaliyetlerine
kuramsal destek salayacaı düüncesi, aratırmacının amaçlarından birisini
oluturmaktadır.
Bu çalımanın amacı, bir suç türü olarak aile içinde kadına yönelik iddetin
nedenlerini ve sonuçlarını antropolojik açıdan aratırarak, bu suçun önlenmesi ve
daha salıklı bir toplumsal yaantının olumasının maddi kaynaklarını aratırmaktır.
Ayrıca, Küçükçekmece Kadın Sıınma Evi’nin, Türkiye artlarına göre
oluturulabilecek benzer kurumlara bir model olarak sunulup sunulamayacaı
aratırılmıtır.

5

II. GE NEL B LG L ER

1. iddet
iddet, doanın içinde olan ve tüm canlılar tarafından dolaylı ya da dolaysız
ya anan bir olgudur. Dier canlılardan farklı olarak ise insan, iddeti uygulayan ve
uygulanan olarak kültürel olarak biçimlendirmi tir. Ona çe itli anlamlar vermi ,
inançları, gelenek-görenekleri içerisinde onu tabu, suç ya da bir ritüel olarak
tanımlamı tır.

iddetin toplumsal bir sorun olarak deerlendirilmesi, modernizmin

tüm araçlarıyla kendisini var kılmaya çabaladıı, aklın ve bilimin zaferden zafere
ko up imparatorluklardan ulus-devlete doru toplumu yeniden düzenlemeye
çabaladıı 19.yy.’da ancak mümkün olabilmi tir.
Antropologlar, bazı kavramlar ve olguları dile getirirken dier bilim
adamlarına göre daha bir zorlanırlar. Mesela iddet kelimesi bunların ba ında yer
alır. Toplumlardan toplumlara, kültürlerden kültürlere bu kadar farklılık ve çe itlilik
gösteren bir olguyu tanımlamak oldukça zordur. Bu kavramın açılımı sözlükte
ara tırılırsa u tür ifadeler çıkar: “bedene zor uygulama”, “bedensel zedelenmeye
neden olma”, “ki isel özgürlüü zor yoluyla kısıtlama”, “bozma ya da uymama”,
“rahatça geli mesini ya da tamamlanmasını engellemek üzere bazı doal süreçlere,
alı kanlıklara vb. yersiz kısıtlamalar getirmek”, “anlamın çarpıtılması”, “büyük güç,
sertlik ya da ha inlik”, “ki isel duygularda sertlik”, “tutkulu davranı lara ya da dile
ba vurma”. (Hobart, M. 1996). Tüm bu kelimelere ve kavramlara bakınca iddetin
kültürel farklılıklar dı ında da sözcük olarak çok çe itli anlamlara geldii ve
algılandıı görülebilir.
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1.1.

iddetin Bilimsel Olarak ncelenmesi
Peki bu kavramın bilimsel çalı malarda ele alınması nasıl olmu tur? Bu

konuda ilk ciddi bilimsel çalı maların öncüleri S. Freud ve K. Lorenz’dir. Freud,
iddeti doal olarak psikolojik açıdan yorumlamı , Lorenz ise bir zoolog olarak
Freud ile benzer bir dili kullanarak, çokça da ondan etkilenerek iddeti ‘saldırganlık’
ya da ‘istismar’ kelimesiyle kar ılamaya çalı mı tır. Bugün oldukça tartı malı ve
bilim çevreleri tarafından yer yer reddedilen yakla ımla Freud, iddeti yani
saldırganlıı içgüdüsel bir davranı olarak tanımlamı tır. Kadının pasif, erkein ise
aktif olduu varsayımı, iddetin biyolojik bir kaynaktan geldiini ve doallıkla
toplumsal ili kilere yansıyacaını gösterdii için feministlerce kar ı çıkılan bir
yakla ımdır. Lorenz ise, çalı malarının odaına hayvanlarda görülen iddet
davranı larını alarak, insandaki iddet görünümlerinin sosyal deil biyolojik kökenli
olduu yönünde tartı malarda bir saf belirler. Bu görü ün öne sürdüü en önemli
hipotez, insanlarda ya da hayvanlarda görülen iddet yöneliminin içgüdüsel olduu
ve bir biçimde ortaya çıkıp bu güdünün kendisini tatmin etmesi gerekliliidir. Yani
sosyal nedenler sadece bu davranı ın ortaya konması için bahane olabilir ancak.
Lorenz’in ünlü “Saldırganlıın Spontanlıı” makalesinde, besledii yavru
saksaandan dem vurur. Bu ku , yalıtılmı bir ortamda bulunduu için kendisine
benzer bir ku un sinek yakaladıını hiç görmemi ti. Hiç görmedii bu davranı
modelini uygulayarak bir sinei yakalamı ve yer gibi yapmayı ba armı tır.
Örenme faktörü olmadan bu davranı ı geli tirmi olması Lorenz’in öne sürdüü
savın en önemli dayanaını olu turmu tur. Balıklardan, maymunlara kadar birçok
hayvan türünü inceleyen Lorenz, insanın da bir hayvan olduu gerçeinden yola
çıkarak, iddetin içgüdüsel olduu savını ortaya atmı tır (Lorenz, K. 1996). Doal,
dei mez ve içgüdüsel olan bu davranı biçiminin ister istemez insan ili kilerinde,
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özellikle pasif olan kadın ve aktif olan erkek arasında yaanmasının kaçınılmaz bir
sonuç olduunu dile getirmitir. Lorenz’in önemle savunduu bu görü, bilimsel
çevrelerce “sosyal evrim” görüü olarak bilinmektedir. Bu görüe göre, saldırganlık
ve iddet, özellikle insan türünün evriminde önemli bir rol oynamıtır. iddet
doamızda vardır ve zaman zaman bu birikimin boaltılması, sosyal evrimcilere göre
yaamsal bir olgudur.
Tabii Freud ve Lorenz’in bu görüüne karı çıkan, içgüdüsel olmasından
ziyade kültürel bazı artlanmalar ve dayatmalarla ortaya çıkan bir davranı ekli
olduunu söyleyen bilim adamları da vardır. Çünkü iddetin bazı toplum ya da
topululuklarda (Aborjin, Eskimo), baka dier toplum ya da topluluklara göre daha
az görülmesi baka türlü açıklanamamaktadır. Hayvanlar ve insanlar arasındaki
iddetin ortaya çıkı ve yaanı biçimine bakıldıı zaman, hayvanların yaamlarını
idame ettirmek ve türün devamı için iddete bavurduu, insanın ise yokedici bir
saldırganlıı yansıttıı ve biyolojik ihtiyacı olmaksızın buna bavurduu görülebilir.
Scott, saldırganlıın içgüdüsel bir davranı olduuna iddetle karı çıkan
bilim adamlarının baında gelmektedir. Scott’a göre saldırganlıın içgüdüsel
olduuna dair henüz hiçbir kanıt sunulamamıtır (Scott, J.P. 1994). Berkowitz,
Freud ve Lorenz’in kuramının geçerlilii için elde yeterli bilimsel delil olmadıını
belirterek, insan saldırganlıının sosyal nedenlerle anlaılması gerektiini
savunmutur (Berkowitz, L. 1992).
Kovel, Freud ve Lorenz’in biyolojik yaklaımına karı çıkanlar arasındadır.
Saldırganlıın içgüdüden deil de arzular karmaasında kendisini ortaya koyduunu
savunur (Kovel, J. 1994). Saldırganlık belli bir amaç için ortaya konur. Kas gücü ve
hazla ilikili bir boyutu vardır bu davranıın. Bu durumu belli eden iki örnek de
verir: sevime edimi ve spor aktiviteleri. Ama saldırganlıı iddetten ayırarak,
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iddetin yok edici boyutunun altını çizer. iddete verdii örnekler ise; bir kedinin bir
kuu öldürmesi, tecavüze urayan kadın, sevilmeyen bir çocuk, devletler arası
savalar, asit yamuruna maruz kalan ormanlar vb... Bu tanıma göre, iddet ve
saldırganlıın anlam ve hedefleri birbirinden oldukça farklıdır.
Fromm da Kovel’in savını destekler ve iddeti yok edici ve yardımcı güç
olarak ikiye ayırır. Yardımcı güç olan saldırganlıın doal ve programlanmı olarak
hem insanda hem de hayvanlarda varolduunu ve herhangi bir tehlike anında ortaya
çıktıını söyler. Bu tarz bir iddetin tehdit ortadan kalktıı zaman kendisini de
ortadan kaldırdıını, ama dier yıkıcı iddetin insan dıında çou memelide
görülmediini, amaçsız ve doyurulmasının oldukça zor olduunu söylemektedir.
Biyolojik ya da ekonomik hiçbir çıkar olmaksızın kendi ya da baka bir türe eziyet
edebilen tek primat türünün insan olduu gerçeinin altını çizmektedir. (Fromm, E.
1993).
Kovel ve Fromm’ca dile getirilen iddetin olumlu ve olumsuz olarak bu
ayrımı, iddetin anlaılmasında önemli bir ipucudur. Bu ayrımı belirttikten sonra,
iddete dair tanımlamalarda biyoloji ve kimya gibi bilim dallarının neler söylediine
bakmak da faydalı olacaktır.
iddetin genetik olarak izahını yapmaya çalıan bilim adamları, kadın ve
erkein kromozom yapısındaki farklılıktan hareket ederek iddete dair bir bakı açısı
gelitirmilerdir. Bilindii üzere kadının XX, erkein ise XY kromozomu vardır.
Ama bazı erkeklerin XYY kromozomuna, yani bir tane fazladan Y kromozomuna
sahip olduu görülmü ve buna “süper erkeklik” diye bir isim takılmıtır. Fazladan
bir kromozoma sahip bir erkein iddete daha yakın olduu düünülmü, hatta
1960’lı yıllarda Avustralya ya da Fransa’da böyle erkeklere ceza indirimi bile
uygulanmıtır. Ama bugün için bu yaklaımın doru olmadıı bilinmekte ve “süper
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erkeklik” kavramı, bilimsel otoritelerce tarihsel bir deere sahip bir kavram olarak
deerlendirilmektedir (Boelkins, R.C., Heiser, J.F. 1985).
Biyoloji temelli yaklaımlardan birisi de saldırganlıın hormonlarla ilikili
olduu yönündedir ki, bugün için biyoloji ya da kimyasal temelli yaklaımların en
inandırıcı olanı da budur. Erkeklik hormonlarının yani androjenlerin, hemen hemen
tüm hayvanlarda saldırgan davranılar yarattıı deneylerle tespit edilmitir. Ama
Montagu gibi bilim adamları ise hormonların iddeti balatan deil, iddetin geliimi
sırasında ya da oluumu sırasında etkili olduunu söylemektedir (Montagu, A. 1978).
iddete dair genel olarak kabul edilmi bazı tanımları, kısaca u ekilde
özetleyebiliriz:
Michaud, iddetle ilgili oldukça kapsayıcı bir tanım verir: “Bir karılıklı
ilikiler ortamında taraflardan biri veya birkaçı, dorudan veya dolaylı, toplu veya
daınık olarak, dierlerinin veya birkaçının bedensel bütünlüüne veya töresel /
ahlaki/ moral / manevi bütünlüüne veya mallarına veya simgesel, sembolik, kültürel
deerlerine, oranı ne olursa olsun zarar verecek ekilde davranırsa, orada iddet
vardır.” (Michaud, Y. 1991).
Steinmetz ise “bir bireyin yaralanmasına, sindirilmesine, öfkelendirilmesine
veya duygusal baskı altına alınmasına yol açan fiziki veya herhangi bir ekildeki
davranı ve muamele biçimi” olarak tanımlamaktadır iddeti (Yıldırım, A. 1998).
Türkiye’de iddet üzerine kapsamlı aratırmalara imza atan Arıkan da
“...kiilere ya da nesnelere çeitli boyutlarda zarar vermeyi içeren, güçlü, kontrolsüz,
aırı, birdenbire, amaçsız olabilen toplu ya da bireysel görülebilen bir olgu” olarak
tanımlamıtır iddeti (Arıkan Ç.1987).
Somersan’ın iddete yaklaımı dier yaklaımlardan epey bir farklılık
gösterir. iddetin iktidarla açımlanması gerektiini söyleyerek, kiilerin hükmeden
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ve hükmedilen olarak ikiye ayrıldıının altını çizer (Somersan, S. 1996). Ergüden de
bu yakla ımı payla arak “ iddet, bir insana iradesi dı ında kabul ettirilen bir durum,
davranı vs. ile ba layıp manevi veya fiziksel baskı uygulamaya, onu hırpalamaya,
zor kullanmaya, i kence yapmaya, sakat bırakmaya hatta öldürmeye kadar uzanıyor
ise, öncelikle –ki isel iktidar türlerinin çe itli biçimlerinden kuramsal iktidarlara
kadar uzanan bir yelpaze içinde- tahakküm kurmak ve otorite olu turmakla ba lar.
Bu durumda, toplumun, toplumsallıın, yapıların ve hiyerar ik ili kilerin neredeyse
tümünün iddet içermesinden söz edilebilir.” (Ergüden, I. 1996).
iddetin iktidar kavramıyla ili kisi, felsefeci Michel Foucault’nun önemle
üzerinde durduu ve bu konuda epey kitap yazdıı bir meseledir. “Özne ve ktidar”
adlı makalesinde iddeti “ iddet ili kisi bir beden üzerinde ya da eyler üzerinde
uygulanır; zorlar, büker, i kence uygular, tahrip eder ya da bütün ihtimallere kapıyı
kapatır...” (Foucault, M. 1994).

iddetin güç ve iktidar üzerine kurulu olduunu

söyleyen Foucault, iktidarın iddet kullanma ayrıcalıını kullanarak, iktidarın
dı ındakilere hükmedebildiinin altını çizer. “ ktidar bir el koyma hakkıdır.
Uyruundakilerin varlıına, ürettiklerine, emeklerine ve hatta kanlarına; yani
nesnelere, zamana, bedenlerine ve nihai olarak ya amın kendisine el koyar.” (Keskin,
F. 1996). Bugün postyapısalcılık dü üncesinin de temelini olu turan “iktidar her
yerdedir” ve “iktidarın olduu her yerde iddet de vardır” bakı açısının mimarı da
Foucault’dur (Foucault, M. 1999).
iddet, bireyler tarafından uygulandıı gibi, bir grup ya da devletler
tarafından, ki i, kurum, topluluk ya da bir ba ka devlete de uygulanabilir. Devlet ya
da siyasal bir ba ka örgüt ya da olu um, uyguladıı iddeti kendine göre haklı
gerekçelere dayandırmaya ve kendi iktidarını bu ekilde sürdürmeye ya da iktidarı
ele geçirmek için iddeti me ru kılmaya çalı ır ki, bu tarz iddet olaylarının
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incelenmesi ba lı ba ına bir ba ka çalı manın konusu olabilir. Ama burada, din,
devlet ya da ideolojik hedef üzerinden ekillenen iddetin, dier iddet türlerine göre
sonuçları sava ya da terör gibi çok daha büyük ve yıkıcı olduu için, toplumlar
çe itli biçimlerde bu iddet ya antılarından aır biçimde etkilenebilir ve
içselle tirebilir. Bu içselle tirmenin bir sonucu olarak güçlü olan haklıdır pozisyonu
belirir ve devlet vatanda ına, koca karısına, usta çıraa iddet uygularken, her zaman
için kendisini haklı gösterecek bir gerekçeye sıınır.
iddet üzerine ara tırmalarda bulunmu Riches, iddeti; aktör, kurban ve
tanık bakı açısıyla tartı ırken, bu çalı manın da üzerinde durduu, iddetin sosyal ve
kültürel bir kaynaktan geldii fikrini ortaya atar. Antropolojik açıdan kültürlerarası
geçerlilii olan dört ana özellik belirlemi tir Riches:
1-

iddetin uygulanması, me ruluk sorunu üzerindeki mücadeleye balıdır.

2- Bir iddet ediminin uygulanı ında yer alanlar veya bir iddet görüntüsünü
izleyenlerin temel düzeydeki kavrayı ları arasındaki fark muhtemelen en
az olacaktır: Kilit anlamında, haklılıı tartı malı bir fiziksel zarar verme
olarak iddetin yanlı anla ılması hiç de muhtemel deil.
3-

iddet uygulaması duyular için son derece hissedilirdir.

4-

iddetin ılımlı bir etki derecesinde kullanımı, özel aletler veya esoterik
(gizembilim) bilgi bakımından görece pek az donanım gerektirir. nsan
bedeninin kıvraklıı ve gücü ve bu imkanların fiziksel nesneleri tahrip
edebildiini bilmek bir ba ka insana kar ı asgari ölçüde ba arılı bir
incitme eylemini gerçekle tirmek için yeterlidir.”( Riches, D. 1989)

iddetin gücü, yukarıda belirtilen özelliklerin hem pratik hem de sembolik
amaçların gerçekle mesine olanak salamasındadır: “Öyle ki geni bir yelpaze
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içerisinde yer alan hedefleri ve hırsları gerçekle tirmek için duyulan arzu, iddet
edimlerinin uygulanması için yeterli ko uldur.”
iddetin insandan insana farklı anlamlar ta ıması gibi, toplumdan topluma da
farklı anlamlar ta ıdıı görülmü tür. Bu farklılıklar, zaman ve kültür gibi
dei kenlerin etkiledii bir süreçtir. Mesela Mısır, Kenya ve Güney Afrika ba ta
olmak üzere birçok ülkede kadın ve genç kızlar sünnet edilmektedir. Genital
organlarının en hassas bölgesi olan klitorisin kesildii bu sünnet adetinden dolayı çok
sayıda kadın da ölmektedir. Bu bir kültürel davranı tır ve ba ka kültürlerde bu
davranı bir vah et olarak kabul edilir. Bu sünnet olayına benzer pek çok farklı
iddet olayı kültürlerden kültürlere farklılık gösterir ve bu farklılıklar o kültürleri ya
da toplumları anlamamızda yardımcı olur. spanya’daki boa güre lerinin ya da
Müslüman ülkelerdeki kurban bayramlarının aslında iddetin bir ritüel olarak
ya andıı ba ka tür örnekler olduu da dü ünülebilir.

2. Kuram sal Temel
Çalı manın kuramsal temelini, çe itli disiplinlerden ve yakla ımlardan
faydalanarak olu turulmu tur. iddete dair tanımlardan bahsederken, her tanımın
farklı yakla ımlar, ekoller, disiplinlere göre ekil aldıı ortaya çıkmı tı. Bu
yakla ımları biraz daha aralayarak ele almanın kadına yönelik iddetin kuramsal
temelini olu turmakta kolaylık salayacaı dü ünülmü tür.

2.1. Bireysel Yakla ım
Bu yakla ım, aslında i in içinden çıkılması zor bir sorundan kendisine yol
bulur. Bu soru suç ile ura an adli bilimlerin de kendisine sık sık sorduu bir
sorudur. Aynı verili kültür ve ko ullar içerisinde neden birileri suça eilimliyken,
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dierleri suç ilemekten uzak durur? Bu bakı açısıyla, toplumda her erkein eine
karı iddet uygulamadıı da bir gerçek. Bireysel yaklaımı savunanlar, bu savdan
yola çıkarak tek tek bireylerin özellikleri ve ruhsal yaantılarından yola çıkarak bu
soruya cevap aramaktadırlar.
Daha öncede belirttiimiz gibi, bu yaklaımın en çok bilinen savunucuları
Freud ve Dollard gibi psikoloji ve psikiyatri ile Lorenz gibi zooloji alanından soruna
yaklaanlar olmutur. Bireyi kendisine bilimsel olarak sorun edinen psikoloji, tek tek
bireylerden yola çıkarak insana dair evrensel yasaların peinden komaktadır ki, bu
da bu disiplinin amaç ve yöntemine uygun dümektedir.
Psikanalitik görü, saldırganlıın içgüdüsel olarak insanda varolduunu,
önemli olan eyin bunu bir ekilde insanların kontrol ederek, spor gibi bedensel
aktivitelerle baka bir alana kaydırılması gerektiini ve insanın içgüdüsel bu
davranıı bilinç düzeyine taıyarak ba edebilecei yöntemlerin gelitirilmesi
gerektiini savunur.
Freud, ilk dönemlerinde libidonun, yani yaam enerjisinin insan
davranılarının temel belirleyicisi olarak görmütür (Freud, S. 2000). Saldırganlık da
libidinal enerjinin doyurulmasını engelleyen durumlarda ortaya çıkan bir davranıtı.
Ama bu görüünün yerine daha sonra ölüm içgüdüsünü koyarak, saldırganlıın bu
güdüden kaynaklandıını, bu güdünün libidonun tersine yıkıcı ve yaamın tahrip
edilmesi amacıyla hareket ettiini ileri sürmütür. Nasıl ki libidinal enerjinin
doyurulması gerekiyorsa, ölüm içgüdüsü yani ‘thanatos’un da sınırlandırılması
gerekmektedir.
Dollard, yine psikoloji açısından ele aldıı saldırganlıı, Freud’e göre farklı
bir açıdan ele alır ve içgüdünün yerine saldırganlıın ana nedeni olarak engellenmeyi
koyar. Ona göre eilimler, ihtiyaçlar, dürtüler, fiziksel ya da toplumsal çevre
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tarafından engelleniyorsa, bu engel ortadan kalkana kadar birey saldırganlıını
sürdürür. Burada önemli olan nokta, bireyin ihtiyaçlarının farkına varması ve o
ihtiyaçları için harekete geçmesidir. Bu harekete geçi eer bir engelle sonlanıyorsa,
o bireyin saldırganlaması kaçınılmazdır (Dollard, J. 1980).
Dollard’a göre saldırganlık öncelikle karısındakine zarar vermeyi amaçlar.
Ama bu zarar verme istenci kesinlikle engelin gücü ile baıntılıdır. Eer engel,
ondan güçlüyse, saldırganlıını simgesel düzeyde sürdürür. Dollard’ın bu teorisi
birçok açıdan iddetle karı çıkılmıtır. Her engellenmenin iddet yaratmayacaı,
engellenmenin birey için ne anlama geldiinin ve bireye ait özelliklerin bu engellerle
ba edebilmesinde farklı araçlar gelitirebileceinin bu teoride görmezden gelindii
savunulur yine Fromm gibi baka psikologlarca (Fromm, E. 1984).
Çocukluk yaantısı sırasında karılaılan deneyimler, insanın iddete duyduu
ihtiyacın azlıını ya da çokluunu belirler. Anneden kopu, hastalık, kardein varlıı
ve rekabet, okula gitme, ergenlikle beraber bedensel ve hormonal yapıdaki
deiiklie uyum salama becerisi gibi faktörler birbirini takip ederek insanın
iddetle ba etme ya da yaama olanaklarını oluturur. iddete yatkınlık gösteren
kiilerin özel tarihlerinde iddete maruz kalmaları bu yaklaımı dorular niteliktedir.
Kültürel yapı bu davranıı kolaylatırıcı bir etken olabilir yalnızca. Savunma
mekanizmasının bir parçasını oluturan merulatırma kültürel ve sosyal açıdan
kiiye kolaylıklar ya da zorluklar çıkartır. Bu yüzden genellikle kii kendisinden
daha alt statüdeki birisine, koca ise karısına ya da çocuuna, subaysa askere, polisse
suçluya, beyazsa siyaha, iverense içiye gibi bir yönelim sergiler. Tam tersi
durumlarda, suçlunun polise, kadının kocasına iddet uygulaması sırasında tüm
polislerin kötü, ya da tüm erkeklerin irenç olduu duygusunu rasyonelletirme
yönelimi olur ki, burada da kendisini kurbanından daha üstün görme çabası yatar.
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Eer uyguladıı iddeti kendi içerisinde me rula tıramazsa, iddetin yönü kendisine
kar ı da çevrilebilir ya da zevk için iddet uygulayan insanların ya adıı bir
duygusuzla ma ve vicdanını yok sayma çabasıyla ruhsal bir hastalıın içine dü er.
Bu yakla ıma göre, erkein aktif, kadının pasif yaradılı lı olması ve erkein
kadına göre annesinden kopu sürecinin arzuların bastırılması nedeniyle daha aır
olmasından dolayı, erkek kadına göre iddet uygulamaya daha yatkındır görü ü
hâkimdir (Millet, K. 1987). lkel toplumlavdan bu yana erkein avcı, kadının
toplayıcı olmasından dolayı, kültürel bilinç aktarımında erkee yüklenen bu aktiflik
aslında kendi içinde bir gerilim ta ır. Çünkü erkeklik kazanılan ve kaybedilen bir
roldür (Kandiyoti, D. 1997). Erkek, çocukluundan itibaren güçlü ve dayanıklı
olduunu çe itli ekillerle etrafındaki ki ilere ispat etmek zorundadır. Eer korkak
ve zayıf olursa toplum içinde erkek muamelesi görmez ve a aılanmayı göze alır.
Erkein ya adıı bu gerilim, onun iddet uygulamasında arttırıcı bir etki
olu turabilir. Mesela alan ara tırması sırasında, iddet görmü Bayan Y.’nin ifadesi
bu konuda a ırtıcıydı: “Ba ba a kalınca beni dövmezdi. Eer kendimize ait bir
evimiz olsaydı bunların hiçbirini ya amayacaktım. Ama kayınlarım ve eltilerim,
özellikle kaynanam ona ‘nasıl erkeksin, insanın karısı bu saatte eve gelir mi’ diye
sıkı tırınca dayanamaz beni döverdi. Onlar istedii için bunu yapardı. Önceleri çok
olmazdı dayak. Sonra sonra arttı.’ Bu örnekte görüldüü gibi erkek, erkekliini
ispatlamak için dayaa ba vurabilmektedir.
Bireysel yakla ımın kuramsal bir ba ka dayanaı da, iddet uygulayanların
çounlukla nevrotik, psikotik, psikopatik türde ki ilik özellikler göstermesi ve madde
baımlıının ki ilik bozukluklarını arttırdıı için iddetin domasında yardımcı
olduu gerçeidir.
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Ama birçok bilimadamı ve özellikle feministler, bireysel yaklaımın yetersiz
olduu, sorunun toplumsal, kültürel ve ideolojik boyutunun bu bakı açısıyla
görmezden gelindiini öne sürerek karı çıkmaktadırlar. Sorunun büyük bir kısmı
kültürel temellere dayanıyor olsa da, bireysel özelliklerin ihmal edilmemesi de çok
önemli bir noktadır.

2.2. Sosyal Psikolojik Yaklaım
Günümüzdeki bilimsel yaklaım, özellikle mikro düzeyde disiplinler yaratma
çabasındayken, bir yandan da makro düzeyde disiplinler birbirlerine yaklamaktadır.
Bu yakınlamalar baka disiplinlerin domasına da neden olmakta ve birden fazla
disiplinin araç ve yöntemiyle sorunlara çözüm aramaktadırlar. Sosyal psikoloji,
sosyoloji ve psikolojinin birbirini bütünleyerek oluturduu bir disiplin. Antropoloji
ve psikolojinin de, psikolojik antropoloji balıı altında kültür-kiilik etkileimini ele
almasına benziyor bu yakınlama.
Bu yaklaım, doal olarak iddeti açıklarken bireyin psikolojik yapısı ve
kiilik özellikleriyle sosyal faktörlerin etkileimi modelini kullanmaktadır.
Saldırganlıın içgüdüsel yanından ziyade örenilen ve aktarılan bir olgu olduu
üzerinde durarak, sosyal boyutunun altını çizer.
Saldırganlıı açıklarken daha çok engellenme ve yoksunluk faktörleri
üzerinde durulduu gözlenmektedir. Birey arzu ettii ve bekledii eylere
ulaamadıında engellenme duygusunu yaar. Engellenme duygusu ise hayal
kırıklıı ile birlikte potansiyel olarak içinde taıdıı kızgınlık ve saldırganlık
davranıını ortaya çıkartır. Bu görüün bir tarafı, daha önce deindiimiz Dollard’ın
teorisine benzemektedir. Ama sorun sadece engellenme penceresinden görülmez.
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Aslında çok defa dile getirilmi ve insandaki iddet uygulama davranı ının
nedenlerine yönelik ciddi saptamalarda bulunmu bir deneyden burada da
bahsetmekte fayda var. Stanley Milgram adlı bir bilim adamının 1963 yılında Yale
Üniversitesi’nde uyguladıı bu deney, üzerinde uzun uzun tartı ılacak bazı sonuçlar
vermi tir. New Haven’daki orta sınıfa mensup katılımcılardan, deneklere canlarını
acıtacak derecede elektrik akımı vermeleri istenmi tir. Katılımcılara, bilim
otoritelerinin bu okların bir dizi egzersizin örenilmesine veya geli tirilmesine
katkıda bulunduunu savundukları söylenmi , onlar da bu sava itaat etmek yönünde
bir davranı geli tirmi lerdir. Bu olayın ne kadar sadistçe olduunu gören ve deneye
devam etmeyi reddeden birkaç ki i dı ında herkes, deney sorumlusunun talimatları
dorultusunda deneklere iddeti gittikçe artan elektrik okları vermeye devam
etmi tir. Bilim otoritesi olarak kabul edilen deney sorumlusu, elektrik verene
“dümeye bas” dediinde, katılımcılar da itaat ederek denileni yapmı tır (Gruen, A.
2004). Bu deneyden çıkarılan anlam, insanların toplumsal rollerinin gereini
yaparken vicdan ya da duygularını bastırabildikleri gerçeidir. Aynı zamanda
iktidara (deneyde iktidar bilim otoriteleriydi) tabi olarak, iktidardan pay alma
istencinin bazı insani duyguları bastırmakta yeterli olduu gerçei, insan ve iddet
arasındaki ili kide önemli bir paya sahiptir.
iddetin ortaya çıkı ına dair bir ba ka açılımı ise, aile içinde bozulan güç ve
statü dengesini yeniden olu turmak amacıyla yapılan bir atak sonucunda iddetin
meydana geldii gerçeidir (Poster, M. 1989). Para, cazibe ve saygı gibi unsurlara
sahip bir kocanın iddet uygulamaya ihtiyacı olmadıını iddia eden bir görü bu.
sizlik gibi sosyal faktörlerin iddeti arttıran bir katalizör görevi görmesi de bu
açıdan deerlendirilebilir.

18

Güç ve iktidara sahip olup olmaya göre iddeti açıklamanın eksik bazı
tarafları da bulunmaktadır. Aile odaklı bu açıklamalar, önemli bir bilimsel sapma
olan indirgemeciliin zaafını taımaktadır. Ama bir yandan da aile içi iletiimin
eksiklii noktasını da ortaya koyuyor ki, bu yaklaım iddetin iletiimsizlikten doan
yıkıcı bir iletiim modeli olduunu da anımsatmaktadır. Aile danımanlıı denilen
bir meslek türünün gelimeye balamasının nedenleri de, bu iletiimsizlik sorunu ile
ilikilendirilebilinir.
Alan aratırması sırasında gözetilmeye çalıılan öncelikli ey, iddet
uygulayan ve uygulanan kiilerin geldikleri ailede iddete maruz kalıp kalmadıkları
gerçei olmutur. Bu faktörün dıında, stres, saldırgan kiilik tiplemeleri, aile içi
iletiimsizlik ve madde baımlılıı bu modelin dier ayaklarını oluturmaktadır. Bu
be faktörün bir araya gelmesi, aile içinde iddetin görülme sıklıını arttırmaktadır.
Bir antropolog olan Levinson da yaptıı çalımalarda Leory’nin bu tespitini dorular
nitelikte iddete bavuran insanların özgeçmiinde iddet dolu hikâyelerin
bulunduunu tespit etmitir. Burada iddetin hem örenildii hem de aktarıldıı
gerçei ortaya çıkmaktadır (Levinson, D. 1990).
Sosyal psikolojik aratırmaların üzerinde durduu salıklı aile modeli, bugün
feminist çevreler ve ailenin varlıına eletirel yaklaan birtakım bilim adamlarınca
karı çıkılmaktadır. Rollerin belirgin olduu, erkein ve kadının ayrı statülerde
belirli görevlere göre davranılarını belirledii aile modelinin, salıklı görünüp çok
sayıda salıksızlıı içinde barındırdıı yönünde eletirilerde bulunmaktadırlar
(Ecevit, Y. 1993). Bu eletirilerin bazı haklı yanları görünse de ailesiz bir toplumun
yeryüzünde bulunmadıı gerçei, bizim aileye atfettiimiz önemi sürdürmeye ve
acaba daha salıklı aile yapısı oluturmak için neler yapmamız, hangi önlemleri
almamız gerektiini düünmemiz gerçeini deitirmemektedir.
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2.3. Toplumsal ve Feminist Yaklaım
Bu yaklaım, bireysel yaklaımın tersine temel belirleyici faktörün sosyal
yaam olduu konusunda görü bildirir. Toplumun erkek ve kadına biçtii rol ve
görevlerin iddet yaantısını da dorudan etkilediini ve erkeklerin iddete eilimli
oluunun kaynaını bu sosyal artlanmılıklar ve sosyalizasyon sürecinin belirledii
düünülmütür. Bu görüün, özellikle isizlik, yoksulluun artması, göç gibi sosyal
etkilerin iddettin yaanmasında artıa neden olduuna dair tespiti genelde kabul
gören bir yaklaımdır.
Maymunların davranılarıyla ilgili yapılan aratırmalarda, baka maymunlarla
iletiim kurmamı yani sosyallememi ve yeterli sevgi ilikisine sahip olmamı
maymunların saldırganlatıı görülmütür. Boelkins ve Heizer, maymunların bu
türden davranılarından yola çıkarak bazı teoriler gelitirmitir. Acı duygusuna veya
acı duygusu yaratacaı deneyimlere karı saldırganlık gelitirmenin doal olduunu
saptamılardır (Boelkins, R.C., Heiser, J.F. 1985). Topluluk içinde statü kaybı
tehlikesi de maymunların saldırganlamasında önemli bir etken olarak ortaya
çıkaktadır. Maymunlar, kendisi ya da ailesi için belirlemi olduu bir bölgeye
yabancıları sokmama gayreti ile de saldırganlaabilmektedirler. Bir de nüfus artıı
ya da kıtlık dolayısıyla yiyecek azlıının maymunları tahammülsüzletirdii
gözlemlenmitir.
Toplumsal yaklaım, genellikle ideolojik ya da ekonomik protesto
eylemlerinde görülen iddetin üzerinde durmutur. Bu tür eylemler sırasında iddete
eilimli bireylerin kolayca içlerindeki iddeti topluluk aracılııyla dıarı yansıttıı
görülmektedir. Bunun nedenleri üzerine düünen bilim adamları, bireylerin ait
oldukları toplulukta, o topluluun eletirecei bir davranıı kolay kolay
sergileyemeyeceini, eer o topluluk iddet uyguluyorsa bireylerin de bu olaya çok
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düünmeden katılacaı sonucuna varmılardır. Birey, eer bir topluluun içindeyse,
artık topluluun bir parçasıdır ve bir kısım davranılarının kontrolü o toplulua aittir
(Tolan, B. 1996).
Toplumsal yaklaım içinde deerlendirilecek bir yaklaımda yapısalcı
antropolojinin kurucusu Levi Strauss’a aittir. Strauss, yapısalcı modele uygun olarak
iddeti, birey-aile-toplum yapıları arasında, geri bildirim özellii olan bir olgu olarak
ele alır ve iddetin sosyal sistem ürünü olduu üzerinde durmutur (Leach, E. 2001).
Kadınlarla ilgili bir çalıma olduu için, feministlerin konuya bakıı,
kadınların kendi kendilerine sorunları ele alıını anlamak açısından önemli bir
noktadır. Feminizm, Türkiye’de birçok ideoloji ya da hareket gibi, öncelikle
kendisine kentlerde taban bulmu ve kentli kadınlar aracılııyla sorunlarını dile
getirmitir. Bu olması gereken bir durumdur. Çünkü kentli kadınlar, kırsal bölgelere
oranla daha eitimli, ekonomik baımsızlıını daha iyi bir noktada gerçekletirmi ve
öz güveni daha gelimi durumdadır. Ama kadınların büyük bir kısmının kırsal
alanlarda yaıyor olması, sorunların ele alınıı ve çözümünde ortak bir davranı ve
tutumun genellemesini engellemektedir. Alan aratırması sırasında da kadınların
yanıtlarından, feminizmi olumsuz bir ey olarak gördükleri ortaya çıkmıtır. Çünkü
kentli kadınlar, etkilendikleri ideolojik söylemler ve yaadıkları çevre itibariyle
sorunları dile getirir ve çözüm önerirken üst bir anlatı kurmaktadırlar. Bu üst anlatı,
kırsal bölgede yaayanlardan çok kendilerini anlatmaktadır. Mesela mutlak eitlik
salanana kadar pozitif ayrımcılık, yani kadına ait sorunların çözümünde erkein
dıarıda tutulması yaklaımı (Mor Çatı Kadın Sıınaı Vakfı, 1996), Türkiye gerçei
ile pek örtümemektedir. Mesela çalıma yapılan Küçükçekmece Kadın Sıınma
Evi, bir iddet ve boanma davası ile ilgili bir kadının durumasına gönüllü bir erkek
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avukat görevlendirmi ve avukatın erkek olmasından dolayı kadın dernekleri ve
örgütleri bu yaklaımı eletirmiti.
Bu türden yaklaımların, yeterli koulları yaratamamı, gerekli bilinç
düzeyine gelememi kırsal kökenli kadınları kapsayamayacaı ortadadır.
Bu yaklaımın bir uzantısı da, belediye ya da devlete ait bir kurulula iliki
gelitirmek de isteksizlik ya da güvensizlik, iliki gelitiren kurumlara karı da
suçlayıcı bir tavır takınmak gösterilebilir. Halbuki kadına yönelik iddetin
çözümünde sivil toplum örgütleri kadar, yasa ve uygulamalarıyla, kurum ve
olanaklarıyla devletin ibirliini salamak kadınlar için daha uygun ve anlamlı bir
yol olacaktır. Tabii tüm feminist yaklaımları bu ekilde deerlendirmek haksızlık
olur. Feminizm, kadınlara ait sorunların kadınlarca dile getirildii, çok önemli bir
düünsel harekettir. Ama bu düünce hareketinin Türkiye gibi kadınla ilgili
sorunların oldukça karmaık ve aır bir ülkede hayat bulması için, üst anlatılardan
uzak, daha gerçekçi ve yerel özellikler taıması oldukça önemli bir nokta olarak
gözükmektedir.
Feminizm, kadınların sosyal yaam içerisinde hak ettikleri yeri alması için
19.yy’da, özellikle Fransız Devrimi ile ortaya çıkmı bir harekettir (Andre, M. 1984).
Kendisine özellikle sanayilemi toplumlarda yer bulmutur. 1. ve 2. Dünya
Savaları sırasında, erkeklerden eksilen igücünü doldurmak için kadınların çalıma
hayatına kitlesel olarak akması, feminizmin de altın yıllarını yaratmıtır. Türkiye’de
ise Mustafa Kemal Atatürk’ün sorunlara yaklaımındaki akılcılıı ve modernizmin
tüm kurum ve kurulularıyla yaratılma sürecindeki kararlılıı, kadınların önemli hak
ve kazanımlara sahip olmasını salamıtır. Ama elbette dünyanın birçok yerinde
olduu gibi, tüm bu kazanımlar kadınlar için yeterli olmamı, göç ve kentleme ile
birlikte karmaıklaan sorunların aırlıı ile mücadele etmek zorunda kalmılardır.
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Dünyada kadın hareketinin hem teorik hem de pratik açıdan en güçlü olduu
yıllar 1970’lerdir. Konuyla ilgili en çok kitabın çıktıı, örgütlenme ve eylemlerin
arttıı, sıınma evlerinin hızla çoaldıı bu yılların rüzgarı Türkiye’ye ancak 1980’li
yıllarda gelebilmi tir. Simone de Beauvoir, Kate Millet, Juliet Michell, Shulamith
Firestone, Sheila Rowbotham, Susan Brownmiller bu yılların öne çıkan feminist
teorisyenleridir. Bu yıllarda feministler, sorunun kaynaının ataerkil toplum yapısı
olarak dü ünmekteydiler (Dobash, R. 1979).
Feministler, kadın ve erkek arasında varolan biyolojik ayrımlardan yola çıkan
yakla ımların tümüne kar ı çıkarak, e itsizliin biyolojik deil sosyal ve kültürel
kaynaklarını te hir etmeye çalı mı lardır. Kadına yönelik iddet sorununu çözmek
için kadın sıınma evi projesini onlar geli tirmi ve ilk sıınaı da 1971 yılında
ngiltere’de Chiswick’te açmı lardır. Daha sonra bu çabalarını Women’s Aid çatısı
altında 35 kadın kurulu u birle tirmi ve kadın sıınma evlerinin sayısını arttırmaya
çalı mı lardır.
Feministler, genel yakla ım olarak kadının iddet görmesinin önlemenin tek
yolunun, kadının ekonomik açıdan baımsız kılmak ve yasalarca korunmasının
önünü açmak olduuna inanmaktadırlar. Toplum içerisinde cinsiyet rollerinin
yeniden ele alınması gerekliliini dü ünüp, kadınların bir birey olarak
geli ebilmesinin araçlarını olu turmak için mücadele etmektedirler (Schneir, M.
1994).
Günümüz feminist dü ünürleri içerisinde Camille Paglia, öne sürdüü
fikirlerle en çok öne çıkan yazarlardan birisidir. Feministleri saldırganlık, iddet ve
cinsel suçu toplumsal kaynaklı görmeleri nedeniyle, konuyu basitle tirdiklerini
söyleyerek suçlamaktadır. Saldırganlıın doadan geldiini söyleyerek, her
hiyerar iyi baskıcı ve toplumsal bir kurgu olarak görmenin, kadınla ilgili her
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olumsuzluu onu baskı altında tutmak için erkek tarafından uydurulmu bir yalan
olarak sunmanın rahatsız edici yanını gösterir Paglia. Ona göre feminizm,
beklenmedik koulları, doanın ya da kaderin insana getirdii sınırlamaları reddeden
bir noktaya çıkarttıı için eletirilmelidir (Paglia, C. 1990).
Bir baka öne çıkan feminist düünür Brownmiller ise, erkein cinsel
organının ekli itibariyle saldırgan ve savaçı, kadının dourgan ve barıçı yaradılılı
olduunu söyleyerek bir baka uç noktaya savrulur. Çünkü erkek ne yapsa etse
kötüdür. Doası, anatomik yapısı gerei yıkıcıdır (Brownmiller, S. 1984). Paglia’da
yazılarında bu savı destekler ve spermlerin minyatür saldırı birlikleri olduklarını
söyleyerek, tecavüzün erkein doasında bulunduu, yoksul ya da zengin ya da sapık
olup olmamanın bu gerçei deitirmeyeceini söyler.
Peki doası gerei saldırgan olduu düünülen erkei, bu saldırganlıktan
alıkoymak için ne yapmalıdır. Paglia, tek çözümün toplumsal sözleme olduunu
söyler. Toplumsal yapı ve kültür, erkein saldırganlıını dizginleyecek hâle
getirilmelidir.
Ama bugün için hemen hemen her feminist, ataerkil toplum ve erkee
üstünlük getiren kalıntıları ile mücadele etmek, kadına da ekonomik ve siyasi açıdan
eitlik getiren bir toplum yapısını oluturmak, aile kurumunun içerisinde yer alan güç
ve iktidar ilikileri ile, toplumun cinsiyetlere yükledii rol ve görevleri sorgulanır
hâle getirmek için mücadele etmektedir.

