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GİRİŞ 

Kadınlar günlük yaşamlarını ve kendilerini, tecavüz tehdidinin yarattığı 

sürekli bir tedirginlik altında düzenlemektedirler. Özellikle sosyal alanda 

sıradan kadın yaşamı, günlük bir mücadele içerisinde geçmektedir. Sokakta 

yürüme biçiminden, arkadan yaklaşanın kimliğine, giyinişinden, yalnızlık ve 

karanlığa göre davranmaya kadar bir dizi gözetim ve tetikte olma durumunda 

ifadesini bulan tecavüz korkusu, kimi zaman kadının kendisine bile 

yabancıdır. Kadınların doğuştan korkak olmasına veya kriminal olasılıkları 

mümkün kılan toplumsallığın doğal düzenine bağlanan ve böylece 

küçümsenen, abartıldığı düşünülen ve yok sayılan bu kadın deneyimi, bu 

bakımdan adsızdır. Fakat adı açıkça konmayan tecavüz tehdidi, kadınların 

yaşam kalitesini ve öznelliğini sürekli biçimde tahrip etmektedir. Bu bakımdan 

insan nüfusunun önemli bir kısmını etkileyici bir kapsamdadır. Bu sebeple 

tecavüz korkusunun siyasal ve akademik bakımdan ihmali, kadınların 

“uygun” ve eşitsiz konumunun sürdürülmesi anlamına gelecektir. Kadınları 

biçimlendirmeye yönelik etkisiyle bu deneyimin tanınması ve 

değerlendirilmesi, ancak feminist hareket ve kuramın ortaya çıkışı ile 

mümkün olmuştur. 

Toplumsal analizine kadar tecavüz, kadın-erkek biyolojisinde, yani 

kadının tahrik ediciliği ile erkeğin “aşırıya kaçan” engellenemez cinsel 

ihtiyaçlarından kaynağını alan kişisel bir eylem olarak ele alınmıştır. 

Toplumsal bağlamının kabulünden sonra feminist analize konu olan tecavüz, 

bu aşamadan sonra cinsiyetler arasındaki hiyerarşik ilişkilerle 
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bağlantılandırılarak, toplumsal cinsiyet ve iktidar ekseninde tartışılmıştır. Bu 

kapsamda tecavüz bir yandan bir insan davranışı olarak, eril iktidarın 

kurumsal ve kültürel desteğine ve sınırlarına ilişkin bir belirti olurken, diğer 

yandan her gerçekleştiğinde eril iktidarı ve yaygın toplumsal cinsiyet 

normlarını yeniden üreten ve sürdüren bir nitelik taşımaktadır. Bu noktada 

tecavüz, yaygın ve uzun süreli gerçekliğiyle, kadının özerk varlığına yönelik 

bir tehdit olarak değerlendirilmiştir. Bu bakımdan tecavüz, salt toplumsal 

kaynağı olan bir fiil olarak değil, fakat aynı zamanda kadınların tabi kılındığı 

iktidarla bağlantılı, toplumsal olarak kurulan bir pratik olarak kavranmıştır.  

Tecavüz, üzerinde gerçekleştiği iktidar ilişkileri ile anlık bir davranışın 

ötesine geçerek, yarattığı tehdit altında olma ve toplumsal alanda 

korunmama duygusu ile kadınlara yaygın bir korkuya vücut vermektedir. 

Kadınlar, toplumsal olarak, bu tehdidi yaygın toplumsal cinsiyet normlarına 

göre anlamlandırmaya ve davranışlarını bu çerçevede düzenlemeye 

yöneltilmektedirler. Siyasal ve toplumsal kurumlar ve bir bütün olarak eril 

iktidar uygulamaları, tecavüz korkusunun toplumsal cinsiyet normlarının 

referansı ile yapılandırılmasını sağlamaktadır. Bu durum, tecavüzün belli 

kadın davranışlarından ve yaşam biçimlerinden kaynaklandığına ilişkin 

algılamanın, toplumsal olarak yayılması ve yeniden üretilmesi ile 

gerçekleşmektedir. Böylece kadın, tecavüz tehdidi aracılığıyla toplumsal 

cinsiyet normları ile ilişkilenmekte ve kendini korumak için varlığını bu 

niteliklerle donatmaya yönelmektedir. Bu durum, cinsiyete dayalı hiyerarşik 

ilişkilerin sürdürülmesi bakımından işlevseldir.  
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Toplumsal cinsiyet normları, böylece tecavüz tehdidi ile kadın 

yaşamının eril iktidara uygun olarak konumlandırılmasının zeminini 

oluşturmaktadır. Tecavüzün politik ve kültürel zemini ile gönderme yaptığı bu 

normlar, korku ile içselleştirilirken; erkekliğin bir tamamlayıcısı olarak inşa 

edilen kadınlık, kadın tarafından da bizzat üretilmekte ve bu çerçevede 

kadına biçilen tali konuma uygun şekilde kadın yaşamının kontrolü içsel 

olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda tecavüz tehdidi, normal tanımları 

içerisinde eril iktidarın kadın bedenine işlenmesini ve iktidarın kadın bedenleri 

üzerinden hareketini ifade eden bir süreç olarak gerçekleşmektedir. Böylece 

eril iktidar korkan, uygun yerine ve davranış biçimlerine kapanmış, toplumsal 

alanda eşitsiz konumda bulunan kadın bedenlerinde vücut bulmaktadır. 

Tecavüz tehdidi kapsamında iktidar olgusu, normalleştirici ilkeler 

aracılığıyla bedenler düzeyinde işleyen bir nitelik taşımaktadır. Tecavüz 

korkusunun güncel yapılandırılması, kadın yaşamını, aynı ve kesin sonuçları 

doğurmasa da aynı yönde etkileyen ve sınırlayan bir baskı unsuru olarak; 

belli biçimde davranmayı normalleştirmeyi de içeren, geniş anlamda iktidara 

ilişkin bir mesele olmasıyla politik niteliklidir. Bu kapsamıyla eril iktidar, tek bir 

merkezden kaynaklanan kendinen menkul bir oluşum olarak değil, fakat 

normalleştirme ile bedenlere işleyerek toplumsal alana yayılan bir gerçeklik 

olarak ele alınacaktır. Bu bakımdan tecavüz ve korkusu sabit bir toplumsal 

durumdan öte, kişilerin birbirleriyle ve kurumlarla ilişkilerinden oluşan ve 

şekillenen, çatışmalı ve katmanlı bir sürece işaret etmektedir. Bu kavrayış, 

temel mantığının gereği olarak kadın ve erkeklerin ayrı ve kendi içlerinde 

aynı çıkarlara sahip olduklarına dayanan kategorik düşünceyi 
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reddetmektedir. Böylece sözkonusu iktidar analizi, bir yandan kadınların, 

tecavüz mağdurlarının toplumsal alanda failleştirilmesi veya toplumsal 

cinsiyet normlarının savunulması ya da içselleştirilmesi sürecine aktif olarak 

katılmaları gibi etkinliklerle eril çıkarlara eklemlenme olasılıklarını hesaba 

katarken; diğer yandan da şiddetle farklı düzeylerde ilişkilenen yarışan 

erkekliklerin ve tecavüze karşı duran farklı erkekliklerin mevcudiyetini ihmal 

etmemektedir. 

Fakat aynı zamanda devlet kurumlarının, tecavüzü tecavüzün 

toplumsal ve kültürel zeminini yadsıyarak, çizilen birtakım sınırlarla ama aynı 

zamanda belli koşullarda sağlanan serbestlikle düzenlemesi bakımından da 

dar anlamda siyasal iktidara ilişkin olmakla politiktir. Bu durum, tecavüzün 

anlık ve kişisel bir fiil olmayıp, toplumsal ve politik zemin üzerinde 

yükseldiğine işaret etmektedir. Böylece erkekler ve kadınlar arasındaki 

ilişkilerde gerçekleşen iktidar olgusu, toplumsal yapı ile bağlantılanmaktadır. 

Öte yandan, tecavüz mağdurlarının toplumsal olarak failleştirilmesi ya 

da kadının cinselliğinin kültürel olarak kullanılmak ve kirlenmekle 

ilişkilendirilmesi, tecavüz ve tecavüz korkusunun anlamlandırılmasında ve 

kuruluşunda taşıdıkları önem ile tecavüzün ve korkusunun kültürel zeminine 

işaret eden bir belirti olmaktadırlar. Bu durumda tecavüz ve tecavüz korkusu, 

insan pratiği ile toplumsal ilişkilerin karşılıklı etkileşimlerine dayanan 

toplumsal bir örüntüdür.    

Tecavüzün kadın olmayan mağdurlara yönelik olarak da bir terbiye 

etme fiili olarak gerçekleşmesine ve tecavüzün kaynağı olarak hegemonik 



5 
 

erkekliğin temelini bulduğu saldırganlık ve cinsellik kurgusunun, tüm 

cinsiyetler bakımından sonuçlar doğurmasına rağmen; tecavüz korkusunun, 

tecavüz gerçekleşmeden deneyimleri kuran niteliği esasen kadına ilişkindir. 

Tecavüz tehdidinden kaynaklanan, toplumsal cinsiyet normlarına uygun 

olarak yaşamın içsel kontrolü, kadın yaşamına ilişkin yaygın bir gerçektir. Bu 

sebeple tez boyunca, özellikli değerlendirmeler dışında tecavüz tehdidi 

kadına yönelik kapsamıyla ele alınacaktır. 

Tezin ilk bölümünü, tecavüz konusu oluşturmaktadır. Tecavüz 

korkusunu, tecavüzü anlamadan kavramak mümkün değildir. Zira tecavüzün, 

tecavüzcünün şahsında ve toplumsal alandaki yapılanışı, kaynağı ve 

yöneldiği durum, tecavüz korkusunu temel olarak biçimlendiren unsurlardır. 

Zira her tecavüz ve toplumsal alandaki işlenişi, tecavüz korkusu deneyimini 

kuran bir içerikle gerçekleşmektedir. 

 Tecavüz bölümünün ilk başlığı, tecavüz tabirinin tez boyunca nasıl bir 

içerikle kullanılacağına ilişkin tartışmayı içermektedir. Buna göre tecavüz 

kavramı, salt penetrasyon bağlamında erkek cinsel organının faaliyeti olarak 

değil, fakat cinsellik ile saldırganlığın birleştirilmesi ile mağdurun cinsel olarak 

nesneleştirilmesini ifade eden ve böylece tecavüz mağdurunun psişik 

deneyiminin esas olduğu bir kavram olarak kullanılmıştır.  

 İkinci alt başlık, tecavüze ilişkin kuramsal tartışmanın bir özetini 

içermektedir. Kuramsal tartışma tecavüzün, erkek biyolojisinin doğal bir 

getirisi olarak sıradan cinsel ilişki biçiminde kavranmasında ifadesini bulan, 

psikanalitik görüş ile başlamaktadır. Psikanalitik görüşü, eril iktidarın 
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sürdürülmesinde şiddetin tali bir rol oynadığını savunan klasik feminist 

metinler ile tecavüzün eril iktidarın sürdürülmesindeki asli rolünü tartışan ve 

tecavüzün politik nitelikli bir şiddet eylemi olduğunu savunan radikal feminist 

analiz izlemektedir. Ardından saldırganlıkla iç içe geçmiş olarak kurgulanan 

eril cinselliğe ilişkin kavrayışıyla, tecavüzün bir şiddet eylemi olmadığını, 

fakat kurgulanan heteroseksist cinselliğin inceltilmemiş bir biçimi olduğunu 

ileri süren feminist analiz tartışılmaktadır. Başlık, kadın bedenininin 

oluşturulması ile cinsiyet farklılaştırılmasında, cinsel bir fiil olarak tecavüzün 

rolünü analiz eden feminist çalışmalara değinilmesinden sonra; tecavüze 

kaynaklık eden erkeklik normlarının nasıl işlediği ve içselleştirildiğine ilişkin 

erkeklik çalışmaları ile sona ermektedir. Tecavüz bölümünün son alt başlığı, 

tecavüze ilişkin kuramsal gelişimin bir özetini sunarken, tecavüz korkusuna 

ilişkin tartışmanın zeminini oluşturacak tecavüz kavrayışı ile eril iktidar 

analizinin sunuşunu içermektedir.  

 Tecavüz korkusunun tartışıldığı ikinci bölüm, tecavüz tehdidinin günlük 

yaşama nasıl yansıdığının ortaya konması ve sosyal bir olgu olmasına neden 

olan yaygın niteliklerinin belirlenmesi ile başlamaktadır. Buna göre, tecavüz 

korkusu, kadın yaşamının tek belirleyeni olmamakla birlikte, kadın bilincinde 

sürekli bir tedirginlik olarak kadınlar tarafından yaygın biçimde 

paylaşılmaktadır. Aynı zamanda bu korku, tecavüzün cinsel içeriği ve kadın 

yaşamını belli davranış ve yaşam biçimlerinin dayatımı şeklinde 

sınırlandırması sebebiyle, diğer suçlara ilişkin olarak duyulan korkudan farklı 

nitelik taşımaktadır. Korku, yaşanan muhitle ilişkili olarak gerçekleştiği gibi, 

tecavüz teşebbüsleri ve cinsel taciz, tecavüz tehdidini ima eden olaylar olarak 
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ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan tecavüzün toplumsal bağlamının ihmali ile 

kişisel bir fiil olarak değerlendirilmesi, korkuyu artıran bir unsur olmaktadır. 

 Üçüncü alt bölümde, kadınların tecavüz korkusunu nasıl karşıladıkları 

ile temel olarak izolasyon yöntemi ve sokak kurnazlıkları şeklinde ayrılan 

tepkilerin sonuçları tartışılmaktadır. 

 Dördüncü alt bölüm, kadınların farklılaşan kişisel deneyimlerinin, 

kadınların kendilerine güvenini ya da gerçekleşen mağduriyetle 

korunmasızlık duygusunu artıran özellikleriyle tecavüz korkusunu ağırlaştıran 

veya dengeleyen özellikleriyle korkuya etki ettiğini açıklamaktadır. 

Beşinci alt bölüm, tecavüz korkusuna verilen tepkilerin belli biçimlere 

kanalize edilmesinde etkili olan kültürel ve toplumsal unsurların 

açıklanmasından oluşmaktadır. Kitle iletişim araçları ve polis aşaması, hukuk 

kuralları ve hukuki yargılama sürecine yaygın olarak hukuk; tecavüz 

korkusunu ve verilen karşılıkları biçimlendiren başlıca toplumsal unsurlar 

olarak, tecavüz mitlerinin meşrulaştırılması ve yeniden üretilmesinde etkili 

olurken, tecavüze ilişkin genel bir kavrayış çerçevesi oluşturmaktadırlar. 

Tecavüz mitleri, toplumsal cinsiyet normlarının tecavüze uygulanmasından 

ibaret olmakla; toplumsal cinsiyet normları, tecavüzün ve tecavüz korkusunun 

toplumsal olarak yaygın biçimde anlamlandırıldığı çerçeveyi oluşturmaktadır. 

Tecavüz korkusunun mevcut kapsamı ile gerçekleşen sosyal kontrol, 

toplumsal cinsiyet normlarının dayatımı ile tabi kılınan öznelerin, bu normları 

nasıl bünyelerine kattıkları ve yaşadıklarına ilişkin ipuçları sunmaktadır. 
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 Son alt bölüm ise tecavüz korkusunun, kadın eyleminin yönetilmesi 

kapsamında, iktidar üreten toplumsal bir ilişkisellikten oluşan, tarihsel bir 

örüntü olarak tartışılmasının ardından toplumda uygulanan iktidarların 

kesiştiği tarihsel bir alanda tecavüz korkusunun hangi kapsamlarda 

yapılandırıldığını ve mevcut iktidar ilişkilerini hangi açılardan sürdürülebilir 

kıldığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda tecavüz tehdidi, eril 

iktidarın üretimesi bakımından temel önemde olmasının yanı sıra, kapitalist 

üretim ilişkileri ve devlet iktidarı ile de uyumludur. Bu yaygın hiyerarşik 

ilişkilerinin mevcut halinin sürdürülmesi ve genişletilmesi bakımından 

işlevselleşmektedir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TECAVÜZ 

1. TECAVÜZ KAVRAMININ KAPSAMI 

Tecavüz, modern Batı toplumlarında yaygın olarak “bir ergin veya 

yetişkine fiziksel güç kullanımı, bedenen zarar tehdidi veya mağdurun ruhsal 

hastalık, zihinsel engel veya sarhoşluk sebebiyle rıza göstermeye ehil 

olmaması ile sağlanan rızaya dayanmayan cinsel girme” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Cinsel girme; cinsel ilişki, oral seks, anal seks veya hafif 

de olsa kişinin vücudunun herhangi bir parçasına izinsiz girişi ifade etmekte; 

fakat sperm boşalması zorunlu bir koşul olarak öngörülmemektedir.1 

Görüldüğü gibi tecavüzün güncel tanımları, artık suçu kadın mağdurlarla, 

vajinal girme ve şiddet içeren durumlarla sınırlandırmamaktadır. Sözkonusu 

tanım esas olarak üç unsurdan oluşmaktadır. Bunlar tecavüzün 

gerçekleştirilmesinde kullanılan araçlar olarak fiziksel güç kullanımı, bedensel 

zarar tehdidi ve rızayı sakatlayan haller, mağdurun rızasının mevcut 

bulunmaması ve cinsel girmedir. Tanıma ilişkin mevcut eleştiriler bu unsurlar 

üzerinden gerçekleşmektedir. 

MacKinnon, tecavüzün penisin girişi etrafında tanımlanmasının, neyin 

cinsel olarak zarar verdiğine ilişkin eril bakışı yansıttığını belirtmektedir. 

Penisin girişi aynı zamanda sosyal bir kurum olarak hereroseksüelliğin 

etrafında inşa edildiği durumu oluşturmaktadır. Böylece eril bakış 
                                                            
1  Tanım  Searles  ve  Berger’e  aittir.  Aktaran:  KOSS,Mary  P., GOODMAN,  Lisa  A.,  BROWNE,  Angela, 
FITZGERALD,  Louise  F.,  KEITA,  Gwendolyn  Puryear,  RUSSO,  Nancy  Felipe,  No  Safe  Haven‐Male 
Violence  Against  Women  at  Home,  at  Work,  and  in  the  Community,  Washington,  American 
Psychological Association, 1994, s.159. 
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çerçevesinde, tecavüzün kadınlara zarar verdiği kabul edilen unsuru, 

kurgulanan heteroseksist cinselliğin olmazsa olmazını oluşturan unsuru ile 

örtüşmektedir. Bu bakımdan MacKinnon’a göre yaygın tecavüz tanımı, 

kadınların cinsel oluşlarına ilişkin deneyimleri yerine, cinselliğin eril tanımı 

üzerine oturmaktadır.2 Zira bu tür tanımlarda mevcut cinsel girme unsuru, 

cinselliğin sadomazoşist tanımını esas almaktadır.3 Böylece, fallus 

çerçevesinde, erkeğin aktif cinsel rolünün kabulünden temellenen bu 

açıklamalar, erkek cinsel faaliyetinin esas, kadınınkinin ise tali olduğu 

anlayışını meşrulaştırmaktadır. Zira failin, aktif cinsel özne olarak, erkek de 

olsa mağdurun ise pasif cinsel nesne olarak kabulü ile cinsellik aktif-pasif role 

dayanan bir hiyerarşi etrafında kurulmakta ve mağdurun hem tecavüze ilişkin 

ve hem de geçmiş ve gelecekteki cinsellik deneyimleri de bu hiyerarşiye göre 

kurulmaktadır. Cinselliği kuran konumuyla bu tür bir kurgu, kadının kendisini, 

cinselliğin pasif nesnesi ve mağduru olarak anlaması ile sonuçlanacaktır. 

Bir suç olarak tecavüzün gerçekleşmesi için failin aktif davranışta 

bulunması bir gereklilik olmakla birlikte, aktif davranışın toplumsal alanda 

yaygın cinsellik kurgusunun unsurları ile birleşik olması bir zorunluluk teşkil 

etmemektedir. Bu bakımdan tecavüzün gerçekleşmesinin bir penise veya 

kadında geleneksel olarak cinsel giriş ile gerçekleştiği farzedilen kayba 

dayandırılması yerine; mağdurun, cinsel tanımı, olaya ilişkin olarak psişik 

durumu ve olayın toplumsal bağlamı içerisinde değerlendirilmesi de 

olanaklıdır. Tecavüzün, kadınlar üzerindeki, iktidara tabi kılan yaygın 

                                                            
2  MACKINNON,  Catharine  A.,  Feminist  Bir  Devlet  Kuramına  Doğru,  (Çev.  Türkan  Yöney,  Sabir 
Yücesoy), İstanbul, Metis Yayınları, s.199‐200. 
3  MACKINNON, a.g.e., s.199. 
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sonuçlarının önüne geçilmek isteniyorsa, bu aynı zamanda bir zorunluluk 

teşkil etmektedir. 

Tecavüzün nitelenmesinde mağdurun özne olarak kabulü ancak, fiilin 

eylemsel olarak kavranmasıyla değil; fakat mağdurun ruhsal durumunu da 

psişik unsur olarak kapsayan bir tanımlama ile mümkün olabilecektir. Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi, bir tecavüz vakası hakında yaptığı 

değerlendirmede “tecavüz suçunun ana öğelerinin, vücudun belli bölgelerinin 

mekanik bir şekilde tanımlanmasıyla sınırlı tutulamayacağını” belirterek, 

tecavüzün yalnız fiziksel saldırıdan ibaret bulunmadığını ve psişik unsurunun 

bulunduğunu vurgulamıştır.4 Mağdurun kendisi tarafından, cinsel olarak 

yorumlanma ölçütü ile fiilin, mağdurun zihninde yarattığı anlamın öne 

çıkarılması elzemdir. Eylemin mağdurda, cinsel bir fiil ve cinsel bir aşağılama 

olarak algılanmasına değer tanınmalıdır.5 Bu bakımdan tecavüz, erkeğin 

yaptığı değil, mağdurun deneyimlediği bir olay olarak yeniden 

tanımlanmalıdır.6 Böylece mağdurun kendine yönelen saldırıyı algılama 

biçimi ile ona zihninde yüklediği anlamın tecavüzün bir unsuru olarak kabulü, 

mağdurun bir özne olarak fiile anlam kazandırmasına olanak tanıyacaktır. 

Tecavüzün cezalandırılmasında amaç, mağdurun acısının kısmen telafisi ise, 

mağdurun tecavüzden aldığı yaranın tanınmaması, mağdurun bu yarayı 

kendisinin belirlemesine izin verilmemesi ve toplumsal mekanizmalar 

aracılığıyla tecavüz deneyiminin belirli bir çerçevede anlamlandırılmaya 

                                                            
4 Aydın/Türkiye, Başvuru no.23178/94, 25.9.1997 kararını aktaran: ERDAL, Meryem, “Kadına Yönelik 
Devlet Kaynaklı Cinsel şiddet”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, Cilt III, Ankara, 2006, s.217. 
5 ERDAL, Meryem, a.g.e., s.217‐218. 
6  CAHILL, Ann,  “Foucault,  Rape,  and  the  Construction  of  the  Feminine  Body”, Hypatia,  15:1,  Kış 
2001, s.45. 
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çalışılması,  mağdurun özneleşmesine karşı bir engel oluşturmakla, bu 

sürecin eksik olarak işlemesi anlamına gelecektir. 

Psişik unsurun, mağdurun içinde bulunduğu fiili kültürel ortamla ilişkili 

biçimde ortaya konması mümkündür. Zira toplumların cinsellik algılamaları 

çeşitlilik göstermektedir.7 Fakat kültürel ortamın ancak, mağdurun beyanını 

destekleyen bir bileşen olarak ele alınması önemlidir. Aksi halde mağdur, 

kendini istismar edilmiş hissederken, kültürel olarak ihlalin meşrulaştırılması 

mümkün olabilecektir. Bu durumda kültürel zemin ancak, kadının içinde 

bulunduğu eşitsiz iktidar koşulları içerisinde, hissettiği istismar duygusunun 

tutarlı biçimde ortaya konması konusunda işlev göstermelidir. Bu bakımdan 

tecavüzün içerisinde vücut bulduğu yapısal hiyerarşik ilişkiler, tecavüzün 

bağlamsal olarak gerçek anlamını bulması bakımından temel önemdedir. 

Bakmak, gülmek gibi sıradan sayılan davranışların, maruz kalan 

tarafından şiddet olarak algılanmasının altında yatan hiyerarşik ilişkilerdir, 

iktidardır. Şiddet algılaması, dışsal ve yapısal olarak tahakküm altında 

tutulmaktan kaynaklanan daha içsel ve örtülü bir çaresizlik deneyimi ile 

ilişkilidir. Bu bakımdan kadınlar, cinsel ve etnik azınlıklar gibi hiyerarşilerin alt 

basamaklarındakilerce yaşanan şiddetin potansiyel tehdidi, sıklıkla içinde 

bulundukları tahakküm ile bağlantılıdır.8 Böylece tecavüzün, mevcut iktidar 

ilişkilerinin yarattığı fiili eşitsizlik durumundan bağımsız olarak, gerektiği gibi 

ne anlaşılması, ne de kanıtlanması mümkün değildir. 

                                                            
7 ERDAL, Meryem, “Kadına Yönelik Devlet Kaynaklı Cinsel şiddet”, s.218. 
8 EDWARDS, Tim, Cultures of Masculinity, New York, Routledge, 2006, s.46.  
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Böylece toplumsal cinsellik kurgusunun tecavüzün tanımlanmasına 

esas olması ve böylece iktidar ilişkilerinin yeniden üretilmesinin bir yönünü, 

aktif-pasif ikiliği çerçevesinde tecavüzün toplumsal-fiili bağlamından kopuk 

salt eylemsel bir fiil olarak kabul edilmesi oluşturmaktadır. Diğer bir belirtiyi 

ise, mağdurun rızasının bulunmamasına ilişkin unsur sunmaktadır. 

Mackinnon’a göre tecavüz ile diğer cinsel ilişki arasındaki farkın, arzu duyup 

duymama yerine rıza olarak belirlenmesi, cinsiyetler arasındaki ilişkilerdeki 

toplumsal eşitsizliği ortaya koymaktadır.9 Zira rıza tabiri, erkeğin teklifine 

karşılık olarak gelişen bir cinsel ilişki fikrini zemin almakla, kadın ve erkeğin 

pasif ve aktif rollerini varsaymaktadır. Bu bakımdan Rozee, tecavüz 

bakımından “rıza”(consent) yerine “tercih” (choice) ifadesinin kullanılmasının 

daha yerinde olduğunu savunmaktadır. Zira rızanın tersine “tercih” tabiri, 

cinsel ilişkiyi başlatma ayrıcalığının erkeğe tanınmasını önlemektedir.10 

Böylece mağdurun kişisel alanına ilişkin irade özerkliğine yönelik bir saldırı 

olarak tecavüz, kadının tercih etmediği bir cinsel saldırı olarak kavranmalıdır. 

Fakat salt tanımlama bakımından ele alındığında, rıza ya da tercihin 

tecavüz tanımına dahil edilmesi anlamlı bulunmamaktadır. Şöyle ki suç özü 

itibariyle zaman, mekan ve kişi çerçevesinde mağdurun arzu etmediği 

nitelikte olduğundan, diğer suçların tersine rızanın bir unsur olarak tecavüz 

tanımına dahil edilmesi, kadınların genel olarak cinsel nesneler olarak cinsel 

ilişkiye girmek için erkeğin teklifini bekler halde olduklarını ve tecavüzün diğer 

cinsel ilişkilerden tek farkının basitçe rıza olduğunu varsaymaktadır. Bu 
                                                            
9  MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.135. 
10 KOSS, Mary P., HEISE,  Lori, RUSSO, Nancy Felipe, “The Global Health Burden of Rape”, Gender 
Violence,  (Der. Laura L. O’Toole,  Jessica R. Schiffman), New York and London, New York University 
Press, 1997, s.224. 
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kavrayışta tecavüz, seks eksi rıza olarak anlaşılmaktadır. Fakat tercih 

edilmeyen cinsellik, diğerlerinden tamamen farklı bir düzene sahiptir. Susan 

Brison, diğer suç tiplerini, bu kapsamda değerlendirmenin, aynı şeyi tecavüz 

hakkında yapmanın tuhaflığını ortaya çıkardığını göstermektedir. Örneğin 

hırsızlığı, zorlanan hediye verme ya da cinayeti, intihara yardım eksi rıza 

olarak kavramanın garipliği ortadadır. Bu suçlar bakımından davranışa maruz 

kalanın rıza göstereceği düşünülemez bile.11  

Yaygın tanımlarında tecavüzün son unsurunu, fiziksel güç kullanımı ya 

da bedensel zarar tehdidi ile rızayı sakatlayan haller oluşturmaktadır. Şiddet 

içeren penetrasyona dayanan seks, genel olarak ve açıkça tecavüz olarak 

algılanmakta, bu şeklide tecavüz genel olarak fiziksel şiddetle birleştirilirken, 

şiddetin bir biçimi olarak kabul edilmektedir. Halbuki birçok tecavüz, fiziksel 

şiddete dayalı olarak gerçekleşen fiziksel penetrasyonun kanıtı gibi açık seçik 

belirtiler içermemekte fakat ne olduğuna, hangi koşullarda nelere rıza 

gösterildiğine ilişkin farklı anlamalara odaklıdır.12 Bu kapsamda tecavüzün 

gerçekleştirilmesi salt fiziksel güç uygulaması ya da tehdidi üzerinden 

gerçekleşmezken, genel olarak fiili iktidar ilişkileri bağlamında anlamını bulan 

duygusal zorlanmalar ve statü belirlemeleri üzerinden mümkün kılınmaktadır. 

Böylece tecavüzün fiziksel güç ekseni yerine, mağdurun eşitsiz hiyerarşik 

ilişkiler altında psişik ve fiziksel anlamda mümkünsüzlükleri üzerinden 

tanımlanması, mağdurun ve potansiyel mağdurların hem kişisel ve hem de 

toplumsal korunması bakımından işlevseldir. 

                                                            
11 ARCHARD, David, “The Wrong of Rape”, The Philossophical Quarterly, 57:228, 2007, s.383‐384. 
12 EDWARDS, Cultures of Masculinity, s.47. 
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Bu kapsamda geçici nitelikteki uluslar arası ceza mahkemelerinden biri 

olan Ruanda Ceza Mahkemesi’nin tecavüzü tanımlama biçimi, modern Batı 

toplumlarında yaygın olan tecavüz tanımının eksikliklerini karşılar niteliktedir. 

Bu tanıma göre tecavüz, “zorlama içeren koşullar altında bir kişiye yapılan 

cinsel nitelikte fiziksel bir saldırı”dır.13 Burada yer alan zorlama ve cinsel 

nitelikli unsurlarının belirlenmesinde, mağdurun algılamalarının ve cinsiyetler 

arasındaki iktidar bağlamlarının tartışılması mümkündür. Aynı zamanda 

zorlama, salt bedensel şiddet uygulaması ve tehdidini içermediği gibi, tanım 

rıza ya da tercih araştırmasına da yol vermemektedir. Bu kapsamıyla yaygın 

tanımın eleştirilen noktalarına karşı, mağdurun deneyimini esas alan bir 

tanımlama olmakla, daha ileri bir tecavüz korkusu tartışmasına zemin olarak 

elverişli niteliktedir. 

 

2. TECAVÜZ HAKKINDA KURAMSAL GELİŞİM  

 Eril şiddetin sosyolojik analizi, 1970’lerin başlarında, tecavüzün 

mağdur tarafından tetiklenmesine ilişkin teori ve aile sosyologlarının aile içi 

şiddete ilişkin çalışmaları ile başlamıştır.14 Bu dönem, aynı zamanda 

konunun toplum bilimlerinin çalışma alanına dahil edilmesini 

simgelemektedir. Bireysel psikopatolojiden ziyade sosyal faktörlere ağırlık 

verilmesine rağmen, cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin, şiddet de içeren kadın- 

erkek ilişkilerindeki merkezi önemi gözden kaçırıldığı gibi, toplumsal cinsiyet 

                                                            
13  ERDAL, “Kadına Yönelik Devlet Kaynaklı Cinsel şiddet”, s.216. 
14 EDWARDS, Anne, “Male Violence in Feminist Theory: an Analysis of the Changing Conceptions of 
Sex/Gender  Violence  and Male  Dominance”, Women,  Violence  and  Social  Control,  (Der.    Jalna 
Hanmer, Mary Maynard), Macmillan Press, 1987, s.14. 
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ilişkileri kapsamında gerçekleşen iktidar olgusu da incelemelere dahil 

edilmemiştir.15 Çerçevenin bu içerikle geliştirilmesi feminist kuram tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 

 

2.1.KLASİK PSİKANALİTİK GÖRÜŞ 

Psikanalizin ortaya çıkışı, duygusal gelişmenin toplumsal bağlamına 

yönelik bir giriş niteliği taşımaktadır. Bu kapsamıyla psikanaliz, kuramcılarının 

amaçlarından bağımsız olarak, kadınlık ve erkekliğin toplumsal olarak 

kurulan psikolojik biçimler şeklinde açıklanmasını olanaklı kılmıştır.16 Fakat 

klasik psikanalist teorinin kendisinin, biyolojik özcü bir düşünce olarak 

nitelendirilmesi mümkündür. 

Freud, 1905’te sadizmi eril davranışla, mazoşizmi ise dişil davranışla 

birleştirmiştir. Buna göre “Pek çok erkeğin cinselliği, saldırganlık ve boyun 

eğdirme eğilimi ile iç içe geçmiştir. Bunun biyolojik önemi, cinsel nesnenin 

direngenliğinin üstesinden gelme zorunluluğunda yatar.” Öte yandan 

“Mazoşizm cinsel yaşantı ve cinsel nesneye karşı edilgen tutumlardan oluşur; 

en uç durumda ızdırap çekme ile … cinsel nesnenin elinde acı çekme ile … 

ilişkilidir.”17 Böylece sadizm, erkeksi etkenlik, efendilik arayışında; mazoşizm 

de kadınsı edilgenlikte köklerini bulmaktadır. Bu durumda erkek saldırganlığı, 

eril biyolojik varlığın dayatımı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kavrayış böylece, 

                                                            
15  EDWARDS, “Male Violence in Feminist Theory…”, s.14. 
16 CONNELL, R. W., Toplumsal Cinsiyet ve  İktidar,  (Çev. Cem Soydemir),  İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 
1998, s.53. 
17 Aktaran: DONOVAN,  Josephine, Feminist  teori,  (Çev. Aksu Bora, Meltem Ağduk Gevrek, Fevziye 
Saylan), 4.Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2007, s.177, 192. 
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biyolojik nedenselliğin sonucu olarak cinsel ilişkinin doğal haliyle, tecavüze 

denk düştüğünü ima etmektedir.  

Deutsch, “kadın mazoşizmi”nin, kadınların genital olgunlaşmalarının 

bir işareti ve cinsel ilişki ve doğumdan kaynaklanan acıdan, mazoşizm 

duygusuna kapılmayan her insanın kaçacağı” gerekçesiyle, üremenin 

gerçekleşmesi için bir zorunluluk olduğunu savunmaktadır. Buna göre 

“kadınların cinsel ve üreme işlevlerine psikolojik yönden hazırlanmaları 

tümüyle mazoşist düşüncelere bağlıdır.”18  

Deutsch’a göre tecavüz, üremenin sıradan biçimini oluşturmaktadır. 

Deutsch bu savı ileri sürerken, ilişki için eril cinsel organı bekleyen tümüyle 

edilgen bir vajina algılamasına sahiptir. Bu kapsamda kadınlar, “zorla ele 

geçirilmek için derin bir kadınsı gereksinme” duyarlar.19  

Horney ise “kadınlardaki mazoşizmin” biyolojik bir sonuç olmadığını; 

fakat toplum tarafından öğretilen ve desteklenen bir nevroz belirtisi olduğunu 

savunmuştur.20 

Freudcu kriminologlar, tedavi kolaylığı sebebiyle, tecavüzcülerle diğer 

erkeklerin ortak noktaları yerine farklılıklarına, aşırı ve gerçeklerle 

bağdaşmayan ölçüde vurgu yaptıkları ve tecavüzcüleri doğal içgüdülerin 

engellenmesi sebebiyle denetlenemez dürtülerin denetiminde hareket eden 

                                                            
18 Aktaran: BROWNMILLER, Susan, Cinsel Zorbalık, (Çev. Suğra Öncü),  İstanbul, Cep Kitapları, 1984, 
s.411‐412. 
19 Aktaran: BROWNMILLER, a.g.e., s.412. 
20 BROWNMILLER, a.g.e., s.416‐417. 
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mağdurlar olarak tanımladıkları gerekçesiyle eleştirilmişlerdir.21 Bu 

kapsamıyla klasik psikanalist düşüncede tecavüz, kişilerarası niteliktedir. 

Toplumsal bakımdan istisnai bir sapmayı ifade etmekle, tecavüzcünün diğer 

erkeklerden farklılığını vurgulamaktadır. Tecavüzcü, cinselliğinin 

bastırılmasına ilişkin olarak diğerlerine göre daha fazla baskı altına alınmıştır. 

Erkeklerin biyolojik olarak sadizmle ilişkilendirilmesi ile tecavüzcünün diğer 

erkeklerden farklı olduğu kabulü birlikte değerlendirildiğinde, tecavüzün bu 

düşünce akımı bakımından salt ağır şiddet uygulamasına dayanan sadistik 

bir fiil olarak anlaşıldığının düşünülmesi mümkündür. 

 

2.2.FEMİNİST KURAM 

De Beauvoir’dan beri, kadınların baskı altına alınması biyolojiye değil, 

topluma; tek tek erkeklere değil, erkek egemen kurumlara; erkekler ve 

kadınlar arasındaki psikolojik farklılıklara değil, üretim ve yeniden üretimin 

sosyal yapılarına ve kadınlık ve erkekliğin bir dikotomi olarak kültürel 

inşasına bağlanmaktadır.22 Bu kapsamda kadınların içerisinde bulundukları 

eşitsiz hiyerarşik ilişkilerin en önemli belirtilerinden birini oluşturan tecavüz 

de, feminist kuram kapsamında, kişisel nitelikli olmaktan öte toplumsal 

bağları bulunan ve cinsiyetler arasındaki iktidar ilişkilerinin bir uygulaması ve 

kuranı olarak analiz edilmiştir.  

 

                                                            
21  ALEMANY,  Carme,  “Şiddet  (Biçimleri)”,  Eleştirel  Feminizm  Sözlüğü,  (Çev.  Gülnur  Acar  Savran), 
İstanbul, Kanat Kitap, 2007, s.316;  BROWNMILLER, Cinsel Zorbalık, s.226‐227. 
22 EDWARDS, “Male Violence in Feminist Theory…”, s.16. 
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2.2.1.FEMİNİZMİN KLASİK METİNLERİNDE ERİL ŞİDDET 

Firestone, Millett, Mitchell, Rowbotham ve bunlardan önce,                

de Beauvoir, erkek egemenliği teorilerinde şiddete merkezi bir yer 

vermemişlerdir. Bunun yerine, modern Batı’da şiddetin artık kadınlar 

üzerindeki patriarkal kontrole ait esas yönetim tekniği olmadığı görüşünü 

benimsemişlerdir. Buna göre; erkek egemenliği asıl olarak, toplumun hem 

erkek ve hem de kadın üyeleri tarafından öyle ya da böyle “normal” veya 

“doğal” olduğu kabul edilen bir dizi sosyal, ekonomik, politik ve ideolojik 

kurum ve pratiklere dayandırılmaktadır.23 Bu çerçevede modern patriarkal 

yapılanmalarda ordu, endüstri, teknoloji, üniversiteler, bilim, politik alan ve 

finans gibi iktidar ve otoritenin tüm kaynaklarındaki erkek tekeli karşısında 

şiddet kullanımının ancak tali bir rol üstlenebileceği kabul edilmiştir.24 

Mitchell, analizini üretim, yeniden üretim, toplumsallaşma ve 

cinsellikten oluşan, her biri kendine özgü baskı kurma biçimine ve kendi 

tarihsel yörüngesine sahip dört temel sosyal yapıya dayanarak inşa ederken, 

sosyal baskının önemini de kabul etmekte, fakat baskının doğrudan fiziksel 

saldırı şeklinde gerçekleşmeyebileceğine işaret etmektedir. Bu durumda 

baskı, her iki cins tarafından kabul edilen bir ideoloji olarak tezahür 

edebilecektir.25 

Rowbotham da eril baskının doğrudan biçimlerinden çok, eril ideoloji 

ile kapitalizmin sosyal yapısal nitelikleri arasındaki bağlantılarla ilgilidir. 

                                                            
23 EDWARDS, “Male Violence in Feminist Theory…”, s.16. 
24 MILLETT, Kate, Cinsel Politika, (Çev. Seçkin Selvi), 2.Baskı, İstanbul, Payel Yayınevi, 1987, s.47. 
25 MITCHELL,  Juliet, Kadınlar: En Uzun Devrim,  İstanbul, Agora Kitaplığı, 2006,  s.37‐69.   CONNELL, 
Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, s.137. 
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Kapitalist baskı ve çelişkilerin -çoğunlukla üzeri örtülmüş olsa da-, kadın-

erkek veya çocuk-yetişkin ilişkilerinde şiddetin sürdürülmesini sağladığını öne 

sürmektedir.26 

Cinsel Politika adlı eserinde esas olarak aile, devlet, ideoloji ve kültür 

gibi toplumsal kurumların sosyal ve psikolojik olarak patriarkanın üretimi ve 

yeniden üretimindeki rollerine yoğunlaşan Millett, patriarkayı, Weber 

tarafından ortaya atılmış kavramlarla, toplumsal otorite yoluyla baskı ve 

ekonomik güç yoluyla baskıya dayanan bir ezme ve ezilme ilişkisi olarak 

nitelendirirken, kadınlar üzerindeki egemenliğin doğuştan hak kazanılan bir 

üstünlük olarak kabulünün önemli bir ideolojik zemin olduğuna işaret 

etmektedir.27 

İktidarın gönüllü destek ya da zora dayanan baskı ile sürdürülebileceği 

savına gönderme yapan Millett, ideolojik dayanakların gönüllü desteği 

sağladığına ve patriarkanın gönüllü desteği, cinslerin temel patriarkal tutuma 

göre toplumsallaştırılması ile oluşturduğuna işaret etmektedir. Millett’e göre 

patriarka, tarihte benzeri olmayan bir egemen ideolojidir. Bu ideoloji, 

kadınları, erkekleri memnun etmekle yükümlü kılarken, kadınları bu durumu 

kabul etmeye şartlandırmaktadır. Bu bakımdan, Millett için kadınların 

ezilmesi, dayandığı sağlam ideolojik zemin sebebiyle, ırk ayrımı veya sınıf 

bölünmesinden daha kesin, daha katı ve daha uzun sürelidir.28  

                                                            
26 EDWARDS, “Male Violence in Feminist Theory…”, s.17. 
27 MILLETT, Cinsel Politika, s.46‐47. 
28 MILLETT, a.g.e., s.48‐49; DONOVAN, Feminist teori , s.275‐276. 
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Millett’e göre, patriarkadan başka hiçbir sistemde yönetilenler üzerinde 

böylesine mutlak bir baskı ve denetim uygulanmamıştır. “Ataerkil sistemi, 

kaba kuvvetle bağlamaya pek alışık değilizdir. Bu sistemin kişiyi 

toplumsallaştırışı öylesine kusursuz, değer yargıları öylesine dört başı 

mamurdur ve bu sistem insan toplumları içinde öylesine uzun ve evrensel 

biçimde süregelmiştir ki, kaba kuvvete dayanmıyormuş gibi görünür.”29 Bu 

biricik toplumsallaştırma, sistemin kaba kuvvete dayanmadığı ve yaşanan 

şiddet deneyimlerinin de ruhsal dengesizliklere ve bireysel özelliklere bağlı 

kişiselliklerin bir sonucu olduğu izlenimi verse de, patriarkal kontrol de son 

kertede güce dayanmaktadır. “…diğer mutlak yönetim biçimlerinde olduğu 

gibi, ataerkil toplumda da, gerek acil durumlarda gerekse sürekli bir 

Demokles kılıcı olarak yönetim kaba kuvvete dayanmazsa, ataerkil düzen 

yürütülemez.”30 Patriarkal şiddet pratikleri, yaratılan zarar ve haksızlığın 

meşrulaştırılmasında, kök salmış kültürel gerekçelere dayanmaktadır.31 Bu 

yolla, şiddet doğallaştırılarak varlığını bir potansiyel olarak korumasına 

rağmen, kültürel dayanakların arkasına gizlenmiş olmaktadır. 

 

2.2.2.KADINLARIN EZİLMESİNDE TECAVÜZÜN ROLÜNE ODAKLANAN 

FEMİNİST ANALİZ 

Tecavüz incelemesine odaklanan feminist analiz, eril iktidarın 

sürdürülmesinde şiddetin merkezi bir rol oynadığını kabul etmektedir. 

                                                            
29 MILLETT, a.g.e., s.59‐60. 
30 MILLETT, a.g.e., s.77. 
31 EDWARDS, “Male Violence in Feminist Theory…”, s.17‐18. 



22 
 

Kadınların fiziksel ve cinsel varlıklarına yönelik temel bir ihlale vücut vererek 

kadınlara özgü bir kırılganlığı sembolize eden tecavüz; fuhuş ya da kürtaj gibi 

meselelerin tersine kadınlar arasındaki statü, değer ve inanç farklılıklarından 

öte bir etkide bulunması sebebiyle kadınları birleştirme olanağını 

doğurmaktadır. Bu nedenle tecavüz, özellikle 1970’lerin başlarında en 

belirgin olarak ABD’de kadın hareketinin esas konusu haline gelmiştir. Bu 

bağlamda cinsel şiddet ve bunun eril iktidarın sürdürülmesinde üstlendiği role 

ilişkin birçok sorun ele alınmıştır. Hegemonik erkekliğin inşasında temel bir 

unsuru oluşturan cinsellik ve şiddet arasındaki yakın ilişkinin mevcudiyeti, bu 

sorunlardan birini oluşturmaktadır. Kadınların hak ettikleri destek, koruma ve 

zararlarının karşılanması bakımından hukuk ve yargılama sistemlerindeki 

zafiyet de üzerinde durulan konulardan biri olmuştur. Erkeklerin bir yandan 

kadınların koruyucusu, bir yandan da zarar verenleri olmalarının içerdiği 

çelişkiye dikkat çekilmiş, toplumsal olarak erkekliğin bir tamamlayıcısı olarak 

inşa edilen kadınlığın, sadece kadınların kendileri üzerindeki cinsel 

hâkimiyetlerinin altını oymakla kalmadığı, fakat aynı zamanda esas olarak 

kadınların eril şiddete karşı fiziksel ve psikolojik kırılganlıklarını artırdığı 

ortaya konmuştur.32 

Tecavüzün, kadınları terörize etmek için kullanılan politik bir araç 

olduğu, bu dönem radikal feminist analizin temel tezidir. Bu kapsamda cinsel 

ve fiziksel şiddet, erkek egemen bir toplumsal sistemin ifadesini 

oluşturmaktadır.33 Tecavüz, cinsel bir davranıştan öte erkeklerin kadınlar 

                                                            
32  EDWARDS, a.g.e., s.18‐19. 
33 BARON,  Larry,  STRAUS, Murray A.,  Four Theories of Rape  in American  Society, Michigan,  Yale 
University Press, 1989, s.5. 
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üzerindeki kolektif egemenliğini temsil eden ve bu bakımdan terörizme 

benzer politik niteliği olan bir fiil olarak değerlendirilmiştir.34 Barbara Mehrhof 

ve Pamela Kearon’a göre tecavüz, “etkili bir politik araçtır… bir bireyin bir 

başkasına karşı uyguladığı keyfi bir şiddet hareketi değildir; politik bir baskı 

altına alma eylemidir… güçlü bir sınıfın üyeleri tarafından, güçsüz bir sınıfın 

üyelerine karşı uygulanır.”35 

Griffin’e göre tecavüz, mağdurun kendi kaderini tayin etmesini 

sınırlandırmakla bir saldırı eylemi; ölüm tehdidini içerdiği için bir şiddet; kadın 

özgürlüğünü sınırladığı ve kadını erkeğe bağımlı kıldığı için bir tür terörizm ve 

mağdurun çeşitli oluş ve davranışlarına dayanarak toplumsal failleştirilmesi 

sebebiyle de kitle terörizmidir.36 

Tecavüz, Brownmiller’a göre, kadınları sürekli olarak sindirmeye 

yetecek gözdağını vermektedir. “…tüm erkeklerin tüm kadınları psikolojik bir 

sindirme durumunda tutmalarına yarayan en büyük fiziksel gözdağı aracıdır.” 

Buna göre, “Kadınların ırzına tecavüz eden erkekler, toplumun sapık bireyleri 

ya da ‘masumiyeti kirleten’ kişiler olmak yerine dünyanın en uzun süren 

savaşında ileri hatlardaki baskına birliklerin, terörist gerillaların işlevini 

görmüşlerdir.”37 

Sheffield “cinsel terörizm”i, erkeklerin kadınları korkuttuğu ve 

korkutarak tahakküm altında tuttukları bir sistem olarak tasvir etmektedir. 

Cinsel terörizmi, politik terörizm unsurlarıyla karşılaştıran Sheffield ikisi 
                                                            
34 EDWARDS, “Male Violence in Feminist Theory…”, s.19. 
35 Aktaran: DONOVAN, Feminist teori, s.277. 
36 Aktaran: KURTOĞLU, Ayça,  Erkek  Egemenliği, Kültürel  Şiddet  ve Hukuk,  Toplum  ve Bilim, 114, 
2009, s.78. 
37 BROWNMILLER, Cinsel Zorbalık, s.267‐268, 328. 
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arasında ilgi çekici benzerlikler olduğunu gözlemlemiştir. Terörizmin 

unsurlarından biri olarak ideoloji unsuru, cinsel terörizm bakımından 

erkeklerin üstünlüğü ve kadınların ikincilliğinin esas kabul olduğu patriyarkal 

ideolojide somutlaşmaktadır. İkinci unsur belli bir ideolojinin yayılımı amacıyla 

bilginin tek bir bakış açısıyla ve diğerlerinin itibarını düşürecek biçimde 

yayılmasını içeren propagandadır. Propaganda, şiddetin insanların 

düşünceleri ve eyleyişleri üzerinde yaptığı etkiyi, ikna edici biçimde yapmayı 

hedeflemektedir. Sheffield’a göre cinsel terörizmin propaganda unsurunu, bir 

yandan medya, edebiyat, pornografi, reklamcılık; diğer yandan da eczacılık 

ve psikoloji gibi bilimsel alanlar oluşturmaktadır. Üçüncü karakteristik, 

ayrımsız ve etik dışı şiddettir. Her yaştaki kadına, her yerde ve her zaman 

gerçekleşebilen tecavüzler, herhangi bir kadının şiddetin potansiyel hedefi 

olabildiğini göstermektedir. Sheffield öte yandan bu sistem içerisinde 

gerçekleşen, kadınları mağdurluğa ve erkekleri failliğe toplumsallaştıran 

cinsiyet-rolü sosyalizasyonuna ve bu sürecin yarattığı itaat unsuruna dikkati 

çekmektedir. Aynı zamanda politik terörizm bakımından, kişilerin kendi politik 

duruşlarına uygun olarak gelişen, mağduriyetin tanınması ve failin kınanması 

davranışlarının; tecavüz bakımından yaygın olarak tam tersi biçimde 

gerçekleştiğini ifade etmektedir.38 Fakat politik terörizm bakımından da 

mağduriyetin ve failliğin belirlenmesinde farklı bakış açıları mevcuttur. Aynı 

durumun cinsel terörizm kapsamında da geçerli olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Zira medya, yargılama organları gibi patriarkal kurumlar istisnai 

durumlarda da olsa tek yönlü işlemediği gibi, tecavüze ilişkin feminist politika 

                                                            
38  SHEFFIELD,  Carole,  “Sexual  Terrorism”,  Gender  Violence,  (Der.  Laura  L.  O’Toole,  Jessica  R. 
Schiffman), New York and London, New York University Press, 1997, s.110, 112‐113. 
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üreten ve kadın deneyimlerini bu çerçevede değerlendiren hareketlerin ve 

kişilerin de mevcut olduğu bir gerçektir. Bu kapsamda Sheffield’e göre 

kadınların içerisinde bulundukları tehlike durumu, politik terörizm ile benzerlik 

içerisindedir. Bu bakımdan kadınlar günlük olarak cinselliklerine yönelik 

şiddete dayalı pratikler ve tehditlere karşı, mücadele içerisinde yaşamlarını 

sürdürmektedirler.  

Bu kapsamda eril şiddete odaklanan feminist analiz, cinsel olarak 

kadınlara gözdağı verme ve cezalandırma iktidarı olmaksızın politik, sosyal 

ve ekonomik diğer alanlarda da kadınlar üzerindeki tahakkümün sürmesini 

mümkün görmemektedir.39 Böylece sözkonusu feminist kuram bakımından 

şiddet, erkek egemenliğinin ana damarını oluşturmakla, esaslı, vazgeçilmez 

ve diğer iktidar pratikleri ile ikame edilemez bir işleve sahiptir. 

Brownmiller, her tecavüz eyleminin bir güç gösterisi olduğuna işaret 

ederken, kimisinin fizikselliğin ötesinde çıkarlarını koruyan bir kurumsallaşma 

ortamında etkinlik gösterdiğini belirtmektedir. Modern hukuk sistemlerinde 

geçerli olan, tecavüz mağdurunun davranış biçimine yönelik önyargılar ile 

belli kurumlardaki pozisyonların, uygulamaların veya otorite yapılarının 

tecavüzü olanaklı kılma ve meşrulaştırma yönündeki önemine işaret 

etmektedir. Böylece tecavüz, toplumun her düzeyinde etkin olabilen kültürel 

değerlerle beslenen bir tecavüz ideolojisi zemininde varlık kazanmaktadır.40  

Brownmiller, toplumsal eşitsizliklerinin yol açtığı şiddet alt kültüründe, 

olağan yaşam biçimi haline gelen fiziksel saldırganlığın, sorunların 

                                                            
39 SHEFFIELD, a.g.e., s.125. 
40 BROWNMILLER, Cinsel Zorbalık, s.330‐331, 507. 
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çözümünde etkin yöntem olarak örgütlendiğini ileri süren Wolfgang’ın şiddet 

alt kültürü kuramının, tecavüzcünün tanınması bakımından işlevselliğine 

dikkat çekmektedir. Şiddet alt kültürü, taleplerine diğer yollardan ulaşma 

olanağı bulamayan kitlelerin, şiddet yönelimli kurallar etrafında hareketini 

ifade etmektedir.41 Bu kültür, hegemonik erkekliğin temel nitelikleri olan cinsel 

ve fiziksel saldırganlığın statü sağladığı bir ortama işaret etmektedir. Bir 

topluluk veya çete halindeki bu erkek gruplarında, hegemonik erkeklik 

kıstasları çerçevesinde statü sağlama ile aşağılama veya çeşitli dışlama 

mekanizmalarının kullanımı gibi yaptırımların uygulanması, bu değerlerin 

üretimi ve sürdürülmesinde esaslı bir işleve sahip olmaktadır. Bu kapsamda 

toplu tecavüz, cinsel tatminin sağlanmasından öte, katılanların kişisel 

kimliklerinin kaybı ile paylaştıkları erkekliğin ve kardeşliklerinin 

onaylanmasına yöneliktir. Böylece bu tür erkek gruplarına üyeliğe giriş ve 

üyeliğin devamı; ortak değer sistemleri, ritüeller, aktiviteler ve söylemlerin 

paylaşılması yanında cinsel saldırganlığı da sahip olunması gereken bir 

nitelik olarak talep etmektedir.42 

Brownmiller, toplu tecavüzün erkeklerin dayanışması ve ortaklığının 

simgelenmesinde ve üretilmesinde önemli bir rolü olduğunu, hatta erkeklerin 

bir araya gelmelerinin ilk biçiminin toplu tecavüz olduğunu ileri sürmektedir. 

Zira bu durum, kadına karşı olarak erkekler arasında birlik duygusunun 

yaratılmasını sağlamaktadır.43 Blanchard tarafından, çete halinde iş gören iki 

grup tecavüz suçlusu genç üzerinde yapılan testler, birlik duygusunun 
                                                            
41 BROWNMILLER, a.g.e.,  s.230‐231. 
42 O’TOOLE, Laura, “Subcultural Theory of Rape Revisited”, Gender Violence, (Der. Laura L. O’Toole, 
Jessica R. Schiffman), New York and London, New York University Press, 1997, s.220‐221. 
43 BROWNMILLER, Cinsel Zorbalık, s.15, 239. 
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tecavüz eliyle yaratılması hakkında veriler sunmaktadır. Boya lekelerinden 

oluşan kartlara ilişkin yorumları sorulan genç erkekler, tek başlarına yaptıkları 

yorumlarından farklı olarak grup halinde verdikleri yanıtlarda, 

gerçekleştirdikleri tecavüz olayını, simgesel olarak yeniden yaratma eğilimi 

göstermişlerdir. Blanchard’a göre bu durum, gerçekleşen tecavüz olayının, 

sadece tecavüzcülerle mağdur arasında değil, fakat aynı zamanda da 

tecavüzcüler arasındaki ilişkiyi simgelediğini göstermektedir.44 Bu kapsamıyla 

toplu tecavüz, erkeklerin kendi aralarındaki kişisel bir birlikten ziyade belli bir 

erkeklik zihniyeti zemininde yarışma ve ortaklaşma olarak ele alınmalıdır. 

“Öteki”ne saldırının statü kazandırdığı bir yarışma ve iktidar alanı olarak 

ortaya çıkan toplu tecavüz, kadının bir nesne olarak konumlandırılması ve 

erkeğe cinselliğin hak olduğuna dair güven üzerinde yükselmektedir. Böylece 

tecavüzcünün topluluk içinde statü kazandığı bu yarışma, esasında 

hegemonik erkekliğin yüceltildiği bir ritüel olarak ortaya çıkmaktadır. 

Brownmiller, tecavüzün olanaklılığını öncelikle erkeğin cinsel psikolojik 

dürtüsünün, dişinin biyolojik yönden hazır oluşuna bağlı olmamasına ve 

erkeğin anatomik özelliklerine bağlamaktadır.45 Tecavüzün bu kavranışı, 

erkek ve kadınlar arasındaki biyolojik farklılıkların her yerde hüküm sürmesi 

dolayımıyla, tecavüzün evrensel bir gerçeklik olarak kabul edilmesi anlamına 

gelmektedir. Böylece tecavüzün biyolojik kaynaklandırılması, tecavüzün 

mevcut olmadığı toplulukların yadsınması anlamına gelmektedir.46 Bu 

                                                            
44 BROWNMILLER, a.g.e., s.240‐242. 
45 BROWNMILLER, a.g.e., s.14‐16. 
46 HELLIWELL, Christine, “It’s Only a Penis”: Rape, Feminism, and Difference’, Journal of Women in 
Culture  and  Society,  25:3,  2000,  s.789‐791,795,809‐812;  SEGAL,  Lynne, Gelecek  Kadın mı?,  (Çev. 
Suğra Öncü), İstanbul, Afa Yayıncılık, 1990, s.141‐142. 
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bakımdan tecavüzün biyolojik bir getiri olarak kavranması, tecavüzün ve 

bağlantılı olarak cinselliğin sosyal kuruluşunun analiz zeminini tahrif etmekte 

ve bu tür bir çabayı anlamsızlaştırmaktadır. 

Tecavüzün biyolojik erkekliğe bağlanması, bir yandan kimi toplumlarda 

bildirilen tecavüz olaylarının yokluğunu görmezlikten gelirken ya da en basit 

haliyle böyle bir toplumsal-siyasal örgütlenmenin mümkün olduğu gerçeğini 

ihmal ederken, tecavüz etmeyen erkekliklerin mevcudiyetini, oluşumunu, 

niteliğini ve diğer erkekliklerle ilişkilerini ortaya koyma bakımından 

elverişsizdir. Böyle bir bakış sonuçta, erkeklerin kadınları egemenlik altına 

alma dürtülerinin kaçınılmazlığını onaylama noktasına gelmektedir. Bu 

durumda değişim ve kendini geliştirme kapasiteleri tamamen yok sayılan 

erkeklerin var olduğu bir ortamda, tecavüzün hiçbir koşulda önlenemeyeceği 

ima edilmekte; tecavüze ilişkin feminist mücadeleye de bu anlayışa uygun bir 

çerçeve çizilmiş olmaktadır. 

Brownmiller’ın genç erkeklerin büyürken, hegemonik erkekliği 

oluşturan nitelikleri içselleştirmelerine uygun olarak yetiştirilmelerine işaret 

ederken, tecavüzü belli bir erkeklik anlayışı ile ilişkilendirdiği düşünülebilir.47  

Tecavüzün “erkeklere özgü çarpıtılmış bir saldırganlık anlayışından 

kaynaklanan toplumsal bir sorun”48 olarak ortaya konması da bir erkeklik 

anlayışına işaret etmekteyse de sözü edilen erkeklik biyolojizme ve tüm 

erkekleri kapsayan bir mutlaklık içermekle kategorik bir anlayışa 

dayanmaktadır. Bu kapsamda bir yandan erkeklik tüm erkeklere özgü ve 

                                                            
47 BROWNMILLER, Susan, Cinsel Zorbalık, s.510. 
48 BROWNMILLER a.g.e., s.523. 
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belirlenmiş bir kategori olarak kabul edilirken, diğer yandan da saldırganlık 

erkekler için önüne geçilemez biyolojik bir dürtü olarak 

konumlandırılmaktadır. Bu durumda bu tür bir analiz, tecavüzün erkeklerin 

önüne geçilemez cinsel dürtülerine tutsaklıklarından kaynaklanan iradesiz bir 

fiil olarak algılandığı kültürel mitlere destek verir bir noktaya savrulmaktadır. 

Bu noktada tecavüzün toplumsal zemininde anlaşılması çabası bertaraf 

olmakta ve tecavüz erkek doğallığına atfedilmektedir. 

 Bu durum, analizin, feminist hareketin dönemsel ihtiyacına verme 

amacında olduğu cevapla ilişkilidir. Dönemin ihtiyacı, sıradan ve istisnai 

sayılan tecavüze yönelik tepkiyi, oluşturmak ve tecavüzün kişisel bir kötülük 

olmadığı noktasında toplumsal bir hareket olarak örgütlemek olduğundan, 

tecavüzün kaynağı olarak cinselliğin heteroseksist inşası ve erkekliğin 

toplumsal kuruluşu ile ilişkiselliğinin kapsamlı şekilde tartışılması, feminist 

analiz bakımından sonraki aşamaları oluşturmuştur.  