3. iddet ve Kültür
iddet ve kültür arasındaki etkileim, bu çalımanın da özünü
oluturmaktadır. Çünkü her insan bir kültürün içine doar ve o kültürle karılıklı
etkileim hâlinde ekil alır. Bugün bir kentli ve bir köylü arasında, bir Türk ile
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Eskimo arasında karılaılan farklılıklar öncelikle kültürel farklılıklardır. Kültür, en
genel ve basit tanımıyla insanın yapıp ettii her eydir. Yemek yemesinden yürüyü
ekline, evlenme âdetinden giyinme özelliklerine, hatta ellerini konuurken kullanı
eklinden çiftleme usullerine kadar kültür, bir insanı kuatan doa dıındaki her
eydir.
iddet ve kültür arasındaki ilikiye deinmeden evvel, kültür kavramını biraz
daha açımlamakta fayda var. Kültür sözcüü latince “cultura” sözcüünden
gelmektedir. Hemen hemen birçok dil bu sözcüü latince kökeninden türetmitir.
Latince’de ise “cultura” “colere”den gelmektedir ki anlamı da sürmek, ekip
biçmektir (Güvenç, B. 1979). Kültür, her bilimadamının bakı açısına göre farklı bir
tanımla karılanmıtır. Ama bu tanımlara bakınca aslında oldukça geni ve karmaık
bir görüntü çizen bu kavramı, her tanım bir baka açıdan açıa vurmu, böylelikle bu
kavramın daha iyi anlaılmasına etkide bulunmutur. Antropolojide bu kavramın en
yaygın kullanılan tanımı Tylor’a aittir. Tylor için kültür, bir toplumun üyesi olan
insanın örendii bilgi, sanat, gelenek, görenek vb. yetenek, beceri ve alıkanlıkları
içine alan karmaık bir bütündür (Tylor, E. B. 1974). Tylor’ın bu tanımına ek olarak
Linton, “sosyal kalıtım” der kültür için ( Linton, R. 1978). Kültürü tamamen
kalıtımın yasalarına balar böylelikle. Nasıl zamanla genler deiir, baka gen
topluluklarıyla ilikiye geçilir, mutasyona urar ise, kültür de baka kültürlerle
ilikiye geçtiinde, baskın kültürün etkisinde kalır ama tamamen yok olmaz.
Linton’ın bu ilginç yaklaımı dıında daha pek çok dikkate deer yaklaım olsa da,
kültürü insanın doaya yabancılaması olarak gören ve karı çıkan Zerzan gibi
çada antropologlar da vardır. Zerzan, kültürün en büyük icatlarının sayı, tarih ve
dil olduunu söyleyerek, bu icatların insanı doadan koparıp yabancılatırdıını,
insanın kendi ürettii teknoloji ve kültürün kölesi olduunu söyler (Zerzan, J. 2000).
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Elbette Zerzan gibi düünürlerin eletirileri dikkate deerdir, ama insanın kültür
olmadan varolamayacaı da bir gerçek. Sadece çocuk dourma süreci bile bizim
kültüre ne kadar ihtiyaç duyduumuzu gösterir. Bir atın yavrusu, tüm geliim
sürecini anne karnında tamamlayarak, daha doar domaz yürümeye balarken, insan
için dokuz ay gelime süreci için yeterli deildir. Doduktan sonra onu ısıtacak,
doyuracak, koruyacak mekanizmalara ihtiyaç duyulur ki, bunlar da tamamen kültür
aracılııyla mümkün olabilmektedir.
Güvenç, kültüre dair yapılmı tanımlardan yola çıkarak özelliklerini u
ekilde belirlemitir: a)Kültür örenilir, b) tarihidir, c) süreklidir, d) toplumsaldır, e)
ideal ve idealletirilmi kurallar sistemidir, f)ihtiyaçları karılayıcı ve doyum
salayıcıdır. Güvenç’in yaklaımı kültürün bütünletirici bir soyutlama sistemi
olduu yönündedir (Güvenç, B. 1979).
Kültüre ait bu tanımları ve özelliklerini belirledikten sonra, kültürün ve
dolayısıyla toplumun temel sınıflandırma birimlerine bakmak gerekir. Cinsiyet, ya,
ortak ikamet ve akrabalık, gelimi ya da gelimemi olsun tüm toplumlarda
hiyerarik yapının ve örgütlenmenin temel belirleyici özellikleri olarak
gözükmektedir. Aslında tüm bu özellikler içinde bir eitsizlik özellii barındırır ve
toplumun sahip olduu hiyerarik yapı bu eitsizliklerden kendisine yol bulur.
Kadının dourma özellii onu daha ilk toplumlarda bile avcı olmaktan alı koymutur.
Çünkü dokuz ay gibi baka canlılara göre uzun süren gebelik yaantısı, ardından
çocuun domasıyla birlikte onu emzirmek gibi onsuz olamayacak asli görevler,
kadının bir avcı yaantısının zorluklarını göüslemeyi engelledii düünülmektedir.
Bu yüzden cinsler arası eitsizlikler farklı kültürlerde az ya da çok kendisini
hissettirmitir. Fiziksel bu farklılıklar elbette toplum yaantısını da etkilemi, kadın
eve baımlı iler, yani çocuk bakımı, elbise yapmak, tarımla uramak gibi görevler

26

alırken, erkek avcı olarak evden uzakla abilmi , avcılıın getirdii teknolojiyi
kullanabilmesi onu sonrasında sava çı unsurlar olarak kullanılmasına yol açmı ,
siyasal ve ekonomik güce sahip olmasından dolayı da hükmeden konuma
gelebilmi tir (Cemal, M. 1996).
Aslında erkein hükmeden konuma sahip olması, belirgin anlamda yerle ik
hayata geçmesine, yani neolitik dönemden sonra kurumla mı bir yapıya denk dü er.
Bu egemenlik anlayı ı elbette toplumdan topluma farklılıklar gösterir. Bazı
toplumlarda bu üstünlük çok belirgin yasalara balanırken, bazı toplumlarda kadının
lehine bazı düzenlemelere gidilebilir. Ama u an varlıını sürdüren uygarlıkların
büyük bir çounluu “erkek egemen” denilen bir kültürel yapı tarafından
olu turulmu tur (Hatty, S. 2000). Kadının erkekle e it haklara sahip olmasını isteyen
feminist hareketler ise ancak seslerini kinci Dünya Sava ı sonrası duyurmaya
ba lamı lardır. Erkeklerin büyük bir kısmının sava ta olmasından dolayı, onların bo
bıraktıı fabrikalardaki yerlerini kadınlar doldurulmu , kitlesel olarak dünyanın
birçok yerinde kadının i hayatına girmesi elbette toplumun cinsiyetleri ele alı
eklini farklıla tırmı tır. Özellikle 1970’lerde dünyada ve 1980’lerde Türkiye’de
feminist mücadelenin ivmesi, o toplumun modernle me, sanayile me ve dolayısıyla
kentle me süreciyle balantılıdır ki, bu süreç aile yapılarından, birey-devlet
ili kilerine kadar birçok yapıyı dei tirmi ve sorgulanır hâle getirmi tir (Ergas, Y.
1996).
Feminizmin yükseli i, birçok dü ünür ve siyasal olu umları da derinden
etkilemi ve kültürün bir ba ka boyutuna, ideolojik boyutuna bakı ları çevirmi tir.
Erkek egemenliini ideolojik, dolayısıyla siyasal bir tercih ve yapılanma olarak ele
alan feministler, erkeklerin sacı ya da solcu olsun, ele geçirdikleri bu üstünlükten
kolay kolay vazgeçmeyeceklerine inanmaktadırlar. Ama aslında doal bir
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e itsizliin sonucu olan bu cinsler arasındaki egemenlik mücadelesi, pek de
erkeklerin çıkarına gözükmemektedir. Sava ta asker olup ölen, yüzyıllarca aır
i lerde çalı tırılan hep erkekler olmamı mıydı? Çok açık söylenmese de kadının da
kendine ait gizli silahları olduu, bir hanede hane reisi olarak her ne kadar erkek
gözükse de, gizliden gizliye kadının o haneyi yönlendirdii, bunu yapmak için
entrikalardan ve oyunlardan uzak durmadıını söyleyenler de bulunmaktadır. Hatta
Osmanlı ve Bizans imparatorluklarını yönetenlerin gerçekte saraydaki kadınlar
olduunu yazan çok sayıda kitap ve incelemede bulunmaktadır (Meram, A.K. 1997).
Ama tüm bu ku kular ya da nitelendirmeler erkek egemenliini ve üstünlüünü
görmemizi ve bu üstünlük ya da hâkimiyetin sonuçlarının da oldukça olumsuz yanlar
ta ıdıını görmemizi engellememektedir.
Erkek egemenliinden bahsetmi ken, bu konuyla ilgili farklı teorilerden ve
yakla ımlardan bahsetmek de faydalı olacaktır. Antropologların kültürden
anladıkları eyi, ilgi alanına göre farklı kavramlarla açıklamaya çalı anlar vardır.
Mesela antropologların kültür dedii eyden bir siyasal bilimci ideoloji terimini
anlayabilir ve bu terimi kullanmayı tercih edebilir. Eaglton’ın ideoloji tanımı
böyledir mesela. deolojiyi, toplumsal ya amdaki fikir, inanç ve deerler üreten
genel maddi süreç olarak tanımlar (Eagleton, T. 1991). Bir toplumdaki bütün
anlamlandırma pratiklerini ve simgesel süreçleri kapsayan bir kompleksin tamamına
kar ılık gelen bu kültür ya da ideolojinin, toplumsal açıdan bir grubun içinde
bulunduu ya antı ve deneyimlerini, inanç ve fikirlerini olu turduunu iddia eder
Eaglton.
Therborn, ideolojilerin özneleri biçimlendirme konusunda en önemli araç
olduundan bahseder. Kim olduumuz sorusuna yanıt ararken farklılıklardan yola
çıkarız önce. Erkek kadından farklıdır, insan hayvandan, zengin fakirden. Bize
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benzeyenler ve benzemeyenlerden ba larız kendimizi tarif etmeye. Ardından iyi,
haklı, adil, güzel gibi ahlaki dorulara göre ekillendirilir ya da ekillendiririz
bilincimizi ve edimlerimizi. Bu tercihlerimize göre arzularımız denetim altına girer
ya da çatı ırız bizi ku atan normlarla (Therborn, G. 1991).
deoloji denilince elbette aklımıza siyaset gelir ilk önce. Neden siyaset
yapma gerei duyarız? May’in söyledii gibi siyaset felsefesi, olan ile olması
gereken arasındaki gerilimden olu ur (May, T. 2000). Olanın ne olduu ve gerçekte
olması gerekenler siyaset yapma nedenimizdir ve ideolojik yapılar ya da ili kiler
kendilerini bu temel tercih ya da tercihler dorultusuna dayandırır.
çinde bulunduumuz kültür içerisinde, erkek ya da kadınlara farklı görevler
ve roller verilir. Bu görev ve rollere göre davranı larımız ve algılayı ımız
ekillenmektedir. Mesela erkeklerin alamasına iyi gözle bakılmaz. Sava an,
çalı an bir unsur olarak erkein her zaman güçlü olması beklenir. Alamak, zayıflık,
edilgenlik, korkaklık kadınsal özellikler ya da algılar olarak kar ımıza çıkmaktadır.
Bu algılar ya da artlandırmalar, erkek kimliini iktidar olma ile özde le tirir. ktidar
olmanın en basit tanımı, gücü elinde bulundurmak ve kendisi dı ındaki her eyi kendi
çıkarı ya da ihtiyacına göre tanımlama ayrıcalııdır. ktidarını korumak ya da
güçlendirmek için denetleme, zor kullanarak düzenleme ve kendine baımlı hâle
getirmek ister. Feministler bu iktidar olma meselesini, erkeklik ve kadınlık hallerini
ideolojik bir sorun olarak görür ve bununla mücadele etmeyi e itlii salamak için
bir gereklilik olarak ortaya koymaktadırlar (Andre, M.1984).
Önemli feministlerden ve dü ünürlerden Simone de Beauvoir, bu bakı
açısını öyle açıklamı tır: “Kadın, erkek neye karar verirse odur; bu yüzden de Ona,
erkee özellikle cinsel yanı aır basan bir varlık gibi gözüktüünü belirtmek üzere
‘di i’ sıfatı verilir: erkek için kadın tepeden tırnaa cinselliktir, erkek için öyle
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olduuna göre de, bu onun mutlak deeridir. O, kendine göre deil, erkee göre
belirlenip ayrılmaktadır; özsel (temel) varlıın karısındaki özsel olmayan varlıktır.
Erkek öznedir, mutlak varlıktır; kadınsa öteki cinstir.” (Ergas, Y. 1996). Kovel,
ötekilii yabancı, tanımlanamayan olarak tanımlar (Kovel, J. 1994). Aslında
erkeklerin kadınları anlaılmaz, karmaık varlıklar olarak görmeleri ve bir türlü
onları anlayamadıklarını itiraf etmeleri, çocukluklarından beri kadınları öteki olarak
görmeleri ve onlara onlardan baımsız anlamlar yükleme gayretlerinden
kaynaklanmaktadır. Feminist hareketin yükselii ve kadınların çalıma hayatında
güçlenerek yer almaları, erkeklerin dütüü hataya düerek, erkekleri öteki olarak
görme çabalarını yaratmıtır ki, bu onların da erkei anlamak konusunda akınlıa
düürmütür. Cinslerin hem yaantı hem de davranı açısından birbirlerine yaklatıı
günümüz gelimi metropol dünyasında bu tür algıların deitii görülmektedir.
Artık erkekler kadınlara has süslenme araç ve yöntemlerini kullanabilmekte, hatta
metroseksüel olarak magazin basını aracılııyla bu özellikleri özendirilerek kozmetik
ve moda dünyasında erkeklere dair de bir pazar alanı yaratmak konusunda çabalar
gösterilmektedir. Ama nüfusun büyük bir kısmının kırsal alanda yaıyor olması ve
ekonomik gelimilik düzeyinin orantısızlıı, elbette bu tür bir olasılıı imdilik uzak
tutmaktadır.
Kadın ve erkek arasındaki bu eitsizliin ideolojik boyutuna bakmaya devam
edersek, bir kahvaltı masasında karı-koca arasında yaanan tartımanın bile ideolojik
bir yönünü görmek bizi aırtmaz. Belki önce ideolojik bir mesele deildir bu
tartıma, ama erkein tartıma sırasında iddete bavurması, onun kadına dair
önceden kendisine kazandırılmı bir bakı açısının uzantısı olacaktır ki, ite burada
ideolojik bir mesele olduu feministlerce dile getirilir (French, M. 1993). Bu bakı
açısını sürdürmeye devam edersek, tecavüze uradıı için yargıç karısına çıkmı bir
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kadına, gece o saatte orada ne yapıyordun ya da niye öyle giyindin gibi bir soru ya da
bakı açısı da erkek egemen bir toplumun bakı açısını yansıtır ve kadının ikinci sınıf
vatanda olarak kalmasını destekler.
Kadına yönelik iddetin, kültürel ve ideolojik olarak destek bulduu ve
iddeti merulatırdıı noktalar da burasıdır (Segal, L. 1996). Bu yüzden iddet,
aırlıklı olarak kültürün onayladıı ya da onaylamadıı artlara göre ekillenir.

4. iddetin Ortaya Çıkı  Nedenleri
iddete dair genel yaklaımlardan bahsettikten sonra, daha özelde kadın ve
erkeklerde bu yıkıcı edimin kökenlerine bakmak gerekmektedir. Larouche, yaptıı
çalımada, özellikle iddet uygulayan erkekler üzerine deerlendirmesinde, toplumun
erkee verdii rol ve görevler, kiisel özellikler ve son olarak mit ve söylemler ile
kültürel ve ideolojik yapıya gönderme yapmaktadır (Larouche, G. 1992). Toplum
tarafından bir erkek modeli yaratılmıtır. Bu erkek baskıcı, duyguları denetim altına
alınmı, evi geçindirme sorumluluunu üzerine almı, güçlü ve mantıklı olması ve
tüm bunları salamak ya da korumak için iddete bavurmaktan çekinmemesi.
Erkein bu aır görevden kaçınması, onun erkekliinin kadınlar tarafından dahi
sorgulanmasına neden olabilir. Evini geçindiremeyen bir erkei kadının terk etmesi
çok doaldır ve toplum tarafından destek bile görebilir. Ya da karısını koruyamayan,
korumak için gerekirse iddete bavurmayan bir erkek de aynı aaılama sürecine
tabi tutulur. Erkein iddete ba vurma sıklıının kadına göre daha çok olması,ancak
toplumun yarattıı bu modeli anlayarak mümkün olabilir.
Larouche, iddetin nedenleri olarak da youn kıskançlıı, alkol ve madde
baımlılıını, kadınlık ve erkeklik rollerinin uygulanması sırasında esneklie izin
vermeyen toplumsal yapıları ortaya koymaktadır. Gerçekten de iddetin olu
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nedenleri arasında kıskançlık ve madde baımlılıı önemli bir orana sahip. Ayrıca
kırsal bölgeler ve gecekondu semtlerinde kadına yönelik iddetin fazlalıı, buralarda
erkek ve kadın rollerinin daha kalın çizgilerle belirlenmi olması Larouche’nin bu
tespitini dorular nitelikte. Larouche, ayrıca elerin birbirlerine olan baımlılık
oranının, kendine güvensizliin, toplumda yaygın olarak görülen depresyon
rahatsızlıının ve nörolojik baka sıkıntıların ve son olarak çocuklukta iddet
yaamı olmanın erkeklerin iddet uygulamasını kolaylatırdıını söylemektedir
(Larouche, G. 1987). Ama tüm bunlar yine de bir iddet yaantısının uzun süreli ve
nesiller boyu aktarımı için yeterli deildir. Kadının da bu iddet yaantısını bir yerde
onaylaması, çok ileri noktalara varmadıı sürece einin iddetini haklı görmesi
gerekmektedir ki, asıl sorun da burada balamaktadır. iddetin merulaabilmesi için
Larouche’ye göre mit ve söylemlere ihtiyaç vardır. Erkein doutan saldırgan ve
güçlü olduu, kadın ve çocuklardan onun sorumlu olduu ve bu sorumluluun ona
verdii hakla döver de sever de bilinci ve meruluu, sorunun bir baka boyutunu
oluturur. Kadın iddet karısında sessiz kalır, daha kötüsü bunu erkein hakkı
olduu konusunda erkekle hemfikirdir. Hatta kendi kızına bile aynı tavsiyeyi ve
eitimi vererek bu meruluk söyleminin aktarılması ve yayılmasına aracılık eder.
iddet uygulayanların kiisel özelliklerine baktıımız zaman, tüm
çalımalarda ortaya çıkan ortak bir bakı açısından söz etmek mümkün. Öncelikle
iddet uygulayan erkeklerin düük bir öz saygı içerisinde bulunduu ve bu kendine
güvensizliin yarattıı etkiyle aırı baımlı bir ruh hâli içerisinde bulunduu ortak
tespitler arasındadır. Daha çocukluunda anneye olan baımlılıın evlendikten sonra
eine doru yöneldii görülmektedir. Bu yüzden ei ve çocuklarını, kendi hayat
felsefesine göre davranmak konusunda ısrarcı olabildikleri düünülmektedir (Arıkan
Ç.1987).
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Alkol ve madde baımlılıı, kendine olan güvensizliin bir kaçı noktası
olarak görülmektedir. Alkol, bastırmı olduu duyguları üzerinden sahte bir öz
güven yaratarak kendisinde iddet uygulama hakkını douruyor ki, alkolün iddetle
ilikisi de burada balamaktadır. Aynı zamanda alkol, erkein yaptıı yanlıı
açıklamakta bir mazeret nedeni de olabilmektedir (Yüksel, . 1991).
Her erkek, iddet davranıının sorumluluunu baka eylerin, özellikle iddet
uyguladıı kiinin üzerine yıkma çabası içinde olabilmektedir. Bu davranıı, onun
sorunun gerçek nedenini görmesini engelleyerek, iddetin daha da aırlaarak
sürmesinde bir çıkısızlık yarattıı tespit edilmitir (Sayıl, I. 1994).
Yapılan çalımalar, iddet uygulayan erkeklerin çounlukla yalnız ve
toplumsal ilikilerde baarısız olduu yönünde kanıtlar sunmaktadır. Dıarıda
yaadıı yetersizlik duygusunu ailesine de taıyan erkek, aynı izole olmu kiilik
modelini burada da yaadıı için saldırgan davranı modelini bir çözüm olarak
görmektedir.
Daha önce Larouche’nin de belirttii gibi, geleneksel kadın-erkek rolleri de
bu noktada destekleyici bir rol oynamakta ve sorun iin içinden çıkılmaz bir hâl
almaktadır. Gururlu erkek modeli, einden özür dilemeyi bir hakaret olarak gördüü
gibi, yanlı yaptıını kabul etmeyi aaılanma nedeni olarak gördüü için, sorunların
çözümünde taviz vermeyen bir davranı eklini seçmektedir.
Bu erkeklerin çounda çocukluk yaantısını derinden sarsan iddet hikâyeleri
bulunabilmektedir. iddetin örenilir ve aktarılır olduu gerçei de bu noktada
gerçeklemektedir.
Kadınlarda da erkeklere benzer bir kiilik yapısı göze çarpmaktadır. iddet
gören kadınların iddete tahammül etmesi, kendilerine olan özgüven eksiklii ve
baımlı kiilik yapısının hem nedeni hem de sonucu olabilmektedir. Özellikle
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ekonomik açıdan da baımlı olan bir kadının ya adıı çaresizlik duygusu, kadının
depresif ruhsal ya antısının önemli bir nedeni olarak görülmü tür (Wodarski, J.
1987). Alan çalı ması sırasında da görülen özelliklerin ba ında, kadınların uzun süre
ba arısız evliliinin nedeni olarak kendini suçlama ve kendisine erkein gözüyle
bakma durumu göze çarpmaktadır. Sonrasında iddetin süreklilii ve younluunun
artması kadını ba ka eyleri de sorgulamaya itmektedir. Kadın Sıınma Evi’nde
görü tüüm Mardinli Bayan F., “Bir taraflarımın morarması sorun deil. Ben yirmi
yıldır dayak yiyordum. Ama artık bunu çocukların gözü önünde yapmaya ba lamı tı.
Yoksa erkek yeri geldii zaman döver de sever de. Ama çocuklarımın gözü önünde
yapması ve bana herkesin ortasında hakaret etmesine daha fazla dayanamadım.” Bu
ifade de gözüktüü gibi iddeti kanıksamı kadınların, bunu erkein bir hakkı olduu
ve ailesinin daılmasını önlemek için dayaa katlandıı görülmektedir. Ama ne var
ki sesini çıkarmadıı sürece, iddet daha sıklıkta ve younlukta, bir çözüm modeli
olarak erkein uygulamaktan çekinmedii bir davranı hâline dönü ebilmektedir.
Elbette geleneksel kadın ve erkek rol daılımı da burada önemli bir paya
sahiptir. Di i ku yuvayı yapar atasözüyle de açıa çıkan, kadının kendi kimlii ve
ki iliini, hatta kendi ihtiyaçlarını geri planda tutarak tüm varlıını ailesine adamı
olması, kurduu ili kilerdeki e itsizliin kaynaını olu turmaktadır. Çünkü o anne
ya da e olmaya bu modelden baktıı için, kocası ve çevresi de ondan bu modelin
gereklerini yerine getirmesini ve fedakârlıını en üst düzeyde uygulamasını
beklemektedirler.  te bu yüzen hata yaptıı zaman, kocasına ya da çocuklarına
yeterince hizmet edemedii, geleneksel aile kurallarına uymadıı ya da uyamadıı
zaman, kendisinin de pe inen kabul ettii ceza uygulamasına hem dı tan hem de
içten uygulamaya, uygulayanlara da bir noktaya kadar ses çıkarmama davranı ını
geli tirmek kaçınılmaz bir sonuç olmaktadır.
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5. Kadına Yönelik iddet
Bir davranıın iddet kategorisi içinde deerlendirilmesi için fiziksel olması
gerekmedii, duygusal, cinsel, ekonomik açıdan da birçok davranıın bugün iddet
olarak deerlendirildii de açık bir durumdur.
Kadına yönelik iddetin toplumların ve devletlerin gündemine gelmesi, bu
konuyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılıp yürürlüe girmesi, insanlık tarihi
düünülünce oldukça yeni bir konudur. Üç bin yıl öncesine ait kemiklerde yapılan
tespitlere göre, kadınlarda kırık kemik oranı, özellikle vurma eklinde olumu
kırıklar erkeklerin iskeletlerine oranla daha fazla olduu tespit edilmitir (Aslan, H.,
Avcı, A. 1994). Bu iddet ve suç türünün hâlâ birçok toplumda kapalı kapılar
ardında yaanıyor olması ve tecavüz suçunda olduu gibi yeterince adli makamlara
yansıtılmamasıdır. Bunu bir sorun olarak algılayan kadın hakları kuruluları,
çıkardıkları yayınlar ve yaptıkları eylemlerle bu görmezlikten gelinen sorunu
kamuoyu önünde tartımaya açmı ve Birlemi Milletler ya da Avrupa Birlii gibi
kuruluların belli yaptırımlarla sorunun giderilmesi için geçmi yıllara oranla önemli
organizasyonlara imza atılmıtır.
31 Austos ve 4 Eylül 1992 tarihleri arasında Viyana’da toplanan Birlemi
Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Kadının Statüsü Komisyonu, Kadına Karı
iddet Çalıma Grubu’nun kabul ettii tanım, bugün için en geni çerçeveli en çok
kabul gören tanımdır. Bu tanıma göre: “Cinsiyete dayalı ve kadınlara fiziksel, cinsel,
psikolojik herhangi bir zarar ve üzüntü sonucunu douran veya bu sonucu
dourmaya yönelik özel yaamda veya kamu yaamında gerçekleebilen her türlü
davranı, tehdit, baskı veya özgürlüü keyfi biçimde engellenmesidir. Yine bu
tanımın açılımı olan ‘Hırpalama, dayak, ailedeki kız çocukların cinsel istismarı,
evlilik içinde tecavüz, kadınların cinsel organlarını sakatlamak ve kadına zarar veren

35

dier geleneksel uygulamalar, evlilik dı ı ili kilerde iddet ve istismara yönelik
iddet; i yerinde, eitim kurumlarında ve ba ka yerlerde tecavüz, cinsel istismar,
cinsel saldırı, gözdaı ve tehdit de dahil olmak üzere, fiziksel, cinsel ve psikolojik
iddet, kadın ticareti ve fahi elie zorlamak; nerede olursa olsun devletler tarafından
i lenen ya da görmezlikten gelinen fiziksel, cinsel ve psikolojik iddet.” (DPT, Kadın
Alt Komisyonu Raporu, 1993).
Bu tanımdan da anla ılacaı üzere, kadına yönelik iddetin özel ve kamusal
alan ayrımıyla ele alındıı görülmektedir. Özel alan olarak aile içi iddet ele
alınmaktadır. Çocuklukta anne-baba ba ta olmak üzere dier aile üyelerinden,
ardından evlendikten sonra koca olmak üzere yine akrabalık ili kisi içinde bulunduu
ve aynı haneyi payla tıı dier üyelerden görülen iddet, aile içi iddet olarak
deerlendirilmektedir.
Kamusal alan ise, i yerinden okula, sokaktan sosyal hadiselere kadar
akrabalık ili kileri dı ında dier ki i ve kurumlarca kar ıla tıı iddetin bir ba ka
boyutunu olu turmaktadır. Bugün için laf atmak, bakı la rahatsız etmek ya da cinsel
içerikli akalar dahi iddet kapsamı içine alınıp birçok ülkede dava konusu
yapılabilmektedir.
Tekrar aile içi iddete dönecek olursak, aile içi iddetin aırlıklı olarak
kocadan e ine doru gerçekle tii kabul edilmektedir. Genel olarak kadına yönelik
aile içi iddetin, evliliin ilk aylarından ba layarak gittikçe sıklıını arttırdıı ve
zamanla sistematik bir hâle dönü tüü yapılan çalı malarla ortaya konulmu tur.
Kadına yönelik iddet, 1992 yılında Viyana’da açıklanan “Kadına Kar ı
iddetin Engellenmesi” bildirisine kadar, nsan Hakları Bildirisi dahil hiçbir uluslar
arası sözle mede mevzu bahis edilmemi tir. 1960’larda gücü ve etkinliini arttıran
kadın hareketleri, yava yava devletlerin ve kamuoyunun gündemine kadına yönelik
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iddet olgusu üzerinden kadın haklarını tartı maya açmı ve zamanla bu tartı malar
ve eylemlilikler birçok kazanım sayılabilecek geli meyi de pe inden getirmi tir.
Yedinci Be Yıllık Kalkınma Planı Özel htisas Komisyonu tarafından
hazırlanan “kadın” ba lıklı bir raporda, iddet ve Kadın Çalı ma Grubu tarafından
iddet “gizli ya da açık saldırıda bulunma, güç/üstünlük taslama, ineleyici/iddiacı
davranı larda bulunma gibi egemenlik salamaya yönelik çe itli saldırganlıklar da
dahil olmak üzere, her türlü fiziksel, cinsel ve psikolojik zarar verme ve acı
çektirme” olarak tanımlanmı tır.
Kadına yönelik iddet tanımlarına bakıldıında, egemenlik kurma ile ilgili
ayrıntılar göze çarpacaktır. Ardından ineleyici bir davranı ın bile iddet olabilecei
bilgisine ula ılır ki, bu ve benzeri kavram ve olgular, kadına yönelik iddetin tarihsel
ve kültürel bir boyutla ele alınmasının ne kadar gerekli olduunu i aret eder. Kadına
yönelik iddetin de kültürlere ve zamana göre dei ik anlamlara gelebildii bilgisine
bu tanımlar aracılııyla da ula ılabilinir.
Feministlerin bakı açısı ise, zoraki kuvvet ve baskıyı içeren ve hiyerar ik
toplumsal cinsiyet ili kilerini daimi hâle getirmeyi, sürdürmeyi amaçlayan her türlü
davranı

eklinde belirlenmi tir.
Doyran, feministlerin bu bakı açısını payla arak, erkek ve kadın arasındaki

güç dengesizliine dikkati çekmektedir. Kadın ve erkein, varolan toplumsal ve
kültürel yapı gereince farklı ekillerde sosyalle tiinden bahsederek, iddetin her
kadının ba ına gelebilecek evrensel bir sorun olduunun altını çizmektedir (Doyran,
A.1996).
Genel anlamda kadına yönelik iddet, kamusal ve özel ya am alanlarına göre
tanımlanmaktadır. Kamusal alandaki iddet, okulda, i te, sokakta, sosyal ya amın
her noktasında ve en çok da sava larda gerçekle mektedir. Kadınların aile içinde
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yaadıkları iddet, yani özel yaam alanındaki iddeti, dier iddet biçimlerinden
ayıran özellik, kendisine zarar veren bir yabancı deil, ei ya da babası gibi duygusal
anlamda ilikili olduu kiilerdir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüü’nün Pekin Ulusal Raporu, Türkiye’de
yaanan kadına yönelik iddet gerçeini u cümlelerle dile getirmektedir: “Türk
toplumunda kadına karı iddeti meru kabul etme eilimi, gerek erkekler gerekse
kadınlar arasında oldukça yüksek olmakla birlikte, 1987’de feminist kadınların,
dayaa karı balattıkları kampanya ile birlikte bu konuda bir duyarlılık olumutur.”
(DPT, Kadın Alt Komisyonu Raporu, 1993). KSGM’nin bu raporu, devletin de
kadına yönelik iddetin ciddi bir sorun olduunu ve bu sorunun kültürel bir temele
dayandıını kabul etmesi, oldukça önemli bir noktadır.
Kadına yönelik iddet üzerine biraz daha ayrıntılı düünebilmek için,
uygulanan iddetin özelliklerini, fiziksel, ruhsal, cinsel ve ekonomik açıdan iddet
balıkları altında incelemek doru bir yaklaım olacaktır. Bu balıklara medyatik
iddet ya da sözel iddet balıklarını ekleyen çalımalar da vardır. Hatta iddetin türü
ve amacına göre bu balıklar da kendi alt balıklarını oluturabilir. Aslında tüm bu
iddet biçimleri çounlukla bir arada ve birbirini tetikleyecek ekilde yaanmaktadır
(Güneri, F.Y. 1996).

5.1. Fiziksel iddet
Gözle görülebilen hasarlar bıraktıı için, iddetin genelde en yaygın olarak
kabul edildii bir iddet biçimidir. Fiziksel iddetin gerçeklemesi için kol kuvveti
yeterli olabildii gibi çok çeitli araçlarla da kadına zarar verilebilmektedir. Yaygın
olarak kullanılan aletler sopa, bıçak gibi kesici ve delici aletler, kemer, kurbanı tutup
sert bir cisme vurarak zarar verme, tabanca gibi ateli silahlarla yaralama ya da
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öldürme ya da silahların kabzaları ile kafa ve vücuda vurulan darbeler gösterilebilir.
Kavga sırasında genelde o ortamda bulunan eya ve araçlardan faydalanırken, erkek
planlı bir ekilde sırf dayak atmak için eve sopa ve hortum gibi özel aletler de
getirebilmektedir.
Dayak atma sırasında eer alet kullanılmıyor ise, erkekler yaygın olarak
kadını tokatlama ya da yumruk atmayı tercih ederken, saçını çekmek, ısırmak,
boarak nefessiz bırakmak gibi yöntemleri de denemektedir. iddetin younluu
arttıkça kadının kolunu ya da bacaını kırmak suretiyle zarar vermenin boyutu da
artmaktadır.
Fiziksel iddet uygulayan erkek, çounlukla kadının hamile ya da hasta
olmasını umursamamakta, hatta yapılan çalımalar göstermi ki, kadının hamile
olması iddeti arttıran bir etki yaratmaktadır. Mesela kadın hamilelikten önce,
hamile olduu döneme göre daha az iddete uramaktadır. iddet uygulayan için,
karısındakinin güçsüzlüü kıkırtıcı bir etki yaratmaktadır. Fiziksel iddete karı
kadın sessiz ve kabul eden bir davranı sergilerse, erkek iddeti daha sık ve youn bir
biçimde uygulayabilmektedir.
iddet denilince akla çounlukla dayak gelir. Dayak ise, aslında otoriter
toplumlarda yaygın olarak kullanılan baskı, cezalandırma ve terbiye etme amacı
güden, bedene uygulanan acı verici davranı eklidir. Toplumların modernleme
düzeyiyle balantılı olarak öncelikle eitim, adli kovuturma ve askerlikte bu
davranı eklinden uzak durulmaya, ceza yöntemleri olarak bedene ve ruhsal
yaantıya zarar vermeyen baka yöntemler gelitirilmeye yönelik adımlar atılmıtır.
Ama kamusal alanda atılan bu adımlar, henüz bireyler düzeyinde özel yaantılarda
yaygınlaamamıtır. Bunun için tüm toplumu içine alacak bir bilgilendirme ve
eitim süreci ne kadar kaçınılmaz gözükse de, gelimi ülkelerde iddetin istenilen
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düzeyde azalmadıı görüldüü için, sorunun eitim ve bilinçlenme dı ında ba ka
faktörleri de ele alarak çözülebilecei ortadadır.
iddet denilince akla ilk olarak dayak eyleminin gelmesi, dayak eyleminin
görünür sonuçları olması yüzündendir. Halbuki, dayak duygusal ve ekonomik iddet
gibi çok kapsamlı ve sonuçları çok aır olan iddet kültürünün sadece görünen
kısmıdır. Sorunun görünen kısmıyla mücadele etmek, sorunun çözülmesini
salamayacak, ama belki dayak eyleminden yola çıkarak bu sorunun çözülmesine
yönelik derinlemesine analizlerin önü açılabilir ve insanlar bu konuda
bilinçlendirilebilir.
iddetle ilgili bir ba ka a ırtıcı gerçeklik ise, tecavüzle ilgili ara tırmalarda
tespit edildii gibi, kadın yakınındaki insanlardan daha çok iddet görmektedir ( çli,
T.G. 1995). Ve tanıdık ki ilerden gelen iddetin tekrarlanabilirlii ve iddetinin
giderek artma olasılıı da çok yüksektir. Ayrıca bu iddetin bir yabancıdan deil de
tanıdık birisinden gelmesinin sonuçları hem çok aır hem de kadının bunun bir suç
ya da tepki göstermesi gerektii bir davranı olduu gerçeini kavramakta zorlandıı,
kavradıında ise sorunun büyüdüü görülmektedir.
iddete dair günümüzde çok sayıda ara tırma yapılmasına kar ın, eldeki
veriler sorunun oldukça az bir kısmını kar ılamakta, ama bu az kısım bile sorunun
ne kadar aciliyet gerektiren bir konu olduunu ortaya koyması için yeterli
olmaktadır.
Az da olsa ara tırmalarda ula ılan verilere bakıldıında, Danimarka’da
kadınların %25’i bo anma nedeni olarak fiziksel iddeti göstermekte, Fransa’da
iddete urayanların %95’ini kadınlar ve bunların %55’inin koca dayaıyla
mahkemelik olduu tespit edilmi tir. Kenya’da kadınların %42’si e lerinden sürekli
olarak dayak yedikleri, Tayland’da erkeklerin yarısının kadınlarını düzenli olarak
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dövdükleri, Nikaragua’da, Yeni Gine ya da Papua’da e ini döven erkek oranı
oldukça yüksek oranlardadır. ABD’de yapılan ara tırmalarda ise, öldürülen üç
kadından birisinin kocası tarafından öldürüldüü anla ılmı tır. Banglade ’te kadının
yüzünü yaralamaya dönük asit ve benzeri sıvıların dökülmesi çok yaygın bir
uygulamadır ve sırf bu konuyla ilgili özel yasal maddeler belirlenmi tir ( lkkaracan,
P., Gülçür L. 1996).

5.2. Psikolojik ya da Psikososyal

iddet

Duygusal ve ruhsal açıdan kadına zarar vermeyi ve kontrolü salamayı
amaçlayan fiziksel olmayan bir iddet türüdür. Sevgi, ilgi gibi kadının ruhsal
bütünlüünü salayan duygu, ilgi ve destein gösterilmemesi, kadını akrabalık ve
sosyal ili kilerinden soyutlayıp, arkada ları ve çocukları arasında küçük dü ürme
davranı larını sergilemesi, tehdit ve korku aracılııyla kadına istediklerini
yaptırmaya çalı ması, bu iddet türünü olu turmaktadır.
Bu iddet türünün uygulanması aırlıklı olarak sözlü veya beden dilinin
kullanılması ile mümkün olmaktadır. Baırmak, hakaret ve küfür etmek, yalan
söylemek ve kandırmak, küçük gördüünü ima eden davranı ve sözler, ba ka
kadınlarla ya adıı eyleri anlatmak, sosyal ili kilerinden koparıp eve kapatmak,
tehdit etmek, evden kovmak, isim takıp dalga geçmek, inanç ve fikirlerini
a aılamak gibi edimleri kapsamaktadır psikolojik iddet.

5.3. Cinsel

iddet

Godenzi’nin cinsel iddet üzerine yaptıı tespit, bu iddet türünün
anla ılabilmesi için çok önemlidir: “...cinsel iddetin uygulanmasında aslolan,
iddete dayalı cinsellik deil, cinsellik görünümlü iddettir... sorun, cinsel iddet
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olayında iddetin belirleyici olduunun kavranmasıdır. Burada cinsellik sadece
iddetin etkin olarak kullanılabildii bir alandır. Bu nedenle zaman zaman
‘cinsellemi iddetten’ de söz edilebilir. Vurgulanması gereken bir nokta da bu
iddet biçimini kullananların kendi bencil amaçları için kadına vücuduyla, aklıyla ve
ruhuyla el koyma istekleridir.” (Godenzi, A. 1992).
Cinsel iddetin uygulanma nedeni çounlukla kadını aaılamak, kimliini ve
kiiliini zedelemek amacını taımaktadır. Kadının bedenini kendine ait bir mal
olarak görme, o beden üzerinde istedii her eyi yapabileceini düünen bir erkek
zihniyetinin bir sonucu olabilmektedir bu davranı.
Cinsel iddetin tecavüz etmekten, kadının onaylamadıı fantezileri
gerçekletirmeye zorlamaya, cinsel organına zarar vermekten cinsellik içeren sözlü
ifadelerle aaılamaya kadar çok çeitli biçimleri vardır. Kadın sıınma evindeki
görümeler sırasında, halk arasında ters iliki olarak tarif edilen anal ilikinin, dinsel
ve kültürel açıdan onaylanmamı bir tür ve acı verici bir deneyim olduu korkusuyla
kadınların bu cinsel iliki biçimini reddettii ve bu yüzden iddete maruz kaldıklarına
dair ifadelere tanık olunmutur.

5.4. Eitim ve Ekonominin iddete Etkisi
iddetin ekonomik sınıf ya da statüye göre deerlendirildii aratırmalarda
çok sık olarak ekonomik açıdan düük seviyedeki sosyal kesimlerde iddetin
görülme sıklıının yüksek olduu belirtilmitir (Dallos, R., McLaughin, E. 1993).
Ama ekonomik açıdan gelimi sosyal sınıf ya da gruplarda, kadınların kendi
statülerini kaybetme korkusuyla bunu gizlediklerine yönelik tespitler de vardır. Hem
bu gizlemeye olanak salayacak çözüm araçlarına da sahip oldukları için, sorun adli
makamlara yansımadan ve kayda alınmadan bir ekilde gözden uzaklatırılabilir.
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Ayrıca, zengin ve eitimli kadınların, yaadıkları iddeti kabullenme olasılıı daha
zor olduu düünülmektedir. Kadın sıınma evinde yapılan görümelerden de elde
edilen sonuçlardan birisi de, eitim ve ekonomik iyilemenin soruna katkısı dikkate
deer ölçüde olsa da, sanıldıı gibi önemli sonuçlar da dourmadıı yönünde
olmutur. Eer öyle olsaydı bugün ABD ya da çeitli AB ülkeleri gittikçe artan aile
içi iddet vakalarıyla ba edebilmek için bunca youn çaba harcamazlardı.
Kadını kontrol etmek ve baskı oluturmak için ekonomik kaynakların ve
deerlerin bir araç olarak kullanılması da bugün bir iddet türü olarak
deerlendirilmektedir. Kadına yeterince para vermemek, kendi ihtiyaçlarını
karılamak için çalımasını engellemek, alıverie çıkmasını, kadının ekonomik
olarak karılayamayacaı eyleri ondan istemek gibi bu liste uzatılabilir.
Türkiye’de çalıan kadın oranının azlıı, özellikle kırsal bölgede çalıan
kadına iyi gözle bakılmaması, kadınların büyük çounluunu ekonomik açıdan
kocasına baımlı hâle getirmitir. Erkek de sahip olduu bu üstünlüü kadına karı
kullanabilmek de, birçok kadın yaadıı eziyete ramen, gidecek bir yeri ya da
geçinebilecek bir ii olmadıı için her tür baskıya kendisi ve çocukları için
katlanabilmektedir.
Bahsedilen bu iddet türleri, çounlukla kadına bir arada sunulmaktadır.
Kendi baına fiziksel iddet uygulanmayıp, buna hakaretler ve küfürlerle duygusal ya
da psikolojik iddet, cinsel iddet ve mutlaka balayıcı bir unsur olarak ekonomik
iddet elik etmektedir. Tüm bunların bir araya gelmesiyle de kadının yaadıı
ruhsal travmanın oldukça aır sonuçları olmaktadır.
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5.5. Alkol ve iddet
Alkolün iddetle olan ilikisini açıklamaya çalıan antropolog Riches,
meslektaları Mac Andrew ve Edgerton’ın yaptıı kültürel çalımalara gönderme
yaparak, alkolün sanılanın aksine, iddete yol açmadıını çeitli toplumlardan dem
vurarak, alkolün bu toplumlarda iddeti körükleyici deil, tersine yatıtırıcı olan
etkisinden bahsetmektedir. Riches, iddet ile alkol arasındaki teorik yaklaımlardan
bahseder. Alkolün, öfke ya da takın baka bazı davranı ve güdülerin dearjını
saladıı için, toplumun bu konudaki müsamahasının olumlu olması dolayısıyla
faydalı olduunu düünen genel bir yaklaımın varlıından söz eder (Riches, D.
1989). Dier bir yaklaıma göre ise, alkol iddetinin içinde bulunulan kültür
aracılııyla örenilmi bir davranı olduu yönündedir.
ahika Yüksel de e dayaının nedenleri üzerine yaptıı çalımasında,
alkolün bir nedenden çok baka aksaklıkların bir sonucu olduu görüünü dile getirir
(Yüksel, . 1991). Yani suçlu olan alkol deil, alkolü kullanan kii ve onu aırı
derecede kullanma nedenidir. Ama elbette alkol ve genel anlamda madde baımlılıı
iddetin ortaya çıkmasında ve artmasında katalizör görevi görmektedir. Ama
sorunlarıyla ba edemeyen kiinin eer alkol olmasa, sıınacaı baka bir madde ya
da neden bulacaı da kesin.

5.6. iddetin Örenilir Bir Olgu Olması
iddetin içinde bulunulan kültürel yapı içerisinde örenilen ve aktarılan bir
olgu olduu genel olarak kabul edilen bir yaklaımdır. Bir insana ilk kültürel
aktarımın ve sosyalizasyon sürecinin baladıı yer de aile olduu için, aile içi iddet
özellikle dikkate alınması gereken bir olgudur. Eer çocuk örnek aldıı anne-
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babasından bu tür davranı modelleri görürse, görmeyen çocua göre iddete
duyacaı yatkınlık daha fazla olacaktır.
Aile gibi örnek alınan modeller dıında, kültürün iddeti aktardıı sözlü ve
yazılı kültüre ait deerler de dikkate deer unsurlardır. ‘Kızını dövmeyen dizini
döver’ gibi ya da ‘Kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin’
atasözleri ya da deyimler, yetime tarzı, kadına ve erkee bakı açısını yansıtan
ifadelerle doludur. Ama burada yaadıımız kültürün geri, Batı ya da baka
uygarlıkların kültürleri ileridir demek anlamsızdır. Çünkü bu sorun dünyanın hemen
hemen her yerinde benzer nitelikler ve sonuçlarla karımıza çıkmaktadır. Ama bir
kültürün iyi olduu kadar kötü yanlarının da olduunu kabul etmek ve kültürün
deiebilirliine inanarak çözümler üretmek sanırım en doru yaklaım olacaktır.
Bu konuyla ilgili, yani atasözleri ve deyimlerle ilgili Aile Aratırma
Kurumu’nun yaptıı bir çalıma gerçekten aırtıcı sonuçlar ortaya koymutur
(Babakanlık Aile Aratırma Kurumu, 1995). Görüülen kadın ve erkeklere sorulan
sorulardan birisi, kendilerine sunulan atasözlerinden hangilerini beendikleri
eklindedir. Kadınların en çok beendii atasözleri “cennet anaların ayakları
altındadır” ve “kızını dövmeyen dizini döver”; erkeklerin ise “elinin hamuru ile
erkek iine karıma” ve “dayak cennetten çıkma” gibi sözler olmutur. Esmer’in de
yaptıı bir çalımada, görüülen kadın ve erkeklerin yarısı dayaın hak edilebilir bir
ey olduu yönünde fikir beyan etmilerdir (Esmer, Y. 1993). Modernleme süreci
ile birlikte, medyanın ve sivil toplum örgütlerinin tartımaya açtıı bazı deer ve
alıkanlıkların sorgulandıı, modernleme süreci ile tanııklıın ve içselletirmenin
boyutlarına göre, insanların bu tür yaamsal konulara daha eletirel bakabilecei
düünülmektedir.
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5.7. Aile çinde

iddetin Ya anı ı

Aile ile ilgili en dikkat çekici tanımlardan birisi Parsons’a aittir. Parsons,
aileye ait iki temel yapıdan bahseder. Nesiller arası hiyerar inin olu ması ve
yeti kinlerin bu roller içerisinde farklıla ması gerekliliidir. Bu farklıla ma
kadınların sosyo-duygusal faaliyetleri düzenlemesi, erkein ise aile ile dier
kurumlar arasındaki ili kiyi salayarak ailenin geçim ve denetlenme
mekanizmalarını olu turması gerekliliidir. Bu modelin çok salıklı olmadıını ve
kendi içinde bir e itsizlik ta ıdıını söyleyen Ecevit, güçler dengesine atıfta bulunur
(Ecevit, Y. 1993). Bu denge nedense hep kadının aleyhine ekillenmi tir.
Erkek, geleneksel yapılarda kadın ve çocuk üzerinde tartı ılmaz bir hakka
sahiptir. Evin reisi olarak ondan izin alınmadan bir ey yapılmaz. Buna kar ın o da
ailenin devamlılıını salamak için her tür maddi ve manevi araçlara hükmetmek,
bunun için mücadele etmesi gerekir.
Aile içindeki güç dengeleri böyle olunca, erkein kadına ve çocuklara iddet
uygulaması bir gereklilik gibi kabul edilebilir. Böyle bir ortamda ya ayan çocuklar
da gerçekle en uygulamadan Jaffe’nin belirttii gibi iddeti me rula tıran sonuçlar
çıkarabilir.

iddetin çatı ma çözücü, bir ileti im biçimi, stres giderici ve en önemlisi

hak edenlerin olduu bir ceza yöntemi olduu fikrini ve yöntemini çocuklar
kendilerine göre babalarından ve annelerinden almı olurlar ( çli, T.G. 1995).
Ara tırmaların çou, Jaffe’nin bu tespitini dorular niteliktedir.

iddet

uygulayanların geçmi lerinde bunu aile ya da ba ka bir kurum ya da sokaktan
örendiklerini, kendilerine uygulandıını ya da ba kalarına uygulanmasına tanık
olduklarını göstermektedir.
Ebeveynleri arasında ya anan iddet ve gerilimlerin çocukları da çounlukla
etkiledii bilinen bir olgudur. Ama çocua yönelik iddetin ayrıca ele alınması
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gereken bir sorun olduu gerçei ile bu konuya bu çalı mada yer verilmemi ,
çocukları sadece iddete tanık olma ve örenme bakı açısıyla konumlandırılmaya
çalı ılmı tır.
Aile içinde ya anan iddet, dier iddet türlerine göre kapalı kapılar ardında
ya anır ve mahrem olan aile hayatının te hir edilmesi gibi dü ünüldüü için pek
dı arı yansıtılmaz. Kadın Dayanı ma Vakfı’nın Ankara gecekondu bölgelerinde
yaptıı çalı ma, kadınların %97 gibi oldukça yüksek bir oranla iddete uradıklarını
itiraf etmelerine yol açmı tır (Kadın Dayanı ma Vakfı, 1996). Ama bu çalı ma
kadınlara iddete dair bir bilgilendirme ve güven ili kisi sonucunda gerçekle mi tir.
Çünkü kadınların hem utanma hem de yerli ya da yersiz endi eleri nedeni ile
ya adıkları bu sorunu payla mama eilimi oldukça yüksektir.
Aile içerisinde ya anan iddet genellikle gittikçe artan bir sıklıkla ve her
seferinde de derecesi artarak sürme eilimindedir. Walker da yaptıı çalı mada eer
herhangi bir müdahale ya da sakatlanma ve ölme gibi aır bir sonuçla kar ıla ılmazsa
bunun bir döngü eklinde sürdüünü söylemektedir (Walker, L.E. 1979).
Walker, bu döngüyü kendi çalı masının sonuçlarına göre üç a amalı bir yapı
olarak öngörmü tür. Birinci a amada kadın, gerginlii hisseder. Nerede yanlı
yaptıını anlamaya çalı ır. Saldırgan öncelikle davranı larıyla ardından da sözel
olarak saldırısını gerçekle tirir ve bunun suçlayıcı bir tavırla, aslında böyle yapmak
istemediini ama buna mecbur bıraktıını belli ederek yapmaya çalı ır. Kadın, bu
mesajla birlikte kendince önlemler almaya çalı ır. Onu kızdıracak eyler
yapmamaya özen gösterir. En ufak bir hatası iddetin domasına neden olabilecei
için çok dikkatli olmaya çalı ır.
kinci a amaya geçildii zaman, artık gerginlik bir noktada patlak vermi tir.
Kadın genellikle iddete kar ılık vermekten çok kendisini saldırılardan korumaya
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çalıır. Eer koruyamıyorsa, ilk tepkisi büyük bir akınlıktır. Bunun gerçek
olduuna inanamaz. Hatta bu ok öyle bir noktaya gelebilir ki, yaralandıının bile
ayrımına bir süre için varamaz.
Üçüncü aamayı Walker balayı aaması olarak tanımlamaktadır. Bu aamada
iddet bitmi, erkek saldırgan davranıını efkat ve ilgiye dönütürmü, kadınsa
yaadıı kızgınlıı bu ilgi karısında azaltır. Erkek, öncelikle kadının gönlünü alacak
hediye vermek gibi davranılarda bulunur. Kadın yava yava erkeinin onu
sevdiini düünmeye ve öz saygısını yeniden kazanmaya çalıır. Ama esas sorunun
varlıı bir biçimde konuulmaz ve kadın sorunun çözüldüü yanılsamasıyla erkei
affeder.
Walker, üçüncü aamadan sonra tekrar birinci aamaya dönüün çok sık
rastlanan bir süreç olduunu söylemektedir. iddet her döngüyü tamamlayıında
daha bir younlaır ve birinci aamadaki gerilim gittikçe kısalmaya balar. Üçüncü
aamada görülen gönül alma ya da sevgi gösterileri de artık inandırıcılıını yitirdii
için yaanmamaya balar.
Walker’ın bu noktada yaptıı bir baka tespit ise, örenilmi çaresizlik
duygusudur. Bu davranıın hayvanlarda da görüldüünü, uzun süre bir kafese
kapatılmı bir köpein, kafes açıldıktan sonra bile dıarı çıkmak istememesini,
kadının yaadıı çaresizlik duygusuyla benzerlikler taıdıını düünür. Bu duygu,
iddetin sona ermesindeki en büyük engeldir. Eer akrabalarından ya da
arkadalarından birisi yardımcı olmazsa kadın iddet ortamından uzaklamayı göze
alamaz.
Kadın sıınma evinde yaptıım görümelerden elde ettiim izlenime göre,
eer kadın iddete karı bir direnme göstermezse, erkek bunun gerçekten de bir hak
olduunu düünerek davranıının iddetini arttırmaktadır. Kadınlardan birisi,
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kendisini döven kocasına karılık vermeye balayınca, kocasının geri çekildiini
söylemitir. Özellikle ilk tokattan sonra, erkek büyük bir akınlıkla davranıını
sorgulamaya balamı ve kadının da karılık verme olasılıını düünerek iddet
uygulamaktan çekinmitir. Ama bunun istisnai durumları da vardır ki, erkek karılık
görme korkusuyla kesici ve delici baka aletleri de devreye sokabilmektedir. Ama
iddet karısında sinmenin, iddeti arttırıcı bir davranı olduu, görütüüm kadınlar
tarafından da onaylanmıtır.

5.8. Kabul Edilmi iddet
iddetin yaanılan toplumda ya da kültürde olaanlatırılması, iddetin
önlenebilmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Olaanlatırılma ilemi
sırasında en çok kullanılan yöntem rasyonalizasyon ya da akılcılatırma denilen
yöntemdir. Özne, gerçek güdüleri algılanmayan tavırlar, fikirler, duygular ve
benzerleri için, ya mantıksal olarak tutarlı, ya da etik yönden kabul edilebilir bir
açıklama getirme amacıyla bu akılcılatırma sürecine bavurur.
Aslında rasyonalize etme çabası, bireyin çıkarına uygun olarak ekillenir.
Çünkü aamadıı bu sorundan ya da durumdan ancak bu ekilde stresi azaltıcı bir
çabayla kendisini koruyabilir. Çünkü eer kii, örnein iddete uruyor ve bundan
kurtulmak istiyorsa, iddet ortamından uzaklamak isteyecektir. Ama ekonomik ya
da sosyal nedenlerle bu durumun ona daha büyük zarar vereceini düünüyorsa,
sorunu rasyonalize ederek iddet ortamında kalmayı tercih edebilir.
Kadınların uzun süre iddete dayanmalarında bu akılcılatırma çabası ve
sonuçları gizlidir. Bütün erkeklerin böyle olduunu, her kadının ara sıra dayak
yediini düünerek savunma mekanizmalarıyla kendi konumunu korumaya çalıır.
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lgi alanını da ona göre ekillendirir. Mesela evden dı arı çıkmaz, tüm ilgisini
çocuklarına vererek, onlar için her eye katlandıını dü ünerek avunur.
Rasyonelle tirme çabasının bir ayaını da e inin dı ındaki faktörlere bütün
suçu yıkmak olu turmaktadır. Eer bir ba ka kadın daha varsa, o kadının e ini
kı kırttıını, ya da kaynanasının e ini dolduru a getirdiini, yoksa kocasının melek
gibi bir adam olduunu, yine her eyin eskisi gibi olacaını dü ünerek uzunca bir
süre iddete dayanmaya çalı ır. Bu olaya en iyi örmek, kadın sıınma evinde
görü tüüm Bayan F.’nin söyledikleri verilebilir. Bayan F., yirmi yıldır iddet
gördüünü söyledii zaman büyük bir a kınlık ya amı tım. E i, evinde bir i kence
odası kuracak kadar sorunu ilerletmi ama Bayan F, birgün kocasının eski hâline
dönecei konusunda sabırla beklemi ti. Ta ki çocuklarını da dövmeye ba layıncaya
kadar. Bayan F’ye iddet görme nedenini sorduum da, kocasının daha evliliinin
ilk aylarından ba layarak kendisini dövdüünü, ama bunun birkaç tokatla sınırlı
kaldıı için çok önemli olmadıını, ama hepatit b hastalıına yakalandıktan sonra
uyguladıı iddetin arttıını söylemi ti. Kocası ölüm korkusu ya ıyor ve kendisi
öldükten sonra, karısının ve kızlarının fahi e olacaını dü ünüyor ve bu dü ünceyle
kendisini yiyip bitiriyor ve en ufak ey de üphelenip dayaa ba vuruyordu. Bayan
F tam 20 yıl boyunca kocasının bir gün eskisi gibi olacaını dü ünerek, tüm sorunu
hepatit b hastalıına balamı ve sabretmi ti. Evet hepatit b belki de iddetin açıa
çıkmasında etken olmu tur ama tüm nedeni bu hastalıa balamak ve kocasının
iyile eceini ummak, sanırım Bayan F’nin bir rasyonalize etme giri imiydi.
Bayan F’nin yaptıına benzer çabayı, ba ka kadınlar suçu alkole, kötü
kadınlara, akrabalara vb. dı etkenlere yıkarak yapmaktadırlar. Eer iddet sorunu
geçici bir seyir izlerse rasyonalize etme çabası olumlu gözükebilir, ama çounlukla
erkekler iddet uygulamaktan olaanüstü bir dei im ya amadan ya da profesyonel
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bir destek almadan vazgeçmedikleri için, rasyonalize etme çabası kadınların aleyhine
bir durummu gibi gözükmektedir.

6. Kadına Yönelik iddet ve Huk uk

6.1 Dünyadaki Hukuksal Durum
iddetin, kültürlere ve toplumlara göre çok çeitli anlamlar taıdıını birçok
defa yineledik. Hukuksal farklılıklar da bu noktadan hareket etmektedir. Ama
dünyanın küreselleme süreci ile birlikte, konuyla ilgili çok sayıda uluslar arası
sözlemeler artmı, bu sözlemelere imza atan ülkelerin iddetin önlenmesine dair
çaba göstermesi için uluslar arası baskı grupları oluturulmutur. Ama buna ramen
birçok ülkede koca dayanaını önlemeye dair yasal bir düzenleme yoktur. Yasal
düzenlemelere sahip birçok ülke de aile içinde yaanan bu soruna karımak için
oldukça isteksiz davranmaktadır.
Bu konuda ilk ciddi adım, 1946’da Birlemi Milletler bünyesinde kurulan ve
doal olarak feministlerin öncülük ettii CSW Kadın Statüsü Komisyonu’dur. Bu
komisyonun görevi, ülkelerdeki kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve eitim
alanlarında erkeklerle birlikte eit pay ve katılımın salanmasının önündeki engelleri
kaldırmaktır. Ama bu komisyonun oluturduu projeler ancak 1975 yılında uluslar
arası sözlemelerce kabul edilebilir hâle gelmitir. Uzun soluklu mücadeleler
sonunda, Kadınlara Karı Her Türlü Ayrımcılıın Önlenmesi Sözlemesi, kadın
haklarının gelimesi açısından en önemli sözlemelerden birisidir. Bu sözlemede,
kadın ve erkek eitliine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve
dier hakların salanması ve cinsiyete balı olarak yapılan herhangi bir ayrım,
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kısıtlama, mahrumiyetin, kadınlara yönelik ayrım olarak tanımlanacaı ifade
edilmi tir. Bu sözle mede iddet zımnen kabul edilmi fakat taraf devletlere bu
konuda hukuksal anlamda bir yükümlülük getirilmemi tir.
1980’li yıllara gelindiin de tecavüz, cinsel taciz ve aile içi iddetin yaygın
bir sosyal olgu olduu, ancak gizlendii, sorunun çözümü için bu gizliliin
aralanması gerektiinin farkına varılmı tır. 15-26 Temmuz 1985’te Nairobi Dünya
Kadınlar Konferansı’nda; kadınlara kar ı iddetin tüm toplumlarda çe itli ekillerde
mevcut olduu, kadınların dövüldüü, sakat bırakıldıı, yakıldıı, cinsel istismara ya
da tecavüze uradıı dile getirilmi tir. Bu konferansta kadınlara yönelik iddet
davranı larını önleyici hukuki tedbirler alınması, her ülkenin kendi içerisinde, aile ve
toplumda olu an iddet konularını takip edecek ulusal bir mekanizmanın
olu turulması ve kurumsal önlemlerin alınması istenmi tir.
1989’da Kadınlara kar ı Her Türlü Ayrımcılıın Ortadan Kaldırılması
Komitesi’nin (CEDAW) 8. oturumunda, kadınları günlük ya amlarında
kar ıla abilecekleri her türlü iddete kar ı koruyacak yasal önlemlerin alınması,
destek hizmetlerine ili kin bilgi verilmesi ve iddet madurlarına dair istatistiki bilgi
salanması yönünde tavsiye kararı alınmı tır. Ama esas önemli geli me 1993 yılında
gerçekle en Birle mi Milletler nsan Hakları Konferansı’nda kadına yönelik iddet
resmen insan hakları ihlali olarak benimsenmi tir.
Aslında ya adıımız bu son yüzyıla kadar kadınları ayrıca ele alan, onların
yaygın olarak iddete uradıını kabul eden ciddi hukuksal ba arılar yoktu. ABD’de
1824 yılında Mississipi Eyaleti Yüksek Mahkemesi aldıı kararla, erkein e ine
dayak atmasını yasala tırmı tı. Ama yaygın muhalefet ve kadınların çalı ma
hayatına katılımıyla bilinç düzeylerinin yükselmesi, 1920’li yıllarda e dayaının
ABD’de yasaklanmasına neden olmu tur (lkkaracan, P., Gülçür L. 1996).
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Özgürlükler ülkesi olarak sunulan Fransa’da bile durum benzer özellikler
ta ımaktadır. 1980’li yıllara kadar yasalar kadınların aleyhine düzenlemelerle
doludur. Mesela 1964’e kadar kadın kocasına itaat etmek, onun ikamet ettii yerde
ikamet etmek zorundaydı (Dallos, R., McLaughin, E. 1993). Kadın ve erkein e it
olduu fikri kendini yasalarda ancak 19.yüzyılın sonlarında yasal düzenlemelerde
kendisini kabul ettirmi tir.
lkkaracan, uluslar arası düzeyde hukuksal düzenlemelerin üç ayaının
olduunu söylemektedir (lkkaracan, P., Gülçür L. 1996). Koruma emri, özel kadın
polis merkezleri ve aile içi iddete müdahale programı olarak açıkladıı bu hukuksal
düzenlemeler, bugün için devletlerin en çok izledii stratejidir.
Koruma emri, iddete uramı ya da urama olasılıı olan kadınların
mahkeme tarafından korunmasını içermektedir. Kadının sadece ba vuruda
bulunması korunması için yeterlidir. Bunun için tanık göstermek ya da e inin
ifadesini almak gerekmemektedir. Kadın hiçbir biçimde koruma istemesinin
nedenlerini ispatla yükümlü deildir. Koruma altına alınan kadının oturduu semte
saldırganın girmesi, kadının çalı tıı yere yakla ması, malına ya da e yalarına zarar
vermesi, telefon ya da herhangi bir ileti im aracı ile kadını rahatsız etmesi ve
saldırganın tabanca ya da bıçak gibi yaralayıcı ya da öldürücü silahlarını polise
teslim etmesi mahkemece güvence altına alınmı olur.
Bir dier düzenleme de, özel kadın polis merkezlerinin açılmasıdır.
Polislerin genellikle erkek olması, onların da erkek bakı açısına sahip olma riskini
ta ıdıı ve genelde kadına yönelik iddet olaylarına birçok ülkede polisin müdahale
etme de isteksiz davranması, bu modelin ortaya çıkmasına neden olmu tur. Bu
modelle karakollarda kadın polis sayısının arttırılması ve kadına yönelik iddet
vakalarında bu polislerin tercih edilmesi ve polis içi eitimde kadına yönelik iddet
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ve aile içi iddet konularında uzmanlarca eitim verilmesi planlanmı ve Brezilya
gibi ülkelerde uygulamaya koyulmutur. Bu tür merkezlerin çoalması, kadınların
ikayet oranlarında büyük artılar yaratmıtır.
Aile içi iddete müdahale programı ise, iddete müdahale ederek iddeti
durdurmak ve kadını koruma altına almak amacını taımaktadır. Bu müdahale polis
ve savcı ibirlii ile gerçekleir. Eer eine iddet uygulandıına dair birisi hakkında
bir duyum alınırsa, o kii en yakın zamanda gözaltına alınarak olay yerinden
uzaklatırılır. Yasal takibat balatıldıktan sonra, görevliler kadına sıınma evleri ve
dier koruma grupları ile bilgilendirerek, iddet gören kadını devletin koruması altına
alır. Saldırgan içinse devlet, bir eitim programına girmesi konusunda gerekirse
çeitli cezai yaptırımlarla zorlar ve o eitim programındaki baarısına göre hakkında
karar verir.

6.2. Türkiye’de Hukuksal Durum
Türk hukuk sisteminde kadına yönelik iddetle ilgili olarak Medeni Kanun ve
Ceza Kanununda ilgili hükümler bulunmaktadır. Birçok ülkenin hukuk sistemine
göre çok ileri bir noktada olsa da, hâlâ erkein lehinde yasal bazı eksikliklerin
olduu konusunda kadın kuruluları ve dernekleri ikayet etmektedir. Ama Avrupa
Birlii’ne girme süreciyle birlikte bu tür eksikliklerin de giderilecei umut
edilmektedir.
Yasalar arasında en bilinen ve konuyla ilgili olanı 4320 sayılı Aileyi Koruma
Yasasıdır. 1998 yılında yürürlüe giren bu yasa ile, iddete karı yasal önlemler
alınmaya balanmıtır. Bu yasaya göre, elerden birinin ya da bir bakasının ikayeti
hâlinde cumhuriyet savcılıı duruma el koyar ve yasal ilemler balatılır.
Bu yasayla,
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a)Kusurlu ein, dier eine veya çocuklara veya aynı çatı altında yaayan aile
bireylerine karı iddetle veya korkuya yönelik davranılarda bulunması,
b)Müterek evden uzaklatırılarak bu evin dier e ve çocukların oturmakta
olduu eve veya i yerlerine yaklamaması,
c) Dier ein eyalarına zarar vermemesi,
d) Dier ei ve çocukları iletiim vasıtalarıyla rahatsız etmemesi,
e) Varsa silah ve benzeri araçların zabıtaya teslim etmesi,
f) Alkollü veya uyuturucu herhangi bir madde kullanılmı olarak ortak
konuta gelmemesi veya ortak konutta bu maddelerin kullanılmaması belirlenmitir.
Aile içinde iddet gören kii bu maddeyle korunma altına alınmaktadır. Bu
korunma tedbiri altı ay süreyledir ve eer saldırgan bu süre içerisinde kuralları ihlal
ederse 3 aydan 6 aya kadar cezaya çarptırılmaktadır.
Türk hukuk sisteminin eksiklilerini tartımak bu çalımanın dıında bir
durumdur. Ancak, yasaların aırlıklı olarak bireye karı devleti ve bu anlayıın
uzantısı olarak yine bireye karı aileyi korumaya yönelik olduunu ve önce bireye
bakıın deitirilmesi gerektiini söylemekle yetineceim.

7. Medya ve iddet
Medya, yazılı, görsel ve iitsel iletiim araçlarının bütününe denilmektedir.
Her ne kadar medya bilgi alma ve verme amacıyla toplumların yaantısında çok
ilevsel bir yere sahip olsa da, bugün için bilgi ve haber aktarımı dıında bir elence
misyonu da yüklenmi ve konumunu farklılatırmıtır. Medyanın gündem
oluturma, bireylerin tutum ve davranılarını etkileme büyüsü ve gücü, öncelikle
pazarlamacılar ve tabii ki siyasal ve ekonomik güç odaklarının da bu alana ilgisini
younlatırmıtır. Hâl böyle olunca, medya denilince akla ilk olarak etik
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gelmektedir. Medya üzerindeki tartımaların büyük bir kısmı da medyaya yüklenen
etik ve toplumsal görevlerin, birilerinin çıkarı ve istei dorultusunda eksik ya da az
yerine getirildii yönündedir.
Postman, medyanın bizim adımıza dünyayı ve eyleri sınıflandırdıını, bir
çerçeve çizerek çok küçük eyleri büyük, büyük eyleri de küçülterek anlatabildiini
ve davranılarımızı yönlendirebildiini söyler. Bu savların içinde erkek ve kadına
dair çeitli mitler ve iddetin olaanlamasına dair çok çeitli görüntü ve bilgiler de
mevcuttur (Postman, N. 1984).
Kitaplar, gazeteler, dizi filmler, reklamlar, çizgi filmler biz farkında olalım ya
da olmayalım yaantımızın içine girer, çou zaman bizim adımıza düünüp
yargılarımızı ekillendirebilir. Kültürün içinde devinen bu mesajlar, kültürden
etkilendii gibi kültürü etkilemeye de muktedirdir. Durum böyle olunca, iddet
denilince ister istemez gözümüz medyanın ne yapıp ne yapmadıına da
çevrilmektedir.
Bu diziler, filmler, görsel ya da yazılı basında çıkan haber, bilgi ve
görüntüler, elbette aman iddeti yayalım, toplumun ruh salıını bozalım diye
yapılmamaktadır. Reyting kaygısı ile üretilen bu haber ve eserler, aslında toplumun
da beklentilerini karılayan bir açmazı içinde barındırmaktadır. Ama toplumun
istekleri aynı zamanda yaratılabilen isteklerdir ki, reklamcılık sektörü bunu çok iyi
baarmaktadır. Yani toplum bunu istiyor demek iin kolaycılıına kaçmak gibi
gözükmektedir.
Medya, tıpkı baka iktidar alanlarında olduu gibi erkek bakı açısına göre
ekillenmi bir kurumdur. Özellikle feministler bu gerçekliin altını çizerek medyayı
iddetle eletirmi ve iddetin üretildii önemli merkezlerden birisi olarak
görmülerdir (Zoonen, L. 1991). Medya üzerine yapılan çalımalar, namus
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cinayetleri gibi haberlerin erkein olaya bakı ı ile aktarıldıı ve kullanılan ifadelerin
iddeti özendirici yanları olduu tespit edilmi tir (Aziz, A. ve ark. 1994).
Ama bir ba ka gerçekte, kadın sıınma evinde görü tüüm kadınların birçou
yine televizyonda yayımlanan programlar aracılııyla sıınma evlerinin varlıını ve
haklarını örenmi oldukları gerçeidir. Kadın sıınma evinden nasıl haberdar
oldunuz diye sorduum da birçou A’dan Z’ye adlı sabah yayımlanan bir kadın
programı aracılııyla haberdar olduklarını, önce bu programı arayarak sıınma eviyle
ili kiye geçtiklerini söylemi lerdi. Anla ılan o ki, medyayı tüm kötülüklerin kaynaı
olarak görüp nefret etmek yerine, medya ile kurulacak olumlu ili kilerle medyayı
sorun yaratan deil çözüm üreten bir mekanizmaya dönü mesi salanabilir, en
azından bu imkanından da faydalanabilir.
Medya ve iddet üzerine dü ünürken Demirer ve Akyol’un bahsettii bir
deneyi de aktarmak da fayda var. ngiltere’de yapılan bir deneye göre 13-16 ya
arası çocuklar iki gruba ayrılarak, birinci gruba 15 gün boyunca eitici konular içeren
programlar, ikinci gruba ise sadece iddet içerikli filmler izletilmi . Hemen
arkasından bu gruplara bazı testler uygulanmı ve sonuçta ikinci grubun saldırganlık
düzeyinin yüksek olduu görülmü tür. Bu deneyi ve savı destekleyen çok sayıda
çocuk ya ta cinayet i leyen insan sayısının artması da, medya ve iddet arasında
önemli bir baın olduunu i aret etmektedir (Demirer, T., Akyol, H. 1996).
Ama medya ve iddet konusuna böyle bakmayan çalı malar da mevcut.
Örnein TV programlarındaki iddet sahnelerinin, günlük ya amda stres ve öfke
ya antılarına sahip insanların sanal bir dünyada de arj olmalarına yardımcı olduu
dü ünülmektedir. Erten ve Ardalı’nın ABD’de bir çocuun okulu bitirene kadar TV
ve sinemada yakla ık 8000 ki inin ölümüne tanık olduu tespiti gerçekten a ırtıcıdır
(Erten, Y., Ardalı, C. 1996). Yine de medya ve iddet arasında öyle sanıldıı gibi
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dorudan bir iliki olmadıı, ABD’de gösterilen iddet filmlerinin iddet olaylarını
arttırdıı tespit edilirken, Japonya’da veya Almanya’da bu filmlerin suç artılarını
etkilemedii görülmütür. Özellikle bu konuyla ilgili Ünsal Oskay’ın önemli
çalımaları vardır (Oskay, Ü. 1993). Bu çalımalarda arındırma hipotezini öne
sürmektedir Oskay. Bu hipoteze göre medyadaki iddet biçimleri insanları iddete
yöneltmez. Çünkü izleyen izledii eyin gerçek olmadıını düünür, izledii ey
gerçek bile olsa. Tersine iddet dolu izleyici, bu sayede içindeki iddeti bu gerçek
olmayan fantezi dünyasına akıtarak rahatlar. iddet içerikli bilgisayar oyunları da
dahildir bu duruma. Ama Oskay’ın ihmal ettii nokta da burada balamaktadır.
iddetin sıradanlaması, gerçek yaamda da bir film ya da bilgisayar oyunundaymı
gibi duygusuzlama ihtimalini de arttırmaktadır. Empati yitimi medya aracılııyla da
çoalmakta ve çada toplumların ciddi bir sorunu hâline gelmektedir.

8. Kadın Sıınma Evleri
Sıınma evleri, iddete urayan kadınların çocuklarıyla birlikte güven içinde
kalabilecekleri, özgüvenlerini gelitirebilecekleri, kendi hayatları hakkında karar
verebilecekleri, dier kadınlarla dayanıma içinde olabilecekleri, adresleri gizli
tutulan evlerin genel adıdır.
Birçok feminist grup ve kadın hakları savunucuları ile akademik çevreler,
kadına yönelik iddetin önlenmesinde sıınma evlerinin çok ilevli bir çözüm yolu
olduunu birçok çalıma, proje ve yayınla dile getirmilerdir.
Kadın sıınma evleri, öncelikle kadınların barınma ve korunması için
kurulmu olsalar dahi, bugün için kadınların çeitli psikolojik, eitim, tıbbi ve
sosyalleme ihtiyaçlarını da karılamaktadır.
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Bugün dünyanın birçok yerinde sıınma evleri bulunmakta, Türkiye’de de
henüz sınırlı olsa dahi örnekleri görülmektedir. Kadın sıınma evleri, özellikle
gelimekte olan, göç gibi ciddi anlamda kültürel deimelere yol açan sosyoekonomik deiimlerin yaandıı ülkelerde, en gerekli kurumların baında
gelmektedir.