 Eril şiddetin merkezi önemine işaret eden bu kavrayış, erkek ve 

kadınları birbirine iktidar olgusuyla doğrudan bağlanan iki blok olarak kabul 

ederken, cinsel politika alanını biyolojik olarak belirlenmiş homojen iki insan 

kategorisine özgülemekte, bu kategoriler arasında farklılaşmış çıkar ve insan 

pratiklerinin gözden kaçırılmasına sebep olmaktadır. Belli kategorilerin 

mutlaklığı ile mağduriyet tüm kadınlara, faillik de tüm erkeklere yayılmakta, 

böylece farklılaşmış çıkar ve davranış biçimleri yadsınmaktadır. Bu tür 

kavrayış, kategorik toplumsal cinsiyet teorisine örnektir.49 Brownmiller’ın şu 

ifadesi bu teorinin belirgin bir ifadesini oluşturmaktadır: “anatomi gereğince, 
                                                            
49 CONNELL, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, s.86. 
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cinsel organların kaçınılmaz yapısı sonucu, insanın erkeği doğal bir 

yağmacıydı ve insanın dişisi onun doğal avı yerine geçti.”50 Alıntıdaki 

biyolojizm dikkat çekicidir.  Bu tür bir kavrayışla kategorilerin dayandığı 

süreçler ve çeşitli unsur ve nitelikleri analiz dışında kalmakta, bunun yerine 

kategoriler “kadın” ve “erkek” şeklinde bir bütün olarak kavranmaktadır.51 

Tecavüzün mağdurları olarak kadınlar dahi tecavüzü tek biçimde 

anlamamaktadırlar. Kadınların yaşam deneyimleri ve sosyal pozisyonları, 

cinsel saldırıları farklı şekillerde algılamalarına neden olmkatadır.52 Böylece 

kişilerin özdeşleştirildiği mutlak kategoriler, dönüştürücü insan pratiği 

olasılığını dışlamakta ve farklı erkeklik ve kadınlık durumlarını 

marjinalleştirmektedir. Bu durumda toplumsal cinsiyet kategorileri içerisinde 

kurulan hiyerarşiler de ihmal edilmektedir.  

Bu kapsamda toplumsal iktidar ilişkileri, çelişkisiz ve çatışmasız bir 

süreç olarak, homojen iki kategori arasındaki standart halde süregelen, 

doğrudan ilişkiler şeklinde anlamlandırılmış olmaktadır. Connell, böylece 

verili bir erkeklik biçimine, cinsel politikada hegemonik bir konum kazandıran 

ve diğer erkeklikleri marjinalleştiren toplumsal düzenlemelerin göz ardı 

edildiğine işaret etmektedir.53 Zira eril iktidar, erkeklerin bir bütün olarak 

sahiplendiği, hatları tamamen belirlenmiş yani toplumsal ve kişiler arası 

ilişkilerden bağımsız olarak üretilen bir özün tezahürü olan bir iktidar olarak 

ele alınmaktadır. Böylece iktidar, ilişkilerde üretilen bir olgu olarak analiz 

                                                            
50 BROWNMILLER, Cinsel Zorbalık, s.16. 
51 CONNELL, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, s.86. 
52 CHASTEEN,  Amy  L.,  “Constructing  Rape:  Feminism,  Change,  and  Women’s  Everyday 
Understandings of Sexua Assault”, Sociological Spectrum, 21:2, 2001, s.136. 
53 CONNELL, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, s.86,90. 



31 
 

edilmediğinden, norma aykırı marjinallerin dışlanmasına yönelik uygulamalar 

analiz dışında kalmakta ve hatta marjinal varoluşlar sonuca etkisiz olarak 

değerlendirilmiş olmaktadır.  

 “Tecavüzcüler adı bilinmeyen teröristlerin görevini yerine getirir. Kirli 

işleri görenler olmakla beraber, basit kafalı kötülüklerinin kalıcı yararlarından 

her zaman onların mevki ve sınıf bakımından üstünde olan başka erkekler 

pay almıştır.”54 ifadesinde Brownmiller, erkekler arasında bir katmanlaşmaya 

işaret etmektedir. Fakat, kategorik toplumsal cinsiyet teorilerine, kategorik 

olarak kavrandığı sürece sınıf, ırk veya etnisite değişkenlerinin dahil edilmesi, 

analizin kategorik niteliğinin bertaraf edilmesi sonucunu doğurmamaktadır.55 

Bu sonuç, değişkenlerin ilişkisel olarak değil fakat birer bütün olarak analize 

dahil edilmelerinden kaynaklanmaktadır. 

 Kategorik teori, tarihin farklı dönemlerini, farklı bölgelerle birlikte sabit 

bir bütün olarak ele alma eğilimindedir.56 Değişkenlerin sabit biçimde 

evrensel bir patriarkal sistem altında birleştirilmesinden oluşan bu tür bir 

analiz, kadınların erkek egemenliği kapsamındaki işbirliği durumlarını, kendi 

iktidar kaynaklarını ve ayrımcılık ve cinsel tehlikeye maruz kalma bakımından 

sahip bulundukları sınıfsal ve ırksal farklılıkların tartışılmasını olanaksız 

kılmaktadır.57 Bu durum, iktidarı kaynağındaki süreci dışlayarak çelişkisiz ve 

çatışmasız bir ezme ilişkisi olarak ele almasından kaynaklanmaktadır. Zira bu 

                                                            
54 BROWNMILLER, Cinsel Zorbalık, s.267. 
55 CONNELL, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, s.91. 
56 CONNELL, a.g.e., s.91. 
57  D’EMILIO,  John,  DONAT,  Patricia  L.  N.,  “A  Feminist  Redefiniton  of  Rape  and  Sexual  Assault: 
Historical Foundations and Change”, Gender Violence, (Der. Laura L. O’Toole, Jessica R. Schiffman), 
New York and London, New York University Press, 1997, s.192. 
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kavrayışın temel amacı, feminist hareketin dönemsel ihtiyaçlarına bir cevap 

olarak kadınlar ve erkekler arasındaki ezme ezilme ilişkisini ortaya koymaktır. 

 

2.2.3. CİNSELLİĞİN TOPLUMSAL KURULUŞUNUN BİR BİLEŞENİ 

OLARAK TECAVÜZ  

 

2.2.3.1.GENEL OLARAK 

Tecavüzü, heteroseksist cinsellik kurgusu ile ilişkilendiren feminist 

analizler, erken dönem feminist metinlerden farklı biçimde, tecavüzü ve bir 

bütün olarak kadına yönelik şiddeti ayrı bir fenomen şeklinde değil, fakat 

genel bir model veya işleyişin bir bileşeni olarak ele almışlardır. Bu düşünce, 

heteroseksizm ve cinselliğin toplumsal inşası ile şiddet, iktidar ve erkeklerin 

kadınlar üzerindeki kontrolü arasındaki ilişkilerin tartışılmasına 

dayanmaktadır. Kadınların baskı altına alınmasının maddi koşulları ile 

kapitalizm ve patriarka arası ilişkilerin niteliğinin anlaşılması üzerine 

çalışmaların artışı sürecinde ilgilerini, kadınlar üzerindeki iktidarın temel 

unsurları olarak, cinselliğin tanımlanması, biçimlendirilmesi ve 

sınırlandırılmasına yönelik toplumsal ve kültürel mekanizmalara 

yöneltmişlerdir. Bu alanda heteroseksizm, modern  evlilik ve ailenin normatif 

ayakları ile özellikle patriarkal ideolojinin esası olarak değerlendirilmiştir.58 

                                                            
58 EDWARDS, “Male Violence in Feminist Theory…”, s.22‐23. 
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Tecavüz üzerine çalışan birçok araştırmacı, tecavüz ile heteroseksüel 

cinselliği ilişkilendiren, süreklilik fikrini kullanmıştır.59 Bu kavramsallaştırma, 

cinsel şiddetin özel biçimleri ile erkek davranışının daha yaygın günlük 

görünümleri arasında bağlantı kurmaktadır. Kelly’e göre rızaya dayalı 

cinsellik ile tecavüz arasında belirlenmiş apaçık bir ayrım olmamakla; 

zorlama, tehdit, baskı ve güç kullanımının değişen düzeylerde bir sürekliliği 

mevcuttur. Böylece bu kavram, kadınların deneyimlediği daha yaygın, günlük 

istismarlarla, suç olarak tanımlanan daha seyrek deneyimlerin 

ilişkilendirilmesini mümkün kılmaktadır. Bu ilişki sayesinde kadınlar, kendi 

belirli deneyimleri arasındaki bağlantıları saptayarak anlamlandırma imkânına 

sahip olmaktadırlar. Hangi biçimi aldığından, kadınların veya hukukun nasıl 

tanımladığından ve olay sırasında ve sonrasında kadınlar üzerindeki 

etkilerinin çeşitliliğinden bağımsız olarak cinsel şiddetin kadınların çoğunun 

yaşamında var olduğu gerçeğini aydınlatmaktadır.60 Süreklilik, hukuki 

tanımlar kapsamında tecavüze uğramamış olduğu kabul edilen kadınların 

dahi, deneyimlerinin kadınlara ima ettiği aynı uyarı ve ifadelere ve kadınların 

karşılık olarak hissettikleri istismar duygusuna dayanarak, yaşamlarının belli 

bir noktasında cinsel şiddet deneyimi yaşadıklarının tanınmasını olanaklı 

kılmaktadır. 

                                                            
59 Kelly’nin metninde birçok farklı olayın altında yatan temel ortak karakter ve birbirinin içine geçen 
ve kolayca birbirinden ayırt edilemeyen devam eden bir olaylar veya unsurlar dizisi olarak tanımlanan 
“continuum”  tabirinin  anlamlarına  karşılık  gelen  Türkçe  tek  bir  kelime  bulunmadığından, 
“continuum”, tezin devamında metnin  içeriğine uygun olarak süreklilik, süreç, sürekli dizi, bütünlük 
ifadelerinden  herhangi  biri  olarak  kullanılmıştır.  KELLY,  Liz,  “The  Continuum  of  Sexual  Violence”, 
Women, Violence and Social Control,  (Der.  Jalna Hanmer, Mary Maynard), Macmillan Press, 1987, 
s.48. 
60 KELLY, a.g.e., s.48,50. 
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Kelly, yürüttüğü araştırmaya dayanarak kadınların heteroseksüel 

cinsellik deneyimlerinin rıza gösterme veya tecavüz ile sınırlı olmadıklarını 

ileri sürmektedir. Buna göre bu deneyimler tercihten, zorlama, baskı ve 

şiddete uzanan bir dizi halinde var olmaktadır. Bart da benzer şekilde 

heteroseksüel cinselliğin kadın ve erkek tarafından eşit olarak arzulanan 

rızaya dayalı seksten fedakâr sekse, itaatkâr sekse ve tecavüze uzanan bir 

dizi olarak anlaşılmasını önermektedir. Bart’ın fedakâr ve itaatkâr seks 

kategorileri, Kelly’nin sekse zorlama tabirine denk düşmektedir.61 

Fedakâr seks, kadınların kendi hissettiklerine bakmaksızın birlikte 

oldukları kişiye bunu borçlu oldukları düşüncesine dayanmaktadır. Bu 

durumda kadın, erkek için üzüntü duymakta ya da hayır demekten suçluluk 

duymaktadır. Bir kadın yaşadığı bu deneyimi şu şekilde anlatmaktadır: “Mark 

ile yaşarken işten harap olmuş halde gelirdim ve sadece yatağa gidip 

uyumak isterdim ve o bana sarılmaya ve dokunmaya başlardı ve ben ‘işte 

başlıyoruz’ diye düşünürdüm. Kirayı ödemek gibi bir sorumluluktu- başımın 

üstünde bir çatıya sahiptim ve karşılığını ödemem beklenirdi.”62 Godenzi’nin 

araştırmasına katılan bir erkek de kadının bu “sorumluluğunu” şu şekilde 

açıklamaktadır: “Akşamları işten … eve dönerdi. Yorgun olduğunu söylerdi. 

Ben, ‘haydi domuz karı şimdi vereceksin’ derdim. Aslında kendimi 

mastürbasyonla da tatmin etmem mümkündü; ama kendi kendime: ‘Şurada 

şirin mi şirin nikahlım duruyor, onun da bana karşı sorumluluğu var’, derdim. 

O benim banka hesabımı kendi lüks alışverişi için soyuyorsa, karşılık olarak 

                                                            
61 KELLY, a.g.e., s.54‐55. 
62 KELLY, a.g.e. , s.55‐56. 
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arada bir kendini bana vermek zorunda. Eş olarak görevlerimi yerine 

getiriyordum, karşılığı olan zevki de almak istiyordum.”63 

Bir başka kadın, yapmamanın sonuçlarının yapmaktan daha kötü 

olduğu düşüncesinden kaynaklanan itaatkâr seks deneyimini şu biçimde 

açıklamaktadır: “genellikle ilişkilerde onu istememeye ikna etme derdinden 

kendimi korumak için yapmak zorunda olduğumu hissettim. Demek istediğim 

bunu yaptım çünkü bütün günü bunun için surat asması ile harcamaktan 

daha kolaydı.”64 “Onunla yatmayı reddettiğimde, sırtını dönüp bana küstü. İki 

gün korkunç bir psikolojik baskı altında kaldım. Eğer buna seçim denirse, 

seçme şansım vardı: Ya iki gün boyunca benimle konuşmamasına razı 

olacaktım ya da katlanacaktım …”65 

Baskıya dayanan seks ise, görüşülen kadınların “tecavüze uğramak 

gibi” şeklinde tanımladıkları deneyimleri kapsamaktadır.66 

Böylece süreklilik kavramının önemli bir etkisini, anlamlandırma 

bakımından kadın deneyiminin esas alınmasıyla mağdurlar ve diğer kadınlar 

arasında mağduriyet bakımından kadın deneyimini önden kuran, açık bir 

ayrımın yapılmaması oluşturmaktadır. Buna göre kadınların, açık şiddeti ya 

da bütünün daha yaygın ve günlük biçimini yaşaması, bir biçim değil, fakat 

düzey farkına işaret etmektedir. Bu bakımdan süreklilik kavramı, doğrusal bir 

ilişkiyi içermediği gibi, kadınlar üzerindeki etkilerine veya ciddiyete ilişkin 

                                                            
63 GODENZI,  Alberto,  Cinsel  Şiddet,  (Çev.  Sultan  Kurucan  Coşar,  Yakup  Coşar),  İstanbul,  Ayrıntı 
Yayınları, 1992, s.58‐59. 
64 KELLY, “The Continuum of Sexual Violence”, s.55‐56. 
65 GODENZI, Cinsel Şiddet, s.87. 
66 KELLY, “The Continuum of Sexual Violence”, s.55. 
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çıkarımlara da dayanmamaktadır.67 Zira sözkonusu kavrayış, kadınların 

cinsellik deneyimlerinin farklı ağırlıklarda olmalarına rağmen, ortak bir 

zeminden kaynaklanan benzer biçimler olarak ortaya konabileceğini 

savunmaktadır. Böylece açık şiddet ya da bütünün alışılmış biçimleri 

arasında bir hiyerarşi oluşturulmamakta, fakat ortak kaynakları ve biçimleri 

analize dahil edilmiş olmaktadır. 

Süreklilik kavramı, kadınların cinsel ilişkiye özgürce rıza göstermediği 

durumlarda hissettiği istismar duygusunun tanınmasını olanaklı kılarken, 

deneyimlerini olay sırasında veya sonrasında tecavüz olarak 

tanımlamamaları gerçeğini de hesaba katmaktadır. Zira kadınların cinsel 

şiddet deneyimlerinin kadına göre anlamını veya etkisini, olayın gerçekleştiği 

zamanda veya daha sonra etkileyen birçok ayrım bulunmaktadır. Saldırının 

kendine özgü niteliği, kadın ve erkek arasındaki ilişki, saldırının tek bir olay 

ya da süregelen bir istismarın parçası olması, kadın tarafından algılanan 

tehdidin kapsamı, kadının erkeğin davranışını nasıl tanımladığı ve evvelki 

deneyimlerle ilişkisini içerecek şekilde saldırının kadın için bağlamı, bu 

ayrımlardandır.68 

Feministler, erkek egemenliğinde cinsellik ve iktidarın merkezi 

önemine işaret ederken, heteroseksüel ilişkilerin gerçek doğasını tartışmaya 

açmaktadırlar. Bu kuram kapsamında, Rich ve Barry’nin temel argümanını, 

politik bir kurum olarak heteroseksizmin, bir bütün olarak kadın bedeni 

üzerindeki eril iktidarın çeşitli biçimlerinde, doğrudan veya dolaylı olarak etki 

                                                            
67 KELLY, a.g.e , s.59. 
68 KELLY, a.g.e., s.48, 58. 
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etmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda erkekler ve kadınlar arasındaki 

ilişkilerin cinselleştirilmesi Rich ve Barry tarafından, kadınlar üzerindeki 

sosyal kontrolün esas biçimi olarak kabul edilmektedir. 69 Zira ilişkilerin 

cinselleşmesi, kişilerin cinsellik bağlantısıyla, öğretilmiş ve kuralları belli, 

sınırlanmış bir alana girmeleri ve hareketlerinin bu bağlam çerçevesinde 

kuşatılması anlamına gelmektedir. 

 Kadın-erkek ilişkilerinin cinselleşmesi bakımından, cinselliğin modern 

kuruluşu, kurucu niteliktedir. Bu kapsamda cinsellik, nesneleşmiş ve 

tıbbileşmiş bir mesele olarak, biyolojik ihtiyaçların tatmini ve orgazm 

üretimine odaklı, ölçülebilir bir kapasite sorunu şeklinde kavranmakta, 

böylece cinselliğin tatmin edilmesinin duygusal yönü ve usulün ihmali ile 

cinsel ilişkilerdeki karşılıklık bertaraf edilmektedir. Bu algılama cinselliği, 

sahip olunmakla alınan veya verilen bir şey olarak vurgulamaktadır. 

Cinselliğin şeyliği öte yandan, alınıp-satılan bir meta olmasını da olanaklı 

kılmaktadır. Böylece cinsellik, tatmin edilmesi gereken bir zorunluluk olarak 

uygun usullerle sağlanamadığında, satın alınabilir olduğu kadar, zorla da 

alınabilir bir özellik kazanmaktadır.70 Cinselliğin orgazm ile birleşik olarak 

tanınması, tecavüzün tatmin sağlamasını ve tecavüzcünün gerçekleşeni 

cinsellik olarak anlamasını mümkün kılmaktadır. 

Böylece süreklilik kavramı, tecavüz ile kurgulanan heteroseksüel 

cinselliğin ortaklaştığı, biçim ve esaslar silsilesi zeminini ortaya çıkarmaya 

yönelik bir girişimdir. Gilbert ve Webster bu ortak zemini şu şekilde ifade 

                                                            
69 EDWARDS, “Male Violence in Feminist Theory…”, s.24. 
70 SCHUR,  Edwin,  “Sexual  Coercion  in  American  Life”,  Gender  Violence,  (Der.  Laura  L.  O’Toole, 
Jessica R. Schiffman), New York and London, New York University Press, 1997, s.83‐84. 
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etmektedirler: “birçok tecavüz, yalnızca erkeksi kovalama ve kadınsı 

suskunluğun olağan olduğu ve somutlaştırdığı geleneksel heteroseksüel 

ilişkiyi devam ettirmektedir. Tecavüz toplumsal cinsiyet iktidarının iğrenç bir 

aşırılığı olmasına rağmen, heteroseksüel mücadele, baştan çıkarma ve fetih 

ritüellerini ve kurallarını içermektedir.”71 

Tecavüz hükümlüleri de sıklıkla, erkeklerin çoğunlukla yaptıkları ve 

adına seks dediklerinden farklı bir şey yapmadıklarına inanmaktadırlar. 

Onlara göre tek hataları yakalanmak olmuştur.72 Benzer kapsamda olmak 

üzere psikanalist düşüncenin bir takipçisi olan Guttmacher Baltimore, 

tecavüzcülerin cinsel yönden “uyumlu” gençler olabileceğini ileri sürmüştür.73 

Aynı şekilde 1965’te Cinsel Araştırma Enstitüsü üyeleri ve Paul Gebhard 

tarafından hazırlanan Cinsel Suçlar adlı kitabın dayanağı olan araştırmaya 

katılan tecavüzcülerin, kilise ve sendika üyelerinden oluşan bir gruba göre, 

heteroseksüel uyumunun nicelik bakımından ortalamanın üzerinde olduğu 

ortaya çıkmıştır.74 Bu bakımdan psikanalitik düşünce de, tecavüzün norm 

dışına düşen bir davranış olmadığını, fakat heteroseksist normla uyumu 

yüksek bir kişilikten kaynaklandığını ortaya koymaktadır. 

Bu bağlamda psikanalitik düşüncenin “sıradan” cinsel ilişki ile tecavüz 

arasındaki ayrıma dair muğlâk ifadeleri ve çoğu durumda ikisini özdeş 

kılması, heteroseksist cinsellik kurgusu ile tecavüz arasında bir süreklilik 

olabileceğine ilişkin feminist düşünceyi destekler niteliktedir. Bu kapsamda 

                                                            
71 Aktaran: KELLY, “The Continuum of Sexual Violence”, s.50. 
72 SCHUR, “Sexual Coercion in American Life”, s.84. 
73 BROWNMILLER, Cinsel Zorbalık, s.227. 
74 Aktaran: BROWNMILLER, a.g.e., s.228. 
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süreklilik fikri ancak, heteroseksüel cinselliği tecavüz ile eşitleyerek, kadınları 

mağduriyet statüsüne sabitlemeden; fakat tecavüzün heteroseksist cinsellik 

kurgusu ile bağlantıları dolayımıyla toplumsal kaynaklarını açığa çıkartarak, 

kadınların sıradan sayılan istismar deneyimlerinin tanınmasını olanaklı kılma 

çerçevesinde okunarak işlevselleştiği sürece, klasik psikanalist düşüncenin 

aktif ve pasif biyolojizmine mesafelenebilecektir. 

 Feminist teorinin tecavüze ilişkin bu kolu, kadına yönelik şiddet, 

istismar ve sömürünün birçok biçimlerinin tümünü, erkeklerin bir grup olarak 

kadınlar üzerindeki hakim durumunun sürdürülmesi ve güçlendirilmesi ile 

ilişkilendiren bir perspektifin formüle edilmesine yönelik bir atılıma işaret 

etmektedir.75 Bu kapsamda tecavüzün iyi, kötü, doğru, yanlış gibi 

değerlendirmeler etrafında tartışılmasının, zeminindeki iktidar ve eşitsizliğin 

ihmali ile sonuçlandığı, fakat tecavüzün esasen bir eşitsizlik suçu olduğu 

savunulmuştur.76 Kendinden önceki tecavüze odaklı feminist analizden farklı 

olarak bu kuram, tecavüzün en açık şiddet biçimi olmasıyla birlikte, diğer 

alışılmış günlük cinsel ilişkilenme biçimlerinden tamamen bağımsız değil, 

fakat bunlarla ilişkili olarak bir iktidar gerçekliğini ifade ettiğini ortaya 

koymuşlardır. Böylece bir yandan kadına yönelik şiddet biçimleri kadına 

yönelik iktidar uygulamaları olarak birleştirilirken, heteroseksist cinselliğin 

mevcut inşasının da aynı zeminden kaynaklanan bir iktidar uygulaması 

olabileceği ileri sürülmüştür. Böylece önceki aşamanın tespit ettiği tecavüz, 

fiziksel şiddet, taciz gibi şiddetin çeşitli görünümlerinin kadına karşı olduğu 

                                                            
75 EDWARDS, “Male Violence in Feminist Theory…”, s.23‐24. 
76 MACKINNON, Catharine, “İnsan Hakları ve Kadın”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, Cilt III, Ankara, 
2006, s.36. 
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gerçeğinin yanı sıra; yakın dönem analiz, cinselliğin mevcut inşasının da 

kadın üstünde bir iktidar ilişkisi olarak kurulduğunu ve tecavüzle benzer arzu 

dinamiklerine ve biçimlerine dayandığını göstermeyi amaçlamaktadır. 

 Kurgulanan cinselliğin yayılmasında pornografi önemli bir işlev 

görmektedir. Pornografi, feministler tarafından eril iktidar, eril tanımlı ve 

dayatımlı cinsellik ve şiddetin ilişkilendiği bir alan olarak görülmektedir. Buna 

göre cinsellik ve şiddet arasında bağlantının kurulduğu görüntülerle, 

saldırgan eril cinsellik ve eril egemenlik meşrulaştırılmaktadır. Kadınlar, 

fiziksel istismarı erotik gören, aşağılanmaktan zevk alan ve cinselliği 

mazoşist yönelimli varlıklar olarak betimlenirken; kadın kişiliksizleştirilmekte, 

nesneleştirilmekte, aşağılanmakta ve bu suretle erkeklik yüceltilerek eril 

iktidar güçlendirilmektedir.77 

Diğer yandan pornografik malzeme, cinselliği günlük yaşamdaki 

gerçekliğinden koparılmış bir davranışlar dizisi olarak iletmektedir. Mekânsal 

veya duygusal sınırların olmadığı bir kurgu içerisinde cinsellik, somut yaşam 

koşulları ile bağlantısız başlı başına bir gerçeklik olarak sunulmaktadır. Bu 

kapsamda pornografi, cinsel davranışın toplumsal ve psikolojik ögelerinin 

dahil edilmediği bir cinsellik sunumu olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece 

uyumak ve soyunmak gibi günlük faaliyetler ile cinsel yolla bulaşan 

hastalıklar, gebelik veya regl olma gibi biyolojik ihtimallerin dışında bir sunum 

yaratılmaktadır. Gerçeklik hem kadın ve hem de erkek bakımından 

saptırılırken, pornografi esasen kadınların yaşam deneyimlerinin dahil 

edilmediği, eril bir hayal alemi olarak ortaya çıkmaktadır. “Kadınlar cinsel 
                                                            
77 EDWARDS, “Male Violence in Feminist Theory…”, s.24‐25. 
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faaliyete aynen erkekler gibi yaklaşır gösterilirler; kendinden emin, hemen 

uyarılabilen, hiç baş ağrısı çekmeyen, hiç şefkat istemeyen ve hiç bebeğin 

ağlayıp ağlamadığını merak etmeyen kadınlar- pornotopia’da bebek yoktur. 

Uyarıldıkları gibi hemen orgazm olurlar. Gerçekte bunlar kılık değiştirmiş 

erkeklerdir.”78 Bu kapsamıyla pornografik malzeme, tanımlamadan 

kaynaklanan bir iktidar kullanımı olarak, erkek müşteriler için kadın 

cinselliğinin tanımlanmasını içermektedir.79 Pornografinin içeriği olarak kadın 

görünen erkekler, bu şekilde erkeğin istediğini zaten istiyor olan ve veren 

uyumlu karşılığını oluşturmakla; tecavüzcünün arzusunu, kadının rızası 

sayan tecavüzcünün anlamasıyla ortaklaşmaktadır. Zira her ikisi de 

kadınların sekse, erkeklerle aynı biçimde tepki gösterdikleri fikrine 

dayanmaktadır. Zaman, mekân ve kişiden bağımsız olarak istekli kadın 

mitinin beslendiği zemini de bu algılama oluşturmaktadır.   

 

                                                            
78 FAUST, Beatrice, Kadınlar Seks ve Pornografi, (Çev. A. Erdem Bagatur),  İstanbul, Yaprak Yayınevi, 
1986, s.27‐28. 
79 SHEFFIELD, “Sexual Terrorism”, s.112. 
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2.2.3.2.MACKİNNON’IN İKTİDAR KURAMINDA TECAVÜZ 

Mackinnon’un feminist kuramının odağını, eril iktidar perspektifi 

oluşturmaktadır. Üç temel basamaktan oluşan kümülatif analizinin temelinde 

eril iktidar mevcuttur. İkinci olarak eril iktidar süzegecinden geçen cinsellik, bu 

niteliğiyle toplumsal bir inşa olarak değerlendirilmiştir. Böylece eril iktidar 

gerçekliğinde cinsellik, ne biyolojik ve ne de doğal bir nitelik taşımaktadır. 

Üçüncü basamak toplumsal cinsiyetin kuruluşuna ilişkindir. İlk iki aşama ile 

bağlantılı olarak toplumsal cinsiyet, hiyerarşik olarak kurulan cinsellik 

çerçevesinde şekillenen bir oluşuma işaret etmektedir. Bu kapsamda 

toplumsal cinsiyet, iktidar ve cinsellik tarafından kurulmakta ve ardından bu 

unsurlarla yeniden ilişkilenmektedir.80 Bu kapsamda erkeklerle kadınlar 

arasındaki farklılık ikisi bakımından da geçerli olduğu halde, kadınların eşitsiz 

konumda bulunmaları, toplumsal cinsiyet kapsamında ortaya çıkan iktidar 

varlığını açığa çıkartmaktadır.81 Bu sebeple Mackinnon kuramında toplumsal 

cinsiyet, iktidar perspektifi altında analiz edilmekte ve odak noktasını eril 

iktidar oluşturmaktadır.  

 Cinselliğin eril iktidar bağlamında kurulması, cinselliğin erkekler 

tarafından tanımlanması ve bu haliyle kadınlara dayatılmasında anlamını 

bulmaktadır. Cinselliğin toplumsal düzeydeki eril kuruluşu, eril iktidarın tesisi 

bakımından da temel önemdedir. Bu süreçte, toplumsal cinsiyet de, 

erkeklerin kadınları kendilerine tabi kıldığı heteroseksizmin hiyerarşik yapısı 

içerisinde üretilmektedir. Eril erotikleştirme ile kurgulanan cinsellik, toplumsal 

                                                            
80 DOBROWOLSKY, Alexandra Z., DEVLIN, Richard F., “The Big Mac Attack: A Critical Affirmation of 
Mackinnon’s Unmodified Theory of Patriarchal Power”, McGill Law Journal, 36, 1990‐1991, s.578. 
81 MACKINNON, “İnsan Hakları ve Kadın”, s.8. 



43 
 

cinsiyet kimliğini ve cinsel zevki tanımlamayı sağlayan kontrol 

mekanizmasının temel dinamiğini oluşturmaktadır. Buna göre, erkeklik 

erotikleştirilmiş egemenlik, kadınlık ise erotikleştirilmiş bastırılmışlık etrafında 

inşa edilmektedir. Bu kapsamda, kadınlığa atfedilen özelliklere binaen 

yaratılan ikincil konum, kadının cinsel kullanım aracı olarak kurgulanmasında 

ve esas olarak eril arzuların tahrik ve tatmininde temellenmektedir. Bu 

yaklaşım, sadece toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelinde kurulan bir cinselliğe 

işaret etmemekte, aynı zamanda kurulan cinselliğin tanımının da eşitsizliğin 

oluşumunda dinamik bir rol oynadığını göstermektedir. Bu temelde, inşa 

edilen toplumsal cinsiyetin erkek egemen niteliğinin temelini, cinselliğin 

kurgulanan tanımı oluşturmaktadır.82  

 MacKinnon’a göre, toplumsal cinsiyet örneğinde olduğu gibi, özellikle 

erkekler tarafından hiyerarşinin cinselleştirilmesi anlamında eril iktidar da 

cinsel nitelik taşımaktadır. Eril cinsel rol, güçsüz olanlar üzerinde saldırgan 

bir müdahale üzerine kurulurken; baskı kurma, cinsel uyarıcı haline gelerek 

cinselliğin kendisini oluşturan bir unsur olmaktadır. Bu durumda tecavüz, eril 

cinselliğin bir yandan harekete geçireni, diğer yandan da bir ifadesi 

olmaktadır.83 

Kültürel olarak cinsel olanın temel tanımını oluşturan fallus durumu, 

cinselliğin eril kurgulanmasının zeminini oluşturmaktadır. Düşmanlık, nefret 

ve korku gibi, insan-nesne, üst-alt, egemenlik-boyun eğme ilişkilerinin 

yarattığı hiyerarşi de bu zeminde tahrik unsurlarını oluşturmaktadır. Bu 

                                                            
82  MACKINNON,  Feminist  Bir  Devlet  Kuramına  Doğru,  s.152‐154;  BUTLER,  Judith,  “Toplumsal 
Cinsiyet Düzenlemeleri”, Cogito, 58, Bahar 2009, s.87. 
83 MACKINNON, a.g.e., s.150, 169. 
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cinselliğin temel motivasyon kaynağının, kişinin nesneleştirilmesinden 

duyulan heyecan olduğu vurgulanmaktadır.84 Böylece, eril iktidar altında zor 

kullanma, cinselleştirilmiş bir kavrama ve kişisel tepkinin ifadesine işaret 

etmemekte, fakat kurgulanan cinselliğin özü olarak, arzunun temel dinamiğini 

oluşturmaktadır. 

MacKinnon’a göre tecavüz, hâkimiyetle cinselliğin kaynaşması yoluyla 

kurulan zevke dayanmaktadır. Buna göre tecavüz, salt bir cinsel tatmin yolu 

olarak değil, fakat aynı zamanda zarar verme, egemenlik kurma ve kontrol 

etmenin bir bileşimi olarak cinselliğin kurgulanması zemininde 

gerçekleşmektedir.85 Tecavüzcü bu durumda öyle istediği ve bundan 

hoşlandığı için tecavüz etmektedir. Böylece eylemin kendisi üstünlük 

sağlama duygusu da dahil olmak üzere “cinsel olarak uyarıcı, cinselliği 

onaylayıcı ve saldırganın erkekliğini kanıtlayıcıdır”.86 Bir tecavüz 

mahkûmunun tecavüz açıklaması bu kurguyu örneklemektedir: “Aslında, beni 

reddettiği için onu cezalandırmak istiyordum. Fakat üzerine yürüyüp de 

vurmaya başladığımda, bu eylemin beni cinsel olarak korkunç derecede 

tahrik ettiğini fark ettim.”87 

MacKinnon’a göre, tecavüze uğrayan kadının tecavüz deneyimi ile 

ilişkilendirmeden cinsel ilişki kuramaması gerçeği, tecavüz ile zarar verilenin 

kadının cinselliği olduğunu göstermektedir.88 Zira bu durumda tecavüz ile 

                                                            
84 MACKINNON, a.g.e., s.160‐161,167. 
85 MACKINNON, Catharine A.,  “Sex and Violence: A Perspective”, Rape and  Society,  (Der. Patricia 
Searles, Ronald J. Berker), San Francisco, Westview Press, 1995, s.34. 
86 MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.169‐170. 
87 GODENZI, Cinsel Şiddet, s.99. 
88 MACKINNON, “Sex and Violence…”, s.30. 
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kadının cinselliğe ilişkin algıları kurulmakta ve deneyimleri bu çerçevede 

anlamlandırılmaktadır. Tecavüzün penetrasyon etrafında tanımlanması ile 

cinselliğin temel kurgusunun penetrasyon etrafında inşa edilmesi, 

penetrasyona kontrol etme ve iktidar kurmaya içkin simgesel bir anlam 

kazandırırken, kadının cinselliğini bu anlamla yeniden yorumlamasına 

kaynaklık etmektedir. 

MacKinnon, feminist hareketin, sıradan cinsel ilişkilenme biçimleri ile 

taciz, tecavüz, fiziksel şiddet ve pornografinin ayırt edilmesiyle, bu 

davranışların şiddet ile ilişkilendirilmesi noktasına geldiğine ve bunların 

cinsellik olarak değerlendirilmesinin pratik sonuçlarının göze alınmadığına 

işaret etmektedir. Eril bakış, suça vücut veren şiddet biçimleri ile sıradan ilişki 

tarzları arasındaki ayrımda ifadesini bulmaktadır. Objektif olduğu kabul edilen 

bu bakış, tecavüzü, cinsel tacizi, pornografiyi bir tarafa, cinsel ilişkiyi, kur 

yapma biçimlerini, erotizmi diğer tarafa yerleştiren keskin bir ayrımda 

ifadesini bulmaktadır. Fakat MacKinnon, kadınların deneyimlerinin, günlük ve 

sıradan ilişkilenme biçimleri ile suç sayılan istismarların bu keskin ayrımla 

ayrıştırılmasına olanak vermediğine dikkat çekmektedir. Zira cinsellik, 

tecavüzle aynı zeminden kaynaklandığı durumlarda günlük sıradan 

biçimleriyle kadınlara zarar verebilmektedir. Bu bağlamda, fiziksel hareketler 

ve zor kullanmanın yoğunluğu, tecavüz ve sıradan cinsel ilişkinin birbirinden 

belirgin şekilde ayrılmasını mümkün kılmaz. MacKinnon, feminist hareketin 
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bu eril ayrım çizgisini korumakla, cinselliğin nasıl inşa edildiğinin ve cinsellikle 

ne yapıldığının kavranmasını olanaksız kıldığına işaret etmektedir.89 

Fakat kadınların cinsellik deneyimleri ile tecavüz arasındaki ilişkisellik 

kadar, farklılıkların tanınması da bir zorunluluktur. Katie Roiphe, tecavüz 

kapsamının aşırı genişletilmesinin, tecavüzün giderek daha çok 

soyutlanmasına yol açtığı eleştirisinde bulunmaktadır. Böylece kadınlar cinsel 

deneyimi, cinsel istismar olarak görme eğilimine girmektedirler.90 Bu 

çerçevede cinselliğin eril olarak kurulması karşısında neredeyse her 

heteroseksüel cinsel ilişkinin tecavüze yakın olduğu kabulü, kadınları 

hareketsiz kılmaktadır. Zira kadınlar bakımından bu kavrayışın sınırsız 

biçimde uygulanması, yapıcı olmaktan öte yıkıcı ve demoralize edici sonuçlar 

doğurmaktadır. Kadın bir şeklide arzu duyarak cinsel ilişkiye girdiğinde dahi 

istismar edildiği duygusundan kurtulamayacaktır. 

Eril cinsellik tabirinden, hegemonik erkeklik kapsamında erkeklere ve 

aynı bağlamın tamamlayıcısı olarak kadınlara toplumsal olarak dayatılan ve 

desteklenen cinselliğin kuruluş mantığının anlaşılması daha isabetli olacaktır. 

Mackinnon’un şu ifadeleri bu kapsamda anlamlıdır: “cinsellik toplumsal 

cinsiyetle o kadar damgalanmıştır ki, katılımcıları hangi cinsten olursa olsun, 

çiftler egemenlik ve boyun eğmeyi beraberliklerine taşıyacaklardır.”; 

“…üsttekiler ‘cinsel hizmet’in keyfini çıkarırken, ‘memnun etmenin 

aşağıdakilerin zevk kaynağı’ olduğu çift kutupluluk. Ve üstteki/aşağıdaki 

                                                            
89 MACKINNON,  Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru,  s.175; MACKINNON,  “Sex  and Violence…”, 
s.28‐29. 
90 O’TOOLE,  Laura, SCHIFFMAN, Jessica R., “Rape”, Gender Violence, (Der. Laura L. O’Toole, Jessica 
R. Schiffman), New York and London, New York University Press, 1997, s.174. 
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ilişkisinin geçerli olduğu her türlü cinselliğin ana çizgisi: ‘Denetim bende 

olmalı’… İşin iyi olan tarafı ise, bunun biyolojik bir özellik olmayışıdır.”91 Bu 

çerçevede kurgulanan cinsellik, biyolojik bir getiri olarak değil fakat hem 

erkek ve hem de kadınlar bakımından tahakküm altına alma ve itaatle 

birleştirilen, penetrasyonun esas alınarak cinsel seçeneklerin hem erkekler 

ve hem de kadınlar bakımından sınırlandırıldığı ve zevkin belli bir alana 

hapsedildiği fakat fallusun tatminin esas olduğu bir cinsellik biçimi olarak ele 

alınmalıdır. Aksi halde kadın ve erkeklerin cinsel tutum ve davranışları 

biyolojik birer getiri olarak tahakküm ve itaat erekleri çerçevesinde okunarak, 

kadın cinsel deneyimleri mağduriyet etrafında kurulurken, erkek edimleri de 

faillik altında simgeleştirilmiş olacaktır. Mackinnon’ın alıntılanan ifadesi bu 

açıdan yerinde bir kavrayış sunmakla birlikte, analizine yedirilmemiş 

olduğundan, genel kuramına bir ekleme olarak kalmıştır. 

Mackinnon’un feminist kuramı, tecavüzle heteroseksüel cinsel ilişki 

arasındaki farkın tamamen muğlaklaştırılması kapsamında, erkeklerin mutlak 

kontrol sahibi olduğu, kadınların ise öznelliklerinden ve eyleme 

kapasitelerinden tamamen yoksun olduğunu ima etmesiyle, genelleştirilmiş 

ve aşırı olmakla eleştirilmektedir.92 Cahill, kadınların çoğunun tecavüz fiilleri 

ile rızaya dayanan ve karşılıklı olarak arzulanan heteroseksüel cinselliği ayırt 

edebildiklerini ileri sürerek; direnişe olanak tanımayan, kadının patriarkal 

kültür içerisinde cinsel konularda serbestçe tercih yeteneğinden hemen 

hemen tamamen yoksun oldukları öngörüsünü reddetmektedir. Kadınlar 

                                                            
91 MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.166‐167. 
92 BRILL, Laura, “Mackinnon and Equality:  is Dominance Really Different?”, UALR Law Journal, 15, 
s.267. 
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genel olarak cinsel deneyimleri hakkında sınırlandırılmış da olsa gerçek bir 

tercihe sahiptirler. Kadınların bu kapsamdaki tercihi, tecavüz fiiline içkin 

zorlamadan farklı niteliktedir.93 Kadınlık, nitelikleri ve deneyimleri belli ve 

sabit bir kimlik şeklinde ortaya konulurken, ezilme bu kimliği oluşturan esas 

unsur haline gelmektedir. Bu çerçevede kadınlığın mağduriyet üzerinden 

kabulü ile erkeklerin etkin fail olarak, kadınların ise edilgen mağdur olarak 

toplumsallaştırıldığı cinsiyet koşullamasının unsurlarının onaylanması 

noktasına gelinmektedir. Aynı zamanda kadınların rızasının ezilme 

koşullarında tümüyle çarpık olduğunu savunmak, kadının iradesini 

değersizleştirmenin yanı sıra, kadınların rıza üretim süreçlerinin ve somut 

koşullarının tartışılmasının ihmal edilmesine neden olacaktır. 

Kadınların ezilme deneyimlerinin tanınarak özgüvenlerinin sağlanması, 

kadının yaşamsal gerçeğinin ortaya çıkarılması ile iktidar ilişkilerinin 

niteliklerinin ve oluşumlarının kavranması bakımından işlevsel biçimde 

kullanılan bilinç yükseltme tekniği, kadınların salt iktidara tabi olma 

durumlarının tanınması ile mevcut iktidar ilişkileri altında mağdur olmaktan 

başka irade doğrultamayacakları önkabulüyle gerçekleştirildiğinde birtakım 

sorunlara sebep olmaktadır. Kadın olmakla mağduriyetin birleştirilmesi, bir 

yandan diğer iktidar ilişkilerinde gerçekleşen failliği ihmal edebilmekte, diğer 

yandan da kadının kendini değişim yaratabilecek irade sahibi bir varlık olarak 

tanımasına engel olabilmektedir. Bu durum edilgen ve iradesiz kadın 

normunun, kadının toplumsal ezilmişliğinin tanınmasıyla fakat iktidarı ilişkisel 

                                                            
93 Aktaran: MARTIN, Susan E., “Book Review…”, Violence Against Women, 8:7, 2002, s.902,904. 
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kaynaklı bir olgu olarak değil fakat erkek kimliğinde verili olarak sabitleyerek, 

onaylanması anlamına gelmektedir. 

Kuramsal çalışmalarda kullanılan bilinç yükseltme tekniği, çatışan 

veya değişik bilinçlerden yalnız birisinin, kadınlığı bağlayacak biçimde 

kullanımı ile sonuçlanabilmektedir. Bu kapsamda hangi bilinçliliğin ve neden 

kullanıldığının belirtilmesi, bu çalışmalar bakımından bir zorunluluk teşkil 

etmektedir. Aynı biçimde bilinçliliklerden bir kısmının onaylanması ve 

diğerlerinin iktidara tabi olan ya da iktidar tarafından çarpıtılmış bilinçlilikler 

olduğunun kabul edilmesi, analizi paternalist bir tutumla malul kılmaktadır.94 

Kuramsal alanda bilinç yükseltme tekniğinin bu tarzda kullanımı, verili bir 

kadın kimliğinin esas alınması ile sonuçlanmakta, bu kapsamda eril iktidar 

tarihsel, bölgesel ve kültürel olarak değişim halinde bir süreç olarak değil 

fakat verili bir olgu olarak analiz edilmiş olmaktadır. 

Mackinnon’ın feminist kuramına ilişkin mevcut eleştirilerin, 

Mackinnon’ın iktidar analiz biçiminden kaynaklandığını düşünmek 

mümkündür. Zira Mackinnon iktidarın kuruluşuna, dağılımına ve kapsamına 

ilişkin tartışmayı ihmal etmiş, iktidarı tanımlayan fakat kimi zaman birbirine 

uygun düşmeyen kontrol, egemenlik, üstünlük, sistemik, hegemonik, total, 

rejim gibi sıfatlarla ve metaforlarla tasvir etmeyi tercih etmiştir. Bu çerçeve 

aynı zamanda iktidarın eril yapısının değiştirilmesinden öte, bu iktidarın 

yeniden dağılımının feminist bir hedef olarak kabul edildiğinden şüphe 

duyulmasına neden olmaktadır.95 Aynı zamanda tek bir iktidar ilişkileri 

                                                            
94 BRILL, “Mackinnon and Equality…”, s.262, 268. 
95 DOBROWOLSKY, DEVLIN, “The Big Mac Attack…”, s.590, 593‐594. 
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alanının, kuruluşundaki süreçler ve çelişkiler yadsınarak, salt baskıcı 

nitelikleriyle tasvir edilmesi, yaşamın gerçekçi biçimde tanımlanması 

bakımından oldukça monolitiktir.96 

Bu kapsamıyla Mackinnon’ın feminist kuramı, eril iktidar dışındaki 

iktidar ilişkilerinin analiz dışında bırakıldığı veya tali konular olarak 

önemsizleştirildiği bir nitelik taşımaktadır. Her ne kadar Mackinnon toplumsal 

gerçekliği bir bütün olarak kavramak iddiasında değilse de97, iktidar 

ilişkilerinin doğası bunların birbirinden kesin sınırlarla ayrılarak incelenmesini 

mümkün kılmamaktadır. Zira iktidar ilişkileri, birbiriyle kesişen, birbirini 

besleyen, karşılıklı üreten ve kimi zaman paradoksal olarak birbirini zayıflatan 

nitelik taşımaktadırlar.98 Bu sebeple cinsiyetler dahilindeki farklılıkların ihmali, 

egemenlik kurumlarının tanımlanması ve alternatiflerin yaratılması 

bakımından güçlükler yaratmaktadır.99 Böylece sözkonusu eleştiri, cinsiyetler 

arası iktidar ilişkileri dışındakilere değinilmediği anlamına gelmemekle birlikte, 

kadın olmanın getirdiği ezilmenin sınıf, ırk gibi değişkenlerle çeşitlenebilen ve 

biçimlenebilen bir deneyim olduğunun yadsındığına yöneliktir. Bu tür 

kavrayışın örneği olarak Mackinnon “her ne kadar bir kadının kendine özgü 

ırkı, sınıfı veya fiziksel yapısı onu diğer kadınlardan ayırsa da, sadece kadın 

olmak da bütün kadınları en mahrem anlarından en genel ilişkilerine kadar 

toplumsal olarak tanımlamaya kesinlikle yeterli bir anlama sahip” olduğunu 

düşünmektedir.100 Böylece kadının baskı altında tutulmasının, nitelikleri sabit 

                                                            
96 BRILL, “Mackinnon and Equality…”, s.261. 
97 MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.10. 
98 DOBROWOLSKY, DEVLIN, “The Big Mac Attack…”, s.584. 
99 BRILL, “Mackinnon and Equality…”, s.261‐262. 
100 MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.112. 
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ve aynı ağırlıkta bir deneyim olarak yaşandığı kabul edilmiş olmaktadır. Bu 

kapsamda Mackinnon’ın kuramında kadın deneyiminin belirliliği ve kesinliği, 

kadınların pratik ve bağlamsal yaşam gerçeklerinin yadsınmasına sebep 

olmaktadır.101 Aynı zamanda kadınların kendi aralarında da hüküm süren 

ekonomik ve siyasal hiyerarşik ilişkiler, kadınların ezilmişliğinin esas unsur 

olarak kabulüyle yok sayılmaktadır. Bu kapsamda cinsiyete dayalı ezme-

ezilme ilişkilerinin kadınlar bakımından, kadınların diğer ezilmelerinden 

bağımsız olarak aynı nitelikle deneyimlenen bir ezilme biçimi olduğu ve 

kadınlığın yekpare bir bütünlük olduğu varsayılmaktadır.  

İnsanın bilincinde olması durumunda, kültürel ve cinsel koşullanmasını 

modifiye edebileceği ya da bu koşullanmadan kaçabileceği 

öngörülebilecekken; MacKinnon, patriarkal toplumlarda kişinin cinsel doğası 

olarak öğretilenden farklı bir bilme ve hareketinin mümkün olup olmadığını 

sorgulamaktadır.102 Fakat kadınlara alternatifsizlik sunduğu oranda feminizm, 

toplumsal değişimi öngören toplumsal bir hareket olma niteliğini 

kaybetmektedir. Eril iktidarın toplumsal olarak nasıl ve hangi dayanaklar 

üzerinde inşa edildiği ihmal edildiğinde, faillik tüm erkeklere yayılmakta ve 

erkeklik biyolojik bir getiri haline gelmektedir. Mackinnon, sorunun salt 

erkeklerin kadınlara kötü davranması olmadığını, fakat bunu istedikleri 

zaman yapıp yapmama iktidarı olduğunu ifade etmektedir.103 Fakat bazı 

erkeklerin neden ve nasıl farklı davranışı tercih ettikleri ihmal edilmektedir. 

Erkekler yapısal olarak iktidar uygulama olanağına sahip olabilmekle birlikte, 

                                                            
101 DOBROWOLSKY, DEVLIN, “The Big Mac Attack…”, s.588. 
102 EDWARDS, “Male Violence in Feminist Theory…”, s.27. 
103 MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.116. 
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feminizmin nihai olarak yöneldiği hedef, toplumsal yapılara da yaygın 

toplumsal bir dönüşüm ise erkeklerin toplumsal normlardan ayrılan tercihleri 

ve eylemelerinin, feminizm bakımından farklı erkekliklerin yaygınlaşması 

olanaklılığı kapsamında değerlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet normlarının 

elimine edilmesine yönelik olarak farklılıkların nasıl ve hangi dayanaklar 

kapsamında gerçekleştiğinin tartışılması bir gerekliliktir. Örneğin Mackinnon 

“cinselliği eril iktidar tarafından toplumsal düzeyde oluşturulmuş bir unsur, 

erkekler tarafından tanımlanmış, kadınlara zorla kabul ettirilmiş…bir unsur”104 

olarak nitelendirmiştir. Bu durumda cinsellik erkeğin çıkarına göre 

düzenlendiyse, bazı erkeklerin neden farklı davranmayı tercih ettikleri 

tartışılmalıdır.105 Cinselliğin kuruluşuna bütün erkeklerin katıldığının kabulü 

mümkün olmadığı gibi, cinselliğin mevcut kuruluşunda erkeğe de biçilen bir 

rol olduğu ve bunun özellikle eşcinsel erkekler bakımından bir baskı 

oluşturduğu da unutulmamalıdır. Cinselliğin kuruluşunda kadının 

edilgenliğinin bağımlı karşılığını, erkeğin “kadınsı” sayılan kimi insani 

özelliklerinin dışlanması ile etkinliği oluşturmaktadır. Bu bakımdan verili bir 

erkek cinselliğini kabul etmek, zaten cinselliğin toplumsal olarak kurulduğunu 

inkâr etmek anlamına gelecektir. Aynı zamanda iktidara tabi olarak kadınların 

bilinci de tamamen çarpık ve oluşturulmuş haliyle değişmez olarak kabul 

edildiğinde, toplumsal durumun değişimi bakımından herhangi bir ümit ortaya 

çıkmamaktadır. Böylece bu bakış, iktidarın toplumsal hayata tam olarak 

nüfuz ettiğini ve insanları tam olarak ürettiğini kabul etmekle, herhangi bir 

değişimi ve değişime yönelik politik çabayı olanaksız görmektedir. Bu 

                                                            
104 MACKINNON, a.g.e., s.151. 
105 DOBROWOLSKY, DEVLIN, “The Big Mac Attack…”, s.592. 
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durumda, feminist hareketin nasıl mümkün olabildiği sorusu ortaya 

çıkmaktadır. 

 

2.2.4.CİNSEL BİR TOPLUMSAL CİNSİYETLENDİRME EYLEMİ OLARAK 

TECAVÜZ 

Tecavüz, gerçekleştiğinde kendinden menkul bir sonu 

oluşturmamakla, toplumsal cinsiyet normlarının uygulanmasının bir aracı ve 

cinsiyetler arası hiyerarşik ilişkilerin bir sürdürenini oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda tecavüz, mevcut cinsiyete dayalı iktidar ilişkilerinin gerçekliği 

zemininde mümkün olurken; aynı zamanda özellikle toplumsal cinsiyet 

normlarının kadın bedenine işlenmesinde gördüğü işlev çerçevesinde, bu 

iktidar ilişkilerini kuran bir nitelik taşımaktadır. Böylece tecavüz, kadın 

bedeninin kurulması kapsamında eril iktidarın üretilmesinde esaslı bir rol 

oynamaktadır. 

Kadın, tecavüz ile iradesi dışında cinsel bir nesne yerine konmakta, 

cinselliği kullanılmakta ve cinselliğinin öz konumlandırılması tahrip 

edilmektedir. Kadının, erkeğin cinsel tatmininin hizmetinde olduğu ve bir birey 

olarak iradesinin önemsiz bir ayrıntı olduğuna dair fail algısıyla, kadın bedeni 

nesneleştirilmekte ve tecavüze zemin olan bu algı, kadın bilincine ima 

edilmektedir. Bu durum tecavüzcünün her zaman bu sonucu kastettiği 

anlamına gelmemekte, fakat saldırganın davranışları ile tecavüzün toplumsal 

bağlamı, mağdurun cinselliği üzerindeki irade özerkliği ihlal edilerek cinsel bir 

nesne düzeyine sabitlenmesi ile toplumsal cinsiyet normlarının dayatılmasını 
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olanaklı kılmaktadır. Saldırgan bakımından tecavüz, bir yandan içselleştirdiği 

cinsellik tanımını ve erkekliği, bir yandan da kadına bakışını yansıtan bir fiil 

niteliği taşımaktadır. İlki, şiddet ve hakimiyet kurma güdüsüyle birleşen, 

sonuca elverişli ve tek taraflı bir cinsellik anlayışına; ikincisi ise bu tür bir 

cinsellik anlayışını mümkün kılan, kadını iradesiz cinsel bir nesne olarak 

konumlandıran bir algılamaya işaret etmektedir. Böylece tecavüz her 

gerçekleştiğinde, doğrudan ve potansiyel mağdurlara, cinselliklerine ve özne 

olarak varlıklarına ilişkin bir algılama aşılayarak, kendilerini bu bakış altında 

görmelerine ve denetlemelerine yol açmaktadır. Bu kapsamıyla tecavüz, 

mağduru nesne olarak kabul eder, toplumsal alanda yaygın cinsel anlamaları 

üzerinden gerçekleşerek mağduru cinsel nesne konumunda görür ve aynı 

anlamalar üzerinden cinsellik yoluyla cinsel hiyerarşiyi kurar. Bu bakımdan 

kadın bedeninin farklılaştırılarak kurulmasında işlevseldir. 

 Frye ve Shafer, tecavüz analizlerini kişisel alan (domain) kavramı 

üzerine kurmuşlardır. Buna göre kişinin alanı, kişinin içinde yaşadığı, fiziksel, 

ruhsal, duygusal ve entelektüel mekânı ifade etmektedir. Alan bu kapsamıyla, 

kişinin haklı olarak tercih etme gücüne sahip olduğu bir dizi meseleyi 

içermektedir. Böylece beden, kişinin alanının merkezinde bulunduğundan ve 

birini kişi yapan özellikleri ve kapasiteleri içerdiğinden, bedene yönelik iradi 

saldırı, kişinin varlığını inkâr etmektedir. Kişinin bedeni üzerinde etkili irade 

gösterme gücünü saldırganın elinde tuttuğunu varsaymakla bu tür saldırılar, 

kişiyi yok saymaktadırlar. İnsan olmaktan kaynaklanan değer yok edilemez 

olmakla birlikte, tecavüz gibi bir davranışla yokmuş gibi ya da azmış gibi 

temsil edilebilir. Bu tür bir değersizlik algısı aynı zamanda, davranışın 
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kendisine içkindir.106 Kişinin bedeni üzerinde irade gösterme gücünün ve bu 

gücü elinde bulundurmaktan kaynaklanan güven duygusunun tahribi ile 

tecavüz, bedeni bir nesne olarak konumlandırmaktadır. 

Tecavüz mağdura, başkasının alanında olan fakat kendi alanına sahip 

olmayan bir tasvirini sunmaktadır. Böylece tecavüz, Anderson’a göre sadece 

cinsel özerkliğin inkârı değil fakat aynı zamanda cinsel yolla gerçekleşen 

insanlıkdışılaştırmadır.107 Mağdurun cinselliğini saldırganın niyetlerinin 

hizmetine sunarak kurarken, mağdurun oluşunun özelliğini inkâr ederek 

cinsel bir nesne düzeyine sabitlemektedir.108 Böylece tecavüz, mağdurun bir 

kişi olarak değil fakat salt cinsel yönü bulunan bir nesne olarak muamele 

görmesi anlamına gelmektedir. 

Foucault tecavüzün yüze atılan yumruktan farklı olarak algılanmaması 

ve bu sebeple hukuksal olarak spesifik bir suç oluşturmaması gerektiğini 

düşünmektedir. Foucault’ya göre cinselliğin bedende baskın olarak 

kurgulanmasında yani cinsel organların diğer insan organlarından ve 

bedenden farklılaştırılması ile farklı bir çevreleme ve korunmaya 

kavuşturulmasında hukuk, tecavüzün ayrı bir suç olarak düzenlenmesi ile rol 

oynamaktadır. Bu bakımdan cinsellik, devlet müdahalesi dışında kalmalı ve 

hiçbir haliyle cezalandırma konusu yapılmamalıdır. Ancak karşılıklı rızanın 

bulunmadığı durumlarda yaralama suçu kapsamında cezalandırılmalıdır.109 

                                                            
106 ARCHARD, “The Wrong of Rape”, s.388‐389. 
107 Aktaran:  WHISNANT,  Rebecca,  Feminist  Perspectives  on  Rape, 
http://plato.stanford.edu/entries/feminism‐rape/, 13.5.2009. 
108 MARTIN, “Book Review…”, s.905. 
109 FOUCAULT,   Michel, İktidarın Gözü, (Çev. Işık Ergüden), 2.Baskı,  İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2007, 
s.139,273. 
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Foucault bireylerin cinselliği üzerindeki iktidarın iki biçimde ortaya 

çıktığını ileri sürmektedir: bunlardan biri cinselliğin bastırılması iken, diğeri 

cinselliğin dayatılmasıdır. Bastırma, bireyin cinselliğini serbestçe yaşamasına 

karşı baskıya maruz kalması iken; dayatmanın özünü bedenlere nüfuz etmek 

için üretilmesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda cinselliğe genel olarak değer 

atfedilerek cinsellik, bireyin esası ve en önemli sorunu haline getirilmekte; 

cinselliğe ilişkin bilgi ve değer üretimi ile birey disipline edilmektedir.110 Bu 

bağlamda cinselliğin ve kurgulanan haliyle cinselliğin bileşenleri olarak cinsel 

organların özel ve esaslı bir konumda kabul edilmesi, cinselliğin dayatılması 

bakımından işlevseldir. 

Foucault’nun tecavüzün fiziksel bir saldırı olarak kabul edilmesi önerisi 

esasen cinselliğin toplumsal olarak kurgulanmasına, tecavüz ile cinselliğe 

ilişkin iktidar pratiklerinin bir arada ele alınması gereğine ilişkin bir uyarıyı 

ortaya koymaya yöneliktir. Fakat Foucault, cinselliğin toplumsal müdahale 

alanının dışına çıkarılmasını talep ederken; cinsel iktidar ilişkileri altında 

müdahalesizlik ile, kadına yönelik etkileri itibariyle saldırgan nitelikli olanlar da 

dahil olmak üzere erkek cinselliğinin ifadeleri serbest bırakılırken, aynı 

durumun kadının cinselliğinin özgün varoluşuna uygun biçimde yaşamasına 

engel teşkil eder nitelikte bulunduğunu ihmal etmektedir. Bu kapsamda fiili 

toplumsal durum bakımından cinselliğin, tecavüzü de kapsayacak biçimde 

serbestleşmesi ya da en azından zayıf bir engellemeye tabi olması, mevcut 

iktidar ilişkileri içerisinde kadın ve erkekler bakımından farklı çıkarları ortaya 

koyarken, yine aynı ayrılık kapsamında farklı türden tedbirlerin alınmasını 

                                                            
110 FOUCAULT, a.g.e., s.163‐165. 
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gerekli kılmaktadır. Bu bakımdan tecavüzün diğer fiziksel şiddet saldırıları ile 

aynı kapsamda ele alınması, toplumsal alanda yerine getirdiği işleve karşılık 

gelmek bakımından yetersizdir. Sonuç olarak Foucault cinselliğin toplumsal 

olarak bir yönetim tekniği olarak kurulan niteliğinin bertaraf edilmesine yönelik 

bir öneri sunarken, cinselliğin kadın ve erkekler bakımından farklılaşmış 

hiyerarşik kuruluşunu ve tecavüzün bu hiyerarşik ilişkiler bakımından kurucu 

niteliğini ihmal etmektedir. Bu kapsamda devletin cinselliğe müdahalesini 

engelleme çabası, esasen erkeklerin cinselliğinin özgürleştirilmesi anlamına 

gelmektedir. 

Tecavüzün cinsel niteliği, hem tecavüzcünün motivasyonlarının, hem 

de mağdur üzerindekini etkilerinin anlaşılması bakımından önemli niteliktedir. 

Tecavüz faillerinin mevcut motivasyonları farklılıklar gösterse de, kadına 

zarar vermenin neden cinsel bir yolla gerçekleştirildiği tartışılmalıdır. 

Tecavüzün cinsel karakteri, hem mevcut ve hem de potansiyel mağdurlar 

bakımından etkilidir. Tecavüzle, birçok tecavüz mağdurunun cinselliği yara 

almıştır. Bu kadınlar, tecavüzü izleyen aylar veya yıllar boyunca cinsel ilişkiye 

girme bakımından güçlük yaşamaktadır. Aynı zamanda tecavüz, potansiyel 

mağdurlar bakımından cinsel içerikli bir uyarı teşkil etmektedir. Bu bakımdan 

Cahill’e göre pek az kadın tecavüzün, yüzüne yumrukla vurulmasından 

farksız olduğunu düşünecektir.111 Tecavüz, bedenin cinselleştirilmiş 

kısımlarını kullandığı ve fiziksel, psişik ve duygusal şiddetin gerçekleşmesinin 

                                                            
111 Yodanis  tarafından  gerçekleştirilen  araştırma,  fiziksel  şiddet  ile  kadınların  yüksek  oranda 
gerçekleşen korkusu arasında ilişki saptayamamıştır. Yodanis bu durumun, fiziksel ve cinsel şiddetin, 
farklı  formlar  olmalarından  kaynaklandığını  savunmuştur.  Bu  kapsamıyla  sözkonusu  araştırma 
Cahill’in tecavüzün salt fiziksel şiddet olmadığı savını desteklemektedir: YODANIS, Carrie L., “Gender 
Inequality, Violence Against Women, and Fear”, Journal of Interpersonal Violence, 19, 2004, s.672. 
WHISNANT, Feminist Perspectives on Rape. 
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araçları olarak saldırganın ve mağdurun cinselliklerini kullandığı için 

cinseldir.112 Bu bakımdan tecavüz cinsel bir zeminde, cinselleşmiş bir içerikle 

gerçekleşmekte ve aynı zamanda kadınlara, deneyimlerini anlamalarına 

çerçeve olarak bu zemini aşılayarak toplumsal kaynağını bedenlere işleyerek 

gerçekleştirmektedir. 

 Bu kapsamda tecavüz, hem şiddetli bir saldırı eylemi ve hem de 

tecavüz mağduru ve diğer kadınların bedenlerinde kendine has etkileri olan 

cinsel bir davranıştır. Bu bakımdan tecavüz, politik ve kültürel anlamlarla 

yüklüdür. Zira tecavüz cinsiyetlenmiş ve cinsel anlamları olan, bedensel bir 

deneyim olmanın yanı sıra cinsiyetler arası hiyerarşik ilişkilere katkı 

sunmaktadır. Mağdurun bedensel bütünlüğünü ve kişi olma statüsünü tahrif 

etmesi yanında tecavüz, kadınlara sürekli bir cinsel saldırı korkusu 

yüklemekle, kadın davranışının şekillendirilmesinde işlevseldir.113 Bu 

bakımdan kadınların kendilerini cinsel hiyerarşiye uygun olarak görmelerine 

ve ancak bu kapsamda eylemelerine neden olarak kadınlar üzerindeki iktidarı 

üretmektedir. 

 Cahill, tecavüzün kadın bedeninin ayrı olarak kurulması bakımından 

işlevsel olması sebebiyle, salt bir şiddet eylemi olarak ele alınamayacağını 

savunmaktadır. Zira tecavüz tehdidi, sınırları kesin biçimde belirli olmasa da 

bedensel kadın duruşunun geliştirilmesi ile ilişkilidir.114 Bedensel kadın 

                                                            
112 MARTIN, “Book Review…”, s.903. 
113 MARTIN, a.g.e., s.901. 
114 CAHILL, “Foucault, Rape, and the Construction of the Feminine Body”, s.43. 
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duruşunun115 penisin tehlike olarak kodlanması temelinde belirlenmesi 

sebebiyle tecavüz, yüze atılan yumruktan farklıdır ve cinsel hiyerarşinin kadın 

bedenine işlenmesi ile ilişkilidir.116 Kadınlar için toplumdaki yaygın tehlike 

cinselleşmiştir. Bu bakımdan kadınların erkekler ile ortak biçimde yaşadığı 

fiziksel şiddet olarak bedenin yıkımı tehdidinin yanı sıra, kadın bedeni aynı 

zamanda cinsel oluş ve özgürlüğüne yönelik olarak da tehdit altındadır. Bu 

bakımdan bedensel kadın duruşuna ilişkin kişisel sınırlamalar, istenmeyen 

cinsel ilişkiyi reddetme çabasını yansıtmaktadır. İki binin üzerinde fotoğrafın 

analizi ile kadın ve erkeklerin beden duruşlarını değerlendiren Marianne Wex, 

kadınların kollarını vücutlarına yakın tutarak, kucaklarında birleştirerek ve 

bacaklarını yapıştırarak oturmakla az yer kapladıklarını; erkeklerin ise tam 

tersi duruşa sahip olduklarını gözlemlemiştir. Bu durum, kadınların korku 

içerisinde cinsel varlıklarını gizleme eğilimi içinde olduklarını, erkeklerin ise 

teklifçi biçimde cinselliklerini ifade ettiklerini yansıtmaktadır.117 Bu bakımdan 

saldırının cinsel niteliği, saldırı tehdidine karşı kadının kendini koruma ve 

gözetiminin de cinselliğine odaklanmasına kaynaklık etmektedir. 

 Özneyi “kadın” kılan bedensel alışkanlıkların kazanılması sürecinde, 

kadın, bedenini kırılgan, arzulu, tehlikeli ve öznelliğine yabancı olarak 

öğrenmektedir. Beden, tehdide yol veren olarak konumlanırken, ancak 

devamlı koruma ve gözetim, kadının içinde bulunduğu tehlike durumunu 

sınırlandırma olanağı yaratmaktadır. Bu kapsamda bedenin kurulması, 

                                                            
115  “Female  bodily  comportment”  tabiri,  kadınların  cinsel  saldırılara  karşılık  kendilerini  koruma 
sürecinde cinselliklerini gizlemeye yönelik hal,  tavır ve davranışları yanında mekânsal olarak yaşam 
alanının  sınırlandırılmasını  da  kapsayan  bir  içeriğe  sahiptir.  Tez  boyunca  “bedensel  kadın  duruşu” 
olarak kullanılacaktır. 
116 CAHILL, “Foucault, Rape, and the Construction of the Feminine Body”, s.60. 
117 Aktaran: CAHILL, a.g.e., s.55. 
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mağdurun cinsel saflığını veya masumiyetini kanıtlayıncaya kadar 

saldırganın davranışından ahlaken sorumlu olduğunu varsayan bir statükoyu 

yansıtmakta ve desteklemektedir.118 Böylece kadının bedenini, varlığından 

bağımsız, kendine karşı ve cinselliği dolayımıyla saldırıların tahrikçisi olarak 

algılaması, cinsel saldırılara karşı bedeninin mekânsal ve davranışsal alanını 

kısıtlayarak cevap vermesi ile sonuçlanmaktadır. 

Dworkin’e göre tecavüz, cinselliği kültürün tanımladığı biçimde 

bedenler. Bu kapsamda tecavüz, kadınların bedenlerinin kontrolü ve ihlali ile 

toplumsal cinsiyet ve cinsellik hakkındaki normların ifade edildiği, bedene 

işlendiği ve uygulandığı politik nitelikli bir pratik olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tecavüz salt mağduru değil, genel olarak kadınları etkilemektedir. Zira 

Hampton’a göre tecavüz “eril sıfatıyla erkeklerin dişil sıfatıyla kadınlar 

üzerinde efendiliklerini kurmayı amaçladıkları” bir modelin bir parçası olarak 

gerçekleşmektedir. Böylece tecavüz, kadınların kullanılmak, hükmedilmek, 

nesneler olarak muamele edilmek ve sonuç olarak erkekler ‘için’ olduklarını 

temsil eder.119 Bu kapsamda tecavüz, toplumsal cinsiyet ve cinsellik normları 

üzerinden gerçekleştiği gibi, normların bedene nüfuz edilerek uygulanması 

bakımından kurucu niteliktedir. 

Monique Plaza’ya göre tecavüz, (sosyal) bir erkeğin (sosyal) bir kadın 

üzerinde tahakküm kuran bir davranışıdır. Böylece tecavüz sosyal 

cinsiyetlendirme eylemi olarak, gerçekleşmek için salt bir penis ve bir 

vajinaya ihtiyaç göstermez. Bir şişenin anüse sokulması durumunda tecavüz 

                                                            
118 CAHILL, a.g.e., s.56. 
119 Aktaran: WHISNANT, Feminist Perspectives on Rape. 
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genital içerikli olmamasına rağmen, sosyal olarak cinsiyetlendirilmiş biçimde 

kadın ve erkeği simgesel olarak içermekle cinseldir. Bu bakımdan erkek 

tarafından tecavüze uğrayan mağdur erkek, o anda bir “sosyal kadın”dır.120 

Bu kapsamıyla tecavüz, Butler’ın arzununun heteroseksüelleştirilmesi 

kavramının bir ürünü olarak cinsiyet karşıtlığına dayalı olarak bedenlerin 

oluşturulması bakımından anlamlıdır. Sharon Marcus, tecavüzü bedenlerin 

kadınlaştırılmasının bir aracı olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda 

tecavüz tecavüzcünün, yumuşak, kırılgan ve zarar verilebilir “kadınsı” 

cinsellik ve psişik karşısında, güçlü ve saldırgan görünümüyle “gerçek bir 

erkek” olduğu bir süreci ifade etmektedir. Bu bakımdan eril ve dişil 

cinselliklerin normal olarak saldırgan ve girişken, kırılgan ve kendini koruması 

gereken şeklinde kurulduğu bir içerikle cinsiyetlendirme, tecavüzün toplumsal 

bağlamını oluşturmaktadır.121 Böylece tecavüz, vurgulanan cinsel hiyerarşiyi 

hem yeniden üreterek ve hem de işaret ederek, bedenlerin cinsel hiyerarşiye 

göre kurulmasında rol almakta ve bir iktidar tekniği olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tecavüz fiilinin kendisinin, kadınları aşağı ve harcanabilir olarak 

tanımlayan söylemin uygulanması olmasıyla, tecavüz mağdurlarının 

bedenleri, tecavüz dolayımıyla, verili iktidar söyleminin ifadeleridir. Böylece 

özellikle bu anlam, kadının tecavüz deneyimini kurmaktadır.122 Bu kapsamda 

Cahill’in teorisi, tecavüzün bireysel ve sosyal düzeylerinin birlikte 

kurulduğunu, bu düzeylerin birbirine alternatif olarak ele alınamayacaklarını 

                                                            
120 Aktaran: CAHILL, “Foucault, Rape, and the Construction of the Feminine Body”, s.45. 
121 HELLIWELL, “It’s Only a Penis…”, s. 796‐797,810. 
122 CAHILL, “Foucault, Rape, and the Construction of the Feminine Body”, s.58. 
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öngörmektedir.123 Zira tecavüz, mevcut cinsellik kurgusu ve cinsiyetler arası 

hiyerarşiden toplumsal kaynağını alırken, aynı zamanda doğrudan ve dolaylı 

mağdur bedenlerini hiyerarşik biçimde kurarak toplumsal normları 

gerçekleştirmektedir.124 

 

2.2.5.TECAVÜZ VE ERKEKLİK 

Bir insan pratiği olarak tecavüz, anlık bir davranış olmakla birlikte, 

örgütlenişi ve yapısına yönelik bir sürekliliğe sahiptir. Uzun tarihsel geçmişi, 

birbirine benzer algılama ve etkilere sebep olması, toplumsal iktidar 

ilişkileriyle karşılıklı etkilerinin mevcudiyeti ile bağımsız tecavüz fiilleri bir 

bütünlük içermektedir. İktidar, şiddet ve toplumsal cinsiyet normları, 

tecavüzden önce yaygındır ve tecavüz ancak bu toplumsal gerçekler 

üzerinden yaşam bulmaktadır. Kaynakları ve sonuçları bakımından genel 

                                                            
123 MARTIN, “Book Review…”, s.905. 
124 Gurai toplumu hakkında antropolojik bir araştırma yürüten Helliwell, yerli bir kadının evine giren 
erkeğin ona cinsel olarak zarar verebileceğini söylediğinde, kadın onun sadece bir penis olduğunu ve 
bir penisin bir insana nasıl zarar verebileceğini sormuştur. Gurai toplumu, penisin zarar verebilecek 
iktidarlı bir uzuv olarak algılanmadığı bir toplumsallık örneğidir. Bu toplumda yaygın toplumsal 
cinsiyet, genital organlara bağlı olarak değil fakat, belli işleri yapabilme kapasitelerine bağlı olarak 
inşa edilmiştir. Batı toplumlarındaki kadın‐erkek ayrımı, bu toplulukta aynı hiyerarşik ilişkiyi 
içermemekle birlikte ancak pirinç ayırt eden ve depolayanlar ile pirinç tarlaları açmak için büyük 
ağaçları kesmekten sorumlu olanlar şeklinde yapılabilmektedir. Aynı zamanda bu toplulukta cinsel 
ilişki, gerçekleşmesine yönelik süreç de dahil olmak üzere iki tarafın karşılıklı ihtiyacından 
kaynaklanmaktadır. Kadınlığın, cinsiyetlendirilmiş üreme organları üzerinden değil de, pirinç türlerini 
ayırt edebilme, pirinç tarlalarında ayırt etme ve depolama faaliyetlerine bağlandığı ve cinselliğin 
hiyerarşik olarak değil fakat karşılıklılık üzerine kurulduğu bu toplumda insanlar, Batı toplumlarındaki 
anlamıyla tecavüzü tahayyül edememektedirler. Zira Batı toplumlarındaki anlamıyla tecavüz 
gerçekleştiğinde, bu davranış karşılıklılık üzerinden gerçekleşmediği için, cinsel bir anlam 
taşımayacak, ihtimal olarak bedene fiziksel bir saldırı olarak algılanacaktır. Bu kapsamda Gurai 
toplumu, üreme organları üzerinden hiyerarşik olarak cinsiyetlendirmenin ve cinsiyet farklılışmasına 
dayalı hiyerarşik heteroseksist cinsellik normunun mevcut olmadığı bir toplumsallık olarak tecavüz 
fikrine yabancıdır. Bu bakımdan bu topluluk, cinsiyete dayalı olarak hiyerarşik bedensel farklılaştırma 
ve cinsellik normları ile tecavüz arasındaki ilişkiyi destekler niteliktedir: HELLIWELL, “It’s Only a 
Penis…”, s.790,797, 807‐808. 



63 
 

olarak sahip olduğu toplumsal bağlantılar dolayısıyla tecavüz, toplumsal bir 

fenomendir. Tecavüz fiillerine toplumsal bakımdan bütünlüğünü veren 

kaynağını, kadınlık ve erkekliğe ilişkin toplumsal cinsiyet normları 

oluşturmaktadır. Bu öz bir yandan tecavüze kaynaklık etmekte, diğer yandan 

da tecavüz her gerçekleştiğinde kendini ima ederek toplumsal alana 

yayılmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeklerin davranışsal, psikolojik ve 

sosyal niteliklerinin uygunluğunu tanımlayan normlardan oluşmaktadır. 

Böylece beklenen davranışlar, ödüller ve beklenen davranışların ihlali halinde 

birtakım yaptırımlara dayanmaktadır.125 Bu kapsamda erkekliğin, kişinin belli 

bir toplumsal cinsiyet rolüne toplumsallaştırılması ile önceden oluşturulmuş 

insanın, rolünü öğrenerek artık bu rolü icra etmesiyle yürüdüğü savını 

reddeden Kaufman, çocuğun toplumsal cinsiyet rolünü sadece öğrenmediğini 

fakat toplumsal cinsiyetin bir parçası olarak cinsiyetini deneyimlediğini ileri 

sürmektedir.126 

Çocuğun cinsiyetlendirilmesinde iki önemli süreç işlemektedir. 

Bunlardan ilkini bedensel tüm aktivitelerin, cinsel hazzın potansiyel 

kaynaklarını oluşturduğu çoklucinselliğin toplumsal olarak sınırlandırılması, 

şekillendirilmesi ve baskı altına alınması oluşturmaktadır. Bu süreç, bedene 

yayılan cinselliğin, heteroseksüel norm ile salt cinsel organlara özgülenmesini 

yani üreme organları ile cinselliğin karşılıklı olarak birbirine bağlanmasını 

                                                            
125 RUSSO, Nancy Felipe, PIRLOTT, Angela, “Gender‐Based Violence”, Annals New York Academy of 
Sciences, 1087, 2006, s.180. 
126 KAUFMAN, Michael, “The Construction of Masculinity and the Triad of Men’s Violence”, Gender 
Violence,  (Der. Laura L. O’Toole,  Jessica R. Schiffman, New York and London, New York University 
Press, 1997, s.35,37. 
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ifade etmektedir. Cinselliğin toplumsal şekillendirilmesi aynı zamanda 

erkeklik bakımından edilgen zevk deneyimlerinin baskı altına alınması ve 

etkinlikle ilişkili zevk formlarının öncelikli olarak artırılmasını da 

içermektedir.127 Böylece çocuğun cinselliği bağlamında yoğrulmasını ifade 

eden bu süreç, cinselliğin bedene yaygın halinden çıkartılarak belli organlara 

bağlı biçimde ve cinsel rollerin etkin-edilgen karşıtlığı etrafında hiyerarşik 

olarak kurulmasını içermektedir. 

Cinselliğin şekillendirilmesinde diğer süreci ise ebeveyn figürlerinden 

birisi ile özdeşimin kurulması oluşturmaktadır. Figürler, toplumsal anlamda 

eşitlikçi bir ağırlık içerisinde bulunmadığından; anne, babaya göre ikincil 

konumda ve güçsüz olarak algılanmaktadır. Böylece kız çocuk, bir erkeğin 

iktidarına sahip olamayacağını keşfettiğinde, edilgen bir amaç olarak bir 

erkek tarafından sevilmeye heves ederken; erkek çocuk için iktidarsızlık, 

babası gibi erişkin bir erkek olduğunda iktidar sahibi olacağı ümidi ile 

aşılmaktadır. Bu ümit erkek çocuk için annesi ile mesafelenmesinin de 

karşılığını oluşturmaktadır.128 Böylece baba ya da anne ile özdeşim, salt 

cinsiyet normunun benimsenmesi anlamını taşımayıp, aynı zamanda diğer 

cinsiyet ile karşıtlık içerisinde, diğerinin özelliklerinin bastırılması ile 

sonuçlanmaktadır. 

Böylece çocukluktan itibaren algılanan ve yaşanan erkeklik, belli bir 

toplumda yaygın biçimde edilgen olarak tanımlanan pratik ve arzuların baskı 

altına alınması ile edilgenliğe ve iktidarsızlığa karşı olarak kurulmaktadır. 

                                                            
127 KAUFMAN, a.g.e., s.35‐36. 
128 KAUFMAN, a.g.e., s.36‐37. 
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Böylece biyolojik olarak normal kabul edilen erkekliğin kazanımı, insan oluş 

ve arzularının, etkin ve edilgen karşıtlığı üzerinden değerlendirilmesi ve buna 

göre kişinin kendini konumlaması ile gerçekleşmektedir. Bu kapsamda 

erkeklik normunun içselleştirilmesi, edilgen varlığın bastırılması, örneğin 

erken ergenlik ve öncesi dönemde yaygın olan eşcinsel deneyimlerin 

değersizleştirilmesi veya yadsınması ile gerçekleşmektedir. Böylece 

Horowitz’e göre iktidar ve etkinliği kaybetme endişesi, erkek çocuklarının 

cinsiyet normlarını edinmelerinin esas motivasyonunu oluşturmaktadır.129 

Fakat erkeklikler ve kadınlıklar farklı biçimlerde inşa edilebilir ve farklı 

biçimler yaygınlaşabilir. Karakter yapıları olarak kadınlık ve erkeklik değişken 

niteliklidir.130 Tarihsel olarak hegemonik erkekliğin birtakım unsurları 

değişiklik gösterebileceği gibi, aynı tarihsel dönemde, aynı coğrafi alanda 

farklı cinsel karakter özelliklerinin görülmesi de mümkündür. Sancar’a göre 

“erkeklik, sınırları ve kaybedilme koşulları her zaman belirsiz, değişken, 

geçişli ve gündemde olan bir iktidar stratejisi olarak kabul edilmelidir”.131 Bu 

bağlamda tecavüzün yüzyıllardır sürmesine olanak tanıyan toplumsal 

dayanakları, üretici bir çekirdeğin varlığına dayanan sistem niteliğinde bir 

birlikten ziyade, her zaman noksan ve inşa halinde olan tarihsel bir 

kompozisyonun birliği olarak ele alınmalıdır.132 Böylece, tecavüze zemin olan 

kişisel ve toplumsal ilişkiler ağı ile yaygın algılamalar, tek bir yönde süregiden 

bir devamlılık olarak değil, belli ölçüde toplumsal yapılara verilen kişisel 

karşılıklar ile çeşitli toplumsal-politik ilişkilerden de etkilenen ve bu kapsamda 
                                                            
129 Aktaran: KAUFMAN, a.g.e.,  s.43, 37‐38. 
130 CONNELL, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, s.97, 119. 
131 SANCAR, Serpil, Erkeklik: İmkânsız İktidar, İstanbul, Metis Yayınları, 2009, s.20. 
132 CONNELL, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, s.162. 
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düzenlenen, sınırlanan bir olgu olarak kavranmalıdır. Bu durumda, toplumsal 

cinsiyet ilişkileri, diğer iktidar alanları ile kimi noktalarda örtüşebileceği gibi 

kimi zaman da çatışabilecek ve tecavüze ilişkin süreç de bu örtüşme ve 

çatışmalardan kaynaklanan düzenlemelerle dönüşerek ilerleyecektir. Fakat 

bu kavrayış, sürecin genel gidişatının yarattığı genelleştirilebilir ve kısmen 

süreklilik taşıyan yapısal sonuçların tanınmasına engel değildir. 

Bu bakımdan erkeklik, toplumsal normlarla ilişkili olarak ve aynı 

zamanda durumsal olarak kazanılan bir nitelik taşımaktadır. Normallik ilkeleri 

olarak toplumsal cinsiyet, etkisini gösterirken diğer sosyal farklılık ayrımları ile 

de ilişkilenmekte, böylece yaşanan toplumsal cinsiyet, kişilerin spesifik 

toplumsal kimlik ve rollerinin bir karışımı niteliği taşımaktadır.133 Zira erkeklik 

normları, toplumsal olarak yapılanmış koşullara karşılık olarak, farklı 

durumlarda ve farklı usullerle yaşama geçirilmektedir. Erkeklik kazanımına 

ilişkin davranış formları çeşitlilik gösterirken; bu formları ortaklaştıran, 

kaynaklarındaki rasyonalite olacaktır. Erkekliği kuran davranış formları 

arasındaki örtüşme, hiyerarşik karşıtlıklar üzerinden, kutuplardan birisinin 

değersizleştirilerek kendinden dışlanması ve baskı altına alınmasına 

odaklanan şiddete dayalı egemenlik ve kontrol mantığında ortaya çıkmaktır. 

Kaufman erkeklerin şiddetine ilişkin teorisini, köşelerini kadına yönelik, 

diğer erkeklere yönelik ve kendine yönelik şiddetlerin oluşturduğu bir üçlü 

üzerine inşa etmektedir. Her bir köşesi birbirini güçlendiren ve birbirine 

                                                            
133 RUSSO, PIRLOTT, “Gender‐Based Violence”, s.180. 
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dayanak olan üçlü, zeminindeki egemenlik ve kontrol yapılarına dayanan 

toplumsal rasyonalitede birleşmektedir.134 

Erkeklik normu, erkeklerin uygun davranışa ilişkin olarak diğer erkekler 

tarafından denetlendikleri ve kendilerini ispata davet edildikleri bir alan olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bu alan, erkeklik normunun bir ideal niteliğinde olması ve 

yaşanan erkekliklerle arasında bulunan mesafe dolayısıyla mevcuttur. Bu 

anlamda erkeklik, her zaman başarılacak bir hedef olarak kabul edilmelidir. 

Böylece erkeğin norma uyumlulaştırılması sürecinde erkeğe uygulanan alay 

etme, dışlama, sınırlama, dayak ve fiziksel acı çektirme ritüelleri ile bazı 

durumlarda erkekliğin ispatı olarak cinsel şiddet beklentisi, şiddetin erkekler 

bakımından normal bir ilişki tarzı olarak ortaya çıkmasına işaret 

etmektedir.135 

Kadının toplumsal iktidarsızlığı, kadını şiddetin muhatabı haline 

getirirken, iktidarlı erkeklerin varlığı da erkeklerin iktidarlarını sürdürebilmeleri 

bakımından endişe verici olmakta ve erkekleri birbirlerinin küçük düşüreni, 

düşmanları veya rakipleri haline getirmektedir. Cinsiyet normlarına uygun 

erkek, her daim erkekliğini kaybetme korkusu yaşarken, diğerleri bakımından 

da kontrol edilemeyen ve kendilerini eksilten figürler olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu kapsamda erkekler arasında dayanışmanın esas olduğu 

takımlar, klüpler, çeteler gibi oluşumları da, sözkonusu güvende hissetme 

ihtiyacı ve kaygı ile ilintili olarak okumak mümkün olmaktadır.136 Zira erkeklik, 

                                                            
134 KAUFMAN, “The Construction of Masculinity…”, s.3o‐31,34. 
135  SANCAR,  Serpil,  “Bir  İktidar  Aracı  Olarak  Cinsel  Şiddet”,  Kadına  Yönelik  Şiddet  ve  Hekimlik 
Sempozyumu, Ankara, Ankara Tabip Odası, 2003, s.26‐28. 
136 KAUFMAN, “The Construction of Masculinity…”, s.42. 
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kadınlara kıyasla iktidarlı, ayrıcalıklı ve kaynakları olan bir sosyal pozisyonu 

olanaklı kılmakla birlikte137, sözkonusu statü erkeklik koşullarının her daim 

yerine getirilmesini gerektirdiğinden kaybedilebilir niteliktedir. 

İktidarın, iktidarsızlar üzerindeki saldırgan müdahaleler ile onaylandığı 

bir erkeklik inşasında, kadına yönelik tecavüz iktidar kazandırırken; bir 

erkeğe yönelik tecavüz, erkeklik normu uyarınca çok daha büyük bir iktidar 

hazzına olanak tanımaktadır. Bu bakımdan hegemonik erkeklik kurulumunun 

bir boyutunu da, erkeklik normu ile arasında mesafe bulunan erkeklerin 

özellikle “kadın statüsüne indirilerek” iktidarsızlaştırılmasına ve tabi 

kılınmasına yönelik uygulamalar oluşturmaktadır.138 Böylece erkeklere 

yönelik tecavüz, kadını aşağı gören, kadını salt cinselliği ile tanıyan ve bu 

kabullerin tutarlı sonucu olarak iktidarına tabi kılmak istediğini “kadınlaştırma” 

ile iktidarsızlaştıran, hiyerarşik ikili karşıtlıklardan kaynağını alan fetihçi iktidar 

anlayışından doğmaktadır. 

Erkeklere yönelik normatif beklentinin sonuçlarının kadınlar 

bakımından karşılığını da, yaşanan kadınlık ile normatif kadınlık arasındaki 

mesafeden kaynağını alan, kadının normatif konumuna yerleştirilmesini 

amaçlayan şiddet oluşturmaktadır. Bu şiddet, namus kalıplarına uymayan, 

kuralları bozmaya eğilim gösteren kadınların yola getirilmesi ve normatif 

kadınlık ile çatışan davranışların engellenmesini yansıtmaktadır. Bu 

kapsamda şiddet, yaşam alanını ideal erkeklik ve kadınlık tanımları ile 

yaşayan kadın ve erkekler arasındaki uygunsuzlukta bulmaktadır. Fakat 

                                                            
137 RUSSO, PIRLOTT, “Gender‐Based Violence”, s.180. 
138  PELKA,  Fred,  “Raped:  A Male  Survivor  Breaks  His  Silence”,  Gender  Violence,  (Der.  Laura  L. 
O’Toole, Jessica R. Schiffman), New York and London, New York University Press, 1997, s.210,213. 
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dikkat edilmelidir ki eril şiddeti uygulayan erkek ödüllendirilirken; şiddete 

uğrayan kadın, bu deneyimi bir aşağılanma ve kimlik parçalanması olarak 

yaşamaktadır.139 Bu kapsamda şiddet, toplumsal cinsiyet normlarının 

uygulanmasının bir aracı olmakla, kadını aşağı konumuna yerleştirirken, 

erkeği iktidarsız olana saldırgan müdahale ile üstün ve yerinde kılma 

amacına yönelmektedir. 

Böylece hegemonik erkeklik, kadınlarla ve tabi kılınmış erkekliklerle 

ilişkili olarak inşa edilen bir erkekliktir.140 Bu tür erkeklik, hem kadınlara ve 

hem de hegemonik erkeklikle çatışan farklı erkekliklere hükmedebilme 

yeteneğine dayanarak kurulan bir ego ile, gücün ve kendine güvenin bu ego 

ile bağlanmasında ifadesini bulan bir erkeklik biçimine işaret etmektedir. Bu 

erkekliğin inşası, ötekinin kullanımı ve baskılanmasına dayanan öteki 

yönelimli kimlik oluşumunda vücut bulmaktadır. Bu oluşum, kendini 

tamamlanmış hissetmek, psişik güvenliğin sağlanması için baskı altında 

tutulanı kullanma eğilimindedir. Cinsel ve fiziksel şiddetin, genel olarak erkek 

kaynaklı olması ve kadın kadına şiddet olaylarının azlığı bu duruma yönelik 

bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Bu yönelim, benlik ile ona karşı 

egemenlik altına alınmış Öteki’nin ayrılığından oluşan Newtoncu bilimsel 

dünya görüşünde temellenmektedir.141 Bu kapsamda iktidar talebi kişinin 

hiyerarşik olarak üstün olduğunu kanıtlayabileceği bir öteki-nesneyi 

                                                            
139 SANCAR, “Bir İktidar Aracı Olarak Cinsel Şiddet”, s.28. 
140 CONNELL, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, s.249. 
141 DONOVAN, Feminist teori,, s.73,287‐288, 338; daha geniş bilgi için s.18‐19. 
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gerektirdiğinden, toplumsal alanda kadının iktidarsızlığı, kadının şiddete 

muhataplığını olanaklı kılmaktadır.142 

Bu kapsamda saldırganlık olarak etkin olma, iktidar talebinde kendisini 

bulan hegemonik erkeklik tanımının bir parçasını oluşturmaktadır. Bu tanım, 

kadına yönelik her tür ve ağır şiddeti içermese bile kadına yönelik şiddet, 

tanımın olanakları içerisinde yer almaktadır. Bu şiddet biçimi, kadınlıktan ayırt 

edilerek kurulan erkekliğin eylemli onaylanmasıdır. Böylece kadına yönelik 

şiddet, kişisel iktidarın toplumsal cinsiyet ilişkilerinin ifade biçimiyle 

onaylanmasının bir aracına dönüşmektedir.143 

Aynı zamanda erkek cinsellik normunun sevgi, saygı, aşk gibi 

“kadınsı” duygulanımlardan bağımsızlaştırılarak, kişiliksiz ve tek taraflı bir 

etkinlik olarak cinsel organlara özgülenmiş biçimde kurulması, erkeğin 

karşısındakini gerçek varlığıyla görme yeteneğini köreltmekte ve salt cinsel 

bir nesne olarak kabulünü olanaklı kılmaktadır. Bu kapsamda cinsellik, 

alınan-verilen bir meta olarak işlev görürken, tatmin edilmesinde amaca 

yönelik her usul uygun kabul edilmektedir. Bu süreçte cinsellik içerisinde 

görülmeyen kadının sosyal statüsü, cinselliği ile sınırlandırılmaktadır. Böylece 

“gerçek erkek” için her kadın esas olarak, cinsel tatminin potansiyel kaynağı 

olarak görülmektedir.144 Cinselliğin sözkonusu hiyerarşik kurgusu, tecavüzü 

olanaklı kılan zemini oluşturmaktadır. Bu zemin, cinsel organlara özgülenmiş 

                                                            
142  156  yerli  topluluğu  tecavüzle  ilişkili  olarak  incelenmesinden  oluşan  bir  araştırma,  kadının 
toplumsal iktidarsızlığı ile tecavüz arasında ilişkisellik bulgusuna ulaşmakla bu fikri desteklemektedir: 
SANDAY,  Peggy  Reeves,  “The  Socio‐Cultural  Context  of  Rape:  A  Cross‐Cultural  Study”,  Gender 
Violence,  (Der. Laura L. O’Toole,  Jessica R. Schiffman), New York and London, New York University 
Press, 1997, s. 65. 
143 KAUFMAN, “The Construction of Masculinity…”, s.40‐41. 
144 SCHUR, “Sexual Coercion in American Life”, s.83‐85. 
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ve sadece orgazm sonucuna odaklı bir cinsellik kabulüdür. Bu bakımdan 

erkekliğin ikili karşıtlıklar üzerinden zayıf olana yönelik saldırgan 

müdahalelerle üstünlük sağlama anlayışı çerçevesindeki kuruluşu ve bu 

çerçevede cinselliğin toplumsal olarak oluşturulduğu biçim tecavüze 

kaynaklık etmektedir. 

Hegemonik erkekliğin özellikle alt sınıflarda yaygın olarak örgütlendiği 

temel niteliklerin bir bileşimi olarak “machismo”, erkek topluluğunda statü ve 

saygınlık kazanmanın bir koşulu olmaktadır.145 İşçi sınıfı kimliğinde 

machismo, egemenlik kurma iktidarının, doğrudan fiziksel biçimde 

gerçekleşmesinde ifadesini bulmaktadır. Bu durumda, hegemonik erkekliğin 

bir bileşeni olarak saldırganlık ve kurgulanan cinselliğin toplumsal olarak 

oluşturulan tanımına uygun olarak tecavüz, özellikle alt sınıf kültüründeki 

erkek çevrelerinde statü kazandıran bir davranış olarak ortaya 

çıkabilmektedir. Fakat özellikle üst sınıf erkekleri arasında bu durum, gittikçe 

talileşen ve üstü örtülü biçimlerle gerçekleşen şiddet kullanımı ile farklı 

özelliklere sahiptir.  Orta ve üst-sınıf erkekleri bakımından açık şiddet 

uygulamasına değil fakat zorlamaya dayanan tecavüzün yaygınlığına dikkat 

çekilmektedir. Bu sınıflara mensup aileler, geleneksel işbölümü ve otorite 

yapısı bakımından açıkça farklı nitelik gösterseler de, Tolson’un ifadesiyle 

cinsellik “halen kadının sadece cevap verebildiği- erkeksi “fethin” aile 

terimlerinin eyleme vurulmasından” oluşmaktadır. Bu kapsamda yer alan 

erkekler, aile yaşamına ilişkin eşitlikçi tutumlarına karşın, sekse hak tanıyan 

hegemonik erkeklik ideolojisini sahiplenmektedirler. Bu kapsamıyla tecavüz, 

                                                            
145 BROWNMILLER, Cinsel Zorbalık, s.231,247. 



72 
 

kadının cinselliğinin kontrolü ve heteroseksüel performansa odaklanan, 

erkekliğin spesifik bir biçimini oluşturmaktadır. Böylece zorlamaya dayanan 

tecavüz, erkeklerin ayrıcalıklarını korumak üzerinden gerçekleşen bir 

patriarkal toplumsal cinsiyet stratejisini ortaya koymaktadır.146 Bu durum tek 

bir erkeklik kurulumuna değil, fakat hem ekonomik ve siyasal kaynaklı iktidar 

ilişkilerinden kaynaklanan değişkenlerle farklılaşan ve birbiriyle yarışan 

hegemonik erkeklikleri yansıtmaktadır. Bu kapsamda erkeklik normu sınıf, 

ulus, ırk, din ve etnisite farklılıklarına bağlı olarak değişen özelliklere sahiptir. 

Öte yandan kadınlığın olumsuzlanması ile Batıya ait mevcut erkeklik 

kimlik biçimlerinde baskı altında tutulması veya dışlanması ile ilişkili erkeklik 

form ve pratiklerinin, kendilerinin de şiddet olduğu düşünülmelidir.147  

Edilgenlik ve bu kapsamda kadınsılık ile ilişkilendirilen korku, acı, üzüntü, 

utanç gibi duyguların devamlı olarak engellenmesi ve inkârı esasen, varlığın 

bir parçasının inkârı anlamı taşımaktadır. Bu duyguların akacakları 

mecraların kapatılması, bir dizi duygunun kızgınlık ve düşmanlığa dönüşmesi 

ile sonuçlanmaktadır. Kızgınlığın bir bölümü suçluluk, kendinden nefret veya 

çeşitli psikolojik semptomlarla kendisine yönelirken, diğer bir kısmı da diğer 

erkeklere ve kadınlara yönelik şiddette somutlaşmaktadır. Erkeğin kendisine 

şiddetinin bir yönünü de penisin, erkeğin cinsel iktidar ve zevkle ilgili kaygıları 

altında bir araca, silaha ve şeye dönüşmesi oluşturmaktadır. Emmanuel 

Reynaud’a göre bir erkek penise “metalin soğukluğunu ve sertliğini” verir. 

İnkâr edilemez bir iktidar sembolü kazanmış olmasına rağmen “bacakları 

                                                            
146 MESSERSCHMIDT,  James,  “Varieties  of  ‘Real Men’”,  Gender  Violence,  (Der.  Laura  L. O’Toole, 
Jessica R. Schiffman, New York and London, New York University Press, 1997, s.106‐108. 
147 EDWARDS, Cultures of Masculinity, s.61. 
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arasında bir silah taşımaktan gerçekten nasıl bir zevk alabilir?”148 Böylece 

erkekliğin kazanılması süreci, kişinin kendisine ve ayrıca erkekliğin biyolojik 

sembolünün bir şey olarak algılanmasıyla bedenine yabancılaşması ile 

sonuçlanmaktadır. 

 

2.3.Genel Değerlendirme 

Feminist kuramın, toplumsal cinsiyet ilişkilerindeki iktidar olgusunun 

tespiti ve analize dahil edilmesi ile gerçekleştirdiği toplumsal cinsiyete ilişkin 

iktidar analizi, kadınlar üzerindeki eril iktidarın bilimsel tartışma alanına 

taşınmasını sağlamıştır. Bu gelişmedeki ilk aşamaya, kadınlar ve erkeklerin 

iktidar ilişkisiyle doğrudan birbirine bağlanmış ve kendi içlerinde tamamen 

özdeş olan iki blok olduklarının kabulüne dayanan bir anlayış hakimdir. 

Kadına yönelik şiddetin toplumsal olarak inşa edilen ve sıklıkla 

toplumsal olarak meşrulaştırılan bir fenomen olduğu düşüncesi, ana akım 

feminizm ile özel ilgisi kadına yönelik şiddet olan feminist düşünce arasında 

bir örtüşmeye işaret etmektedir. Bu kapsamda kadına yönelik şiddet, erkek 

biyolojisinin ve önüne geçilemez cinsel dürtülerinden kaynaklanmayan, fakat 

toplumsal temeli olan bir pratik olarak ele alınmıştır. Bu durumda tecavüz, 

kadınların ezilmesinde ifadesini bulan iktidar ilişkilerinden kaynaklanan ve bu 

ilişkilere gönderme yapan politik bir eylem olarak görülmüştür. Böylece 

tecavüz, sadece mağdura yönelik bir eylem olarak değil, fakat aynı zamanda 

hem toplumsal iktidar ilişkilerinden kaynağını alan ve hem de iktidarı 

                                                            
148 Aktaran: KAUFMAN, “The Construction of Masculinity and the Triad of Men’s Violence”, s.45. 
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gerçekleştiğinde kuran niteliğiyle kadınları genel olarak etkileyen bir fiil olarak 

görülmüştür.  

Tecavüze ilişkin feminist kuramsal gelişimin ilk aşamasının temel 

argümanını, tecavüzün cinsellik değil şiddet olması oluşturmaktadır. Bu 

düşünce, dönemin, toplumsal ve siyasal koşulları bakımından ileri bir 

kavrayışı temsil etmektedir. Bu kavrayış, bir yandan kadınların fiziksel ve 

cinsel varlığını baskı altına alan uygulamalara karşı, bunların şiddet içerdiği 

ve politik olduklarına ilişkin bir öngörü sağlamaktadır. Bu ele alış, tecavüzün 

kişisel ve cinsel içeriğini yok ederek, tecavüz mağdurunun sorumluluğuna 

ilişkin hukuki tartışmalara sona erdirme amacına yöneliktir.149 Diğer yandan 

da hukuki tanımların, kadınların baskı altına alınmasında etkili olan şiddet 

biçimlerini ayrıştırarak, şiddetin eril ve kadına yönelik olduğu gerçeğini 

gizlemesine karşı bir tepkiye dayanmakla; çeşitli şiddet biçimlerinin kadına 

yönelik şiddet olarak birleştirilmesini içermektedir.150 Bu kapsamda feminist 

kuram, tecavüzün seyrek ve istisnai olduğu mitine karşı, kadınların 

yaşamında yaygın olarak deneyimlendiğini göstermiştir.  

Feminist kuramsal gelişimin bir sonraki aşamasını, şiddet ve 

cinselliğin, erkek egemenliği altında mevcut çıkarların korunmasına yönelik iç 

içe geçen toplumsal inşalar olduklarını içeren bir kavrayış oluşturmaktadır. 

Buna göre cinsiyete dayalı iktidar ilişkileri altında toplumsal cinsiyet ve 

cinsellik tanımları, kadınların baskı altına alınmasının temelleri ile yakından 

ilgili olmaktadır. Bu düşünce kapsamında şiddet, kurgulanan heteroseksüel 

                                                            
149 CAHILL, “Foucault, Rape, and the Construction of the Feminine Body”, s.44. 
150 MACKINNON, “Sex and Violence…”, s.28‐29 
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cinselliğin arzu kaynağı olarak dinamiğini ve bir ifade biçimini 

oluşturmaktadır. Bu bakımdan tecavüz olarak tanımlanmayan heteroseksüel 

ilişkinin şiddet içermeyen biçimleri de, patriarkal yapı ve ideolojilerin 

sürdürülmesine yardımcı olmaları sebebiyle problemlidirler. Zira tecavüz 

kurgulanan heteroseksist cinselliğin uç bir biçimini oluşturmasına rağmen, 

diğer cinselliklerle ilişkili ve bağlantılıdır. Böylece bu aşamanın tecavüze 

ilişkin temel argümanı, tecavüzün şiddet değil cinsellik olduğudur. Bu 

kapsamıyla tecavüzün sözkonusu kavranışı, kadınların deneyimlerinin 

kuramsal alana taşınması ve özellikle hukuk uygulamalarının 

değerlendirilmesi bakımından ufuk açıcıdır. 

Şiddet ve erkeklik çalışmaları ise, tecavüze zemin erkeklik normlarının 

toplumsal alanda nasıl yayıldığı, kişilerce hangi koşullarda ve neden 

içselleştirildiği ve ne tür bir kavrayışa dayandığı sorunlarına odaklıdır. 

Erkeklerin diğer erkeklere, kadınlara ve kendilerine yönelik olarak birbirine 

bağlı biçimde gerçekleşen şiddeti, hem erkeğin kendini oluşturmasında hem 

de toplumsal alanda, etkinlik-edilgenlik, güçlülük-zayıflık gibi hiyerarşik 

karşıtlıkların kadınlık ve erkeklikle bağlanması neticesinde karşıtlığın üstün 

tutulan tarafı yüceltilirken, değersizleştirilen diğer tarafın dışlanması ve baskı 

altına alınması anlayışından kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda tecavüzü 

olanaklı kılan zemini, erkekliğin kazanımı sürecinde kadınsı sayılan 

özelliklerin olumsuzlanması ve baskı altına alınması olarak şiddete dayalı 

iktidar mantığı oluşturmaktadır. Tecavüz, kadını erkek özneye karşı cinsel bir 

nesne olarak gören ve amaca yönelik olarak tek taraflı biçimde alınabilecek, 

erkeğin etkin olduğu bir cinsellik algılamasına dayanmaktadır. Böylece 
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tecavüz yoluyla kadın, değersiz kabul edilen kadınsı özellikleri temsil eden bir 

varlık olarak norma uygun iktidarsız konumuna yerleştirilirken, erkekler de 

kadınlığın temsil ettiği kabul edilen iktidarsız ve edilgen hale getirilerek 

iktidara tabi kılınmakta, böylece erkeklik hem onaylanmakta ve hem de 

iktidarsız olana karşı kazanılmaktadır. Bu kapsamda erkeklik durumsal olarak 

kazanılan ve aynı şekilde kaybedilebilen bir statü olarak gerçekleşirken, diğer 

iktidar ilişkileriyle ortaklaşan ve kimi zaman sınırlandırılan normlar bütünü 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tecavüzün kadın bedeninin kuruluşundaki işlevi üzerine çalışan 

feminist kuram, tecavüzün salt bedene yönelik bir saldırı olmadığını fakat 

aynı zamanda kendine has özellikleri olan cinsel nitelikli bir eylem olduğunu 

önermiştir. Tecavüzü oluşturan araçlar ve davranışlar, toplumsal olarak 

cinselleşmiş olduğu için ve toplumsal olarak oluşturulmuş cinsellik üzerinden 

sosyal olarak kadın ve erkek konumlarını simgelediği ve bedenlediği için 

tecavüz, toplumsal cinsiyet normlarının bedene işlenmesi ile bir iktidar pratiği 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda heteroseksist cinsellik kurgusunu ve 

genitalleri üzerinden hiyerarşik olarak cinsiyetlendirmeyi gerçekleştirerek; 

kadın bedenini, cinsiyete dayalı hiyerarşik farklılaştırma içerisinde uygun 

yerinde konumlandırmaktadır. Aynı zamanda tecavüz, toplumsal alanda 

geçerli olan cinsel anlamlar üzerinden hareket ederek, doğrudan ve dolaylı 

mağdurlara cinsel uyarılarda bulunduğu için cinseldir. Saldırı tehdidi cinsel 

nitelikli olduğundan, kadının bedensel duruşunun, davranışının ve mekânsal 

alanın sınırlandırılması, kadının cinselliğini saklaması ve gözetmesi 

temelinde gerçekleşmekle, toplumsal cinsiyet normlarının bedensel 
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uygulanmasına kaynaklık etmektedir. Bu bakımdan tecavüzün kadın bedeni 

ve iktidar ilişkiselliği bakımından analizi, tecavüz korkusunun kadın bedeni 

üzerinden gerçekleştirdiği iktidarın anlaşılması bakımından elverişlidir. Aynı 

zamanda iktidarın gerçekleşme usullerinin ortaya çıkarılması kapsamında, 

iktidarın bir merkezden yayıldığı ve kendinden menkul tek biçimli sonuçlar 

ürettiği yönündeki kavrayışlardan, iktidarın işleyişine dair daha gerçekçi 

sonuçlar çıkarılmasını mümkün kılmaktadır. 

 

3.TECAVÜZ KORKUSU İNCELEMESİNİN EKSENİ OLARAK ERİL 

İKTİDAR 

Klasik olarak hükumetin faaliyeti olarak kabul edilirken, Hegel’den 

başlayarak Foucault’ya kadar iktidar, bireysel ve kolektif taraflar arasındaki 

ilişkiler aracılığıyla tanımlanmaya başlamıştır. Bu kapsamda iktidar, ‘taraflar’ 

arasındaki ilişkilere gönderme yapmakta, ”birbirlerine yol açan ve birbirine 

cevap veren bir eylemler bütününü” ifade etmektedir.151 Foucault’ya göre, “Bir 

iktidar ilişkisini tanımlayan şey, doğrudan ve dolaysız bir biçimde başkalarının 

üzerinde değil, onların eylemleri üzerinde etki yapan bir eyleyiş biçimidir. 

Olabilecek olan ya da hali hazırdaki, gelecekteki ya da şimdiki zamandaki 

eylemler üzerinde bir eyleyiş.”tir.152 Bu kapsamda tecavüz, kişinin bedeninde 

gerçekleşen bir eyleme işaret ederken; tecavüz korkusu, hukuk uygulaması, 

kitle iletişim araçları gibi toplumsal kurumlarla bireyler arasındaki ve bireylerin 

                                                            
151 FOUCAULT,  Michel, Özne ve İktidar, (Çev. Işık Ergüden, Osman Akınhay), 2.Baskı, İstanbul, Ayrıntı 
Yayınları, 2005, s.70. 
152  Aktaran:  RIOT‐SARCEY, Michele,  “İktidar(lar)”,  Eleştirel  Feminizm  Sözlüğü,  (Çev.  Gülnur  Acar 
Savran), İstanbul, Kanat Kitap, 2007, s.207‐208. 



78 
 

karşılıklı ilişkilerinden üretilen ve şekil verilen, kadınların toplumsal cinsiyet 

normlarına uyarlanması yönünde zorlama işlevi gören bir iktidar tekniği 

olarak gerçekleşmektedir. Bu bakımdan tecavüzün toplumsal cinsiyet 

normları ve bu normlarla birleşik cinsellik kurgulamasından kaynaklanması, 

tecavüz korkusunun da normallik ilkeleri üzerinden sonuç doğurması ile 

kadın bedeni üzerinden kadın eylemelerinin hem davranışsal ve hem de 

mekansal olarak çerçevelendirilmesi ile sonuçlanmaktadır. 

Foucaultcu analiz kapsamında iktidar olgusu, şiddet kullanımını 

tamamen dışlamamakla birlikte, şiddet uygulaması iktidarın temel doğasını 

ya da ilkesini oluşturmamaktadır.153 İktidarın sürdürülmesinde, ihtiyaçlar 

çerçevesinde ve toplumsal süreçlerin yarattığı basınç ve çatışmalara bağlı 

olarak zor kullanımı işlevselleşebildiği gibi; inceltilmiş rıza üretim 

mekanizmalarının etkinleşmesi durumunda, zor kullanımı tali bir araç olarak 

da konumlanabilecektir. Bu noktada, disiplin yöntemleriyle terbiye edilmiş 

itaatkâr bedenlerin imali, bir iktidar tekniği olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

kapsamda düzenleyici iktidar, var olan özneye etki eden ve baskılayan bir 

iktidar olduğu kadar, özneyi şekillendiren ve oluşturan bir nitelik de 

taşıyabilmektedir. Bu teknik, hem siyasal ve hem de maddi maliyeti düşük 

yöntemlerle, bir yandan itaatin sağlanarak tahakkümün güçlendirilmesini 

içerirken; diğer yandan insan varlığının üretim süreçlerine aktarımını 

sağlamaktadır. Böylece disiplin, “bedeni gücün en düşük maliyetle ‘siyasal’ 

güç olarak küçültüldüğü ve yararlı güç olarak maksimuma çıkarıldığı üniter 

                                                            
153 FOUCAULT, Özne ve İktidar, s.73‐74. 
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teknik süreç”i ifade etmektedir.154 Zira iktidar, kendinden menkul bir oluşum 

olarak değil fakat normalleştirilmiş ve kimi zaman baskı altına alınan bedenler 

aracılığıyla işlemektedir. 

Böylece Foucault düşüncesinde, yönetimin tek yönlü ve sabit biçimde 

işlemesi durumunda-ki şiddet kullanımı bu çerçevede ele alınmaktadır- iktidar 

ilişkisinden söz edilemeyecektir. Bu çerçevede öznenin, farklı biçimde 

eyleyebilecekken normu oluşturan davranışa yönlendirilerek yönetilmesi 

durumu, iktidar ilişkisine vücut vermektedir. Böylece “iktidar, mümkün 

eylemler üzerinde işleyen bir eylemler kümesidir: eyleyen öznelerin 

davranışlarının kaydolduğu imkan alanı üzerinde yer alır: kışkırtır, teşvik 

eder, baştan çıkarır, kolaylaştırır veya zorlaştırır, genişletir yada sınırlar, 

aşağı yukarı muhtemel hale getirir; uç noktada kısıtlar ya da mutlak olarak 

engeller…”.155 

Zor kullanımı, reel olarak korkunun üretimini sağlamaktadır. Sistematik 

zor, belli bir noktadan sonra, çatışmadan kaçınma isteği ile zorun koruduğu 

normların, bireyler tarafından içselleştirilmesi ve böylece bireyin, kendisi 

tarafından yürütülmesi ve korunması ile sonuçlanacaktır. Bu aşamada, zorun 

talileşmesi ya da örneğin hukuk sistemindeki esasa etkili olmayan kısmi 

liberalleşme, korkunun tam bir tasfiyesini sağlayamamaktadır. Zira birey, 

toplumsal normları kendisine katmış ve sahiplenmiş, toplumsal koşullara 

uyum sağlamıştır. Böyle bir durumda, şiddet kullanımı talileşmektedir. İktidar, 

                                                            
154  FOUCAULT,   Michel, Hapishanenin Doğuşu,  (Çev. Mehmet  Ali  Kılıçbay),  3.Baskı,  Ankara,  İmge 
Kitabevi Yayınları,  s. 209‐211, 255, 323‐324; BUTLER, “Toplumsal Cinsiyet Düzenlemeleri”, s.74. 
155 FOUCAULT, Özne ve İktidar, Çev. Işık Ergüden, Osman Akınhay; 2.Baskı, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 
2005,  s.55,72‐74;  KESKİN,  Ferda,  “Özne  ve  İktidar”,  Özne  ve  İktidar,  2.Baskı,  İstanbul,  Ayrıntı 
Yayınları, 2005, s.21.  
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bireyin içine yerleşmiştir ve bizzat birey eliyle kontrol sağlanmaktadır.156 Bu 

süreç diğer yandan, şiddet ile korkusunun tümüyle bağımsız olmadan 

doğrudan etkinin zayıflamasına ve karşılıklı oluşum oranlarındaki değişime 

de işaret etmektedir. Tecavüz ve korkusu kapsamında değerlendirildiğinde, 

tecavüz oranları ile tecavüz korkusu arasındaki oransal uyumun yerine, 

gerçekleşen tecavüz miktarının üzerinde ve kadın yaşamını kapsayıcı 

biçimde sınırlandıran nitelikte bir tecavüz korkusunun gerçekleştiğini 

gözlemlemek mümkündür. Tecavüzün tarihsel düzenliliği ve dayandığı 

zeminin birçok toplumsal yapı tarafından korunması, desteklenmesi veya 

anlamlandırılması yoluyla, gerçekleşme durumunu aşan bir korku ve kendini 

düzenleme iradesi yarattığını söylemek mümkündür. Zira kadınlar toplumsal 

cinsiyet normlarına aykırılık durumunda şiddete maruz kalma ihtimalini 

öğrenmekte, toplumsal korumanın yetersizliği karşısında şiddet 

gerçekleşmeden kendilerini düzenleyerek kişisel olarak korunmaya 

çalışmaktadırlar. 

Öte yandan tecavüz korkusu içerik bakımından, gerçekleşen 

tecavüzlerin geneliyle örtüşmemektedir. Ev içi ve tanıdık tecavüzünün 

yaygınlığına rağmen tecavüzün sokağa ve yabancılara ilişkin bir suç olarak 

algılanmasına yönelik toplumsal yönlendirme, tecavüz korkusunun 

yönetilmesine ilişkin bir veri niteliği taşımaktadır. Tecavüz korkusu 

kapsamında kadın, toplumsal cinsiyet normlarına uygun eyleme, şiddet 

kullanımının sağlayabileceğini aşan düzey ve içerikle yöneltilmiş olmaktadır. 

Foucaultcu analiz bağlamında esas anlamını çatışma veya zarar vermede 
                                                            
156 DUHM, Dieter, Kapitalizmde Korku, (Çev. Sargut Sölçün), Ankara, Ayraç Yayınevi, 1996, s.26, 52‐
57. 
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değil de yönetimde bulan iktidarın uygulanması “davranışları yönlendirmek ve 

muhtemel sonuçları bir düzene koymaktır”. Bu kapsamda yönetim, norm 

davranışların oluşturulması ile bireylerin mümkün eylem alanını 

yapılandırmaktadır. Böylece eylemin belli normlarına uygun olarak bireyin 

yönetilmesi olanaklı olabilmektedir.157 Tecavüz korkusunun toplumsal cinsiyet 

normlarına uygun biçimde yapılandırılması ve tecavüz eyleminin bizzat bu 

içerik üzerinden oluşması, kadın davranışının tecavüz korkusu aracılığıyla 

düzenlenerek kadının yönetilmesi bakımından bir iktidar uygulaması olarak 

ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

Foucault iktidarı, tek bir merkezi kaynaktan doğan değil, fakat sosyal 

yapının içine yayılmış olarak kabul etmektedir. İktidar bu niteliğiyle daha çok, 

sosyal bedenler ve gerçekliklerin üretimi ile işlemektedir.158 Bu bağlamda, 

kadınların tecavüz korkusunu farklı biçimlerde yaşamaları mümkün olmakla 

ve tecavüz etmeyen erkekliklerin de mevcudiyeti ile yani iradenin tümüyle 

tabi olduğu bir toplumsal durumdan bahsedilmemekle birlikte; toplumsal 

alanda gerçekliğin manipüle edilmesi ya da hukuksal mekanizmaların 

tecavüzün zeminini kuvvetlendiren bir anlayışla örgütlenmesi türünden 

yönlendirmelerle, tecavüz korkusunun belli bir kapsamda yönetilmesi ve 

yapılandırılması, kadının yapılandırılan bu korku eliyle iktidarı içselleştirerek 

yürütmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu bakımdan tarihsel durumunda tecavüz 

korkusu, Foucaultcu analiz bakımından bir iktidar ilişkisine vücut vermektedir. 

                                                            
157 FOUCAULT, Özne ve İktidar, s.74‐75. 
158 Aktaran: CAHILL, “Foucault, Rape, and the Construction of the Feminine Body”, s.46. 
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Egemen iktidar ilişkileri; egemen sınıf, etni ve cins ilişkilerini iç içe 

geçmiş biçimde barındırır, bunların birbirlerini beslemeleri ve çatışmaları 

sürecinde oluşur.159 Connell; sınıf, ırk, etnisite, bölgesel gelişmişlik düzeyine 

dayanan iktidar ilişkileri ile toplumsal cinsiyet örüntülerinin iç içe geçerek 

“toplumsal cinsiyet sisteminin bir iktidar ilişkileri ağı olarak işlemesine” sebep 

olduğuna işaret etmektedir.160 İktidarların birbirlerini etkileyerek de olsa bir 

arada işlemeleri, kaynaklarındaki iktidar rasyonalitesindeki ortaklaşmanın 

karşılıklı olarak onaylanması ile ilişkilidir.  

Kadına yönelik şiddet biçimleri kasıt olarak yönelmemiş olsalar bile, 

sonuç itibariyle cinsel iktidar ilişkilerini beslemektedirler. Şiddet biçimleri, 

cinsel iktidar ilişkilerini eyleme vurmakla, tek erkeğin kadına yönelik olarak 

gerçekleştirdiği fiilde odaklanan hiyerarşik, otoriter, sınıfsal, cinsiyetçi, 

militarist toplumun şiddetini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda şiddet 

uygulayanın kişisel saikleri ne olursa olsun şiddet, egemen-zayıf, güçlü-

güçsüz, aktif-pasif ve nihayet “erkeksi-kadınsı” olarak tezahür eden toplumsal 

iktidar ilişkilerinin ritüel halinde eyleme vurulmasıdır.161 Böylece özel olarak 

tecavüz de, hiyerarşik ve birbirine karşıt tanımlamalar üzerinde inşa olmakla 

ve bunları bedene işlemekle, toplumsal iktidar rasyonalitelerinin billurlaşmış 

ifadelerine işaret etmektedir. 

Aynı zamanda iktidar ilişkileri sıklıkla birbirlerini zemin alan 

işleyişlerden kaynaklanmaktadır. Farklı tarihsel ve kültürel biçimleri ile eril 

iktidar, sadece kadınların baskı altında tutulmasını ifade etmemekte, fakat 

                                                            
159 SANCAR, Erkeklik: İmkânsız İktidar, s.20. 
160 SANCAR, a.g.e., s.31. 
161 KAUFMAN, “The Construction of Masculinity…”, s.30. 
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iktidarın varlığında somutlanan hiyerarşik ilişkilerin meşrulaştırılmasına 

olanak sağlayan bir dizi zihniyet ve simgesel örüntüye de kaynaklık 

etmektedir. Bu kapsamda eril ideoloji, birçok iktidar ilişkisinin payandasını 

oluşturmaktadır.162 Bu bakımdan tecavüz korkusu, kadının tabi kılınması 

işlevini gören bir iktidar tekniği olarak yapılanırken, çeşitli iktidar ilişkilerini 

kesen tarihsel bir alan içinde kurulmaktadır. Böylece tecavüz korkusunun 

mevcut biçiminin ortaya çıkması; eril iktidar, devlet iktidarı ve kapitalist üretim 

ilişkilerinin işleyişleri ve tarihsel etkileşimleri ile ilişkili olmakta ve tecavüz 

korkusu sözkonusu hiyerarşik ilişkileri yeniden üreten bir içerikle 

kurulmaktadır. 

Tecavüz korkusu incelemesi,  açıklanan iktidar kavrayışı itibariyle, 

cinsiyete dayalı hiyerarşik ilişkilerin kavranmasında öne çıkan erkek 

egemenliği ve patriarki kavramları yerine eril iktidar kavramı kullanılarak 

yapılacaktır. 