8.1. Kadın Sıınma Evlerinin Ortak Özelli kleri
Kadın sıınma evleri incelenirken, genellikle özerk, yarı-özerk ve resmi
olmak üzere üç ayrı model üzerinde durulur. Bu modellere deinmeden evvel,
sıınma evlerinin ortak bazı kurallarından bahsetmek doru olacaktır.
Sıınma evlerine ait kurallar iki ana amaca göre belirlenmitir. Birincil amaç
güvenlik, ikincil amaç ise ortak yaama alanının düzenlenerek kadınlar için eitici,
iyiletirici ve sosyalleerek yeni bir yaama hazırlayıcı olmaktadır

Gizlilik
Her kadın sıınma evinin adresi, kadınların güvenlii için gizli tutulmalıdır.
Sıınma evi ile ilikiye geçecek olanlar, ya sıınma evlerinin irtibat büroları ya da
belediye gibi kurumlara balıysa o kurumlar aracılııyla ilikiye geçebilir. Bu
gizlilikten ötürü, sıınmacı kadınlardan hiçbirisi eve çocukları dıında bir yakınını,
akrabasını getiremez. Neden gizlilik kavramı sıınma evleri için bu kadar hayati bir
öneme sahip. Kızgın ve saplantılı elerin, sıınma evlerini basıp elerini eve geri
götürme çabaları, silahlı baskınlarla yuvasını yıktıını düündüü sıınma evinden
intikam almaya çalımaları hiç eksik olmamaktadır. Sıınma evinde yapılan çalıma
sırasında da benzer birçok durumla karılaılmıtır. .
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iddet
Bu ilkeye göre hiçbir biçimde ve ko ulda kadınların birbirlerine ya da
ba kalarına iddet içerikli davranı ta bulunmaması gerekmektedir. Çünkü zaten aır
bir travma geçiren kadınların sıındıkları böyle bir yerde kar ıla acaı iddet ve
benzeri eylerin oldukça zarar verecei dü ünülmektedir.

iddet görmü kadınların

bir kısmında çabuk sinirlenme, tahammülsüzlük görüldüü için çocuklarına ya da
kadınlara kar ı sert çıkı lar görülebilmekte, böyle durumlarda ise derhal terapi
düzeyinde profesyonel yardıma ba vurulmaktadır.

Ahlaki Kural lar
Bir grup insanın, hem de birbirleriyle daha önce hiç ili kiye geçmemi ,
çounun sorunlu ve sosyal ili kilerde yara almı insanların bir arada ya ayabilmesi
için elbette biraz katı gözükebilecek kurallara da ihtiyaç vardır. Yoksa o insanları bir
arada tutamaz, ortak bir ya am alanı içerisinde bu insanları bir araya getirerek onları
güçlendirecek olu umları yaratamazsınız.
Bu kuralların ba ta geleni, herhangi bir biçimde alkol ve benzeri keyif verici
maddelerin sıınma evine girmesi kesinlikle yasaktır. Zaten zor durumda ve çaresiz
olan bu insanların bu maddelerle ili kisi hem sıınma evine, hem de kendilerine zarar
verebilir. Fuhu ve hırsızlık gibi suçlar, kadın sıınma evinin toplum içerisindeki
saygınlıını zedeleyecek ve kadınların huzurunu kaçıracaı için kesinlikle yasaktır.
Bu tür davranı lara meyil eden ki iler sıınma evinden uzakla tırılır.

Bölümü
Kadın sıınma evine gelen kadınlar, ilk geldikleri zamanlar elbette bir i leri
güçleri bulunmamaktadır. Kadınların sürekli olarak kendilerini dinlemelerini
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önlemek, evin temizlik gibi yaamsal bazı ihtiyaçlarını karılarken, birlikte i
yapmanın ilikileri daha salıklı kılacaı ve evle ilgili sorumluluklar alarak
kadınların güven duygusunun geliecei düünülerek, evle ilgili ilerin kadınları
kendi aralarında yapacaı i bölümüyle paylaılması gerektii düünülmü. Evin
sorunları ve neler yapılması gerektii de sık sık toplantılar yapılarak kadınların
katılımının salanması planlanmı. Elbette resmi kurumların kendilerine ait
temizlikçileri ve açıları olduu için kadınlar bir oteldeymi gibi resmi sıınma
evlerini kullanmaktadır. Bu tür bir yaklaımın avantajları da dezavantajları da
olabilmektedir.

8.2. Sıınma Evi Modelleri
Günümüzde iddete urayan kadınların bavurabilecekleri danıma
merkezleri ve sıınma evleri dünyanın birçok ülkesinde bulunmaktadır. Bunlar her
ülkede farklı biçimler alabilmektedir. Baımsız, tamamen kadınların giriimleriyle
kurulmu, baıa dayalı, gönüllülerin dönüümlü olarak çalıtıkları sıınaklar olduu
gibi, kilise, belediye gibi mahalli ya da bölgesel idare birimlerinin ve devletin
finansmanıyla kurulup iletilen resmi ya da yarı özerk sıınaklar da bulunmaktadır
(Dayaa Karı Kadın Dayanıması Kampanyası,1989).

Özerk Sıınm a Evleri
Adından da anlaılacaı üzere, baımsız olarak çalıan sıınma evleridir. Bu
evlerin amacı, iddete maruz kalan kadınların çocukları ile birlikte kalabilecekleri,
barınma, yiyecek, çocuk bakımı, danımanlık gibi gereksinimlerini karılayarak yeni
bir hayat kurmasına olanak salamak için zaman kazanmasını salamaktır.
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Baılar ve uluslar arası kuruluların desteiyle ayakta kalmaya çalıırlar.
Bazı örneklerde ise kendi bünyelerinde i kolları oluturarak döner sermaye olanaı
da yaratabilirler.
Burada çalıabilmek gönüllülük esasına ve kadın olmaya balıdır. Aynı
zamanda kadına yönelik iddet konusunda belirli bir bilince ulamı olması beklenir.
Bu evlerin bir baka amacı da, sıınan kadınlara maddi manevi destek salama
dıında, kendi haklarını örenmesini salamaktır. Eer belirli bir bilince ulaırsa
benzer sorunlarla karılatıın da nasıl davranması gerektiini örenir ve benzer
zorlukları yaayan bakalarına da bu bilinci götürebilir.
Bu özerk kuruluların dier sıınma evlerinden en önemli farkı, hiyerarik
ilikilerden uzak durmasıdır. Kadınlar, kaldıkları evle ilgili tüm kararlara katılarak
kendilerine duydukları güven duygusu sorumluluk duygusu ile birlikte
geliebilmektedir.

Resmi Kadın Sıınma Evleri
Resmi ya da baımlı kadın sıınma evleri, çounlukla belediye, kilise, vakıf
ya da devletin bir kurumuna balı olarak kurulan ve tüm masrafları ve sorumluluu
balı olduu kurumca üstlenilen sıınma evleridir.
Bu tarz sıınma evleri, arkalarında devlet ya da bir baka kurumun destei
olduu için belki birçok açıdan dier sıınma evlerine göre avantajlı gözükseler de,
iktidar ya da yönetim deiiklikleri doal olarak sıınma evlerinin yönetim ve
ileyiini de etkilemektedir.
Türkiye’de bu tür sıınma evleri, Devlet Bakanlıı Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu’na balı olarak çalıan Kadın Misafirhaneleri gösterilebilir.
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Bünyesinde çok sayıda sosyal hizmetler uzmanı, psikolog ve benzer yardımcı meslek
gruplarına balı kiiler çalıtıran bu kurumların, aslında daha verimli olması
beklenirken, kadınlarla yapılan görümelerde, kendilerini orada Kadın Misafirhanesi
adında olduu gibi misafir gibi hissettiklerini, sıınma evlerinde ilere ve kararlara
ortak katılım saladıkları içi, bulundukları yeri sahiplenebildiklerini ve daha güvende
hissettiklerini söylemilerdir.

Yarı Özerk Sıınm a Evleri
Sanırım en salıklı model, yarı özerk olarak tasarlanmı sıınma evleridir.
Hükümet ya da belediye gibi kurumlardan mali destek alan, ama iç ileyiine bu
destekten ötürü müdahale edilmedii bu türden sıınma evlerinin yaygınlaması,
kadına yönelik iddeti azaltacak önemli mekanizmalardan birisi olacaktır.
Bu tür sıınma evlerine ülkemizde Ankara Kadın Dayanıma Vakfı Sıınaı
gösterilebilir. Bir de bu çalımanın yapıldıı Küçükçekmece Sıınma Evi, her ne
kadar belediyeye balı gözükse de, belediye sıınma evinin iç ileyiine ve düzenine
karımayarak burayı yarı özerk bir yapı hâline getirmitir. Ama hukuki açıdan
baımsız ya da yarı baımsız deildir. Çünkü yardım toplarken bile belediye
hesabına bunu yapmakta, bir vakıf ya da dernek olmadıkları için kendi banka hesap
numaraları bile bulunmamaktadır.
Belediye ya da hayır kurumlarının, bu tür sıınma evleri açması, halkla içiçe
oldukları için, hem madurlara ulamada, hem de toplumun dayanıma ruhunu
harekete geçirerek sıınma evlerinin ihtiyaçlarını karılamada etkili olabilir. Elbette
aslında özerk, herhangi bir kurum ya da yapının hegemonyasında olmayan sıınma
evleri en ideal olanları olacaktır. Ama bir sıınma evinin faaliyetinin, kırtasiye
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giderlerinin bile oldukça maliyetli olduu dü ünülürse, iç i leyi inde baımsız bu tür
yarı özerk sıınma evi modellerinin daha i levsel olduu ortadadır.

8.3. Dünyada Kadın Sıınma Evleri
1970’li yıllarda younluunu arttıran kadına yönelik iddeti önleme
giri imleri, ilk olarak kendisini bir model olarak sıınma evleri olu turma
projeleriyle gündeme ta ımı tır. Youn tartı malardan sonra, iddet gören kadının
bir biçimde iddet gördüü ortamdan kurtarılması gereklilii ortaya çıkmı tır.

iddet

gören kadınların büyük bir kısmı ekonomik baımsızlıını salayamadıı için kendi
olanaklarıyla iddet gördüü ortamdan uzakla ması mümkün deildi. Bir arkada ı,
aile yakını ya da akrabasına sıınması çounlukla geçici bir çözüm olmakta ve
toplumun evini terk eden kadına iyi gözle bakmaması, iddet uygulayan erkein
tehditleriyle ba edememe gibi sorunlar, baımsız bir kurum ya da devlet aracılııyla
kadının korunmasını zorunlu hâle getirmi tir.
Dünyada özellikle belediyeler bu sorumluluu üstlenmi ve Kanada’da
olduu gibi her belediye sınırı içinde bir kadın sıınma evi olu turulmu tur.
Öncelikle iddeti önlemeye yönelik acil telefon hatları, danı ma merkezleri
olu turulmu , buralara gelen taleplere göre kadınlar en yakınlarındaki sıınma
evlerine yönlendirilmeye çalı ılmı tır.
sveç gibi, insan hakları ve sosyo-ekonomik geli mi lik düzeyi yüksek bir
ülkede bile her yıl 15.000 kadın dövülerek hastanelik edilebildiine göre sıınma
evlerinin tüm ülkelerde bir gereklilik olduu açık bir durumdur (Çalı lar, O., Uçkan,
G. 1997).
Dünyadaki ilk kadın sıınaı, Londra’nın Chiswick Kadın Merkezi’nde, 1974
yılında, yerel otoritelerin giri imi ve kadın hakları savunucularının desteiyle
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kurulmu tur. kinci sıınaın Amerika’da açıldıı ve kısa zamanda tüm Kuzey
Amerika’da sayısının hızla arttıı görülmü tür. Günümüzde birçok ülkede sıınma
evleri faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunların arasında, Hollanda, Kanada, sviçre,
Almanya, Norveç, Fransa, sveç, Danimarka, A.B.D, rlanda, skoçya, skandinav
ülkeleri, Avusturya, spanya, talya, Yunanistan, Filipinler, Latin Amerika ülkeleri
gibi oldukça önemli sayıda ülke vardır (Dayaa Kar ı Kadın Dayanı ması
Kampanyası, 1988).

8.4. Türkiye’de Kadına Yönelik

iddetl e Mücadele Eden Kurumlar

Türkiye, kadına yönelik hukuksal haklar konusunda kadınların en anslı
olduu ülkelerden birisi olduunu söylemek gerek önce. Gelenek ve göreneklerimiz
de, kadını ba ka kültürlerde olduu gibi çok korkunç derecelerde a aı tutmamı , bir
tarım ülkesi olan ülkemizde kadınlar ve erkekler aynı tarlada çapa yapmı , sırtında
çocuu da bayır hayvan gütmü tür. Cumhuriyet dönemiyle birlikte kadınlar
okullara gidebilmi , bilimde, sanatta ve daha birçok alanda çok önemli ahsiyetlerin
yeti mesinin önü açılmı tır.
Ama tüm dünyada olduu gibi, Türkiye’de de ya anan bu geli meler kadının
hak ettii deer ve statüye ula tıını göstermez. Bunun için tüm dünyada olduu
gibi Türkiye’de de halledilmesi gereken birçok sorun bulunmaktadır
Daha önce deindiimiz gibi, kadına yönelik iddetin, özellikle aile içi
iddetin devletlerin ve halkların gündemine dü mesi insanlık tarihine baktıımız
zaman çok yeni bir durumdur. Ancak dünyada 1970’lerde yükseldii görülen
feminist akımların çıkardıı yayınlar, ortaya koydukları eylemlilik süreçleri,
Birle mi Milletler gibi kurumların dikkatini bu soruna çekebilmi ve çok önemli
kararlar çıkartılabilmi tir.
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Türkiye’de feminist hareketlerin kitleselle tii dönem ise 1980’lere denk
dü mektedir. Bu tarihlerde çok sayıda yayın organının ortaya çıktıı, akademik
ara tırmaların arttıı, Ye ilçam’ın konuyla ilgilenip filmler çektii, çok sayıda
dernek, vakıf gibi örgütlenmelerin ve dolayısıyla eylemlerin arttıı görülmektedir.
Bu anlamda ilk ciddi kadın eylemliliinin, 1987 yılında dayak yedii için
bo anmak isteyen bir kadına bir yargıcın “kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı
eksik etmeyeceksin” sözünü sarf etmesi üzerine, Türkiye’de kadınlar ayaa kalkıp
söz konusu yargıcı telgraf ve telefon yamuruna tutarak protesto etmi lerdir.
Ardından 17 Mayıs 1987 tarihinde dayaa kar ı stanbul’da büyük bir miting
düzenlenerek kamuoyunun dikkati bu konu üzerine çekilmi tir.
 te bu eylemler, yayınlar ve akademik çalı malardır ki, Türkiye’de kadın
sıınma evleri açılmaya, kadına yönelik iddete duyarlı yasal düzenlemeler
olu turulmaya, tüm kurum ve kurulu ların bu konudaki hassasiyeti artmaya
ba lamı tır.

Belediyel er
Halkla en çok temas içinde bulunan resmi kurumların ba ında belediyeler
gelmektedir. Bu yüzden doaldır ki belediyelerin bu konuya ilgisi yüksek ve önemli
olsun. Ama ne var ki Türkiye’de belediyecilik anlayı ı ve yerel yönetimlere verilen
hak ve görevler, bu görevleri yerine getirmesi için sunulan kaynaklar istenilen
düzeyde deildir. Bu konuda birçok belediye önemli giri imlerde bulunmu ama
yönetimin dei mesiyle sıınma evleri kapatılmı tır.
Mor Çatı
Mor Çatı, dorudan kadınların kendi sorunlarına el attıı ve özgün bir model
çerçevesi içerisinde kendi ba larına olu turdukları bir vakıf ve kadın sıınma evi
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projesi ve hareketidir. 20 Nisan 1990 yılında kurulan Mor Çatı, iddet gören
kadınların sıınma ve korunması imkanını yaratmak için harekete geçmi tir. 1995
yılında ise ilk sıınma evini stanbul’da 1995 yılında açmı , ama bir süre sonra
ekonomik yetersizliklerden dolayı kapanmak zorunda kalmı tır. 2000’li yıllar
içerisinde yeniden sıınaın açılması gündemdedir.
Mor Çatı, feminist ilkelere ekillenmi bir yapı olduu için, hiyerar iye
sonuna kadar kar ı, kadınların kollektif bir biçimde yönetimine katıldıı bir model
olu turmu ve bunun için birçok kurum ve yapıyla çatı maktan geri durmamı tır
(lhan, U. 1992).

Kadın Dayanı ma Vakfı
Vakıf, Ankara’da ya ayan bir grup kadının bir araya gelmesiyle 1991 yılında
kurulmu . Vakfın amacı ise, kadına yönelik her tür iddetle mücadele etmek,
kadınları bu konuda çe itli araçlarla bilinçlendirmek, iddet görmü kadınlara
belediye ve vakıf olanaklarından faydalanarak hizmet götürmektir.

Sosyal Hizmetl er Çocuk Esirgeme Kurum u Kadın Misafirhaneleri
Devlet çatısı altında olduu için olanakları en geni olan kurumların ba ında
gelen SHÇEK, ilk defa 1990 yılında kadın misafirhaneleri adı altında sıınma evleri
olu turmaya ba lamı tır. Sıınma evi yerine misafirhane denmesinin nedeni olarak
da, sıınak sözcüünün güçsüzlük ve acizlik kelimelerini çarı tırdıını dü ünülmü
ve kadınları bu tür çarı ımlardan uzak tutmak için misafirhane sözcüü tercih
edilmi tir.
Bu misafirhanelerde, fiziksel, cinsel, duygusal istismara urayan, korunmasız
kalarak gidecek yeri bulunmayan, maddi yoksunluk içinde bulunan, evlilik dı ı ili ki
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yüzünden çocuk sahibi olup ailesi tarafından dı lanmı kadınların geçici süreyle
ikamet etmesi, fiziksel ve ruhsal bakımdan gerekli profesyonel destekler salanarak
kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmaya çalı ılmaktadır.
Misafirhaneye gelmi bir kadının burada kalabilmesi üç ay gibi bir süreyle
sınırlıdır. Bu süre içerisinde kendisinden hiçbir konuda para talep edilmez ve tüm
sorumluluu misafirhaneye aittir. Ama dier kadınların durumu dü ünülerek, gelen
kadınlardan alkol ve uyu turucu kullananlar, hâlen fuhu yapanlar, ruh salıı ciddi
anlamda bozuk olanlar, bula ıcı hastalıı olan ya da sürekli olarak tedavi altında
olması gereken kadınlar misafirhaneye kabul edilmez.

Kadının Stat üsü Genel Müdürlüü (KSGM) ve Bilgi Ba vuru Bankası
(3B)
Türkiye’nin de imza attıı Kadınlara Kar ı Her Türlü Ayrımcılıın
Önlenmesi Sözle mesi ve Nairobi leriye Dönük Çok Yönlü Stratejik Kararlar
dorultusunda 3670 sayılı yasa ile 1990’da Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıı’na
balı olarak Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüü kuruldu.
KSGM, kadına yönelik iddete ili kin ara tırma ve toplantılar düzenleyerek
kamuoyunu ve ilgili kurumları bilgilendirmeye çalı maktadır. Bunun için 1994’te
kısaca 3B olarak anılan Bilgi Ba vuru Bankası olu turulmu tur. Kadınlara
psikolojik, hukuksal ve ekonomik danı manlık yapmayı hedefleyen 3B, Türkiye’nin
her yerinden gelen yardım isteklerini 24 saat aralıksız kar ılamaya çalı maktadır
(Yıldırım, A. 1998).
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III. GEREÇ ve YÖNTE M

1. Bir Model Olarak Küçükçekmece Kadın Sıınma Evi

Küçükçekmece Belediyesi Kadın Sıınma Evi, 8 Mart 1996 tarihinde, o
dönem görevde olan Küçükçekmece Belediye Bakanı Nurettin en tarafından
kurulmutur. Bu fikrin domasında en büyük etken, belediye bakanı ve einin
sokakta kalmı bir kadına yardım etmek istemesidir. Bu kadın aracılııyla soruna
eilen bakan ve einin, atıl ve bo bir bina olarak duran salık ocaını düzenleyerek
sıınma evi olarak tasarlaması ile bugünkü Küçükçekmece Sıınma Evi faaliyete
geçmitir.
Küçükçekmece Sıınma Evi modeli, iddet görmü kadınlara kalacak bir yer
salamak dıında, emniyet, mahkeme, belediye, valilik gibi kurumlar ile sıınma evi
arasında ilikileri kurmak, kermesler ya da konserler düzenleyip sıınma evinin ve
kadınların ekonomik sorunlarını karılamaya çalımak, sıınma evinde kalan
kadınların çocuklarını okula ya da dershanelere gönderebilmelerinin olanaklarını
salamak, gerektiinde onlara psikolojik ve tıbbi destek vermek gibi geni bir
yelpaze içinde kendisini konumlandırmaktadır.
Bu çalımanın baladıı Ekim 2003 tarihinde, Küçükçekmece Kadın Sıınma
Evi’nin 8 yıldır faaliyette olduu tespit edilmitir . Bir model olarak ele alınıp
incelendii zaman, kendine özgü özellikleri olduu ve Türkiye’ye özgü bir sıınma
evi modeli olarak akademik bir ilgiyi hak ettii görülmütür.
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1.1. Küçükçekm ece Kadın Sıınm a Evi’nin Yapısı ve  leyi i
Küçükçekmece Kadın Sıınma Evi, sıınma evleri modelleri içerisinde yarıözerk sıınma evi modeline uymaktadır. Genellikle belediyelerin kurduu bu tarz
evlerde, belediye yönetimi iç i leyi e de müdahale etmektedir. Ama bu modelde
belediye, iç i leyi ten uzak tutulmu tur.
Çalı manın yapıldıı sırada belediye tarafından görevlendirilmi bir müdür,
bir memur ve kapıda güvenlii salayan bir güvenlik görevlisi ile birlikte üç ki inin
çalı tıı görülmü tür. Sıınma evi, tüm artlar zorlandıında dahi 40 ki ilik bir
barınma kapasitesine ula ılabilmektedir. Kadın sıınma evine Türkiye’nin dei ik
bölgelerinden günde ortalama 20 madurun ba vurduu dü ünülürse, Türkiye’de
kadın sıınma evlerine duyulan ihtiyaç daha iyi anla ılabilir.
Çalı manın yapıldıı dönem içinde, kadın sıınma evinin kalorifer, ula ım,
ileti im gibi ihtiyaçları belediyece kar ılanmakta olduu tespit edilmi tir. Çok
i leyen bir sistem olmamasına ramen, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
ile Küçükçekmece Kadın Sıınma Evi arasında bir protokol imzalandıı ve
hastaneye gönderilen kadınların tedavilerinin ücretsiz olarak gerçekle tirildii
örenilmi tir. Sıınma evine destek veren gönüller arasında bulunan avukatların da
madurların hukuki sorunlarıyla ücret almaksızın ilgilendikleri görülmü tür. Tüm bu
kurum ve gönüllülerin yanı sıra, asıl destek ve bu modelin en önemli ayaı, kadın
sıınma evinde daha önce kalmı kadınlardır. Bu kadınların kendi ya amlarını
kurduktan sonra da sıınma eviyle ili kilerini kesmemeleri ve desteklerini
sürdürmeleri, hem manen, hem de madden madur kadınlara büyük destek
olmaktadır.
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Sıınma evine müracaat eden kadının dorudan sıınma evi ile temasa
geçmesi mümkün olmamaktadır. Sıınma evinin telefon ve adres bilgileri gizli
tutulduu için, ba vuran kadınlar önce belediyenin halkla ili kiler bölümüyle temasa
geçmek zorundadırlar. Müracaat, belediye aracılııyla sıınma evi müdürlüüne
ula tırılır, gerek görülürse sıınma evi görevlisi ile madur belediye binasında
görü türülür. Bu görü me ya da “bilgilenme” ve “bilgilendirme” süreci oldukça
önemlidir. Sıınma evine çok sayıda ba vuru yapılması ve sıınma evinin
kapasitesinin tüm bu ba vurulara yetmemesi, madurlar arasında sıınmaya daha çok
kimin ihtiyacı olduu gerçeinin tespitini zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca,
sıınmak isteyen ki inin özellikleri, sıınma evine kabul etmek için uygun mudur,
deil midir, ara tırılması gerekmektedir. Eer görü me olumlu sonuçlanmazsa,
gelen ki i SHÇEK ya da ba ka bir kurulu a yönlendirilmektedir. Olumlu sonuçlanır
ise, kadın e yası ya da çocuklarıyla birlikte belediyece tahsis edilmi bir arabayla
sıınma evine getirilir.
Kadın, sıınma evine geldiinde, sıınma evi müdürü ya da görevlisi, kadına
sıınma evi ile ilgili bilgiler vermekle yükümlüdür. Bu bilgilerin ba ında daha
önceden belirlenmi kurallar bulunmaktadır. lk kural, sıınma evine giri ve
çıkı ların izne balı olmasıdır. Bu hem kadınların güvenlii, hem de sıınma evine
dair ku kucu yakla an kesimlerin yargılarından korunmak için gerekli görülmektedir.
kinci önemli kural, herhangi alkol ya da keyif verici maddenin eve
sokulamamasıdır. Buraya gelen kadınlar ya adıkları sorun ve sıkıntıları nedeniyle
hem böyle maddelere yatkınlık gösterebilir, hem de iç i leyi , düzen ve kadınlar arası
ili kiler bu yüzden bozulabilir. Üçüncü önemli kural, burada çalı an görevliler ve
dier sıınmacılarla uyum sorunu ya andıı zaman, sorunun çözümü için sıınma evi
görevlisiyle ileti ime geçmek dı ında bir ey yapmamaktır. Ne olursa olsun hiç
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kimseye, duygusal ya da fiziksel iddet uygulamamak, o tür durumlarda dorudan
idareye gelerek, idarenin uzlatırıcı, konuarak çözüm arayıcı yönteminden
faydalanılmalıdır. Daha birçok kural içerisinde bir baka önemli kural ise, temizlik,
yemek yapmak gibi sıınma evinin günlük ilerini paylamak konusunda i
bölümüne açık olunmalıdır. Bir baka önemli kural ise gizliliktir. Bu kural, sadece o
madurun deil, orada kalan dier kadın ve görevlilileri de ilgilendiren bir meseledir.
Çünkü aile içi iddet uygulayan erkeklerin, sıınma evinde kalan elerini silah
zoruyla evine götürmek istemesi, sıınma evinin güvenlii için gizlilii ihmal
edilmemesi gereken önemli bir kural haline getirmitir . Bu yüzden sıınma evinin
adresi ya da telefonu ilgili kii ve kurumlar haricinde kimseye verilmemektedir.
Sıınma evinde kalan kadınlar, arkadaları ya da akrabalarıyla belediye binasında
görütürülür.
Eer tüm bu artlarda anlaılmı ve kadının soruları cevaplanarak ikna
edilmise, kadına yatacak yer gösterilir ve dier kadınlarla tek tek tanıtırılır. Eer
kadının fiziksel ya da ruhsal bir rahatsızlıı varsa, mutlaka ilgili makamlarla ilikiye
geçilerek hasta kadın belediye aracılııyla ilgili kuruma tedavi için götürülür.
Sıınma evinde kaldıı sürece kendisinden hiçbir ekilde ücret talep edilmez.
Sıınma evinin kapasitesi az olduu için, sıınan kadının çocuklarının
kaldıkları evde iddet görüp görmedikleri, herhangi bir biçimde baskı altında tutulup
tutulmadıkları temel referans noktasıdır. Eer iddet görüyor ya da baskı altında
tutuluyorlarsa ve 18 yaından küçük iseler, onlar da sıınma evine aynı yöntemle
getirilirler. Okula gidiyorlarsa, civar okullarda kayıtları yapılır. Ama burada da
dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. iddet uygulayan ve karısı tarafından terk
edilmi, hatta mahkemeye verilmi eler, af dilemek ya da intikam almak için
çocuklarının okul durumundan faydalanmaya çalıabilirler. Madurun ei, çocuun
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velisi olduu için emniyet ya da milli eitim aracılııyla, çocuun okuduu okulu
tespit edebildii ve bu sayede madur kadına ulaabildii görülmütür. Bu
istenmeyen karılamayı önlemek için, kayıt yaptırılan okulun görevlilerine çocukla
ilgili bilgilerin gizli tutulması konusunda rica edilir. Eer çocukların dershaneye
gitmesi gerekiyor ise, anlamalı olan dershanelere giderek çocuklar için burs temin
edilip eitim görmeleri salanır. Çocukların tüm okul masrafları sıınma evinin
koulları yettiince sıınma evi tarafından karılanmaktadır.
Kadınlar, SHÇEK’te olduu gibi en fazla üç ay sıınma evinde
kalabilmektedirler. Bu üç ay boyunca kadınların ruhsal açıdan kendilerini
toparlamaları, salık sorunları varsa onları çözmenin yolları aranmaktadır. Sıınan
kadın, eer kocasından boanmak istiyorsa, gönüllü avukatlar aracılııyla boanma
davası açılarak, dava sonuçlanana kadar takip edilmektedir.
Sıınma evine sıınan kadının, tıbbi, hukuki vb. meselelerinin çözülmesi
kadın için bu sosyal artlar dahilinde yeterli olmamaktadır. En önemli sorun, kadının
kendisinin ve çocuklarının yaamını idame ettirebilecek noktaya getirebilmesini
salamaktır. Küçükçekmece Kadın Sıınma Evi, yerel yöneticiler, mülki amirler ile
ilikiye geçerek ve gönüllülerin de katkısıyla özel ilikilerini de kullanarak kadınların
i ve meslek sahibi olması için de çaba sarfettii görülmütür. Bu üç aylık süre
içerisinde kadınlar yetenek ve ilgilerine göre çeitli i alanlarına kanalize edilerek
ekonomik açıdan kendilerini kurtaracak düzeye getirilmeye çalıılmıtır.
Çalımaya balayan kadınların bir baka sorunu da, sıınma evinden
ayrıldıktan sonra, kalacak bir ev bulabilmesidir. Kadın sıınma evinde bir kadın
kiminle iyi anlaıyor, aldıkları kültür, alıkanlık ve ruhsal açıdan kiminle uyuuyorsa
onunla eve çıkması için sıınma evinin idarecileri kadınlara yardımcı olmaktadır. Üç
dört kadının bir araya gelerek, ortak bir ev projesi içerisinde dayanaarak
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yaamasının önünü açan bir yaklaım gelitirilmitir. Böylelikle kadınlar, ev kirasını
rahatça ödeyebilecek, evin masraflarını paylaarak çözebileceklerdir. Ayrıca benzer
bir durumdan geldikleri için birbirlerine daha fazla müsamaha gösterebilecek,
yalnızlık duygusu da yaamayacaklardır.
I ve ev sorunları çözülen kadınların ilk aylardaki ev kiraları da, onlar para
biriktirene kadar kaymakamlık ya da valilikçe karılanmaktadır. Kadın Sıınma Evi
bünyesinde düzenlenen çeitli kampanyalarla halktan kullanmadıkları çekyatlarını,
televizyonlarını, buzdolaplarını ve daha birçok ev eyasını eve çıkan bu kadınlar için
toplayarak, kadınların eya sorununu çözme konusunda da bir adım atmıtır.
Ayrı eve çıkan kadınların, sıınma eviyle ilikilerinin daha sonrada sürdüü
görülmütür. Sıınma evinde yer bulamayıp dıarıda kalan iddet görmü kadınları,
geçici olarak kendi evlerinde barındırmaları, aslında bir bakıma sıınma evi ilevi
görmeleri sonucunu dourmaktadır. Sıınma evinin bu kadınlar için, bir zamanlar
terk etmi oldukları ailelerinin yerini almı olduu söylenebilir. Bu kadınlar
arasından görüülenler, bu kadar çok destek gördükleri bir yeri ne pahasına olursa
olsun terk etmek istemediklerini söylemilerdir. Bu çalımanın yapıldıı dönemde,
Sıınma Evi’nin idarecileri, bu ekilde oluturulmu yüzden fazla ev olduunu
söylemilerdir.
Sıınma evi idarecileri ve onlara destek veren gönüllülerin deneme-yanılma
yöntemiyle Türkiye artlarına göre ekillendirdii bu model, dünyada uygulanan
sıınma evi modellerinden farklılıklar göstermektedir. Fakat bu farklılıklar hem
Türkiye’de, hem de konuyla ilgilenen uluslar arası kurum, kurulu ve kiilerce çok
fark edilememitir. Sıınma evlerine gazeteler ve televizyonlar, magazinsel boyutu
önemli ya da ilginç gözüken iddet hikayeleriyle birlikte yer vermeyi tercih
etmektedirler. Burada gelitirilen bir sıınma evi modeli olduu, burada yaayan ya
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da idareci olan insanların ve kurumların kar ıla tıı zorlukların neler olduu
konusunda medya ve ilgili kurumlarını yeterli ilgiyi göstermedikleri konusunda
görü ülen ki iler bazı ikayetlerde bulunmu lardır. Türkiye artlarına göre
ekillenmi bu sıınma evi modelinin akademik çevreler ve idari kurumlarca ele
alınması ve bu modele uygun olarak Türkiye’nin ihtiyaç duyduu sıınma evlerinin
sayısının arttırılması yerinde bir tutum olacaktır.

2. Yöntem ve Verilerin Toplanma sı
Antropolojinin kullandıım yöntemler iki ana ba lık altında toplanarak
incelenebilir. Sosyal alanda yapılan çalı malarda genellikle bu iki yöntem bir arada,
birbirini destekleyecek ekilde kullanılır. Bunlardan birincisi ve en önemlisi
“katılımcı gözlem”dir. Ara tırmacı, ara tırdıı konu ile dorudan ili kiye geçer. Bu
ili kiye geçmenin elbette faklı usulleri vardır. Ara tırmacı dorudan gözlem yaparak
bu bilgileri elde ettii gibi, bir amaç dahilinde yanıt aranan daha önceden belirlenmi
sorulardan olu an anket ya da görü me usulüyle de bu bilgilere ula abilir. kinci
ba lıkta ele alınabilecek yöntem ise, tarihi belgeler, fotoraflar, önceden yapılmı
çalı malara ait bilgiler, istatistiki veriler gösterilebilir.
Bu ara tırmada iki yöntem de uygulanmı tır. Öncelikle konuyla ilgili
yapılmı çalı malar taranmı , çalı ma sırasında kar ıla ılacak sorunların neler
olabilecei dü ünülmü , çok sistematik olmasa da bazı sorular hazırlanarak, o
soruların hedef ve niyetlerine göre okumalar yapılmı tır. Soruların sistematik
biçimde, kapalı uçlu hazırlanmamasının sebebi, gerçekte neyle kar ıla ılacaının
tahmin edilememesi, her tür sürprize hazırlıklı olunmasının ara tırmayı daha verimli
kılacaı dü ünülmü tür. Bu yüzden sorular, konu ulan kadının durumuna, anlatmak
istedii eye, o hikayedeki ayrıntıların götürdüü yere göre ekil almı tır.

75

Demografik yapı, iddet görme sıklıı, iddete tanık kiilerin tavrı, iddet uygulama
sırasında kullanılan aletlerin ne olduu, kadının ilk iddet uygulamasından sonra ne
düündüü, kimlerden yardım istedii, bavurduu kurumların ve kiilerin kendisine
nasıl davrandıı, sıınma evinden nasıl haberdar olduu gibi önemli ayrıntıları
mümkün olduunca görüme sırasında sorulmaya çalıılmıtır.
Aratırma, Küçükçekmece Belediyesi Kadın Sıınma Evi’nde Ekim-2003 ile
Mart-2004 tarihleri arasında gerçekletirilmitir. Tüm görümeler, Kadın Sıınma
Evi’ne ait bir odada, sıınma evinde görevli bir kiinin katılımıyla, iddet görmü
kadınlarla yüzyüze gerçekletirilmitir. Görümeden önce, sıınma evi görevlisinden
görüülecek kadın ile ilgili önceden bilgi alınmı, hassasiyet gösterilecek noktalar
önceden tespit edilmitir. Sonrasında görüülecek her kadına çalımanın amaçları ve
nasıl gerçekleecei en ince detayına kadar anlatılarak bilimsel etik gerei effaf
olunmaya çalıılmıtır. Bu açıklamalardan tatmin olmayan, kendisini böyle bir
görüme için henüz hazır hissetmeyen madur kadınlarla görüme yapılmamıtır.
Görümeye balamadan evvel, eer ses kayıt cihazı kullanılacaksa, görüme
yapılacak kiiden izin alınmıtır. Görüülen kiilerle hiçbir biçimde duygusal bir ba
oluturulmamaya, saygı dolu ve samimi bir biçimde yaklaılmaya çalıılmıtır.
Görümeler sabah 10.00 - 12.00 saatlari arasında ya da ölen 12.00 – 14.00
saatleri arasında gerçekletirilmitir. Altı aylık bir süre içerisinde 40 kadınla
görüme gerçekletirilmitir.
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IV. B UL GUL AR

3.1. iddet Yaayanları Tanıtıcı Bul gular

Görüülen iddet görmü kadınların, ya, eitim, medeni durum, evlilik
biçimi, çocuk sayısı, çalıtıkları iler ve memleketleri ile ilgili bilgiler görüme
sırasında alınmı ve tüm bu özellikler anlatılan hikâyelerin dorultusunda, iddetin
dou ve yaanı biçimini anlamak için kullanılmıtır.

1.1. Ya
Görüülen kadınların ya durumları incelendiinde en kalabalık grupların
18-23 ya aralıında (%27,5) ya da 42-47 ya aralıında (%25) olduu görülmütür
(Tablo 1). Bu veriler, iddete urayan kadınların, iddet ortamından uzaklamak için
ya genç olmanın verdii cesarete ya da yala birlikte gelen olgunlua ihtiyacı
olduunu göstermektedir. Otuzlu yalarında bulunan kadınların, çocuklarının ya
durumu ile ilgili endieleri yüzünden evden uzaklaamadıkları görülmütür. Yirmili
yalarında ve evliliklerinin ilk yıllarında bulunan kadınların, yeni bir yaam kurmak
için henüz geç kalmadıkları fikri, onların sıınma evine bavurmasında cesaret
göstermelerine neden olmaktadır. 40 ya ve üstü grup ise, çocukları varsa büyütmü,
toplum içerisinde oldukça önemli deneyimler edinmi ve ekonomik açıdan bir nebze
rahatlamı olduu ya da artık kaybedebilecei bir eyi kalmadıı inancıyla evden
uzaklamayı göze alabildikleri görülmütür. Ayrıca, bu 40 ya ve üstü grubun
büyümü olan çocukları da annelerini korumak için sıınma evine yerleme
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konusunda yardımcı olabilmektedirler. 40 ya ve üstü grup denilince 50 ile sınırlı
olduunu ayrıca belirtmekte fayda vardır. Bu da kanaatime göre, kadınların
yalandıkça kendi durumlarını kabullenme süreçleri ile ilgili bir gerçektir.
Tablo 1: Görüme yapılan iddet görmü kadınların ya daılımı.
Ya

Sayı

Yüzde

18-23

11

27,5

24-29

6

15,0

30-35

5

12,5

36-41

7

17,5

42-47

10

25,0

48-53

1

2,5

54-59

-

-

60-....