 Erkek egemen toplum tabiri, sınıfsal ve sosyal bağlamlarından 

bağımsız olarak erkeklerin bir bütün olarak, kadınların boyun eğdirilmesinden 

faydalandığını ima ederken, farklı erkeklikler arasındaki gerilim ve çatışmalar 

ile kadınların, eril tahakküm ile şekillenen iktidar ilişkilerinden, sahipleri ile 

işbirliği içinde aktif olarak onaylayarak bu iktidardan pay almasına dayanan 

kadınlıkları yadsımaktadır. Böylece kadınlar ve erkekler, tüm erkeklerin 

paylaştığı çıkar alanında iki kategori halinde birleştirilmektedir. Bu kapsamda 

erkek egemenliği kavramı, farklı erkeklik ve kadınlıkların, merkezinde 

                                                            
162 ÖZBUDUN,  Sibel,  “Neo‐liberalizm  ile  Ataerkinin  Dansı”,  Küreselleşme,  Kadın  ve  ‘Yeni’‐Ataerki, 
(Der. Sibel Özbudun, Cahide Sarı, Temel Demirer), Ankara, Ütopya Yayınevi, 2007, s.22‐23. 
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erkeklerin olduğu bir iktidar alanına eklemlendiği bir toplumsal düzeni ifade 

eder. Fakat cinsiyete dayalı iktidar ilişkileri, farklı hiyerarşik ilişkilerin 

varlığından oluşan katmanlı ve çatışmalı olan çoğul bir sürece işaret 

etmektedir.163 

Hartmann patriarkayı “… maddi bir temeli olan ve hiyerarşik olsa da 

erkekler arasında, onların kadınlara egemen olmalarını sağlayan bir karşılıklı 

bağımlılık ve dayanışma kuran ya da yaratan erkekler arası toplumsal ilişkiler 

dizisi” olarak tanımlamaktadır.164 Böylece patriarka, kişisel ve toplumsal 

ilişkilerden oluşan bir iktidar ilişkileri ağından öte, yeknesak bir sisteme işaret 

eden bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda patriarka kavramı, 

kadınlar üzerindeki tahakkümün varlığını gösterme konusunda pratik bir 

kolaylık içerse de; erkekler arasında iktidarın tesisi, sürdürülmesi, çatışma ve 

gerilimlerin varlığı ve çözülmesine ilişkin tespitler yapılması ile tarihselliğinin 

ortaya konması açısından betimleyici olmayan açıklayıcı kullanımında 

elverişsiz olmaktadır. Bu durumda iktidar çatışmasız, yeknesak bir olgu 

olarak ele alınmaktadır.165 Böylece bu tür kavrayış erkeklerin iktidarlı 

oldukları toplulukları tek bir sistem altında genelleştirdiğinden, hem farklı 

niteliklerinin, hem de oluşum koşullarının analizi bakımından elverişsizdir. 

Bu bakımdan, tecavüz kapsamında, farklı erkekliklerin 

mevcudiyetlerinin yadsınmaması ve marjinalleştirilmemesi, farklı erkeklik 

tutumlarının varlığına olanak tanınması ile kuruluş ve olanaklarının 

                                                            
163 SANCAR, Erkeklik: İmkânsız İktidar, s.17‐18, 25. 
164 HARTMAN, Heidi, Marksizm’le Feminizm’in Mutsuz Evliliği, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2006, s.29. 
165 SANCAR, Erkeklik:  İmkânsız  İktidar, s.23‐24; DELPHY, Christine, “Patriyarka  (Teorileri)”, Eleştirel 
Feminizm Sözlüğü, (Çev. Gülnur Acar Savran), İstanbul, Kanat Kitap, 2007, s.281, 283. 
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belirlenmesi, tecavüz korkusunun farklı iktidar alanları boyunca çeşitlenen 

veya ortak niteliklerinin ortaya konması ve farklı kadınlıkların tecavüz korkusu 

ile ilişkilenme durumlarının ayrıştırılması amaçları ile tecavüz korkusu, eril 

iktidar kavramı temelinde incelenecektir. Böylece eril iktidarın, diğer iktidar 

alanlarından bağımsız olarak salt kendi özünü yansıtan, her kadın ve her 

erkek arasında tek biçimli ve tek yönlü olarak işleyen bir iktidar formu olarak 

tezahür ettiği fikri yerine, iktidar alanlarının birbirini dönüştürmesi, 

sınırlandırması ve beslemesi ile birbirini oluşturan iktidar formları ve 

deneyimleri olarak ortaya çıktığı düşünülmelidir. Bu bakımdan eril iktidar, 

kapitalist üretim ilişkileri ve siyasal hiyerarşik ilişkilerle bağlantılı olarak ve 

aynı zamanda farklı kültürel ve zamansal koşullarla ilişkili deneyimlerde vücut 

bulmaktadır. Fakat bu kavrayış, kadınların baskı altında tutulmasına yönelik 

toplumsal yapılara ilişkin genelleştirilebilir çıkarımlar yapılmasına engel 

oluşturmamaktadır. Bu kapsamda eril iktidar, belli bir merkezden yayılan bir 

sistem niteliğinden çok, normalleştirme yoluyla bedene işlenen toplumsal 

normlar eliyle toplumsal alana yayılan, böylece salt şiddet yoluyla kendini tek 

yönlü biçimde uygulayan değil fakat çok daha yaygın olarak bedenlerin 

oluşturulması ile bedenler üzerinden işleyen bir iktidar olarak ele alınmalıdır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TECAVÜZ KORKUSU 

1.GENEL OLARAK 

Her bir tecavüz tek başına alındığında herhangi bir şiddet eylemi 

olarak görülebilecekken, artık yaygın toplumsal, siyasal ve hukuksal 

dayanaklara sahip bir örüntü halini alan tecavüz, kadınların günlük 

yaşantısına sindirdiği korku ve tedirginlikle, kadınların eylemlerinden 

değerlendirme sistemlerine kadar içselleştirilen bir kontrol aracı durumuna 

gelmektedir. Zira toplumda cinsel şiddet yaygınlaştıkça, kadınların daha fazla 

korku duymaları, kişisel mağduriyetlerinden bağımsız olarak 

gerçekleşmektedir.166 Bu korku kendine özgü, kişisel bir duygu olmamakla, 

sosyal yaşam ve toplumun dokusuna etki etmesinin ötesinde; kadınların 

bireysel yaşamlarını en basit günlük aktivitelerde dahi tahrip etmektedir. Zira 

kadınların yaşamlarını şekillendirmekte, seçeneklerini, bağımsızlık ve 

deneyim alanlarını tanımlamaktadır. 

Korku, Susan Griffin’in deyişiyle “akşamları kadınları sokaklardan uzak 

tutar. Onları evde tutar. Tahrik edici oldukları düşünüleceği korkusuyla pasif 

ve gösterişsiz kılar”.167 Godenzi’nin yürüttüğü araştırmaya katılan bir kadın, 

bu durumu şu şekilde ifade etmektedir: “Güzel olanı yapıp, neşeli olursa, 

kendi erotizmini yaşatmak isterse, erkeklere saldırı hakkını vermiş sayılıyor. 

Böyle davranarak kendini ortaya koyup, sinyaller göndermiş oluyor. Bu 

                                                            
166 YODANIS, “Gender Inequality, Violence Against Women, and Fear”, s.671. 
167 GORDON, Margaret T., RIGER, Stephanie, The Female Fear, NewYork, University of Illinois Press, 
1991, s.1‐3. 
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durumda erkeklerin saldırısından korunmak, kendini hadım etmekten geçiyor. 

Sürekli baskıdan dolayı içimdeki güneşi yitirdiğim duygusunu taşıyorum. 

Hiçbir şeyden tat almıyorum”.168 Benzer bir başka örnek ifadeyi de Faust 

iletmektedir: “Sanırım her gün ilk olarak tecavüzü düşünüyorum ve ona göre 

ne giyeceğime karar veriyorum. Kendini güvenlikte hissetmediğim zaman 

sıradan giyinmeye çalışıyorum. Erkeklerin, yaşamımı böylesine 

yönetmelerinden nefret ediyorum.”169 

Gordon ve Riger’ın yürüttüğü araştırmaya katılan Julie isimli bir kadın, 

kendini güvende hissetmediği belli bir parktan “geçmek zorunda kalırsa ‘alanı 

araştırır’ ve sonra kaldırımda yüksek topuklarının ses çıkartmaması için 

genellikle çimin üstünden hızlıca geçer.”170 Aynı araştırmaya göre kadınlar, 

karanlıkta kendilerini belirgin biçimde daha az güvende hissetmektedirler.171 

Joyce isimli kadın, korkusunu şu ifadelerle açıklamaktadır: “…Onun 

yüzünden neredeyse hiçbir zaman akşamları evden dışarı çıkmıyorum. 

Dışarı çıkmanın değmeyeceği bir şey olacağından korkuyorum…”172 

Godenzi tarafından yürütülen araştırmaya katılan kadınların her 

beşinden dördü karanlıkta tenha sokaklarda beklemekten ya da arabaya el 

kaldırmaktan çekinmekte, %60’tan fazlası karanlıkta otobüs durakları ya da 

istasyonlarda durmamayı tercih etmekte, postacı, pazarlamacı ve benzeri 

erkeklerin eve girmelerine müsaade etmemekte, yarısı az sayıda kişinin 

                                                            
168 GODENZI, Cinsel Şiddet, s.73. 
169 FAUST, Kadınlar Seks ve Pornografi, s.155. 
170 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.12‐13. 
171 GORDON, RIGER, a.g.e., s.9. 
172 GORDON, RIGER, a.g.e., s.20‐21. 
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bulunduğu tren kompartımanlarına veya otobüslere binmekten kaçınmakta, 

her üçünden biri gündüz bile tenha bölgelerden geçmemeye çalışmaktadır.173 

Kanada’da gerçekleştirilen ulusal çaplı bir anket çalışmasının 

sonuçlarına göre, kadınların %60’ı akşamları tek başına yürümekten, %80’i 

akşam olduktan sonra toplu taşım araçlarını kullanmaktan, %83’ü araç park 

bölgesindeki arabalarına tek başlarına yürümekten korktuklarını 

belirtmişlerdir.174 

Tecavüz korkusu, tecavüzün yaygın olarak yaşandığı farklı ülkelerde 

farklı şekillerde tezahür etmektedir. Örneğin Etiyopya’da yaşayan mülteci 

kadınların, ateş yakmak amacıyla kullanılan odunları toplarken tecavüze 

uğramaktan korktukları için çocuklarına hazırladıkları öğünleri azalttıkları 

gözlenmiştir. Hindistan’ın Gujurat bölgesinde kadın sağlık görevlileri, 

tecavüze uğramaktan korktukları için köyler arasında tek başlarına seyahat 

etmekten çekindiklerini bildirmişlerdir.175 

Tecavüz, kadınlara ve topluma yönelik yüksek maliyetine dayanarak 

ciddi bir sosyal problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınlar, ondan 

korkarak büyürler ve çoğu onu önlemek için önlemler almayı öğrenirler. 

Alınan önlemler, tamamı için olmasa da birçoğu için, iş ve boş zaman 

etkinliklerin kaybı ve vatandaşların yarısının tam katılımı ve entegrasyonuna 

                                                            
173 GODENZI, Cinsel Şiddet, s.30. 
174 KOSS, HEISE, RUSSO, “The Global Health Burden of Rape”, s.233. 
175 KOSS, HEISE, RUSSO, a.g.e., s.233. 
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engel olması ile sonuçlanan içselleştirilmiş bir kendini sınırlama anlamına 

gelmektedir.176 

Smart ve Smart’a göre “sosyal kontrolün bir biçimini oluşturan 

tecavüzün kendisi değildir, fakat tecavüz olasılığının…kadınlarca 

içselleştirilmesidir. Tecavüz tehdidinin bu iması kadın davranışına belirli 

talimatların ifadeleriyle ve davranışın toplumsal cinsiyete uygun biçimlerini 

doğallaştıran sağduyu anlayışları yoluyla iletilmektedir.”177 Bu durum 

görüldüğü gibi kadının, kendine güven ve saygısını gittikçe kemiren bir oto-

kontrol düzeni yaratmakta ve tecavüz, tecavüze bizzat maruz kalanların 

ötesine geçen bir yönlendirme ve kısıtlamaya vücut vermektedir. 

Suçu işleyenin motivasyonu ne olursa olsun, kadınlara karşı işlenen 

suçlar, kadının uygun davranışına ilişkin sosyal normların güçlendirilmesine 

yönelik kümülatif bir etki göstermektedir. Tecavüz mağduru kadınlar, tecavüz 

mitleri aracılığıyla mağduriyetleri sebebiyle sosyal olarak suçlanmaktadırlar. 

Bu durum mağdur edilen kadınların, sosyal normları ihlal ettikleri kabulünden 

kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan tecavüz mağdurlarının suçlandığı tecavüz 

mitleri aynı zamanda diğer kadınlara, benzer davranışlarda bulunmamalarına 

yönelik önleyici bir uyarı niteliği de taşımaktadır.178 Bu süreç boyunca, 

kendilerini “davranışın toplumsal cinsiyete uygun biçimleri” ile sınırlamayan 

kadınlar, karşılığında şiddete dayanan yaptırıma maruz kalacaklarını tahmin 

                                                            
176 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.123. 
177 GREEN,  Eileen,  HEBRON,  Sandra, WOODWARD,  Diana,  “Women,  Leisure  and  Social  Control”, 
Women, Violence and  Social Control,  (Der.  Jalna Hanmer, Mary Maynard) Macmillan Press, 1987, 
s.80. 
178 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.122. 
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etmeyi öğrenmektedirler.179 Sözkonusu uyarılar aynı zamanda, kadınlık 

normlarına uygunluğun, tecavüze uğradıklarında kadınlar için daha fazla 

sempati ve destek sağlayacağı inancını yaratmaktadır.180 Bu bakımdan 

yaşanan her tecavüz, kadınlar bakımından toplumsal cinsiyet normlarına 

uygunsuzluğun potansiyel tehdidi olarak algılanmakta ve normların 

içselleştirilmesine yönelik etkide bulunmaktadır. 

 

2.TEMEL NİTELİKLERİ 

2.1.Kadınlarda Yaygın Olarak Yaşanması 

Sokak şiddeti ve mala karşı işlenen suçlar, etnik azınlık ve sınıf 

ayrımları kapsamında farklı etkilerde bulunmaktadır. Ya da lezbiyen kadınlar 

hakaret, fiziksel saldırı ve hatta tecavüz gibi homofobik şiddete hedef 

olmaktadırlar. Fakat kadınları genel olarak birleştiren, tecavüz korkusudur.181 

Korku, kadınlarda genel olarak yaygındır; çünkü kişisel özellikleri ne 

kadar farklılaşsa da, tecavüzün hedefinde esas olarak kadınlar vardır ve 

kadınlıklarına dayanarak tecavüze maruz kalmaktadırlar. Erkeklere yönelik 

tecavüz ise mağdura, kadınlara atfedilen “aşağı konumda olma” durumu 

yüklenerek ve “güçsüz” bir cins olarak kabul edilen kadın yerine konarak, 

böylece kadınlığın etrafında kurulduğu fallusun girmesi ile güçsüzleştirme ve 

aşağılamanın bağlantılandırılması dolayısıyla gerçekleşmektedir. 

                                                            
179 GREEN, HEBRON, WOODWARD, “Women, Leisure and Social Control”, s.80. 
180 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.122. 
181 KOSS, GOODMAN, BROWNE, FITZGERALD, KEITA, RUSSO, No Safe Haven…, s.157. 
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Tecavüz korkusu, kadınlarda benzer biçimde deneyimlenmektedir; 

çünkü tecavüz eden, erkek olmanın yanı sıra bir toplumsal cinsiyet olarak 

hegemonik erkekliğin tipik özelliklerini diğer erkeklerin çoğunluğuyla 

paylaşarak taşımakta ve bu erkekliğin tutumları toplumsal olarak sistematik 

biçimde yayılmaktadır. Bu bakımdan, korkunun sonuçlarını toplumsal cinsiyet 

normları belirlemekte, kadınlar bu erkekliğin öngörülen tutumları ve 

kendilerine biçilen kadınlık misyonu çerçevesinde davranışlarını 

sınırlamaktadırlar. Sonuç olarak, hem erkekler hem de kadınlar, hegemonik 

erkeklik ve cinselliğin bu kapsamda kurgulanması temelinde mağdur 

olmalarına rağmen, tecavüzün bir tehlike olarak yarattığı korku, kadınlara 

belli yaşam biçimleri ile davranış normlarını dayatırken, erkekler bakımından 

kendine özgü bir güç gösterisi olarak ve salt bu kapsamda işlev görmektedir. 

Genel suç korkusu bakımından kadınların tecavüz dışı suçlarda 

mağduriyet oranının, erkeklerinkine kıyasla düşük olmasına rağmen, kadınlar 

erkeklere göre belirgin biçimde daha yüksek miktarda korku duymaktadırlar. 

Gordon ve Riger tarafından yürütülen araştırmaya katılan kadınların %44’ü 

akşam vakitlerinde dışarı yalnız çıkmaktan çok veya oldukça korktuklarını 

beyan ederken, erkeklerin sadece %18’i bu cevabı vermişlerdir. 

Stinchcombe, Adams, Heimer, Scheppele, Smith ve Taylor en az korkan 

kadınların - ki bunlar en genç olanlara işaret etmektedir- miktarının, en çok 

korkan erkeklerinkinden fazla olduğuna işaret etmektedir.182 Bu durum, kadın 

yaşamı tecavüz tehdidi altında sürdürülürken, korkunun erkeklerce kadınlar 

                                                            
182 GORDON, Margaret T., RIGER, Stephanie, “The Fear of Rape: A Study in Social Control”, Journal 
of Social Issues, 37:4, 1981, s.77. 
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gibi yaygın biçimde paylaşılmayan, kadına özel, ortak bir yük olduğunu ifade 

etmektedir.183 

Araştırmacılar, kadınlar ve yaşı ileri kişiler bakımından ortaya çıkan 

korku ve mağduriyet oranlarına ilişkin uyumsuzluk hakkında genel olarak üç 

görüş etrafında toplanmışlardır: DuBow tarafından özetlendiği üzere ilk 

görüş; kadınların ve yaşlıların “fazlaca korktukları” düşüncesine 

dayanmaktadır. Buna göre, objektif suç koşulları korkuya açıklama 

getirmediğinden, bu tepkiler sosyal düzene güvensizlik veya genel olarak 

dünyaya ilişkin korkuya dayanan bir yönelimi yansıtmaktadır. 184 

Diğer görüş ise, kadın ve yaşlıların yüksek korku oranlarının, mağdur 

olmaları durumunda, kadınların tecavüze uğraması ve yaşlılar için basit bir 

yaralanmanın ciddi sonuçları olabilmesi sebebiyle, daha büyük kayıp 

yaşayacak olmaları bakımından orantılı olduğuna işaret etmektedir. Diğer 

yandan, bu grupların kendilerini savunma konusunda yetersiz oldukları ifade 

edilmektedir. Veriler değerlendirilirken, daha yüksek korkunun, etkili olmaları 

halinde, mağduriyeti önleyici tedbirler ile daha düşük mağduriyet koşulları 

yaratmasının mümkün olduğu da hesaba katılmalıdır. Bu bakımdan bu 

gruptaki korkunun önleyici tedbirlerle daha düşük mağduriyet oranlarına yol 

açtığını düşünmek mümkündür.185 

Üçüncü görüş ise cinsel saldırı gölgesi tezidir. Buna göre tecavüz ve 

yaşamlarının her alanına yayılan tecavüz korkusu, kadınların daha fazla 

                                                            
183 KOSS, GOODMAN, BROWNE, FITZGERALD, KEITA, RUSSO, No Safe Haven…, s.158. 
184 GORDON, RIGER, “The Fear of Rape…”, s.79. 
185 GORDON, RIGER, a.g.e., s.79. 



93 
 

genel korku seviyelerine sahip olmalarına neden olmaktadır. Ferraro ve Warr, 

kadınların tecavüzü hırsızlık, cinayet gibi diğer birçok suç türü ile 

birleştirdiklerini ileri sürmüşlerdir. Bu kapsamda kadınlar, kriminal suçlardan 

birisinden mağdur olduklarında tecavüze uğrama ihtimalinin de mevcut 

olduğunu düşünmektedirler. Ferraro bu tezini, yetişkinler örnekleminde 

gerçekleştirdiği araştırmasında suç mağduriyetlerinden korkuyu, cinsel 

suçlara ilişkin mağduriyet korkusu ile diğerlerini ayırarak sınamış ve tezini 

doğrulamıştır. Böylece cinsel suç mağduriyeti korkusu değişkenini endeksten 

çıkararak bağımsız değişken olarak kullandığında, mağduriyet korkusu 

bakımından cinsiyet etkisi tamamen kaybolmuştur.186 Bu bakımdan 

kadınların yüksek korkularının esas kaynağını tecavüz oluştururken; diğer 

mağduriyet korku seviyeleri, cinsel saldırı korkusuyla birleşmeleri dolayısıyla 

yükselmektedir. 

Tecavüz korkusu kadınların yaygın olarak deneyimlediği bir korku 

olmakla birlikte, cinsiyet dışında ırk ve sınıf bağlamlarındaki hiyerarşik iktidar 

ilişkileri ile kesişen durumlarda farklı ağırlıklarla ve farklı olanaklarla birlikte 

yaşanabilmektedir. Hem erkek ve hem de kadınlar bakımından, azınlık ulus 

mensupları ile düşük gelirli kişiler daha fazla suç korkusuna sahiptirler.187 

Örneğin May ve Dunaway, kadın erginlerin erkek yaşıtlarından daha çok 

korkarken; ırk değişkenine bağlı olarak siyah erkek gençlerin, beyaz kadın 

yaşıtlarından daha fazla korktuklarını tespit etmişlerdir. Korku ile ırk ve sınıf 

                                                            
186 Aktaran: MAY, David C.,  “The  Effect of  Fear of  Sexual Victimizationon on Adolescent  Fear of 
Crime”,  Sociological  Spectrum,  21:2,  2001,  s.142‐143;  May’in  araştırması  da  ergenlik  çağındaki 
gençler  bakımından  sözkonusu  tezi  doğrulamıştır:  s.167;  bu  savı  destekleyen  başka  bir  araştırma: 
YODANIS, “Gender Inequality, Violence Against Women, and Fear”, s.671. 
187 GORDON, RIGER, “The Fear of Rape…”, s.77. 
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değişkenleri arasındaki bu ilişki, sosyal kırılganlık tezi ile açıklanmaya 

çalışılmıştır. Bu teze göre ırk ve sınıfına bağlı olarak marjinalleştirilen gruplar, 

suç tehdidini daha ağır biçimde yaşamaktadırlar. Bu gruplar mağduriyetin 

ekonomik ve sosyal sonuçlarından orantısız olarak etkilenmektedirler. Zira 

kaynakları sınırlı olduğundan mağduriyet sonrası toparlanma sürecini finanse 

etmekte güçlük çekmektedirler. Aynı zamanda bu durum, bu kişilerin yüksek 

suç oranına sahip semtlerde yaşamaları ve bu sebeple görece yüksek 

mağduriyet riskine sahip olmaları ile ilişkilendirilmektedir. Güvenlik sağlama 

bakımından kısıtlı finansal kaynaklara sahip olmalarının yanı sıra adalet 

hizmetine ulaşma bakımından da daha kısıtlı olanaklara ve buna mukabil 

daha az güvene sahiptirler.188 Böylece ırk ve sınıf değişkenine ilişkin 

sözkonusu verilerin, devlet korumasının bu kesimleri yeterli ölçüde 

kapsamadığı ve böylece bu kesimlerin güvenlik duygularının tahrip olduğu 

şeklinde yorumlanması da mümkündür. 

 

2.2.Kadın Yaşamının Tahribi 

Şüphesiz ki cinsel saldırı tehlikesinin yarattığı korku, kadınların 

hayatının temel belirleyeni değildir. Bazıları için, günlük aktivitelerini bir bütün 

olarak kontrol edecek kadar derinde yaşanmaktadır. Çoğu kadın ise işini 

kaybetmek, boşanmak veya ciddi sağlık sorunları yaşamak gibi tecavüz dışı 

endişeleri öncelikli olarak yaşamaktadır. Gordon ve Riger’ın 

gerçekleştirdikleri araştırmaya katılan kadınların yaklaşık üçte ikisi kendilerini 

                                                            
188 Aktaran: MAY, “The Effect of Fear of Sexual Victimization…”, s.143, 145. 
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bu şekilde tanımlamaktadırlar.  Fakat, üzeri güncel meselelerle örtülü de olsa 

tecavüz korkusu zihinde her zaman mevcuttur. Çoğu kadın, tecavüz 

korkusunu kötü bir şeyin olacağına dair içini sürekli olarak kemiren bir 

kuruntu, istedikleri veya ihtiyaç duydukları bir şeyi başka bir zaman veya 

usulle yapmalarından alıkoyan bir endişe şeklinde yaşamaktadır. Kadınların 

tecavüz korkusu, her zaman tetikte ve alarmda olmayı gerektiren bir algı, 

özellikle akşamları arkadan birisi yakın yürüdüğünde endişe ile kadının 

kasılmasına sebep olan bir histir. Örtülü biçimde yaşanıyor olsa da tehlike 

anında bilince çıkmaktadır. Tehlike halinde an geçene ve korku ikincilleşene 

kadar kadını şiddetli biçimde ele geçirmektedir.189  

Gordon ve Riger’ın gerçekleştirdikleri araştırmaya katılan kadınların 

yaklaşık üçte biri, günde bir kereden fazla olanları da kapsamak üzere ayda 

bir kezden daha sık tecavüz hakkında endişe duyduklarını söylemişler ve bu 

zamanlarda dehşete düştüklerini ifade etmişlerdir. Diğer bir üçte birlik kısım 

ise bu endişe durumunu bazen yaşamakta, fakat su yüzüne çıkmasa da 

korkuyu “sürekli orada olan şeylerden biri” olarak betimlemektedirler. Üçte 

birlik son kısım ise, tecavüze uğramak konusunda hiç endişelenmediklerini 

söylemelerine rağmen, tecavüz ihtimaline karşı kimi zaman ayrıntılı olanlar 

da dahil olmak üzere önlemler almaktadırlar.190 Görüldüğü gibi tecavüz, 

kadınların tek endişeleri olmamakla birlikte, onlar için önemli bir sorundur ve 

kadınlar yaşamlarını tecavüz korkusunun gölgesinde sürdürmektedirler. 

                                                            
189 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.2,21. 
190 GORDON, RIGER, a.g.e., s.22. 
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Kadınların tecavüz korkusu, tecavüze ilişkin istatistiklere kıyasla 

orantısız gözükse de kendi tehlike algılamaları ile orantılı olmaktadır. Fowler 

ve Mangione ile Gordon ve Riger, araştırmalarında algılanan mağduriyet 

riskinin, korkunun güçlü bir belirleyicisi olduğuna ilişkin veriler elde 

etmişlerdir. Bu bakımdan korku düzeyleri, kişilerin mağduriyete ilişkin 

tahminleri ile tutarlılık içindedir.191 Şüphesiz ki, kadınların kişisel algılamaları 

nasıl hissettikleri ve davrandıkları bakımından esas belirleyicidir.  

Herhangi verili bir durumda kadınların kişisel tehlike algısı, rasyonel ve 

otomatik olarak tehlikenin zihinsel hesaplanmasına dayanmaktadır -ki sıklıkla 

bu tür bir hesaplamaya başvurma zorunluluğu kadınlara günlük yaşamlarının 

sürdürülmesi bakımından ciddi bir yük getirmektedir. Zira kadın durumu 

değerlendirmenin yanında, kendisiyle hesaplaşır vaziyette olmakta, kendisine 

karşı gerçekleşebilecek zarar verici fiili öngörme ile kendi itham etme kuralları 

arasındaki çatışmayı yaşamaktadır. Kadınların, erkeğin tecavüz niyetinin 

farkına varmaları ve emin olmaları durumunda etkili veya etkisiz de olsa 

harekete geçmeleri daha hızlı olmaktadır. Tecavüze başarılı şekilde direnen 

kadınlar, genellikle bir şeylerin yanlış gittiğine dair sinyal veren hislerine 

zamanında kulak verenlerdir.192 Bu gerilim altında kadının tecavüz 

gerçekleştiğinde, zamanında durumu öngörmediği için kendisini suçlaması ya 

da tersine maruz kalmadığında bir erkeği tecavüze teşebbüs ile haksız yere 

suçlamanın yükünü taşıması olasıdır. 

                                                            
191 GORDON, RIGER, “The Fear of Rape…”, s.80. 
192 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.19,136. 
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Bu çelişki, kadının toplumsal olarak korunması için ilave niteliklere 

sahip olmasının gerektiği koşullarda daha da sancılı olmaktadır. Kadın, bir 

yandan toplumsal olarak sahiplenilecek bir durumda olup olmadığını 

tartışacak ve toplumsal cinsiyet normlarına uygun nitelikleri taşımadığı 

koşullarda kendisini bizzat korumak mecburiyeti altında kalacaktır. Diğer 

yandan yaş, cinsiyet, ırk, eğitim ve gelir belirleyenlerine göre aşağı statüde 

yer alanların, ahlaki bir ithamda bulunmaya daha az eğilimli oldukları 

gözlenmektedir.193 Zira siyasal ve toplumsal olarak ezilme durumu, zaten 

ezilenlerin oluşlarına dayanarak toplumsal koruma mekanizmalarından 

dışlanmalarına işaret etmektedir. 

Böylece geliştirilen bu hassasiyet, bir yandan da kadınların tecavüze 

ilişkin tedirginliklerinin ve gördükleri zararların, hukuk kural ve 

uygulamalarında sahiplenilmemesinden kaynaklanmaktadır. Zira hukuk 

kuralları ve usulü, cinsel şiddeti kadının korunmasını esas alarak değil, eril 

bakış açısıyla suç olması gerekenin çerçevelediği bir anlayışla ele 

almaktadır.  

Kendini korunmasız ve zayıf hisseden kadın, erkeğin isteklerini ve 

tutumlarını öngörerek, erkeği ölçü alarak davranışlarını sistemli bir biçimde 

düzenlemekte ve sınırlamaktadır. Ölçü erkeğin içeriğini ise, toplumsal olarak 

dayatılan hegemonik erkeklik nitelikleri oluşturmaktadır. Eril iktidar, erkeğin 

esaslığı, kadının ikincilliği ve sonuçta kadının toplumsal korunmadan 

yoksunluğu ile davranışların içsel denetiminin esas kaynağını oluştururken, 

toplumsal cinsiyet normları da denetimin içeriğini oluşturmaktadır. Bu 
                                                            
193 GORDON, RIGER, a.g.e., s.55. 
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koşullarda denetimin kapsamı, yöneldiği amaca elverişsiz biçimde, kadının 

kendini eril iktidarın çizdiği sınırlara sabitlemesi ile sonuçlanmaktadır. 

Örneğin, tanıdık tecavüzlerinin daha fazla miktarda gerçekleşmesine rağmen 

kadınlar, tecavüze karşı erkek koruması sağlamak amacıyla yaygın olarak 

kendilerini bir şekilde tek tek erkeklere bağımlı kılmakta ve sonuç olarak 

erkeklerin üzerlerindeki iktidarlarını ve bu sayede kırılganlıklarını 

artırmaktadırlar. Zira bağımlılık, iktidarın bir unsuru olmakla, bağımlılığın 

olduğu yerde güç uygulama imkânı da artmaktadır. Bir başka yaygın örneği 

de, ev içi tecavüz oranlarının yüksekliğine rağmen kadınların, kendilerini ev 

içi alana kapatmaları oluşturmaktadır. Böylece, kadının uygun yerine ilişkin 

normlar, korku ve şiddetin güncelliği ile güçlendirilmektedir. 

Feminist varoluşçu kuramda ötekiliğin içselleştirilmesi, kişinin kendini 

egemen grubun tanımları ve bakışının esas alındığı bir nesneye 

sabitlemesine işaret etmektedir. Meredith Tax bu durumda kadınların 

korunmak amacında, iktidar olanın algılama ve anlayışına hakim olmak 

zorunda olduklarını belirtmektedir. Kadınlar bu durumda “memnun edilmeleri 

gerekenleri memnun edebilmek için toplumsal davranışın nice ayrıntılarına 

ayarlanmış” olmalıdırlar.194 Bu bakımdan tecavüz, kadınların kendilerini 

toplumsal cinsiyet normları çerçevesinde görmelerine yönelik etki 

göstemektedir.  

Sonuç, kadınların yaşam ve davranış biçimlerinin tanımlanması ile 

kadınların bu alana hapsidir. ABD Ulusal Suç Araştırması’nın bir analizine 

göre tecavüz, yaşam biçimleriyle yakından ilintilidir. Zira belli yaşam biçimleri 
                                                            
194 Aktaran: DONOVAN, Feminist teori, s.256‐257. 
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belli zamanlarda belli yerlerde olmayı gerektirmekte ve bu koşullar yaygın 

tecavüz oranlarına sebebiyet verebilmektedir.195 Kadınlar, bu ilişkiyi 

öğrenmekte ve belli yaşam biçimi tercihinin tecavüzle ilintili birtakım sonuçları 

olacağı öngörüsüyle, yaşamlarını kendileri yeniden ama kendilerinin 

koymadığı sınır ve kurallara göre biçimlendirmektedirler. Bu süreçte kadınlar 

üzerindeki iktidar uygulamaları, toplumsal cinsiyet normları çerçevesinde 

olumsuz hukuki kısıtlamalardan çok, olumlu normalleştirme denetimleri 

şeklinde kadının içsel kontrolünün sağlanması yoluyla işlemektedir. Aynı 

zamanda toplumsal cinsiyet normları, tecavüz ile insan pratiği, tecavüze 

ilişkin toplumsal kurumların işleyişleri ile toplumsal pratikler ve gündelik 

toplumsal ritüellerle yeniden idealleştirilerek ve yeniden tesis edilerek norm 

olarak varlıklarını sürdürebilmektedirler.196 

 

2.3. Diğer Mağduriyet Korkularından Farklı Niteliği 

Kadınların çoğunlukla tecavüzden daha fazla korktukları tek suç 

cinayettir.197 Otuz beş yaş altı kadınlar arasında ise genel olarak tecavüzden; 

cinayet, saldırı veya hırsızlıktan daha fazla korkulduğu saptanmıştır.198 

Tecavüz mağdurlarının çoğu saldırı sırasında hayatlarından endişe 

ettiklerini bildirmektedirler. Çoğu kadın için tecavüz sırasında ölüm, ciddi bir 

risktir.199 Bu durumda tecavüz, kimi zaman cana ya da bedensel zarara ilişkin 

                                                            
195 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.56. 
196 BUTLER, “Toplumsal Cinsiyet Düzenlemeleri”, s.82. 
197 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.2. 
198 KOSS, GOODMAN, BROWNE, FITZGERALD, KEITA, RUSSO, No Safe Haven…, s.158 
199 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.2. 
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güvence karşılığında tecavüzün gerçekleştirildiği bir pazarlığa 

dayanmaktadır.200 Gordon ve Riger tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 

göre kadınlar, tecavüz kurbanlarının en az yüzde 25’inin saldırı sırasında 

öldüklerine ve yaklaşık aynı miktarda kadının ağır biçimde yaralandıklarına 

inanmaktadırlar. Fakat gerçekte, ABD’de bu tip olaylar sırasıyla yüzde 3 ve 8 

oranında gerçekleşmektedir.201 

Cinayet ile tecavüzden kaynaklanan korkular farklı nitelik taşımaktadır. 

Zira cinayet korkusu, önlem amaçlı birtakım tedbirlerin alınmasına neden 

olabilir. Fakat tecavüz korkusundan kaynaklanan önlemler, kadınların 

özellikle günlük yaşamlarını ciddi biçimde etkilemektedir. Bu önlemler, 

giyimlerinden duruşlarına, yürüyüş tarzlarından sokağa çıkış saatlerine kadar 

kadın yaşamının birçok alanını yıpratmaktadır. Bu koşullarda kadının kendi 

bağımsız oluşu olanaksız hale gelmektedir. Diğer yandan cinayet, ölümle 

anlık bir sonuç doğururken; tecavüz, kadının psikolojik varlığında yarattığı 

ciddi tahribat ile kimi zaman yaşam boyu süren bir ızdıraba sebep olmaktadır. 

Tecavüz korkusu, hırsızlık ya da gasp gibi mala yönelik suçlardan 

duyulan korkudan da farklı nitelik taşımaktadır. Zira kadın, cinsel yönden 

saldırıya uğramanın tedirginliğini yaşamaktadır. Gordon ve Riger’ın 

araştırmasına katılan kadınlara göre, öldürülme veya yaşamaları durumunda 

aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olmaları, tecavüzün en kötü 

yanlarındandır. Ayrıca, geçmiş yanlışlarından dolayı cezalandırıldıklarına dair 

suçluluk duygusu ve yaşamları üzerindeki kontrollerinin kaybı da tecavüz 

                                                            
200 BROWNMILLER, Cinsel Zorbalık, s.468. 
201 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.9. 
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tehdidini ağırlaştırmaktadır. Kadınlar, tecavüz ve diğer yaralanmalardan 

kaynaklanacak fiziksel acı, cinsel ilişkilerinde kesilme, iş, okul ve diğer günlük 

faaliyetlerde kesilme, aile ve arkadaşlar üzerindeki etkileri nedeniyle de 

tecavüzden korkmaktadırlar. Oransal olarak tecavüzün en kötü yönleri 

duygusal zarar (%53), cinsel şiddet (%21), ölüm ihtimali (%12) ve utanç (%9) 

olarak ifade edilmiştir.202 

 

2.4.Yaşanan Muhitle İlişkisi  

Gordon ve Riger’ın araştırmasına göre, kişinin yaşadığı muhit kişinin 

güvenlik algılamasıyla doğrudan bağlantılıdır. Kadınların yaşadıkları semtteki 

rahatlıkları ve bölgeyi sahiplenmeleri, korku seviyeleriyle doğrudan ilişkilidir. 

Semt sakinlerini yabancılardan kolaylıkla ayıran, mahalledeki çocukları 

isimleriyle tanıyan ve muhiti sadece yaşamak için bir yer olarak 

nitelendirmekten öte kendini bölgenin bir parçası olarak gören kadınlar, daha 

az korkma eğilimindedirler.203 Zira saldırıya uğranıldığında, diğerlerinden 

yardım alınacağına yönelik inanç, korkuyu azaltan bir özellik göstermektedir. 

Görgü tanıklarının müdahalesine ilişkin çalışmalar, kişilerin tanıdık 

yerleşimlerde ve az da olsa tanıdık olanlara yardım etmeye daha eğilimli 

olduklarını göstermiştir. Görüldüğü gibi, modernleşmenin birer sonucu olarak 

yabancılaşma ve yalnızlık duygusunun, tecavüz korkusu üzerinde belirgin bir 

etkisi vardır.  

                                                            
202 GORDON, RIGER, a.g.e.,  s.2,8,20. 
203 GORDON, RIGER, a.g.e., s.9,55. 
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Kadınlar, genel olarak muhitlerindeki belli sokak ve bölgeleri tehlikeli 

olarak nitelemektedirler. Nitelendirmelerin temel dayanaklarını etrafta 

gezinen gençler (%30,5), karanlık (%27,4), tenha bir bölge olması (%23,5) ve 

suçtan sorumlu olabileceği düşünülen belli kişi gruplarına yakın bir mekân 

olması (22,6) oluşturmaktadır.204 

Hindelang ve diğerleri sıklıkla suç işlenen, belli zamanlarda tehlikeli 

sayılan yerlerde bulunmanın, mağduriyet oranları ile yakından ilgili olduğunu 

ileri sürerken, Gordon ve Riger bunun ancak kişisel değil, fakat mala ilişkin 

suçlar bakımından geçerli olabileceğini, sahip oldukları bazı verilere 

dayanarak savunmaktadırlar. Kadınların genellikle evlerinde ve tanıdıkları 

erkekler tarafından saldırıya uğradıkları gerçeği, kadınların sokak suçlarına 

maruz kalmasının sınırlandırılmasının, kadınları diğer şiddet biçimlerinde 

koruyamayacağına işaret etmektedir.205 Öte yandan, mağduriyetin 

önlemesine yönelik çabanın, özellikle özgürlükler alanında ciddi bir 

maliyetinin olacağı da unutulmamalıdır. 

 

2.5.Tecavüz Teşebbüsleri ve Cinsel Tacizin Etkisi  

Cinsel taciz, genel olarak “fiziksel olsun, sözlü ya da başka ifade 

biçimleriyle olsun, insanlara kendi istekleri dışında, özellikle de işyerinde teklif 

edilen ya da dayatılan ve onur kırıcı olan, cinsel nitelikli her tür davranışı” 

içermektedir. 1987’de, Michael Rubenstein tarafından geliştirilen ve Avrupa 

Komisyonu’nun yayınlamış olduğu raporda, cinsel taciz “failin, maruz kalan 
                                                            
204 GORDON, RIGER, a.g.e.,  s.14. 
205 GORDON, RIGER, “The Fear of Rape…”, s.88. 
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için saldırı anlamına geleceğini bildiği ya da bilmesi gerektiği sözlü ya da 

fiziksel cinsel nitelikli davranış” olarak tanımlanmaktadır.206  

Kelly tarafından yürütülen araştırmaya katılan kadınlarca, cinsel 

ilişkiye zorlanma ile cinsel taciz, en yaygın cinsel şiddet biçimi olarak 

gösterilmiştir.207 Buna rağmen, bu türler en az önemsenen şiddet biçimlerine 

vücut verirken, kadınların gündelik yaşamının sınırlandırılmasında önemli rol 

oynamaktadırlar. Aynı araştırmaya katılan bir kadın bu durumu şu şekilde 

açıklamaktadır: “bu çok olan bir şey- sokakta her zaman yaşarsın, neredeyse 

kapının dışına çıkmanın ne anlama geldiğini gösteren bir arkaplandır.”208 

Radford’un araştırmasına katılan tacize uğramış bir kadın bu 

bağlamdaki deneyimini şu şekilde anlatmaktadır: “…erkekler istismarlarının 

kadınları nasıl terörize ettiğini bilmeliler. Zararsız olduklarını düşünebilirler, 

ama biz hiçbir zaman bilemeyiz…Ben bunu polise bildirmedim. Hiçbir şeyin 

olmadığını söyleyeceklerdi. Böyle şeylerle ilgili değiller.”209 

Tehdit ve taciz sürerken, maruz kalan kadın hiçbir zaman durumun ne 

ile sona ereceğini bilmemekte ve sonuca ilişkin kontrolü de bulunmamaktadır. 

Taciz, tecavüz ile sonuçlanmamış ve fiziki bir zarar doğmamış olsa bile fiilin 

sıklıkla cezasız kalması, kadının yaşamış olduğu ağır psikolojik tehditin 

ciddiye alınmadığına işaret etmektedir.210  

                                                            
206 Aktaran: ALEMANY, Carme, “Cinsel Taciz”, Eleştirel Feminizm Sözlüğü, (Çev. Gülnur Acar Savran), 
İstanbul, Kanat Kitap, 2007, s.58‐59. 
207 KELLY, “The Continuum of Sexual Violence”, s.53. 
208 KELLY, a.g.e.,  s.53. 
209 RADFORD,  Jill, “Policing Male Violence‐ Policing Women ”, Women, Violence and Social Control, 
(Der. Jalna Hanmer, Mary Maynard), Macmillan Press, 1987,s.35‐36. 
210 RADFORD, a.g.e., s.36. 
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Yaygın cinsel tacizler, tacizi gerçekleştirenler tarafından “biraz 

eğlence” ya da “sadece bir şaka” olarak, kabul edilebilir fiiller şeklinde 

tanınırken, hukuken de cezalandırılması istisnai olmaktadır.211 Tecavüzün 

bazı koşullarla ciddi bir suç olarak öngörülmesine rağmen, tecavüz 

korkusunun yayılımında ve artmasında ciddi bir rolü bulunan ve kadınların 

sıklıkla maruz kaldıkları takip edilme, teşhircilik212 veya laf atma gibi yaygın 

ve rutin haline gelmiş taciz ve saldırılara ilişkin isnatlar “gerçekte hiçbir sonuç 

ortaya çıkmadığı” düşüncesiyle ciddiye alınmamakta ve nadiren 

cezalandırılmaktadır. Bu durum, kadınların gözünde bu fiillerin polise 

bildirilmelerini de gereksizleştirmektedir.213   

Tecavüz teşebbüsleri de özellikle kanıtlanmalarındaki güçlük sebebiyle 

çoğunlukla polise bildirilmemekte, bildirildiğinde de gereği gibi ciddiyetle 

üzerinde durulmamaktadır. Fakat tecavüz girişimleri, tecavüz korkusu 

bakımından tahrip edici ve uzun süreli sonuçlar doğurmaktadır. Girişime 

maruz kalanlar, tecavüze uğrama ihtimallerini eskisine göre daha fazla 

gördüklerinden eskisine oranla daha yoğun korku yaşamaktadırlar.214 Aynı 

zamanda bu saldırılar, korkuyu olaydan haberdar olanlara da yaymaktadır. 

Bunlar, mağdurlar ve haberdar olanlarda tecavüzden kaçışın olmadığına dair 

ve özellikle tanıdık ve aile içi tecavüzlerde “kimseye güvenilemeyeceği”ne 

dair bir inanç yaratmaktadır.215 

                                                            
211 KELLY, “The Continuum of Sexual Violence”, s.49. 
212 Teşhircilik  hakkında  geniş  tartışma  için  MCNEILL,  Sandra,  “Flashing:  Its  Effect  on  Women”, 
Women, Violence and Social Control,  (Der.  Jalna Hanmer, Mary Maynard), Macmillan Press, 1987, 
s.93‐108 
213 RADFORD, “Policing Male Violence…”,s.35. 
214 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.30‐31. 
215 GORDON, RIGER, a.g.e., s.32. 
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 Feministler, cinsel tacizi ve çeşitli cinsel saldırıları genel olarak, 

kadınlarla erkekler arasında süregelen güç ilişkilerinin bir yansıması olarak 

görmektedirler.216 Zira çeşitli cinsel saldırı biçimleri, hiyerarşik cinsiyet 

ilişkilerinden kaynaklanmakla ve bu ilişkilere gönderme yapmakla, birbirlerini 

ve kaynaklarını sıradanlaştırmakta ve onaylamaktadırlar. Bu bakımdan cinsel 

saldırı pratikleri, birbirleri ve zeminlerindeki iktidar ilişkileri ile bağlantılıdırlar. 

Sözlü baskı ve şiddet tehdidinden fiziksel güç kullanımına kadar, bir 

dizi cinsel şiddet biçiminin bir bütün olarak tanınması gerekliliğini Stanko şu 

şekilde açıklamaktadır:  “kadınların erkek şiddeti deneyimleri, erkek 

davranışının tipik veya sapkın olarak nitelendirildiği bir anlayışın süzgecinden 

geçirilmektedir. Genel olarak erkek davranışının sapkın (böylece zararlı) ve 

tipik (böylece zararsız) türleri arasına kolaylıkla sınır çizebiliriz. Hatta sapkın 

davranışı potansiyel olarak suç fiili olarak nitelendirebiliriz…tipik erkek 

davranışı ile kendini tecavüz edilmiş veya gözdağı verilmiş hisseden kadınlar 

tipik erkek davranışının nasıl ve neden sapkın erkek davranışı gibi 

hissettirdiğini belirtme yolu bulamayacaklardır.”217 Bu bakımdan, cinsel 

şiddetin çeşitli biçimlerinin, kaynağına odaklanılmak suretiyle bağlamsal 

bütünlük içerisinde ele alınması, kadınların tipik ve sapkın davranış 

arasındaki bağlantıyı belirlemelerini ve kendi deneyimlerini konumlandırma 

ve adlandırmalarını olanaklı kılmaktadır. 

 Tax, sokakta gerçekleşen çeşitli tacizlerin kadınları şeyleştirdiğine ve 

bu duruma toplumun verilmesini öngördüğü karşılığın, kadınları şizofrenik bir 

                                                            
216 ALEMANY, “Cinsel Taciz”, s.59. 
217 KELLY, “The Continuum of Sexual Violence”, s.51. 
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yanıta zorladığına işaret etmektedir. Kadın “ya acıya karşı duyarlı ve 

savunmasız kalır ya da şöyle diyerek acıyı keser: ‘Hakkında konuştukları 

yalnızca bedenim. Bu beni etkilemez. Hakkımda hiçbir şey bilmiyorlar.’ Süreç 

ne olursa olsun, çözüm akılla bedenin birbirinden ayrılmasıdır… Kişi 

bedenden nefret edebilir ve aklı gerçek ‘benlik’ sayabilir. Kişi… başkalarının 

arzularını tatmin edecek bir araç haline gelerek… bedeni yüceltebilir; bu 

durumda, beden bir şeye, akıl da onu yönlendiren bir kuklacıya dönüşür.” 

Böylece R. D. Laing’e göre sonuç, şizofrenik bir tepki olarak kadının kendini 

nesne olarak meşrulaştırmaya çalışmasıdır.218 

Kişinin bir şekilde kendini görünmez kılması, tehlikenin bertaraf 

edilmesinde temel strateji olarak ortaya çıkmaktadır: “Sonuç, kişilikte oluşan 

derin bir çatlaktır: bir yanda erkek dünyası tarafından görülen nesne-ben; öte 

yandan geri çekilmiş, görünmez ben- zaman zaman kendine bile görünmez. 

Ötekiliğin içselleştirilmesiyle yaratılan psişik yabancılaşma böylesi bir 

şeydir.”219 Bu kapsamda tecavüz ile aynı biçimde cinsel taciz, kadına 

kendisinin erkeklerin hizmetinde cinsel bir nesne olarak algılandığını ifade 

ederek, varlığına dair bir bakış aşılamakta ve kendisini saldırganın gördüğü 

gibi görmeye yönlendirmektedir.  

Bir iktidar teknolojisi olarak gözetlemenin, cezalandırmaya tercih 

edilmesi sürecini ortaya koyan Foucault’ya göre “…Gözetleyen bir bakış ve 

bakışın ağırlığını üzerinde hisseden herkes, bakışı öyle içselleştirir ki, 

sonunda kendini gözleme noktasına varır; böylece herkes kendi üzerinde ve 

                                                            
218 Aktaran: DONOVAN, Feminist teori, s.258.  
219 DONOVAN, a.g.e., s.258. 
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kendine karşı bu gözetlemeyi işletecektir. Mükemmel formül: Sürekli bir 

iktidar ve sonuçta gülünç bir maliyet!”.220 Böylece cinsel taciz, kadının 

kendisini toplumsal olarak konumlandırıldığı yerden algılamasına neden 

olmakla, toplumsal normların kadın bedeni üzerinden yaygın olarak 

yürütülmesini olanaklı kılmaktadır. Bu bakımdan cinsel tacizler, tecavüze 

göre daha yaygın olmasıyla, toplumsal alana yayılmış bir terbiye etme aracı 

olarak işlev görmektedir. 

Böylece bu yaygın saldırılar, erkek cinselliğinin üstünlüğü ve hak 

olduğu iması ile tecavüz tehdidinde bulunmaktadır. Bu bakımdan her 

ortamda gerçekleşebilen çok çeşitli yaygın cinsel saldırılar, tecavüz fikrini ima 

ederek sürekli güncelleştirmekte ve korkuyu artırmaktadırlar.  

 

2.6.Tecavüzün Toplumsal Bağlamından Soyutlanmasının Etkisi 

Kadınların neredeyse tümünü farklı derecelerde de olsa etkileyen 

tecavüz ve yaydığı korku, bir cinsiyete yaygın olmasına rağmen, kişisel bir 

sorun olarak kabul edilegelmektedir.221 Bu konumlandırma, kurbanların ve 

faillerin farklı biçimde davranmayı öğrenmeleri durumunda, tecavüzün kişisel 

düzlemde değil, fakat genel olarak önlenebileceği inancına neden olmaktadır. 

Tecavüz, nadiren kolektif bir sorun olarak ele alınmaktadır. Mevcut 

hukuksal mekanizmalar, tıbbi kurumlar, medya, okullar, dini kurumlar ve 

toplumdaki diğer önemli kurumların tecavüze ilişkin uygulamalarında, hem 

                                                            
220 FOUCAULT, İktidarın Gözü, s.95. 
221 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.2. 
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erkek ve hem de kadınlara öğretilen toplumsal dersler ile bu kurumlar 

çapında tecavüz mitlerine süregelen destek de genel itibariyle bu bakış 

açısını yansıtmaktadır. 

Tecavüzün sebepsiz ve rastgele gerçekleştiğine, yani herhangi bir 

ortak arka plan anlayış ve algılamaya dayanmadığına dair inanç, korkuyu 

artıran bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.222 Herhangi bir neden sonuç 

çerçevesine yerleştirilmediğinde tecavüz, her an her yerde gerçekleşebilecek 

ve ne yapılırsa yapılsın kaçınılamayacak, psikolojik sorunları olan normal dışı 

bir erkeğe denk gelmenin rastlantısallığına bağlı bir suç haline getirilmektedir. 

Bu bakımdan tecavüz, genelinde önlenemeyecek ve tecavüzcünün 

kötülüğünün simgesinden ibaret olan bir anlam kazanmaktadır. 

 

3.TECAVÜZ KORKUSU ALTINDA GÜNLÜK YAŞAMI DÜZENLEME 

SÜRECİNDE YAYGIN YÖNTEMLER 

Kişilerin ortamlarıyla ilişki kurduklarında kullandıkları stratejileri Cobb, 

kişinin “ortama uygun hale getirmek için kendisini değiştirmesi” olarak 

adaptasyon ve “kendi hizmetinde olarak ortamı manipülasyonu”nu ifade eden 

başa çıkma olarak ayırmaktadır. Bu ayrım, DuBow’un suç tehdidine karşılık 

geliştirilen önleme ve kendini koruma tedbirleri ile kabaca örtüşmektedir. 

“Önleme, suç mağduriyeti riskinin yüksek olduğuna inanılan durumlarla araya 

konan mesafenin artırılması veya kişinin kendisini bu durumlardan ayırması 

ile suça maruz kalma olasılığının azaltılmasına yönelik davranışları ifade 

                                                            
222 GORDON, RIGER, a.g.e., s.120. 
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etmektedir”. Kendini koruma davranışı ise, tehlikenin varlığı halinde 

mağduriyet riskini minimalize etmeye yöneliktir. Böylece, önleme kişinin 

günlük yaşamına ilişkin değişiklikleri gerektirirken, kendini koruma taktikleri 

riskin gerçekleşmesi durumunda yönetimini olanaklı kılmaktadır.223 

Araştırmacılar, kadınların, tecavüz korkusunu yaratan ve biçimlendiren 

çevresel baskılara karşı verdikleri tepkileri; mevcut durumlarını endişeden 

uzaklaştırmak amacıyla kendilerini değiştirmelerini ifade etmek üzere adapte 

olma ve durumu değiştirmeye yönelik olan başa çıkma şeklinde ayrıma tabi 

tutmaktadırlar. Karanlıkta sokağa çıkmamak veya şehrin belli yerlerinden 

uzak durmak gibi önleme davranışları, kişinin tehlikeli duruma maruz 

kalmasını sınırlandırmaktadır. İzolasyon, önleme taktiklerini temsil 

etmektedir. Savunma taktiklerinin öğrenimi veya tamirciye kimlik sorma gibi 

kendini koruma davranışları, güncel tehlike durumunda mağduriyet olasılığını 

minimalize etme amacına yöneliktirler.224  

 

3.1.İzolasyon Yöntemi 

Gordon ve Riger tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, 

kadınların zarara karşı kendilerini korumak üzere kullandıkları temel yöntemi 

bir tür adaptasyon olan kendini izole etme yöntemi oluşturmaktadır. Bu 

strateji riskin önlenmesi için oluşturulan bir dizi taktikten oluşmaktadır. 

Mağduriyeti önlemek üzere “evde kalma”, “sokağa tek başına çıkmaktan 

                                                            
223 Aktaran: GORDON, RIGER, “The Fear of Rape…”, s.82‐83. 
224 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.112‐113. 
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kaçınma” veya “şehrin bazı kısımlarından uzak durma” gibi davranışlar bu 

yöntemin örneklerini oluşturmaktadır.225 

Aynı araştırmaya katılan kadınların yaklaşık yarısı bu sınırlayıcı izole 

taktiklerine “her zaman veya çoğu zaman” veya “sıklıkla” güvendiklerini 

belirtmişlerdir. Diğerleri ise “nadiren” veya “hiçbir zaman” yanıtını 

vermişlerdir. Kadınların tersine, aynı muhitte yaşayan erkeklerin yüzde 

doksanının riski, izolasyon ile önlemeyle hiçbir zaman ilgilenmedikleri ortaya 

çıkmıştır.226 

Yoksul, yaşı ileri, azınlık kimliklere mensup ve daha az eğitimli 

kadınların, bu sınırlayıcı taktikleri diğerlerine göre daha fazla kullandıkları 

görülmektedir. Bu sonuçta, bölgesel etkilerin belirleyiciliği de göz ardı 

edilmemelidir. Zira etnik azınlıklar ile yoksul halkın, suç oranı yüksek 

bölgelerde yaşamasına ilişkin yerleşimsel ayrımın, izolasyon taktiklerin 

kullanımını harekete geçirmesi mümkündür.227 

Hindelang ve diğerleri suç korkusuna bağlı davranış değişikliklerinin, 

incelikli niteliğine dikkat çekmektedir. Buna göre; korku, gidilecek yere 

yürümek yerine araba kullanarak ulaşmanın tercih edilmesi gibi, kişilerin 

yaptıklarını değil fakat nasıl yaptıklarına ilişkin değişikliklerle 

sonuçlanmaktadır. Fakat kadınlara ilişkin araştırmalar, bu incelikli değişimin 

kadınlar bakımından zaman, çaba ve özgürlük kısıtlamaları ile ciddi 

maliyetlere yol açtığını göstermektedir. Gordon ve Riger tarafından yürütülen 
                                                            
225  GORDON, RIGER, a.g.e., s.113‐114. 
226  GORDON,  RIGER,  a.g.e.,.114;  GORDON,  RIGER,  “The  Fear  of  Rape…”,  s.83.  Fakat  söz  konusu 
kaynakta,  bu  bilginin  örneksel  veri  olmaları  sebebiyle  istatistik  olarak  güvenilir  olmayabileceğine 
dikkat çekilmiştir. 
227  GORDON, RIGER, “The Fear of Rape…”, s.83. 
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araştırmaya katılan kadınların %32’sine karşılık, erkeklerin %78’i alışveriş 

gibi gerekli faaliyetlerden güvenliklerine ilişkin korku sebebiyle hangi sıklıkta 

imtina ettikleri sorusuna hiçbir zaman yanıtını vermişlerdir. Kadınların %34’ü 

çoğu zaman ve sık sık cevabını vermişlerdir. İhtiyaçlara ilişkin faaliyetleri 

kapsamayan fakat yapmak istediklerini içeren davranışlardan, güvenlik 

kaygısı ile hangi sıklıkta kaçındıklarına ilişkin soruya ise kadınların %36’sı 

sıklıkla bu kaygının onları caydırdığı yanıtını vermişlerdir.228 

Araştırmalarında, kadınlara evde yalnız kalma, toplu taşım araçlarını 

kullanma, kamusal parklarda yürümek gibi gündelik fakat potansiyel olarak 

tehlikeli eylemleri karanlıkta hangi sıklıkla gerçekleştirdiklerini soran Gordon 

ve Riger, sıklığın, kadınların bu aktivitelerde bulunurken zararın gerçekleşme 

olasılığına ilişkin endişe düzeyleriyle ilintili olduğunu görmüşlerdir. Kadınlar, 

en çok endişe ettikleri hareketlerde en az düzeyde bulunmaktadırlar. 

Kadınların en çok imtina ettikleri hareketler, gece dışarı eğlenmeye gitmek 

gibi en çok tercihe bağlı olanlardır. Bu durum korkunun, kadınların yaşam 

kalitesi üzerindeki olumsuz etkisini gözler önüne sermektedir. Zira korku, 

zaman ve mekân bakımından kadınların hareketini kısıtlayarak, tercihlerinin 

alanını daraltmaktadır. Bu durum, mağduriyet tehdidinin, kadınların 

özgürlüğünü ağır biçimde sınırladığına ilişkin argümanları 

desteklemektedir.229 

 Diğer yandan izolasyon, kadınların çalışma yaşamları ve sosyal 

olanakları gereği gibi kullanmaları önünde bir engel olarak var olmaktadır. 

                                                            
228 GORDON, RIGER, a.g.e., s.87. 
229 GORDON, RIGER, a.g.e., s.85,87. 
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Sonuç olarak, önleyici stratejilerin belirgin etkisi mali alana ilişkin olmamakla 

kişisel özgürlük alanında ortaya çıkmaktadır. Bu durum, kadınların kamusal 

yaşamda aktif bireyler olarak varlık göstermelerine yönelik olanaklarını tahrip 

etmektedir.230 

İzolasyon yöntemi, tam da kadının yeri olarak kabul edilen mekânlara 

kapatılması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, kadının korku sebebiyle 

yaşamını farklı bir ilkeye göre düzenlemesine işaret etmekte, böylece 

tecavüz korkusunun bir biçimlendirme ve sınırlandırma tekniği olarak ortaya 

çıkmasına sebep olmaktadır. Kadın, izolasyon ile çeşitli davranış ve yaşam 

kalıplarını içselleştirip, davranış ve tutumlarının çerçevesi haline getirmekte;  

yaşamının toplumsal cinsiyetine uygun kontrolünü böylece içsel olarak 

yürütmektedir. Kadının tektip biçimlendirilmesi ve bu yolla belli bir konuma 

kapatılması, kadının kendi eliyle yürütülen ama toplumda egemen olan 

algılamaların şekil verdiği bir süreç şeklinde işlemektedir. Böylece izolasyon 

yönteminin kapsamını belirleyen toplumsal cinsiyet normları, kendini koruma 

yerine izolasyon eğiliminin de güçlü bir belirleyenini oluşturmaktadır. 

 

3.2.Sokak Kurnazlıkları 

İkinci temel strateji olarak sokak kurnazlıkları, bir başa çıkma tekniğini 

oluşturmaktadır. Bu taktik, kadınlar sokağa çıktıklarında veya potansiyel 

olarak tehlikeli bir durumda olduklarına inandıklarında, riski azaltmaya yönelik 

                                                            
230 GORDON, RIGER, a.g.e.,  s.87,89. 
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olarak uygulanmaktadır.231 Bunlar, sokakta kimlerin olduğunun farkında 

olmak, diğer kadınlara yakın yürümek, erkeklerden kaçınmak, iyi aydınlatılan 

bölgelerde bulunmaya özen göstermek, gerekli olması durumunda uzun yolu 

kullanarak belli bir yerin etrafından dolaşmak, birisi tarafından takip edilip 

edilmediğini kontrol etmek, koşmaya veya kendini savunmaya uygun 

ayakkabılar giymek, otobüste yanında kimin oturduğuna bakarak oturak 

seçmek gibi davranışları içermektedir. Gordon ve Riger’ın yürüttüğü 

araştırmaya katılan kadınların dörtte üçü bu taktikleri kullanmaktadırlar. 

İzolasyon taktiği ile benzer biçimde, aynı muhitteki erkeklerin yüzde yetmişi 

bu tekniklerle ilgilenmemektedirler.232  

Yoksul ve azınlık mensubu kadınların bu taktikleri ağırlıkla 

kullanmalarına rağmen, yaşı ileri kadınlar evde kalmayı tercih 

etmektedirler.233  

 

3.3.Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi 

Kadınların tercih ettiği önlemi, genellikle polis kaynaklı suç oranları 

değil, fakat gece yaşadıkları semtlerde kendilerini ne kadar güvende 

hissettikleri gibi kendi tehlike algılamaları oluşturmaktadır. Bu belirleyenler, 

öte yandan kadınların her bir taktiği, hangi sıklıkla kullandığının açıklanması 

bakımından da önem taşımaktadır.234 

                                                            
231 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.114. 
232 GORDON, RIGER, a.g.e., s.114‐115. 
233 GORDON, RIGER, “The Fear of Rape…”, s.84. 
234 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.115. 
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Bu iki temel stratejinin kullanımında; gelir gibi kişisel koşullar, 

savunmasızlık algısı gibi psikolojik katkılar ve sosyal karmaşıklığın 

işaretlerinin varlığı gibi yaşanan semtin durumunun nisbi etkilerini araştıran 

analizler; kadınların izolasyon taktikleri seçimlerinde psikolojik faktörlerin 

temel belirleyen olduğunu, buna karşın sokak kurnazlıkları tercihinde semt 

koşulları ve psikolojik faktörlerin eşit ölçüde önem taşıdığını göstermiştir.235  

Yaşadıkları muhitteki koşulların bozulduğuna inanan kadınların her iki 

tekniği de, kendilerini semtlerinde güvende hisseden kadınlara göre de daha 

sıklıkla uygulamaya meyilli oldukları saptanmıştır.236 Diğer yandan toplumsal 

düzene ilişkin güven azaldıkça, kadınların tehlikeye maruz kalmaları 

durumunda, korunma için yerleşimin, davranışı kendi sınırları içinde 

düzenleme gücüne değil fakat kendilerine güvendikleri görülmüştür.237 

Kullanılacak taktiğin uygunluğunun belirlenmesinde, kadınların fiziksel 

yetkinlikleri hakkındaki düşünceleri de belirleyici olmaktadır.  Buna göre; 

kendini fiziksel bakımdan yetkin bulan kadınların, tehlikeyi önlemek 

amacında, kendilerini izole etmeye daha az, sokak kurnazlıklarını kullanmaya 

ise daha çok eğilimli oldukları görülmektedir.238 

Gordon ve Riger tarafından yürütülen araştırma, eğitim ve kadınlık 

rolüne ilişkin eşitlikçi görüşlerin daha az korku, daha az izolasyon ve daha az 

sınırlanmış davranışlara yol açtığını göstermiştir. Buna rağmen eğitim ve 

eşitlikçi düşünceler, kadınların tecavüze uğrama ihtimallerini yüksek olarak 

                                                            
235 GORDON, RIGER, a.g.e., s.115‐116. 
236 GORDON, RIGER, a.g.e., s.115. 
237 GORDON, RIGER, “The Fear of Rape…”, s.85. 
238 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.115. 
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algılamaları halinde, daha yüksek bir hareket özgürlüğü ile 

sonuçlanmamaktadır.239 

Her iki taktik de birçok kadın için kamusal alanların kullanımının 

yabancı veya işgal edilmiş bir mekânın kullanımı olarak algılandığını 

göstermektedir.240 Zira, insan kendinin olanla veya paylaştığı ile ilişkisine 

zarar görse bile, kendisini bir bütün olarak koruyarak katılırken; kadınlar 

sosyal alanlara kendilerini belli kalıplara göre biçimlendirerek katılmaktadırlar. 

Güvenliklerini bu şekilde sağlarken, kendilerinin belli bir biçim ve tarza uygun 

olmaları veya uygunmuş gibi görünmeleri gerekmektedir. Anlaşılan odur ki; 

kamusal alanın bazı kuralları ve bunlara uygun olarak kadınlara dayatılan bir 

biçim vardır, fakat bu kuralları kadınlar belirlememekte ve böylece kuralların 

üzerinde uygulanacağı nesneler olmaktadırlar. Bu durum, sokakların hem 

erkekler ve hem de kadınlar için tehlikeli olmasına rağmen, bu tehlikeliliğin 

kadınlar üzerindeki etkisinin farklılığına işaret etmektedir. Sokak şiddeti, 

erkeklerin daha yaygın biçimde yaşadığı bir olgu olmakla birlikte, çoğunlukla 

kadınlara özgülenen tecavüz, kadınların özgür varoluşu üzerinde sonuçlar 

doğurmaktadır. Sokak, erkeklere hegemonik erkeklik kurallarının dayatıldığı, 

kadınların ise sindirildiği ve dışlandığı bir mekân olmaktadır. 

Diğer yandan, önleyici davranışların yaygın biçimde kullanımı ve 

kadınların yaşayacaklarından sorumlu olmaması için bunları kullanması 

gerekliliğine ilişkin sosyal beklentinin de kadınları korkmaları gerektiğine 

                                                            
239 GORDON, RIGER, a.g.e., s.123. 
240 RADFORD, “Policing Male Violence…”, s.33. 
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ilişkin bir algılamaya yöneltmesi mümkündür. Bu durumda, korku ve önleyici 

tedbirler arasında tersinden bir etkileşimin de olası olduğu görülmektedir.241 

 

4.TECAVÜZ KORKUSUNDA BİREYSEL BELİRLEYENLERİN ROLÜ 

Kadınların deneyimlediği tecavüz korkusu, kişisel yaşam deneyimleri 

ve sosyal belirleyenlerden köklerini almaktadır. İlki değişen içerikleriyle 

değişken etkide bulunurken; sosyal belirleyenler, korkunun genel olarak aynı 

doğrultu ve içerikte kurulmasına neden olmaktadır. 

Kadınların küçüklükten itibaren aldıkları cinsellik ve cinsiyet öğretimi, 

cinselliğin kişilikte konumlandırılması ve kendine uygun biçimde 

anlamlandırılması bakımından etkili bir belirleyen olmaktadır. Brownmiller’a 

göre tecavüz kelimesini öğrenmek bile, kız çocukları için, kadınlarla erkekler 

arasındaki iktidar ilişkilerine ilişkin bir ders alma niteliği taşımaktadır.242 

Ebeveynlerin kötü bir şey olabileceği için yabancılarla konuşulmaması 

veya yabancıların arabalarına binilmemesi yönündeki muğlak telkinleriyle 

birlikte olumsuz gençlik deneyimleri, kadınlarda cinsel organlara, yetişkin 

erkeklere karşı bir tehlike ve savunmasızlık algısına ve uygun biçimde 

davranmaya dair bir kafa karışıklığına neden olmaktadır.243 

Kadınlar, böylece erkeklerin davranışlarının sürekli bir hesaplamasını 

gerektiren ve bunu ölçü alan bir davranış biçimlemesini içselleştirerek 

                                                            
241 GORDON, RIGER, “The Fear of Rape…”, s.89. 
242 BROWNMILLER, Cinsel Zorbalık, s.401. 
243 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.4,54. 
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büyümektedirler. Bu koşullarda, kadınlar kendilerini değil, fakat tehlikeye 

karşı koymak için davranış kalıplarına uygun yaşamanın eğitimini 

almaktadırlar. Bu eğitim, kız çocuklarının sürekli bir tehlike algısı altında 

günlük faaliyetlerini sürdürmelerine sebep olmaktadır. Kendilerini savunma 

konusunda pek az bilgi ve deneyim ile büyütülmeleri de bu algılarını 

güçlendirmektedir. Zira eğitimleri daha çok narin ve “kadınsı” olmak üzerine 

odaklanmaktadır.244 Çocuk masalları bile kadınların güzel ve edilgin olması 

gereğine, tehlike durumunda ise güzellik ve edilginliğin sağlayacağı erkek 

koruması ile tehlikenin bertaraf edileceğini ima etmektedir.245 

Nitekim kız çocukları muhtemeldir ki çocukluk ve ergenlik sürecindeki 

bu öğrenmeleri sebebiyle, oğlan çocuklara göre daha yüksek oranlarda korku 

yaşamaktadırlar. Fakat kız çocukları daha çok korkuyor olmalarına rağmen, 

aynı yaşlardaki oğlan çocuklarına göre korku ilişkili davranışları daha az 

sergilemektedirler. Kadınlar, olgunlaşmalarıyla birlikte suçu önlemeye yönelik 

davranışlarını erkeklerin tersine artırmaktadırlar. Erkekler ise kendi anne, eş 

ve kız çocukları için daha fazla korku duymakta ve kendileri için pek az önlem 

almaktadırlar.246  

                                                            
244 GORDON, RIGER, a.g.e., s.54. 
245 BROWNMILLER, Cinsel Zorbalık,  s.401‐403: Kurdun karnından  çıkarıldıktan  sonra kırmızı başlıklı 
kız:  “İçerisi  öylesine  karanlıktı  ki,  yaşadığım  sürece  hiçbir  zaman  ormanda  yalnız  başıma 
gezinmeyeceğim”  ve  anneannesi  ve  kırmızı  başlıklı  kızın  savunmasızlığına  ve  hiçbir  karşı  koyma 
belirtisi  olmadan  kurdun  midesine  indirilmelerine  karşı  ormanlarda  devriye  gezen  güçlü  avcının 
varlığı  ile  kurdun  yenilgisi  ya  da  Sindirella’nın  yoksulluktan  kurtulması  için  bir  prense  olan 
gereksinimi, Uyuyan Güzel’in güzelliği ile onu uyandırabilecek prensi etkilemesi,vb. 
246 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.54. 
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Kadınların yaşadıkları kişisel deneyimleri, cinsel saldırı karşısındaki 

tutumlarında ve tecavüz korkusuyla ilişkilenmelerinde etkili olmaktadır.247 

Tecavüz mağduru kadınlarla, mağdur olmamış kadınların yaş, öğrenim 

düzeyi, gelir, ırk ve bir erkekle birlikte yaşıyor olma oranlarına ilişkin 

ayrımlarında gözle görülür bir benzerlik bulunmaktadır. Bu kadınların 

gelecekte tecavüze uğrama ihtimallerine ilişkin öngörülerinde de belirgin bir 

farklılık gözlenmemekle birlikte, tecavüze uğramış kadınların yaşadığı 

korkunun daha şiddetli olduğu görülmektedir. Mağdurlarda şiddetli tecavüz 

korkusu, bazen on iki aydan daha uzun sürede normal seviyeye çekilmesine 

rağmen, sıklıkla ömür boyu sürmektedir. ABD’de hastanelere başvuran 

mağdurların klinik bilgileri üzerinde yapılan bir araştırmada, tecavüzün 

gerçekleşmesinden bir yıl sonra mağdurların yüzde 75 ila 80’inde tecavüze 

bağlı korku ve endişenin devam ettiği görülmüştür.248 Godenzi’nin 

araştırmasına katılan tecavüz mağduru bir kadın, korkusunu şu şekilde 

açıklamıştır: “O zamandan beri her şey değişti. İlişkilerim var, spor 

yapıyorum, birçok insanla birlikteyim, ama sırf kimse bir şey sormasın diye. 

Dehşetli korkuyorum, bu konu üzerine konuşamam”.249 

Tecavüz mağdurlarının birçoğunun, özellikle yaşadıkları deneyimle 

ilişkili ve bu deneyime özgü niteliklere sahip korkular geliştirdikleri 

görülmektedir. Örneğin bir tecavüz mağdurunun evine, camı beyzbol sopası 

                                                            
247 GORDON, RIGER, a.g.e., s.3. 
248 GORDON, RIGER, a.g.e.,  s.21‐22,36,42; Tecavüzün mağdur  kadın üzerindeki  somatik, psikolojik, 
bilişsel  ve  tıbbi  etkilerine  ilişkin  daha  geniş  bilgi  için  bakınız:  KOSS,  GOODMAN,  BROWNE, 
FITZGERALD, KEITA, RUSSO, No Safe Haven…,  s.178‐191; KOSS, HEISE, RUSSO  “The Global Health 
Burden of Rape”, s.231‐236. 
249 GODENZI, Cinsel Şiddet, s.70. 
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ile kırılarak girilmiş ve aynı sopanın tehdidiyle tecavüze uğramıştır. Bu kadın, 

tecavüz sonrası beyzbol maçlarına kesinlikle gitmediği gibi beyzbol maçlarını 

televizyonda izlemekten dahi imtina eder olmuştur. Evlerinde tecavüze 

uğrayan kadınlarda evde bulunma, sokakta tecavüze uğrayanlarda ise dışarı 

çıkma korkusu oluştuğu genel olarak gözlenmiştir.250 

Kadının toplumdaki rolüne ilişkin tutumların, iki değişkenli analizlerde, 

korku ile ilişkili olduğunun görülmesine rağmen, bütün değişkenlerin uyum 

içinde hareketi sağlandığında, ciddi bir etkisine rastlanmamıştır. Gordon ve 

Riger, bu değişkenin kadının fiziksel savunma yeteneği hakkındaki algılaması 

ile bağlantılı olarak korkusuna etkide bulunduğunu düşünmektedirler. 

Kadınların rolüne ilişkin geleneksel görüşlere sahip kadınların, kendilerini 

güçsüz ve zayıf hissetme eğiliminde oldukları görülmektedir. Öte yandan, 

dikkat çekici olan, kadınların kendilerini sadece erkeklere göre değil, fakat 

aynı zamanda genel olarak diğer kadınlara oranla da daha güçsüz 

bulmalarıdır.251 

Savunma eğitimi kurslarına devam eden kadınlar kendilerini daha 

güçlü, cesur, aktif, kontrol sahibi, büyük hissettiklerini ve en önemlisi daha az 

korktuklarını bildirmişlerdir.252 Görülmektedir ki, kadınların tehlikeye karşı 

alarmda olma erken eğitimleri, fiziksel yetersizlik algısıyla katlanmakta ve 

onları belirgin biçimde savunmasız bırakmaktadır. Fakat, kendisini fiziksel 

olarak yetkin hisseden kadınlar daha az korku duymaktadırlar. Daha az korku 

duyan kadınlar, sınırlayıcı önlemleri daha seyrek kullanmakta, yani 

                                                            
250 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.41. 
251 GORDON, RIGER, “The Fear of Rape…”, s.82,87. 
252 Aktaran: GORDON, RIGER, a.g.e., s.88. 
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yaşamlarını daha az kısıtlamaktadırlar. Aynı zamanda, tecavüz tehlikesi 

doğduğunda saldırıya direnmekte ve böylece tecavüzden kurtulmaları 

mümkün olabilmektedir.253 

Tecavüz korkusu, kadınların yaşam boyu öğrendikleri bir süreç niteliği 

taşımaktadır. Her kadının korku deneyimi, her birinin kişisel özellikleri ve 

deneyimleri ile belli bir zaman ve coğrafi mekânla çevrelenmiş sosyal bir 

alanda kesişen, tarihsel güçler ve dönemin mevcut eğilimlerinin bir ürünü 

olarak ortaya çıkmaktadır. Sonuçta bireysel nitelikli belirleyenlerin, 

toplumsaldan bağımsız salt kişisel özellikte olduklarını ya da bunlardan 

tamamen bağımsız olarak etki ettiklerini söylemek mümkün değildir. Kişiliğin 

oluşumunda toplumsalın belirgin bir etkisi vardır. Zira kişi, belli bir zaman ve 

mekânda hüküm süren toplumsalın bağlamında yer almakta ve 

gelişmektedir. Kişisel deneyimler, birtakım toplumsal anlamlarla yüklenerek 

içselleştirilmekte ve kavranmaktadırlar. 

Sosyal olarak kişisel yaşama çizilen normatif çerçevenin aşılması, 

birtakım olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu çok çeşitli yaptırımlar, 

çerçevenin dayatılması işlevini görmektedir. Fakat, bu sürecin fabrikada 

gerçekleşen bir seri ve tektip üretim niteliğinde olmadığı da aşikârdır. Süreci 

etkileyen ve dengeleyen farklı kişisel dayanaklar olabileceği gibi toplumdaki 

farklı iktidar odakları arasındaki değişkenler de kimi zaman çatışan, kimi 

zaman da örtüşen menfaat noktaları ile farklı kişiselliklerin oluşumunda rol 

oynamaktadırlar. Bu noktada sözü edilen, sürecin genel gidişatı ve 

mantığıdır. Bu bakımdan toplumsal cinsiyet normları, sürecin ve bireysel 
                                                            
253 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.54,136. 
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belirleyenlerin de anlamlandırıldığı çerçeveyi oluşturmaktadır. Farklı 

anlamlandırmalar da toplumda mevcut olmakla birlikte bu normlar, bugün 

kurumların işleyişlerine de esas olan yaygın ve etkili bir niteliğe sahiptir. Bu 

anlamda toplumsal cinsiyet normları, tecavüz korkusu bakımından, bireysel 

belirleyenlerin de egemen özünü oluşturmaktadır. 

 

5.TECAVÜZ KORKUSUNUN TOPLUMSAL OLARAK 

BİÇİMLENDİRİLMESİ 

Kişisel eylemlilik ile toplumsal yapı arasında karşılıklı ilişkiler 

mevcuttur. Kişisel eylemlilikler belli toplumsal ilişkilerden kaynaklanan 

koşullar zemininde varlık ve anlam kazanırlar. Toplumsal iktidar yapısı, belli 

kişisel eylemlilikleri kısıtlayabileceği gibi, sınırlandırmayarak serbestlik de 

tanıyabilir.254 Böylece, Connell’in ifadesiyle “…sürekli bireysel bir sapkınlık 

olarak sunulan tecavüz, iktidar ilişkileri ve erkek üstünlüğü ideolojilerine köklü 

biçimde yerleşmiş bir ‘kişiden kişiye’ şiddet biçimidir. Toplumsal düzenden 

sapmak bir yana dursun, en açık anlamda bu düzenin bir uygulamasıdır.”255 

Aynı kapsamda olmak üzere tecavüz korkusu, sadece kadınların 

kişisel altyapılarından kaynaklanmamakta, fakat aynı zamanda kadınların bir 

grup olarak tarih, din, kültür, toplumsal kurumlar ve günlük toplumsal 

ilişkilerden öğrendiklerine dayanan rasyonel bir fenomen niteliği taşımaktadır. 

Küçüklükten itibaren öğrenilen tecavüz korkusu; okul, dini kurumlar, hukuk ve 

medya gibi sosyal kurumların tecavüze ilişkin fail merkezli uygulamaları eliyle 
                                                            
254 SANCAR, Erkeklik: İmkânsız İktidar, s.40. 
255 CONNELL, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, s.150. 
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güçlendirilmektedir. Bu koşullarda kadınlar, tecavüzün yıpratıcı duygusal 

sonuçlarını ve tecavüzü önlemek konusunda kendilerinin sorumlu 

tutulacaklarını bildiklerinden artan korkuları da rasyonel bir cevap 

olmaktadır.256 

Kadınlarda toplumsal korunma mekanizmalarından dışlandıkları ve 

tecavüz hakkında sorumluluk altında oldukları duygusunu yaratarak tecavüz 

korkusunu artırmanın yanı sıra toplumsal kurumlar, tecavüz korkusuna belirli 

bir içerik verilmesi bakımından işlev kazanmaktadırlar. Bu bakımdan tecavüz 

korkusu basitçe kriminal bir suça maruz kalma korkusunun ötesine 

geçmekte, kadının cinsel veya günlük davranışları ve bulundukları mekânsal 

alan bakımından belirleyici olan bir olguya dönüşmektedir. Tecavüz 

korkusunun bu içeriğinin temel ilkesini, toplumsal cinsiyet normları ve bu 

normlara uygun olarak tecavüzün anlaşılmasını içeren tipik tecavüz anlayışı 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda tecavüz mitleri tecavüzde kadının tahrikine 

odaklanan bir bakış açısı geliştirilmesine odaklı olarak işlev görürken, kitle 

iletişim araçları da tecavüzün esasen istisnai olan niteliklerini öne çıkararak 

sokakta, karanlıkta, yabancı erkekler tarafından ve şiddetin ancak açık ve 

ölçüsüz biçimde gerçekleştiği bir tipik tecavüz algılaması yaratılmasında işlev 

kazanmaktadır. 

Kültürel olarak bu anlamlarla içerik kazandırılan tecavüz, devlet 

kurumları bakımından da aynı çerçeve esas alınarak karşılık görmektedir. 

Böylece tecavüzün hukuken eril ayrımlar zemininde belirlenmesi, tecavüzün 

daha yaygın biçimlerinin cezasız kalması ile sonuçlandığı gibi; mağdurun 
                                                            
256 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.47. 
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deneyimi yerine tecavüzcünün algılamasının suçun hukuki unsurlarının 

temelini oluşturması ile tecavüz yargılamaları, esasen kadınların sorgulandığı 

bir süreçle sonuçlanmaktadır. Sonuç itibariyle tecavüz davaları, kadının 

toplumsal cinsiyet normlarına uygunluğunun tartışıldığı bir alan haline 

gelmektedir. Bu şekilde kadınlar tecavüzün gerçekleşmesi durumunda, hem 

sosyal alanda ve hem de mahkemeler önünde bu tür bir yargılamaya maruz 

kalacaklarını öğrendiklerinden, yaşamlarını cinsiyet normlarına uygun 

biçimde, tecavüz gerçekleşmeden tasarlamakta ve sınırlandırmaktadırlar. Bu 

kapsamda tecavüzün toplumsal kurumlar aracılığıyla mevcut işlenişi tecavüz 

korkusunun, toplumsal cinsiyet normlarının uygulanması bakımından bir 

iktidar tekniği olarak içeriklendirilmesini sağlamaktadır. 

 

5.1.KÜLTÜREL UNSURLAR 

5.1.1.Tecavüz Mitleri257 

  Tecavüzün mevcut toplumsal cinsiyet normları esasında 

anlamlandırılması, tecavüz mitleri aracılığıyla gerçekleşmektedir. Tecavüz 

mitleri, bir yandan kadınların erken deneyimlerini anlamlandırmalarına temel 

olurken, bir yandan da korkuyu artırmakta ve kadınların saldırılardan 

kendilerinin sorumlu oldukları düşüncesini körüklemektedir. Böylece kadın, 

bedenini cinsel saldırı tehdidine karşılık olarak algılarken, aynı zamanda 

                                                            
257  Tecavüz  mitlerinin  ayrıntılı  tartışılması  için  bakınız:  SCULLY,  Diana,  Tecavüz‐  Cinsel  Şiddeti 
Anlamak,  (Çev.  Şirin  Tekeli,  Laleper  Aytek),  İstanbul, Metis  Yayınları,  1994,  s.109‐114,  120‐136; 
GODENZI,  Cinsel  Şiddet,  s.115‐120;  BROWNMILLER,  Cinsel  Zorbalık,  s.404‐406;  BAĞA,  Gülden, 
KISMET, Ayşe  (yayına hazırlayanlar), Kadına Yönelik  Şiddet,  İstanbul, S.S. Amargi Kadın Bilimsel ve 
Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Dayanışma Kooperatifi, 2005, s.21‐23. 
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arzulu ve tahrik edici olmakla bedeni, tecavüzün kaynağı olarak 

konumlanmaktadır. Bu bakımdan tecavüz korkusu, tecavüz hakkındaki yanlış 

bilgilendirme ile kişisel deneyimlerin çarpıtılması ve belli bir çerçeve 

kapsamında anlamlandırılması ile kuvvetlendirilmektedir. 

 

5.1.1.1.Mağdura İlişkin  

 Tecavüz mağduruna ilişkin en yaygın tecavüz mitleri şunlardır258: 

- Kurbanlar, tecavüzü davet eden genç, dikkatsiz, güzel kadınlardır. 

- Kurbanlar, tecavüzcüyü tahrik eden serbest kadınlardır. 

- Sağlıklı hiçbir kadın tecavüze uğramaz ve herhangi bir kadın tecavüzü 

engelleyebilir. 

- İlk buluşmada bir adamın evine giden bir kadın, cinsel ilişkide 

bulunmak istediğini ima etmektedir ve eğer geri çeviriyorsa aslında 

tecavüzü davet ediyordur. 

- Kadınlar, kaza hamilelikleri örtmek veya intikam almak için tecavüz 

suçlamasında bulunmaktadır. 

- Hiçbir kadın tecavüzü engelleyemez, bu yüzden bir kadın bu 

koşullarda tecavüz durumunda zevk almaya çalışmayı tercih etmelidir. 

Mağdurlara yönelik suçlamalar, kadınların kendi tecavüzlerini önleme 

konusunda yükümlü oldukları anlayışına dayanmaktadır.259 Bu anlayış, 

temelini tecavüzün toplumsal bir mesele olmayıp tecavüzcünün bireysel 

kötülüğünde ve psikopat, normal dışı bir erkekle karşılaşmanın 
                                                            
258 BROWNMILLER, Cinsel Zorbalık, s.405‐406. 
259 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.125. 
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rastlantısallığında bulmaktadır. Böylece mağdur kadın, bu tür bir erkekle yüz 

yüze gelmemek için gerekeni yapmadığı için- ki yapılması gerekenler kadının 

toplumsal cinsiyetine uygun bir yaşam sürmesi ve tavır geliştirmesinden 

ibarettir- tecavüzünden de kendisi sorumlu olmaktadır. Böylece tecavüz 

mağduru kadın, aslında tecavüze uğramak isteyen kadın olarak kabul 

edilmektedir. 

Tecavüz mağdurlarının acıları küçümsenirken ve yok sayılırken, 

failleştirilmeleri ile mağdurlar, ihtiyaçları olan desteği sağlama olanağından 

yoksun kalmaktadırlar. Kimse bir deprem mağdurunu, hak taleplerine karşılık 

deprem bölgesinde yaşamakla suçlamazken, bir tecavüz mağduru kısmen de 

olsa cinsel saldırıyı provoke etmekle itham eden yaygın inançlara dayanan 

bir kültürle yüz yüze kalmaktadır.260 

Tecavüzün gerçekleşmesi ile meydana gelen zarara eklenen; 

arkadaşlar, çalışma arkadaşları ve ceza muhakemesi aktörlerinin yönelttiği 

suçlamalarla, tecavüz mağduru çifte mağduriyet yaşadığını hissetmektedir. 

Bazılarına göre, çifte mağduriyet duygusunu tüm suç mağdurları 

yaşamaktadır. Çünkü insanlar, herkesin hak ettiğini alacağı bir dünyaya 

inanmak eğilimindedirler. Böylece, mağdurların suçlanması adil bir dünyada 

yaşandığına dair inançlarının muhafaza edilmesini sağlamaktadır. Fakat, bu 

tür suçlama tepkileri, tecavüz konusunda diğer suçlar hakkında 

gerçekleşenlere oranla çok daha yaygındır ve dikkat çekici biçimde genellikle 

erkekler, mağduru sorumlu olarak görme eğilimindedirler.261  

                                                            
260 KOSS, GOODMAN, BROWNE, FITZGERALD, KEITA, RUSSO, No Safe Haven…, s.187. 
261 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.120. 
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Öte yandan bu tür değerlendirmeler, potansiyel saldırganların 

korkularını azaltarak tecavüz olasılığını yükseltmekte ve mağdur kadınların 

çekingenliklerini artırarak şikâyetlerini geri çekmelerine sebebiyet 

vermektedir. Bu koşullarda tecavüz, çoğu zaman cezasız bir suç haline 

gelmektedir.262 

 

5.1.1.2.Faile İlişkin 

Tecavüz failine ilişkin tecavüz mitlerinin en yaygın olanları şunlardır263: 

- Tecavüzcüler sekse susamış erkeklerdir. 

- Bütün tecavüzcüler ya ruh hastasıdırlar ya da deli veya hasta anneleri 

vardır. 

- Aksi halde iyi terbiyeli erkekler kadınların giyimleri veya davranışlarıyla 

tecavüze tahrik edilmektedirler. 

- Tecavüzcüler kontrol edilemez cinsel dürtüleriyle hareket 

etmektedirler. 

Görülmektedir ki kurbanlara ilişkin mitler, kadınların yaşam biçimlerinin 

tecavüzü kabulü ve arzulamasını ifade etmesi veya davranışlarının tecavüzü 

tahrikine yönelikken; faillere ilişkin mitler ise, tecavüzcülerin doğuştan gelen 

dürtülerin veya hastalıkların kurbanı olarak mağduriyetlerinin tasvirine 

dayanmaktadır.264 Tecavüz mitlerinde, tecavüze uğrayan kadın, özünde her 

                                                            
262 ÖZBEY, Esin, “Bir Şiddet Eylemi Olarak ‘Irza Geçme’ Suçu: Bir Dava ve Bir Değerlendirme”, Hukuk 
ve Kadın Hakları, Ankara, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkezi Yayınları‐2, s.31. 
263 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.6. 
264 OKUMUŞ,  Hülya,  Cinsel  Suç  Failllerinde  Kişilik  Yapısı,  (Danışman:  Adnan  Ziyalar),  İstanbul 
Üniversitesi, 1994,(tez), s.67‐79; araştırmasının verileri de bu genellemeyi çürütmektedir 
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zaman tecavüzü davet eden iken, tecavüzcü ise her zaman kadının 

pençesine düşmüş zavallı bir mağdur olmaktadır. 

 

Araştırmalar, tecavüz mitlerinin, hem kadınların ve hem de erkeklerin 

tecavüze ilişkin tutumlarını şekillendirdiğini göstermektedir. Öncelikle, mitler 

aracılığıyla mağdurda hatalı olduğu inancının yaratılması, sadece 

tecavüzcünün sorumluluğunu hiçe saymamakta, fakat aynı zamanda 

toplumun yaygın tecavüzler karşısındaki tutumunun da sorgulanmamasına 

neden olmaktadır. Böylece tecavüz, sosyo-politik kaynaklarından 

koparılmakta ve salt kişilerarası bir suç olarak algılanmaktadır.265 

Tecavüz sorumluluğu hakkında kadının tahriki ve arzusu ile 

tecavüzcünün doğasına teslimiyeti ile masumiyetini zemin alan tecavüz 

mitleri, kadınların tecavüz korkusunun, kadının özgürlüğü zemininde değil, 

fakat yaygın toplumsal cinsiyet normlarına uygun biçimde örgütlenmesine 

neden olmaktadır. Böylece tecavüz korkusu, kadının özel alana kapanması 

yönünde işlev kazanmaktadır. Gece geç saatte suç oranlarının yüksek 

olduğu bir muhitte tek başına sokağa çıkan bir kadının tecavüze uğraması 

muhtemel olabilir. Fakat bu durum, bir yandan kadınların tecavüze karşı bir 

korunma yöntemi olarak sokaklardan kendilerini yalıtmaları ile sokakların 

erkeklere tesliminden kaynaklanırken, diğer yandan da tecavüze temel olan 

bir erkeklik anlayışını içselleştiren bir failin varlığına bağlı olacaktır. Bu 

bakımdan, aynı tür bir erkeklik anlayışının sonucu olarak tecavüz, evlerinde 

                                                            
265 SHEFFIELD, “Sexual Terrorism”, s.122. 
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de kadınların peşini bırakmayacaktır. Tecavüz, kadının bulunduğu mekâna 

değil, fakat eril hakimiyet duygusuna ve saldırganlığa dayanan bir erkeklik 

fikrinin içselleştirilmesinden kaynaklandığından, kadınların toplumsal 

cinsiyetlerine uygun tutumlar geliştirmeleri, kadınları sokakta gerçekleşen 

tecavüz bakımından ancak rastlantısal durumlarda koruyabilecektir. 

Araştırmalara göre kişinin cinsiyet, ırk ve kadınlara ilişkin genel 

tutumları, bu mitlerle ilişkisinin kurulumunda başlıca etken olmaktadır. 

Erkeklerin çoğunlukla ve liberal bir görüşe göre, daha çok geleneksel bir 

bakış açısına sahip olanların, tecavüze sebep olma ve tecavüzü önleme 

bakımından kadınların daha büyük sorumluluğu olduğuna, tecavüzcülerin 

cinsel dürtülerle hareket eden ruhsal bakımdan anormal kişiler olduklarına 

inanmaya ve tecavüzcüler için daha ağır cezalar getirilmesi gerektiğini 

düşünmeye daha eğilimli oldukları görülmektedir. Bir başka araştırma ise 

cinsiyet rolü kalıplarına ve şiddete karşı genel hoşgörünün, tecavüz mitlerinin 

kabulüne olanak sağlayan bir zemin oluşturduğunu göstermektedir. Diğer 

yandan eğitim düzeyi yükseldikçe, mitlerin daha sorgulanır hale geldiği 

gözlenmektedir.266 

 Potansiyel saldırganların korkularını azaltarak saldırı olasılığını 

yükselten tecavüz mitleri, sadece erkekler tarafından değil kadınlar 

tarafından da hem kendilerini benzer olaylara karşı korumak ve hem de 

                                                            
266 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.6‐7. 
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mağdur kadının suçlanarak araya mesafe konması için yaygın biçimde 

benimsenmektedirler.267 

İlk olarak tipik tecavüz algılamasını kurmakta işlevselleştirilen tecavüz 

mitleri, bu algılamanın bir sonucu olarak korku kaynaklı sınırlayıcı önlemlerin 

yerindeliği düşüncesini beslemektedirler. Bu destek, bazı kadınların aldıkları 

önlemlerle aslında toplumsal cinsiyet normlarının kurduğu saygınlık ve 

namusun gereklerini yerine getirdikleri intibaını yaratırken, mağdur kadınları 

da aynı normlar uyarınca itibarsızlaştırarak düşmanlaştırmaktadırlar-ki bu 

durum Millett’in patriarkanın başlıca etkilerinden birinin kadınların karşı 

karşıya konulması olduğu düşüncesini destekler niteliktedir. Bu karşı karşıya 

getirme, kadınların kendilerine saygı duyulmamasını içe döndürerek 

kendilerine ve birbirlerine saygı duymamaları sürecinin bir sonucu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bu durum, azınlık gruplarında grup üyelerinin kendilerini 

ve gruptaki diğerlerini küçümseme ve aşağı görme eğilimlerine işaret 

etmektedir.268  

Bu durum aynı zamanda varoluşçu feminizmin temel bir tartışması 

olan ötekiliğin içselleştirilmesi ile de ilişkilidir. Bu analiz, iktidara maruz kalan 

grupların, kendilerini ve aynı biçimde baskı altına alınanları, egemenlerin 

gözüyle görmeye başlamalarına işaret etmektedir. Bu süreçte baskı altına 

alınan, kendini egemen grup tarafından oluşturulan ve onun için var olan bir 

nesne düzeyine sabitleyerek, aşkın varoluşunu inkâra yönelmektedir.269  

                                                            
267 GODENZI, Cinsel Şiddet, s.29. 
268 MILLETT, Cinsel Politika, s.68‐69, 98, 100. 
269 DONOVAN, Feminist Teori, s.256. 
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MacKinnon’a göre kimliklerini kabul ettirebilmek, haz alabilmek, 

sevilmek, onaylanmak, emeklerinin karşılığını alabilmek ve bir günü daha 

kazasız belasız atlatabilmek için kadınlar, kadına toplumsal olarak uygun 

görülen ölçütleri, değişen derecelerde ve biçimlerde 

sahiplenebilmektedirler.270 Tecavüz mitleri kadın yaşamına ilişkin bir vicdana 

işaret etmemekte, eril bir anlayış ve algılamaya dayanmaktadır. Kadınların 

bunları içselleştirmeleri, kendilerini var edecek ve özgürleştirecek bir 

politikleşme sürecinden alıkoyduğu gibi, algılamalarını ve yaşamlarını eril 

politikalara eklemlemektedir. 

Bu durum diğer yandan hegemonik erkeklik ile itaatkâr kadınlığın 

birbirini tamamlayıcı niteliklerini yansıtmaktadır. Kadınlığın hegemonik 

erkekliğin bir tamamlayıcısı olarak normalleştirilmesi, bir yandan farklı 

kadınlıkların oluşumuna bir karşıtlık unsuru veya zemin olarak etki ederken, 

diğer yandan bu kadınlıkları baskı altına alarak marjinalleştirmektedir. 

Alternatiflerin görünmez kılınması ile baskılanması olarak belli bir kadınlığın 

dayatımı, eril algılama ve anlayışların kadınlarca içselleştirilmelerine zemin 

olmaktadır. 

 

5.1.2.Kitle İletişim Araçları 

Kadınların maddi temelli hak taleplerinin yanında, egemen kadınlık 

normlarına karşı sembolik düzlemde yürütülen mücadele kapsamında temsil 

sorunu olarak feminist iletişim çalışmaları, feminist kuram ve hareketin önemli 

                                                            
270 MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.162. 
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bir alanı haline gelmiştir.271 Bu kapsamda feminist yaklaşım, kitle iletişim 

araçlarını, kadın ve kadınlık hakkındaki cinsiyetçi ve erkek egemen değerleri 

kuran ve yeniden üreten, kadınlar üzerindeki eril kontrolün temel araçlarından 

biri olarak görmektedir. Liberal feminist düşüncede bu araçlar, 

toplumsallaşma sürecinin önemli bir parçası olarak toplumsal cinsiyet 

rollerinin kuşaklar arasında aktarımına olanak sağlayan temel kurumlardan 

birini oluşturmaktadır. Radikal feminizme göre ise erkek-egemen toplumun, 

kadın deneyimini baskı altına almasında işlev gören kültürel silahlardır. 

Sosyalist feminizm ise kitle iletişim araçlarını, kapitalist egemenliğin bir ortağı 

olarak, erkek egemen değerler sistemini koruyan ve yaygınlaştıran ideolojik 

aygıtlar şeklinde değerlendirmektedir.272 

Kitle iletişim araçlarının toplumsallaşma sürecinde toplumsal 

değerlerin aktarımında, kadın deneyiminin baskılanması ile bu değerlerin 

yeniden üretilmesinde ve kapitalist ve erkek egemen düzenin ideolojik 

içeriğinin gizlenmesinde rol oynayan aygıtlar olarak ele alındığı bu 

yaklaşımların zemininde, bu araçların tek yönlü ve kesintisiz etki doğurdukları 

varsayımı yer almaktadır. Diğer birtakım feminist iletişim çalışmaları ise 

anlamın tek boyutlu, sabit ve tutarlı bir bütünlük olarak üretilmediğini ve 

izleyenin pasif bir tüketici olarak kabul edilemeyeceğini fakat anlamın 

üretiminin çoğul bir sürece dayandığına işaret etmektedirler. Bu kapsamda 

                                                            
271 ÇELİK, Nur Betül, “Giriş: Televizyon, Kadın ve Şiddet”, Televizyon, Kadın ve Şiddet, (Der. Nur Betül 
Çelik), Ankara, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yayınları, 2000, s.7. 
272  TİMİSİ,  Nilüfer, Medyada  Cinsiyetçilik,  Ankara,  T.C.  Başbakanlık  Kadının  Statüsü  ve  Sorunları 
Genel Müdürlüğü, 1997, s.25. 
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“anlam, çelişkili, bölük pörçük ve çoğuldur… anlatıda verili değildir, anlatıyla 

izleyici arasındaki müzakere içinde şekillenir”.273 

Kadınların medyada üst düzey konumlara ve yönetim kademelerine 

ulaşamaması olarak dikey ayrımcılık kapsamında değerlendirildiğinde 

medyada karar alma mekanizmalarını elinde bulunduranların çoğunlukla 

erkek oldukları bilinmektedir. Genellikle hegemonik erkekliklere karşı 

tutumları da olmadığından, medyanın esas belirleyenlerinden biri olarak 

medya yöneticileri, eril iktidarı yeniden üreterek hem ekonomik ve sosyal 

alanda ve hem de özel alanda yer alan iktidar alanlarını sürdürülebilir 

kılmaktadırlar. Bu anlamda erkeklerin belli koşullarla dahil olma şansına 

sahip oldukları fayda zincirinin birer halkası konumundadırlar. Eril iktidarın 

egemenliğinden fayda sağlamakla devamına hem katkı sunmaktadırlar ve 

hem de bilinçleri ve bakışları bu menfaatleri ile paralel bir gelişim içinde 

olmaktadır.  

Dikey ayrımcılık bakımından Türkiye örneğine ilişkin Mediz araştırması 

kadınların, gazetelerin editoryal yönetici kadrolarında %12, televizyon ana 

haber bültenlerinde %16 oranında yer aldığını saptamıştır.274 Bu kapsamda 

radyoların %29 oranıyla görece daha az cinsiyetçi bir yapıya sahip oldukları 

                                                            
273 ÇELİK, “Giriş…”, s.9‐10. 
274 Türkiye’de, devletin yayıncılık tekelinin fiilen sona ermesinin ardından medya sektöründe kadınlar 
daha  çok  sayıda  çalışmaya  başlamışlardır.  Sektörün  bu  durumu  olanaklı  kılan  özgül  nitelikleri  ve 
gelişimi hakkında bakınız: KÖKER, Eser, “Medya Çalışanlarının Cinsel Şiddeti Yorumlama Biçimleri”, 
Televizyon,  Kadın  ve  Şiddet,  (Der.  Nur  Betül  Çelik),  Ankara,  Dünya  Kitle  İletişimi  Araştırma  Vakfı 
Yayınları, 2000, s.328‐331.  
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gözlenirken, internet haber sitelerinin yönetim kadrolarında oranın %36’ya 

çıktığı ortaya konmuştur.275 

Benzer konumdaki kişilerin çalışma alanlarının toplumsal cinsiyet 

doğrultusunda ayrıştırılmasını içeren yatay ayrımcılık bakımından ise, %12 

oranında mevcut olan kadın köşe yazarlarının %40’ının yaşam magazin 

alanında yazıyor olması aynı araştırmada açık bir gösteren olarak ele 

alınmıştır. Benzer biçimde televizyon ana haber bültenlerinde kadın kamera 

operatörü bulunmazken, televizyon siyasi tartışma programlarını tasarlayan 

ve sunanlar ile gündemin önemli maddelerini yorumlayanların tamamının 

erkek olduğu gözlenmiştir. Aynı programlara katılan tartışmacı veya uzman 

kadınların oranı ise %11’dir. Böylece medyada içerik üretiminde kadınlar 

azınlıkta bulunmaktadır. Öte yandan kadınların görece daha fazla katıldığı 

internet haber sitelerinde dahi cinsiyetçi kalıpların kırılamamış olması, “genel 

olarak bu alanlardaki mesleki pratiklerin ve topyekûn söylemin içerdiği 

cinsiyetçiliğin gündelik rutin içinde kadınlar tarafından bile içselleştirildiğini 

ortaya koymaktadır”.276 Zira haberi yapan kadın da olsa, haberin nasıl 

yazılacağı ve nasıl yayınlanacağı muhabir dışında gazeteciliğin genel 

kuralları içinde biçimlenmektedir.277 Bu kapsamda medya çalışanlarının genel 

olarak, çalıştıkları kurum ve özlük hakları konularında güçsüz oldukları 

gerçeği de dikkate alınmalıdır.278 

                                                            
275 BELGE, Burçin (yayına hazırlayan), Medyada Cinsiyetçiliğe Son!, İstanbul, MEDİZ, 2008, s.162‐163. 
276 BELGE, Medyada Cinsiyetçiliğe Son!, s.162‐163. 
277 TİMİSİ, Medyada Cinsiyetçilik, s.47‐48. 
278 GENCEL‐BEK, Mine,  BİNARK, Mutlu, Medya  ve  Cinsiyetçilik,  Ankara,  Ankara Üniversitesi  Kadın 
Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2000, s.6. 
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Fiske’ye göre bir kamusal alan etkinliği olarak haber, kadınların 

kamusal alandaki sınırlı varlığı karşısında, haberin seslendiği kitle ve de 

konusu bakımından, haber alıcısı erkek kitleyle özdeşleştirilmesi ile 

sonuçlanmıştır. Bu kapsamda haber, erkekler için ve onlar tarafından 

oluşturulan bir kurgu olmanın ötesinde, erkek gözüyle oluşturulan eril bir 

söylem niteliği taşımaktadır. Böylece bu durum haberin üretimini aşan bir 

genel söylem sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda haberlerde kadın 

lehine gelişmenin, haberleri yapanların kadın olması ya da daha çok kadın 

haberi yapılması ile değil, ancak haberin eril sunum tarzında ortaya çıkacak 

bir değişimle sağlanacağına işaret edilmektedir.279  

Kitle iletişim araçlarından yayılan enformasyon, kadınlara tecavüz 

korkusunu öğreten önemli bir kurum olarak ortaya çıkmaktadır. Zira tecavüz 

mağduru kadınların azınlığı oluşturmaları ile birlikte kadınların çoğunluğu ne 

tecavüze uğramışlardır ve ne de tecavüze uğramış bir kadını tanımaktadırlar. 

Böyle bir tanıdığı olsa bile toplumumuzda cinsellik, üzerinde pek 

konuşulmaması makbul konulardan olduğundan ve mağdurların yaşadığı 

travmatik süreç nedeniyle, tecavüz hakkında ilk elden tatmin edici bilgi alma 

olanağı nadiren doğmaktadır. Bu sebeple kadınlar, hem tecavüz ve hem de 

bu konuda görevli sosyal kurumların çalışmaları ve tutumları hakkında kitle 

iletişim araçları eliyle bilgi sahibi olmaktadırlar. Böylece tecavüzün kitle 

iletişim araçlarında hangi nitelikleriyle betimlendiği ve nasıl bir anlayışın ölçü 

alındığı, kadınların korkusu ve korkuyla başa çıkma adına gerçekleştirdikleri 

eylemleri bakımından belirleyici olmaktadır. 

                                                            
279 Aktaran: TİMİSİ, Medyada Cinsiyetçilik, s.41. 
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Kitle iletişim araçlarının tecavüz korkusuna katkısını, planlı bir 

hareketten öte, süreklilik gösteren bir örüntünün bir sonucu olarak kavramak 

mümkündür. İlk olarak kapitalist bir oluşum olarak medyanın, suç ve özelde 

tecavüz tasvirleri, ekonomik çıkarlarının bir gereği olarak ortaya 

çıkmaktadır.280 Kapitalist işletme mantığı gereği, yayınlar daha çok kâr 

ereğine yönelik ve herhangi bir toplumsal sorumluluktan azade olmaktadırlar. 

Herhangi bir etik yükümlülük etrafında değil fakat kazanç etrafında 

örgütlenen kurumlar olarak medya, toplumda yaygın algılamaları ve 

anlayışları temsil ederek, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin bir aynası olmakta ve 

aynı zamanda da olayların egemen değerlere uygun olarak 

anlamlandırılmasını öğretme işlevini görmektedirler. Bu kapsamda medya, 

kadınların yaşanan tecavüz olaylarını toplumsal cinsiyet normlarının egemen 

olduğu bir anlamla kendilerine nasıl dahil edeceklerini öğretme işlevi 

görmektedir. Böylece toplumsal cinsiyet normlarının kadınlara yayılması 

bakımından tecavüze ilişkin haber sunumları, toplumsal iktidar örüntüleri ve 

ilişkilerinin meşrulaştırılması ve yeniden üretimi bakımından işlevseldir. 

Aynı zamanda medyada reklam alma şansının artırılması saiki; 

cinsellik, şiddet ve sansasyona dayalı popüler çekicilik unsurlarının 

kullanımını artıran bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.281 Bu kapsamda kitle 

iletişiminin, özellikle kadının korkusu olmak üzere suç korkusunun 

yaygınlığına katkıda bulunduğu görülmektedir. İlk olarak medyanın suç ve 

şiddete ilişkin yaptığı vurgunun, kadınlara korkmayı öğrettiği ifade 

                                                            
280 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.67. 
281 Türkiye örneğinde bu aşamaya ilişkin miladı, televizyon yayınlarında devlet tekelinin kalktığı 1992 
yılı oluşturmaktadır: TİMİSİ, Medyada Cinsiyetçilik, s.31‐32. 
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edilmektedir.282 Aynı zamanda haber seçimi ve sunuşta, okuyucuların 

dikkatini çekecek en dehşetli tecavüz hikâyelerine öncelik verilmektedir. 

Böylece sansasyon yaratma olasılığı yüksek cinsel şiddet haberleri, yaygın 

biçimde yaşanan diğer cinsel şiddet olaylarının önemsizleştirilmesi sonucunu 

doğurmaktadır. Türkiye örneğinde 1993 tarihinde basın, kadına yönelik şiddet 

davranışları arasında genel olarak tecavüz (%24.1), yaralama (%27.8) ve 

öldürme (%41.8) fiillerini haberleştirmeyi tercih ederken, fiziksel şiddet 

(%15.2) ve cinsel taciz (12.7) haberleri istisnai olarak kullanılmaktadır.283 

Böylece medyada yer alan tecavüz haberleri kadınların, daha seyrek 

yaşanmasına rağmen tipik tecavüz algısını beslemektedir. Buna göre tipik 

tecavüz sokakta, genç ve çekici kadına sinsice yaklaşan bir yabancı 

tarafından gerçekleştirilmektedir.284 1993 yılı içerisinde Türkiye basınında, 

kadına yönelik şiddetin yer alış biçimlerine ilişkin bir araştırmaya göre, 

tecavüz mağdurlarının %42.1’i bekardır. Evli kadınların tecavüze uğrama 

oranı ise %6.5 olarak temsil edilmiştir. Zira evlilik içi tecavüz %10.5 oranıyla 

genel olarak basına yansımamakla, eğilim olarak yabancı bir erkek 

tarafından gerçekleştirilen tecavüz olayları haber yapılmaktadır.285 Bu durum, 

tecavüzün yeterince dikkatli olmayan, tecavüzü bekleyen veya görünüşü ve 

davranışları ile erkekleri tahrik eden kadınların başına geldiğini, kadınlar için 

                                                            
282 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.67. 
283AZİZ, Aysel  (proje yürütücüsü), Medya,  Şiddet ve Kadın‐ 1993 Yılında Türk Basınında Kadınlara 
Yönelik Şiddetin Yer Alış Biçimi, Ankara, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, 
1994, s.31. 
284 KÖKER,  “Medya  Çalışanlarının  Cinsel  Şiddeti  Yorumlama  Biçimleri”,  s.343‐344:  Araştırmaya 
katılan  medya  çalışanları  cinayet,  tecavüz  türündeki  şiddet  olaylarının  sunumunda  ‘yabancı’ 
tiplemesinden  yararlanıldığını,  buna  karşılık  dayak,  taciz,  onur  kırıcı  ve  aşağılayıcı  söz  şeklindeki 
şiddetin aile içindeki erkekler tarafından uygulandığı anlatımların yaygın olduğunu belirtmişlerdir. Bu 
kapsamda dışarısının ölüm ve tecavüze gebe mekânlar olarak ortaya konulduğu görülmektedir. 
285AZİZ, Medya, Şiddet ve Kadın…, s.26,42‐43. 
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güvenli mekânların evleri olduğunu ima etmektedir. Tecavüzün belli türlerinin 

yaygın ve diğerlerinin seyrek olduğuna dair gerçeğe uygun olmayan 

yönlendirme, kadınlarda amaca yönelik olmayan fakat kısıtlayıcı nitelikleri 

ağır basan risk ve güvenlik algılamalarına sebebiyet vermektedir. Oysa 

kadınların çoğu, kendi risklerini tahmin etmelerine ve yönetmelerine elverişli 

bilgiye ulaşmak istemektedirler.286 

Yayınlarda kadının direnişiyle engellenen tecavüz girişimlerine 

genellikle yer verilmemektedir.287 Bunun bir sonucu, azmedilen her 

tecavüzün gerçekleştiği izleniminin ve böylece direnmenin gereksiz olduğu 

inancının yayılmasıdır. Diğer bir sonuç ise, kadınların mevcut bir tecavüz 

teşebbüsü sırasında ne gibi uygulamaların, saldırının gerçekleşmesine engel 

olabileceğine dair ipucu elde edebilecekleri deneyimlerden mahrum kalmaları 

olmaktadır. 

Ayrıntıları olmayan tecavüz haberleri de, kadınların boşlukları, yaygın 

toplumsal cinsiyet algılamalarına göre doldurmalarına ve böylece bu algıların 

güçlenmesine sebep olmaktadır.288 Haber sunumu genellikle kişisel bağlam 

üzerinden, tecavüzün kadının ”kışkırtması” ya da erkeğin “cinsel dürtülerine 

hakim olamaması”ndan kaynaklandığı şeklinde gerçekleştirilmektedir.289 

Şiddete maruz kalma nedenleri olarak kişisel özellik ve davranışlara 

gönderme yapılması, şiddetin haklılaştırılmasına neden olmaktadır. 

                                                            
286 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.68‐69, 86. 
287 GORDON, RIGER, a.g.e., s.69. 
288 GORDON, RIGER, a.g.e.,  s.76,78. 
289 GENCEL‐BEK, BİNARK, Medya ve Cinsiyetçilik, s.4. 
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Şiddeti toplumsal bağlamından kopartan genel sunumların bir diğer 

özelliği de, mağdur kadınların kimlikleri, meslekleri yerine güzelliği, gençliği, 

eş ve anne olmaları, “kadersizlikleri”ne gönderme yapılmasıdır. Özellikle ev 

dışında gerçekleşen şiddet bakımından kullanılan bu yöntem, kadını 

kurbanlaştırıp faili canavarlaştımaya, sapkınlaştırmaya yönelik çabada 

somutlaşarak, kadına yönelik şiddetin toplumsal kökenlerinin ve yaygınlığının 

sorgulanmasını engelleme işlevi görmektedir.290 Toplumsal neden sonuç 

ilişkilerinden arındırılmış haber sunumları, tecavüzün önlenemez olduğunu 

ima ederek, kadının kendisini korumasının açık bir yolunun bulunmadığı 

izlenimi yaratmakta ve kadınların korku seviyelerini yükseltmektedir.  

Yaşanmış tecavüz olaylarına ilişkin olarak kitle iletişim araçlarında yer 

alan haberler, her zaman tecavüz mitlerine doğrudan dayanmasa da içsel 

mantığı itibariyle mitlerin yayılımına olanak sağlamaktadır. Zira bu haberler, 

yaygın toplumsal cinsiyet normlarına dayanmakla, kadınları bütünlüklerini 

korumaya değil, fakat yaşam biçimlerini ve davranışlarını, toplumsal cinsiyet 

algılamaları temelinde örgütlemeye yöneltmektedirler. Bu tür iletiler, salt 

tecavüze ilişkin haberlerle değil, aynı zamanda genel olarak cinsiyetçi 

reklam, haber, vb. içeriği ile de gerçekleştirilmektedir. Zira tecavüz 

korkusunun kadınlar bakımından sınırlandırıcı biçimde örgütlenmesi, genel 

olarak toplumsal cinsiyet normları zemininde olanaklı hale gelmektedir. 

Türkiye medyasına ilişkin Mediz araştırmasının bulgularına göre haber 

metinlerinde, kadınların içeriksel olarak yer alma oranı %21 ile %32 arasında 

gerçekleşmektedir. Kadınların temsil biçimleri bakımından ise haberin temel 
                                                            
290 GENCEL‐BEK, BİNARK, a.g.e., s.12. 
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öznesi olarak ve yaşamın farklı alanlarında erkeklerle eşit konumda temsil 

edilen kadınlar hakkındaki haberlerin sayısı iki haftada birkaç adedi 

aşmamaktadır. Bu kapsamda kadınların esas olarak üçüncü sayfa ya da 

magazin nesnesi olarak temsil edildikleri gözlenmiştir.291 Bu iki temsil, kimi 

tecavüz haberlerinin kadın bedeninin teşhiri ile tecavüzün 

magazinleştirilmesinde birleşik olarak gerçekleşmektedir. 1993 yılı 

kapsamında tecavüz haberlerinde, mağdura ilişkin güzel, çekici, afet, açık 

saçık gibi tanımlamaların %15.2 oranında kullanıldığı görülmüştür.292  

Görülmektedir ki kadınlar, kitle iletişim araçlarında çoğunlukla ya 

makbul bir beden ya da bir şiddet mağduru veya faili olarak yer almaktadırlar. 

Kadının şiddet mağduru olarak tasviri, kadınların savunmasız varlıklar 

olduklarına dair algıyı beslemektedir. Kadınların şiddetin faili olduğu 

durumlarda dahi kadınlık, salt mağdur olma düzeyinde kurulmaktadır.293 

Toplumsal cinsiyet normları, kadınların kırılganlıklarını hem ekonomik ve hem 

de sosyal alanda erkek güçlülüğü yardımıyla aşmalarına yöneliktir. Basında 

şiddet haberlerine konu olan kadınların kimliklerine ilişkin yaş, eğitim, meslek 

gibi bilgilerden ziyade evlilik durumlarına ilişkin bilgilerin verilmesi bu 

bakımdan anlamlıdır.294 Diğer yandan kadınların iyi anne ve eş olarak 

temsilinin, özellikle televizyon yayınlarındaki yaygın kullanımını da bu 

noktadan okumak mümkündür.295 Bu kapsamda Friedan’a göre kitle iletişim 

                                                            
291 BELGE, Medyada Cinsiyetçiliğe Son!, s.161,163. 
292 1993  yılı  içerisinde  yayınlanan  tecavüz  haberlerinin  %63.2’ini  içeren  Meydan  Gazetesi’nin 
sunumları, kadın bedenin tahrifi amaçlı olduğu şeklinde değerlendirilmiştir: AZİZ, Medya, Şiddet ve 
Kadın…, s.37,48. 
293 TİMİSİ, Medyada Cinsiyetçilik, s.43. 
294 Aziz, Köker, vd. tarafından yapılan 1994 tarihli araştırmaya dayanarak aktaran: TİMİSİ, a.g.e.,s.44. 
295 GENCEL‐BEK, BİNARK, Medya ve Cinsiyetçilik, s.6‐8. 
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araçlarının kadınlığın tanımlanmasında ürettiği mitlerden birisini de, annelik 

ve ev kadınlığının kadının kendisini gerçekleştireceği alan olarak gösterilmesi 

oluşturmaktadır.296 Evin uygun mekân olarak kabulü; ailenin içindeki sorunlar, 

çatışmalar ve eşitsiz işbölümünden soyutlanarak, uyumun ve mutlu 

birlikteliğin alanı olarak kurulmasıyla, aynı zamanda kadının ev işi yapmaktan 

dolayı mutlu, tatminkâr ve huzurlu imgeler olarak gösterilmesiyle 

gerçekleşmektedir. Bu kapsamda çaışan ve mesleği olan kadınlar dahi, ev 

kadını ve anne nitelikleriyle öne çıkartılmaktadır. Kadınların yaygın olarak iyi 

anne ve eş olarak temsili, bu bakışın ima edildiği iletiler olarak okunmalıdır.297 

Makbul beden imgesi ise erkeğin sağlayacağı korumanın nasıl 

kazanılacağını gösterecektir: “Bir erkekle birlikte olmak için işte böyle 

görünmen gerekir”. Bu öğüt öte yandan belli bir erkekliği de çağırmaktadır. 

Erkeklik normu, erkeğin tek bir kadına değil fakat seksi her kadın tasvirine 

veya varlığına cevap vermesini beklemektedir. Duygusallığı dışlayan ve 

amaca yönelik bir cinsel ilişki kurgusuna işaret edilmektedir. Zaten bu 

anlayışta duygusallık kadının işi olmakla, duygusallığı kadının güçsüzlüğünü 

gösterirken, erkekleri de salt cinsel arzuları betimleyecek ve bu bakımdan 

kurgulanan cinsellik, erkek güçlülüğünün ve eril iktidarın simgesi olacaktır. 

Böylece kadın, arzu duyulan ama arzu duymayan pasif olurken, erkek 

de arzu duyan aktif olarak konumlanacaktır. Cinsellik, erkeğin arzusuyla aktif 

özne olduğu ve tek kişinin faaliyetine dayanan bir alan olarak yaratılacaktır. 

Erkek kuşkusuz ki toplumsal üstün konumunu zaten aktif olduğu alana 

                                                            
296 Aktaran: TİMİSİ, Medyada Cinsiyetçilik, s.25. 
297 GENCEL‐BEK, BİNARK, Medya ve Cinsiyetçilik, s.7‐8. 
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taşıyabilecek ve bu alan erkeğin daha değerli ve üstün olacak irade ve 

isteğinin hizmetinde düzenlenecektir. Kadın, bedeniyle bu alanda hizmet 

vermesi öngörülen nesne konumuna yerleştirilmiş olacaktır. Makbul beden 

kurgusunun yansıması, güzel olduğu kabul edilen bedene kavuşmak için 

kadının göstermesi gereken sonugelmez bir çaba ve harcaması gereken 

para ve zaman ile bunların meşruluğunu kabul eden bir algılamadır. 

Kadının makbul beden olarak bu tasviri, kadını bir cinsel obje imgesi 

olarak yaratmaktadır. Kadın belli özelliklere sahip beden zemininde 

kurulmakta, “erkek bakışının/hazzın bir nesnesine dönüştürülmektedir”.298 

Kadın bedeninin ilgili-ilgisiz reklamlarda, reklam konusunu ikinci plana atacak 

düzeyde teşhiri, bu noktada anlamını bulmaktadır.299 Böylece kadın da 

kendini bu zeminde kurmayı bir gereklilik olarak algılamakta ve bundan böyle 

kurduğu ilişkilerin ve kendisinin belirleyenini kurgulanan cinselliği 

oluşturmaktadır.  

Bu çerçevede kitle iletişim araçları, bazı haberler, filmler ve reklamcılık 

uygulamaları ile kadınlara kırılgan birer cinsel obje oldukları fikrini 

dayatmaktadır. Duygusallığı önplanda olan kadın, küçük sorunlarla dahi baş 

edemeyecek kadar zayıf ve savunmasız resmedilmektedir. Bu özelliğiyle 

kadın, erkeğin yardım ve desteğine ihtiyaç duyan bağımlı bir kişilik olarak 

kabul edilmektedir.300 Bir erkek koruması ise ancak kadının cinsel çekicilik ve 

güzelliği ile sağlanabilecektir. Böylece kadının bu kapsamda yerleştirildiği 

konum, savunmasızlık algısını beslemekte ve zayıflığın aşılması için kişisel 

                                                            
298 ÇELİK, “Giriş…”, s.18. 
299 GENCEL‐BEK, BİNARK, Medya ve Cinsiyetçilik, s.9. 
300 TİMİSİ, Medyada Cinsiyetçilik, s.28. 
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gücün açığa çıkartılması yerine bedensel özelliklerle sağlanacak kişisel 

bağımlılık ilişkileri vurgulanmaktadır. Bu bakımdan savunmasızlık hissiyle 

ilişkili olarak korku da, aynı konum çerçevesinde örgütlenmektedir. Bir tarafa 

savunmasızlık, şiddet ve korku, diğer tarafa ise makbul beden ve “cazibenin 

tutsağı olarak fethedilecek” erkekler yerleştirilmektedir. 