-

-

Toplam

40

100,0

1.2. Örenim Durumu
Son yıllarda “haydi kızlar okula” gibi kampanyalarla kız örencilerin
örenim hayatından faydalanması için her ne kadar çok yönlü çalımalar yapılmakta
ve geçmie göre önemli oranda bu baarılmı olsa da, cinsiyetler arasında örenim
görmü kadın oranının oldukça düük olduu bilinmektedir. Bu sorunun da
tamamen kültürel artlanmılıklar ve kentleme oranının salıklı ve istenilen düzeyde
olmaması gerçei ile ilikili olduu bir gerçektir.
Çalıma sırasında okuma-yazma bilmeyen kadınla karılaılmamı olması,
kadınların sıınma evine bavurma becerileri ile ilikili bir durumdur. Çünkü kent
hayatında okuma-yazma bilen bir kadının doal olarak kendine güveni ve farklı
kesimlerle iliki gelitirme becerisi yüksek olmaktadır. Ama görüülen kadınlar

78

arasında sadece bir kiinin üniversitede örenim hakkını kazanmı olduu ve
görüülenler arasında üniversite mezunu bulunmadıı tespit edilmitir. Bu durum,
üniversite mezunu kadınların iddet görmedii anlamına gelmemektedir. Bugüne
kadar yapılmı birçok çalımada, üniversite mezunu kadınların da iddet gördüü
yönünde tespitler bulunmaktadır. Ancak bu kadınlar, kendi sosyal statülerinin zarar
görmemesi için yaadıkları sorunu gizleme eilimindedirler. Bu yüzden sorunlarını
kendi olanaklarıyla çözme yolunu seçmektedirler. Sıınma evi idarecilerinden çok
sık olmasa da üniversite mezunu ya da örencisi kadınların da sıınma evine
bavurdukları örenilmitir. Görüülen 40 kadın arasında tek üniversite örencisi
olan kadının da, sıınma evinin olanaklarıyla sınava hazırlanmı ve daha yeni
örenim hayatına balamı olduu görülmütür. Üniversiteli olan bu kadının baarısı
da sıınma evinde büyük bir sevinç yaratmı, bu baarı adeta sıınma evinin baarısı
olarak kabul edilmitir.
Örenim durumu ile mesleki durum arasındaki iliki, beklenildii gibi
birbirini destekleyecek bir yapı sergilememektedir. Lise mezunu olan kadınların
mesleki formasyona sahip olamadıı, ilkokul mezunu kadınların ise fabrika ve atölye
içilikleri gibi çalıma deneyimlerine sahip oldukları görülmütür. Yani incelenen
grup içinde örenim durumu, kadınların i hayatına atılmalarında bir kolaylık
salamamıtır.
Konuulan kadınların çounluunun (%62,5) ya ilkokul mezunu ya da
ilkokul terk olduu tespit edilmitir. Ortaokul ve lise mezunu daha azdır (%37,5)
(Tablo 2). Görüme sırasında, kadınlara özellikle örenim hayatlarına devam edip
etmemek konusunda bir fikirleri olup olmadıı sorulmutur. Yaı genç olanlar
örenim hayatlarının devamı konusunda istekliyken, çocuk sahibi olanlar ile
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ekonomik açıdan yetersizlikler ya ayanlar örenimlerine devam etmek konusunda
isteksizdiler.
Neden örenim hayatına devam edemedikleri sorulduunda ise, daha çok
ekonomik nedenler öne sürülmü tür. Bir ba ka neden olarak da, ailelerin engel
olmasıyla küçük ya ta evlendirilmeleri gösterilmi tir. Cevaplar arasında a ırtıcı
olan, bir görü mecinin ortaokul mezunu olduu için köyde barınamadıını
söylemesidir. “Ben ilçede yatılı okudum ortaokulu. Köye döndüümde babam beni
liseye göndermek istemedi. Ama ben köy yerinde ne yapacaım? Konu tuumuz dil
bile farklı. Ben okulda alı mı ım erkek arkada larımla konu maya, köyde ise yasak.
Bakkaldan ampuan aldıım içim benimle dalga geçiyorlar. Unutmu um birçok
adeti. Babam bir ey söylüyor, cevap veriyorum, geliyor tokat. Neymi , baba izin
vermedikçe konu ulmazmı . Dayanamadım köyde ya amaya.” Köyde ya adıı bu
yalnızlık ve kent hayatına özlem, Bayan Z’yi aslında çok da istemedii bir ili kinin
içine itmi tir. Bayan Z ve dier madurların anlatımları, eitimin kendi ba ına
sorunu çözmek konusunda yetersiz kaldıı yönündedir. Eitimi destekleyecek dier
unsurlar, yani sosyo-ekonomik unsurlar olmaksızın iddetin önlenmesi ve kadının
hak ettii statüye ula ması mümkün olmayacaktır kanaatindeyim.

Tablo 2: Görü me yapılan iddet görmü kadınların örenim durumu.
Örenim Durumu

Sayı

Yüzde

Okur-Yazar Deil

-

-

Okur-Yazar

11

27,5

lkokul

14

35,0

Ortaokul

9

22,5

Lise

6

15,0

Toplam

40

100,0
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1.3.Evlilik Biçimleri
Evlilik ve biçimleri bir toplumu ya da kültürü anlamanın önemli bir alanıdır.
Kadınların ve erkeklerin evlilie atfettii deer ve bakı açıları ile toplumun o
evlilikten beklentileri çakıabiliyorsa, orada evlilik kurumunun daha az sorunla
karılatıı söylenebilir. Günümüz modernleme süreçleri evlilik biçimlerini
çakımalardan çok çatımalar ekline dönütürmütür. Aile yapısının kentleme ile
birlikte çekirdek aile yapısına doru dönümesi ve köyden kentlere göçün artması
ciddi bunalımlara neden olmaktadır. Göç ve kentlemenin dayattıı bu deiim
sürecinden gelime çabası içinde olan ülkelerin tümü payını almaktadır. Bu
deiimin sancısız olamayacaı da ortadadır. Ancak bu sancıyı en az ölçüde
hissettirebilmek için de ilgili kurumların çeitli önlemler alabilmesi gerekmektedir.
Kadın, özellikle kırsal bölgelerde hâlâ insani bir varlıktan daha çok alınıp
satılabilen ekonomik bir deer olarak görülmektedir. Kadının ekonomik bir deer
olarak görülmesi, kadını bir mal düzeyine indirmekte, dayak da bir evcilletirme
aracı olarak kullanılabilmektedir. Kadının bu statüsünün farklı biçimleri, kent
yaamının farklı noktalarında da devam etmektedir. Görüülen kadınların bir kısmı
bu türden evlilikler yapmılardır ve bu koullar altında evlilik yapanların da önemli
bir kısmı (%27,5) imam nikahlıydılar (Tablo 3).
Evlilikle ilgili bir baka ayrıntı da, görüülen kadınlar arasında kaçarak
evlenme eklinin %30 gibi bir orana sahip olmasıdır (Tablo 4). Bu kaçma olayı,
gönüllü de olabilecei gibi, gönülsüz de olabilmektedir.
Görüülen kadınlar arasında akraba evlilii yapmı olanlar da bulunmaktadır.
Bu tarz evliliklerin birçou da tarlanın ya da malın bölünmemesi gibi ekonomik
gerekçelerle yapılmıtır. Akraba evliliinin bir baka boyutu olarak, kapalı
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toplumlarda, gençlerin daha çok akrabalarıyla vakit geçirmesinin bu türden
evliliklerin olu masında bir etken olduu tespit edilmi tir.
Görü meler sırasında, iddetin evliliin ilk aylarından itibaren ba ladıı
anla ılmı tır. Zaman geçtikçe iddetin sıklıı ve younluunun arttıı tespit
edilmi tir.
Tablo 3: Görü me yapılan iddet görmü kadınların evlilik biçimleri.
Medeni Hâl

Sayı

Yüzde

Bekâr

5

12,5

Resmi Nikah

17

42,5

mam Nikahı

11

27,5

Bo anmı

7

17,5

Dul

-

-

Toplam

40

100,0

Tablo 4: Görü me yapılan iddet görmü kadınların evlenme usulleri.
Evlenme ekli

Sayı

Yüzde

Kaçarak

12

30,0

Görücü Usulü

10

25,0

Anla arakı

9

22,5

Zorla

4

10,0

Bekar

5

12,5

Toplam

40

100,0

1.4.Çocuklu Olup Olmam ak
Çalı manın bir dier önemli dei keni de çocuk sahibi olup olmamaktır.
Çocuk sahibi olmanın iddete etkisi ya da kadının iddetle mücadelesinde önemli bir
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yere sahip olduu bu aratırmanın bulguları arasında yer almaktadır. Görüülen
kadınların %35’nin çocuksuz olması, çocuk sahibi olmanın iddete tahammülün
önemli bir nedeni olduunu göstermektedir (Tablo 5).
Görüülen kadınların büyük kısmı, kendilerine “bunca yıl iddete nasıl
dayandın” diye sorulduun da, “çocuklarım” için cevabını vermektedirler. iddet
uygulayan erkekler, elerinin bu zaafını bildikleri için, çocukları çou zaman bir koz
olarak kullanabilmektedirler. Çocukların ev içi mücadelede kullanımı, elbette tek
taraflı olmamaktadır. Kadınlar da zaman zaman çocukları erkee karı bir sigorta,
baskı aracı ve iktidar mücadelesinin bir alanı hâline getirebilmektedirler.
Çocukların erkek ve kadın arasında kaldıı bu iddet ortamında, anne ya da
babayı tercih etmesinin yala, cinsiyetle, eitim durumuyla, kadın ve erkein
ekonomik durumuyla ilikisi olduu tespit edilmitir. Ancak görüülen kadınlardan
sadece iki tanesinin çocuu, baba tarafını tercih etmi ve annesine karı babasının
duygularını paylatıı görülmütür. Dier çocuklu kadınların çocukları, annelerinin
yanında tavır almı, bir kısmı okul durumu ya da ekonomik nedenlerden ötürü
istemese de baba yanında kalmaya devam etmitir. Çocuklar üzerindeki en büyük
etkiye annelerin sahip olduu görülmütür. Babanın sürekli dıarıda olması, annenin
çocuklarla daha çok vakit geçirmesi bu etkiyi yaratmaktadır. Dier istisnai durumlar
ise, babanın tek erkek çocua sahip olması ve bu nedenden ötürü çocua aırı
dükünlüü, çocuu anneden kopartabilmekte, hatta çatıma sırasında çocuun
babasını tarafında yer alabilmesini salayabilmektedir.
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Tablo 5: Görü me yapılan iddet görmü kadınların çocuk sayısı.
Çocuk Sayısı

Sayı

Yüzde

3’ten fazla

3

7,5

3

6

15,0

2

7

17,5

1

10

25,0

0

14

35,0

Toplam

40

100,0

1.5.  ve Meslek
Kadınların çalı ma hayatına dorudan atılmaları, ancak sanayile me süreciyle
mümkün olabilmektedir. Türkiye sanayile tikçe ve dolayısıyla kentle tikçe, kültürel
yapı da dei ime uramakta ve kadınların çalı ma hayatındaki konumu da
iyile mektedir. Görü ülen kadınların büyük kısmı ev hanımıydı (%57,5). Anlatılan
hikayelerden, kentlerde ya ayanlarının ya amlarının çe itli dönemlerinde fabrika ya
da konfeksiyon atölyelerinde çalı tıı örenilmi tir. Ancak bu çalı ma hayatı çok
düzenli gerçekle memi tir. Ya evlenmeden önce çalı ıp evlendikten sonra i i
bırakmı lar, ya da evlendikten sonra kocalarıyla birlikte market, dükkan ya da tarlada
çalı ma olanaı bulmu lardır. Çocuk dourma ya da doduktan sonra çocua bakma
nedeniyle i lerini terk etmi lerdir (Tablo 6).
Konu ulanlar arasında sıınma evinde kalmayan ve yapılan bu çalı ma
nedeniyle irtibata geçip söyle i yapanların ise sadece tekrar evlenmemi ya da e ine
dönmemi olanları bir i te çalı maktadır. Bu i ler ise, temizlikçilik, konfeksiyon,
tezgahtarlık, sekreterlik gibi meslek ve i kollarından olu maktadır.  bulmaları
çounlukla sıınma evinin bulduu olanaklarla sınırlı olduu görülmü tür.
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Tablo 6: Görü me yapılan iddet görmü kadınların çalı ma durumu.
Çalı ma Durumu

Sayı

Yüzde

Çalı ıyor

7

17,5

Meslek Sahibi, Çalı mıyor

10

25,0

Ev Hanımı

23

57,5

Toplam

40

100,0

2. Kadına Yönelik A ile çi

iddet v e Özellikleri

Kadına yönelik iddetin sadece bir boyutunu olu turan aile içi iddetin, en
çok e ler tarafından gerçekle tirildii bilinmektedir. Bu çalı mada da görü ülen
kadınların tümü, koca dayaı ya da baskısı nedeniyle sıınma evine gelmi tir. Ancak
hikâyeleri dinlendiinde, özellikle geni aile yapılarında, ailenin dier üyelerinin
iddetin olu masında ya engel ya da destek unsurları olarak roller almı oldukları
görülmü tür. Anlatılan hikâyelerin sadece üç madura ait olanında, ailenin dier
üyelerinin de kadına yönelik fiziksel iddete katıldıı, dierlerinde görülmedii tespit
edilmi tir. Ancak duygusal ya da ekonomik iddet, geni ailelere ait üyelerin çok sık
olarak ba vurduu bir yöntemdir ve kadınlar bu açıdan madur edilebilmektedirler.

2.1. Evlilik Öncesi

iddet

Kadınlarla görü me sırasında iddete dair iki noktadan yakla ılmaya
çalı ılmı tır. Birinci nokta, evlilikten önce iddet; ikinci nokta ise evlendikten sonra
iddettir. Kadınların çounun (25 ki i), iddeti sadece fiziksel açıdan ve ciddi
düzeyde bir sakatlanma ya da yaralanma olarak algıladıkları görülmü tür.
“Evlenmeden önce anne babanızdan ya da ailedeki herhangi bir üyeden hiç iddete
maruz kaldıınız oldu mu” sorusuna çounlukla “hayır, hiç baba ocaında dayak
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yemedim” diyerek yanıt vermilerdir. Biraz ısrarcı olarak, “anne babanızdan hiç
tokat bile mi yemediniz mi, ya da azarlanmak gibi bir davranı hiç görmediniz mi”
diye sorulduunda ise, “herhalde canım, o kadar olacak” gibi sözle karılaılmıtır.
Görüülenler arasında bir tokatı ayrılma nedeni olarak gösteren örnekler de
bulunmaktadır (8 kii). Hiç fiziksel iddet görmemi kadınlar içinse iddet,
çocuuyla birlikte kapı önüne bırakılmak biçiminde gerçeklemitir (3 kii).
Konuulan kadınların arasında evlilikten önce iddet gördüünü söyleyenlerin
oranı %42.5’tur (Tablo 7). Evlilikten önce uygulanan iddetin, çocuu terbiye
etmenin bir aracı olarak uygulandıı tespit edilmitir. Ev ilerinin düzenli olarak
yapılmaması ya da aile içindeki hiyerarik yapı ile uyumsuzluk sergilenmesinden
dolayı bir cezalandırma biçimi olarak uygulanmaktadır. Birkaç örnek dıında,
anlatılanlara göre evlilik öncesi iddetin sistematik olmadıı görülmütür. O birkaç
farklı örnekten Bayan A. evden sık sık kaçtıı için ailesinin kendisini kömürlükte bir
odaya zincirlediinden ve sürekli olarak o kömürlükte dayak yediinden
bahsetmitir. Neden evden kaçtıı sorulduunda ise, evde çok sıkıldıından,
kendisine kötü davranıldıından bahsetmitir. Ailesi, Bayan A.’yı evlendirmeyi bir
çözüm olarak düünmü, ancak Bayan A, evliliinin daha ilk gününden benzer
nedenlerden ötürü iddet görmeye devam etmitir. Her iddet olayından sonra da
evden kaçmaya ve her kaçıtan sonra kendisine uygulanan iddet de artmaya devam
etmitir. Bu kaçmalarının sonunda jandarmanın da devreye girmesiyle sıınma evine
yerletirilmitir.
Evlilik öncesi görülen iddete bir baka örnek ise, Bayan Z’nin anlatımlarıdır.
Bayan Z, Güneydou’nun köylerinden birisinde dünyaya gelmitir. Ailesi oldukça
yoksul, babası iki evlilik yaptıı için çocuk sayısı fazla ve babasının iddet
uygulaması, evin düzenini salamak için sanki ba kouldur. O yıllarda babasının

86

kendisini dövmesini Bayan Z rasyonalize etmi, “babam beni çok severdi. Ne yapsın
adam, iki karı, onlarca çocuk, i güç, patlatıyordu bir tane”. Bayan Z, o yalarda
gördüü iddetten ikayetçi deildir. Bayan Z, ilkokulda sınıfının parlak
örencilerinden birisidir ve öretmeni tarafından destek görmektedir. Bu destek
sayesinde yatılı olarak ortaokul örenimine balamıtır. Ortaokul bittikten sonra aile
tekrar köye getirmitir kendisini. Güdülecek davar, yapılacak iler vardır. Baba
okutmak istemez kızını. Ama Bayan Z’nin aklı ehir hayatında kalmıtır. Erkek
arkadalarıyla rahatça sohbet edebildii, kendi parasını kendisinin kazanıp kendisinin
harcadıı, daha rahat, bir hayat özlemi içindedir. Bir gün babasından para ister
Bayan Z. Babası “ne yapacaksın parayı” der. “ampuan alacaım” der Bayan Z.
“Ne ampuanı kız” diye baırmaya balar babası. Ardından iddet görür. Bu
örnekten yola çıkarak, Bayan Z’nin okuması köy hayatına uyum salamasını
güçletirdii sonucu çıkartılabilir.
Evlilik öncesi kadınların iddet görmesi, yaygın biçimiyle namus kavramı
üzerinden de ekillenmektedir. Öncelikle baba, ardından anne, babanın olmadıı
yerde aabey ve evin dier üyeleri evlenmemi kızın namusunu korumak için
kendilerini vazifeli görmekte, kızın durumundan çok toplumun onlara laf
söylemesinin önünü kesmek ve ailenin toplum içindeki konumunu korumak için,
gerektiin de namus uruna cinayet ileyebilmektedirler.
Aile tarafından uygulanan bu baskı ve uygulamalar, kadın evlendikten sonra
da sürebilmektedir. Özellikle feodal ilikilerin, yani airet türü uygulamaların
olduu bölgelerde, kadına yönelik namus bekçilii daha sık görülmektedir. Bu tür
bir iddet giriimi örneine sıınma evinde uzunca bir süredir kalan ve o sene
içerisinde üniversite sınavını kazanmı 19 yaındaki Bayan S’nin hikayesi
gösterilebilir.

87

Bayan S, ailesinin evlenmesine kar ı çıktıı bir adama kaçar. Ailesi, önce her
ikisini de öldürebilmek için uzun süre arar ama Bayan S ve kocası akrabalarında
saklandıkları için bulunamazlar. Bayan S’nin ailesi, bulamayacaklarını anlayınca
ancak daha sonra anla ılacak gizli bir plan ortaya koyarlar. Erkein ailesine onları
affettiklerini, çocuklarının kızı alıp kendilerine gelmesini, onlara kendi yanlarında bir
ev ve çocua güzel bir i vereceklerini duyururlar. Önce herkes bu ani dei imi
üpheyle kar ılasa da, kaçmaktan ve her an öldürülme korkusuyla ya amaktan yılmı
bu iki genç insan, kendi ayaklarıyla kızın ailesinin yanına el öpmeye giderler. lk
gittikleri gün çok iyi kar ılanırlar. Hatta bu kar ılanma o kadar iyidir ki, Bayan S
üpheye dü er.
Aile, Bayan S’yi ve sevgilisini öldürmek için önce yemeklerine zehir katmayı
dü ünürler ve bunun için kızın annesini görevlendirirler. Ancak kızın annesi bu
eylemi gerçekle tirmek konusunda direnir. Zehir karı tırdıı sürahideki ayranı ikram
edemez, ama aile reisinin gazabından da korktuu için sürahiyi masaya getirirken
elinden dü ürür ve kırar. Bayan S, kendilerine yönelik davranı lardan iyice üpheye
dü erek kocasına durumu açıklar ve hemen evi terk etmeleri gerektiini söyler.
Sabaha kar ı gizlice evden çıkıp ehre kaçarlar. Oradan erkein ailesinin bulunduu
kente gitmek için bir otobüse binerler. Ancak kızın ailesi, kızın tekrar kaçtıını
örenince pe lerine dü er. Onların da ilk aklına gelen kızın kocasının memleketine
gidiyor olduu fikridir ve arabalara binip kızın bindii otobüs durdurulur. Kız ve
kocası otobüsten indirildikten sonra infaz etmek için kendi evlerine götürürler. Evde
her ikisi de pompalı tüfekle vurulur. Bayan S’nin kocası olay yerinde ölür. Bayan S
de öldü diye bırakılır. Hastaneye kaldırılan kadının ya adıı anla ılınca youn
bakıma alınır. Bu arada polis Bayan S’nin babası ve karde ini gözaltına alır. Tüm
aile kızın ölmesine beklerken, bir böbreini kaybetmi olsa da kız ya amak
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konusunda ısrar eder ve youn bakımdan çıkar. Bunu örenen aile kızın tekrar
vurulması için kızın amcasını görevlendirir. Hastaneye gelen kızın amcası kızı
öldürmek için hastaneden kaçırır. Ancak o yılların anlıurfa Emniyet Müdürü,
durumuyla özel olarak ilgilendii kızın hastaneden çıkarıldıını örenince tüm
birimleri alarma geçirerek kızın amcası ve kız yolda yakalatır. Bir film gibi gelien
olaylar genç kadının, emniyet müdürünün de yardımıyla izini kaybettirmek üzere
Küçükçekmece Kadın Sıınma Evi’ne gelmesiyle son bulur. Bu genç kadın, liseyi
dıarıdan bitirip, sıınma evinin olanaklarıyla dershaneye giderek üniversiteye
girmeyi baarmıtır. Sadece bu örnek bile, namus cinayeti olgusunun hangi
noktalara geldiini ve sıınma evlerinin Türkiye için ne kadar gerekli olduunun
ispatıdır.

Tablo 7: Görüme yapılan iddet görmü kadınların evlilik öncesi iddet görüp görmedikleri.
Evlilik Öncesi iddet
Görüp Görmedikleri

Sayı

Yüzde

Evet

17

42,5

Hayır

23

57,5

Toplam

40

100,0

2.2. Evlilik Sonrası iddet
Evlilik sonrası iddet, erkein ve kadının kültürel yapı içerisinde
benimsedikleri erkeklik ve kadınlık rolleri ile, evlilikten beklentileri ve karılatıkları
sorunları çözme yetenekleriyle ilikili olduu çok açık bir durumdur. Ekonomik
sorunlar, hastalık, yetersizlik, çevrenin baskısı gibi nedenlerle çiftlerin yaadıı ya da
yaatıldıı gerilimler de yaanan iddet olaylarının bir baka boyutunu
oluturmaktadır. Bu çalıma, bugüne kadar yapılmı birçok çalımanın öne sürdüü
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gibi, eitim ve ekonomik geli mi lik düzeyinin kadına yönelik iddetin temel
dinamikleri olduu savına kar ı çıkmaktadır. Birçok ülkeden eitim ve ekonomik
açıdan iyi durumda olan Kanada, sviçre, Avusturya gibi ülkelerin aile içi iddete
dair rakamlarının yüksek olması, iddetin eitim ve ekonomik geli mi likten çok,
kültürel açıdan ele alınması gerektiini göstermektedir. Elbette eitim ve ekonomik
faktörler kadına yönelik iddeti belirleyici faktörlerdir ama iddetin ortaya çıkı ı
sadece bu faktörlere indirgenmemelidir. O toplumun ya adıı kültürel bunalım ve
dei imler, kültürel yapının toplumun ihtiyaçlarına yanıt verecek düzeyde dei ime
ayak uyduramaması, kadınlık ve erkeklik rollerinin yeterli ileti im ve modellerle
bireylerin özellik ve yeteneklerine göre çe itlenmesine izin verilmemesi, bu sorunun
temel belirleyicileri olarak gözükmektedir.
Görü me yapılan kadınların önemli bir oranı, %30’u evliliklerinin ilk altı
aylık diliminde iddet gördüklerini anlatmı lardır (Tablo 8). Kadınların %45’i ise, 13 yıl içerisinde iddetle kar ıla tıklarını söyleyerek, iddetin evliliin ilk
dönemlerinde ba ladıına, 3 yıldan sonra kadınların iddet görme ihtimalinin daha
öznel durumlar kar ılıında ortaya çıktıını göstermi tir.

Tablo 8: Görü me yapılan iddet görmü kadınların evlendikten ne kadar zaman sonra iddet
gördükleri.

Süre

Sayı

Yüzde

1-6 ay

12

30,0

1-3 yıl

18

45,0

3-5 yıl

7

17,5

5-7 yıl

3

7,5

Toplam

40

100,0
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2.3. Evlilikte iddetin Balangıcı ve Nedenleri
Kadınlarla görüme sırasında özellikle iddetin evliliin hangi ayı ya da
yılında baladıı sorulmutur. Bu konuda kadınlar çok net yanıtlar verememilerdir.
Özellikle uzun zaman evli kalanlar, anımsamak konusunda güçlük yaamılardır.
Anımsamayı kolaylatırmak için “genel anlamda iddet”ten vazgeçilerek sadece
“fiziksel” iddetin ne zaman baladıı sorulmutur. Bu soru, büyük bir çounluu ilk
büyük kavgalarını anlatmaya yöneltmitir. Yanıtı aranılan, kötü söz, kötü bakıın
ardından elin havaya kalkması, yani fiziksel iddetin ilk balama noktasıdır.
Anlatılan ifadelerden yola çıkarak, büyük oranda evliliin ilk aylarında fiziksel
iddet giriimlerinin baladıı anlaılmıtır. Hatta bazı kadınlar nianlıyken de tokat
ve benzeri saldırılara maruz kaldıklarını söylemilerdir.
Evlilikte iddetin ilk olarak görülmesi, kadın ve erkein yaayacaı
mutsuzluklar ve iletiimsizliklerle ilgili olduu saptanmıtır. Erkek de, kadın da
gerçekletirdikleri evlilikten honutsuzluk duyabilir, o evlilii istemeyerek yapmı
olabilir, evlendikten sonra beklentilerini bulamamı olabilir ve tüm bu nedenlerden
ötürü eini suçlayıcı bir tavır takınabilmektedirler. Bu suçlayıcı tavır, erkekten de
kadından da gelebilmektedir.
iddetin görülmesi için illa zorla evlendirilmi olmak gerekmemektedir.
Severek evlendiini söyleyen kadınların da evliliklerinde iddet gördüü tespit
edilmitir. Yapılan görümelerde severek ya da deil evlilikle ilgili beklentilerin
(cinsel, maddi, manevi, duygusal, sosyal statü) elde edilememesi, hem erkekte, hem
de kadında büyük bir gerileme yol açmaktadır. Çevresel etmenler olan aile,
akrabalık ilikileri, dedikodu gibi faktörlerin de bu gerilimi arttırdıı, erkeklik rolünü
abartmı ve iletiim umudunu yitirmi erkein bu artlar altında kadına yönelik
iddet uygulamasının kaçınılmaz bir sonuç olduu saptanmıtır . Fiziksel iddet
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içerisinde duygusal ve sözel iddetin sahip olduu yerin, ilk zamanlarda daha çok
olduu görülmü tür. Zamanla duygusal ve sözel iddetin yerini daha çok fiziksel
iddetin almaya ba ladıı tespit edilmi tir. Zaman geçtikçe ve dayak atma sıklıı
çoaldıkça, fiziksel iddet öncesi ya anan gerilimin süresi de kısalmaktadır.
lk fiziksel iddete ba lamadan evvel ya anan gerilime örnek olarak Bayan
T’nin ya adıkları bizim için önemli. “Evliliimizin ilk ayları rahatça her eyimizi
konu abiliyorduk. Sonra sonra eve geç gelmeye ba ladı. Neden geç geldiini
sorduum da ilk zamanlar ters cevaplar veriyordu. Daha sonra hiç cevap vermemeye
ba ladı. Sabaha kar ı geldii zaman bile, onu beklediimi görmü olmasına ramen
benimle hiç konu madan soyunup yataa giriyor ve uyuyordu. Yine böyle olduu
bir gün, ben de tepki olarak ona kahvaltı hazırlamadım. Bana kahvaltıyı sordu. Ben
de onun bana yaptıı gibi cevap vermedim. Hiçbir ey yapmadı. Sadece ‘bunu senle
sonra konu acaım’ dedi ve gitti. Gece yine çok geç saatte, bu sefer zilzurna sarho
eve geldi. Ben uyuyormu gibi yapıp yorganı ba ıma çektim. Durmadan
küfrediyordu. Küfrede küfrede uyuyup kaldı. Artık hiçbir ey konu amıyorduk.
Eer o odaya giriyorsa ben bir ey bahane edip mutfaa kaçıyordum. Bir gün
arkada ıma oturmaya gitmi , ne de olsa eve geç gelecek diye yemek de
hazırlamamı tım. Eve döndüüm zaman beni bekliyordu. lk dayaımı o gün
yedim.”
lk fiziksel iddet olayından sonra, kadınların büyük çounluu kocalarının
derin bir suçluluk hissi ya ayarak, hatta kendi kendilerine “e ek herifim ben,
hayvanım ben” gibi sözler sarf ettiklerini ve dayak attıkları ki inin yüzüne
bakmaktan utanarak evden dı arı çıktıklarını söylemi lerdir. Her dayaktan sonra
e lerinin davranı larının bu olup olmadıını sorulduunda ise, bu durumun iddetin
ba langıç dönemlerinde ya andıını söylemi lerdir.
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lk fiziksel iddet eyleminden sonra, kadınların ne yaptıı, ne hissettii
sorulduunda ise, erkeklere göre çok farklı bir tabloyla kar ıla ılmı tır. Kadınların
yine birçou, ilk fiziksel iddete uradıklarında gerçekten büyük bir ok
ya adıklarını, ya adıkları iddetin gerçekliine inanamadıklarını anlatmı lardır. Bu
durumun onların ba ına gelebileceini birçou daha hiç dü ünmemi olduklarını
söylemi tir. Bu yüzden kadınların çou ilk ba ta bu iddet olayını kabullenmek
istememi , e lerinin sonradan özür dileyen ve gönül almaya yönelik davranı larının
ikna edici yanına kendilerini inandırmak istemi lerdir. Gerçekten de erkeklerin
büyük kısmı, ilk iddet olaylarının ardından e lerine hediye alarak, onlara güzel
sözler söyleyerek kendilerini affettirmeye çalı mı tır. Bu affettirme çabaları elbette
ilerleyen süreçle birlikte azalacak, zaten kadınlar için inandırıcı da olmayacaktır.
Kadınlar ilk zamanlar aslında kocalarının iyi olduunu, kaynanası ya da
ba kalarının onu kendilerine kar ı dolduru a getirdiini dü ünmektedirler. Aslında
bu dü ünü lerinde çok da haksız deiller. Çünkü dedikodu kültürü toplumda en ilkel
ama oldukça i levsel bir haberle me biçimidir ve birçok insan için bu ciddi bir
alı kanlık ve ya am biçimidir. Dedikodunun özellikle geni ailelerde, kadınlar arası
iktidar mücadelelerinde, iddetin ortaya çıkmasında etkili olduu bilinmektedir.
Özellikle eltiler arasında ya anan rekabetin, geni ailelerde iddetin olu masında
etkili olduu tespit edilmi tir. Ayrıca geri planda eve hükmeden bir kaynana modeli
olabilir ki, o da eer gelinini hakimiyeti altına alamadıysa olunun üzerindeki
etkisini kullanarak iddet olayının önünü açabilmektedir. Görü ülen kadınların
birçoundan bu tür ikayetler alınmı ve anlattıkları hikayelerde ev içi iktidar
mücadelelerinde ya adıkları çaresizliin onları aır depresyonlara soktuu
örenilmi tir.
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Evlenmeden evvel, hem evlenenler hem de evlenenlerin yakınları o evlilie
dair bazı beklentiler içindedir. Bu beklentiler ekonomik, toplum içinde statü atlama,
cinsellik, çocuk sahibi olma gibi her insana ve toplulua göre farklılıklar
gösterebilmektedir. Bazen bu beklentilerin çou bir arada bulunabilmektedir.
Evliliin daha ilk aylarında, hatta gerdek gecesi bile iddetin balama nedenlerinden
birisi de cinsellikle ilgilidir. Görüme yapılan kadınlarla bu konu çok ayrıntılı bir
biçimde konuulamamıtır. Konuulanlar arasında, cinsel isteksizlik ile halk
arasında “ters iliki” olarak tarif edilen ve erkek tarafından talep edilen ve zorlanan
“anal” ilikinin ciddi kavga sebeplerinden birisi olduu anlaılmıtır. Erkein
yaadıı iktidarsızlık gibi cinsel rahatsızlıkların, erkei gerilim içine soktuu ve bu
yüzden aırı kıskançlık ve alınganlık davranıları gösterebildii, aaılanacaını
düünerek sorununu herkese açamadıı için rahatsızlıına çözüm de bulamadıı ve
iddete bavurabildii yönünde bilgiler edinilmitir. Aynı durum kadın için de
geçerlidir. Cinsellii bastırılmı, çeitli söylentilerle korkutulmu kadınların,
elerinin de duyarsızlıı ile frijid denilen cinsel soukluk hastalıına yakalanma
ihtimali bulunmaktadır. Bu durum, kadının cinsel birleme sırasında canının
yanmasına, mümkün olduunca birlemeden kaçınmasına neden olmaktadır ki, bu da
erkein kendine güvenini sarsabilir ya da cinsellie dair beklentilerini
karılayamadıı için sert tepkilerine neden olabilmektedir.
Madde baımlılıının da iddetin olumasında önemli bir neden olduu
saptanmıtır. Görüülen kadınların anlatımına göre, alkol ve madde baımlılıı ya
tamamen iddetin ana nedeni ya da baka eylerle birlikte yardımcı bir unsuru
olmaktadır. Yani alkolik ya da madde baımlısı olduktan sonra iddete bavuranlar
olduu gibi, iddete uygulamaya baladıktan bir süre sonra alkol de almaya
balayarak iddetin younluunu arttıranlar da bulunmaktadır.
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iddet uygulamanın bir baka nedeni de erkein geçirdii bir kaza, hastalık
ya da sarsıcı bir olaydan sonra geçirdii ruhsal deiimin bir ifadesi de
olabilmektedir. Bayan F, kocasının hepatit b hastalıına yakalandıktan sonra tüm
karakterinin deitiini, ölüm korkusu yaadıını, kendisi öldükten sonra karısının ve
kızlarının fahie olacaını düünüp en ufak eyden nem kaparak saldırdıını
anlatmıtır.
Görüldüü üzere iddetin balamasında çok farklı faktörler rol oynamaktadır.
Öyle ki, deprem, sava, terör, ekonomik kriz gibi birçok sosyal ve doal olayların da
iddetin artmasında rol oynadıı düünülebilir.

3. iddetin Uygulanıı
iddetin uygulanıı çok çeitli ve içiçe geçebilecek yapılar eklindedir.
Fiziksel, duygusal, ekonomik vb. birçok iddet biçimi vardır ve bunlar çou zaman
bir arada bulunabilmektedir. Neyin iddet olarak deerlendirildii, kültüre ve bireyin
algılayıına göre farklılıklar taımaktadır. Örnein birisi için bir bakı bile iddet
içerikli olabilirken, bir bakası için vurmak, kırmak iddet anlamına gelebilir. Bu
çalımada kadınların çounun iddet türlerinin hemen hemen hepsini bir arada
yaadıı tespit edilmitir. Sadece bir kadına fiziksel iddete maruz kalmadan, çocuu
ile birlikte sokaa terk edilerek duygusal ve ekonomik iddet uygulanmıtır.