Toplumsallaşma varsayımına dayanan iletişim çalışmaları, televizyon 

programlarında kadının güçsüz ve erkeğe bağımlı imgeler olarak 

sunulmasını, kadının sembolik olarak yok sayılması ve küçültülmesi olarak 

ele almaktadırlar. Bu çalışmalar,  kadını güçsüz ve bağımlı olarak 

tanımlayan, kadının güzel veya anne olduğunda değerli olduğunu ima eden 

imgeler dolayımıyla kadınlık normunun belirlenmesi sürecinde, şiddetin bu tür 

anlatımı kolaylaştırıcı bir unsur olarak sıklıkla kullanıldığına dikkat 

çekmektedirler.301 Kadınlık normunu oluşturan güzel veya anne kadın bir 

tarafa yerleştirilirken, diğer tarafı oluşturan normla uygunsuz bir yaşam şiddet 

karşılığı ile bağlanmaktadır. 

 Sonuç olarak kitle iletişim araçları, bir yandan tecavüz haberlerinin 

sıklığıyla kadınların, yaygın tecavüz olasılığını sürekli akılda tutmalarını 

sağlarken; diğer yandan da kadınların korkuları ile toplumsal cinsiyet 

dayatımından arındırılmış, kendi bütünlüklerini ve seçimlerini koruyan ve 

bunlara dayanan bir ilişki kurmalarına engel olan bir anlayışla tecavüze yer 

vermektedirler. Kitle iletişim araçlarının genel cinsiyetçi içerikleri de tecavüz 

korkusunun toplumsal cinsiyet normları çerçevesinde düzenlenmesi 

bakımından önemli rol oynamaktadır. Fakat şüphesiz ki söz konusu etkilerin 
                                                            
301 ÇELİK, “Giriş…”, s.8. 
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gücü, medya ile kurulan ilişkinin yoğunluğuna bağlı olacaktır. Ayrıca medya 

tüketicilerinin kişisel özelliklerinin de, anlatının medya tüketicisi bakımından 

anlamını belli biçimlerde etkilediği unutulmamalıdır. 

 

5.2.TECAVÜZ KORKUSU VE MODERN DEVLET 

5.2.1.Cinsel Politika Alanında Devlet  

Devletin, ilkesel olarak tarafsız olduğu fakat uygulamada çıkar 

gruplarının etkisinde kalabileceği kabulüne dayanan liberal teoriye göre, 

devletin bir cinsiyetin üstünlüğü esasına dayanarak hareket etmesi 

rastlantısaldır ve dönemseldir. Bu durum esasen, kadınların vatandaşlıklarını 

etkin biçimde kullanmamalarının bir sonucudur. Fakat bu teori, eşcinsel 

erkeklerin haklarının tanınmaması, devletin fuhuşa ilişkin düzenlemeleri ile 

cinsiyet eşitsizliklerini meşrulaştırması ve yeniden üreterek erkeklerin 

cinsellik haklarının ayrıcalıklı konumunu sistematik olarak desteklemesi gibi 

olgularla çelişmektedir.302 

 Anayasal bir ilke olarak tarafsızlık, toplumda varlığını sürdüren 

cinsiyete dayanan hiyerarşik yapıların ve statü farklılıklarının yadsınmasına 

dayanmaktadır. Bu durum, temelde bu yapı ve farklılıkların, ulus devletin 

inşası ile bertaraf edildiği varsayımından kaynaklanmaktadır. Devlet, hiyerarşi 

ve statü farklılıklarının mevcut olmadığı bir toplumu veri alarak, tarafsızlık 

iddiası ile hem kendisini ve hem de statükoyu, statükoyu ihlal etmeden 

                                                            
302 CONNELL, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, s.174‐175. 
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meşrulaştırmaktadır.303 Bu kapsamda devletler, kadın-erkek eşitliğini özellikle 

hukuk metinlerinde onaylarken, kadınlar üzerindeki eril üstünlük fiili olarak 

hukuki ve sosyal süreçlerde devam etmekte, devletler müdahalesizlik ile bu 

durumun sürdürülmesine izin vermektedirler. Böylece özel olarak kadına 

yönelik şiddet ile kadın üzerindeki iktidarın somutlaştığı diğer uygulamalar 

çoğunlukla, toplumsal araçlarla ve devletin müdahalesizliği ile 

sürdürülmektedir.304 Bu durumda devletin müdahalesizliği, kadın haklarının 

sistematik olarak çiğnendiği paralel bir yönetim oluşturarak, suça iştirak 

etmektedir.305 

Foucault ve Donzelot tarafından geliştirilen, devleti bir yandan güç 

aracılığıyla ama diğer yandan öncelikle egemen söylemler etrafında inşa 

edilen dağınık bir düzenleme ve yumuşak tahakküm aygıtı; beslendiği ve 

dayandığı zemini oluşturan diğer iktidar ağlarının garantisi ve temel çatısı 

olarak gören yaklaşımın ise devletin cinsel politika alanında gerçekleştirdiği 

düzenlemelerde çıkarların kuruluşunu açıklama konusunda elverişsiz olduğu 

ileri sürülmektedir.306 

Devleti, mevcut sınıf ilişkilerinin korunması sürecinde cinsiyet ve 

toplumsal cinsiyet ilişkileri üzerinde etkiler üreten bir sınıf devleti olarak 

tanımlayan Freudcu sol çevrede ve Marksist feminist kuramda yaygın olan 

yaklaşım, devletin eylemini, kapitalizmin ihtiyaçları çerçevesinde cinselliğin 

bastırılması veya bu çerçeveyle sınırlı olarak tartışmaya açılması noktasında 

                                                            
303 MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.190. 
304 MACKINNON, “İnsan Hakları ve Kadın”, s.8. 
305  BERKTAY,    Fatmagül,  “Kadının  İnsan  Hakları  Hukukunda  Yeni  Perspektifler”,  Ankara  Barosu 
Hukuk Kurultayı, Cilt III, Ankara, 2006, s.28‐29. 
306 FOUCAULT, İktidarın Gözü, s.70‐71, 175‐176, 248; CONNELL, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, s.175. 
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kavramaktadırlar. Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin, kapitalizmin yeniden üretimi 

ve kar sağlama olanaklarındaki etkisinin belirlenmesi konusunda açıklayıcı 

olmadığı savunulmaktadır.307  

Devletin ataerkil bir kurum olarak inşa edildiğini öne süren yaklaşım, 

devleti hem sınıf politikası hem de cinsel politika alanının aktif aktörü olarak 

kabul etmektedir.308 David Fernbach, devletin tarihsel olarak erkeksi şiddetin; 

MacKinnon ise, erkek bakış açısının kurumsallaşması olarak inşa edildiğini 

iddia etmektedir.309 MacKinnon, devleti, kadınlar ve özellikle kadın cinselliği 

üzerindeki eril kontrolün kurumlaşmış aygıtı olarak görmektedir.310 Buna göre 

devlet, kadını eril bakış altında görür ve bu çerçevede davranır.  Devlet, 

nesnelliği norm olarak kabul ettiği için erildir. Nesnellik iddiası ile bir yandan 

topluma bakışını meşrulaştırırken, diğer yandan toplumun gördüğü biçimle 

oluşumuna destek olmaktadır. Devlet, eril denetimi her düzeyde 

somutlaştırarak, yavaşlatarak, değerlendirerek, gerektiğinde aşırılıklarını 

törpüleyerek eril iktidarı korumaktadır.311 Mackinnon, kadınlar üzerindeki eril 

baskının toplumsal alanda gerçekleşmesi ve devletin ancak müdahalesizliği 

ile ihlallere olanak tanımasını, erkeklerin kadın haklarını ihlal gücünün 

kaynağının devletten gelmediğine ilişkin birer emare olarak ele almaktadır. 

Böylece devlet ancak ihlalleri görmezden gelme ve ihlalleri kurumlaştırma 

gücünü kullanmaktadır.312 

                                                            
307 CONNELL, a.g.e., s.175‐176. 
308 Geniş  tartışma  için AKAL, Cemal Bali, Siyasi  İktidarın Cinsiyeti, Ankara,  İmge Kitabevi Yayınları, 
1994, s.17‐92 
309 CONNELL, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, s.176. 
310 EDWARDS, “Male Violence in Feminist Theory…”, s.26. 
311 MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.188‐189, 194. 
312 MACKINNON, “İnsan Hakları ve Kadın”, s.35. 
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 Hanmer ve MacKinnon devletin, erkek egemen bir kurum olarak erkek 

egemenliğini kurumsallaştırarak ve erkeklerin bu egemenliğini güçlendiren 

şiddetini cezalandırmayarak, kadına yönelik şiddeti üretmekle yükümlü 

olduğuna işaret etmektedirler.313 Bu kapsamda bu tür suçlar düzenlenirken, 

kadınların deneyimlerini değil fakat eril anlamlandırmaları ifade eden ayrım 

çizgileriyle ayrıştırılmakla, suç sayılan fiillerin diğerleriyle bağlantı noktaları 

silikleştirilirken ve kadınlar deneyimlerine yabancılaştırılırken, suç sayılmayan 

fiiller ise tümüyle meşru olduklarına dair haleyle kaplanmaktadırlar. Böylece 

hukuk eril iktidar uygulamalarında ortak zemini gözlerden uzak tutarken, bu 

uygulamaların istisnai olmayan yaygın biçimlerine de meşruluk 

dağıtmaktadır. 

 Devletin onayıyla veya korumasıyla gerçekleşen fuhuş da, devletin 

mevcut toplumsal cinsiyet normları etrafında örgütlenen bir kurum olduğuna 

işaret etmektedir. Zira fuhuş, erkek cinselliğinin üstünlüğü ve kadınların 

bunun tatmininde kullanılabilir nesneler olarak konumlandırılmasında, 

devletin aktif bir rol üstlendiğine işaret etmektedir.314 Kadın bedenin, erkeğin 

boş zaman eğlencesi olarak kullanımı toplumsal cinsiyet normları ile 

meşrulaştırılan bir kölelik zihniyetini yansıtmaktadır. Zira evlilik kurumunda 

kadının yeri de benzer biçimde örgütlenmektedir.315 Bu kapsamda devlet, 

erkeğin cinselliğini meşru biçimde tatmin edeceği alanlar yaratılmasında aktif 

                                                            
313 MATTHEWS, Nancy A.,  Confronting Rape‐  The  Feminist Anti‐Rape Movement  and  The  State, 
London, Routledge, 1994, s.152. 
314  Aynı  temele  dayanan  toplama  kamplarındaki  tecavüz  olayları  ve  kadınların  tecavüze  silah  ve 
ekonomik zorla hayatta kalmanın tek olanağı haline gelmesi sonucu rıza göstermeleri ile örgütlenen 
kurumlaşmış  askeri  kamp  genelevleri  hakkında  geniş  bilgi  ve  örnekler  için  BROWNMILLER,  Cinsel 
Zorbalık, s.77‐78, 93‐94, 103, 116‐118, 121. 
315 GREEN, HEBRON, WOODWARD, “Women, Leisure and Social Control”, s.84. 
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rol oynamaktadır. Kadının cinselliği devlet tarafından bu tür bir çabayı hak 

etmediği gibi, erkek cinselliği de çoğu zaman ve diğer erkeklerin kişisel iktidar 

alanlarını korumak koşuluyla tatmin edilmesi gereken bir değer mertebesine 

yükseltilmektedir. Bu kapsamda tecavüze ilişkin devlet uygulamasının 

esasını da erkek cinselliğinin devlet tarafından meşru kabul edilen alanların 

dışına yayılmasına engel olunmasına ve temelde kamu güvenliğinin 

sağlanmasına yönelik bir çaba olarak değerlendirmek mümkün olmaktadır. 

 Bir baskı aygıtı olarak devlet, hegemonik erkekliğin 

kurumsallaşmasında ve belli sınırlar çerçevesinde tutulmasında etkin rol 

oynamaktadır. Fakat devlet, farklı erkeklik biçimleri arasındaki ilişkilere 

dayanmaktadır: “polisin ve ön saflardaki askerlerin fiziksel saldırganlığı, 

komutanların otoriter erkekliği, teknisyenlerin, planlamacıların ve bilim 

adamlarının hesaplı akılcılığı gibi”.316 Modern devlet, bir iktidar 

yoğunlaşmasını ifade etmekle, bünyesindeki erkekliklerin çerçevesini de 

mevcut iktidarın sürdürülmesi sınırlandırmaktadır. Böylece söz konusu 

durum, bu çerçeveye uygun erkekliklerin bir yarışması olarak 

değerlendirilmelidir. 

Modern devletin ve endüstriyel ekonominin gelişimi, gelenek merkezli 

ataerkil otoriteye dayanan erkekliğin yerini, daha çok teknik akılcılık etrafında 

örgütlenen erkeklik biçimlerinin almasına işaret eder. Bu durum, öte yandan, 

kapitalizmin inşası ve devlet bürokrasisinin kurulumunda temel bir önem 

taşımaktadır.317 Modern devletin bürokratik kurumları, oluşmalarından 

                                                            
316 CONNELL, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, s.176‐177. 
317 CONNELL, a.g.e., s.179 
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itibaren güç ve otoritenin kamusal alanı olarak bir erkek dünyası şeklinde 

kurulmuşlardır.318 Devlet personeli çoğunlukla cinsiyet farklılaşmasını 

yansıtmaktadır. Ayrıca, devletlerin sömürgeci ve askeri politikaları, sertlik ve 

güç esasına dayanan hegemonik erkeklik bağlamında 

biçimlendirilmektedir.319 

Kadınların durumu da, devletin ve piyasaların rasyonelleştirilmesi 

sürecinden etkilenmiştir. Bu süreçte, yurttaşlık haklarının evrenselleştirilmesi 

ile kadınların ev içinde tek tek erkeklere olan ataerkil bağımlılığı arasında 

gerçekleşen gerilim, modern devletin ve kapitalizmin güncel ihtiyaçları 

çerçevesinde kapitalizm lehine ilerleme göstermektedir.320 Böylece, modern 

devlet temel olarak toplumsal cinsiyet ilişkileri örüntüsünü yansıtmaktadır.  

Bu bakımdan devlet, toplumsal cinsiyet ilişkileri alanında içsel olarak 

karmaşık bir sürece işaret etmektedir. Bu kapsamda “ataerkil devlet ataerkil 

bir özün tezahürü olarak değil, içinde hem ataerkil yapının kurulup hem de 

tartışıldığı, yankılanan bir iktidar ilişkileri ve politik süreçler kümesinin merkezi 

olarak görülebilir.”321 

 Bu bağlamda devletin referans aldığı değer ve anlayışların, devlet 

kaynaklı tecavüz üzerinde belirgin bir etkisi vardır. Toplumsal cinsiyet 

                                                            
318 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.50. 
319 CONNELL, Toplumsal Cinsiyet ve  İktidar, s.173. Militarizm ve  toplumsal cinsiyet  ilişkisi hakkında 
geniş tartışma için bakınız: BARON, STRAUS, Four Theories of Rape in American Society, s.176‐177; 
AĞLAGÜL,  İnci,  “İktidar Kardeşliği: Militarizm ve Cinsiyetçilik”, Amargi,  Sayı 2, Güz 2006,  s.34‐35; 
BURKE, Colleen, “Kadınlar ve Militarizm: Niye Toplumsal Cinsiyet Perspektifli Bir Analize İhtiyacımız 
Var?”, Amargi, Sayı 2, Güz 2006, s.44‐46; SAVRAN, Gülnur Acar, “Cinsiyetçilik Her Zaman Militarist 
mi?”,  Amargi,  Sayı  3,  Kış  2006,  s.34‐35;  TOKER, Nilgün,  “Cinsiyetçilik Her  Zaman Militarist mi?”, 
Amargi, Sayı 4, Bahar 2007, s.37; DİREK, Zeynep, “Mlitarizmi Yeniden Düşünmek”, Amargi, Sayı 4, 
Bahar 2007, s.39‐43. 
320CONNELL, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, s.180. 
321CONNELL, a.g.e., s.177,179. 
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normlarının taşıyıcısı ve sürdüreni olarak devletin, tecavüze ilişkin tutumu ve 

davranışını da bu değerler belirleyecektir. Bu bakımdan örneğin kitleleri, 

Yahudileri ve Bolşevikleri güçsüz ve kadınsı olarak nitelendiren, yani temelde 

kadınların aşağı bir konumda olduğu anlayışında olan Nazi yönetiminin, 

tecavüzü bir baskı aracı olarak kullanması bir rastlantı olmamaktadır. Bu 

durumda tecavüz, kadının, erkeğin gücü karşısında ele geçirildiğinin 

kanıtlanmasına yönelik bir eylem olarak, Alman askerinin “güçlü ve üstün 

insan” olduğunu ortaya konmasında bir araca dönüşmektedir.”322 Zira 

“Kadınlar saldırılabilecek, çalınabilecek ve leke sürülebilecek mülk olarak 

varsayıldıklarında, düşmanı kadınlaştırmanın ve küçük düşürmenin bir aracı 

haline gelir.”323 

Böylece tecavüz, savaşın ve çatışmanın bir parçası olmaktadır. 

Devletlerin kadınlara yönelik baskı politikaları üretmeleri, kadınların belli bir 

topluluğa aidiyetleri üzerinden ve bu aidiyetler için olan varlıklar olarak 

tanınmaları zemininde inşa olmaktadır. Bu kapsamda kadının cinsel 

bütünlüğüne ve kimliğine yönelik saldırıların, kadının ait olduğu topluluğu 

aşağılayacağına, korkutacağına, topluluğun değerlerini sarsacağına ve bu 

yolla topluluğun sarsılacağı inancına dayanmaktadır.324 Böylece kadınlar, 

fetihçi yöntemin üzerinde gerçekleştiği bedenler olarak ortaya çıkmaktadır. 

Saldırganlığın ve şiddetin esas olduğu bir ortam olan savaş 

durumunda, hegemonik erkekliğin bir bileşenini oluşturan, kadının “fethi ve 

boyun eğdirilmesi”ni ifade eden tecavüz de, sıradan ve keyfi bir savaş eylemi 

                                                            
322BROWNMILLER, Cinsel Zorbalık, s.59. 
323 BAĞA, KISMET, Kadına Yönelik Şiddet, s.16. 
324 ERDAL, “Kadına Yönelik Devlet Kaynaklı Cinsel Şiddet”, s.201‐202. 
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olarak konumlanmakta ve çoğu zaman da tecavüzcüler bakımından 

sorumluluk doğurmayarak, en azından dolaylı olarak desteklenmektedir.325 

Bu koşullarda tecavüz, temel kurulumu ve dayanakları farklı olmasına 

rağmen, diğer şiddet fiilleri ve mala zarar suçları arasında 

sıradanlaşmaktadır. Bu durum, özellikle savaşta gerçekleşen tecavüzün ve 

böylece kadınların acıları ile tarihten, kitle iletişim araçlarından ve hukuk 

uygulamalarından dışlanması ve diğer şiddet uygulamalarının yanında 

erkeğin onuruna yönelik bir saldırı olarak sıradan bir ayrıntı veya aynı içerikle 

propaganda malzemesi olarak kullanılmasında ortaya çıkmaktadır.326 

Ordudaki erkekliğin kolektif üretimi ve dayatımı ile iktidarın ideolojik 

dayanaklarının, savaş döneminde gerçekleşen tecavüz üzerinde belirgin bir 

önemi bulunmaktadır. Vietnam savaşına katılmış iki ABD askerinin 

açıklamaları bu durumu çarpıcı biçimde ifade etmektedir: “Bunu yalnızca 

çevrede birçok kişi varsa yaparlar. Kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor. 

Neler yapabileceklerini birbirlerine gösteriyorlar. Yalnız olduklarında 

yapmıyorlar.”; “onlar insan değilmiş gibiydi…Ya pisliktiler ya da komünist ve 

biz haklıydık.”327 Bu bakımdan, insanların ideolojik gerekçelerle insan olarak 

kabul edilmedikleri, etik kaygıların “değer kaybettiği” ve şiddetin esas olduğu 

bir ortamda şiddet düzeyinin gittikçe yükselmesi, askerde statüsünün 

yükseldiği sanısını yaratmaktadır. 

                                                            
325 Brownmiller, Vietnam  savaşı  süresince ABD  askerlerine  zührevi hastalıklara  karşı uyarıcı  filmler 
veya  rütbelendirme  koşulları  gibi  araçlarla  mücadele  edilirken,  tecavüze  ilişkin  hiçbir  önleyici 
mekanizmanın  devreye  sokulmadığına  işaret  etmektedir:    BROWNMILLER,  Cinsel  Zorbalık,  s.  121‐
122. 
326 BROWNMILLER, a.g.e., s.37, 48; geniş bilgi için 56‐58, 64, 69‐71, 143‐144, 176. 
327BROWNMILLER, a.g.e., s.135,137. 
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Bu kapsamıyla tecavüz soykırımın bir aracı haline gelmektedir. Zira bu 

vesileyle topluluğun tek tek üyelerinin yok edilmesinden öte, bireysel üyeler 

ölseler bile süren, topluluğun üyelerinin toplamı dışında mevcut, birleştiren 

özünü oluşturan bir yönü tahrip edilmektedir. Zira Mackinnon’a göre cinsel 

saldırı mağdurun, kendisini şiddetin muhatabı olarak işaretleyen kimliğinden 

feragat etmesini istemesine yol açacaktır. Tecavüz kriz merkezi danışmanı 

Smith, danışmanlık yaptığı her yerli tecavüz mağdurunun, tecavüz sırasında 

artık Kızılderili olmamayı dilemiş olduklarını belirtmektedir.328   

Bu kapsamda tecavüz savaş döneminden kaynaklanan sosyal 

bozulma ya da askeri disiplinde zafiyetin vazgeçilebilir bir ürünü olmaktan 

öte, düşman nüfusun irade, moral, bağlılık ve kendilik tasavvurunu 

yıpratmaya yönelik askeri stratejinin rutin bir unsurunu oluşturmaktadır. 

Böylece savaş döneminde gerçekleşen tecavüz, mevcut cinsiyetler arası 

hiyerarşi ile devlet arasındaki bütünleşiklikte ifadesini bulan ortak bir 

rasyonaliteden kaynağını almaktadır. Bu bakımdan tecavüz bir sapma değil, 

fakat iktidar ilişkileri bakımından bir eklemlenme ve birleşikliğin ifadesi 

olmaktadır.329 Zira Seifert’a göre patriyarkal toplumlarda aileyi ve topluluğu 

bir arada tutan temel unsuru kadınlar oluşturmaktadır. Kadın bedeni, ulusun 

bir bütün olarak temsil edildiği, kimliğin kurulduğu mekân olarak temsil 

edilmektedir. Bir kültürü, topluluğu veya ulusu simgeleyen kadın bedenine 

tecavüz bu kapsamda, toplum bedeninin simgesel bir tecavüzü anlamını 

                                                            
328 Aktaran: WHISNANT, Feminist Perspectives on Rape. 
329 Aynı eksendeki düşünce  için bakınız: NAYAK, Meghana, SUCHLAND,  Jennifer, “Gender Violence 
and Hegemonic Projects”, International Feminist Journal of Politics, 8:4, 2006, s.467‐485.  
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taşımaktadır. Böylece kadınların fiziksel ve duygusal yıkımı, sosyal ve 

kültürel istikrarının yok edilmesi amacını taşımaktadır.330 

 

5.2.2. Tecavüz Soruşturmalarında Kolluk Kuvvetleri 

Tecavüz mağdurlarının yargılama öncesi polis tarafından gördüğü 

muamele sıklıkla çifte mağduriyet şeklinde yorumlanmaktadır. Mağdurlar 

sıklıkla küçültücü ve bazen acımasız bir sorgulamaya maruz kalmakta ve 

şüphelinin başarılı bir soruşturulması ve yakalanması için gerekli bilginin 

alınmasını önemsemeyen, duyarsız ve kimi zaman saldırgan, kimi zaman 

nasihat veren bir polis üslubuna muhatap olmaktadırlar.331 Bu durum emniyet 

mensuplarının, tecavüz mitlerinde ifadesini bulan fail merkezli, taraflı 

önyargılarından ve cinsellik algılamalarından kaynaklanmaktadır. Örneğin 

Gölge tarafından yapılan araştırmaya katılan polislerin yaklaşık her üçünden 

biri, akli ve fiziki gücü yerinde olan kadının gerçekten karşı koyduğu takdirde 

tecavüzü engelleyebileceğini düşünmektedir. Buna göre polislerin bir kısmı, 

aslında tecavüzün gerçek olmadığı kanaatindedir. Aynı araştırmaya göre 

polislerin %10’u cinsel deneyimi olan kadınların tecavüzden zarar 

görmeyeceklerine inanmaktadır. Bu inanç da, tecavüz ile bir kez 

gerçekleştikten sonra sıradan cinsel ilişkinin farklı olmadığını, zarar görenin 

esasen bekâret olgusu olduğunu ve arka planında kadının cinsel ilişki 

kapsamında pasif bir nesneden ibaret olduğunu ima etmektedir. Polislerin 

%35’inin, iki gün geçtikten sonra şikâyetçi olunan tecavüz suçlamalarının 

                                                            
330 Aktaran: WHISNANT, Feminist Perspectives on Rape. 
331 BAĞA, KISMET, Kadına Yönelik Şiddet, s.23; GORDON, RIGER, The Female Fear, s.36‐37. 
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gerçek olmadığını iddia ettiği yine aynı araştırmada ortaya çıkan bir veridir.332 

Fatih Yavuz tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre polislerin %66’sı 

“kadınların dış görünüş ve davranışlarının tecavüzü kışkırttığını” 

düşünmektedir.333 

Çifte mağduriyet, tüm bir hukuksal süreci kapsayarak tecavüze ilişkin 

şikâyet oranlarının düşmesi ile sonuçlanmaktadır. Türkiye’de şikâyet edilen 

vakalara göre, her 100 000 kişiye yaklaşık olarak 1,3 kadar tecavüz vakası 

düşmektedir. Yavuz, Türkiye’deki tecavüz şikayetlerinin, bildirilmeme 

sebebiyle %1-5 oranında gerçekleştiğini tahmin etmektedir.334 

Radford tarafından gerçekleştirilmiş araştırmaya katılan kadınlara göre 

cinsel saldırıların polise bildirilmemesi nedenlerini polisin rutin cinsel ve ırkçı 

tacizlerle ilgilenmemesi, polisin olayla ilgili yapabileceği bir şeyin olmaması, 

polisin cinsel saldırı bildiriminde bulunan kadınlardan hoşnutsuz olması ve 

genel olarak kadınlara karşı antipatik olmaları, tacizden zaten bir polis 

yetkilisinin sorumlu olması ve kadınların olayı unutup hayatlarına devam 

etmek istemeleri oluşturmaktadır.335 

Polisin tutumundan memnun kalanların ise mala zarar suçları 

hakkında şikâyetçi olmuş ve iki istisna dışında beyaz kadınlar olduğu 

görülmüştür.336 Bu durum diğer yandan cinsiyet ile sınıf ve etnisite ilişkileri 

arasındaki bir kesişim noktasına işaret etmektedir. Zira beyaz ve orta-sınıf 
                                                            
332 Aktaran: KURTOĞLU, Erkek Egemenliği, Kültürel Şiddet ve Hukuk, s.89,91,93. 
333 Aktaran: ÖZBUDUN,  Sibel,  “Bir  Egemenlik Alanı Olarak Kadın Bedeni”,  Küreselleşme,  Kadın  ve 
‘Yeni’‐Ataerki,  (Der.  Sibel Özbudun,  Cahide  Sarı,  Temel  Demirer),  Ankara, Ütopya  Yayınevi,  2007, 
s.130. 
334 Aktaran: KURTOĞLU, Erkek Egemenliği, Kültürel Şiddet ve Hukuk, s.94. 
335 RADFORD, “Policing Male Violence…”, s.36. 
336 RADFORD, a.g.e.,s.38. 
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kadınlar, polise başvurma ya da polise yükümlülükleri hakkında ısrar etmeye 

eğilimliyken, azınlıklara mensup alt sınıf kadınlar polisin taciz, şikâyetlerini 

önemsiz görmesi, sınır dışı etme tehdidi gibi davranışlarla ortaya çıkan 

şovenist tutumuna dayanarak, polise başvurmaktan imtina etmekte ve polisi, 

koruma bakımından işlevsel olmayan başka bir tehdit olarak 

görmektedirler.337 

Poliste maruz kalınan ilgisizlik ve aşağılayıcı muamele diğer yandan, 

saldırı karşısında korunmasızlık hissine sebebiyet vererek, kadınların 

güvenlik duygularını da tahrip etmekte, kadınların devlet koruması dışında 

kaldığı izlenimi vermektedir.  

Tecavüzün kınanmasında zafiyet ya da tecavüzün bazı koşullarla 

kınanması, cinsel şiddetin kadınların kontrolünde meşru bir araç olarak 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır.338 Kolluk, bu bakımdan, kadınların aile 

gibi kurumlar eliyle yürütülen rutin kontrolünün zaafa uğradığı durumlarda 

etkinleşen bir sindirme aracı olarak işlemektedir.339 Rutin kontrol, kadınların 

toplumsal cinsiyet normları aracılığıyla itaatkâr kılınmaları ve bu bağlamda 

sosyal kontrollerinin içsel olarak yürütülmesine dayanırken, polis aşaması 

hem şiddeti ve hem de ideolojik baskıyı barındıran bir süreç olarak 

işlemektedir. Tecavüz durumunda fiilden öte, kadının yaşam biçiminin belli 

sınırlara uygunluğunun yaygın biçimde araştırılması ve yargılanması da, bu 

                                                            
337 MATTHEWS, Confronting Rape…, s.151. 
338 RADFORD, “Policing Male Violence…”, s.41. 
339 Kadınların aile kurumu altındaki kontrolü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz MILLETT, Cinsel Politika, 
s.60. 
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tür soruşturmalarda tecavüz failinden öte mağdur kadının eril iktidara 

tabiyetinin yargılandığını düşündürmektedir.  

Polisin tecavüz suçlamalarındaki olumsuz veya duyarsız tutumu, 

polisin genel olarak statükoyu koruma misyonuyla tutarlılık göstermektedir. 

Fitzgerald, polisin temel misyonunu “sosyal düzenin sürdürülmesi ve bu 

düzendeki mevcut sınıf ilişkilerinin meşrulaştırılması” olarak 

tanımlamaktadır.340 Bu bakımdan polis aşamasındaki tecavüz suçlamaları, 

mevcut iktidar ilişkilerinin korunması ve sürdürülmesi noktasında anlamını 

bulmakta ve polisin bu konudaki süregelen tutumu eril iktidarın, mevcut 

statükonun bir parçası olduğunun da bir işareti olmaktadır. 

Öte yandan kolluk kuvvetlerinin kurumsal sürekliliğinin sağlanması için 

belli miktarda meşruluğun kazanılması elzemdir. Kolluk bakımından, suçun 

varlığı karşısında, toplumsal güvenlik ve düzenin tesisi, meşruluğunun 

yaratılmasında esas unsuru oluşturmaktadır.341 Tecavüzün hukuksal olarak 

cezalandırılması, polise esasen namus zemininde olsa da ciddi bir meşruluk 

alanı kazandırmasının yanı sıra kadınların disipline edilmesi anlamında da 

olanak yaratmaktadır. Tecavüzün soruşturması aşamasında, kadın yaşam ve 

davranışlarının ayrıntılı olarak tartışmaya açılması ve yargılanması bu sürece 

işaret etmektedir. 

 

 

                                                            
340 RADFORD, “Policing Male Violence… ”, s.41. 
341  Suç  ve  suçlunun  üretiminin,  polisin  varlığını  doğallaştırması  ile  gözetleme  ve  disipline  etme 
olanakları yaratması hakkında geniş bilgi için bakınız: FOUCAULT, İktidarın Gözü, s.23‐31, 82‐84. 
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5.2.3.Modern Hukukun Cinsel Politika Bağlamında Temel Özellikleri 

 Şiddeti doğrudan, yapısal ve kültürel türlerine ayrıştıran Galtung’a göre 

yapısal şiddet, toplumsal hiyerarşilerin kaynağı olarak, kendini, bastırma ve 

sömürü biçiminde gösterirken, doğrudan şiddetin anlam kazandığı ve 

kurumlaştığı toplumsal yapıyı tanımlamaktadır. Kültürel şiddet ise doğrudan 

ve yapısal şiddetin kültürel olarak meşrulaştırılmasını ve 

kurumsallaştırılmasını içermektedir. Galtung bu türlerin birbirlerini karşılıklı 

olarak destekleyerek birlikte var olduklarına işaret etmektedir. Bu ayrım 

çerçevesinde tecavüz doğrudan şiddet, eril iktidar yapısal şiddet ve hukuk da 

kültürel şiddete vücut vermektedir. Böylece hukuk, eril iktidarın 

meşrulaştırılması ve kurumsallaşmasında etkili bir kurum olarak ele 

alınmaktadır.342 

Öte yandan Smart’a göre hukuk, cinsiyetler arasındaki hiyerarşik 

eşitsizlikleri yaratmakla eril iktidarın bir kurumu olmakta ve yapısal şiddetin 

bir bileşenini oluşturmaktadır.343 Hukukun eril niteliği, toplum ile iktidar 

arasındaki ilişkide, eril iktidar perspektif ve yöntemini yaşama geçirdiği 

anlamına gelmektedir. Tecavüze ilişkin yasalar, genellikle eril bakışı 

yansıttıkları ve sonuç olarak kadınlar üzerindeki eril iktidarı 

kurumsallaştırdıkları için cinsel politikanın parçasıdırlar.344 Sözkonusu 

yasalardaki eril bakış, kadınların yaşam deneyimlerinden çıkan özgün 

ihtiyaçları, toplumsal gerçekleri somut olarak göz önüne almayan bir 

kavrayışı ifade etmektedir. Böylece hukuk, kurduğu yapısal eşitsizlikler kadar 

                                                            
342 Aktaran: KURTOĞLU, Erkek Egemenliği, Kültürel Şiddet ve Hukuk, s.78‐79. 
343 Aktaran: KURTOĞLU, a.g.e., s.80. 
344 MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.189,196. 
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yapısal şiddet, bu eşitsizlikleri meşrulaştırdığı oranda da kültürel şiddet içeren 

bir kurum olarak ortaya çıkmaktadır.345 

Hukuksal süreç işlenirken akılda tutulması gereken önemli ve etkili bir 

nokta; yasaların yazılmasından, uygulanmasına ve failin soruşturulmasına 

kadar hukuksal sürecin her aşamasını esas olarak erkeklerin belirliyor olduğu 

gerçeğidir. Bu gerçek, sürecin erkek belirleyenlerinin, kendi yaşam 

deneyimlerinin ve buna dayanan birtakım yaygın cinsiyet algılamalarının 

sürece katkısını dikkate almayı gerektirmektedir. Soyut hukuk kuralları ve 

kolluk kuvvetlerinin takdir yetkisine dayanarak, kamu personelinin 

uygulamalara kişisel algılamaları ve deneyimleri çerçevesinde taraflı olarak 

katılmaları olasıdır. Bu koşullarda hukukun soyut kurallardan oluşması 

nedeniyle somut durumlara uygulanmasındaki yorum zorunluluğu, kişisel 

farklılıkların ve değer yargılarının, uygulama alanında varlık kazanmasını 

olanaklı kılmaktadır. Diğer yandan hukuk içinde varlık kazandığı toplumun bir 

parçasıdır. Bu sebeple, hukukun hem yapımı ve hem de uygulanması 

sürecinde, kültürel değerler ve değer yargıları, hukukun birer parçası 

olmaktadır.346 Hukuk içindeki tutarsızlık ve çelişkiler, bu bakımdan toplumsal 

cinsiyet ilişkilerinin çelişkili olarak gelişebilen bir süreçten kaynaklandığını 

göstermektedir. 

Böylece kişisel ve toplumsal değer yargılarının hukuka dahil olması 

olanağı, hukukun bir bütün olarak erkeği koruduğu ve erkek egemenliğini 

yeniden üreterek sürdürülmesine katkı sağladığı anlamına gelmemektedir. 

                                                            
345 KURTOĞLU, Erkek Egemenliği, Kültürel Şiddet ve Hukuk, s.80. 
346 KURTOĞLU, Ayça, “Ataerkil Kültür, Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk: Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel 
Tecavüz”, Türk(iye) Kültürleri, (Der. Gönül Pultar, Tahire Erman), İstanbul, Tetragon, 2005, s.375. 
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Zira bir yandan hukuksal işleyiş içinde bulunan çok çeşitli kurum ve 

personelin varlığından, diğer yandan da kamu çalışanlarının mesleki 

sosyalizasyonları, dünya görüşleri ve soyut kuralları anlamlandırma biçimleri 

ile kurumsal çıkarlarının farklılıkları, farklı yorumların sürece katılması 

olanağını yaratmaktadır.347  

Modern hukukun bir diğer önemli özelliğini, hukukun kendi mantığı ve 

hukuki pozitivizmin doğruya ulaşma yönteminin ikili karşıtlıkların kurulması ve 

temsilinde temellenmesi oluşturmaktadır. Bu kurgu, kutuplar arasındaki 

durumların ve kutuplar arasındaki farklılık ve benzerliklerin yadsınması 

sonucunu doğurmaktadır.348 Bu temelde kurulan hukukun, yasal yönteminin 

unsurlarından birisi sınır koymadır. Bunun bir örneğini 765 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nda evlilik içi tecavüzün suç olarak tanımlanmaması oluşturmaktadır. 

Örneğin sıradan cinsel ilişkilerdeki güç kullanımının yok sayılması, bir yandan 

şiddetin bu kullanımını serbestleştirirken, diğer yandan da tecavüz 

mağdurlarının olağan dışı şiddete maruz kaldıklarını ifade etmekte ve diğer 

kadınların kendilerini zarar görmüş hissederken hiçbir zaman tecavüze 

uğramadıklarını düşünmelerini mümkün kılmaktadır.349 

 Aynı çerçevede modern toplumlarda ikili karşıtlıklar ekseninde 

örgütlenen hukuk, 19.yüzyıl liberal düşüncesinde temellerini bulan kamusal-

özel alan ayrımı ile, özel alanı özgürlüğün, kamusal alanı ise zorunluluğun ve 

erkeklerin alanı olarak konumlandırmaktadır. Bu bakışta devletin müdahalesi 

ancak, liberal gelişimin ilk dönemlerinde kadınların sivil ve politik haklardan 

                                                            
347 KURTOĞLU, Erkek Egemenliği, Kültürel Şiddet ve Hukuk, s.76. 
348 KURTOĞLU, a.g.e., s.81. 
349 MACKINNON, “Sex and Violence…”, s.31. 
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yoksun olması ve yurttaşlık tanımından dışlanmış olmaları sonucunda irade 

özerkliğine sahip yegâne yurttaşlar olarak erkeklerin irade ve çıkarlarının 

çatışması durumunda kamusal alanda ortaya çıkmalıdır.350 Özel alan devletin 

müdahale etmeyeceği kişisel özerklik alanı olarak inşa edilirken, kamusal 

alan kamusal sorumlulukların ortaya çıktığı mekâna vücut vermektedir. 

Böylece hukuk, genel olarak kamusal alanı eşitlik ilkesi temelinde, özel alanı 

ise mevcudu koruyarak erkek egemen değerler üzerinde kurmaktadır.351 

Böylece kamusal alanda tektipleştirme uygulamaları egemen olurken, özel 

alan erkek-egemen toplumsal normların geçerli olduğu mekân olarak 

kurgulanmaktadır. Devletin kamusal kuralları dışında toplumsal normlara 

göre düzenlenmeye bırakılan aile, bu niteliğiyle toplumun bir hücresi olarak 

ele alınmakta ve bu niteliğinin sürdürülmesi noktasında devlet tarafından 

desteklenmekte, ailenin korunması devlet bakımından üstlenilen bir misyon 

haline gelmektedir.352 Özel alana ait bir konu olarak cinsellik sıklıkla, hukuk 

alanından dışlanarak veya hukukun içerisine erkek-egemen toplumsal 

normlar ihlal edilmemek suretiyle dahil edilerek düzenlenen bir konu olarak 

ortaya çıkmaktadır. 

 

 

 
                                                            
350 BERKTAY, “Kadının İnsan Hakları Hukukunda Yeni Perspektifler”, s.23‐24. 
351 LAMOUREUX,  Diane,  “Kamusal/Özel”,  Eleştirel  Feminizm  Sözlüğü,  (Çev.  Gülnur  Acar  Savran), 
İstanbul,  Kanat  Kitap,  2007,  s.244‐246;  KURTOĞLU,  Erkek  Egemenliği,  Kültürel  Şiddet  ve  Hukuk, 
s.80‐81. 
352 Türkiye’de Ailenin korunmasında devletin aktif rol oynaması hakkında bkz: KALAN, İlknur, “Adalet: 
Kadına  Ne  Kadar?”,  Hukuk  ve  Kadın  Hakları,  Ankara,  Çağdaş  Hukukçular  Derneği  Genel Merkezi 
Yayınları‐2, s.24,26. 
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5.2.4. Türkiye Ceza Hukukunda Tecavüz 

5.2.4.1.Genel Olarak  

Erkek egemen toplumlarda tecavüz yasaları çoğunluğu erkek olan 

yasakoyucuların, erkekleri yanlış suçlamalardan korumak için, bir erkeğin bu 

suçtan sorumlu tutulmasına yeterli gördükleri unsurlardan oluşmaktadır.353 

Bu bakımdan esas sorunu, tecavüzün nasıl bir içerikle düzenleneceği 

oluşturmaktadır. Bu durum esasen kadınlar ve erkeklerin tecavüz deneyimleri 

açısından farklı toplumsal koşullara sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. 

Erkekler için tecavüz bir olanak olarak varlık kazanırken, kadınların yaşam 

koşulları bakımından mağduriyet ihtimalini oluşturmaktadır. Bu durum 

erkeklerin epistemolojik konumlarının maddi koşulunu oluşturmaktadır.354 

Zira erkek bakımından tecavüz yasalarının temel eksenini suçlamadan 

korunmak oluştururken, kadın bakımından mağduriyetin önüne geçilmesi 

veya mağduriyet gerçekleştiğinde cezalandırma temel önemde olmaktadır. 

Böylece bu farklılığın yadsınması, kadın bakış açısından tecavüzün 

yasaklanmadığı, sadece düzenlendiği hukuk kurallarına vücut vermektedir. 

Bu bakımdan mevcut çerçevesiyle hukuk, erkeklerin tecavüz etme 

koşullarına esaslı bir müdahalede bulunmayarak, büsbütün ortadan 

kaldırmadan çekiciliğinin korunmasına yardımcı olmaktadır.355 Aynı zamanda 

MacKinnon’a göre hukukun, tecavüzün olağandışı ve istisnai hallerini 

kapsamına almasıyla, hukuken tecavüz olarak tanımlanmayan fakat 

                                                            
353 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.58. 
354 Erkekler ve kadınlar  ile daha genel olarak egemenlerle  tabi olanlar  farklı yapısal konumlarından 
kaynaklanan  epistemolojik  asimetri  hakkında  bakınız:  APFELBAUM,  Erika,  “Egemenlik”,  Eleştirel 
Feminizm Sözlüğü, (Çev. Gülnur Acar Savran), İstanbul, Kanat Kitap, 2007, s.120‐122. 
355 MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.194‐195, 204, 208. 
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kadınların yaygın olarak deneyimledikleri cinsel saldırılar 

olağanlaştırılmaktadır. Bu durumda günlük istismar biçimlerinin ihlal niteliği 

taşıdıkları ihmal edilmekte ve böylece mağdurların durumları 

sıradanlaştırılmaktadır.356 Bu kapsamda tecavüzün fiili ve yasal 

tanımlamaları, cinselliğe ilişkin temel anlamalar içerirler. Bu bakımdan hukuk 

ve bireyler, benzer bir kaynaktan beslenirler: erkek-egemen kültür.  

Türkiye’de tecavüz, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 

102.maddesinde düzenlenmiş ve bu kanunla 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 

yürürlükten kalkmıştır.357 Fakat 765 sayılı Ceza Kanunu’nun yürürlükte 

olmaması, dayanağı olan kavrayışın toplumsal kültürde ve hukuk öznelerinin 

zihninde varlığını sürdürmeye devam etmediği anlamına gelmemektedir. 

Geçerli Ceza Kanunu tecavüzün, eski Ceza Kanunu’nda kurulmuş 

olan genel ahlak ve namus kavramlarıyla kanuni bağlantısını keserek, cinsel 

dokunulmazlığa ilişkin bir suç olarak düzenlemiştir.358 Böylece cinsel suçlar, 

genel ahlak ve aileyi ilgilendiren bir konu olmaktan çıkarılarak cinsellik, kişisel 

bir özgürlük alanı olarak ortaya konmuştur.359  

                                                            
356 MACKINNON, “İnsan Hakları ve Kadın”, s.6. 
357 765  sayılı Türk Ceza Kanunu’nun  tecavüze  ilişkin hükümleri bağlamında geniş eleştirisi  için bkz: 
KALAN, “Adalet: Kadına Ne Kadar?”, s.25‐27. 
358  Fakat  tecavüzün  eski  bağlamının  yargılama  süreçlerinin  tamamen  dışında  kaldığını  düşünmek 
mümkün  değildir.  Yargıtay  5.  Ceza Dairesi’nin  E:2005/15337,  K:2008/840  sayılı,  13.02.2008  tarihli 
kararında yer alan tecavüzün mağdurun “şeref ve namusunu doğrudan ilgilendiren” bir konu olduğu 
ibaresi  bu  düşünceyi  desteklemektedir.  Benzer  kapsamda  olmak  üzere  Yargıtay,  mağdurun 
namusunu ortaya koyarak  şikayette bulunması”nı,  iftira atma  ihtimalinin sorgulanmasında olumsuz 
bir emare olarak değerlendirmiştir: Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 21.02.2007, 660‐1409; Yargıtay 5.Ceza 
Dairesi,  16.02.2006,  2047‐899  kararlarını  aktaran: HATİPOĞLU, Muzaffer,  PARLAR, Ali,  5237  Sayılı 
Türk Ceza Kanunu Yorumu, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2008, s.1620,1631. 
359GÜLTAŞ,  Veysel, GÜNDÜZ, Remzi; Cinsel Suçlar, Ankara, Bilge Yayınevi, 2008, s.9. 
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5237 sayılı Ceza Kanunu’nun 102. maddesinin gerekçesine göre “Bu 

bölümde yer alan suçlarla korunan ortak hukuki değer, kişilerin cinsel 

dokunulmazlığıdır.”360 Bu kapsamda 5237 sayılı Ceza Kanunu uyarınca 

cinsel saldırı suçlarında korunan hukuksal değeri, kişinin cinsel özgürlüğü 

oluşturmaktadır. Bu bakımdan korunan, mağdurun “cinsel şerefi” ya da 

manevi bütünlüğü değil, cinsel nitelikli bir davranışa girişme konusundaki 

irade özgürlüğü kapsamındaki cinsel özgürlüğüdür.361 Toroslu, cinsel 

özgürlüğü “hukukun veya örf ve âdetin belirlediği sınırlar içerisinde insanın, 

cinsel ilişkiler yönünden kendi vücudu üzerinde serbestçe tasarruf 

edebilmesi” olarak yorumlamaktadır.362 Fakat özellikle ceza hukuku 

bakımından, hukuk metinlerinin doğrudan atıf yapmadığı durumlarda örf ve 

âdete göndermede bulunulması, suç ve cezada kanunilik ilkesi bakımından 

uygunsuz olduğu gibi; tecavüz gibi cinsiyete dayalı iktidar ilişkileriyle 

bağlantılı durumlarda, toplumsal iktidar ilişkilerinin korunarak fiili durumun 

hukuki bir değer kazanması ile sonuçlanabilecektir. Kaldı ki kişisel özgürlük 

alanına ilişkin bir konuda örf ve âdete gönderme yapılması, özgürlükleri 

zedeleyici niteliktedir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, tecavüzü, kişiye karşı işlenen suçlar 

başlığı altında düzenlemiş fakat yaralama, eziyet etme, terk etme, çocuk 

düşürme suçlarından sonra altıncı sıraya yerleştirmiştir. Sıralamanın suçlar 

arası hiyerarşiye işaret etmesi sebebiyle, tecavüzün ikinci sırada 

                                                            
360 GÜLTAŞ, GÜNDÜZ, a.g.e.,s.11. 
361 TEZCAN, Durmuş, ERDEM, Mustafa Ruhan, ÖNOK, R. Murat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre 
Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2006, s.219. 
362 TOROSLU, Nevzat, Ceza Hukuku Özel Kısım, Ankara, Savaş Yayınevi, 2008, s.57. 
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düzenlenmesi, tecavüzle korunan hukuki değerin diğerlerine göre tali nitelikte 

kabul edildiği anlamına gelmektedir. 

Tecavüz, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102.maddesinin 

2.fıkrasında, 1.fıkrada düzenlenen cinsel saldırı suçunun nitelikli hali olarak 

düzenlenmiştir. Kanunun 102/1. maddesine göre cinsel saldırı, şikâyete bağlı 

bir suç olarak “cinsel davranışlarla bir kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali” 

şeklinde tanımlanmıştır. Tecavüz ise 102/2 maddesinde “fiilin vücuda organ 

veya sair bir cisim sokulması suretiyle” gerçekleşmesi olarak düzenlenmiştir.  

102.madde hükmüne göre, eski Ceza Kanunu’nun tersine suçun faili, 

hem erkek hem kadın olabilecektir. Suçun mağdurunun da, erkek veya kadın 

olması mümkündür. Öte yandan kovuşturulması şikâyete bağlı olmakla 

birlikte, nitelikli cinsel saldırı suçunun eşler arasında gerçekleşmesi de eski 

Kanunun aksine cezalandırılmaktadır. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu “kadının 

kocasına cinselliğini koşulsuz olarak sunması görevi”nin tanınması ile evlilik 

içindeki hiyerarşinin meşrulaştırılmasına uygun olarak, evlilik içinde 

gerçekleşen cinsel saldırıları suç kapsamına almamıştı. Fakat geçerli  

Kanunun nitelikli cinsel saldırı kapsamında kamusal alan-özel alan ayrımını 

kaldırmasına rağmen, diğer cinsel saldırıların kanıtlanmasındaki usule tabi 

olmakla bu suçun ispatı neredeyse imkânsızdır.363 Öte yandan yeni Kanunun 

gerekçesinde “evlilik birliği, eşlere sadakat yükümlülüğünün yanı sıra, 

karşılıklı olarak birbirlerinin cinsel arzularını tatmin yükümlülüğü” yüklediğini 

kabul ederek, evlilik içinde kadının “cinsel hizmet”ini sunması yükümlülüğü ile 

bağlanması anlayışını, belli bir dereceye kadar sürdürmektedir. 
                                                            
363 KURTOĞLU, Erkek Egemenliği, Kültürel Şiddet ve Hukuk, s.86. 
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Evlilik içi tecavüzün hukuken korunma kapsamından çıkarılması, 

MacKinnon tarafından kabul edilebilir heteroseksüel ilişkilerin, aile ile 

sınırlandırılmamasına yasal uyumun sağlanması olarak 

değerlendirilmektedir. Tecavüz, kadının yasal bağ sebebiyle rıza gösterdiği 

önkabulüne dayanmazken, tecavüzcü ile mağdur arasındaki yakınlık 

derecesi rızanın varsayılmasında etkili bir unsur olarak değerlendirilmeye 

devam etmektedir.364 

 

5.2.4.2.Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Maddi Unsurları 

5.2.4.2.1. Vücuda organ veya sair bir cisim sokma 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda basit cinsel saldırı ile tecavüzü 

tanımlayan nitelikli cinsel saldırıyı birbirinden ayıran unsur “sokma” eylemidir. 

Bu kapsamda nitelikli cinsel saldırı suçu salt fiziksel bir eylem olarak 

düzenlenmekle, fiilin asıl tanımlayanlarından mağdurun psişik durumu göz 

ardı edilmiştir. Ruhsal unsur ancak Kanunun 102/5.madddesinde “mağdurun 

beden veya ruh sağlığının bozulması” ibaresiyle, ağırlaştırıcı neden olarak 

düzenlenmiştir.365 Böylece tecavüze ilişkin hukuksal korumanın çerçevesi, 

eril cinsel organlarına göre çizilmektedir. Bu tür bir tanım, penetrasyon 

merkezli cinsellik anlayışını normalleştirmekte ve vurgulamaktadır. Bu 

çerçevede vurgulanan eril tanımlı bir kayıptır. Manevi zararlar kısa ömürlü 

sayılırken, kadınların tecavüz sebepli psişik kayıpları istisnai veya gerçek 

                                                            
364 MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.204. 
365 ERDAL, Meryem, “Kadına Yönelik Devlet Kaynaklı Cinsel Şiddet”, s.217. 
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olmayan bir şeymiş gibi görülür.366 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu cinsel 

saldırının ağırlaştırıcı nedenlerinin sıralandığı 102. Maddesinin 5.fıkrasında 

ruh sağlığının bozulmasını ağırlaştırıcı neden olarak kabulü, bu tür kavrayışın 

bir örneğini oluşturmaktadır. Zira tecavüze uğrayan kişinin ruhsal olarak 

sarsılmadan tecavüzü atlatmasının mümkün olduğunun düşünülmesi şaşırtıcı 

olduğu gibi, psikolojik bir açıklaması da bulunmamaktadır. Bu kabul, 

kadınların pasif cinsel nesneler olarak konumlandırıldığı, eril cinsellik 

kurgusunu yansıtmaktadır. Bu kurgu kapsamında kadının konumu, sıradan 

cinsel ilişki ile tecavüz bakımından farklılık arz etmemektedir. Her ikisinde de 

cinsellik, kadına yapılan bir fiil olarak anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Kanun, 

tecavüz ile cinsel ilişki arasındaki farkın anlaşılmasında mağdurun psikolojik 

durumunu dikkate almayarak, kadının tecavüzü sıradan cinsel ilişki şeklinde 

yaşayabileceğini ima etmektedir.  

Nitelikli cinsel saldırı suçunun “sokma” kapsamında düzenlenmesi, bu 

unsurun sağlanmadığı durumlarda mağdurun, tecavüzcünün cinsel tatmini 

için bir nesne olarak istismar edilme duygusunu dışlamaktadır. Yargıtay 

5.Ceza Dairesi bir kararında, fiili livata gerçekleşmediği gerekçesiyle sanığın 

cinsel organını mağdurun bacak arasına sokarak boşalmasının ancak “ırza 

tasaddi” olarak değerlendirilebileceğini kabul etmiştir.367 Öte yandan bu tür 

kavrayış, cinselliğin belli bedensel bölgelere odaklı olarak kurulmasına 

kaynaklık etmektedir. Böylece cinsel kabul edilen belirli vücut bölümleri özel 

bir korumaya kavuşturulurken, bedenin diğer bileşenlerinin cinselliği yok 

                                                            
366 MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.199,200. 
367  Yargıtay  5.Ceza  Dairesi,  15071‐20712  numaralı,  03.10.2005  tarihli  kararı  aktaran:  PARLAR, 
HATİPOĞLU, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, s.1639‐1640. 
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sayılmış olmaktadır. Bu kapsamda sözkonusu düzenleme, cinselliğin belli 

nitelikleriyle kurulduğu bir alana vücut vermektedir.  

 

5.2.4.2.2. Zorlama unsuru 

Zorlama unsuru, kanun hükmünde açıkça düzenlenmemiştir. Fakat 

kanun gerekçesinde, mağdura karşı cebir uygulanması, tehdit edilmesi veya 

hile kullanılabileceği gibi mağdurun bilincini yitirmesine neden olmak veya 

uyku hali nedeniyle bilincinin kapalı olmasından yararlanmak suretiyle de 

saldırının gerçekleşebileceği belirtilmiştir. Öte yandan 102/4.maddesinde, 

“suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak 

ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumu”nun ağırlaştırıcı neden olarak 

düzenlenmesi, mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçüde cebir 

kullanılmasının suçun unsuru olarak kabul edilmesini mümkün kılmaktadır.368 

Bu kapsamda mağdura karşı cebir, tehdit ya da hile kullanılabileceği gibi 

mağdurun bilinç ve iradesini olumsuz bir biçimde etkileyen durumdan 

yararlanılması da mümkündür.369 Mağdurun “kendisini savunamayacak 

durumda” bulunmasından faydalanılarak fiilin gerçekleştirilmesi ise suçun 

unsuru olarak değil fakat 102/3-a maddesi kapsamında ağırlaştırıcı neden 

olarak düzenlenmiştir. 

Yargıtay cebri şu biçimde açıklamaktadır: “Cebir ve şiddet maddi 

kuvvet olup, zor kullanılarak mağdurun iradesini kullanmaktan yoksun 

bırakılmasıdır. Manevi cebir ise tehdit etmek suretiyle mağdurun kendisini 
                                                            
368 TEZCAN, ERDEM, ÖNOK, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa…, s.222‐223. 
369 TOROSLU, Ceza Hukuku Özel Kısım, s.60. 
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veya yakınları bakımından ırza geçmekten daha büyük bir zarara uğratılacağı 

korkusunu husule getirmektedir.”370 

Cebir, esasen mağdurun direncini kıran ve failin isteklerine uygun 

olarak hareket etmesini sağlayan fiziki güçtür. Bu bakımdan cebir, mağdurun 

direncini kırmak amacıyla araç olarak kullanılmaktadır. Cebirden kaçmanın 

mutlak surette olanaksız olması gerekmediği gibi, mağdurun fiile fiziksel 

gücünün sınırlarını zorlayarak, sürekli ve enerjik biçimde karşı koyması da 

gerekmemektedir. Tezcan, Erdem ve Önok’a göre cebrin varlığını kabul için 

mağdurun, sergilemeyi arzu edeceği tüm direnci gösterememe durumunda 

bırakılmış olması yeterlidir.371  Yargıtay mağdurun boynunun, koltuk altına 

sıkıştırılması suretiyle odaya sürüklenmesi ile ağzı kapatılıp vurularak 

tecavüz edilmesini372; araba içerisinde bileklerinden tutulması ve başına 

bastırarak arabadan çıkmasına engel olunmasını373 cebir olarak kabul 

etmiştir. 

Tehdit ise, cinsel davranışa rıza gösterilmemesi durumunda, 

mağdurun veya bir yakınının bir zarara uğratılacağı beyanını içerir. Bu 

bakımdan tehdit cinsel davranışı gerçekleştirmek amacına yönelik olmalıdır. 

Ancak zararın, saldırı ile gerçekleşecek zarardan daha ağır olması 

gerekmektedir.374 Yargıtay, failin kendisiyle ilişkiye girmemesi halinde, 

                                                            
370 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E.5/110, K.115, 23.05.2000. 
371 TEZCAN, ERDEM, ÖNOK, 5237 Sayılı…, s.223‐224. 
372   Yargıtay  5.Ceza  Dairesi,  13.02.2006,  19119‐808  kararını  aktaran:  PARLAR,  HATİPOĞLU,  5237 
Sayılı…, s.1631. 
373  Yargıtay  5.Ceza Dairesi,  14.02.2007,  12760‐1099  kararını  aktaran:  PARLAR, HATİPOĞLU,  a.g.e., 
s.1621. 
374 TEZCAN, ERDEM, ÖNOK, 5237 Sayılı…, s.225. 
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durumu mağdurun ailesine ileteceğini söylemesini tehdit saymamıştır.375 Öte 

yandan Yargıtay, “benimle birlikte olmazsan seni öldürürüm” ifadesi ile tehdit 

edilmesini tecavüze teşebbüs bakımından yeterli saymıştır.376 Böylece cebir 

ve tehditten beklenen, mağdurun karşı koymasını olanaksız kılacak biçimde 

iradesinin ortadan kaldırılması değil fakat irade özerkliğinin kısıtlanmasıdır.377 

Cebir veya tehdit fiilleri dışında da mağdur, cinsel davranışa karşı 

koyma yeteneğine sahip bulunmayabilir. Mağdur, kendini savunmak için 

yeterli irade oluşturamıyor, açıklayamıyor veya gerçekleştiremiyorsa fiile 

direnemeyecek olma durumundadır. Bu durum, mağdurun akıl veya bedensel 

hastalığından, failin hileye başvurmuş olmasından veya mağdurun 

çaresizliğinden kaynaklanabilecektir.378 

Kadın, üzerinde güç kullanıldığını ve direndiğini kanıtlamak 

zorundadır. Fakat Dworkin ve MacKinnon’a göre, şiddet veya zorlamayla 

gerçekleşen cinsellik, kadınların yaygın olarak yaşadıkları deneyimlerdir. 

Standart cinsel ilişkinin veya suçun oluşumu için uygulanmış olması gereken 

gücün seviyesinin belirlenmesinde egemen olan bakış açısını tartışan bu 

yazarlar, yasaları kadınların deneyimlerini yansıtmamakla eleştirmektedirler. 

Öte yandan bu durum tecavüz olaylarının polise bildirilmemesi üzerinde etkili 

olmaktadır. Zira kadınlar, yaşadıkları deneyimlerin hukuki çerçeveye dahil 

                                                            
375 Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 16.02.1983, 153/488, Yargıtay Kararları Dergisi Mayıs 1983, s.772. 
376  Yargıtay  4.Ceza  Dairesi,  21.02.2006,  2056‐3719  kararını  aktaran:  PARLAR,  HATİPOĞLU,  5237 
Sayılı…,  s.1630. 
377 TEZCAN, ERDEM, ÖNOK, 5237 Sayılı…, s.225‐226. 
378 TEZCAN, ERDEM, ÖNOK, a.g.e., s.226. 