3.1. Dayak
Fiziksel iddetin en yaygın ekli dayak denilen, bedensel güç ya da çeitli
nesnelerin kullanılması ile karı tarafa iddet uygulanmasıdır. Bu iddet türü
uygulanırken, tehdit ve küfürün önce ya da iddet sürerken elik ettii anlaılmıtır.
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Bu tür bir davranı , intikam alma, denetleme, a aılama gibi amaçlar ta ımakta,
kar ısındaki insana kalıcı ya da geçici ruhsal ve bedensel hasarlar vermektedir.
Kadınlarla görü meler sırasında, onları tekrar travmatik bir duruma
sokmamaya özen göstererek, mümkün olduunca iddet eylemini ayrıntılarıyla tarif
etmeleri istenmi tir. Burada ilginç taraf, kadınların anlatmak istemelerine ve uzun
uzun dü ünmelerine ramen birçok ayrıntıyı anımsayamadıklarıdır. Bunun doal bir
davranı olduu, kadının o sırada büyük bir ok ya adıı ve sonrasında unutmak
istedii için birçok eyi sanki ya amamı çasına sildii dü ünülmü tür.
Anlatılan hikâyelerin birçounda, erkein ilk iddet uygulamalarında
bedensel gücünü kullandıı, sonradan dayak süresinin de uzaması ve iddetinin
artmasıyla birlikte eline geçen nesneleri de dayak atma eylemine karı tırdıı, artık
son zamanlarda ise hortum ya da sopa gibi eve özel aletler getirdii görülmü tür.
Dayak atmanın çou zaman me rula tırıldıı bir kültürel yapı içerisinde
bulunduumuz dü ünülebilir. “Bazı insanlar laftan deil sopadan anlar” bakı açısı,
toplumun hemen hemen çou kesiminde yaygın olarak kullanılan bir söylemdir.
“Asmayalım da besleyelim mi” ya da “sallandıracaksın birkaçını, bakalım seslerini
çıkarıyorlar mı” söylemi, otoriteryen toplumların bakı açısını yansıtmaktadır.
Genelde kadınların dayak eylemine bakı ı, kültürel yapının ön kabulleri
nedeniyle karma ık bir ruhsal sürece göre ekillenmektedir. lk dayak eyleminden
sonra, kadınların vücutlarındaki darp izlerini gizledikleri, soranlara kapıya çarptım
gibi çe itli mazeretler sundukları anlatımlarında yer almı tır. Bunu neden yaptıkları
sorulduunda ise, anlatmaya utandıklarını söylemi lerdir. Bu utanmanın ba ka
insanların acıyarak kendilerine bakmalarından duydukları rahatsızlıktan da
kaynaklandıı anla ılmaktadır. Ayrıca ne olursa olsun aile içinde ya anan
sorunların, ailenin statüsü ve imajını korumak için gizlenmeye çalı ılmaktadır. Çou
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zaman dıarıya mutlu aile tabloları çizilerek birçok sorunun zamana bırakılarak
çözümü salanması yaygın bir davranı türüdür. Kadınların dayak karısında bu
ketumluu, sorunun alttan alta büyümesine neden olmaktadır. Halbuki daha ilk
dayak eyleminden sonra, dayaın nedenlerinden yola çıkarak ve çeitli kurumlardan
yardım isteyerek soruna müdahale etmenin yolları aranmaya balansa, sonu cinayet
ya da sakatlanmayla bitecek kötü olayların önlenmesinin ihtimali artabilir.
Görüülen kadınların arasında yirmi yıldır ortalama haftada iki kere iddet gören
kadınlara rastlanmıtır. Yirmi yıl gibi uzun bir süre böyle bir yaantıya tahammül
gösteren kadınların olması, oldukça düündürücü bir noktadır. Kadınların bu sorunu
gizleme nedenlerinden birisi de, ailesinin ve çevrenin dayak sorununu çok
büyütmeme, her evlilikte olabilecek bir ey olarak görme ya da dayaın
sorumluluun büyük kısmını kadına yükleme anlayııdır. Görüülen kadınların
büyük kısmı, ilk iddet olayları sırasında baba evine sıındıklarını ama annebabasının “kızım yuvana dön. Bak kocan da söz veriyor yapmayacaına dair. Hem
her evlilikte böyle eyler olur. Bir tokat yüzünden yuvanı daıtma” sözleriyle geri
gönderildiklerini söylemilerdir.
“Tüm ev ilerini eksiksiz yapıyordum. Kahvaltısı o kalkmadan hazır,
pantolonu gömlei ütülenmi, pırıl pırıl. Bir kere olsun sesimi yükseltmemi,
herhangi bir konuda ona karı gelmemitim. Ama o ne yaptı, ortada hiç sebep
yokken beni dövdü.”
Bayan S’nin bu yorumu gerçekten de kadınların birçounun dayaa bakıını
yansıtmaktadır. Bayan S’ye göre bunları yapmamı olması, iddet görmesi için bir
meru bir gerekçedir. Onun isyan ettii nokta dayak deil, dayaı hak etmedii halde
bunu yaamı olmasıdır. Çünkü kadınların önemli bir kısmı, çocuklarını eitirken
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zaman zaman iddete bavurduklarını, onaylanabilir iddetin olduunu dile
getirmilerdir.
Kadınların erkeklere yükledikleri koruyuculuk, güçlülük imgesinin de
dayaın önemli çıkı noktalarından birisini oluturmaktadır. “Nianlı olduumuz
zaman ilk tokatımı yemitim. Ama gençlik hâli ite. Beni kıskandıı için bunu
yaptıını düünmü, mutlu olmutum. Cahillik ite.” Bayan H’ye o tokatın atılma
sebebi sorulduu zaman da, kısa bir etek giyip dıarı öyle çıktıı için o tokatı
yediini söylemitir. Bayan H’ye göre nianlısının tepki göstermesinde bir haklılık
payı bulunmakatdır. Ancak imdi bu tepkinin tokat olarak gelmesini doru
bulmadıını belirtmektedir. Kadınlık ve erkeklik rolleri üzerinden ekillenen bu
bakı açısı, dayak eyleminin en önemli kaynaklarından birisidir. Bir erkein bırakın
dayak atmayı, namus için adam öldürmesi bile toplumun önemli bir kesimi
tarafından onaylanabilmektedir. Namus için iddetin onaylanmasına, kadınların da
katıldıı, hatta anne ya da kaynana statüsündeki kadınların kan davası ya da namus
cinayetlerinde azmettirici roller oynayabildii de görülmektedir.
“Kızın kahvaltısını yaptırmı, okula yollamıtım. Çamaır yıkamak için
hazırlık yapıyordum ki o geldi. Sinirli gözüküyordu. Benden kahve yapmamı istedi.
Bu saatte niye ite olmadıını sordum. Sanane diyerek karılık verdi. Mutfaa gidip
kahve yaparken elim ayaım titriyordu. Acaba bir ey mi duymutu, annesi bir ey
mi söylemiti diye düündüm. Bir yandan kapıyı açıp kaçmayı düünüyordum.
Nereye gidebilirdim ki? En fazla alt katta oturan Zehra teyzenin yanına gidebilirdim.
Ama o yata kadın beni koruyamazdı ki. Çok tatlı, kendisi gibi emekli kocasıyla
yaayan bir kadıncaızdı. Kaçabilirdim ama kaçmadım. Kahvesini yanına
götürdüm. Bana yanına oturmamı söyledi. Dediini yaptım. Bir yandan kahvesini
içiyor bir yandan da bana bakıyordu. Bugün kimi gördüm biliyor musun dedi. Kimi
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diye bile soramadım. ‘Ablan geldi i yerime. Güya seni çok dövüyormu um. Ulan
bu evde ya anan bu evde kalır demedim mi’ diye baırmaya ba ladı suratıma. Binbir
çe it küfür ediyor. Hiç ayaa bile kalkmadan bir eliyle suratıma vuruyor, dieriyle
saçımı tutuyor. Vurdukça daha sert vuruyordu. Baıramıyordum bile. Sadece
azıma kan tadı geldiini ve sıcak bir eylerin yüzümden aktıını hissediyordum.
Sonra bu beni saçımdan tutup sürükleyerek yatak odasına götürdü. Eli yorulmu ki
tekmeyle vuruyordu artık. Sonra tekmelemeyi de bıraktı. Gitti kapı önünden bir
sopa bulup getirdi. Kaç saat dayak yediimi hatırlamıyorum. Sonra çekip gitti
evden. Ne yapacaımı bilemedim. Emekleye emekleye alt kata Zehra teyzeye
gittim. Kadın beni görünce neredeyse bayılacaktı. Hemen ambulansı aradı.”
Yirmi yıldır iddet gören Bayan F’nin de anlatımları dayaa dair bir ba ka
ayrıntıyı bize göstermektedir. Bayan F, çalı ma yapıldıı zaman 40 ya ında, 5 çocuk
sahibi, sıınma evinde lider özellii ile tanınan, anaç karakterli, herkesin sorunuyla
yakından ilgilenen bir kadındır. Evlendii zaman, kocası in aat i çisidir. Arada bir,
bir iki tokat haricinde hiç iddet görmemi olduunu söylemi tir. Evlendikten iki yıl
sonra kocası polislik imtihanını kazanıp polis olduktan sonra durum dei mi tir. “O
polis oldu ya, beni pek beenmiyordu artık. Adamın yürüyü ü bile dei ti polis
olduktan sonra” sözleriyle anlatmı tır kocasındaki dei imi. “Ne yapsam
beendiremiyorum adama. Her eyimi, yaptıım yemei bile ele tirir, laf eder oldu.
 te o zamanlar ba ladı ufaktan ufaktan beni dövmeye. Eve bazen gelmiyor,
geldiinde ise içkili oluyor. Bana el de sürmeyince, ba ladım ba ka kadınlar var diye
dü ünmeye. O i e gidince oturup alıyorum bütün gün. Nereye gideceim kadın
ba ıma. Aileme gitsem ne diyeceim.” Aslında Bayan F, iddet gördüü bu yirmi
yıl içerisinde be kere evden kaçmı tır. Be inde de annesinin yanına gitmi ve her
seferinde kocası onu alıp tekrar eve getirmi tir. “Korkuyorlardı ondan. Polis ya,
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silahı var ya, beni döverken bütün apartman duyuyordu da bir Allah’ın kulu
yardımıma gelmiyordu. Çünkü herkes korkuyordu ondan.” Kocasında asıl dei imin

hepatit b hastalıına yakalandıktan sonra gerçekle tiini anlatmı tır. “Bu sefer adam
eve gelip ‘ben ölücem, siz de ben öldükten sonra orospuluk yapacaksınız’ diye
dövmeye ba lamasın mı beni. Sadece beni mi, liseye giden kızımı da dövmeye
ba ladı. Yataı, dö ei koyduumuz bir oda vardı evde. Eline hortumu alıp beklerdi
ben o odaya gireyim diye. Çocuklar alıyor, yalvarıyor yapma baba diye.
Çocukların gözü önünde o odaya giriyorum, o da gelip beni canı ne kadar istiyorsa o
kadar dövüyordu.”
Bayan N ise evlendikten bir hafta sonra dayak yemeye ba ladıını
söylemektedir. Görümcelerini ve kaynanasını dayaa neden olarak göstermi tir.
Hatta görümcelerinin ve kaynanasının da dayak atma eylemine i tirak ettiini
söylemi tir. Bayan N’nin bu evlilii, ikinci evliliidir. lk evliliinden iki kız çocuu
bulunmaktadır. Ailesinin ekonomik durumu iyi olmadıı için, anne babası ona ve
çocuklarına bakmak istememi tir. O da aynı köyden, kendisinden 14 ya büyük bir
adamla evlenmi tir. Çocuklu olarak o eve gittii için, kaynanası ve görümceleri onu
kabullenmek konusunda sorunlar ya amı lardır. Bayan N. “Sanki e olarak deil de
köle olarak gitmi tim o eve” demektedir. Kocasının ilk zamanlar kendisine iyi
davrandıını ama görümceleri ve kaynanasının dolduru ları ile onun da kendisini
a aılamaya ba ladıını, yaptıı hiçbir eyi beendiremediini anlatmı tır. Daha ilk
haftadan itibaren iddet görmeye ba lamı tır. Bir tartı ma sırasında kaynanasına
kar ılık verdii için kocası onu odaya kapatıp odunla dövmü tür. Bütün aile
barıkları duymu , ama kimse müdahale etmemi tir. Bir tek kocasının babası tepki
göstermi tir bu duruma. En son yedii dayaktan sonra, çocuklarıyla birlikte evden
kaçmak zorunda kalmı tır. Jandarmaya sıınmı ve bu sayede sıınma evine
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yerlemitir. Bayan N., o evden ayrılmadan önceki gördüü son iddet olayına tüm
aile fertlerini katıldıını anlatmıtır. Tartımanın görümcesiyle baladıını,
görümcesine ait bir resmi yırtmasıyla birlikte görümcesinin üzerine saldırdıını,
ardından kaynanasının eline aldıı bir kürekle üzerine saldırdıını anlatmıtır.
Kocası sesleri duyunca olay yerine gelmi, o da eline bir sopa alarak Bayan N’ye
saldırmıtır. Kocasının üç erkek kardei de daha sonra kavgaya karımıtır. Kavga
sırasında kolunun kırıldıını ve kafasına onlarca diki atıldıını anlatmıtır. Öldü
diye bırakılınca, Jandarma çocuklarıyla birlikte onu hastaneye götürmütür. Bayan
N’nin baından geçen iki evliliinin de imam nikahı ile gerçeklemi olması ve nüfus
cüzdanının çıkartılmamı olması, da bir baka önemli ayrıntıdır. Bu yüzden o
evlilikten herhangi bir hak iddia edememitir.
Aratırmaya katılan kadınların çok azı dayaktan sonra tedavi görme ansını
bulabilmilerdir. Eer olay karakolluk olmadıysa ya da çevreden birileri müdahale
etmediyse, kadınlar aır yaralı da olsa tedavi göremediklerini söylemilerdir. Bunun
sebebi aratırıldıında ise, ekonomik güçsüzlük, korku, nereye nasıl gideceini
bilememe gibi faktörlerin etkili olduu görülmütür. Köyde ise, kocasına ramen
köy yerinden kalkıp ilçeye gitmesi, herhangi bir yardım olmaksızın çok zordur.
ehirde ise, kadınların birçou kendi baına dıarı bile çıkamaz bir hâlde yaıyor ve
kendilerine ait kullanabilecekleri bir gelirleri olmaması, bir baka etken olarak
görülebilir. Bu yüzden çou, eer ablası gibi bir yakınından ya da komudan yardım
istemeyi, en fazla eczaneden bazı ilaçlar ve sargı bezi gibi eyler alınarak çözüm
aramayı tercih ettiini belirtmitir. Çalıma sırasında, eve kilitlendii için dıarıdan
ya da bir yakınından yardım isteyemeyip günlerce kırık bir kolla yaamak zorunda
kalmı olan bir kadınla karılaılmıtır. Daha sonra bir ekilde ablasına ulaıp onun
yardımıyla hastaneye kaldırılmı olduunu anlatmıtır.
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Görüme yapılan kadınlara sorulan soruların içinde en çok hangi saatte iddet
gördükleri de bulunmaktadır. Alınan yanıtlarda, kadınların iddet görmesi için
zaman ya da yerin fark etmedii saptanmıtır. Erkekler, çounlukla gündüz ite
olduu için, dayak da çounlukla akam ya da gece yaanmakta ya da sabahleyin ie
gitmeden evvel gerçekletirilmektedir.
Dayak atmanın, özellikle karı koca arasında yaanan kavgaların gizli
tutulmaya çalııldıı tespit edilmitir. Erkeklerin çou, dayak atacakları kiiyi yatak
odası gibi bir yere kapatarak bunu yapmaya çalıtıkları örenilmi ama bir süre sonra
yerin gerçekten de öneminin kalmadıı, kadınların anlatımlarından çıkarılmıtır. Bu
yer, bir sokak ortası da olabilmektedir.
Kadınlara sorulan bir baka soru da, kavgaya kimlerin tanık olduu ve ne
yaptıklarına dairdir. Kadınların da en çok ikayet ettikleri nokta, kimsenin karı-koca
arasında yaanan kavgaya girmek istememesi ve daha çok seyirci kalmaları yönünde
olmutur. Gerçekten de çounluk, “karı-koca arasına girilmez” nasihatini birbirlerine
vermektedir. “Bugün kavga eder, yarın barıırlar” görüü, zaman zaman doru olsa
da, toplumun bu tepkisizlii iddetin önlenememesinde önemli bir etkendir.
Dayaa tanık olmayı aile içi ve dıı olarak iki ayrı kategoriye ayırmak
mümkündür. Aile içi tanıklar, çocuklar ve geni aile ise dier üyelerden
olumaktadır. Aile dıı tanıklar ise, çounlukla komular ve iddet olayından
haberdar olan uzak ya da yakın akrabalar oluturmaktadır. Aile üyeleri, iddet olayı
sırasında genellikle taraf iken, aile dıı tanıklar, çeitli kültürel artlanmılıklar ve
balarını beladan uzak tutma istenciyle çounlukla tarafsız bir görüntü
çizmektedirler. Bu tanıklıktan en aır biçimde etkilenen çocuklardır. Ya durumuna
göre çocukların bu tanıklıının ruhsal hasarları farklı derecelerde olmaktadır.
Görüme yapılan kadınlardan alınan bilgilere göre çocukların, iddet olaylarından
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sonra çok sinirli ve içe dönük bir kiilik yapısı sergiledikleri, kendilerine ve
bakalarına karı ciddi güvensizlik ve kaygı hâlinin ba gösterdii örenilmitir.
Eer çocuk kız ise, erkeklerin tümüne karı bir güvensizlik ve nefret duyuyordu.
Çocuklar çounlukla iddet gören annenin tarafını tutup onu korumaya çalıırken, bir
kısmı ise babaya duydukları yakınlık ile dayak olayına karı çok ilgisiz ve anneyi
suçlar bir yaklaım sergiledii görülmütür.
Aile dıı tanıkların baında gelen komuların tepkisi, soruna gürültü olması,
kendi huzurlarının kaçıyor olması perpektifi ile olmaktadır. Böyle durumlarda eer
ehirde yaanıyorsa sıklıkla taraflarla muhatap olmak yerine polise haber
verilmektedir. Köyde yaanıyor ise, köyün ileri gelenlerine ba vurularak bir çözüm
bulunması istenebilinmektedir.
Aile dıı tanıkların bir tanesi de çarılan polis ya da jandarmanın tepkisidir.
Aile kutsaldır, karı koca arasında bu tür kavgalar olur bakı açısı bu tür kurumlarda
çalıan bireylerin de etkisi altında kaldıı genel bir kanıdır. Bu konuyla ilgili her ne
kadar yasal düzenlemeler olsa da, yasaların uygulanmasında, yasa uygulayıcılarının
da bu toplumun içinde yaıyor oluu ve aynı kültürel dizgeye göre davrandıkları
gerçei, sorunun çözümünde bir engel oluturmaktadır. Sıınma evinde görüülen
kadınların büyük bir kısmı, kolluk kuvvetlerinin aile içi iddeti yeterince
önemsemedii kanısını paylamaktadırlar. Az da olsa bazı görevlilerin yasal takibat
yaptırıp kadınları korumaya yönelik tedbirler alması da söz konusudur. Ancak
çounlukla olay yerine gelen kolluk kuvveti uyarmayla yetinmektedir. Eer kavga
çok büyükse ve komuları rahatsız etmise, taraflar karakola götürülmektedir.
Kadınlar, “polisin o canavarı içeri atması için illa bizi öldürmesi mi gerekiyor” diye
tepki duydukları birçok görümede karılaılmıtır. Hatta kadınlar, birçok defa
karakola ikayette bulunmalarına karın tutanak bile tutulmadıından, ‘yarın
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barıırsınız, bizi böyle önemsiz eylerle oyalamayın’ diye geri çevrildiklerini
anlatmılardır. Birçou yasal haklarını da bilmedikleri için, sorunun üstü geçici
olarak kapanmı, dayak atan erkein baka çılgınlıklar yapmasının da önü açılmı
olmaktadır.
Görümelerde kadınlara dayak sıklıı da sorulmutur. Dayak atma sıklıı, ilk
zamanlarda geni iken, zaman geçtikçe iki dayak sırasındaki zamanın kısaldıı
görülmütür. Örnein ayda bir dayak yiyen bir kadının, zaman içerisinde haftada bir,
daha sonra her gün iddet gördüü tespit edilmitir. Her gün görülen iddetin dozu
da, zaman geçtikçe artmakta ve bu artıla birlikte fiziksel ve ruhsal zararın ciddi
boyutlara gelmesi ile birlikte kadının kaçı süreci de balamaktadır.
Kadınların evden kaçması, kendisini tekrarlayan bir süreç içerisinde
olmaktadır. Sıınma evine gelen kadınların büyük bir kısmı, birçok defa evden
kaçmayı denemi olduklarını anlatmılardır. Daha ilk kaçma deneyiminden sonra
sıınma evine gelen kadınların sayısı kırk kii içerisinde dokuzdur. Görüülen kırk
kadın arasında ortalama evden kaçma ya da teebbüsü be olarak hesaplanmıtır.
Kadınlar çounlukla anne-babalarının yanına ya da varsa kardelerinin yanına
sıınmayı tercih ettiklerini söylemilerdir. Bir kısmı ise akrabaları arasında en çok
yakınlık duydukları teyze, kuzen gibi yakınlarının yanına sıınmı, ama bu bir çözüm
olanaı oluturmamıtır. Çounlukla bu yakınların, kadının yuvasını yıkmaması
gerektiini, herkesin baına böyle eyler geldiini söyleyerek kocası ile görümesini
tevik ettikleri tespit edilmitir. Kocası da ilk zamanlar bir daha öyle
davranmayacaının sözünü vererek kadını ikna edebilmektedir. Ancak bu kaçma
sayısı arttıkça, akrabalar bu sorunun içine girmek konusunda isteksiz
davranabilmektedirler. Erkek, ilk zamanlardaki gibi anlayılı, piman olmu koca
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rolünü oynamaktan genelde vazgeçip, daha tehditkâr davranmaya
balayabilmektedir.
Kadınların sıınma evinden haberdar olma süreçleri de önemli bir nokta
olarak bu çalımanın içerisinde yer almıtır. Televizyonun kadınların
bilgilenmesinde birincil araç olduu bu çalıma sırasında ortaya çıkmıtır.
Görüülen kırk kadın içerisinde on sekiz kadının televizyonda izledikleri kadınlara
yönelik programlar içerisinde sıınma evinin varlıından haberdar oldukları ortaya
çıkmıtır. Genellikle sabah saatlerinde yayınlanan “A’dan Z’ye” gibi kadına yönelik
programlarda, konuk edilen konukların ve ilenen konuların bu kadınları harekete
geçirdii görülmütür. Sıınma evinden haberdar olmanın dier yolları ise, kolluk
kuvvetlerinin yönlendirmesi ya da dorudan onların getirmesi, ya da eitimli bir
yakınlarının ya da arkadalarının ön ayak olması gösterilebilir.

3.2. Dayak Sırasında Kull anılan Al etler
Dayak sırasında kullanılan aletler, çounlukla evde rahatça bulunabilecek alet
ya da eyalardan olumaktadır. Dayak eylemi genellikle bedensel güç, yani tekme,
yumruk, boma, fırlatma, ısırma gibi yöntemlerle uygulanırken, iddetin sıklık
derecesi ve younluuna göre planlı ya da plansız olarak çeitli eya ya da aletler de
kullanılabilmektedir. Kadınlara sorulan sorular içerisinde dayaın hangi aletlerle
uygulandıı sorusuna, sopa, kemer, bıçak, tornavida, hortum gibi alet ve eyaların
kullanıldıı anlaılmıtır. Ama bu yerine göre bir bardak ya da kül tablası da
olabilmektedir. Eer planlı ve sistemli bir dayak söz konusuysa, erkeklerin seçtii
aletler, sopa ve kemer olmaktadır. Tehdit için bıçak ilk sırada yer alırken, tabanca
gibi ateli silahlar da tehdit ya da zarar verme amacıyla kullanılmaktadır.
Banglade’te çok sık görülen, hatta bu konuyla ilgili özel bir yasa bile çıkarılan yüze
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kezzap ya da asitli bir sıvı atma olayına sıınma evinde rastlanılmamıtır. Ancak
kadınlara çehrede kalıcı bir iz bırakma tehdidinde bulunulduu, kadınlarca dile
getirilmitir.

3.3. Psikolojik iddet
Psikolojik iddet, belki de sonuçları en aır ve iyiletirilmesi en zor iddet
türüdür. Psikolojik iddet yüzünden oluan zararların, fiziksel iddette olduu gibi
gözle görülmemesi, ayrıca bu tür zararların bulaıcı, nesilden nesile geçici yanının
bulunması, psikolojik iddeti dier iddet türleri arasında daha farklı bir konuma
taımaktadır. Psikolojik olarak zarar görmü bir kadın, bu zararını dorudan ya da
dolaylı yoldan çocuklarına ve yakınlarına aktarabilmektedir.
Psikolojik iddetin en yaygın uygulanan türü, baırmak, aaılamak, küfür
etmek, kadını sosyal çevreden soyutlayıp eve kapatmak ve tüm davranılarını
sorgulayıp ondan hesap sorarken kadının kimliine, kiiliine, öz saygısına zarar
vermektir. Tehdit yoluyla korkutmak, iddet uygulayanların en çok tercih ettii
yöntemlerden birisidir. iddet uygulayanların tercih ettii bu yöntem, iddet
uygulananlarda çok ciddi ruhsal sorunlara neden olmaktadır.
iddet gören kadınlarla görümelerde sorulan sorulardan birisi de intihar
giriiminde bulunup bulunmadıklarıyla ilgili olmutur. Kırk kadından yirmi
dokuzunun intiharı düünmü olduu, yedisinin de intihar giriiminde bulunduu
tespit edilmitir. iddet gören kadınların yaadıı depresyon sürecini çok aır
yaadıkları görülmütür. Kadınlara, ‘peki kendinizi deil de einizi öldürmeyi hiç
düündünüz mü’ diye sorulduunda ise, çou kadının en azından bunu düündüünü,
bir kısmının plan dahi yaptıını ama uygulamadıını birkaç kiinin de kavga
sırasında bunu denediini ama baaramadıı örenilmitir. Son yıllarda basında
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çıkan kocasını öldüren kadın sayısındaki artı , kadınların kendilerini öldürmek yerine
e lerini öldürmeyi tercih etmeye ba ladıklarını göstermektedir.
Bayan N ve kızının görü menin gerçekle tii zaman, iki aydır sıınma evinde
kaldıı, Bayan N’nin olunun ise babası ile birlikte ya adıı örenilmi tir. Bayan N,
ya adıı iddet olayını u ekilde anlatmı tır: “çip içip eve geliyor, beni ve kızımı
dövüyor, oluma hiç dokunmuyordu. Hatta bizi bir odaya kapatıp onunla içki
içiyordu. Olanı da kendisi gibi içkici yapmı tı. Tam be sene onun küfürlerini
dinledim. Eve geldii zaman kızımla kulaımız sesteydi. Merdivenlerden çıkarken
ayak seslerini duyar duymaz ı ıkları söndürüp kendimizi bir odaya kapatıyorduk.
Gece saat kaç olursa olsun, ı ıı yakıp televizyonu açıyor, ba lıyordu adımı
seslenmeye. Kızımla sesimizi hiç çıkarmadan öylece yatıyorduk. Sonra bir gece
yine öyle geldi, seslendi, baktı ses yok. Aramaya ba ladı bizi. Kapıyı açmaya
çalı ıyor, kapı kilitli. Evladım valla korku filmi gibi. Bu ba lamasın mı kapıya
omuz atmaya, bizim kız i te o gece çıldırdı. Bayılana kadar çılık attı. Adam öyle
korkup kaçtı evden.” Sonradan örenildiine göre, Bayan N’nin e i, kızına yönelik
cinsel istismarda bulunduu gerekçesiyle tutuklanmı , delil yetersizlii ile serbest
bırakılmı tır. Aynı ahsın sıınma evi civarında görüldüü bilgisi, Bayan N ile
görü me yapılırken sıınma evine ula tıı zaman, Bayan N ve kızı bir ba ka eve
geçici olarak aceleyle gönderilmi tir. Yani psikolojik baskı, kadınlar sıınma evine
sıınmı olsalar dahi sürmeye devam edebilmektedir. Sıınma evinde görü melerin
yapıldıı altı aylık süre içerisinde onlarla ifade edilebilecek sayıda bu tür olaylar
görülmü tür. Bir kadın kocasından kaçarak sıındıı sıınma evinin bahçesinde
kocasına benzer (belki de deil) birisini gördüü için günlerce uyku uyuyamadıı,
pencereye dahi yakla madan, sürekli bir kaygı ve endi e içinde dı arıdan gelenlere
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kocasını tarif ederek görüp görmediklerini sorduu ve paranoid bir ruh hali içerisine
girdii görülebilmi tir.
Kadınların psikolojik iddetle ilgili ya adıkları en önemli sıkıntılardan birisi
de, birilerinin onlara ne yapıp yapmayacaını karar vermelerinin getirdii o aır
bunaltı ve güvensizliktir. Sıınma evine geldikten sonra en çok neyi sevdiklerini
sorulduunda, “canımın istedii saatte yatıyor, canımın istedii eyi giyiyor,
istediim gibi konu abiliyorum” oluyordu. Kadınların, aile içerisinde kendilerini
ifade etmelerine izin verilmemesi, sürekli a aılanarak duygu ve dü üncelerine önem
verilmemeleri, duygusal iddetin en etkili araçlarından birisidir. Kadın da bir süre
sonra öyle olduuna inanabilmekte, kocası olmadan dı arı çıkamamakta, kocasının
yanında birilerine bir ey anlatamamakta, en ufak bir konuda bile kendi ba ına karar
veremez hâle gelebilmektedir.

3.4. Cinsel

iddet

Fiziksel iddetin belki en karma ık biçimlerinden birisi olan cinsel iddet,
tacizden tecavüze, ensest ili kiden zorla çocuk dourtturmaya kadar çok çe itli
alanlarda, çok çe itli rol ve davranı larla ya anabilen ve kadınların çok sık
kar ıla tıı bir iddet türüdür. Kadın bedeni üzerinden cinsel kimliini, ki iliini
dorudan hedef alan bu iddet biçiminin hasarı da oldukça yüksek olmaktadır.
ntihar nedenleri arasında cinsel iddetin önemli bir payı vardır.
Bu çalı mada, ara tırmacının erkek olmasından ötürü, cinsel iddete dair çok
fazla soru sorulamamı , sorulanlar ise sıınma evi görevlilerinin yardımıyla
olmu tur. Aslında kadınların çou, ara tırmacının cinsiyetini önemsemediklerini
defalarca yinelemi olmalarına ramen, alanın kitlenebilecei korkusu ile bu
soruların bir kadın tarafından dile getirilmesinin daha doru olacaı dü ünülmü tür.
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Kadınlar, bu soruyu bir kadın sorsa dahi çok rahat olamamılar ve ayrıntılı
cevaplar vermek yerine kısa cevaplarla soruyu geçitirmeye çalımılardır. .
Cinsel iddet olarak karımıza çıkan tablo, “ters iliki” denilen “anal” iliki
ve kadın istemedii halde cinsel ilikiye zorlanması gösterilebilir. Sadece bir vakada
ensest iliki görülmütür. Görüülen 40 kadının 29’u cinsel iddetle ilgili sorulara
yanıt vermi, dierleri ise soruyu geçitirmilerdir.
Eini döven erkein, dayaktan sonra cinsel iliki kurmak istemesi oldukça sık
rastlanan bir durumdur. Kadın istemedii zaman da tecavüze uraması, yine yaygın
bir iddet biçimidir. Kadınların cinsellik bilgisini yetersiz örenmesi, söylentilerden
dolayı korkularının abartılı olması, cinsel iddeti daha gerdek gecesi yaamasının en
büyük nedenidir.

3.5. Ekonomik iddet
Kadınların iddet karısında aciz oluunun önemli bir boyutu da çou kadının
ekonomik açıdan erkee baımlı oluudur. Elbette ekonomik açıdan baımsız ama
iddet gören ve buna ses çıkarmayan çok sayıda kadın da vardır. Ancak bu durum,
ekonomik hegemonyanın kadın ve erkek arasındaki iktidar ilikisindeki önemini
deitirmemektedir.
Görüülen kadınların çou, evlilik hayatları boyunca çalımamı, ev ii
denilen pek dikkate alınmayan bir i kolunda, einin ve çocuklarının beslenmesi,
temizlii, ev ekonomisinin döndürülmesi gibi bir ite çalımılardır. Bu emeklerinin
karılıında da kenara köeye kötü günler için sakladıkları, ev bütçesinden
arttırdıkları bir miktar paradan baka da kazançları olmamıtır.
Ekonomik iddet, erkein bir cezalandırma yöntemi olarak kadının harcama
yapmasını kısıtlaması, çalımasını engellemesi, kadına nian ve düünde takılan
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ziynet e yalarına el koyması ya da tehdit yoluyla kadına miras yoluyla geçmi mülk
ve paraya el koyması olarak gösterilebilir. Erkek, ekonomik iddet uygulayarak
kadın üzerinde etkin olmayı amaçlamakta ve genellikle dier iddet biçimleriyle
birlikte kullanılabilmektedir.

3.6. Alkol ve Madde Baımlılıının

iddete Etkisi

Alkol ve madde baımlılıının iddetle olan ili kisi bilinen bir gerçekliktir.
Ancak iddetin olu umu ile alkol arasında dorudan bir ba kurmak, yanıltıcı
olabilmektedir. Alkol, iddete yatkın bir bireyin bünyesine girdiinde, fiziksel ve
dü ünsel kontrolün zayıflamasından dolayı iddetin ortaya çıkmasında yardımcı bir
rol oynadıı söylenebilir.
Kadınların anlatımından, erkein alkolik olma sürecini takip edemedikleri, bu
yüzden soruna müdahale anslarının olmadıı anla ılmı tır.
Alkolün bu eytani ve kötü yanı, erkekler tarafından da kullanılmaktadır.
‘ çmi tim, o yüzden ne yaptıımı bilmiyordum’ tavrı, yanıltmaya yönelik bir mazeret
bulma çabası olarak dü ünülebilir.
Aslında bu konuya en güzel örnek olacak çalı malardan birisi Scully’e aittir.
Gerçekle tirdii deneyde içki içtiini zanneden erkek grubunun, gerçekte alkol içen
ama alkol aldıını bilmeyen gruba göre daha saldırgan olduunu tespit etmi tir.
(Scully, D. 1990) Demek ki alkolün iddetle ili kisi daha çok alkolün kültürel
artlanmı lıkla olan ili kisi ile açıklanabilir. Ayrıca Welsh’in yaptıı bir çalı mada,
kadın alkoliklerin ba kalarından çok kendilerine zarar verdiklerini, erkek alkoliklerin
ise aırlıklı olarak kendisi dı ındakilere zarar vermeye çalı tıı tespit edilmi tir.
(Riedel, M., Welsh, W. 2002) Tüm bu bilgiler bir araya toplanınca, alkolün gerçek
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suçlu olmadıı ama bir biçimde iddetle ilikisinin kültürel alıkanlıklar üzerinden de
olsa yaanıyor olduu gerçei ortaya çıkmaktadır.

4. Kadınların Tepkileri ve Çözüm Y olları
Kadınların tepkileri ve çözüm yolları, iddet sırasında ve sonrasında olarak iki
ayrı ana balık altında ele alınmaya çalıılmıtır. Bu tepkilerin kültürel açıdan izahı,
kadınların davranılarının ve tutumlarının neden ve sonuçlarını görerek çözüm
yolları üretilmesi açısından yardımcı olacaktır.

4.1. iddet Sırasında Kadınl arın Tepkisi
Kadına kültürel bir davranı olarak yüklenen kadınlık rolündeki pasiflik,
onun erkek karısında edilgen bir ruhsal yapıya bürünmesine neden olmaktadır.
iddet karısında takındıı tavır çounlukla merhamet isteme eklinde olmaktadır.
Bunun için sessiz kalmak, yapmaması için yalvarmak, erkein vicdanını harekete
geçirecek söz ve davranılarda bulunmaya çalıır. Bu yaklaımın yeterli olmadıı
durumlarda kadın da baırmaya balamaktadır. Canı yanan kadının çılık atması,
bazen erkein durmasına neden olabilmektedir. Çünkü erkek bakalarının iddetten
haberdar olmasını istemeyebilir. Ama kadının çılık atması, onu susturmak isteyen
erkein daha sert iddet biçimlerine yönelmesine de neden olabilir. Kadının bir dier
davranı ekli de, kendisine iddet uygulayana iddetle karılık verme yerine, kendini
darbelerden korumaya yönelik davranmasıdır. Görüülen kadınlardan çok azı
kocasına karı koymaya çalımı, genellikle kendisini korumayı düünmütür.
iddet uygulayan kiinin karısında aciz durmanın, merhamet istemenin,
yalvarmanın, iddet uygulayan kiinin uyguladıı kiiden bekledii bir davranı
modelidir. Eer kurban kendisinden istenen bu davranıı sergiler ve devam ettirirse,
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iddet uygulayan ki i onun ne kadar zavallı, a aılık birisi olduu yönünde inanmak
istedii bir kanıyı güçlendirir ve bu kanının güçlenmesi iddetin younluunu
azaltmaz, hatta arttırıcı bir etki yaratır. Çünkü zayıf bir eyden nefret etmek, güçlü
bir eyden nefret etmekten daha kolay olmaktadır.
“ lk zamanlar iddet kar ısında aklıma kendimi korumak dı ında hiçbir ey
gelmiyordu. Olduum yerde kıvrılıp ba ımı ve karnımı korumaya çalı ıyordum.
Çünkü her defasında ba ıma ve karnıma vurmaya çalı ıyordu. Baırmak bile aklıma
gelmiyordu. Bu böyle uzun süre devam etti. Bir gün bu yine üstüme yürüdü. Bu
sefer ne olursa olsun kaçmamaya, sinmemeye kararlıydım. Bu bana bir tane tokat
vurduun da ben de ona bir tane patlattım.

a ırmı tı. Bu sefer bir yumruk attı

suratıma. Çok güçlü olduu için yere dü mü tüm. Yerdeyken beni tekmelemeye
devam etti. Ben de kendimi korumak yerine ona vurmaya çalı ıyor, ona
küfrediyordum. Bir süre sonra çılıklarımdan ve saldırılarımdan yorulup çekip
gitmi ti. Ondan sonra üzerime çok fazla gelmemeye ba ladı.” Bayan T’nin bu tavrı,
erkein kar ı bir iddetle çözülmesinde ve yaptıklarını tekrar dü ünmesine neden
olması açısından iyi bir örnektir. Ancak bu durum her zaman için böyle sonuçlar
vermemektedir. Erkek kadının saldırgan davranı ını gururuna yediremeyerek ya da
fiziksel olarak ba aramadıı eyi silah ya da benzeri ba ka bir araçla ba armak da
isteyebilir.
“E. bana vurdukça ben de ona vuruyordum. Bana küfrettikçe ben de ona
küfrediyordum. lk zamanlarda bu tepkim onu frenledi. Ama bu sefer bana
yakla ırken çakısını çekerek yakla maya, beni bıçakla etkisiz hâle getirip dövmeye
ba ladı. Hatta birkaç kere kaba etlerimden beni bıçakladı. Bu defa ben de bıçak
çekmeyi dü ündüm ona. Yani eer kaçmasaydım ya o beni ya da ben onu
öldürecektik.” Bayan K’nin bu ifadesi kadının da iddete iddetle tepki vermesinin
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her zaman için çözüm olmadıını göstermektedir.

iddet uygulayan ve uygulanan

ki inin ki isel özellikleri bu nokta da belirleyici olmaktadır.
Kadının kavga sırasında daha çok pasif yöntemle erkein vicdanını haretekete
geçirerek sakinle mesini, çocukların ve kom uların dayak olayından haberdar
olmasını engelleyerek huzursuzluk yaratmamak ve rezil olmamak için sessiz kalması
en çok uygulanan yöntemdir. Yukarıda deinilen kadının tepki vermesi az görülen
bir davranı tır ve bunun kültürel açıdan ekillenmi bir davranı modeli olduu çok
açıktır. Aslında kadının sessiz bir biçimde kar ıladıı iddet olayının, çok ciddi
anlamda psikolojik sonuçları da olmaktadır. çinde bir risk barındırıyor olsa dahi
kar ı koymak kadının kendine olan güvenini yeniden kazanmasına neden olmaktadır.
Bayan T’ye, kocasına kar ı koymaya ba ladıktan sonra kendisinde ve davranı larında
neler dei tii sorulduunda bizim için önemli bazı ipuçları vermi tir: “Kocam iri
yarı bir adamdır. Çok güçlü gözükür anlayacaın. nsan onu görünce gerçekten
korkar. Bir de kızınca yüzü acayip dei ir. Beni döverken yüzüne bakmamaya
çalı ırdım. Ama ona kar ı koyup tokat attıktan sonra, aslında hiç de öyle aman aman
korkulacak bir ey olmadıını anladım. Bunu ona da söyledim. Senin gücün bana
bile yetmiyor dedim. Evet, ilk ba larda daha çok dayak yedim, ama kendime güven
gelmi ti. Beni dövecei zaman kuzu kuzu yataa yatıp beklemiyor, kar ı koymak
için elime bir eyler alıp hazırlıa geçiyordum. nsan yeter ki kafasına koysun, her
eyi yapar. Bu benim davranı ım dier kadınlara örnek olsun. Bu yüzden
anlatıyorum bunları. Bu dediimi aynen yaz.”
Bu ekilde davranmayan kadınların birçounda ise, iddet olaylarına kar ılık
a ırı duyarlılık geli tii görülmü tür. Kendilerine yüksek sesle baırıldıında bile ne
yapacaklarını a ırdıklarını anlatmı lardır. Depresyon, kendini güçsüz, savunmasız
ve korunmasız hissetmeyle, sürekli bir endi enin varlıı ile ortaya çıkmaktadır.
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Dayaa karı sessiz kalan kadının depresyon younluu da fazla olmaktadır.
Aaılama, küfür ve hakarete urama günlük yaamın olaan bir ekline
dönümektedir. Bu da kadının ruhsal açıdan ya acıya ve aaılamaya karı
duyarsızlıa ya da en ufak bir davranıtan çeitli anlamlar çıkartarak, bunun
kendisine bir saldırı olduunu düünmesine yol açacak kadar hassasiyetinin
artmasına neden olmaktadır.

4.2. iddet Karısında Kadının Sorunu Çö zmeye Yö nelik Giriimleri
Kadınların iddet sorununu çözmek için kalkıtıkları giriimler, bireysel,
toplumsal ve kurumsal olarak üç balık altında toplanabilir. Kadınların bu
giriimleri, elbette gördükleri iddetin younluuna, sıklıına, eitim durumlarına,
ekonomik açıdan baımlı ya da baımsız oluuna, sosyal statüsüne, kiisel
özelliklerine ya da kocasının özelliklerine balı olarak çeitlilik göstermektedir.