169 
 

edilmediğine inanmakta ve çerçevenin gerektirdiği miktarda güç kullanımına 

uğramadıklarından şüphelenmektedirler.379 

 

5.2.4.3.Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Manevi Unsuru 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre nitelikli cinsel saldırı suçunun 

manevi unsurunu kast oluşturmaktadır. Bu kapsamda failin kastı, suçun 

objektif nitelikteki tüm unsurlarına yönelik olmalıdır. Böylece cinsel davranışı, 

vücuda organ veya sair bir cisim sokmayı, vücut dokunulmazlığının ihlalini ve 

mağdurun rızasının bulunmadığını kapsamalıdır. Bu unsurlarda failin 

yanılması, kastı ortadan kaldırmaktadır.380 

Tecavüz suçunun manevi unsurunu oluşturan kast, tecavüzcünün 

olanlardan ne anladığı veya makul birisinin nasıl anlaması gerektiğinin 

tartışılmasını gerektirmektedir. Tecavüzün yaralayıcılığının, fiilin mağdur 

bakımından ne anlama geldiğine dayanması gerekirken; kast unsuru, 

saldırganın eylemine yüklediği anlamın ve erkeğin, kadının arzularını anlayış 

biçiminin esas alınması sonucunu doğurmaktadır.381 Fakat bilinmektedir ki 

tecavüzcüler tipik olarak, mağdurların tecavüzden zevk aldıklarına 

inanmaktadırlar.382 Bu referansla hukuk, erkeğin kadının onu istemediğini 

                                                            
379 MACKINNON, “Sex and Violence…”, s.31. 
380 TEZCAN, ERDEM, ÖNOK, 5237 Sayılı…, s.231. 
381 MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.208‐209. 
382 SCULLY, Tecavüz…, , s.128‐130. 
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anlamaması ve kadının aksini ispatlayamaması durumunda, kadının 

incinmemiş olduğunu kabul etmektedir.383 

Öte yandan kadınlar ve erkekler genel olarak kişiler arası davranışlar 

hakkında farklı algılamalara sahiptirler. Bu kapsamda erkek bakımından 

flörtçü bir davranış, kadının toplumsal cinsiyet edinimi ve içinde bulunduğu 

cinsiyetine yönelik tehlikeli toplumsal koşullar bakımından tehditkâr olarak 

anlaşılabilecektir.384 Bu koşullarda kadının rızasının varlığının 

belirlenmesinde, sanığın bakış açısının ve toplumsal açıdan uygun olan 

erkeğin nesnel sayılan görüş açısının ölçüt olması, tecavüze temel olan 

anlayış ve bakışın yasal olarak yeniden üretilmesi anlamına gelmektedir. 

Sonuçta tecavüzcünün kadının incinebilirliğini algılamaması, beraati ile 

ödüllendirilmiş olmaktadır. Bu durumda, kimin öznelliğinin olaya ilişkin 

nesnelliği oluşturacağı, bir cinsel politika konusunu oluşturmaktadır.385 Bu 

bakımdan bir cinsel girişime direnmenin tehlikeli olabileceğine dair yargının 

verilmesinde makul kadın kıstası önerilmektedir. Bu kıstas, kadın ve 

erkeklerin psikolojik durumları, sosyal deneyimleri ve algılamalarının 

yargılama sürecine dahil edilmesinden oluşmaktadır.386 Böylece öneri, 

kadının toplumsal konumunun ve olayı algılayışının, yargılama sürecine dahil 

edilmesi bakımından işlevseldir. 

Toroslu’ya göre, “sokma” fiilinin cinsel arzuların tatminine yönelik 

olması zorunludur. Pozitivist bir yorumla ulaşılan bu koşul nitelikli halin, 

                                                            
383 MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.208‐209. 
384 WHISNANT, Feminist Perspectives on Rape. 
385 MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.210‐212. 
386 WHISNANT, Feminist Perspectives on Rape. 
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suçun basit halinin unsurlarını taşıması gerekliliğine dayanmaktadır. Zira 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun cinsel saldırının basit halini oluşturan 

102/1.maddesindeki “cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını 

ihlal eden kişi” ibaresi fiilin cinsel nitelikli olmasını suçun maddi unsuru olarak 

düzenlemiştir. Aynı zamanda bu düşünce, nitelikli cinsel saldırı ile yaralama 

ve işkence suçların ayırdının aksi durumda mümkün olmaması ile 

temellendirilmektedir.387 Aynı görüşü paylaşan Gültaş ve Gündüz, failin salt 

acı verme amacıyla hareket etmesi durumunda yaralama veya işkence, 

eziyet suçlarının varlığının kabul edilmesi gerektiğini ifade etmektedirler.388 

Tezcan, Erdem ve Önok’a göre ise, davranışın objektif olarak cinsel nitelik 

taşıması yeterli olup, failin saikinin ne olduğunun araştırılması gerekli değildir. 

Bu nedenle örneğin mağduru küçük düşürmek amacıyla fiilin unsurlarının 

gerçekleşmesi durumunda, cinsel saldırı suçu oluşacaktır.389 

Cinsel işkence yöntemlerinde failin saiki sadece cinsel tatmin değildir. 

Fakat aynı zamanda genellikle cezalandırmak, bilgi elde etmek, gözdağı 

vermek, sindirmek veya ayrımcılık uygulamaktır. Bu kapsamda cinsel 

işkence, işkence ile cinsel suçların travmatik etkilerinin bir arada bulunduğu 

bir ihlale vücut vermektedir.390 Bu sebepledir ki 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu eski Ceza Kanunu’ndan farklı olarak, “İşkence” başlıklı 

94.maddesinin 3.fıkrasında “fiilin cinsel yönden taciz şeklinde 

gerçekleşmesini”, işkencenin nitelikli hali olarak düzenlemiştir. “cinsel yönden 

taciz” ibaresinin kapsamı her ne kadar belirsiz olsa ve yargıca geniş bir takdir 
                                                            
387 TOROSLU, Ceza Hukuku Özel Kısım, s.60‐61. 
388 GÜLTAŞ, GÜNDÜZ, Cinsel Suçlar, s.27,29. 
389 TEZCAN, ERDEM, ÖNOK, 5237 Sayılı…, s.231. 
390 ERDAL, “Kadına Yönelik Devlet Kaynaklı Cinsel Şiddet”, s.211‐212. 
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alanı yaratsa da, Türk Ceza Kanunu’nun 105.maddesinde düzenlenen “cinsel 

taciz”i kapsamakla, daha ağır bir suç olarak 102.maddede yer alan cinsel 

saldırıyı evleviyetle kapsadığı kabul edilmelidir. Bu kapsamda 94.maddenin 

tecavüze ilişkin daha sınırlı bir alanı kapsaması ile özel hüküm olarak kabulü 

gerekmektedir. Böylece tecavüzü bir kamu görevlisinin, 94.maddede 

düzenlenen maddi ve manevi unsurları kapsayacak şekilde gerçekleştirmesi 

durumunda, 94.maddenin uygulanması gerekmektedir. Bu durumda failin 

kimliği ve kastı özellik taşımaktadır. Zira 94.madde mağdurun salt cinsel 

bütünlüğünü değil, fakat aynı zamanda kişi güvenliğini de koruma hedefinde 

olan ve böylece devlet gücüne karşı kişileri koruma misyonunu da yüklenen 

bir hükümdür. 94.maddedeki unsurların sağlanmadığı fakat nitelikli cinsel 

saldırının gerçekleştiği durumlarda ise fail, 102.maddeye göre 

cezalandırılmalıdır. 

 

5.2.4.4.Hukuka Aykırılık Unsuru 

 Rıza genel olarak tutumsal (attitudinal) ve gösterimsel (performative) 

olarak anlaşılmaktadır. Rızanın tutumsal kavranışı, onaylama ve istekliliğin 

ruhsal durumuna işaret ederken, gösterimsel rıza “evet” demek ya da baş 

sallamak gibi bir tür hareket veya ifadenin gerçekleştirilmesini 

gerektirmektedir. Bu kapsamda tutumsal rıza faillerin, mağdurun tahrik edici 

kıyafet giydiği, yanında bir erkek olmadan bir yere tek başına gittiği, cinsel 

ilişkiye varmayan sevişmeye katıldığı gibi iddialarına olanak yaratırken; 

gösterimsel rıza, mağdurun ne söylediğini ve bunun ilişkiye rıza olarak 
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okunup okunamayacağını, rızanın varlığına ilişkin tartışmaya 

eklemlemektedir. Aynı zamanda gösterimsel rıza kapsamında, kadının 

zımnen varsayılan durumu cinsel rıza teşkil etmezken, kadının rızası ancak 

aktif ve onaylayıcı biçimde ortaya konduğu takdirde gerçekleşecektir. 

Gösterimsel rıza bakımından ortaya çıkan sorun, ilgili davranış veya ifadenin 

ortaya konduğu bağlamı ihmal etmesidir. Bu bakımdan elinde bıçak tutan ve 

kadını ölümle tehdit eden bir saldırgana karşı “evet” demiş ve ilişkiden zevk 

aldığına yönelik taklit yapmış bir kadın, cinsel ilişkiyi istediğine dair ifade ve 

davranışlarda bulunmuş olmasına rağmen, bu ifadelerin kaynağında cebir 

bulunmaktadır. Bu kapsamda, birtakım bağlamlarda tehdit ve baskılar, 

kadının görünen rızasının, anlamlı bir rıza teşkil etmesine engel olacaktır. 

Böylece kadının “hayır” demesi, her koşulda cinsel ilişkiye rıza 

göstermediğinin kabul edilmesini gerektirirken, birtakım baskı ve tehdit 

koşullarında da “evet” kimi zaman “hayır” olarak anlaşılmalıdır.391 

Türkiye hukuku bakımından nitelikli cinsel saldırı suçunda genel 

hukuka uygunluk nedenleri, hukuka aykırılığı ortadan kaldırıcı etki 

doğurmamaktadır. Bununla birlikte bu suçla korunan hukuksal değer cinsel 

özgürlük olduğu ve bu özgürlük bireyin üzerinde serbestçe tasarruf 

edebileceği bir nitelik taşıdığından, mağdurun cinsel davranışa gösterdiği 

rıza, fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldırmaktadır.392 Rızanın hukuka 

uygunluk nedeni olarak değerlendirilebilmesi için, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun 26/2. Maddesi uyarınca mağdurun rıza gösterme yeteneğinin 

bulunması ve rızanın açıklanması gerekmektedir. Rıza, açık veya örtülü 
                                                            
391 WHISNANT, Feminist Perspectives on Rape. 
392 TEZCAN, ERDEM, ÖNOK, 5237 Sayılı…, s.232. 
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olarak açıklanabilir.393 Fakat Tezcan, Erdem ve Önok’a göre, hayır denmesi 

suçun oluşması için yeterli değildir. Bu yazarlara göre, “isteksizlik nedeniyle 

cinsel davranışa rıza gösterilmemesi durumunda da bu suçun oluşacağı 

sonucuna varmak gerekir ki, bu görüşün kabulü mümkün değildir”.394 Bu 

görüş, kadının cinsel ilişkiye rıza gösterme ya da göstermeme hakkına sahip 

yani irade özerkliği ile donanmış bir özne olduğu fikrini reddetmektedir. Bu 

durumda kadın, cinsel bakımdan ilişkiye sürekli istekli cinsel bir nesne olarak 

kabul edilmiş olmaktadır ki bu durumda kadının ilişkiye rızası her halde 

varsayılmaktadır. Tecavüz, kadının rızası dışında cinsel ilişkiye zorlanması 

olduğuna göre, ilgili görüş tecavüz fikrinden temelden yoksun bulunmaktadır. 

Muhtemeldir ki görüş sahipleri tecavüzü, açık ve ağır şiddet kullanımı ile 

ilişkilendirmekte, kadınların ağır şiddet kullanımı içermese de değişen 

düzeylerde baskı ile alınan ya da kadınlara toplumsal alanda biçilen “erkeğin 

cinsel ihtiyacını giderme” yükümlülüğünden kaynaklanan zorundalıklarını rıza 

şeklinde okumaktadırlar. Böylece tecavüz hukuki tanımını, ağır şiddet 

uygulaması ile belirtilen yükümlü kılınma durumları arasındaki ayrımda 

bulmaktadır. Bir tarafta tecavüz ve diğer tarafta sıradan sayılan fakat kadının 

rızasının gerçekliğinin tartışma dışı bırakıldığı cinsel ilişki bulunmaktadır. Bu 

kapsamda değerlendirildiğinde tecavüz olarak tanımlanmayan her cinsel 

ilişki, esasen karşılıklı rızaya dayanma niteliğini taşımamaktadır. Yargıtay bir 

kararında bu kabulünü şu şekilde belirtmiştir: mağdurun eşi olan “sanığın 

mağdureye eziyet edip dövdüğü ve kötü muamelede bulunduğu… sabit ise 

de, …mağdurenin sanıkla cinsel ilişkiye girmesinin zora dayalı olduğunu 

                                                            
393 GÜLTAŞ, GÜNDÜZ, Cinsel Suçlar, s.22. 
394 TEZCAN, ERDEM, ÖNOK, 5237 Sayılı…, s.223. 
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gösteren bir delil bulunmaması nedeniyle ilişkinin rızaya dayalı olarak 

gerçekleştiği…” kabul edilmektedir.395 

Tecavüze ilişkin yasalar ve uygulama, verili bir erkeğin tavır ve 

tutumları ile sahip olduğu koşullar üzerinde kurgulanmıştır. Yasalar ve 

uygulayıcılar, kadınların cinsel ilişkiye razı olmasının erkeğinki kadar gerçek 

olduğunu varsaymaktadır. Rıza, böylece iktidar bakımından eşitler arasında 

gerçekleşen, özgürce kullanılan bir cinsel tercih olarak kabul edilir.396 Zira 

rıza konusunda esas alınan “genel bir indirgeyici evrensellik iddiasını 

üstlenmiş insan soyutlaması”397dır. Bu durum, toplumsal alanda cinsiyetler 

arasındaki hiyerarşik koşulların yadsınmasına dayanmakta ve bu durumu 

sürdürmektedir. 

Mackinnon’a göre, rıza konusundaki temel sorun, kadınların toplumsal 

olarak pasif kabulcülüğe şartlanmış olmalarıdır.398 Kadın, birtakım manevi 

maliyetlere karşı, razı olmayı tercih etmiş olabilir. 12 yaşındaki bir kız 

çocuğunun babasının tecavüzüne uğradığı iddiasını değerlendiren bir 

Yargıtay kararı durumu şu şekilde yorumlamıştır: “Zor ve tehditten söz 

etmekte ise de, zor ve veya tehditin ne suretle yaptığını açıklayamamış, 

soyut beyanda bulunmuştur. Zora ilişkin bir delil olmadığı gibi, tehditin belli bir 

boyuta ulaştığı, kolayca kurtulma olanağının bulunmadığı, ırza geçme 

fiilinden daha ağır sonuçlar doğuracak nitelikte olduğuna dair de bir iddia ve 

kanıt da ileri sürülememiştir. Beş kişinin yattığı bir odada, sanığın mağdureyi 

                                                            
395  Yargıtay  5.Ceza  Dairesi,  10.04.2006,  4870‐2996  kararını  aktaran:  PARLAR,  HATİPOĞLU,  5237 
Sayılı…, s.1629. 
396 MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.195‐196, 202. 
397 BERKTAY, “Kadının İnsan Hakları Hukukunda Yeni Perspektifler”, s.24. 
398 MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.205. 
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bacağından tutup yanına çekmesi, mağdurenin sesini çıkarmaması, olayı 

gören ninenin müdahale etmesi, evde yorganın altında mağdurenin altta, 

sanığın üstte görünmesine rağmen mağdurenin karşı koymaması, sesini 

çıkarmaması, aynı odada yatanlardan yardım istememesi olayda zor 

olmadığını göstermektedir…”.399 Sözkonusu karar bağlamında mahkeme, 

tecavüzcünün babası olması sebebiyle çocuğun içinde bulunabileceği 

bağlılık, korku gibi psikolojik durumları dikkate almayarak, esasen bağımsız 

ve güçlü bir erkek öznenin verili tavır ve davranışlarını referans almaktadır. 

Kadın iktidara tabi olan konumuyla direnmeyi değil, razı olarak yaşamını 

asgari koşullarında idame ettirmeyi öğrenmekte, böylece esasen aşkın 

varoluşunu gerçekleştirmek yerine ancak yaşamını idare etmektedir. 

Toplumsal alanda özellikle kadın deneyiminin dışlanması yoluyla kadınlıkla 

ilişkili konularda korunmamanın yarattığı güvensizlik duygusu, kadınlar için 

direnmenin bedelini yükseltmekte ve kolayca tercih edilemeyecek bir 

seçenek haline getirmektedir.  

Öte yandan Mackinnon’a göre, kurgulanan cinsellik kapsamında, zor 

kullanma ve arzu birbirini dışlayan durumlar değillerdir. Üstünlüğün 

erotikleştirilmesi büyük ölçüde erkeklere ilişkin olmasına rağmen, kadınlar da 

zorlanmışlık duygusunu bertaraf etmeye yönelik olarak bu durumu 

içselleştirebilmektedirler. Bütünlüklerinin dağıldığı algısından kaynaklanan 

aşağılanma duygusuyla baş etme sürecinde kadınların, özgüvenlerinin ve 

onurlarının yeniden kazanılması için kurgulanan cinselliği sahiplenmeleri 

mümkündür. Kadın bu durumda da cinsel ilişkiyi kabul etmiş olabileceği gibi 

                                                            
399 Aktaran: KURTOĞLU, “Ataerkil Kültür, Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk…”, s.387. 
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cinsel ilişki arzulanmıyor ya da kadının tercihiyle başlamamış olabilir ya da 

zorlamanın ağırlığında kadın reddetme riskini göze alamamış olabilir.400 

Cinselliğin kadın olan nesneye karşı icra edilen bir fiil olarak kurgulandığı 

koşullarda, rıza kavramı da tartışmalı olmaktadır. Böylece rıza, somut ifade 

biçimlerine bağlanmayan soyut kabulüyle ispat güçlüklerine neden olmakta, 

dolayısıyla esasen tecavüz ile cinsel ilişkiyi birbirinden ayıran bir unsur 

oluşturmamakla, tecavüzcünün savunma malzemesi olarak mağdurun 

sorgulanmasının zeminini oluşturmaktadır. 

Tecavüze ilişkin kanun ve uygulama, kadınların zorlamaya ilişkin her 

zamanki direnç ve eşit olmayan koşullarda duyulan ümitsizlik tepkisini razı 

olmak şeklinde okumaktadır.401 Örneğin, Yargıtay 5. Ceza Dairesi nitelikli 

cinsel saldırıya ilişkin bir kararında “evinde çocukları bulunan mağdurenin 

ırza geçme eyleminin gerçekleştirildiği zamanlarda bağırıp çevreden yardım 

istememiş olmasını”, aynı durumun üç kez gerçekleşmesini ve “olaydan iki ay 

sonra olayı açıklaması”nın rızanın varlığının kanıtı olarak değerlendirmiştir.402 

Bu durumda rıza, onaylayıcı ifadelerin kullanımına bağlanmadığı gibi 

olumsuz ifadelerin kullanılması, sızlanma veya sessiz kalma gibi hareketler 

de rızanın var olmadığına ilişkin belirtiler olarak değerlendirilmemektedir.403 

Görülmektedir ki tecavüz söz konusu olduğunda rıza, farklı bir hukuki rejime 

bağlanmaktadır. Bu hukuki rejimde rıza, kişinin onaylama ve istekliliğine 

ilişkin ruhsal durumunun tartışıldığı tutumsal rıza kavrayışını yansıtmaktadır. 

                                                            
400 MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.205‐206, 174. 
401 MACKINNON, a.g.e., s.195. 
402 Aktaran:  BENLİ,  Fatma,  “Kadın  ve  Hukuk:  Kadın  Haklarının  Yargıtay  Kararlarına  Yansıması”, 
Cinsiyet  halleri,  (Der.  Nil Mutluer),  İstanbul,  Varlık  Yayınları,  2008,    s.125‐127:  Yargıtay  5.  Ceza 
Dairesi, E.2007/1161, K.2007/2039, 19.03.2007. 
403 KURTOĞLU, Erkek Egemenliği, Kültürel Şiddet ve Hukuk, s.91. 
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Kişinin borçlar hukukuna ilişkin bir sözleşme görüşmesi sırasında olumsuz 

ifadeler kullanması rızasının olmadığını gösterirken, tecavüz mağdurunun 

olumsuz ifadeleri hukuken aynı etkiyi doğuramamaktadır. Bu durumda 

kadının cinsel ilişkiye rıza göstermesi bir norm olarak kabul edilmekte; 

ispatlanmak zorunda kalınan, kadının ilişkiye rıza gösterdiği değil, fakat 

rızasının olmadığı olgusu olmaktadır. Böylece norm alınan kadın, cinsel 

ilişkiye erkeğin istediği her vakit istekli, eril tanımlı cinsel bir nesne 

olmaktadır. Tecavüz ile sıradan sayılan cinsel ilişki arasındaki ayrım da bu 

kapsamda çizilmiş olmaktadır. Kadının cinsel hizmet vermesi evlilik halinde 

ailevi yükümlülüğü olarak ortaya çıkarken, fuhuş da cinsel hizmetin devlet 

onayıyla meşru olarak yürütüldüğü bir sektör şeklinde yürütülmektedir. Bu 

alanlar böylece, kadının yükümlülüğünün bir gereği olarak rızanın kural 

olarak var kabul edildiği ve aslında böylece tecavüzün kural olarak 

gerçekleşmeyeceği, kadının rızasının toplumsal koşullarla nedensellik 

içerisinde tartışılmasını gerektiren durumları oluşturmaktadırlar. Koss, Heise 

ve Russo, kadının seçmediği fakat sosyal normların meşru kıldığı cinsel 

ilişkileri, normatif tecavüz olarak kavramsallaştırmaktadırlar.404 Sonuç olarak 

bu durum esasen tecavüzün bir ölçüde meşru şekilde gerçekleştirilebileceği 

evlilik ve fuhuş alanlarını tanımlarken, tecavüzün kural olarak suç sayılacağı 

diğer durumun sınırlandırılmasına olanak tanımaktadır. Her şeklinde tecavüz 

mağduru, tecavüz sırasında rızasının mevcut olmadığını ispatlamak zorunda 

kalırken, evlilik ve fuhuş alanında cinsel ilişkide rızanın yokluğunu ispatlamak 

ağır şiddet uygulamaları dışında neredeyse imkânsız hale gelmektedir.  

                                                            
404 KOSS, HEISE, RUSSO, “The Global Health Burden of Rape”, s.225 
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5.2.5.Yargılama Sürecinde Tecavüz 

Anayasal olarak yargıçlardan beklenen, toplumu kanunlarda onlara 

yansıtılan aynı açıyla geri yansıtarak karar vermeleridir.405 Oysa hukuk 

kurallarının soyut niteliği, hâkimlerin takdir yetkisi ve yorum faaliyeti 

aracılığıyla, kişisel yargılarının ve hâkim nezdinde toplumsal cinsiyet 

normlarının yargılama sürecine dahil olmasını mümkün kılmaktadır. Aynı 

zamanda cinsel saldırı suçlarının karşılığı olan ceza aralıklarının açık olması 

sebebiyle alt veya üst sınıra göre ceza vermek hâkimin takdir yetkisine bağlı 

olmakla, hâkimin değer yargılarının bu sürece katılması mümkündür.406 

Tecavüz mağduru, çoğu zaman olayı gören tek kişi olduğundan ve 

genellikle dürüstlüğünden şüphelenildiğinden tecavüz, geleneksel olarak, 

kanıtlanması güç bir suç olagelmiştir. Kadının tecavüze ilişkin sözünün, 

hukuk eliyle sistematik olarak şüphenilen ve sorgulanan bir nitelik kazanması 

ile kadınların sözünün itibarsızlaştırılması, bir dışlama sistemi olarak 

işlemekte ve böylece kadınların bir grup olarak marjinalleştirilmesi ile 

sonuçlanmaktadır.407 Yargıtay’ın diğer ceza davalarının çoğunluğunun aksine 

tecavüz davalarında, mağdurun sanığa iftira atma ihtimalini tartıştığı birtakım 

kararları408, tecavüz mağdurlarının ithamlarının diğerlerinden daha şüpheli 

olarak görüldüğü gerçeğini ortaya koymakla, kadınların sözünün 

itibarsızlaştırılması bakımından çarpıcı örnek teşkil etmektedirler.  
                                                            
405 MACKINNON, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, s.191. 
406 KURTOĞLU, Erkek Egemenliği, Kültürel Şiddet ve Hukuk, s.94. 
407 Dört dışlama sisteminden birisi olarak sözün değersizleştirilmesi hakkında geniş bilgi  için bakınız: 
FOUCAULT, İktidarın Gözü, s.216‐217, 222‐223. 
408 Aktaran: PARLAR, HATİPOĞLU, 5237 Sayılı…, s.1638: Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 28.02.2007, 2869‐
1624,  s.1620;  Yargıtay  5.Ceza  Dairesi,  21.02.2007,  660‐1409,  s.1620;  Yargıtay  5.  Ceza  Dairesi, 
04.05.2006,  6002‐3852,  s.1628;  Yargıtay  5.Ceza  Dairesi,  16.02.2006,  2047‐899,  s.1631;  Yargıtay 
5.Ceza Dairesi, 10.11.2005, 192‐21991. 
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Tecavüz mağduru, rızasının bulunmadığını ve bu bağlamda maddi ve 

manevi zor kullanımını ispat yükümlülüğü altına girmektedir ki, fiilin rızasına 

aykırı olarak gerçekleştiğini kanıtlamak oldukça güçtür. Bu güçlüğün başlıca 

nedenini egemen cinsellik algılamasının, erkeğin aktif ve kadının pasifliğine 

dayandırılması oluşturmaktadır. Zaten cinselliğin penisin vajinaya girişi olarak 

penisin aktif, vajinanın ise pasif nitelikle algılandığı bir anlam dünyasında, 

tecavüz de ancak rızanın, şiddet uygulaması ile ilişkilendirilmesi ile 

kavranmaktadır. Rızanın yokluğunun ancak şiddet uygulamasıyla 

ilişkilendirilerek kanıtlanmasını, mevcut toplumsal koşullarda kadının cinsel 

ilişkiye razı olmak konusunda özerk bir irade geliştirmesinin güçlüğü ile 

tercihe dayanmayan cinsel ilişkilerin diğerinlerine göre daha yaygın olması, 

kadının ilişkiye razı olmasının önkabul olduğu anlayışta rızayı ispat etmek 

için uygun ispat araçlarının geliştirilememesi ile açıklamak mümkündür. Aynı 

zamanda tecavüz suçu bağlamında rızanın, diğer suçlar bakımından geçerli 

olduğundan çok daha geniş biçimde yorumlandığı; kadının rıza 

göstermesinin asıl olduğu, kadının davranış ve yaşam biçiminden rızanın 

çıkarsandığı ve kimi zaman “hayır” gibi belirgin ifadelerin dahi yeterli kabul 

edilmediği de unutulmamalıdır.  

Psikolojik tehdit kullanımının yaygınlığına rağmen hukuk, rıza 

göstermemenin fiziksel emarelerini aramaktadır.409 Failin bedeni, kimi 

örneklerin alınması veya vücudundaki berelenme, çizik olup olmadığının 

araştırılması dışında ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulmazken, başvuruda 
                                                            
409  Fatih  Yavuz  tarafından  gerçekleştirilen  araştırmaya  verilen  yanıtlara  göre  stajyer  hakim  ve 
savcıların %24’ü  ve  polislerin %27’si mağdurda  fiziksel  şiddet  belirtileri  yoksa  tecavüz  iddialarının 
asılsız  olacağını  düşünmektedir.  Aktaran: ÖZBUDUN,  “Bir  Egemenlik  Alanı Olarak  Kadın  Bedeni”, 
s.130. 
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bulunan mağdurun iddiasının doğruluğunun kanıtları onun bedeninde aranır 

ve onun tıbbi ve cinsel geçmişi kamuya açılır. Fiziki muayenede, mağdurun 

tüm bedeni ve cinsel organı ayrıntılı olarak incelenmektedir. Yedi sefere 

kadar çıkabilen fiziksel muayene, bu bakımdan mağdurlar bakımından yeni 

bir travmatik sürece işaret etmektedir.410 Öte yandan tecavüz öncesi aktif 

cinsel hayatı olan kadınların fiziksel muayenesinde hiçbir belirti ortaya 

konamaması da mümkündür.411 Fiziki muayeneyi tek kanıt olarak tanıyan bu 

yaklaşım mağduru nesneleştirmekle insan haklarıyla bağdaşır nitelikte 

bulunmamaktadır.412 

 Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), ayrıntılarıyla ortaya konmuş 

psikolojik bir bulgu olmasına rağmen hukuk, tecavüzün kanıtlanmasını, 

fiziksel muayene ve mağdurun bedeninden delil toplanmasına bağlamıştır. 

2000 yılından beri Yargıtay içtihatları cinsel taciz suçu kapsamında 

mağdurun sözüne ve psikolojik durumuna dayanarak karar verilmesi 

eğiliminde olsa da, hem cinsel taciz ve saldırı suçları arasındaki suç tanımı 

ve cezalar bakımından mevcut farklılık, hem de TSSB belirtilerinin ispat gücü 

kazanmasına engel olacak biçimde kanuni tanımın eylem merkezli olması, 

söz konusu içtihatın cinsel saldırı suçlarına yayılması önünde engel 

oluşturmaktadır.413 Travma sonrası stres sendromu, Yargıtay’ın birkaç 

kararında açıkça anılmış fakat ruh sağlığında bozulmanın araştırılması 

zorunluluğuna işaret eden diğer kararlar da dahil olmak üzere, ruhsal 

                                                            
410 Barutçu ve arkadaşları örnekleme giren mağdurların hiçbirisinin fiziksel muayenesi bir defada sona 
ermemiştir. %25,6’sı  iki defa, %30,5’i üç defa, %22 dört defa muayene  edilmiştir. Muayene  sayısı 
yediye kadar çıkabilmektedir; aktaran: KURTOĞLU, Erkek Egemenliği, Kültürel Şiddet ve Hukuk, s.93;  
411 KURTOĞLU, a.g.e., s.89. 
412 ERDAL, “Kadına Yönelik Devlet Kaynaklı Cinsel Şiddet”, s.228 
413 KURTOĞLU, Erkek Egemenliği, Kültürel Şiddet ve Hukuk, s.88. 
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durumun, nitelikli cinsel saldırının kanıtlanması amacıyla değil fakat 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102/5 maddesinde ağırlaştırıcı sebep olarak 

düzenlenen “mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması” bağlamında 

araştırılması talep edilmektedir.414 Bu kapsamda cinsel saldırı suçunda psişik 

unsurun ihmali, esasen uzun döneme yayılan travmatik etkileri olan bir suç 

olması sebebiyle kimi zaman bu suçların kanıtlanmasındaki tek olanağı 

bertaraf etmektedir.415 Öte yandan Yargıtay 5.Dairesi, bu hususa ilişkin 

üniversite hastaneleri raporlarını geçerli saymamakta, üniversite 

hastanelerine karşı tıbben ve idari olarak hiyerarşik üstünlük taşımayan Adli 

Tıp Kurumu raporlarını bu hususta tek geçerli kanıt saymaktadır.416 

Öte yandan kadının cinsel ilişkiye “rıza gösterme eğilimi”nin ölçütü 

olarak kadının cinsel geçmişi yargılama alanına dahil edilmektedir.417 

Yargıtay’ın bir kararında kullanılan şu ifadeler bu duruma örnek 

oluşturmaktadır: “Mağdurenin çeşitli erkeklerle arkadaşlıkları olmuş bekaretini 

daha önce yitirmiştir…mağdure F… tanık N…’la aynı evde kalıp zaman 

zaman cinsel ilişkide bulunmaktadırlar. Ancak, tanıkların ifadeleri göz önünde 

tutulduğunda; gece geç vakit N…’ın evine gelip olayı anlatmasından kolluğa 

                                                            
414  TSSS’nin  açıkça  talep  edildiği  kararlar:  Yargıtay  5.  Ceza  Dairesi,  E.2006/13952,  K.2007/154, 
23.01.2007;;  Yargıtay  5.  Ceza  Dairesi,  E.2008/3957,  K.2008/6094,  09.06.2008.  Mağdurun  ruh 
sağlığında bozulmanın Adli Tıp Kurumu raporlarıyla tespitini talep eden Yargıtay kararları: Yargıtay 5. 
Ceza  Dairesi,  E.2006/2706,  K.2006/3034,  10.04.2006;  Yargıtay  5.  Ceza  Dairesi,  E.2006/1497, 
K.2006/4092, 11.05.2006; Yargıtay 5. Ceza Dairesi, E.2006/2782, K.2006/4133, 11.05.2006; Yargıtay 
5.  Ceza  Dairesi,  E.2006/2761,  K.2006/5588,  15.06.2006;  Yargıtay  5.  Ceza  Dairesi,  E.2007/6677, 
K.2007/6222, 17.09.2007; Yargıtay 5. Ceza Dairesi, E.2007/11586, K.2008/161, 22.01.2008; Yargıtay 
5. Ceza Dairesi, E.2008/3616, K.2008/3408, 10.04.2008. 
415 ERDAL, “Kadına Yönelik Devlet Kaynaklı Cinsel Şiddet”, s.217. 
416 Örnek  Yargıtay  kararları:  5.Ceza  Dairesi,  12505‐1197,  15.02.2007;  5.Ceza  Dairesi,  12478‐1243, 
01.02.2007 kararlarını aktaran: PARLAR, HATİPOĞLU, 5237 Sayılı…, s.1621, 1622. 
417 ABD’nin altı eyaletinde tecavüz mağdurunun cinsel geçmişinin yargılamaya katılmasını yasaklayan 
koruyucu yasalar mevcuttur: D’EMILIO, DONAT, “A Feminist Redefiniton of Rape…”, s.192; O’TOOLE, 
SCHIFFMAN, “Rape”, s.175. 
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gidinceye kadarki zaman diliminde oluşan sıkıntılı (stresli) ortamda cinsel 

ilişkide bulunmamış olmaları doğal olup, mağdurenin bu konudaki beyanı 

tanık Ü… Y…’ın anlatımı ile doğrulanmaktadır. Buna rağmen mağdureden 

alınan vajen sıvısında sperm tesbit edilmiş ve cinsel ilişkide bulunduğu 

saptanmıştır”.418 Aynı kapsamda olmak üzere bir başka kararında Yargıtay, 

ilk derece mahkemesinin, mağdurun “daha önce bir başkası ile olan gayri 

meşru ilişkisi sonucu çocuk aldırdığı iddiasının” araştırılması akabinde hüküm 

vermesi gerektiğine karar vermiştir.419 Kadının kürtaj olup olmaması ya da 

hukukun müdahale edemeyeceği kişisel özerkliği kapsamında yer alan bir 

ilişki yaşamış olmasının, tecavüzün kanıtlanması bakımından nasıl bir rol 

oynayabileceği belirsizdir. Sözkonusu durum, hukuk uygulamasında evlilik 

dışı ilişkiden tecavüze rızanın çıkarsandığı bir anlayışı yansıtmaktadır. 

Kimsenin belli durumlar dışında parasını başkasına sebepsiz yere 

eliyle vermeyeceği ve kaba kuvvete isteyerek boyun eğmeyeceği genel 

olarak kabul edilmektedir. Bu gibi suçların mağdurlarına da genel olarak ses 

çıkarmaması, uyuyorsa uyumaya devam etmesi, parayı verip canını 

kurtarması gibi önerilerde bulunulmaktadır. Oysa tecavüz davalarında 

özellikle direnmenin kanıtı olarak yaralanma belirtileri aranmaktadır. Bu tür 

belirtilerin mevcut olmaması durumunda ise mevcut tehdit, suçun oluşması 

için yeterli sayılmamakta ve mağdur rızasının yokluğunu kanıtlamak için 

birçok durum ve davranışı tartışmaya mecbur bırakılmaktadır.420 Bu durum 

esasında kadının cinsel ilişkiye, kişiden ve o anki durumundan bağımsız 
                                                            
418 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E.1998/5‐90, K.1998/150, 28.04.1998. 
419  Yargıtay  5.Ceza  Dairesi,  15387‐4830,  06.07.2006  kararını  aktaran:  PARLAR,  HATİPOĞLU,  5237 
Sayılı…, s.1627. 
420 ÖZBEY, “Bir Şiddet Eylemi Olarak…”, s.31. 
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olarak istek duyduğu kabulüne dayanmaktadır. Çoğunlukla bekâret ve evlilik 

durumları, yani toplumsal cinsiyet normlarına uygun bir kadın yaşamı ya da 

erkeklerin korunan egemenlik alanları, bu kabulün çerçevesi dışında 

tutulmaktadır. Brownmiller, bu durumu tecavüz ile diğer cinsel ilişkilerin 

yasalarda yeterli açıklıkta ayrıştırılmamış olmasına ve cinsel ilişkide erkeğin 

aktif ve kadının pasif katılan olarak konumlandırılmasına ve bu kabulün hem 

tecavüz hem de tecavüz sayılmayan cinsel ilişkiler bakımından örtüşmesine 

bağlamaktadır.421 

Devletin kadını yükümlü kılarak erkek bakımından cinsel ilişkinin 

serbestçe gerçekleştirilebileceği evlilik ve fuhuş gibi alanlar yaratması, cinsel 

ilişkinin kadının yükümlülüğü olduğu bağlamlar yaratmakla, erkeğin kadını 

cinsel nesne olarak algılaması bakımından güçlendirici bir rol oynarken, 

tecavüzün ispatlanması bakımından da olumsuz bir etki göstermektedir. Bu 

kapsamda tecavüz sanıklarının savunmalarının genel içeriğini mağdur 

kadının fahişe olması oluşturmaktadır.422 Ya da evlilik içinde tecavüzün 

kanıtlanması, ağır şiddet uygulamaları dışında, yargılamaya ve hukuk 

kurallarına egemen bakış açısı çerçevesinde nerdeyse imkânsızdır. Böylece 

fahişenin her cinsel ilişkiye, evli kadının da eşiyle gerçekleşecek her cinsel 

ilişkiye rıza gösterdiği kabul edilmekte ve bu “istekli” kadın statüleri, oluştuğu 

şekliyle tecavüz mağduru her kadının karşısına çıkarılmaktadır.  

                                                            
421 BROWNMILLER, Cinsel Zorbalık, s.501‐502. 
422 Türkiye’de bir tecavüz davası sırasında tutanaklara geçmemekle birlikte mağdura yöneltilen “Sen 
fahişeye  benziyorsun,  bunun  için  mi  sana  tecavüz  edildi?”  sorusu  da,  bu  tür  bir  anlayışın  salt 
savunmaya has olmadığını göstermektedir: SANCAR, Türkan, “Dilin Kadına Yönelik Şiddet Üzerindeki 
Rolü”,  Ankara  Barosu  Hukuk  Kurultayı,  Cilt  III,  Ankara,  2006,  s.181;  ÖZBEY  “Bir  Şiddet  Eylemi 
Olarak…”, s.31. 
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Tecavüz davalarında genel savunma yöntemini, zorlama ve karşı 

koymanın görülmediği iddiası oluşturduğundan, kadının ilişkiyi onaylaması, 

tecavüz öncesi olayların yorumlanması ve kadının geçmiş yaşam biçimi ve 

davranışlarının değerlendirilmesine bağlı olarak ele alınmaktadır.423 Bu 

durum, tecavüz mağdurlarının duruşmalardaki genel rahatsızlıklarına 

sebebiyet vermektedir. Barutçu ve arkadaşlarına göre, tecavüz mağdurlarının 

duruşmalar boyunca duydukları en kuvvetli duygu rahatsız olma ve 

utanmadır.424 Mağdurlar, mahkeme salonunu dolduran yabancılar içinde 

yaşadıkları olay hakkında en hassas noktalara kadar sorgulanmak 

istememektedirler. Her aşamada yeterince direnmediklerine dair suçluluk 

duymaktadırlar. Bu rahatsızlık, hukuk kuralları ve yargılama usulünde, 

tecavüz suçu bağlamında rıza ve zorlama unsurlarına temel olan eril 

kavrayıştan kaynaklanmaktadır. Yargılama süresince kadının öznel 

deneyimleri dışlanırken, verili bir erkek konumu referans alınarak mağdur, 

mağduriyetine rağmen sorgulanmakta, mağdurun yaşamı eril anlamlı 

kayıplara ilişkin bir süzgeçten geçirilerek rızası saptanmaya çalışılmaktadır. 

Kadının evli veya fahişe olması ya da evlilik dışı cinsel ilişkilerinin bulunması 

bu kapsamda rızanın saptamasının ölçütleri olarak yargılama sürecine dahil 

edilmektedir. 

Yargılama, böylece bir mağdurun şu ifadesinin özlü olarak belirttiği 

gibi, tecavüz mağduruna odaklanarak işlemektedir: “Geçmiş yaşamımın 

tümünü ortaya döktüler,…,oysa suçlu adam çevresinde avukatlarıyla birlikte, 

                                                            
423 BROWNMILLER, Cinsel Zorbalık, s.487. 
424 KURTOĞLU, Erkek Egemenliği, Kültürel Şiddet ve Hukuk, s.94. 
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hiç sesini çıkarmadan sanık masasında oturuyordu. Kuşkusuz bu onun yasal 

hakkıydı ama bu durum sanki yargılanan benmişim gibi görünüyordu.”425 

 Tecavüze ilişkin mevcut yargılama sürecinin ortaya çıkardığı tablo, 

ceza hukukunda geçerli olan şikâyetçinin iddiasını ispat yükünün, nitelikli 

cinsel saldırı kapsamında, toplumsal alandaki cinsiyet eşitsizliği ve bu 

eşitsizlikten kaynaklanan ve temel dayanağı olan toplumsal cinsiyet normları 

ve cinsellik algılamalarının, hukuk kurallarına dahil olması ya da yadsınması 

yoluyla sürece katıldığını ve böylece yargılamanın tecavüz suçunun 

kanıtlanmasından öte tecavüz mağdurunun yargılanması olarak işlediğini 

göstermektedir. Bu süreçte söz konusu genel ilke, mevcut toplumsal yapının 

yadsınması ile amacını aşan sonuçlar doğurmaktadır. 

 Cinsel saldırı suçlarının soruşturulması ve yargılanmasında özel bir 

usulün düzenlenmesi elzemdir. Kadınların uğradığı fiziksel ve ruhsal travmayı 

dikkate alarak ifade ve beyan işlemlerinin tekrarının önlenmesi amaçlanmalı 

ve bu kapsamda gerekli teknik olanaklardan ve uzmanlardan yararlanılmalı, 

ruhsal yaralanmaların kaçınılmaz olduğu ancak fiziksel bulguların mevcut 

olmadığı durumlarda ruhsal raporlar etkili biçimde kullanılmalı ve faillerin 

baskı veya saldırılarına karşı mağdurların korunacağı etkili mekanizmalar 

işletilmelidir.426 

Tecavüz davalarına ilişkin olarak dikkate alınması gereken bir diğer 

nokta da, ceza hukuku sistemlerinde tipik olan ırk ve sınıf farklılıklarının bir 

sonucu olarak, cezalandırılan tecavüzcülerin çoğunlukla iyi eğitim almamış, 

                                                            
425 BROWNMILLER, Cinsel Zorbalık, s.486. 
426 ERDAL, “Kadına Yönelik Devlet Kaynaklı Cinsel Şiddet”, s.229. 
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ekonomik durumu iyi olmayan, azınlık gruplarının üyeleri olduklarıdır.427 

Böylece bu gerçek de toplumsal cinsiyet ile etnisite ve sınıf ilişkileri 

arasındaki bir kesişim noktasına işaret etmektedir. 

 

5.3. TOPLUMSAL CİNSİYET NORMLARININ KADIN BEDENİNE 

İŞLENMESİ OLARAK TECAVÜZ KORKUSU 

Toplumsal cinsiyet normları her cins için öngörülen tutum, davranış ve 

bireysel özellik beklentisi olarak tezahür etmektedir. Bu beklentiler, toplumsal 

olarak inşa edilmiş bir gerçeklik tanımından kaynaklanır ve bu gerçeklik 

toplumsal öğrenme sürecinde bireylere yayılır. Toplumsal kurumlar, gelenek 

ve alışkanlık, normların tek gerçek olduğu bilgisinin aşılanmasında 

işlevselleşirler. Böylece hırçınlık, rekabetçi olma, bağımsızlık, kendine güven 

gib özellikler normal olarak erkek cinsine bağlanırken; yumuşaklık, nezaket, 

duygudaşlık ve konuşkanlık kadınlara ait özellikler olarak ortaya çıkmaktadır. 

Aynı kapsamda ev içinde cinsiyete bağlı işbölümüne ilişkin görevler olarak 

evin geçimini sağlayan kaynak olma erkek, ev bakımı ve çocuk yetiştirme de 

kadın cinsine bağlanmaktadır.428 

Kadınlara toplumsal cinsiyetlerinin gereği olarak fakat cinsiyetlerinin 

nedensel sonucu olduğu kabul ettirilerek yüklenen olumsuz nitelikler, Millett’in 

patriarkanın unsurlarından biri olarak ele aldığı, ruhsal yapının gelişimine 

ilişkin incelemesi ile tutarlılık içerisindedir. Millett için bu yapı, kişiliğin kadın 

ve erkeklere atfedilen özellikler içinde gelişimini içermektedir. Bu özellikler, 
                                                            
427 SCULLY, Tecavüz…, s.18‐19. 
428 TİMİSİ, Medyada Cinsiyetçilik, s.24‐25. 
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egemen grubun gereksinim ve değer ölçülerine dayanmakta; böylece 

egemen grubun kendinde var olduğunu kabul ettiği ve var olması için grup 

mensuplarını zorladığı yetenekler ile egemen olunanlarda ise egemenliğin 

sürdürülmesine olanak tanıyan nitelikleri içermektedir. Bu kapsamda, 

erkekler için saldırganlık, zekâ, güç ve etkinlik; kadınlar için ise edilgenlik, 

bilgisizlik, güçsüzlük ifade eden özellikler normlaştırılmaktadır.429 

Toplumsal kurumlar aracılığıyla uygulamaya konulan toplumsal 

cinsiyet normları, bir kural veya yasadan daha geniş bir alana işaret 

etmektedir. Bu normlar, toplum içinde “normal” kabulünün standardı 

biçiminde işleyerek; yasalara belirgin etkisine rağmen, yasalar dışında ve 

belki aykırı olarak, örtük biçimde de varlığını sürdürebilmektedir.430 Bu 

niteliğiyle toplumsal cinsiyet normları, tecavüze ilişkin hukuki sürecin yasaları 

aşan etkiler doğurmasını ve hukuki süreç ile kitle iletişim araçları gibi 

toplumsal kurumların aynı yönde işlemelerini mümkün kılmaktadır. 

Normalleştirici ilkeler olarak toplumsal cinsiyet normları, hükmettiği 

eylemlerden farklı varlığıyla, bu eylemlerden bağımsız olduğu izlenimi 

yaratabilmektedir.431 Bu bakımdan tecavüz ve korkusu ile toplumsal cinsiyet 

normları arasında birbirine kaynak olan ve sonucu düzenleyen ilişkiler, 

toplumsal kurumların bağlantıyı koparan iktidar uygulamaları ile 

saklanmaktadır. Bu bakımdan kadınların tecavüz korkusu genel olarak 

abartılı ve sebepsiz, kişisel bir deneyim olarak algılanırken, kadın bedeninin 

oluşturulması bakımından toplumsal cinsiyet normları aracılığıyla gördüğü 

                                                            
429 MILLETT, Cinsel Politika, s.49. 
430 BUTLER, “Toplumsal Cinsiyet Düzenlemeleri”, s.74‐75. 
431 BUTLER, a.g.e., s.75,81. 
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işlev ihmal edilmektedir. Diğer suçlara yönelik korku ile benzeştirilirken, 

tecavüz korkusunun kadına yönelik iktidarın uygulanmasının bir aracı olduğu 

gizlenmektedir. Böylece tecavüz korkusu kendinden menkul bir deneyim 

haline getirilmekte, toplumsal cinsiyet normlarına dayalı iktidar uygulamaları 

olarak devletin ve medyanın tecavüze ilişkin tutumundaki ortaklık gizlenerek, 

birbirlerinden bağımsızlaştırılmaktadır. 

Foucault iktidarı, salt bireyleri bastırma şeklinde işleyen değil, fakat 

esasen beden üzerinde yürüyen bir gerçeklik olarak analiz etmiştir. Beden ve 

bedenden kaynaklanan yetenekler, arzular ve alışkanlıklar; iktidar 

dinamiklerinin bedene işlenmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Fakat bedenin bu şekilde kurulması, bedenin tümüyle ve önceden 

kestirilebilir biçimde belirlendiği anlamına gelmediği gibi aynı zamanda çeşitli 

tarihsel ve sosyal koşullara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu 

bakımdan bedenlerin, doğrudan iktidar dinamikleriyle ilişkili olarak belli 

özelliklerle üretilmesi, bedenlerin egemen söylemlerin doğrudan veya zımni 

olarak okunmasına olanak tanıyan metinler olarak değerlendirilmesini 

sağlamaktadır. Bu kapsam içerisinde kadın bedeni ve özel olarak bedensel 

kadın duruşu, kendini üreten iktidar ilişkilerini ve üretimin gerçekleştiği çok 

çeşitli yolları yansıtmaktadır.432 Tecavüz korkusu bu bakımdan, kadın 

bedeninin oluşturulmasında işleyen iktidarın anlaşılmasına yönelik önemli 

veriler sunmaktadır.   

Young’a göre bedensel kadın varoluş şekilleri, kadının bedenini 

bağımsız bir şey olarak- kırılgan, kendisine bakılan ve üzerinde hareket 
                                                            
432 Aktaran: CAHILL, “Foucault, Rape, and the Construction of the Feminine Body”, s.47‐48. 
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edilen bir şey olarak deneyimlemesinde köklerini bulmaktadır. Kadının 

bedenini güzel ve zayıf hale getirme saiki, bedeni doğal ve böylece güzel 

olmayan ve şişman haline dönmekle tehdit eden ve kadının isteklerine karşı 

olan hasım bir varlığa dönüştürmektedir. Bu kapsamıyla kadın bedeni, kadın 

özne tarafından kendisine karşı ve kendisinden bağımsız bir nesne olarak 

algılanmakla; çekici olmayan görünüme bürünmesine neden olabilecek doğal 

eğilimlerine karşı mücadele edilecek, kontrol edilecek ve şekle sokulacak bir 

şey olarak kurulmaktadır.433 Bu bakımdan kadın, bedenini kendinden başka 

ve kendine yabancı bir varlık olarak deneyimlemektedir. 

Aynı zamanda kadın, bedenini korkularına kaynaklık eden tehlikeleri 

mümkün kılmasından dolayı kusurlu olarak deneyimlemektedir. Kadın özne, 

bedenini istekleri ve arzularından ayrılmış bir güç ya da parçası olarak 

kavrayarak, bedeninin yakın tehlikelerin kaynağı olarak statüsünü 

onaylamaktadır. Bu kapsamıyla kadın bedeni, mağduriyete gebe olmakla 

damgalanmaktadır. Sınırlı kapasitelerini aşmaya çabalamakla, güvenli 

alanının ötesinde gezinmekle, zarar görmeyi bekler haldedir. Kadın 

mağduriyeti bedeni dışında algılamamakla, mağduriyetin kaynağı beden 

olarak konumlanmakta, mağduriyetin sorumluluğu da hareketlerini yeterli 

biçimde sınırlamayan kadın olmaktadır.434 

Tecavüz tehdidi, kadının bedeni üzerindeki koruma ve gözetim 

görevini gerekli biçimde yerine getirmesi durumunda tecavüz ihtimalinin 

bertaraf edileceği kabulüyle, kadınların kadınlığın gereklilikleri yönünde 

                                                            
433 Aktaran: CAHILL, a.g.e., s.51‐52. 
434 Aktaran: CAHILL, a.g.e., s.52‐53. 
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eğitilmeleri bakımından önemli bir işleve sahiptir. Bu kapsamıyla bedensel 

kadın duruşu, korkuyla yüklüdür. Kadınlığa iyi eğitilmiş dişil beden, şiddete 

mağduriyete gebedir. Zira tereddüt, güçsüzlük, nezaket ve kendini tutma gibi 

özellikler kadın bedenini, şiddete karşı daha kırılgan olarak oluşturmakta ve 

aynı zamanda cinsel beden, doğuştan tecavüz edilebilir olarak tehlikeli 

biçimde tahrik edici olarak algılanmaktadır. Böylece kadın, tehlikeyi 

kendinden uzaklaştırmak için bedenini terbiye sürecinde, bedenini ve 

hareketlerini kontrol etmeye, kapatmaya ve izlemeye yönelir. Bu bakımdan 

bedenin “kadın”  ve kendini suçlayan olarak yoğrulmasına kaynaklığı ile 

tecavüz tehdidi, kadının direnme kapasitesini sadece tecavüz bakımından 

değil fakat aynı zamanda üzerlerindeki tahakkümün diğer birçok unsurları 

kapsamında da sistematik olarak düşürmektedir.435 Zira tecavüz korkusu, bir 

yandan kadınlara toplumsal cinsiyet normlarının dayatılmasında işlev 

kazanırken, diğer yandan da kadınlık nitelikleri arasında sayılan korku, 

savunmasızlık, güçsüzlük gibi kadınların özellikleri olarak tanımlanan 

toplumsal cinsiyet niteliklerinin mevcudiyetini yaratmaktadır. 

Böylece toplumsal anlamıyla tecavüz, cinsel farklılaştırmanın bir 

aracını oluşturmaktadır. Zira toplumsal yapı boyunca kadınlar üzerindeki 

tahakkümü güçlendirmekte, yaygınlığı ve kadınlar üzerinde zımnen yarattığı 

korku ile cinsel farklılaştırmayı yaymaktadır. Böylece tecavüz korkusu, 

bedensel kadın duruşuna ve kadınların “kadın” olarak üretimine kaynaklık 

etmektedir.436 

                                                            
435 WHISNANT, Feminist Perspectives on Rape. 
436 MARTIN, “Book Review…”, s.903. 
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Kırılgan ve tehlike altında olarak kavranan kadın bedeni bu 

kuruluşuyla, hareket edilen mekânsal alanın ve fiziksel çabanın 

sınırlandırılmasına kaynaklık etmektedir. Bartky’e göre, kadının yaşam alanı 

bedensel amaçlılığın serbestçe gerçekleştirilebileceği bir alana değil, fakat 

kadının sınırlanmış ve yerleştirilmiş hissettiği bir kapanmaya işaret 

etmektedir. Böylece bedensel korku, kadın fiziksel deneyiminin alanını 

daraltmaktadır. Sonuç olarak bedensel kadın duruşu, bedensel arzulardan 

korku ve zarardan korku ile yüklü olarak kurulmaktadır.437 

Kadınlar, zarar görmemek için davranışlarını sınırlar ve hatta 

kendilerini izole ederlerken, erkekler de tecavüz dışı suçların yaygın biçimde 

mağduru olmalarına rağmen korku kaynaklı önlemlere başvurmamakta, 

korkuyla kendi varoluşlarını tahrip etmemektedirler. Erkeklerin bağımsız ve 

etkin özne olarak varlıklarını korumaları esasken, kadının varlığı toplumsal 

olarak ikincil nitelik taşımaktadır. Kadının yerine ilişkin sosyal belirlemeler, 

tecavüz mağdurlarını tecavüzün faili haline getirmektedir. Bu bilinçle kadınlar, 

bağımsız varoluşlarını koruyarak yani özneleşerek değil, kadının yeri ve 

makbuliyeti olarak kabul edilen mekân ve niteliklerle kendilerini sınırladıkları 

koşullarda toplumsal olarak korunmaktadırlar. 

Kadının doğuştan edilgen olduğuna dair toplumsal cinsiyet 

koşullaması, bir yandan failin nesneleştirebilmesine temel teşkil eden 

algılamasını kurarken, diğer yandan da tecavüze uğrayan kadının toplumsal 

değerlendirilmesine kaynaklık etmektedir. Buna göre tecavüz sorumluluğu 

söz konusu olduğunda, kadının sınırını geçip geçmediği de değerlendirme 
                                                            
437 Aktaran: CAHILL, “Foucault, Rape, and the Construction of the Feminine Body”, s.52. 
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kapsamında olacaktır. Kadın eğer ki kendini bağımsız etkin bir özne olarak 

konumlandırdıysa zaten edilgenliğin sınırını aşmış ve tecavüzü “hak etmiş” 

olacaktır. Tecavüzle sınır yeniden fakat aynı doğrultuda çizilecektir. Gordon 

ve Riger’ın yürüttüğü araştırmaya katılan Ellen’ın deneyimi bu duruma örnek 

teşkil etmektedir. Ellen yirmi yıl önce yaşadığı tecavüz olayını kimseye 

açıklamamış fakat yıllar sonra gördüğü kabuslarla tecavüz yeniden yaşamına 

dahil olmuştur. Ellen tecavüzden açık, arkadaşça, açık yürekli, girişken ve 

yarışmacı olamayacağını öğrendiğini düşünmektedir. Gördüğü kâbusları 

kariyerine ilişkin mevcut girişimleriyle ilişkilendirmekte ve kendisine zarar 

verecek yeni bir ders almaktan korkmaktadır.438 Bu bağlamda tecavüz 

korkusu, kadının yaşamını “normal” sınırlar içerisinde tutması halinde 

gerçekleşmeyecek ya da gerçekleşse bile kadının en azından toplumsal 

olarak sorumlu tutulmayacağı algısından kaynaklanarak, toplumsal cinsiyet 

normlarının içselleştirilmesine kaynaklık etmektedir. 

Şüphesiz erkekler için de toplumsal cinsiyete ilişkin sınırlamalar 

mevcuttur. Erkeklik normuna uygunsuz erkekler de çeşitli dışlanma 

durumlarıyla karşı karşıya gelmektedir. Fakat toplumsal cinsiyet uygulamaları 

kadınları bağımlı kılarken ve kısıtlarken, erkekleri hegemonik erkeklik 

çerçevesinde olsa da bağımsız ve güçlü birer birey olarak etkin özneler 

halinde kurgulamaktadır. Bu koşullarda tecavüz korkusu, kadını toplumsal 

cinsiyetine uygun olarak sistematik biçimde yeniden yaratırken, erkeklerin 

suç korkusu erkek olmalarından kaynaklanmadığından en azından bu 

boyutta özgüvenlerini eksiltmemekte ve özlerine dokunmamaktadır. Fakat bu 

                                                            
438 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.43. 
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durum hegemonik erkekliğin, erkekler üzerindeki baskılayıcı etkilerinin 

yadsınması anlamına gelmemektedir. 

 

6. TOPLUMSAL İKTİDAR İLİŞKİLERİNİ YENİDEN ÜRETEN BİR OLGU 

OLARAK TECAVÜZ KORKUSU 

6.1.Eril İktidar 

Radford tarafından yürütülen araştırmaya katılan kadınların bir kısmı, 

dışarı “hiçbir zaman” çıkmadıklarını, “neredeyse hiç” veya “gerekli olduğu 

zaman” çıktıklarını belirtmişlerdir. Diğer bir kısım ise dışarı çıktıkları zaman 

sürekli bir endişe durumunda olduklarını ifade etmişlerdir. Diğerlerinin ise 

dışarıda korunmak için yakınları olan eş, erkek arkadaş, baba veya oğulları 

gibi erkeklere tamamen bağımlı oldukları görülmektedir. Bu gruptaki kadınlar 

için hareket serbestisi, erkeğin arzu ettiği zaman geri çekebileceği iyiniyetine 

bağlı olmaktadır.439 Böylece kadın bir kere esas olarak eş, anne veya kız 

çocuğu sıfatıyla tanındığında, kadının cinsel kimliği ve sosyal davranışı da bu 

kapsamda geçerli olan normlara bağlanmaktadır.440 Bu bağlılık da, erkek 

kontrolünün bir biçimini oluşturmaktadır. Zira erkeğin iradesi ile çatışmanın 

veya bu irade esas olmadan hareket etmenin, bizzat çatışma konusu dışında 

sonuçları olmakta, sokaklarda süregelen şiddet de bu durumda erkeğin 

iradesine güç kazandıran bir tehdit niteliği taşımaktadır.441  

                                                            
439 RADFORD, “Policing Male Violence…”, s.33. 
440 GREEN, HEBRON, WOODWARD, “Women, Leisure and Social Control”, s.80‐81. 
441 RADFORD, “Policing Male Violence…”, 33. 
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Dul, ayrı ve boşanmış kadınlar, hiç evlenmemiş veya evli kadınlara 

göre ve daha yaşlı olanlar gençlere göre kendilerini daha az güvende 

hissetmektedirler.442 Evlenmemiş kadınlar babalarının, evli olanlar ise 

kocalarının koruması altında kabul edilirse, bu durum ilgi çekici olmaktadır. 

Bu sonuç, kadınların bir erkek tarafından korunmamaları veya korunuyor 

görünmemeleri halinde, psikolojik olarak kendilerini risk altında hissettiklerini 

göstermektedir. Diğer yandan ABD’ne ilişkin bir araştırma; bekâr, boşanmış 

ve dul kadınlara yönelik tecavüzün yüksek sayıda gerçekleştiğine işaret 

etmektedir.443 Bu bakımdan kadınların yanlarında bir erkek olmaksızın 

sokağa çıkma korkusunun temelsiz olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Zira grup halinde olsalar dahi kadınlar, yanlarında fiziksel özellikleri ne olursa 

olsun bir erkeğin bulunmasının etkisini yaratamamaktadırlar. Bu durum salt 

fiziksel güçlülüğe değil, fakat özünde biyolojik erkekliğe toplumsal olarak 

kazandırılmış simgesel gücü ve erkeklerin kişisel iktidar alanlarının titizlikle 

korunmasını vurgulamaktadır. 

Kadınların sokağa yalnız çıkmaları, sokakta gerçekleşen tecavüz 

rakamlarını düşürmektedir. Fakat eril iktidarın çizdiği sınırlarda yaşamak, 

tecavüzü her şekilde önlememekte, fakat farklı koşullarda yaşamasına neden 

olmaktadır. Zira tecavüz, failin, kişisel özelliklerine ilişkin olmaktan öte, belli 

bir erkeklikten kaynaklanmakla, bu erkekliği içselleştirmiş bir erkeğin olduğu 

her ortamda ve dahası kadının korkuyla iradesini erkeğe teslim ettiği 

durumlarda da daha kolaylıkla gerçekleşebilecektir. Bir erkeğin egemenliğine 
                                                            
442 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.9. 
443  NCVS  araştırması,  polise  bildirilmiş  veya  bildirilmemiş  vakaların  toplam miktarını  belirlemeye 
yönelik  olarak  tasarlanmış  hane  esasına  dayanan  ülke  çapında  yapılmış  suç  mağduriyeti  anket 
çalışmasıdır: KOSS, GOODMAN, BROWNE, FITZGERALD, KEITA, RUSSO, No Safe Haven…, s.161.  
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girildiği durumlarda ise, fiilin tecavüz olarak nitelendirilmesi hem kişisel olarak 

hem de hukuki ispat yükümlülükleri çerçevesinde hukuk bakımından da daha 

güçleşecektir. 