Bireysel Yöntemler
Kadınlar, iddet olayına çözüm bulmak için öncelikle bireysel bazı
giriimlerde bulunmaktadır. Bunun ilk adımı kocasıyla konumak üzerinden
gelimektedir. Eer koca, konumaya, iletiim kurmaya yatkın bir kiilikse sorun
büyümeden çözülebilmektedir. Ama koca, eer iddet uygulamayı bir hak olarak
görüyor ve kadını suçlama eiliminden vazgeçmiyor ise, kadın ilk zamanlar
kocasının suyundan gitmeye, onu kızdıracak eylerden uzak durmayı tercih
etmektedir.
“O eve geldiin de, çocuklar dahil hiçbirimizden ses çıkmazdı. Herkes tetikte
beklerdi. Su mu istiyor, kumandayı mı bulamıyor, hepimiz seferber oluyorduk.
Yeter ki huzurumuz kaçmasın. Dıarıyı çıkmamı yasakladıı için aylarca kapı önüne
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bile çıkamamıtım. Komularım geliyordu eve, canım sıkılmasın diye. Sonra bunu
duymu, komularımın ziyaretini de yasaklamıtı. Sık sık eve telefon ediyor, eer
telefon megulse, akam eve geldiinde kiminle konuuyordun diye dayak atıyordu.
Ne annemi ne de kardeimi arayabiliyordum. Anlayacaın tam bir hapis hayatı.”
Bayan F’nin burada izledii yöntem, einin dediklerini yaparak iddeti
ortadan kaldırmak yönündedir. Ancak bu örnekte görüldüü gibi, Bayan F ne kadar
taviz verirse kocasının istekleri de o tavizin büyüklüü oranında artmakta, her eye
hakkı olduunu düünmeye balamasına, yaptıı davranıı sorgulamamasına neden
olmaktadır.
Bu çözüm yoluyla ilikili olarak kadının gelitirdii bir davranı modeli de,
dayak sırasında sesini çıkarmamak, denileni yapmak eklinde olmaktadır. Kocasının
onu dövmek için yatak odasına çaırdıı zaman kendi ayaıyla dayak yemee
gidebilmektedir. Ancak bu yöntem, ilerleyen iddet sürecine göre, kısmi direni
ekillerine, çaırdıı yere gitmemeye, kaçmaya dönümektedir. Kadın, kendisine
söyleneni yapmanın bir çözüm olmadıını uzun bir süreçten sonra kavramaktadır.
Bundan sonra gelitirilen yöntem, evde kesici aletlerin kavgadan önce saklanması,
erkein öfkesinin azalmasına zaman vermek için kömürlük gibi ya da bir odaya
saklanarak kapıyı kilitlemek gibi, olay yerinden uzaklama eilimi izlemektedir.
Gerektiin de, geceyi bir yakınında ya da dıarıda geçirerek kendisine ve kocasına
zaman tanıma, dayaı erteleme gayreti izlemektedir.
Tüm bu süreçlerden sonra, kadın bir akrabasına ya da arkadaına danıarak
yardım isteme yoluna girmektedir. Bireysel yöntemler arasında muskacıya gitmek
de vardır. Çounlukla arkada tavsiyesiyle gidilen muskacı ya da büyücüye,
kocasının eve balanması, iddet uygulamaması için çeitli büyüler yapılmaktadır.
Ya da bir yatıra gidip dilek bulunmak da mümkün olmaktadır.
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Toplumsal Yönteml er
Tüm bireysel giri imlerine kar ın iddet olayını engelleyemeyen kadın, hiç
istemese de ailenin dier üyelerinden, akrabalardan, erkein sözünü dinleyebilecei
büyüklerden, yakın arkada larından akıl fikir sorar, eer imkanları varsa kocasıyla
görü melerini ister. Bu giri imi kadın gururuna yediremedii için pek tercih etmez.
nsanların kendisine bakı ı ya acıyarak ya da suçlayarak olacaktır ve her ikisi de
kadınlık gururunu zedeleyecektir. Görü ülen kadınların büyük çounluu, ya adıı
sıkıntıyı akrabalardan önce yakın arkada larına anlattıı yönündedir. Ardından abla
ya da karde gibi hemcinslerine durumu açıklar. Mesela abisine bu durumu
söylemez, çünkü abisinin intikam almak isteyebileceinden çekinir. Kar ı cinsten bir
akrabasına söyleyememesinin bir nedeni de utanma ve her eyini payla abilecek
kadar yakın olamama durumu da vardır.
Arkada larının tavsiyesi genellikle sabırlı olması, tüm bunların bir gün
geçecei yönünde umut vermesi eklindedir. Arkada larının tavsiyesi ile büyücülere
gidebilir, ba ka örneklerden yola çıkarak kocasının ilgisini ba ka yönlere çekmeye
çalı ır. Kadın bir ba ka yöntem olarak durumu önce kendi akrabalarına, anne ya da
abla gibi hemcinslerine açar. Görü ülen kadınların büyük bir kısmı, ailesinden de
sabırlı olması eklinde öüt aldıını, son çare olarak evi terk etmesini önerdiklerini
söylemektedirler. Kadın sabredemedii nokta da ise, daha çok anne-baba yanına
kaçmaktadır. Ancak çocuunun ya da çocuklarının ya ı küçük ve okul durumu gibi
ba ka nedenleri yoksa, onları da yanına alarak baba ocaına kaçar. Kendisini yakın
hissettii arkada larının yanına, hem yabancı ki ilerin bu i e bula masının erkekte
yaratacaı etkiden korku, hem de onları rahatsız etmeme duygusu vardır. Kadın,
baba ocaına kaçtıı zaman iki tür davranı la kar ıla ır. Bu davranı ya koruyucu ve
kabul edici ya da dı layıcı ve suçlayıcı olmaktadır. Koruyucu ya da dı layıcı
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davranıın, ailenin yaadıı ve içinde bulunduu kültür, ekonomik durumu, aile
nüfusunun fazlalıı ya da azlıı, kızın tek kız olup olmaması, anne ve babasıyla
geçmite sorunu olup olmamasıyla ilgili olduu görümeler sırasında anlatılanlardan
çıkarılmı bazı özelliklerdir.
Aile eer tutucu bir yapıya sahip ve çevresel etmenler de bu tutucu yapıyı
destekliyorsa, kadının evden kaçmasına iddetle karı çıkması muhtemeldir. Ama
yukarıda bahsedilen kimi özelliklerden dolayı, mesela tek kız çocukları olmasından
dolayı kızlarının üzerine aırı dümeleri, ne kadar tutucu olsalar da kızlarına sahip
çıkmalarına neden olabilmektedir. Ama eer bu tür faktörler etkili deilse, mesela
Güneydou’da kızın baba evine sıınması baka sorunları da peinden getirmektedir.
Aile, elalem ne der korkusuyla kızlarına sahip çıkmayıp gerisin geri kocasına geri
gönderilebilir. Acak aile tutucu bir kültürel yapı içerisinde ekillenmediyse, kızına
kapısını da açabilmektedir. Ailenin ekonomik durumunun iyi olmaması, kadının
fazladan bir boaz olarak deerlendirilmesini yaratabilir. Bu durum, kadının o evde
kendisini bir asalak gibi hissedip huzursuzluk yaayabilmesine neden olmaktadır. Bu
da ailesiyle de sorunlar yaamasını ve eer kocasına dönebilecek koullar ortadan
kalkmısa, baka bir evlilik yaparak aileye yük olmamaya çalımasıyla
sonuçlanabilmektedir.

Kurumsal Yönteml er
Kurumsal yöntemlerin baında kadınların karakola bavurması vardır. Ancak
bu konuda hem kadınların, hem de kolluk kuvvetlerinin bilgilendirme ve
bilinçlendirme süreçleri ile ilgili aksaklıklar olduu için, çok fazla tercih edilen bir
yöntem deildir. Kadınlar genelde son çare olarak karakola bavurduklarını
söylemilerdir. Bunun iki ana nedeni vardır: Birinci ve en önemli nedeni, eer
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karakola gider ve bir çözüm bulunmazsa kocasının cezalandırıcı tavrından çekinme
ve çocukları varsa kocasının cezaevine girip çalı amaması durumundan doacak
ekonomik sorunları kar ılayamama korkusu gösterilebilir. kinci önemli sebep ise,
karakolda sorunun çözüleceine dair umutsuzluktur. Karakollarda kadın polis
sayısının azlıı, bu tür sorunlarla erkek polisleri muhatap etmekte, onlar da toplumun
içinde yeti mi , benzer kültürel alı kanlık ve tepkilerle davrandıkları, bu konuda bir
eitim almadıkları için, genellikle bu sorunu geçici bir durum olarak deerlendirip,
uzla tırma yoluna gitmeyi tercih edebilmektedirler. Bir kadın, kocasını ikayet
etmek için karakola gittiinde, görevli polisin kendisine “bizim elimizden bir ey
gelmez. Ancak aır yaralı ya da ölü olacaksın ki kocanı yakalayıp hapse tıkalım”
dediini ve bu sözden sonra polisten ya da yasalardan umudunu yitirdiini
söylemektedir.
Kurumsal bir ba ka çözüm olanaı da tabii ki sıınma evlerine ba vurmaktır.
Türkiye’de sıınma evlerinin yetersizlii ve azlıı oldukça ciddi bir sorundur.
Sıınma evlerine ya bir arkada ının ya da yakınının tavsiyesi ile ba vurmakta ya da
kolluk kuvvetlerinin aracılık etmesiyle ili ki kurmaktadırlar. Bazı kadınlar ise, kendi
olanaklarıyla televizyondan ya da basından örendikleri adresleri ve ki ileri takip
ederek sıınma evlerine gelmi lerdir.
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V. TAR TIMA ve SONUÇ

iddeti algılama zamana ve kültürel deiime balı olduu için, bugün
iddetin çok farklı yönleriyle ve taraflarıyla tartııldıı görülmektedir. Bir zamanlar
kabul edilebilir olarak görülebilen birçok ey, bugün artık kabul edilemez olarak
gelmektedir. Buna ister küresellemenin, ister sanayilemenin ya da kentlemenin,
ister bilim ve sanattaki gelimeler neden olarak gösterilsin, kültürdeki gelimeler ve
deimeler, tüm bu bahsi geçen faktörlerin hem nedeni, hem de sonucu olarak
karımıza çıkmaktadır.
Kadına yönelik aile içi iddet, çok eski bir konudur. Aile olduu sürece, aile
içinde iktidar mücadeleleri ve iddette var olmutur. Bugüne kadar ailenin
görülmedii bir toplum olmadıı düünülürse, her toplumda aileye dair sorunların
tespiti ve çözümüne dair yaklaımların oluturulması kaçınılmazdır. Günümüz
artları içerisinde de, kültürün en önemli aktarıcısı ve toplumun yapı taı olan aile
kurumunu, çaın ihtiyaçlarına göre destekleyecek ve gelitirecek kanalların açılması,
devletin ve sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket edebilmesiyle mümkün
olacaktır.
1970’lerden sonra, özellikle sanayilemi ülkelerde kadınlar ayaklanmasının
nedenleri üzerine düünüldüünde, neden 1700’lerde feminizmin talep ettii
artlardan bahsedilemiyordu? Kadınlar bugüne kadar ve bugün de dünyanın birçok
yerinde ezilmeye, sömürülmeye ve eziyet görmeye devam etmektedir. Onları ezenin
erkek olduunu söyleyerek iin içinden çıkmak doru deildir. Erkei de yetitirenin
bir kadın olduu gerçei göz önüne alınırsa, bir paradoksla karılaılır. Paglia gibi
feminist düünürler, bu durumdan dolayı kadını suçlarken, feminist düünürlerin
bazıları da, bu durumun kadınların yüzyıllardır erkek egemenliinde yaamasının
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doal bir sonucu olarak görürler (Paglia, C. 1990). Bu çalımada da, görüülen
iddet görmü kadınların verili ahlak ve kültür deerlerine göre, kendilerini
erkeklerden aaı bir cins olarak gördükleri anlaılmıtır. Kendisini erkekten aaı
görmenin, kültürel artlanma ile ilgili olduu yapılan görümelerin ortak sonucudur.
Erkeklerin neden üstün olduu konusunda yorumları istenen kadınların, erkeklerin
fiziksel olarak daha güçlü olduu gerçeini dile getirmek dıında bir açıklamaları
olmamıtır. Sorulan soru karısındaki akınlıkları ve açıklama getiremeyileri, bu
tutumun, erkein üstünlüünün sorgulanamaz gerçekler gibi karılanmasında
yattııdır. Ancak yaadıı iddetten sonra, erkek ve kadın kavramları ve rollerini
sorgulamaya baladıkları, yakın zamanda iddet görmü olanların yaadıkları
travmanın da etkisiyle erkeklerden nefret etmek eklinde gelitirdikleri tutumlarını,
zamanla erkeklik rolü ve anlayıına eletirel bir tutum takınmak eklinde
dönütürdükleri görülmütür.
Görüülen kadınların kocalarından sonra en çok ikayet ettikleri kiiler,
eltileri ve kaynanalarıdır. Kadınların bir hane içinde bile dayanaamadıı görülmü
ve kendi aralarındaki iktidar mücadeleleri, erkek egemen olarak tarif edilen bu
kültürel ve ideolojik yapının ortaya çıkması için sadece erkeklerin
suçlanamayacaını göstermitir.
Yukarıda sorulan soruya geri dönersek, neden 1700’ler deil de 1970’ler
kadın sorunlarının gündeme gelmesine ve artarda yasaların, uluslar arası
sözlemelerin imzalanmasına neden olmutur? Çünkü kadınlar, gelimi ülkelerde
çalıma hayatının ve dolayısıyla karar verme mekanizmalarının bir parçası hâline
gelmitir. Daha önce evlerinde oturan kadınlar, imdi fabrikalarda, üniversitelerde,
emrinde erkekleri çalıtırabiliyor, kendi parasını kazanıyor, toplum içerisinde sözü
dinlenir hâle geliyordu. Bunun sonucu olarak feminizmin ortaya çıkması kaçınılmaz
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olmu tur. Türkiye’nin, bir zamanlar ngiltere’nin ya da Fransa’nın 1970’lerde
ya adıı bir süreci ya adıı söylenebilir bugün için. Hızla kentle en, sanayile me
umudunu yitirmeyen, modernizmin tüm karma asını ya ayan Türkiye’de kadınların
kurumsal ve sosyal dei imi istemesi kaçınılmazdır. Bu çalı manın, benzer
çalı malarla payla tıı en önemli savlarından birisi de budur.
Madem ne bu toplum ne de kadınlar eskisi gibi olmayacak, kentle me ve
sanayile meyle birlikte kadınların sosyo-ekonomik kültürel yapı içerisinde konumu
dei ecek, devletin ve sivil toplum örgütlerinin bu dei imi kolayla tırması,
kadınların ve erkeklerin daha az hasar alarak atlatabilmesi için bazı önlemler alması
kaçınılmazdır. Bu önlemlerin ba ında da sıınma evlerinin sayısının arttırılması
gelmektedir.
Bu çalı ma, örneklem grubunun küçüklüü nedeniyle çok genel bazı
yorumlar yapmayı engellemektedir. Ama bu tür çalı maların lokal düzeyde ve
birçok yerde gerçekle mesi, sonrasında bu çalı maların biraraya gelerek daha genel
ve kesin saptamaların yapılmasını kolayla tıracaktır.
Bu çalı manın en umut verici ke fi, Küçükçekmece Kadın Sıınma Evi’nin
dünyada az görülür nitelikte, bu topraklara özgü bir sıınma evi modeli olduu
gerçeine ula mak olmu tur. Ama ara tırmanın dier bulduu sonuçlar, o kadar da
umut verici deildir. Çünkü 40 ki ilik bir kapasitesi olan bir sıınma evine her gün
20 ki i ba vuruyorsa, ortada gerçekten ciddi bir sorun olduunu kabul etmek gerekir.
Bu çalı mada, görü ülen kadınların anlatımları ve literatürün takip edilmesi
ile ortaya, Türkiye’de aile içi iddetin artarak sürdüü ya andıı ve bunun artarak
devam edecei yönünde bir sonuç elde edilmi tir. Bunu da, köyden kente göç süreci,
kentle menin plansız olu u ve geleneksel deerlerle modern deerlerin çatı ması
gerçeine dayandırmaktadır. Televole kültürü denilen ve aslında ahlaki açıdan bir
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çözülmeyi ya da deiimi yaayan bir toplumda, iddetin artarak sürmesi her zaman
beklenebilecek bir gerçekliktir.
Daha önceki çalımalarda, eitim ve ekonomik koulların kadına yönelik
iddette dorudan etkilere sahip olduu yönündedir. Bu çalımada, bu tür makro
koulların önemli bir etkiye sahip olduu, ama Avusturya gibi eitim ve ekonomik
gelimilik anlamında iyi bir düzeye ulamı ülkelerde de kadına yönelik iddetin
ciddi düzeylerde yaanıyor oluu, sorunun sadece eitim ve ekonomiden
kaynaklanmadıı yönünde ciddi kukulara neden olmaktadır. Bu çalıma sırasında
görüülen kadınların, çounlukla meslek sahibi olmayıları ve kırsal ya da
gecekondu bölgelerindengeliyor oluları, iddetin daha çok bu bölgelerde yaandıı
yönünde bir kanıya ulamamız için yeterli deildir. Eitim ve ekonomik düzeyi daha
iyi olanların sıınma evine gelmek yerine baka olanaklara ulamaları daha kolay
olabilmekte, ya da konum ve çevre itibariyle yaadıkları zorluu ortaya
koymalarında farklı engellerle karılaabilmektedirler.
Kadınlarla gerçekletirilen görümelerde, benzer çalımalarla ortak bazı
sonuçlara varılmıtır. Bunların arasında en çok göze çarpanın, iddetin evliliin ilk
dönemlerinde gözükmeye balamasıdır (Tablo 8). Ayrıca, kadın sıınma evine
gelme cesaretini gösterenlerin yirmili yalarında ve çocuksuz kadınlar olduu (Tablo
1-Tablo 5), dier kesimin ise 40’lı yalarında ve çocukları kendilerine bakabilecek
düzeye gelmi olan kadınlar olduu görülmütür. Çocuk sahibi olan ve çocuklarının
bakımı kendilerine balı olan kadınların, arkalarında bir güç olmayınca iddetten
kaçmak konusunda tereddüt gösterdikleri görülmütür.
Kadınların, sıınma evine geldikten sonra elerine geri dönme çabalarının
birkaç istisna dıında baarısız olduu, geri döndükten bir süre sonra tekrar iddet
gördükleri tespit edilmitir. Kadınların elerine döndükten sonra da ilgili makamlarca
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takip edilmeleri ve evlilik danımanı eliinde bu geri dönülerin gerçeklemesi
önerilmektedir.
Bu çalımanın gerçekletii Küçükçekmece Kadın Sıınma Evi’nin, bir
model olarak yerel yönetimlerce ele alınması ve bir proje olarak gelitirilmesi, iddet
gören ve sıınacak yer arayan kadınlar için iyi bir çare olacaktır. Ama kadın sıınma
evlerinin çoaltılması, sorunun sonuçlarını hafifletmeye yönelik bir uygulamadır.
Çıkarılan yasalar ve aile içi iddetin sona erdirilmesine yönelik eitim ve
bilgilendirme faaliyetleri, resmi ve sivil toplum örgütleri tarafından uzman
rehberliinde yaygınlatırılmalıdır. Ayrıca gelimi ülkelerde tanık olduumuz
evlilik danımanlıı gibi kurumsal yapıların ülkemizde de hayata geçirilmesi
gerekmektedir.
Kadın sıınma evlerinin uzman personel ihtiyacının büyüklüü düünülürse,
üniversitelerin ilgili bölümlerinin bu alanda hizmet verecek personelin eitimi ve
istihdamı konusunda devletin ilgili kurumlarıyla ibirlii yapması da önemli bir
noktadır.
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VI. ÖZE T
Bu çalıma, kadına yönelik aile içi iddeti, antropolojik açıdan incelemeyi
amaçlamıtır. iddetin ortaya çıkı ve yaanı nedenlerini örenmek için, iddet
görmü kadınlarla görümeler yapılmıtır. Bu görümeler, Küçükçekmece Kadın
Sıınma Evi’ne sıınan kadınlarla gerçekletirilmitir. Evlilik öncesinden balayarak,
evlilikte ve sonrasında kadına yönelik iddetin, nasıl gerçekletiini tanıklıklar ve
bugüne kadar oluturulmu kaynaklardan yola çıkarak anlamaya ve görünür kılmaya
çalıılmıtır. Çözüm yollarından birisi olan kadın sıınma evleri hakkında bilgiler
verilerek, Küçükçekmece Kadın Sıınma Evi’nin Türkiye’ye özgü bir model olarak
tanıtılması da bu çalımanın amaçları arasındadır.
Yapılan görümelerde, aile içi iddetin en önemli nedenleri olarak görülen
eitim ve ekonominin, kültürel artlar dahilinde etkili olduu ortaya çıkmıtır.
Kültürel yapı, erkeklik ve kadınlık rollerinin belirleniinde, kentleen bir toplumun
ihtiyaçlarına göre henüz ekillenemedii için, çatımanın ortaya çıkmasına zemin
hazırlamaktadır. Kurumsal ve yasal düzenlemeler açısından, bu deiim ve ihtiyacın
görülmesi ve giderilmesinde yaanan gecikmeler, sorunu aırlatırmaktadır.
Sonuçlar, görüülen kadınların evliliklerinin ilk aylarından itibaren artan bir
ivmeyle iddete maruz kaldıklarını göstermitir. Geni ailelerde erkein daha çok
ailenin dier üyelerinin kıkırtması ile iddete yöneldii ve kadınların (elti, görümce,
kaynana) ev içi iktidar mücadelelerinin iddet olaylarının yaanmasında etkili olduu
yönündedir. Yaanılan psikolojik sorunlar, erkein ve kadının evlilikten beklentileri
ve hayal kırıklıkları da, kadına yönelik aile içi iddetin kökenini oluturmaktadır.

Anahtar Kelimel er: Antropoloji, iddet, Kadın, Aile, Sıınak
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VII.SUMMAR Y
This study aims at investigating violence against women. In order to assess its
emergence and reasons for its prolongation some women who reside in Woman
Protection Center of the City of Küçükçekmece, Istanbul, have been interviewed.
Each interview covered the events that took place before, during and after marriage.
The thesis attempts to show how this Protection Home was designed as a model for
these women to be safe from abusive spouses or men. It also illustrates that this
home was an ideal model home specifically for Turkish women.
The research was carried out using interview and participant observation
technique with the subjects. The study suggests that the most outstanding reason for
marriage problems and violence against the wife were seen as a result of
conditioning in the culture and its component of economic welfare. In spite of
urbanization of these individuals, cultural characteristics, a lack of an established role
for each gender and challenges between the individuals (e.g., man and woman) may
have led to such conflict with the society. Slowness and late adoption of institutional
and legislative actions may have made the resolution of family problems complex
and hard to correct.
In conclusion, the women interviewed using anthropological methods show
that right at the beginning of their married they are subjected to violence with an
increasing intensity. In extended families men are encouraged to use ‘disciplinary
actions against their women. This encouragement comes primarily from the man’s
mother, bother’s wife and/or sister (mother and sister in law sisters or man’s
brother’s wife). This behavior is thought to provide power to these women within
the family. Continuation of the abuse set the ground for psychological condition for
the wife. Thus expectations of the wife from the husband and vice versa are reduced
to the minimal. This eventually leads violence in the marriage.

Key words: Anthropology, Violence, Women, Family, Protection Homes
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VIII.

EKLER

EK-1
Küçükçekmece Kadın Sıınma Evi’ind e Uygulanan Mülakat Soruları:
1- Doum tarihiniz nedir ve nerede dodunuz (l, ilçe, köy)?
2- Evlenmeden önce aileniz kaç ki iden olu uyordu?
3- Karde sayınız (kız-erkek olarak sayıları) ve doum tarihleri nedir?
4- Anne-baba’nın doum tarihleri ve i durumları nelerdir?
5- Ailenizin ekonomik durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?
6- Size göre iddet nedir?
7- Çocukluk döneminde aile içi iddete maruz kaldınız mı? Eer iddet gördüyseniz,
ilk ne zaman, kim tarafından ve nasıl gerçekle ti?
8- Eitim durumunuz hakkında bilgi verebilir misiniz?
9- Evlenmeden evvel ailenizin yanından hiç ayrıldınız mı?
10- Kaç ya ında evlendiniz?
11- Evliliiniz (görücü, isteyerek, kaçırılma vb.) nasıl gerçekle ti?
10- Evlendiiniz ki inin doum tarihi ve nereli olduu hakkında bilgi verebilir
misiniz?
11- Evlendiiniz ki i ile akrabalıınız var mı?
12- Evlendiiniz ki i geçimini hangi i i yaparak salamaktadır?
13- Evlendikten sonra ekonomik durumunuzda bir dei iklik oldu mu?
14- Evlendikten sonra, ya amınızda ne gibi dei iklikler oldu? Ayrı bir eve
ta ındınız mı?
15- Evlendikten sonra ya adıınız evde e inizden ba ka kimler ya amaktaydı?
16- E iniz dı ında evde ba ka ya ayan ki iler varsa, onlardan iddet ya da iddeti
te vik eden davranı lar gördünüz mü?
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17- Evlendikten ne kadar zaman sonra e iniz size iddet uygulamaya ba ladı?
18- E inizden gördüünüz ilk iddet olayını eer tercih ederseniz bize istediiniz
ayrıntıları vererek, mümkün olabildiince ayrıntılarıyla anlatabilir misiniz?
19- lk iddet olayından sonra, iddetin ya anma sıklıı hakkında bir bilgi verebilir
misiniz?
20- iddet olayına tanık olan aile içinden birileri var mıydı? Varsa onlar nasıl tepki
gösteriyordu?
21- Sizin iddet kar ısındaki davranı ınız nelerdi? Evden uzakla ma ya da birisinden
yardım isteme gibi te ebbüsleriniz oldu mu? iddetten kurtulmak için neler yaptınız?
22- Kadın sıınma evi ile temasa geçmeniz nasıl gerçekle ti?
23- Ne kadar zamandır kadın sıınma evinde bulunuyorsunuz?
24- Kadın sıınma evine geldikten sonra, ya amınızda neler dei ti?
25- Bugün evlilie nasıl bakıyorsunuz? Sizce ideal bir evlilik nasıl olmalı?
26- iddet gören kadınlara önerileriniz ve ilgili makamlardan beklentileriniz
nelerdir?
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EK-2

Bayan Z. le Görü me

Görü me, kadın sıınma evinde yapılmı tır. Görü me sırasında, Bayan Z.’nin
yanında güvendii bir arkada ı daha bulunmu tur. Konu malar, Bayan Z’nin izni
alınarak teybe kaydedilmi , daha sonra dei iklik yapmadan kaıda dökülmü tür. Bir
buçuk saat süren bu görü me, iddet görmü bir kadının azından kendi hikayesini
anlatmasına bir örnek olarak çalı maya eklenmi tir.

Kaç douml usunuz?
1979 Gaziantep Nizip.
lçe merkezi mi köy mü?
Köyünden.
Çocukluunuz o köyde mi geçti?
Evet, 11 ya ına kadar köyde ailemle ya adım.
Kaç ki iden olu an bir aile?
11 ki i.
Anne baba 11 ki i mi?
Anne baba hariç 11 karde .
Yani 13 ki ilik bir aile.
Evet.
Bu 11 karde tek bir anneden mi?
Evet.
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Babanız bir evlilik yapmı öyle mi?
Daha önce iki evlilik daha yapmı.
Anneni z ile beraber üç evlilik.
Evet.
Babanızın onl ardan ayrılm a ned eni çocu k olmaması mı?
Bir tane olmu ama biz hiç görmedik.
11 yaına kadar orada yaadın ız. Oldukça büyük bir aile. Babanızın
ekonomik durum u nasıl?
Babamın çalıtıını hiç hatırlamıyorum. Hep annem, ablalarım, abilerim çalıırdı.
Biz küçükler koyun güderdik.
Nasıldı ekonomi k durum? Zayıf mı, orta mı?
Tarlalarımız filan yoktu.bakalarının tarlasına gündelie giderdik.
Kaç kız kaç erkek bu 11 karde?
Dokuz kız, iki erkek.
Ya farkı nasıldı kardeler arasında?
Önce birer ya, sonra doanlar ikier en son doanlar ise üçer ya ile dünyaya
gelmiler.
Kardelerini z u an ne yapıyorlar ?
En büyük ablam 46 yaında. Dul. Ei vefat etti.
Durumları nasıl onların ? Köyde k alan var mı?
Bir tanesi köyde. Kendi evimizde kalıyor.
11 yaına kadar babanı zdan hi ç iddet gör dünüz mü?
Hayır.
Anneni zden.
Hayır.
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Karde lerini zden.
Hayır.
11 ya ında nereye ta ındını z?
Ta ınmadık. Köydeydim ama, i te mesela köyde ana derlerdi, ben anne derdim.
Babaya babi, babo filan derlerdi, ben yine baba derdim.  te kitaplarda
okuduklarımdan, televizyondan öreniyordum.
Eitim durumunuz ned ir?
Ortaokul mezunuyum. Yani konu ma ekillleri gelin gidin falandı, ben hiçbir zaman
onlar gibi konu amadım.
Neden öyl e? Nedir size bu farklılıı kazandıran?
Ters geliyordu bana. Onların konu maları falan.
O konu maları nereden öreniyordunu z?
Kitaplardan, okuldan. Biraz da ba arılıydım. Öretmenlerim beni çok severdi. Daha
sonra ilkokulu bitirdikten sonra öretmenim beni okutmak istediini söyledi. Ailemle
görü tü i te. Babam benim durumum yok, okutamam dedi. Öretmenim böyle böyle
sınavlar var, ben Zehra'nın kazanabileceini biliyorum dedi. Yatılı okul sınavlarına
girdim, burslu kazandım. Böylelikle 11 ya ında ailemin yanından ayrıldım.
Yatılı okul a nerede gitt iniz?
Gaziantep Nizip'te. 80'i kız 600 ki ilik bir okuldu. Okula ba ladıımda ayaımda
plastik ayakkabılar vardı. Dier örencilerin ayakkabıları vardı. Kitaplarını
klasörlerde ta ıyorlardı, benim po etteydi. Saçları filan çok temizdi, benim ba ımda
sirke vardı.
Yatılı okul nasıldı ? Kaç ki i kalıyordunu z kou larda?
Sekiz ki i kalıyorduk.
Aileniz sizi ziyarete geliyor muydu ? Yok sa siz mi gidiyordunuz?
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Arada sırada ben gidiyordum. Derslerim berbattı. Birinci sınıfta.
Yeni bir ortam tabii.
Evet yeni bir ortam. Bir de köydeyken çok ba arılıydım. Köyde iyi olduunu
dü ünüyorsun ama sıfırsın. yi bir eitim alamıyorsun. Olanaklar ço kısıtlı.

te

birinci dönemde okula gidemiyorsun. Keçi, koyun, pamuk bilmem neyin oluyor.
Ablaların falan gidiyorlar, keçi koyun sana kalıyor. Pamuk bittikten sonra sen keçiyi
koyunu onlara devrediyorsun. kinci dönemde sen okula gidiyorsun, o ekil. Not
nasıl oluyor, öretmene i te yumurtadır hediyedir filan veriyorlar senin sınıfını
geçirtiyorlar. O ekilde bir eitim almı oluyorsun. Sonuçta i te ben dier
örencilerden daha farklı olduum için, öretmen sonuçta tutmak istedi ve saolsun
da yaptı yani. Daha sonra birgün, ikinci dönemdeydik i te, annem gelmi ti beni
görmeye. Annem geldi, bak öretmenim geliyor dedim. Annem durumunu
soracaım dedi. Benim ödüm koptu.

imdi öretmenim söylerse durumu çok kötü

diye. Beni alacaklar keçi koyunun yanına. Sonra öretmenimin yanına gitti, durumu
nasıl dedi, öretmenim Zehra ba arılı bir örenci dedi. Ama biraz daha çalı ırsa çok
daha iyi olabilir dedi. Ben orada çok utandım tabii. Öretmenimin anneme
söylememesi falan. Annem gittikten sonar öretmenimin kar ısına geçtim ve dedim
ki sizin dediinizi yapacaım ve derslerime daha çok çalı acaım dedim. Daha sonra
çok çalı tım, arkada larım, hocalarım çok a ırdılar. Birleri sıfırları hiç doksandan
a aı not getirmedim. Okulun i teknik atölyesi vardı. Ailemden para alamıyordum.
Durumumuz yok, bir deftere be dersin notunu tutuyordum. Bir ey yapmam
gerekiyordu yani, bunu biliyordum. Hiçbir zaman olanı kabul etmek gibi bir
ki iliim yoktu. Bu durum çocukluumdan beri var bende. Birgün yatıyorum
yatakhanede i te, çaırdılar, dediler i te smail hoca seni çaırıyor. Dedi
Zehra’cıım i te, bir i var bitirmem gerekiyor. Atölyede yapmı olduumuz eyleri
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satıyorduk. Bu okula bir yardım oluyordu. Daha sonra hocam dedim, çalıırım ama
haftada kaç saat çalımısam bunun parasını alırım. Çünkü kendi kafamdan model
de çiziyordum yani. Çok baarılıyım o ite de. Daha sonra hoca da kabul etti. Zaten
benim de böyle bir kiiye ihtiyacım var dedi. Hafta da sekiz tane abajur yapıyordum.
Resim çerçevesi filan da yapıyordum. Bir de devletin bize verdii yirmibe milyon
da vardı. Ben aileme para götürür oldum.
Çok keyiflidir herhalde.
Ablamlara baörtü, takı falan alıp götürüyordum. Çok mutlu oluyorlardı, çok
houma gidiyordu.
Sonra ortaokulu bitirdi niz herhalde.
Sonra ortaokulu bitirdim. Haliyle artık ailemin yanına gittiim zaman utanıyorsun
falan, çünkü uzun bir süre yanlarından ayrılmı oluyorsun, gittiin zaman yabancı
olmu oluyorsun, kopuyorsun artık.
Onlar da size farklı gözl e mi bakıyor, okumu kız gibi.
Bir de kültür farkı oluyor tabii. Onların yaptıı herey size çok ters geliyor. Örnein
bir salçaya pekmez demeleri veya bir maydanoza bakdeniz demeleri.
Niye ters? Onların kültürü nde bu böyl e.
Onların kültürü bana ters gelmiyordu, ama benim konumam onlara ters geliyordu.
Onlar benimle alay ediyorlardı. Zehra dedikleri zaman ben efendim diyordum.
Onlar konumalarında ‘acı unu versene, acı unu yapsana’, ricaları budur yani.
Antep’te ‘acı’ kelimesi vardır. Bir erkekle konuamıyorsun orada. Benimse genelde
çevrem hep erkek arkadatır.
Yatılı okulda da çok erk ek var.
Evet yani, içli dılısın sonuçta. Daha sonra okulun son döneminde bir arkadaım
vardı Yusuf diye. Çok iyiydik yani. Öyle bir dosttuk ki olmaz böyle bir ey.
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Döverdim filan ama yine de çok severdim. Daha sonra bana dedi ki , babasını filan
tanıyordum annesini, yıl sonunda bize gelsene dedim. Bu olay bana ters gelmiyor
sonuçta. Onüç ya ında bir çocuktum ve erkek arkada ımın evine gitmek çok normal
geliyor. Onların yanından ayrılalı üç sene olmu . Zaten onlar benim için gitmrk
istemediim bir yerdi. Ben bir aylık tatilimde bile gitmek istemiyordum. Daha sonra
ben arkada ıma gittim i te. Anneme de söylemi tim arkada ıma gideceimi. Ama
erkek arkada ım olduunu söylememi tim. Ters kar ılarlar diyerek. Sdaha sonra
arkada ıma bir gece telefon geldi. Baktım ki amcamın olu.

te ey seni

öldüreceiz filan diyorlar.
Hikaye bur ada ba lıyor galiba.
Ba lıyor. Seni öldüreceiz falan yaptılar.

te trene binidim, köye gittim. Çok

kızıyorlar ediyorlar ama ben sesimi hiç çıkartmıyordum. Neye kızdıklarına hala bir
anlam veremiyordum. Yani yaptıım ey bana ters gelmiyordu. Bu ekilde
kar ıladıım için yani, ama çok tepki veriyorlardı. Böylece okul hayatım bitmi
oldu.
Okuldan al dılar mı seni? Gitm esen devam edecektin bel ki de?
Hayır süremezdi, çünkü ben liseyi kazanmı tım bu sefer, Kilis’te yatılı okulu
kazanmı tım.
Ama imdi okumaya devam ediyorsunuz deil mi? Okumayı bır aktım
demeyin. Ak am okul ları filan var.
Bıraktım deil, önümüzdeki yıl yine ba layacaım.

imdi oralara geleceim zaten.

Sonra sizi okuldan al dılar ve köyü nüze döndünüz.
Köyüme döndüm. Keçilerimin koyunlarımın ba ına döndüm. Tarlada bayırda keçi
koyun gütmeye ba ladım. Daha sonra ey oluyordu, keçi koyun gütmeye
gidiyordum mesela, yıldızlar olunca evine döneceksin yani.

te mesela bir ihtiyacım
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oldu, sakız, çikolata, ampuan gibi eyler. Artık yılların vermi olduu cebinde para
olmasına alı mı oluyorsun. Senin bir sürü istediin var, bir türlü bunu kabul
edemiyorsun. Babamın bir iddeti yoktu ama, çok disiplinli bir insandı. Bir su içme
ekli, bir oturma kalkma ekli, toplum içinde konu mayacaksın. Bu ekile yani. Hep
kendi kurallarını yaptıın sürece çok iyisindir babamın yanında. Ve ben tabiiki u
anki dü ünceme göre geriye baktıım zaman, bundan birkaç sene evveline kadar hep
annemi haklı görüyordum. Ama u an da ben babamı haklı görüyorum. Ve ben
babamla dokuz senedir görü meyen bir insanım. Daha sonra birgün ampuan almaya
gittim. Geldim baktım ‘kızlar bakkala gidemez’. Bunu da örenmi oldum. Daha
sonra i te sokaa çıkıp oyun oynuyordum, ‘kızlar sokakta oyun oynayamazlar’.  te
banyo yapıyorsun, üzerime temiz kıyafetimi giyiyordum. Baba çok kızıyordu bu
sefer , bu kız ka ını gözünü boyamı gözüne güzel görünüyorsun, kavga çıkıyor
evde.  te kapanmı sın, kuran okuyorsun, namaz kılıyorsun, hoca oldu ba ıma,
ba örtüyü çekip alıyor ba ımdan. Onlara yönelmek istiyorsun, onlara yöneldiin
zaman kendi istediklerini de kabullenmiyorlar.
Sonra evlilik olayı mı ba ladı?
Yok. Daha sonra ben haliyle ondört ya ına geldim. Büyüdüm. Köyde bir çocuk var,
beni çok rahatsız ediyor. Hangi tarlaya keçileri koyunları gütmeye götürsem oraya
geliyor falan. Birgün traktörü üzerime sürdü. Teklifimi kabul edeceksin diye. Bunu
ben anneme söyledim. Annem gitmi bu çocuun babasına söylemi . Çocuun
babası da bunu kemerle çıplatmı böyle dövmü . Bir de bizimle kan davaları vardı o
çocuun. Bir abim kan davasından dolayı ölmü .  te sen onların kızına nasıl böyle
bakarsın diye. Sdaha sonra benim yeenim biz de kalıyordu. Annem yeenimi
antepe götürmeye gitti. Sonra bir telefon çaldı, ben bula ık yıkıyordum. Evimiz
böyle iki katlıydı. Onun ön tarafında böyle bula ık yıkıyordum. Telefon çaldı,
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telefona baktım. O çocuk beni babama söylemi sin, seni pi man edeceim dedi.
Seni kaçıracaım falan yaptı. Küfür ettim ben orada. Sonra telefonu kapattım.
Evimiz de çok yakın. Kar ılıklı görebiliyorsun onların evini. Daha sonra çıktım, o
avluda. Babamda bana çıkarken dedi ki ‘kızım sigara almaya gidiyorum’ dedi. Dedi
evde kim var dedi bana o çocuk. Defol git bak dedim ona, babam sigara almaya gitti
gelirse dedim yemin ederim seni öldürür dedim. Baban dedi hoca evine gitti yalan
söylüyorsun bana dedi. Sadece unu bil dedi, seni pi man edeceim, kaçıracaım
dedi. Ben de hiç bir ey yapamazsın dedim, yine küfür ettim. Tam o esnada babam
Zehra diye seslendi. Çocuk zaten avluda, yukarıda. nsan o an görmüyor herhalde.
Bir de babamın köy odası vardı. Gelen erkekleri aırlamak için bütün evlerde vardır
bu oda. Skendi kadınlarının içine sokmazlar erkekleri. Çocuk köy odasına gitmi .
Sonra içerden bir kıyamet koptu. Babam çocuu orada görmü . Sonra tabi bizim
damdan kom unun evine gittim. Sonra aladım i te anlattım. Benim ablam da iki ay
öncesinden stanbul’a gelmi ti. Bize maa ını göndermi ti. Babam da anneme ey
diyordu ‘bunu da gönderelim, gitsin hem çalı sın’. Onbirmilyondu o zaman. Köy
yerinde iyi bir paraydı. Asgari ücret onbirmilyondu o zaman. Çalı sın bize para
göndersin. Annem de diyorduki i te ben ya landım, bu da giderse, yani ben senin
i lerini yapamam. Kim yapacak diyordu. Sabah saat altıda kalkıp tarlaya
gidiyorsun.ak am altıda geliyorsun, yemei, çama ırı, bula ıı, her eyi yapıyorsun.
Gece saat onda ancak yataa giriyorsun.
Erkek ne yapıyor?
Erkek yok artık. Erkein biri evlendi, biri askerde. Hiçbir zaman erkekler babamın
yanında durmadılar. Birisi oniki ya ında ayrıldı yanından.
Kan davasından dol ayı mı?
Hayır, deil.
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Niye durmadıl ar?
Benim küçük abim de benim gibi hiçbir zaman olanı kabul etmeyen birisiydi.
Ya amı olduu yeri kabullenmiyordu i te. E i ölen ablam var ya, onun çocukları,
yeenlerim Gaziantep'te oturuyorlardı.  te onun çocukları da abimin ya ındaydı.
Geliyorlardı, ceplerinde para vardı, haftasonu oraya geliyorlardı. Bu da onlar gibi
giyinmek, onlar gibi ya amak istiyordu. Sonuçta on iki ya ına gelmi ti. Hala
pijamayla geziyordu. Onların güzel pantolonları, kazakları, ayakkabıları vardı. Bu
da her çocuun istei sonuçta. Ben de uur böceklerinden ayakkabı isterdim, elbise
isterdim, kırmızı kurdela isterdim. (Uur böcei, benekli ve kanatlı bir böcektir.
nsan bu böcei eline alıp dilek tutarak uç uç uur böcei diye seslenir. Dileklerin
yerine gelecei inanılır.) yani bu her çocuun hayali sonuçta. Daha sonra i te, böyle
olunca annem geldi, tabii bu arada Gaziantep'ten silah filan getiriyorlar, ne oldu ki
yani öldürecekler filan. Ama babam diyor ki, bunu öldürmeye stanbul'a abisinin
yanına gönderelim. Bizimkilere diyorum ki, ben onu aynı odada görmü tüm,
çocukla. Annem de diyorki, daha dün kız bana geldi söyledi, eer kız istemi olsa
gelip bana söylemez. Annem beni tutuyor. Neyse stanbul'a gönderme kararı aldı,
babamın istedii olmu tu. Birinci kez bir erkein yanına gidip kalmı sın, okul
hayatın bitmi . kinci kez böyle bir ey olmu . nsanlar ismimi kullanmıyorlar,
küfürle anıyorlar, kızları en ufak bir yanlı yaptıında, sen de onun gibi mi olacaksın,
benim adımı kullanıyorlar. Bunun gibi eyler oluyor. Daha sonra i te stanbul’a
geldim.
Niye geldi niz?
Abimin yanına geldim.
Kaç ya ında geldini z?
14 ya ında.
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Ne i yapıyordu abini z.
Oto yıkamada çalı ıyordu abim. Ablam tekstilde çalı ıyordu.
Evli miydi abiniz?
Abim evliydi, abim, yengem evlenip buraya gelmi ti.
Kaç ki i ya ıyordunuz evde?
Yengem, abim, ablam, ben.
Onlar çalı ıyordu, siz onların y anına geldi niz.  e mi yerle tirdiler
sizi?
Geldikten iki gün sonra hemen çalı maya ba ladım.
Nerede?
A... diye bir fabrika vardı. Di macunu yapıyorduk. Daha sonra, buraya geldikten
sonra kı tı tabiiki. Haliyle kıyafet filan vermediler. Buraya geldikten sonra bir
kazaım vardı i te, kötü bir ayakkabı vardı ayaımda. Onunla i e gidip geliyordum.
Yere bastıım zaman ayaklarım buz tutuyordu. Üzerime giyecek kaban gibi
bir eyim yoktu. Abim olan bütün parayı alıyordu.  te ey, ev alacaız falan. Bir
mont aldım kendime, abimle aramızı bozan ey bu oldu. ki ay sonra bir mont aldım
kendime. Abim köyü aramı . Demi ki i te, parasını bana vermiyor, kıyafetlere
yatırıyor. Bu sefer annemle ablam telefonla görü üyorlardı. lk defa annem beni
istedi. Ben çok tuhaf oldum yani. Annem beni telefona isteyince. stanbul'a
geldiinde elini bile vermemi ti bana. Çok tuhaf oldum, bu sefer telefonu elime
aldım. Bir küfürler bir küfürler, beni buralarda rezil ettin, insan içine çıkmaz ettin,
oraya gittin böyle yapıyorsun.
Sonra i e gidip gelmeye ba ladını z?
 e gidip gelmeye ba ladım.
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yerinde arkada l arınız oldu. Ya da var mıydı arkada ını z.
Geldiini zde burada dertl e tiiniz birileri var mıydı?
Yok, hiçbir zaman için olmadı. Yazmak gibi bir alı kanlıım vardı. Günlük tutarım.
nsanlarla payla mak yerine hep yazarım yani.
Öykü filan da yazdını z mı?
Yazdım. Ortaokuldayken yazmı tım.
Bunların hepsi öykü konusu olabil ecek eyler.
Öyle. Daha sonra i te abim askerden geldi. Abim askerden geldikten sonra, yengem
bu sefer ev alacak, para birikmedi. Yengem bu sefer bizim odamıza geldi, dediki 'ya
i te kızlar' dedi 'ben evlendim evliliimi ya ayamadım dedi. Abim yengemi
istemeyerek almı tı. Çok kötü davranıyordu. Karısı deilmi gibi davranıyordu.
iddet uyguluyor muydu e ine ab iniz?
iddet yoktu. Ama onun varlıı ya da yokluu beni ilgilendirmiyor gibi
davranıyordu. O ekildeydi yani.

te ben evimin içinde istediim gibi gezemedim,

i te öyle yapamadım gibisinden, ben de artık kendime ait bir evimin olmasını
istiyorum dedi. Abim eskilere çok meraklıydı. Diyelim siz eski bir ey atacaksınız,
vermeyin vermeyin bana lazım gibisinden eski pis e yaları toplamayı çok severdi.
Daha sonra dedim yenge, biz abimize böyle bir ey söylemeye cesaret edemeyiz.
Yani ayrılmak istiyorsan da git söyle. Bizim için farketmez. Biz üç ki i çalı acaız,
senin baban tek ki i. Biz size muhtaç deiliz, siz bize muhtaçsınız. Yengem bu
sefer, sen bilmiyor musun, eer böyle bir ey söylersem beni bo ar. O zaman bize
niye söylüyorsun, biz de söylersek bize yapacaı ey, bizi direkt köye gönderecek
yani. Bu sefer iyilikle olmadı, ablama iftira attı.

te patronuyla yatıp kalkıyor, içki

içerken görülmü böyle böyle birisiyle falan. Ablama iftira attı. Annem bizim
ziyaretimize gelmi ti. Anneme diyor, eer kızları alıp götürmeyecekseniz beni
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annemin evine götürün diyor. Yani ayrılmak istiyor. Para da var ya, altınları var.
Altın yapıp saklamı. Daha sonra annem dedi kızım dedi, bu kadar zaman çalıtılar
dedi, ev alacaız dediler, kızların üstünde baında bir ey yok. Parayı kıyafete
yatırıyorlar demitiler dedi. Çok afedersin, biz oturduumuz zaman bizim iç
çamaırımıza kadar görünüyormu, biz o ekilde giyiniyormuuz. Bu ekilde
iftiralarda falan bulundular. ey, biz burda arkı söylüyormuuz, türkü
söylüyormuuz, parayı bu ekilde kazanıyormuuz. Yengem yani bunları söyleyen.
Daha sonra abim bu sefer dediki, askerden gelen abim. Ne istiyorsunuz yani, gidip
u bıçaı alıp öldüreyim mi yani. Mutfaktan bıçaı aldı ablamı öldürecek. Daha
sonra ite, bir sürü olay falan. Birgün abim iten gelmi, yengem ona demiki sende
dıarda yesen evde masraf olmasa. Abimin lokma boazında kalmı. Ne yutabilmi,
ne çıkarabilmi.
Ablamı bu arada köye götürdü yani. Abimle ben kalmıtık. Abim bizim haklı
olduumuzu anlıyor ama. Sabah saat yedide uyuyamıyor gidiyor amcamın kızının
yanına. Bir tane amcamın kızı vardır, çok dorucudur yani. Gtmi yanına demiki
ben senden dinlemek istiyorum neyin ne olduunu. Ben bugüne kadar demi
Zehra'nın üzerinde krem renkli bir kazak var ondan baka bir ey görmedim.
Ablasının üzerinde de siyah bir etek var demi. Hepsini anlatmı. Abim bu sefer
gerçekleri anladı. Abim bu arada kapıcı iini buldu. Daha sonra bunlar ayrıldılar.
Ayrıldılar ama ne ekilde ayrıldılar. Evde hiçbir ey bırakmadan ayrıldılar. Sadece
ite kırmızı bir halı vardı.
Kim kaldı evde?
Abimle ben kaldık. Bu arada ben çalıtıım fabrikadan ayrıldım, tekstile geçmitim,
çıraklık yapıyordum. Evin içinde hiçbirey yok böyle. Birgün bekar olan abim
baka bir amcamızın oluyla memlekete gitmi, onunla sohbet ediyorlar. Diyor ki
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i te onbe milyonluk ampanya patlatırdım, gran tuvalet giyinirdim, öyle ya ardım,
evim öyleydi böyleydi. Ben de ona seni duyan da u an sarayda oturduumuzu
dü ünür, bak üstünde oturacaımız bir eyimiz bile yok, anlattıın eylere
bakarmısın. Abim çok kötü bozulmu tu ben böyle deyince. Daha sonra biz çalı tık,
çek-yat filan evi kurduk Yengemle filan kesinlikle görü müyoruz. Çalı tıım,
çıraklık yaptıım yer iflas etti. Ben çıraklık yaptıım zaman iki tane ustaba ı vardı.
Bir tane de çırak vardı. Sonra hepsini gönderdiler. Oranın makinelerine haciz geldi.
Çalı tıım yerin. Ablamın çalı tıı yerin patronunun da bir tane atölyesi vardı.
Oraya gittim. Rica ettim, dedim ki böyle böyle. Makinelere haciz geldi, eer bu i te
bitmezse paramı vermeyecekler dedim. Adam tamam dedi. adam benim çalı mamı
filan gördü i te. Bana dedi ki, gel dedi benim yanımda makineci olarak çalı filan.
yi de dedim ben daha makineye iplik takmasını bile bilmiyorum. Adam inanmadı,
aka yaptıımı zannetti. Çünkü iyi biliyordum yani, ortacılıı iyi çeviriyordum.
Daha sonra o i ler bittikten sonra, adamın yanına makinacı olarak girdim.
Çalı ıyordum makinanın iplii koptu. Adama söyledim. Makinanın iplii koptu
dedim. Dedi sen gerçekten bilmiyor musun imdi iplik takmayı. Yo bilmiyorum
dedim. Daha sonra makinanın ipliini taktı. Çok hırslıyımdır yani. Çalı ırken bile
di lerimi sıkmaktan geceleri di lerimin sızlamasından uyuyamam. A ırı derecede
hırslıyımdır. Çalı tıım yerde benden daha iyi kimse olmaması lazım. Okulda birisi
benden yüksek not alsın, ne bileyim çalı tıım yerde benden daha iyi biri olsun. Bir
yere girdiim zaman asla ikinci planda olmamam gerek yani. Daha sonra çalı maya
ba ladım i te. Bu sefer aradan birkaç ay filan geçti. Patron atölyenin anahtarını bana
verdi. Dört gece dört gün hiç eve gitmediim oldu. Sandalyeleri birle tirip
sandalyelerin üzerinde yatıp kalktıım günler oldu. Bu ekilde çalı ırken çok güzel
bir ev dizdik. Daha sonra ablamı aradık abimle birlikte. Ablamı tekrar getirttik
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yanımıza. Ablam çok marur içine kapalı, çok duygusal bir insandır. Benim tam
aksime. Ben hiç duygularıma göre hareket etmeyen bir insanım. Duygularım her
zaman ikinci plandadır. Ablamı bir tezgahtar olarak bir maazaya yerle tirdim. O
orada çalı maya ba ladı. Hala orada çalı ıyor yıllardan beri. Daha sonra her eyi
örendim artık. Ama ustam bana çok kötü davrandı. Bir babamdan çok çektim, bir
de ustamdan çok çektim. Daha sonra bir tane firmadan bize i gelmi ti.
ngiltere'den. Adama i dikmi tim, adam çok beenmi ti. Daha sonra i te bana istek
kaıtları gönderdiler. ngiltere'ye i çi olarak yani.
Sonra, gittiniz mi ngiltere'ye?
Bu arada e im bana amcamın kızıyla haber gönderdi.
E iniz akrabanı z mı oluyor?
Amcamın olu.
Akraba evli liinin salık açısından b azı ri skleri var. Amca olunuz
kaç ya ındaydı sizinle tanı tıında. Kaç ya fark var aranızda?
Onüç ondört ya var galiba.
O kadar ya farkı var. Ama bu sizin için normal galib a?
Deil.
O ne i yapıyordu?
Arabası var.
oför filan mı?
Hayır, kendi i i vardı. Araba tamiri, boya.
Tamirci mi?
Evet.
Eitimi neydi?
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lkokul mezunu. Benimle tanı tıı zaman da otuz ya ındaydı. Ben onsekiz
ya ındaydım.
Kendi i yeri miydi?
Evet.
Ailesi ile beraber mi ya ıyordu?
O zaman da evliydi.
Evliydi. Çocuu var mıydı?
ki tane.
Erkek, kız?
Kız.
Evli olduu ki i ile imam nikahlı mıydı?
Resmi. Bunlar bayramda e i ile kavga ediyorlar. E ini bu ailesinin yanına
gönderiyor. Ayrılacaım diye i te.
E i nereli?
E i Adana'lı. Bu arada bana teklif ediyor. Yani ayrılmı oldukları dönemde. Ben
amcamın kızına o kim ben kimim dedim. Benim hayallerim daha farklı dedim.
öyle bir insan olacaım. Buna benzer konu malar yaptım. Dünyada tek o kalsa
yine olmaz dedim. Amcamın kızı da gidip kendisine diyorki 'dünyada bir o kalsa bir
ben kalsam yine olmaz' diyor. Daha sonra o da demi ki 'dünyada herkes kalacak ve
ben onunla evleneceim'. Eer sadece hayır deseydi ben saygı duyardım. Ama
böyle demedi. Amcamın kızı olduu için bir zarar vermezdim, saygı duyardım.
Ama böyle dedii için dünyada herkes kalacak ve o benimle evlenecek demi daha
sonra. Bu sefer bana ula acak ama nasıl ula acak. Bir ekilde bilmiyor. Birgün ben
böyle mesaiden gelmi im. Atölyenin anahtarı bende olduu için gece de çalı ırım
ben. Baktım bize gelmi ler. O da bizde. Bozuldum tabii. Ya dedi ben e ofman
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diktireceim de dedi. sen dedi e fman diktirebilir misin dedi. Diktiririm,
geldiinizde alırsın dedim. Hangi beden giyiyorsun dedim. Bedenimi bilmiyorum
dedi. Telefon numaranı ver dedi, ben seni ararım dedi. Ben de dedim ki telefon
numaram u an aklımda deil dedim. Daha sonra annem hemen böyle yaptı oradan .
Kızım hani u defter var ya dedi, getir kızım o defteri bende var dedi. Ben bilerek
söylüyorum telefonu vermemek için. Annem oradan yapacaını yaptı tabii. Daha
sonra annem telefonumu verdi. Ertesi gün i yerine telefonu geldi. Dedi merhaba.
Dedim kiminle görü üyorum. Buyrun dedim. Dedim kaç beden giydiini
söyleyeceksin galiba. Yok dedi onlar bahaneydi, senle görü mek istediim için.
Benim sizinle görü ecek hiçbir eyim yok dedim. Abim deil babam ya ındasınız
nerdeyse dedim. Üstelik evlisiniz dedim. Ben evli deilim ki dedi. Biliyorsun
karımdan ayrıldım artık dedi. Benim gözümde evlisiniz dedim. Teklifini kabul
etmiyorum bir daha da beni arama dedim.  te sık sık böyle telefonla aramaya
ba ladı. Daha sonra nasılsın iyi misin gibi konu malar ba ladı. Altı ay boyunca bu
böyle sürdü. Altı ay boyunca ben görü meyi kabul etmedim. Daha sonra en son gün
telefonla görü ürken bana dedi ki, bir kere benle görü dedi, eer hayır dersen bir
daha seni rahatsız etmeyeceim dedi. Daha sonra görü tüm kendisiyle bana hayat
hikayesini anlattı. Açıkçası hayat hikayesinden etkilenmi tim.
Neydi hayat hikayesi?
 te kan davası. Babasının gözünün önünde vurulmu olması onbir ya ında.
Aladıı zaman amcasının kar ısına geçip erkekler alamaz demesi. O günden sonra
hiç alayamaması.  te e inden çekmi oldukları.
Daha önce ben duygularıml a harek et etmem demi tiniz?
Yine duygularıma göre hareket etmedim. Daha sonra biz Yusuf'la (okuldan
arkada ı) hala görü üyoruz. Telefonla, mektupla.
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Daha önce evin de kaldı ınız okul dan ark ada ınız, öyle deil mi ?
Evet.
Özel bir ili ki galiba?
Kesinlikle. Daha sonra köye gittiim zaman anneme dedim ki yıllar oldu Yusuf'la
görü müyorum. Onunla görü ebilir miyim dedim. Annem tamam dedi. Bir kızla
erkek telefonla görü üyor, mektupla ıyorsa sevgilidir anneme göre. Onun dönemi.
Annem benim u anda altmı yedi ya ında. Daha sonra i te memlekete gittik. Ben
iki tane yeenimi yanıma aldım, bir parkta oturduk Yusuf'la. Böyle olmadı dedi.
yıllardır görü medik dedi. Sanki bizimkileri bilmiyorsun dedim, bir görü tük
ba ımıza neler geldi. Dediki i te kızkarde imi filan alıp geleyim annene dedi.
sonuçta sizinkiler beni tanımıyor dedi. Ha öyle olur dedim. Yusuf gelecek dedim
anneme. Annem kafasına göre kız istemeye geliyorlar diye tutturdu. Daha sonra
kadın geldi. Beni gördü dediki Yusuf askere gidecek dedi, eer Zehra'yı
bekletirseniz ben dedi Zehra'yı Yusuf'a almak istiyorum dedi. Ne oluyor falan
yaptım daha sonra. Yusuf gelsene falan yaptım. Yusuf hiç sesini çıkarmıyor. Daha
sonra Yusuf öteki odaya gitti. Ablası da geldi. Dedim Yusuf valla ben seni karde
gözüyle gördüm. Sen bugüne kadar beni ne gözle gördün bilmiyorum ama dedim
ben seni karde gözüyle gördüm. Eskiden ben de seninle bir dost olarak görü tüm
dedi. Ama seni görmeyeli duygularım dei ti. Eer kabul edersen dedi seninle
evlenmek istiyorum. Benim duygularım sana kar ı dei mez dedim. Gaziantep'teyiz
ya bütün halalrım ba ıma birikti, annem ya lanmı ne zamana kadar benim ba ımın
balanmasını bekleyecek dediler. Orada sesimi çıkartmadım. Daha sonra stanbul'a
döndükten sonra Yusuf telefon açıyor, o canımdan çok sevdiim arkada ımla
telefonda görü mek dahi istemiyorum. Yusuf'tan nefret eder oldum yani o ekilde.
Anneme dedim olmuyor. Ben o insan için her eyi yaparım ama kadınlık yapamam

144

dedim. Annem bana dedi ki, sen de hiç annelik hakkım yoksa bile dedi, yıllarca sen
bize baktın ama, süt hakkım var dedi. Çocuk imdi askerde dedi, kalkıp askerden
gelsin dedi, o zaman ondan ayrılırsın. Tek senden bunu istiyorum dedi. Yusuf senin
için olsa da olmasa da farketmeyecek, zaten askerde. Ama askerden gelene kadar
bekle. Yusuf'u çok seviyordu annem. Ben de tamam dedim o zaman. E imle
görü meye ba ladım. Ablamlara gitmi tik i te. nsan bir hayırlı olsun der dedim.
Ni anlandık bir hayırlı olsun demiyorsun dedim. Falan yaptım. Adamcaızın sesi
çıkmıyordu. Annem teravih namazına gitti. Annem gidince yanıma oturdu. Sıradan
sohbetler yani. O ekilde konu tuk ettik. Daha sonra konu maya ba ladım ben
onunla. Yusuf'un askerden gelmesine onbe gün kaldı. Anneme dedim ki, anne
Yusuf'un askerden gelmesin az kaldı. Hiçbir ey yapmıyorsun dedim. Eer Yusuf'a
vereceksen beni bu evi terkeeder giderim haberin olsun dedim. Bu arada e im
evlenelim evlenelim diye tutturuyor. Yeenime telefon açtım, teyze dedi, beyaz
e yaların filan hepsi alındı dedi, hadi hayırlı olsun. Dedim ne e yası. Annem onlara
telefon açmı , e yaları falan alın demi . Ha annem böyle mi yaptı dedim. Ben de
Mustafa'dan ayrılalı altı ay olmu . ngiltere'ye gitmeye kararlıyım. Bu altı ay içinde
Mustafa ile hiçbir ekilde görü müyoruz. Mustafa ile ili kimizin bitme nedenini ilk
defa burada açıklıyorum. Mustafa'nın ablamla da beraberliini duydum. Aynı
zamanda ablamla da birlikteymi .
Bunu ne zaman örendiniz?
Altı ay öncesinde bitmi ti benim için. Ablamla konu tuunu duyunca her ey benim
için bitmi ti artık. Ablamın cep telefonunda mesajlarını filan gördüm. Ona hiçbir ey
söylemeden telefonu kar ısına attım. Hiçbir ekilde bana ula amıyordu.  yerimi
dei tirdim. Cep telefonlarına bakmıyordum. Hiçbir ekilde bana ula amıyordu.
Daha önce Mustafa ile konu uyoruz diye amcamın kızı bekar olan abime söylemi .
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Bekar olan abimde evi terketti benim yüzümden.  te kapıyı camı kırdı, sokakta
baırdı çaırdı filan.  te ben erefsizmi im öyleyim böyleyim falan. Daha sonra
birgün anneler gününde anneme çiçek yaptırdım. Amcamın kızında olduunu
örendim. Sonra amcamın olu da 14-15 ya ında bir ey, halasının yanında
kalıyordu, anneler günü olduu için o da ona çiçek yaptırdı. kimiz böyle kapıyı
çaldık. Kapıyı açınca baktım içerden bir feryat sesi geliyor. Anne ne oldu dedim.
Annem azına gelen her eyi sayıyor. Nasıl küfürler ediyor. Hala bunu göndermedi
mi, hala gitmedi mi, bir sürü sayamayacaım laflar etti. Ben dü mü bayılmı ım.
Bu sefer Mustafa’yı ben aradım. Altı ay sonra. Ne yapıyorsun falan dedim. Bu
bana hemen görü elim dedi. mustafa ile bir pastanede görü tük.  te bana durumunu
açıkladı, ablamla olan durumunu. Onunla elini bile tutmadım, çıkmak filan olmadı
aramızda. O kendisi beni tehdit etti. Eer sen benimle konu mazsan intihar ederim
öldürürüm gibi eyler söyledi. Dedim onunla çıkmı olsan da olmasan da senden bir
ey rica edeceim. Dedim benim param var, e yalarımı da aldım dedim. Sen sadece
ev sahibine diyeceksin ki, ben bunun e iyim, arabistana gidiyorum. Bu ekilde
diyeceksin dedim. Daha sonra bu tamam dedi i te. Tabii her ey açıklanınca bilmem
ne olunca falan artık zamanla affettim kendisini.
Ben unu örenmek istiyorum. Evliliin kaçıncı zamanında ilk iddet e
uadını z? Üç ay, be ay, bir ay?
Mustafa çok küçük ya tan beri duygularını kaybettii için bana kar ı içinde
inanılmaz sevginin ötesinde bir ey bu yani. Benim yüzümden mesela intihara
kalkı tı. Bu görü mediimiz altı ay süre içerisinde. Arabanın içindeyken gitti
gecekonduya çarptı falan. Bir kulaı duymuyor u anda.  te yurtdı ına çıkmak
istedi bu sefer. Sonra kar ısına ben çıktım bana yardım et diye. Aslında ben onu
suçlamıyorum açıkçası. Biz onunla evlendikten sonra, öteki e i bir evde duruyor.
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Faturasını, kirasını, her eyini ödüyor. Haftada bir çocuunu alıyor. Yıllardan beri
bu bu ekilde sürüp gidiyor. Bu benimle evlenmeden önce e inin kar ısına geçip
diyor ki, ben evleniyorum, istersen yine kendi evinde oturursun, istersen annenin
evine gidersin diyor. O senin kendinin bilecei bir ey. Ama ben bu kızı seviyorum.
Ve evlendim diyor.
Bo anmı mıydı eski e inden?
Resmi nikahlı deildi.
Size de resmi nikah yapmadı mı?
Yapacak oldu, ben istemedim.
mam nikahlı mısınız?
Evet, imam nikahlıyım. Daha sonra çocua iddet uyguladıını duydu annenin.
Çalı ıyordum ben, kürkte çalı ıyordum.  te evin e yalarını falan her eyi aldım. Bu
arada kadına ba örtüler kıyafetler kendim gönderdim. Birgün kadınla görü mek
istediimi söyledim kendisine. Ya hep duyuyorsunuz kadın kötü, kadın deli, ama
gerçeklik payı nedir? Ben hiçbir zaman için bir ey duyduum zaman ona dayanarak
bir yargıda bulunmam. Öteki tarafı da dinlemek gerekir yani. Daha sonra tamam
dedi. kadının yanına gittim. Kadın bana Mustafa’nın kendisine yapmı olduu
iddetleri anlattı. Onu bıçakladıını.  te boduunu, balkondan sarkıttıını,
günlerce eve gelmediini, onu alattıını falan, toplum içine çıkartmadıını. Bu
ekilde eyler anlattı. Daha sonra, yedi ay oldu, yedi ay sonra bu kadın annesinin
evine gitmek istediini söyledi. Bu kadın annesinin evine gittikten sonra Mustafa ile
yatıp kalkmaya ba ladı. Yani annesinin evine gittikten sonra ili kileri ba lıyor. Ben
bunu örendim.
Ve yıkıldını z?
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Aynen yani. Bunu örendim ve kar ısına geçtim. ki medeni insan gibi yani.
Dedim ki ben senden ayrılmak istiyorum. O da bana dedi ki istediin zaman bu
kapıdan çıkıp gidebilirsin. Ama on sene sonra yirmi sene sonra seni bulurum. Ama
bulduktan sonra seni kesinlikle öldürmem. Seni felç ederim, ama gene benim
yanımda olursun. Yani her ekilde bana ihtiyacın olur. Sesini duymadıım zaman
ya adıımı bilmiyorum dedi. olur olmaz her ey beni çok sinirlendiriyor, ama senin
bir sesini duymak bile beni rahatlatıyor. Her eye çok normal gözüyle bakabiliyorum.
Benimle burada öz abin olarak kalacaksan kal gene varım.  te kadın olarak
kalacaksan kal, ne ekilde olacaksan ol ama benimle kalacaksın dedi. daha sonra
tamam dedim ben buna. Tamam dedim ayrılmadan normal bir ekilde ya amaya
karar verdik. Ben ne ekilde olursa olsun bu insanı hayatımdan çıkartmaya karar
verdim. Çünkü kendisi için ailemi sülalemi terkettim, birçok eyden vazgeçtim.
Bana ait olan hiçbir ey kalmadı u hayatımda. Her eyimi ona verdim. Hiçbir
zaman için yemek istemedi, hiçbir zaman için çay demedi, çünkü dedirtmedim ben
ona. Her eyi o istemeden oluyordu.  te ben onun çocuunu aldım yanıma. Çocuu
anne kelimesini bile duymak istemiyordu. Günde be kat kıyafet giydiriyordum, o
ekilde. Kom ular hayret ederdi. Hep beyaz çorap giydirirdim. Bu çorap hiç
kirlenmiyor derlerdi. O ekil de bakardım yani.
Çocuunuz hi ç oldu mu?
Evet oldu, aldırdım. O çocuu dünyaya getirmi olsaydım bir sorun olmadıını
görebilirdim evliliimin. Üçgün sonra telefon açtım, ben dedim bugün gidiyorum.
Gitme ben geliyorum dedi i te. Bu nedenlerden dolayı bunalıma girmi im ki. Daha
sonra ben de çıktım evden. Bir tane arkada ımız vardı i te. Bizim ortak
arkada ımızdı. yi bir kadındı, bakkalı vardı. Onun yanına gittim. Oradayken
telefon açtı bana nerdesin dedi. ben de sanane falan yaptım. Oradan bahriye abla
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konu unca sesini aldı orada olduumu örendi. Hemen bir baktım geldi iki dakika
içinde. Selam bahriye abla dedi. arabaya bin dedi. ben diretince bam diye kırmızı
ı ıklar. O ya ıma kadar bir tokat bile yememi im. Daha sonra Bahriye abla ile
oradaki bir beyefendi yardım etti. Hem arabayı sürdü hem beni dövdü. Evede
döverek getirdi. Azımdan burnumdan kan geliyordu. Dövmesi durdu lavaboya
götürdü, yüzümü falan yıkıyorum. Hala hırsını yenemiyordu i te. O gece iddetle
geçti. Daha sonra sabah oldu. Kapı çaldı i te. Kapıyı açtım i te kom u gelmi .
Sesleri falan duymu . Sol gözümden üç hafta boyunca görememi tim yani. O
günden sonra sol gözüm hep küçülmeye ba ladı.
imdi nasıl, iyi mi u an?
Yok deil. Sürekli arıyor, görmüyorsun i te. Çalı tıım zamanlar u gözüm hep
kapanıyor. Kom um beni o ekilde görünce olduu yere dü tü bayıldı. Çünkü
kulaklarıma kadar simsiyah olmu tu. Daha sonra o günün ak amına gelmedi, öteki
ak am geldi. Ben hiçbir ekilde yemek filan yememi tim. Bu sefer geldi, yemek
yedin mi dedi. yedim dedim. Ne yedin dedi. dedim çorba vardı.

te o çorbayı

ısıttı getirdi. Azım falan hiçbir ekilde, yani bana ait olan hiçbir ey kalmamı tı.
Konu amıyordum zaten. El kol hareketleriyle derdimi anlatıyordum. Sonra bana
diyor ki çorbayı ye. Çorbayı yiyemem çünkü azımdaki etlerin tümü azıma geliyor.
Çorbayı yersem kanlar böyle boazıma geliyor. Çorbayı yiyemiyorum dedim. Bu
sefer aldı kafamı çorbanın içine soktu. Bu sefer yine aynı ekilde dövmeye ba ladı.
Öteki gün oldu yine. Üç gün boyunca sürekli dayak yiyorsun.
Hiç yardım istemeyi dü ün dünüz mü?
Akrabalarımdan yardım isteyemiyorum. Daha sonra kendisi eve geldi. Dördüncü
gün i te. Ben artık onu görünce titriyorum. Korkuyordum çünkü. Sürekli dövüyordu
o ekilde. Yatak odasına gittim. Bu sefer niye yatak odasına gittim diye dövdü.
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Balkondan kar alıp ba ıma koymak istedim. Kendisi gidip dı ardan kar getirdi.
Bana yakla tıı zaman korkumdan titriyordum. Artık farketti yani korkumdan
titrediimi. Ba ıma kar koydu. Kom um e ini alıp gelmi i te. Koskocaman adam
alamaya falan ba ladı. Bunu sana hiç kimse yapamaz dedi. Polise gidelim dedi.
bizi ahit gösterebilirsin dedi. gitmedim.
Neden gitm edini z?
Neden gitmedim. Çünkü Alaattin Çakıcı’yı biliyorsunuzdur. Alaattin Çakıcı’nın
yanında çalı mı bir insan. Sonuçta beni kolayca öldürebilir yani. Ama beni
öldüremez de çünkü bensiz ya ayamayacaını da söylüyor. Yani beni her ekilde,
istedii her ekilde öldürebilir. Ben bir ey olmayacaını biliyordum, gitmedim
polise. Daha sonra tekrar karar verdim. Mecburdum yani bu i i yapmaya. Çünkü
aileme gidiyorum desem aileme gidemem. Çalı acaım desem nasıl çalı acaım.
Arkada çevremin hepsini biliyorlar yani. Birgün gayet normal bir ekilde artık
her ey çok güzel gidiyordu.
Barı tınız yani.
Artık barı tık, her ey çok güzel gidiyordu. Birgün i te bir problem ya amı , üstü
ba ı kan içinde eve geldi. Yani sinirliydi. Her ekilde ben alttan alıyordum. Kavga
etmi gelmi olduu için ben ona iyi davranıyordum. Askere bile gitmemi rapor
almı sinir hastası olduu için. Söylemesi güç olduu için kelimeleri
çıkartamıyorum.
sterseniz anlatmaya bilirsiniz.
Kimseye anlatmamı tım çünkü. Birgün kendisiyle birlikte oluyorduk (cinsel ili ki).
Bana aynen u kelimeyi kullandı, her eyini ya adım yani varlıkta yoklukta, bana
aynen u ekilde benden zevkini alırken bacını bilmem ne yaptım dedi. Her ey
bitmi ti o anda benim için. Yapacak hiçbir ey yoktu. Beynimde her ey bitmi ti.
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Artık bu insanın gerçekten insan olmadıını, kendisi de zaten sürekli söylerdi, ben
insan deilim, bir hayvan bile benden daha üstündür, ben kendimi bir hayvanla bile
kıyaslamıyorum diye söylerdi. Hiçkimse benim kadar kötü deildir derdi. Daha
sonra karar verdim. Telefondan mesaj gelmiti. Eski karısı göndermiti mesajı.
Mesajı okuduktan sonra alamaya baladım. Çocuk ite baba Z. Abla alıyor demi.
Geldi niye alıyorsun dedi. telefonuna bak dedim. Telefonuna baktı güldü ne var
bunda dedi. Tabii hiçbir ey yok dedim, alıyordum. Gerizekalısın dedi.
Gerizekalıyım dedim. Salaksın dedi, salaım dedim. Çocuu öteki odaya gönderdi
ite. Yine baladı beni dövmeye. Bu sefer kolum kırılmıtı. Sa kolum kırılmıtı.
Beni dövdüü için yoruldu artık. O esnada telefon geldi ona. Acil i var gel diye.
imdi gidiyorum dedi akam geldiim zaman dedi seni daha kötü yapacaım dedi.
Akam olup gelmesine hiç gerek kalmamıtı. Bu sefer ben çantamı aldım yanıma.
Bu sefer çocuk ayaklarıma kapandı. Z abla gitme beni bırakma, annem yok babam
yok, ben ne yaparım. Ben aç kalırım kim bana yemek verir. Bu sefer dayak yemiim
filan ama çocuun o ekilde feryatları beni daha kötü yıktı. Bir ona bakıyorum bir
kendime bakıyorum. Sonuçta onun bir annesi babası var, ben olmasam sonuçta iyi
olamayacak ama ona bakacak insanlar var yani. Daha sonra ben merdivenlerden
indim. Çocuk kaldırımlarda filan sürüklendi beni bırakmamak için. Dolmua
bindim.
Bu arada kolunuz kırık. Kırık acısı yaıyorsunuz...
Dolmua bindikten sonra o arıyı hissettim. O ana kadar hiç arıyı hissetmemitim.
Çocuk dolmuun arkasında da biraz sürüklendi. Daha sonra geldim.
Nereye geldiniz?
Ablamın yanına geldim. Ablam beni o halde görünce çılık çılıa kaldı. Çok kötü
olmutu ablam. Kurtaracaım seni o delinin elinden dedi.
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Sonra hastaneye götürdü sizi.
Gidemedik çünkü beni arıyordu. Kendisi arıyor olsa neyse, kendisi ve adamları
arıyordu. Geceleri filan uyuyamıyordum arıdan. Çok arıyor ama hiçbir ey
yapamıyorsun ki. Orayı gözetim altına almı lardı. Sırf ablamın etrafında
dolanıyorlardı. Çünkü anneme gidemeyeceimi biliyorlar. Bir ba ka gidebilceim
bir yerde yok. Neyse ikinci gün artık daha fazla dayanamıyorum, bayıldım böyle
arısından kolumun. Gizlice beni çıkıkçıya götürdüler. Ablamın kıyafetini
giydirdiler, ba örtüsünü falan taktırdılar. Daha sonra ablam kendisine telefon açmı ,
demi ki, Z.’den bir haber var mı demi . Yok demi . Nerdesin demi ablam.
Ablamdayım demi . Z gelirse buraya gönderirsin demi . Ablası da hemen ablamın
evinin yanında oturuyor. Daha sonra köye gittik i te.
Kadın sıınma evini nerden buldunuz? Nasıl haberiniz old u buradan?
Size kim yardımcı ol du?
Master yapam arkada ımla röportaj yapmı tım demi tim ya. Zamanında bana
sıınma evi var demi ti. Eer çevrende iddet gören kadınlar var ise, ya da yardıma
muhtaç biri olursa böyle bir yer var demi ti.
Nerede mast er yapıyor arkad a ınız?
ngiltere’de.

u anda doktorasını yapıyor. Daha sonra buraya geldim. Müdüresi

Menek e Hanım izinde olduu için onbe gün boyunca orada kalmak zorunda
kaldım. Daha sonra buraya geldim.
Ne kadar kal dınız burada?
Buraya geleli üç hafta filan olmu tu. Dı arı çıkmı tım ablama telefon açmak için.
Telefon açtım ablam cep telefonunu aç dedi. Telefonumu açtım, evli olan ablam ben
senin yüzünden bir lokma ekmek yiyemiyorum, dört tane çocuumun gelecei
karardı, anasız bırakacaksın onları dedi. Annem hastanelik olmu , kalp krizi filan
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geçirmi . Bunların hepsini örendim. Öleceksen bile orada öleceksin dedi. daha
sonra karar verdim, geri geldim. Her eyi göze almı tım. Menek e abla
vazgeçirmeye çalı tı. Aynı eyleri ya ayacaksın dedi. Ben aynı eyleri
ya ayacaımı bilerekten yine de göze alaraktan gittim. Daha sonra Mustafa geldi
beni aldı. Dedi ki u anda evde kim var biliyor musun dedi. Kim var dedim. Dedi
Çidem var, eski karısı. Karısını getirmi benim evime. Çidem varsa neden orayı
burayı arayıp ayaa kaldırıyorsun dedim. Ben seni bulurum demi tim dedi. ben
gitmek istemediimi söyledim. Sokaın ortasında tokat vurdu. Kolumdan tuttu eve
götürdü. Kadın bana ho geldin dedi. benim evimde bana ho geldin diyor falan.
Hiç sesimi çıkarmadım. Niye ho bulduk demiyorum diye bir tokat daha yedim. Bu
sefer ho bulduk dedim. Ben gitmek istediimi sana söylüyorum dedim. Ak ama
kadar sen bir dü ün dedi, gitmek istersen ben seni yine götürürüm dedi. iyi tamam
dedim. Ak am oldu bu geldi. Hadi gidelim dedim. Dur yemeimi yiyeceim dedi.
yemeini yedi. Hadi gidelim. Dur çayımı içeceim. Çayını içti. Karısına otur
uraya dedi. Ben sana gel dedim mi dedi? Yok dedi. Sen kendin gelmedin mi dedi.
Evet dedi. Ama beni eve götürmeden önce karısının gideceini söylemi ti. Ailesiyle
tartı mı , kalacak yeri olmadıı için benim yanıma geldi.
Yalan mı söylüyor?
Yo gerçekti. Daha sonra Ç. gidecek dedi. Sonra ona evliliimiz süresince sen mi
hatalıydın ben mi hatalıydım dedi. kadın sesini çıkarmadı. Bana göre sen hatalı
oldun dedi. ben sana hiç seni seviyorum dedim mi dedi. kadın dedi hayır. Aklı sıra
bana gerçekleri göstermeye çalı ıyor. Hala bana muhtaç ya. Duygusal olarak
muhtaç. O nedenle bunu yapıyor. Yoksa ba ka bir muhtaçlıı yok. Ben
istemiyorum dedim. Ben böyle dyince bana dedi ki sen beni seviyor musun?
Sevmiyorum dedim. Ha unu bileyim de dedi. yi bil dedim sevmiyorum. Ve
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istemiyorum da dedim. Ondan sonra tamam dedi. Seni götürüyorum. Üzerimi
giyindim. Kadın gelsene dedi sana bir ey söyleyeceim. Öteki odaya gittim. Ben
bu zamana kadar çok çektim dedi. Gençliim gitti benim dedi. Bir daha bizi arama
dedi. Aramam, tamam dedim. Sen çok iyi bir kızsın dedi. Ben bunu gördüm dedi.
senin hatan neydi biliyor musun dedim. Çok konu uyor mu sun. Biraz alttan al
dedim. Yoksa o seni çok seviyor. Kabullenmiyor dedim. Öteki odaya geçtim,
in allah vermi olduun son kurban ben olurum dedim. n allah mutlu olursunuz
falan dedim. O da bana dedi ki gidemezsin. Deli oldum var ya. Hazırlanmı ım
gidemezsin diyor. Yine oturdum oraya. Sabahı bekledim. Tam merdivenlerden
iniyorum. Arkamdan bir ses gel buraya dedi. tekrar yukarı çıktım. Dayak yedikten
sonra bu sefer, sana köpekler gibi eziyet edeceim ya adıına pi man olacaksın
dedim. Kapıyı aralık bırakarak kaçtım ve geldim. Buraya geldikten sonra çalı maya
ba ladım.
Ne kadar kal dınız kadın sıınma evi nde? lkinde üç hafta kaldını z,
sonra?
Üç ay.
Sonra buradan bir arkada edinip eve mi çıktınız?
Kendim eve çıktım.
Mesleiniz var zat en.
Evet.
Overlokçu filan mısınız tekstilde?
Her eyi biliyorum tekstille ilgili.
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