Bu durumu, Hanmer ve Saunders tarafından taslağı çizilen, kadınların 

kendilerinin ve diğer kadınların deneyimleri ile medya, basın, polis ve yargı 

uygulamalarından kaynaklanan korkuyu öğrenme biçimlerini betimleyen bir 

kavram olarak “dairesel şiddet sarmalı” olarak adlandırmak mümkündür. 

Şöyle ki, şiddet korkusu, ev içinin en güvenli mekân olduğuna dair inançla 

birleştirilmektedir. Bu durum kadınları sosyal, politik ve çalışma 

faaliyetlerinden uzak durmaları konusunda cesaretlendirmektedir. Bu 

koşullarda, genel olarak erkeklerden korunmak amacıyla, bireysel olarak 

erkeklere bağımlılıklarını artırmaktadırlar. Fakat kadınların gerçekleşen 

izolasyonu yani kapanmaları ile birlikte, bu bireysel bağımlılık, evlerin 

gizliliğinde, bu erkeklerin yakınları olan kadınlara yönelik saldırı ve 

istismarlarını daha olanaklı hale getirmektedir. Bu sonuç, diğer yandan 

erkeklerin, erkek egemen kültür altında kadınların misilleme yapma veyahut 

birtakım telafi mekanizmalarını kullanmalarının güçlüğü hakkındaki bilgilerine 

dayanarak gerçekleşmektedir. Medya ve hukuk uygulamalarının, eril üstünlük 

ve kadınların belli imkânlardan yoksun olduklarına dair bilginin yayılımındaki 

rolü ile bu durumun yaratılmasında önemli bir işlev gördükleri de 

unutulmamalıdır. Bu yayılım, diğer yandan kadına yönelik şiddetin, devleti 

ilgilendiren ve devletin aktif olarak karşı çıktığı bir mesele olmadığı izlenimi 

yaratmaktadır.444 Böylece tecavüz, köklerini kadınlar üzerindeki eril 

                                                            
444 RADFORD, “Policing Male Violence…”, s.32. 
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egemenliğe dayanan toplumsal cinsiyet yapılarından ve bilincinden 

almaktadır.445 Toplumsal destekten yoksun olmaları durumunda, saldırı ve 

istismarın içsel mantığına sahip erkeklerin bu fiilleri gerçekleştirirken 

kendilerini sosyal olarak sınırlanmış hissetmeleri mümkün olabilecektir. Tersi 

durum ise, kadınlara karşı şiddet fiillerinde keyfiyetle sonuçlanmaktadır. 

Güvenlik kaygısıyla bireysel erkeklere bağımlılık aynı zamanda, 

toplumun erkeklerin başında olduğu birimlere ve bu birimlerin hem fiziksel ve 

hem de simgesel olarak erkeğin koruması altında olduğuna dair algılamaya 

dayanan bir toplumsal örgütlenmeye işaret etmektedir. Bu yapılanma, 

Millett’in ailenin, vatandaşları aile reisleri kanalıyla yönetilen ataerkil 

yönetimde bir birim olarak yer aldığı; vatandaşlık esasına dayanan ataerkil 

toplumlarda dahi kadınların aile içindeki baskıyla yönetildikleri ve devletle 

resmi herhangi bir ilişkilerinin olmadığı veya yok denecek kadar az olduğuna 

ilişkin aile tespitiyle örtüşmektedir.446 

Bu koşullarda tecavüz gerçeği, kadınları erkeklerle bağımlı ve erkeğin 

kontrolünde olan ilişkiler kurmaya zorlamaktadır -ki bu ilişkiler, kadınların 

tecavüzün yaygın olarak gerçekleştiği özel alana kapanmasına yol 

açmaktadır.447 Bu sonuç, korkunun nedensel bir sonucu olmamakla; 

tecavüzün, kaynağındaki toplumsal cinsiyet normları referans alınarak 

anlamlandırılmasından kaynaklanmaktadır.  

                                                            
445 MATTHEWS, Confronting Rape…, s.149. 
446 MILLETT, Cinsel Politika, s.60. 
447 RADFORD, “Policing Male Violence…”,s.33. 
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Bu anlamlandırma esasen, özellikle sosyal kurumlar eliyle üretilen ve 

yayılan tipik tecavüz algılaması ile temellendirilmektedir. Kadınlar tipik 

tecavüzün yabancı erkeklerce gerçekleştirildiğine inanmaktadırlar.448 Kelly 

tarafından yürütülen cinsel şiddet araştırmasına katılan bir kadının anlatımı 

bu duruma örnektir: “kalkmama izin vermediği bir olay hatırlıyorum ve çok 

güçlüydü. Ellerimi başımın üzerine bastırdı. Büyük bir mücadele vermedim. 

Bunu tecavüz olarak görmediğimi anlatmak istiyorum çünkü tecavüzü 

yabancılarla, karanlık, akşam ve mücadele ile birleştiriyorum. Büyük bir 

mücadele vermedim, ama istememiştim, bu yüzden bir açıdan bu tecavüzdü, 

evet.”449 

Fakat araştırmalar, tanıdıklarca gerçekleştirilen tecavüzün daha 

yüksek miktarda olduğunu göstermektedir. ABD Ulusal Kadın Çalışmaları 

sonuçlarına göre tanımadıkları biri tarafından tecavüze uğrayan kadınlar, 

tümünün %22’sini oluşturmaktadır.450 Kaptanoğlu'nun 1987 tarihli 

araştırmasında, ortalama 18 yaşında olan kadınların yüzde 69'u kendilerine 

saldırıda bulunan kişiyi tanımaktaydı.451 İlkkaracan tarafından, Türkiye’nin 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan 19 ilde gerçekleştirilen 

2003 tarihli araştırmaya göre, kadınların %51,9’u evlilik içinde tecavüze 

uğramıştır.452 Türkiye’de Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 

tarafından yaptırılan bir anket çalışmasına katılan kadınların %15.3’ü 
                                                            
448 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.25. 
449 KELLY, “The Continuum of Sexual Violence”, s.58. 
450 Aktaran: SHEFFIELD, “Sexual Terrorism”, s.118. 
451 YÜKSEL,  Şahika,  Tecavüz:  İktidar  Amaçlı  Cinsel  Saldırganlık, 
http://www.amargi.org.tr/?q=node/159,  5.9.2008:  %16  arkadaşlık,  %27  komşuluk,  %19  kanbağı 
ilişkisine dayanmaktadır. 
452 İLKKARACAN,  Pınar,  “Türkiye’nin Doğu  Bölgelerinde  Kadın  Cinselliği  Bağlamının  İncelenmesi”, 
Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik, (Der. Pınar İlkkaracan), 2.Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 
2004, s.147. 
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herhangi bir zaman, %7’si ise 2007-2008 yılları arasında eşleri ya da birlikte 

oldukları erkekler tarafından tecavüze uğramışlardır. Bu oranlar, bazı 

bölgelerde ilki için herhangi bir zamanda %20’nin üzerine çıkarken, 2007-

2008 yılları arasında %10’un üzerine çıkmaktadır.453 Aynı şekilde Türk ve 

arkadaşlarının bulgularına göre, saldırganların sadece %3,09’u mağdurların 

tanımadığı kişilerden oluşmaktadır.454 Bu tür tecavüzlerin polise 

bildirilmesinin ve mağdur tarafından da tecavüz olarak kabulünün birtakım 

kişisel bağlar sebebiyle yaygın olmadığı da unutulmamalıdır.455 Araştırmalar, 

kadınların genellikle sokakta ani bir saldırı şeklinde ya da eve yabancı bir 

saldırganın girişi ile gerçekleşen, yani tipik olduğu kabul edilen tecavüz 

olaylarını polise bildirme eğiliminde olduklarını göstermektedir.456 Kadınların 

sosyal yaşamdan yaygın biçimde dışlanması gerçeği ve ailenin kutsallığına 

dair kuvvetli inanç karşısında bu oranın Türkiye’de daha yüksek olması 

beklenebilir. Öte yandan Türkiye’de 2004 yılına kadar evlilik içinde tecavüzün 

suç sayılmadığı da unutulmamalıdır.  

Bu kapsamda kurulan tipik tecavüz algısı, kadınların tecavüz 

korkusundan kaynaklı olarak aldıkları önlemlerin içeriğini belirlemektedir. Bu 

tür önlemler, genellikle yabancı erkeklere ve ev dışı mekânlara yönelik olarak 

geliştirilmekte ve kadınların çoğunlukla farkında olmadıkları ev içi ve tanıdık 

tecavüzüne yönelik olanakları artırmaktadır. 

                                                            
453  Hacettepe  Üniversitesi  Nüfus  Etütleri  Enstitüsü,  ICON‐Institute  Public  Sector  GmbH  and  BNB 
Danışmanlık (2009), Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2008. 
454 Aktaran: KURTOĞLU, Erkek Egemenliği, Kültürel Şiddet ve Hukuk, s.92. 
455 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.25. 
456 SCULLY, Tecavüz…, s.17. 
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Eril iktidar, yaygın tecavüzlerin yarattığı korkuyla kadınlar için, 

toplumsal cinsiyet kalıpları çerçevesinde belli tutum ve davranış biçimlerini 

normlaştırmakta, kadının “uygun yeri”ne kapatılmasını dayatmaktadır. Bu 

bağlamda, kadının uygun yeri çocuklarına bakım ve kocasına duygusal bir 

cennet sağlayacağı evidir. Kadına dayatılan toplumsal cinsiyet nitelikleri, 

hegemonik erkekliğin bir tamamlayanı olarak kadın yaşamını ve 

davranışlarını düzenlemekte ve baskı altına almaktadır. Bu bakımdan 

tecavüz korkusu, eril iktidarın hegemonik olarak sürdürülmesi zemininde 

anlam kazanmaktadır. 

 Hegemonya kavramı, fiziksel şiddet veya ekonomik tehdit 

kullanımından kaynaklanan bir otoriteden ziyade, toplumsal ilişkiler alanında 

özel yaşam ve kültürel süreçlere sızan bir toplumsal üstünlüğe 

dayanmaktadır. Bu bakımdan, hegemonya tarihseldir ve mutlak kültürel 

egemenliğe işaret etmez. Seçenekler ortadan kaldırılmamakta, fakat belli 

grup ve durumların normalleştrilmesi ile diğerleri marjinalleştirilmektedir. 

Ayrıca hegemonik üstünlük ile şiddet uygulamaları birbirini dışlamaz. Bu 

durumda bu iki biçim, birbirini besleyebilir ve birbirlerine karşılık verebilirler.457 

Bu kapsamda, tecavüz korkusu, eril iktidarın hegemonik üstünlüğünü 

destekleyen bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Zira tecavüz korkusunun 

yaygın içeriği esas olarak kadınların iktidarı içselleştirmeleri ve sonuç olarak 

kontrolün içsel olarak yürütülmesi aşamasını ifade etmektedir. Böylece, 

“toplumsal yasaklar doğallaştırılır ve bilince çıkmaya direnirler.”458 

                                                            
457 CONNELL, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, s.246‐247. 
458 APFELBAUM, “Egemenlik”, s.121‐122. 
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Tecavüz toplumsal alanda sıklıkla, ancak namus kapsamında, kadının 

erkeğin malı olarak kabulü gibi farklı koşullara dayanmasına bağlı olarak 

kınanırken, kadının bütünlüğünün korunması temelinde 

değerlendirilmemektedir. Bu durumda örneğin, sokakta akşam saatlerinde 

yalnız ve bekâr bir kadının tecavüzü ile üç çocuk annesi evli bir kadının 

evinde bir yabancı tarafından tecavüze uğraması aynı değerlendirmeye tabi 

tutulmayacaktır.  

Evin, kadına yönelik şiddet bakımından farklı uygulamaya tabi olması, 

kadınların kontrolünün uygun sınırını çizmektedir. Erkeğe bağlı olduğu kabul 

edilen eş, sevgili, kardeş gibi yakınlar boyun eğdikleri ya da gece tek başına 

dışarı çıkarak “aranmadıkları”; yani sınırı aşmadıkları sürece o erkek için 

meşru hedef olarak konumlandırılmaktadır. Bu kadınlar, “mahrem/kişiye ait 

olan” kategoriyi oluşturmaktadır. Bu kategoriye dahil olmak; tek başına 

sokağa çıkmamak, geceleri sokakta olmamak, kışkırtıcı giyinmemek, erkeğin 

bir dediğini iki etmemek gibi bazı uygun davranışların sürdürülmesini 

gerektirir.459 Evlilik içi tecavüz bakımından, uygun sınırın aşılması özellikle ev 

işlerinde aksama ve “sahipliğe” itirazda somutlaşmaktadır. Ev işlerinde 

aksama, erkek bakımından patriarkal haklarının sorgulanması ve kadın- 

erkek ilişkilerine dair doğal düzenin ihlali olarak algılanmaktadır. Erkeğin 

sahipliğine itiraz ise kadının başka erkekleri seçmesi ile kocanın erkekliğinin, 

rakiplerine karşı küçük düşürülmesi olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 

evlilik içi tecavüz, geleneksel işbölümü ve iktidar bölünmesine ve böylece 

erkeğin otoritesine karşı gelinmesine ya da en azından sembolik düzeyde bu 

                                                            
459 ÖZBUDUN, “Bir Egemenlik Alanı Olarak Kadın Bedeni”, s.130. 
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şekilde algılanmasına karşı kadının cezalandırılmasına ve aşağılanmasına 

yönelik olarak gerçekleşmektedir. Böylece bu tür tecavüz de erkekliğin 

onaylanmasının bir kaynağını oluşturmaktadır.460 Sınırı aşma, erkekler için 

uygun olduğu kabul edilen davranışların gerçekleştirilmesi ile erkekliğe 

meydan okunmasına işaret etmektedir.461 

Lezbiyenler ya da fahişeler gibi, belli bir erkeğin kontrolünde olmayan 

kadınlar ise, herhangi bir erkek tarafından kontrol edilebilir olarak tüm 

erkeklerin erişebilirlik alanına dahi olmakla, “namahrem/umuma ait olan” 

kategorisini oluşturmaktadırlar.462 Böylece, toplumsal normlara aykırılığın 

ifadesi olan sınırı aşma durumunda veya herhangi bir erkeğin kontrolünde 

olmayan kadınlara karşı gerçekleşen tecavüz, kadına “haddini bildirme”nin ve 

eril iktidarın hatırlatılmasının bir aracı olmaktadır. Böylece, kadınlar için 

“mahrem ve namahrem” kategorilerinin kuruluşu ile tecavüz, ortak 

niteliklerine rağmen, fiilden bağımsız bazı koşullara göre kabul edilebilir veya 

aşırı olmaktadır. Böylece şiddet varlığına değil, fakat bağlamına bağlı olarak 

kınanmaktadır. 

Gordon ve Riger tarafından yürütülen araştırmaya katılan erkeklerin, 

kadınların altında bulundukları tehdide ilişkin öngörüleri, kadınların 

yaşadıkları muhitteki tecavüz tahminlerinin üzerine çıkmıştır.463 Bu durum 

erkeklerin, yakınları olan kadınların gece saatlerinde ve/veya sokakta tek 
                                                            
460 MESSERSCHMIDT, “Varieties of ‘Real Men’”, s.103‐106. 
461 Robert F. Murphy’nin Mundurucular gözlemine dayanarak  toplulukta verilen cinsel  rolleri kabul 
etmeyen  kadınların  cezalandırılmasında  uygulanan  toplu  tecavüz  hakkında  yazdıkları  bu  tür 
tecavüzün toplumsal denetim mekanizması olarak aynı anlayışa dayandığını göstermektedir: BLACK, 
Donald,  “Crime  as  Social Control”, American  Sociological Review, 48, 1983,  s.35. Benzer örnekler 
için: SANDAY, “The Socio‐Cultural Context of Rape…”, s. 65;  
462 RADFORD, “Policing Male Violence…”, s.43.  
463 GORDON, RIGER, The Female Fear, s.39. 
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başlarına olmamalarına dair ısrarlarını kendilerinde haklılaştırırken, çoğu 

durumda eril iktidara daha ileri bir desteğe sebep olmaktadır. Böylece, 

erkekler ilişki içinde oldukları kadınları ya da iktidar alanlarını korumak adına 

eril iktidara eklemlenmektedirler. İlki bakımından eklemlenme noktası yakının 

zarar görmemesi bakımından insanca bir kaygıyı toplumsal cinsiyetle 

anlamlandırarak karşılama düşüncesidir -ki söz konusu durumda yakınının 

tecavüze uğraması endişesini onu toplumsal cinsiyet rolüne uygun davranış 

kuralları ile bağlamasında somutlanmaktadır. Böylece söz konusu olan, 

tecavüzün doğduğu anlayışa değil, tecavüze uğrama tehlikesi altında 

bulunan kadının durumuna odaklanma ve bu durumu kadını belli nitelikler ile 

çevrelemek üzere kullanmadır. İkincisi bakımından ise, tecavüz tehdidi 

erkeklerin kişisel iktidar alanının korunmasına gerekçe olarak 

kullanılmaktadır. 

Erkeklerin kadınları korumak adına sahiplenmeleri ve sınırlandırmaları, 

tecavüzün geleneksel olarak bir erkeğin, başka bir erkeğin “malına” zarar 

suçu olarak tanımlanması kapsamında da değerlendirilmelidir. Böylece, 

erkeklerin ilişki içinde oldukları kadınları sevgi adına ve/veya sahiplenme 

sebebiyle koruma isteğiyle, eril iktidarla herhangi bir çatışma içine girmesi de 

engellenmiş olmaktadır.  

 

6.2.Modern Devlet İktidarı 

Devlet, temel olarak erkekliği tanımlayan bakış, kurallar ve yöntemler 

çerçevesinde işleyen bir kurum olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece devletin 



204 
 

vatandaşlara ilişkin düzenlemeleri genellikle erkeklerin toplumsal 

deneyimlerinin referans alındığı ve onların etkinlik alanları için anlam taşıyan 

özellikte ortaya çıkmaktadır.464 Devlet, işlemlerinde vatandaşı verili bir erkeği 

referans alarak anlamakta ve yönetilenlerden beklentileri de bu çerçeveye 

göre belirlenmektedir. Bu bakımdan devlet, eril bir kurum ve eril iktidarın 

bizzat uygulayıcısı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda devletin tecavüz 

konusundaki hassasiyetlerinin çerçevesini, eril çıkarların korunması 

belirlemektedir. Devlet, erkeğin cinsel tatmini için evlilik ve fuhuş gibi 

olanaklara ve bu alanlarda nesne olarak kadına karşı, erkeğin cinsel tatminin 

üstün tutulduğu bir cinsellik anlayışına meşruiyet kazandırmakta, kadınlara 

bu kapsamda yükümlülükler yüklemekte ve erkeklere sağlanan bu olanaklar 

karşısında başka bir erkeğin kişisel iktidar alanını temsil eden kadınlara 

tecavüz etmeme beklentisi ile ceza tehdidini ileri sürerek, erkeklerin kişisel 

iktidar alanlarını kurmakta ve kollamakta özen göstermektedir. Bu kapsamda 

devlet eril iktidarı, kurumsallaştırarak hiyerarşik ilişkileri doğallaştırır. 

Erkek, kendisine baş kaldırması durumunda egemenlik alanı içerisinde 

bulunan kadın üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunabilecekken, başka 

erkeğe bağlı olduğu kabul edilen bir kadından uzak durmak zorunda 

kalacaktır. Bu durumda tecavüz, kadına verdiği zarar sebebiyle 

kınanmayacak, kadının durum ve erkeğe tabiiyetine bağlı olarak 

değerlendirilecektir. Böylece, tek tek erkeklerin kadınlar üzerindeki 

                                                            
464 ACAR,  Feride,  “Kadınların  İnsan  Haklarının  Gerçekleştirilmesi  ve  Ayrımcılığın  Önlenmesinde 
Uluslararsı Standartlar”, Hukukta Kadın Sempozyumu, Ankara, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve 
Sorunları  Genel  Müdürlüğü,  Gazi  Üniversitesi  Kadın  Sorunları  Araştırma  ve  Uygulama  Merkezi 
Müdürlüğü, 2000, s.47. 
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egemenlikleri de ihlal edilmemiş, bireysel erkeklerin iktidar alanları korunmuş 

olacaktır. 

Farklı iktidar alanları, katmanlı haldeki iktidar tabiyetlerine işaret 

etmektedir. Böylece eril iktidar, bireysel erkeklerin iktidar alanlarının 

korunmasını örgütlemektedir. Bu durumda, eril iktidar ve devlet iktidarı, 

tahakküm altında tuttuklarında katmanlı bir tabiyet yaratmaktadır. Hammurabi 

yasasına göre, Babil’de evli kadının tecavüze uğramasına ilişkin uygulama 

bu duruma ilişkin tarihsel bir örnektir. Buna göre, kadın ve tecavüzcü birbirine 

bağlanarak ırmağa atılarak cezalandırılmakta, kadını sudan çıkarma izni 

kocasına aitken, tecavüzcüye özgürlüğünü verme hakkı krala ait 

olmaktadır.465 Günümüz toplumları bakımından söz konusu katmanlaşma, 

hukuk kurallarınca açık biçimde ifade edilmese ve bu kadar belirgin ve sert 

nitelik taşımasa da, hukuk kurallarının toplumdaki iktidar ilişkilerinin tam bir 

dökümü olduğunu ileri sürmek şüphesiz ki mümkün değildir. Bu bakımdan, 

erkek ve kadınların esasen bir bütün olarak tabi olmalarına rağmen hukuk 

kurallarına egemen olan anlayış ve tecavüz mitlerinin de zeminini oluşturan 

cinsiyete dayanan iktidar ilişkileri, kadınların erkeklere tabiyetine 

dayanabilmekte, kadınları bu temelde yönlendirebilmektedir. Bu durumda 

sonuç, erkekliğin üstünlüğüne dayanan ve erkeğin hiyerarşik varlığının esas 

olduğu, tecavüz korkusunun da kadınların bu birimler etrafında varlık 

kazanmalarını dayatan bir toplumsal örgütlenme modeli olmaktadır. Bu 

örgütlenme baba ve kocanın, kadınlar üzerindeki otoritesine dayanmakla, 

bekâret ve tekeşliliğin yerleştirilmesi ile sürdürülmektedir. Tekeşlilik, kocanın 

                                                            
465 BROWNMILLER, Cinsel Zorbalık, s.19‐20. 
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iktidarının, bekâret ise babanın iktidarının teminatını oluşturmaktadır. Bu 

durumda, kadının bedenine karşı işlenmiş bir suç, “erkeğin erkeğe karşı 

işlediği bir mülkiyet suçu” haline gelmektedir.466 Modern toplumlarda 

inceltilmiş biçimde gerçekleşen bu durumun, kaba halini eski Yahudi 

hukukunda görmek mümkündür. Buna göre, tecavüz durumunda para 

cezaları bekâretin kaybına veya kadınla cinsel ilişkiye girmeye dair hususi 

hakka binaen, babaya ya da kocaya verilmekteydi.467 

 Bu bağlamda modern devlet, tecavüz korkusu ile, bir yandan eril 

iktidarla mevcut eklemlenmesi bağlamında ilişkilenmektedir. Bu noktada 

modern devlet, eril iktidar üzerinde inşa edilmiş bir kurum olarak işlev 

görmekte ve eril iktidarı koruyan, değişik biçimlerde meşrulaştıran ve 

esnekliğini sağlayan bir mekanizma olarak hareket etmektedir.  

Tecavüz hakkındaki diğer sınır da, sıradan kriminal bir suç olarak 

tecavüzün bir kamu güvenliği sorunu oluşturmasıdır. Devlet, cinselliğin 

tatmininde erkek için hukuka uygun yollar yaratmış ve kadınlara bu 

kapsamda yükümlülükler yüklemiştir. Tecavüzün bu kapsamı aşması, devlet 

bakımından bir kamu güvenliği sorunu ortaya çıkartabilecek ve meşruluğunu 

tahrip edebilecektir. Devletin, tecavüzün sokakta ve yabancı erkeklerce 

gerçekleştirildiği durumlarla diğerleri arasında; tecavüzün kanıtlanması, 

şikâyeti ve rızanın tartışılması hakkındaki farklı fiili uygulamalarını bu 

çerçevede de açıklamak mümkün olabilecektir. Tecavüzün devlet karşısında 

                                                            
466 O’TOOLE, “Subcultural Theory of Rape Revisited”, s.216; BROWNMILLER, Cinsel Zorbalık, s.17‐18. 
467 O’TOOLE,  SCHIFFMAN,  “Rape”,  s.174;benzer  bir  örnek  Hammurabi  yasalarında  bulunmaktadır: 
Kendi kızıyla cinsel  ilişkiye giren baba kent surlarının dışına çıkarılırken, başka birinin kızı  ile girilen 
cinsel ilişki sonucu bekâretin kaybı ölüm cezasını hak etmekteydi: BROWNMILLER, a.g.e., s.364. 
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bu kapsamda ele alınması, tecavüz korkusunun da aynı içerikle kurulmasını 

sağlamaktadır. 

Tecavüzün toplumsal bir gerçek olarak vuku bulması ve devlet 

tarafından suç olarak tanınması, devletin toplumsal güvenlik ve düzenin 

sağlanmasında elzem bir aygıt olarak algılanması yoluyla meşruluk 

kazanmasında önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Bu süreç, 

tecavüzün yakın geçmişe kadar salt namus ve bekâret bağlamında 

kavranması ve cezalandırılması ile gerçekleşmekle, eril iktidar ve devlet 

iktidarının çatışmasız olarak bir arada sürdürülmesi şeklinde işlemiştir. 

Böylece tecavüze ilişkin devlet pratikleri konunun belli bir bağlamında 

yürütülürken, devlet kendisini tecavüzü cezalandıran bir kurum olarak 

tanıtabilmekte; fakat pratiğin esasını ataerkil bir anlayış oluşturmaktadır. Bu 

yolla özellikle kişisel iktidar alanlarının korunmasında devletin işlevselliğini 

fark eden erkeklerin, devlet iktidarına tabiyetlerinin gönüllü olarak sağlanması 

mümkün olabilmektedir. Kadınların bir kısmının da tecavüze karşı 

kendilerinin korunduğu yanılsamasına kapılarak iktidara rıza göstermeleri 

mümkündür. 

Öte yandan devlet, kendini kamusal alana yaygın biçimde 

düzenlerken, özel alanda temel ilkesini müdahalesizlik oluşturmaktadır. 

Böylece toplumsal örgütlenme, kadınların kontrolünün öncelikli olarak aile 

içinde gerçekleşmesinden yani özel alanın süzgecinden geçmesinden sonra 

vatandaşların, devletin müdahale alanına girdiği bir model olarak ortaya 

çıkmaktadır. Tecavüz korkusu, toplumun bir kısmının belli mekânlara 

kapanmasını ve belli normlara uygun olarak sistemli hareketini olanaklı 
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kılmaktadır. Bu bağlamda sokağa bile çıkmayan ya da tecavüz tehdidiyle bir 

nesne düzeyine sabitlenen kadının, devlete muhalefeti ancak istisnai olarak 

gerçekleşebilecektir. Böylece tecavüz korkusu mevcut hiyerarşik ilişkilerin 

korunması bakımından işlevseldir. Bu bakımdan genel anlamda iktidar 

yoğunlaşmasından oluşan hiyerarşik bir kurum olarak devlet iktidarının 

korunması bakımından maliyeti düşük faydalar içermektedir. 

 

6.3.Kapitalist Üretim İlişkileri 

 Kapitalist ekonomik ilişkilerin, toplumsal cinsiyet ilişkilerince yaratılan 

hiyerarşi ve kâr olanaklarına dayanarak oluştuğu ve bu olanaklarla iç içe 

geçerek sürdürüldüğü savunulmaktadır.468 Kapitalizm, mevcut hiyerarşileri 

içselleştirip derinleştirerek ve dönüştürerek inşa edilmiştir. Böylece, mevcut 

hiyerarşiler, kapitalizmin yaşam kaynağını oluşturmuştur.469 Baron ve Straus 

tarafından yürütülen araştırma kapsamında ulaşılan ekonomik eşitlik ve 

cinsiyet eşitliği arasındaki ilişkiye yönelik bulgu da, kapitalist birikim ile 

toplumsal cinsiyet ilişkileri arasındaki bu bağlılığı desteklemektedir. Bu 

araştırmaya göre, toplumda varlığını sürdüren ekonomik eşitsizlik seviyesi 

arttıkça, cinsiyet eşitliği düzeyi düşmektedir.470 Bu kapsamda, kapitalist 

sistemin bir ürünü olarak ekonomik birikimin belli düzeyde toplanması olgusu, 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve böylece cinsiyetler arasındaki hiyerarşik 

ilişkilerin varlığı altında mümkün olmaktadır. 

                                                            
468 CONNELL, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, s.147. 
469 ÖZBUDUN, “Neo‐liberalizm ile Ataerkinin Dansı”, s.23. 
470 BARON, STRAUS, Four Theories of Rape in American Society, s.92. 
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 Kapitalist tüketimin ciddi bir kâr alanını oluşturan fuhuş, pornografi, 

iletişim, kozmetik ve giyim gibi sektörler kapsamında tüketimin başlıca 

metalarından birini, kışkırtıcı ve edilgen niteliklerle donatılan kadın bedeni 

imgesi oluşturmaktadır.471 Bu bakımdan kadın bedeninin cinsel bir nesne 

olarak kurulması, kapitalist kâr olanaklarının sürdürülmesi bakımından temel 

önemdedir. 

Kadınların eşitsiz toplumsal konumlarının yarattığı olanaklar üzerinde 

işleyen kapitalist sistem bu kapsamda, erkeklik normlarıyla iç içe 

yürümektedir. Çağdaş kapitalist ülkelerde toplumsal cinsiyet barındıran iktidar 

ilişkilerinin; kurumsallaşmış şiddet hiyerarşileri ve işgüçleri, ağır endüstri 

hiyerarşisi ve işgücü ile ileri teknoloji endüstrisinin hiyerarşisi, merkezi devlet 

planlama ve denetleme mekanizması ile fiziksel gücü ve erkeklerin 

makinelerle birliğinin önemini vurgulayan işçi sınıfı çevrelerinden oluşan dört 

temel bileşeni bulunmaktadır. Bu bileşenler erkekliği, otoriteyi ve teknolojik 

şiddeti birleştiren ideoloji ile birbirine bağlanmaktadır.472 Bu bakımdan 

erkeklik, kapitalist sistem üzerinde birleşmenin bir zeminini oluşturmaktadır. 

Böylece eril iktidar, kapitalist üretim ilişkileri altında erkekleri birleştiren ve 

özellikle işçi sınıfının bağımlı konumda tutulmasına olanak tanıyan bir nitelik 

taşımaktadır. 

Eril iktidar altında sınıf ayrımları, kadın ve erkeklere ilişkin belli 

ayrıcalıkların dağılımında etkin olmaktadır. Üst sınıflara mensup erkekler, 

sınıfsal konumlarının avantajları ile toplumsal ve siyasal alanda genel olarak 

                                                            
471 SEGAL, Gelecek Kadın mı?, s.103‐104. 
472 CONNELL, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, s.153‐154. 
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korunmaktadırlar. Özellikle alt sınıf ve baskı altındaki etnisitelere mensup 

olan ve mülkiyet aracılığıyla statü kazanamayan erkekler, avantajsız 

toplumsal konumlarına karşı erkeklik normları aracılığıyla statü kazanma 

eğilimi göstermektedirler. İşyerinde ve sosyal alanda iktidarsız olmalarına 

rağmen bu erkekler, evde kişisel otoriteye sahip birer patriyark olmanın 

ayrıcalıklarını kullanma olanağına sahiptirler. Mümkünse “eve ekmek 

getirme” kapasitesi, koca veya baba olarak patriyarkal iktidara kendisini 

yetkili kılmaktadır. Bu saptamalar, alt sınıf erkeklerin tamamının kadına 

yönelik şiddet uygulamalarında bulunduğu anlamına gelmediği gibi, bu tür 

istismarların salt bu sınıflara özgü olduğu düşüncesini de içermemektedir. 

Fakat toplumsal alanda iktidarsız olan erkekler bakımından, ev içinde tek 

otorite olma, erkeklik normlarının olanaklı kıldığı imkânlar olarak ortaya 

çıkmaktadır. Erkekliğin diğer olanaklarını gerçekleştiremeyen erkekler için, ev 

içinde kadınların emek ve cinselliğinin kontrolü üzerinde egemenlik ile 

kurulan erkeklik uygulamalarına eğilimli ve en azından bu yetkiye ehil 

olduklarını saptamak mümkündür.473  

Bu durum, sınıfsal bağlamda tek bir erkeklik biçimine işaret etmemekle 

birlikte, özellikle işçi sınıfı erkeklerine yayılan ayrıcalıklar bakımından, 

kullanılabilir olanakları vurgulamaktadır. Emekçi sınıf mensupları bakımından 

hegemonik erkeklik, bedensel güçlülüğe bağlı olarak kurulurken; orta sınıf 

için teknolojiye dayalı uzmanlık bilgi ve becerisi ile temsil edilmektedir.474 Üst 

sınıf erkeklikleri bakımından, doğrudan şiddet kullanımı talileşirken ve farklı 

biçimlerde sürerken; işçi sınıfı erkekliği bakımından patriarkal haklardan 
                                                            
473 MESSERSCHMIDT, “Varieties of ‘Real Men’”, s.106. 
474 SANCAR, Erkeklik: İmkânsız İktidar, s.33,46. 
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kaynaklanan saldırganlık, bu erkeklerin kapitalist sisteme eklemlenmesinin 

zeminini oluşturmaktadır. 

 Kadınlar bakımından da sınıf farklılıklarının belli sonuçları ortaya 

çıkmaktadır. Üst sınıfa mensup kadınlar, daha fazla korunan semtlerde 

yaşamakta ve kendi ulaşım olanaklarından faydalanmakta iken, bazı tecavüz 

biçimlerinden korunmaktadırlar. Fakat bu koruma, diğer kadınların çoğunluğu 

için erkek iyiniyetine bağlı olarak sağlanmaktadır. Daha fazla yürüyen ve 

toplu taşımı kullanmak zorunda olan alt sınıf kadınların, tecavüze maruz 

kalma olasılıkları artmaktadır.475 Aynı kapsamda olmak üzere alt sınıf 

ailelerinde, ev içinde toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü ve iktidar 

asimetrisinin geleneksel patriarkal kurallara göre daha katı biçimde 

belirleniyor olması, bu sınıf mensubu kadınların tecavüz de dahil olmak üzere 

şiddete maruz kalma ihtimallerini yükseltmektedir.476 Bu durum diğer yandan, 

alt sınıf erkeklerine sağlanan iktidar alanlarını kuvvetlendirmektedir. 

Şiddet, aşağı statüde yer alan mağdurlara uygulanan süregelen 

baskının güçlendirilmesi bakımından etki sahibidir. Zira onların, davranışlarını 

daha ileri düzeyde kısıtlamalarına dayanak olmaktadır. Böylece korkunun 

dağılımı, toplumdaki statü ve iktidar eşitsizliklerine işaret eden cinsiyet, yaş, 

etnisite ve sınıf gibi farklılıklarla betimlenen mevcut sosyal ayrılmaları takip 

etmekte ve aynı zamanda korku da, bu ayrılmaları beslemektedir.477 

                                                            
475 RADFORD, “Policing Male Violence…”, s.44. 
476 MESSERSCHMIDT, “Varieties of ‘Real Men’”, s.105. 
477 GORDON, RIGER, “The Fear of Rape…”, s.86‐87. 
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 Kadına yönelik şiddet tehdidi ve gerçekliği, kadınların hareket 

özgürlüğünü sınırlamaktadır. Hareket özgürlüğünün sınırlandırıldığı 

koşullarda, eşit işe eşit ücret gibi diğer özgürlükler de etkilerini 

kaybetmektedirler. Zira bu durum, dışarı “hiçbir zaman” çıkmayan, 

“neredeyse hiç” veya “sadece gerekli olduğunda” çıkan birçok kadının, bu 

özgürlükleri hukuki varlıklarına rağmen kullanamamaları anlamına 

gelecektir.478 Böylece kadınlar hukuki özgürlükler alanına giremeden kontrol 

altına alınmaktadırlar. Fiili eşitsizlik içerisinde kadınların kişisel özgürlükleri 

hukuk metinlerinin ötesinde sınırlandırılmakta, mevcut iktidar ilişkileri hukuk 

metinlerinde yer almadan sürdürülebilir kılınmaktadır. 

 Yayılan toplumsal cinsiyet normları kapsamında düzenlenen kadın 

yaşamı, özellikle emekçi sınıf kadınları üzerinde eril iktidar ile kapitalist 

ilişkilerin uyumunun sağlandığı bir alana işaret etmektedir. Bu bağlamda, 

“kadının yerinin evi olduğu” vecizesi, esasen kadının eğlenmek için dışarı 

çıkmaması gereğinde anlamını bulmaktadır.479 Kadınların en çok imtina 

ettikleri hareketler, gece dışarı eğlenmeye gitmek gibi en çok tercihe bağlı 

olanlardır. Toplu taşımın kullanımı gibi diğer davranışlar ise, sosyal ve boş 

zaman aktivitelerinden sonra en çok kaçınılan davranışları 

oluşturmaktadır.480 Bu durumda, kadının tecavüz korkusuyla kendisini 

sınırlaması, varlığını özgürce gerçekleştirmesi ve geliştirmesine ilişkin bir 

sınır olurken; kapitalist üretim ilişkileri altında bir işçi olarak ya da işgücünün 

sürdürülmesi ve yeniden üretimi kapsamında hizmet görmesi önünde 

                                                            
478 RADFORD, “Policing Male Violence…”, s.33. 
479 GREEN, HEBRON, WOODWARD, “Women, Leisure and Social Control”, s.81. 
480 GORDON, RIGER, “The Fear of Rape…”, s.85. 
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kapsamlı bir engel oluşturmamaktadır. Böylece özellikle tecavüz mitleri, tek 

başına gece sokağa çıkan ya da eğlence mekânlarına giden kadınların 

başına gelen bir olay olarak anlaşılmasına sebep olan tecavüzün sınırına 

ilişkin algılama ile tecavüzün kadının boş zamanına ait bir sorun olarak 

konumlandırılmasına kaynaklık etmekte, tecavüz korkusunun sınırlarını 

belirlemektedir.  

 Tecavüz korkusunun, kadınların çalışma yaşamına katılmaları ve 

böylece kapitalist işgücü piyasasının işgücü ihtiyacının karşılanması önünde 

engel teşkil etmemesi için, belli bir düzeyde tutulması zorunludur. Bu 

noktada, tecavüze ilişkin yasaların belli bir düzeye kadar kadınların 

korunmasını sağlaması, kapitalist üretim ilişkileri altında devletin bir görevi 

olarak ortaya çıkmaktadır. L.M. Williams’ın 15 ülkenin tecavüze ilişkin 

yasaları üzerinde yaptığı inceleme, bu ihtiyacı kanıtlayıcı niteliktedir. Buna 

göre, kadınları cinsel nesneler olarak kavrayan ve tecavüz mağdurlarını 

aşağılayan tecavüz yasaları olan ülkelerde, kadınların işgücüne katılım 

oranlarının, daha az taraflı tecavüz yasalarına sahip ülkelere göre belirgin 

biçimde aşağıda olduğu gözlenmiştir.481 Bu bakımdan tecavüzün belli bir 

kapsamda sınırlandırılması, kadınların kapitalist işgücüne katılımı 

bakımından önem arzetmektedir. Devletin kamu güvenliği çerçevesinde 

tecavüzü sınırlandırılmasını da bu gereklilik kapsamında okumak 

mümkündür. 

Sonuç olarak tecavüz korkusu, eril üstünlüğün tesisi kapsamında, 

kadınların kontrol altına alınmasını sağlamakta; böylece kadının ikinci sınıf 
                                                            
481 Aktaran: BARON, STRAUS, Four Theories of Rape in American Society, s.80. 
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konumunun sürdürülmesi ile kapitalist kâr olanaklarının daralmasını ve 

dağılmasını önlemektedir. Aynı zamanda tecavüz korkusu, kadınların 

toplumsal cinsiyet konum ve mekânlarına kapatılması ile mevcut sınıf 

ilişkilerinin, hem kadınlar hem de erkekler bakımından korunmasında 

işlevseldir. Zira tecavüz korkusu, sokağın ve eğlence mekânlarının kadınlar 

bakımından tecavüze gebe mekânlar olarak algılanması ile kadın varlığının 

üretim ve üretimin gerçekleşmesinin zorunlu gereksinimi olan yeniden üretim 

alanlarına aktarılmasına engel niteliği taşımamaktadır. Bu kapsamda tecavüz 

korkusu, eril iktidar ve kapitalist üretim ilişkilerinin mevcut biçiminin yeniden 

üretilmesine elverişli bir teknik olarak ortaya çıkmaktadır. 
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SONUÇ 

 Tecavüz korkusu, değişen biçim ve yoğunluklarla da olsa, kadınların 

bir grup olarak yaşadığı ortak bir deneyimdir. Bu korku toplumsal alanda, 

kadın bedensel alanını belli biçim ve mekânlarla sınırlandıracak kapsamda 

kurularak, psikolojik ve sosyal olarak benzer sonuçlar doğurmaktadır. Bu 

bakımdan, tecavüz korkusu sosyal bir olgudur. 

Tecavüz korkusunun bireysel değişkenlerle çeşitlenebilen niteliklerinin 

ve sonuçlarının, yaygın bir toplumsal özü bulunmaktadır. Bu öz, erkekliğin 

karşılığı olarak, cinselliğinde ve varoluşunda edilgen ve bağımlı bir toplumsal 

konumda bulunan kadın bedeninin üretiminden oluşmaktadır. 

Toplumsal bir inşa olarak kadınlığın, algılama ve davranışlar 

bakımından yaşamın düzenlenmesi ve denetlenmesinde temel bir referans 

olarak, tecavüz korkusu aracılığıyla dayatımı, toplumsal kurumların işleyişi ile 

yayılmakta ve zorlanmaktadır. Özellikle kitle iletişim araçları ve hukuk 

uygulamalarının tecavüze ilişkin anlamlandırmaları aracılığıyla yayılan 

tecavüz mitleri, tecavüze ilişkin belli bir kavrayış ile mağdur kadınların, 

tecavüzlerin asıl failleri olarak konumlandırılmasını ve tecavüz pratiklerinin 

kültürel gerekçelerle meşrulaştırılmasını sağlamaktadır. Böylece, toplumsal 

bağlamından soyutlanarak, kaynağı kadın davranış ve yaşam biçimlerine 

dayandırılan tecavüz anlayışı, kadınların yaygın olarak gerçekleşen 

tecavüzlerden kaçınmak ya da tecavüzden sosyal olarak sorumlu 

tutulmamak amacıyla, kendilerini yeniden düzenlemeleri ve denetlemeleri ile 

sonuçlanmaktadır. 
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Tecavüzün, temelini oluşturan erkeklik algısı korunarak, kadınların 

hareket ve yaşam biçimlerinin toplumsal cinsiyet normlarına uygunluğu 

üzerinden algılanması ve toplumsal ve siyasal kurumlarca bu kapsamda 

kavranmasının bir sonucu olarak, kadınlar bakımından tecavüzden 

korunmanın esasını toplumsal cinsiyet normları oluşturmaktadır. Bu 

durumda, kadın yaşam ve davranışları, kişisel belirleyenlerin ötesinde, 

toplumsal cinsiyet normlarına uygunluk zemininde düzenlenerek ve 

denetlenerek sınırlandırılmaktadır. Bu normlar, kadınların uygun yeri, 

davranışı ve cinselliğine ilişkin kurallar ve algılamalar etrafında kurulan, 

sınırları belli bir kadınlığa vücut vermektedir. 

Bu kapsamda, tecavüz korkusunun temel nitelikleri ve sonuçları 

kapsamında mevcut kuruluşu, kadınların eril iktidar çerçevesinde 

kontrolünün, kadınlar tarafından içselleştirilen toplumsal cinsiyet algılama ve 

normlarına uygunluk zemininde kendi kendini sınırlama ve denetleme 

şeklinde gerçekleştirilmesini ifade eden bir iktidar pratiği haline gelmektedir. 

Bu bakımdan eril iktidar, tecavüz tehdidi ile toplumsal cinsiyet normları 

referansıyla üretilen kadın bedenine kaydolmakla işleyen bir ilişkiler ağı 

olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece tecavüzcünün motivasyonu ne olursa 

olsun, tecavüz, kadının uygun davranışına ilişkin sosyal normların 

güçlendirilmesine ve içselleştirilmesine yönelik bir etki göstermektedir. 

 Tecavüz tehdidi, kadınların yaşamlarını sınırlandırmalarına doğrudan 

kaynaklık etmektedir. Toplam nüfusun bir kısmının yaşam kalitesi ve hareket 

özgürlüğünün sistematik olarak tahrip edilmesine ve belli davranış ve yaşam 

biçimlerinin dayatılmasına neden olmaktadır. Tecavüz tehdidi, kadınların 
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ikincil ve bağımlı konumlarının sürdürülmesini içeren bir süreci içermekle, eril 

iktidarın hem korunduğu ve hem de yeniden üretildiği bir alana işaret 

etmektedir. Bu kapsamda tecavüz korkusunun, ortak özellikler çerçevesinde 

yaşanması ve içerdiği düzenlilik, eril iktidarın varlığına ilişkin bir veri olmanın 

yanı sıra, eril iktidarın işleyiş ve oluşumuna dair de bilgi vermektedir. 

Mevcut haliyle tecavüz korkusu, kadın bedensel alanını belli yaşam 

biçimi ve mekânlara kapatan bir içerikle kurulmakta ve bu bağlamda itaatin 

ve tahakkümün yaygınlaşması yoluyla, hiyerarşik ilişkilerin sürdürülmesinde 

rol oynamakla mevcut iktidar ilişkilerinin korunması bakımından işlevsel 

nitelik kazanmaktadır. Tecavüz korkusu, bir yandan mevcut iktidar ilişkilerini 

sürdürülebilir kılarken, diğer yandan da çeşitli iktidar yapılarından 

kaynaklanan hiyerarşiler boyunca farklı ağırlıklarla ve niteliklerle 

yayılmaktadır.  

Tecavüz tehdidi, mevcut toplumsal iktidar ilişkilerinin karşılıklı etkileşim 

ve esnemelerinin yansıması şeklinde kurulmasıyla, tarihsel olarak içerik 

kazanan bir gerçek olmaktadır. Böylece tecavüzün, devlet iktidarının, 

tecavüze ilişkin uygulamaları ile hem devlet iktidarının ve hem de eril iktidarın 

yeniden üretimi ve meşrulaştırılmasındaki rolünü gözler önüne sererken, bu 

iktidar alanlarının esnemelerle ve değişimlerle birbirini tamamlayan işleyişine 

dair de bir emare olmaktadır. 

Benzer örtüşme ve esnemelerle iç içe geçme noktaları, eril iktidar ile 

kapitalist üretim ilişkileri bakımından da geçerli olmaktadır. Tecavüzün, 

kadınların boş zamanlarına ve sokağa ilişkin bir sorun şeklinde 
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konumlandırılması, kadınların, özgün varoluşlarına yönelik kişisel özgürlük 

alanlarını sınırlandırmaktadır. Böylece tecavüz korkusu, kadın varlığının, 

evlerinde yeniden üretim alanına ve çalışma mekânlarında üretim alanına 

aktarımına yönlendirilmesini sekteye uğratmamakla, kapitalist ve eril iktidar 

ilişkilerinin maddi olarak sürdürülmesinde önemli bir işlev görmektedir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 
 

KAYNAKÇA 

ACAR, Feride; “Kadınların İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi ve Ayrımcılığın 

Önlenmesinde Uluslar arası Standartlar”, Hukukta Kadın 

Sempozyumu, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel 

Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama 

Merkezi Müdürlüğü; Ankara, 2000, s.45-60. 

AĞLAGÜL, İnci; “İktidar Kardeşliği: Militarizm ve Cinsiyetçilik”, Amargi, 2, Güz 

2006, s.34-35. 

AKAL, Cemal Bali; Siyasi İktidarın Cinsiyeti, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 

1994. 

ALEMANY, Carme; “Cinsel Taciz”, Eleştirel Feminizm Sözlüğü, (Çev. Gülnur Acar 

Savran), İstanbul, Kanat Kitap, 2007, s.58-63. 

ALEMANY, Carme; “Şiddet (Biçimleri)”, Eleştirel Feminizm Sözlüğü, (Çev. Gülnur 

Acar Savran), İstanbul, Kanat Kitap, 2007, s.312-317. 

APFELBAUM, Erika; “Egemenlik”, Eleştirel Feminizm Sözlüğü, (Çev. Gülnur Acar 

Savran), İstanbul, Kanat Kitap, 2007, s.118-123. 

ARCHARD, David; “The Wrong of Rape”, The Philosophical Quarterly, 57:228, 

2007, 374-393. 

AZİZ, Aysel (proje yürütücüsü); Medya, Şiddet ve Kadın- 1993 Yılında Türk 

Basınında Kadınlara Yönelik Şiddetin Yer Alış Biçimi, 1994, 

Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü. 



220 
 

BAĞA, Gülden, KISMET, Ayşe (yayına hazırlayanlar); Kadına Yönelik Şiddet, 

İstanbul, S.S. Amargi Kadın Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Yayıncılık 

ve Dayanışma Kooperatifi, 2005. 

BARON, Larry, STRAUS, Murray A.; Four Theories of Rape in American Society, 

Michigan, Yale University Press, 1989. 

BELGE, Burçin (yayına hazırlayan); Medyada Cinsiyetçiliğe Son!, İstanbul, MEDİZ 

(Kadınların Medya İzleme Grubu), 2008.  

BENLİ, Fatma; “Kadın ve Hukuk: Kadın Haklarının Yargıtay Kararlarına 

Yansıması”, Cinsiyet halleri, (Der. Nil Mutluer), İstanbul, Varlık 

Yayınları, 2008, s.122-139. 

BERKTAY, Fatmagül; “Kadının İnsan Hakları Hukukunda Yeni Perspektifler”, 

Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, Cilt III, Ankara, 2006, s.20-30. 

BLACK, Donald; “Crime as Social Control”, American Sociological Review, 48, 

1983, s.34-45. 

BRILL, Laura W.; “Mackinnon and Equality: is Dominance Really Different?”, 

UALR Law Journal, 15, s.261-270. 

BROWNMILLER, Susan; Cinsel Zorbalık,  (Çev. Suğra Öncü), İstanbul, Cep 

Kitapları, 1984. 

BURKE, Colleen; “Kadınlar ve Militarizm: Niye Toplumsal Cinsiyet Perspektifli 

Bir Analize İhtiyacımız Var?”, Amargi, 2, Güz 2006, s.44-46. 

BUTLER, Judith; “Toplumsal Cinsiyet Düzenlemeleri”, Cogito, 58, Bahar 2009, 

s.73-91. 



221 
 

CAHILL, Ann J., “Foucault, Rape, and the Construction of the Feminine Body”, 

Hypatia, 15:1, Kış 2001, s.43-63. 

CHASTEEN, Amy L.; “Constructing Rape: Feminism, Change, and Women’s 

Everyday Understandings of Sexual Assault”, Sociological 

Spectrum, 21:2, 2001, s.101-139. 

CONNELL, R. W.; Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, (Çev. Cem Soydemir), İstanbul, 

Ayrıntı Yayınları, 1998. 

ÇELİK, Nur Betül; “Giriş: Televizyon, Kadın ve Şiddet”, Televizyon, Kadın ve 

Şiddet, (Der. Nur Betül Çelik), Ankara, Dünya Kitle İletişimi Araştırma 

Vakfı Yayınları, 2000, s.1-20. 

DELPHY, Christine; “Patriyarka (Teorileri)”, Eleştirel Feminizm Sözlüğü, (Çev. 

Gülnur Acar Savran), İstanbul, Kanat Kitap, 2007, s.278-285. 

D’EMILIO, John, DONAT, Patricia L.N.; “A Feminist Redefinition of Rape and 

Sexual Assault: Historical Foundations and Change”, Gender 

Violence, (Der.Laura L. O’Toole, Jessica R. Schiffman), New York and 

London, New York University Press, 1997, s.184-193. 

DİREK, Zeynep; “Mlitarizmi Yeniden Düşünmek”, Amargi, 4, Bahar 2007, s.39-43. 

DOBROWOLSKY, Alexandra Z., DEVLIN, Richard F.; “The Big Mac Attack: A 

Critical Affirmation of Mackinnon’s Unmodified Theory of 

Patriarchal Power”, McGill Law Journal, 36, 1990-1991, s.575-608. 

DONOVAN, Josephine; Feminist teori, (Çev. Aksu Bora, Meltem Ağduk Gevrek, 

Fevziye Saylan), 4.Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2007. 



222 
 

DUHM, Dieter; Kapitalizmde Korku, (Çev. Sargut Sölçün), Ankara, Ayraç Yayınevi, 

1996. 

EDWARDS, Anne; “Male Violence in Feminist Theory: an Analysis of the 

Changing Conceptions of Sex/Gender Violence and Male 

Dominance”, Women, Violence and Social Control; (Der. Jalna 

Hanmer, Mary Maynard), London, Macmillan Press, 1987, s.13-29. 

EDWARDS, Tim, Cultures of Masculinity, New York, Routledge, 2006. 

ERDAL, Meryem; “Kadınlara Yönelik Devlet Kaynaklı Cinsel Şiddet”, Ankara 

Barosu Hukuk Kurultayı, Cilt III, Ankara, 2006, s.197-229. 

FAUST, Beatrice; Kadınlar Seks ve Pornografi, (Çev. A. Erdem Bagatur), İstanbul, 

Yaprak Yayınevi, 1986. 

FOUCAULT, Michel; Hapishanenin Doğuşu, (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay), 3.Baskı, 

Ankara, İmge Kitabevi Yayınları. 

FOUCAULT, Michel; İktidarın Gözü, (Çev. Işık Ergüden), 2.Baskı, İstanbul, Ayrıntı 

Yayınları, 2007. 

FOUCAULT, Michel; Özne ve İktidar, (Çev. Işık Ergüden, Osman Akınhay), 2. 

Baskı, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2005. 

GENCEL-BEK, Mine, BİNARK, Mutlu; Medya ve Cinsiyetçilik, Ankara, Ankara 

Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2000. 

GODENZI, Alberto; Cinsel Şiddet, (Çev. Sultan Kurucan Coşar, Yakup Coşar), 

İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1992. 

GORDON, Margaret T., RIGER, Stephanie; “The Fear of Rape: A Study in Social 

Control”, Journal of Social Issues, 37:4, 1981, s.71-92. 



223 
 

GORDON, Margaret T., RIGER, Stephanie; The Female Fear, NewYork, University 

of Illinois Press, 1991. 

GREEN, Eileen, HEBRON, Sandra, WOODWARD, Diana; “Women, Leisure and 

Social Control”, Women, Violence and Social Control; (Der. Jalna 

Hanmer, Mary Maynard), London, Macmillan Press, 1987, s.75-92. 

GÜLTAŞ, Veysel, GÜNDÜZ, Remzi; Cinsel Suçlar, Ankara, Bilge Yayınevi, 2008. 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, ICON-Institute Public Sector GmbH 

and BNB Danışmanlık (2009), Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi 

Şiddet Araştırması, http://www.ksgm.gov.tr/tdvaw/istatistikler.htm, 

2008. 

HARTMANN, Heidi; Marksizm’le Feminizm’in Mutsuz Evliliği, (Çev. Gülşad 

Aygen), İstanbul, Agora Kitaplığı, 2006. 

HATİPOĞLU, Muzaffer, PARLAR, Ali; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, 

Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2008. 

HELLIWELL, Christine; ‘”It’s Only a Penis”: Rape, Feminism, and Difference”, 

Journal of Women in Culture and Society, 25:3, 2000, s.789-816. 

İLKKARACAN, Pınar; “Türkiye’nin Doğu Bölgelerinde Kadın Cinselliği 

Bağlamının İncelenmesi”, Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik, 

(Der. Pınar İlkkaracan), 2.Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2004, 

s.133-150. 

KALAN, İlknur; “Adalet: Kadına Ne Kadar?”, Hukuk ve Kadın Hakları, Ankara, 

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkezi Yayınları-2, s.23-29. 



224 
 

KAUFMAN, Michael; “The Construction of Masculinity and the Triad of Men’s 

Violence”, Gender Violence, (Der. Laura L. O’Toole, Jessica R. 

Schiffman), New York and London, New York University Press, 1997, 

s.30-51. 

KELLY, Liz; “The Continuum of Sexual Violence”; Women, Violence and Social 

Control; (Der. Jalna Hanmer, Mary Maynard), London, Macmillan 

Press, 1987, s.46-60. 

KESKİN, Ferda; “Özne ve İktidar”, Özne ve İktidar, 2.Baskı, İstanbul, Ayrıntı 

Yayınları, 2005, s.11-24. 

KOSS, Mary P., GOODMAN, Lisa A., BROWNE, Angela, FITZGERALD, Louise F., 

KEITA, Gwendolyn Puryear, RUSSO, Nancy Felipe, No Safe Haven-

Male Violence Against Women at Home, at Work, and in the 

Community, Washington, American Psychological Association, 1994. 

KOSS, Mary P., HEISE, Lori, RUSSO, Nancy Felipe, “The Global Health Burden 

of Rape”, Gender Violence, (Der. Laura L. O’Toole, Jessica R. 

Schiffman), New York and London, New York University Press, 1997, 

s.223-241. 

KÖKER, Eser; “Medya Çalışanlarının Cinsel Şiddeti Yorumlama Biçimleri”, 

Televizyon, Kadın ve Şiddet, (Der. Nur Betül Çelik), Ankara, Dünya 

Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yayınları, 2000, s.317-352. 

KURTOĞLU, Ayça; “Ataerkil Kültür, Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk: Türk Ceza 

Kanunu’nda Cinsel Tecavüz”, Türk(iye) Kültürleri, (Der. Gönül Pultar, 

Tahire Erman), İstanbul, Tetragon, 2005, s.369-395. 



225 
 

KURTOĞLU, Ayça; “Erkek Egemenliği, Kültürel Şiddet ve Hukuk”; Toplum ve 

Bilim, 114, 2009, s.74-97. 

LAMOUREUX, Diana; “Kamusal/Özel”, Eleştirel Feminizm Sözlüğü, (Çev.Gülnur 

Acar Savran), İstanbul, Kanat Kitap, 2007, s.243-248. 

MACKINNON, Catharine A.; “İnsan Hakları ve Kadın”, Ankara Barosu Hukuk 

Kurultayı, Cilt III, Ankara, 2006, s.4-18. 

MACKINNON, Catharine A.; Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, (Çev. Türkan 

Yöney, Sabir Yücesoy), İstanbul, Metis Yayınları, 2003. 

MACKINNON, Catharine A.; “Sex and Violence: A Perspective”, Rape and 

Society, (Der. Patricia Searles, Ronald J. Berker), San Francisco, 

Westview Press, 1995, s.28-34. 

MARTIN, Susan E.; “Book Review: Rethinking Rape”, Violence Against Women, 

8:7, 2002, s.901-907. 

MAY, David C.; “The Effect of Fear of Sexual Victimization on Adolescent Fear 

of Crime”, Sociological Spectrum, 21:2, 2001, s.141-174. 

MATTHEWS, Nancy A.; Confronting Rape- The Feminist Anti-Rape Movement 

and The State, London, Routledge, 1994. 

MCNEILL, Sandra, “Flashing: Its Effect on Women”, Women, Violence and Social 

Control; (Der. Jalna Hanmer, Mary Maynard), Macmillan Press, 1987, 

s.93-108. 

MESSERSCHMIDT, James; “Varieties of ‘Real Men”, Gender Violence, (Der. 

Laura L. O’Toole, Jessica R. Schiffman), New York and London, New 

York University Press, 1997, s.92-109. 



226 
 

MILLETT, Kate; Cinsel Politika, (Çev. Seçkin Selvi), 2.Baskı, İstanbul, Payel 

Yayınevi, 1987. 

MITCHELL, Juliet; Kadınlar: En Uzun Devrim, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2006. 

NAYAK, Meghana, SUCHLAND, Jennifer; “Gender Violence and Hegemonic 

Projects”, International Feminist Journal olf Politics, 8:4, 2006, s.467-

485. 

OKUMUŞ, Hülya; Cinsel Suç Failllerinde Kişilik Yapısı, Danışman: Adnan Ziyalar, 

İstanbul Üniversitesi, 1994,(tez). 

O’TOOLE, Laura L. “Subcultural Theory of Rape Revisited” Gender Violence, 

(Der. Laura L. O’Toole, Jessica R. Schiffman), New York and London, 

New York University Press, 1997, s.215-222. 

O’TOOLE, Laura L.; SCHIFFMAN, Jessica R.;  “Rape” Gender Violence, (Der. 

Laura L. O’Toole, Jessica R. Schiffman), New York and London, New 

York University Press, 1997, s.173-181. 

ÖZBEY, Esin; “Bir Şiddet Eylemi Olarak ‘Irza Geçme’ Suçu: Bir Dava ve Bir 

Değerlendirme”, Hukuk ve Kadın Hakları, Ankara, Çağdaş Hukukçular 

Derneği Genel Merkezi Yayınları-2, s.30-34.   

ÖZBUDUN, Sibel; “Bir Egemenlik Alanı Olarak Kadın Bedeni”, Küreselleşme, 

Kadın ve ‘Yeni’-Ataerki, (Der. Sibel Özbudun, Cahide Sarı, Temel 

Demirer), Ankara, Ütopya Yayınevi, 2007, s.126-136. 

ÖZBUDUN, Sibel; “Neo-liberalizm ile Ataerkinin Dansı”, Küreselleşme, Kadın ve 

‘Yeni’-Ataerki, (Der. Sibel Özbudun, Cahide Sarı, Temel Demirer), 

Ankara, Ütopya Yayınevi, 2007, s.13-28. 



227 
 

PELKA, Fred; “Raped: A Male Survivor Breaks His Silence”, Gender Violence, 

(Der. Laura L. O’Toole, Jessica R. Schiffman), New York and London, 

New York University Press, 1997, s.209-214. 

RADFORD, Jill; “Policing Male Violence- Policing Women”; Women, Violence 

and Social Control; (Der. Jalna Hanmer, Mary Maynard), London, 

Macmillan Press, 1987, s.30-45. 

RIOT-SARCEY, Michele; “İktidar(lar)”, Eleştirel Feminizm Sözlüğü, (Çev. Gülnur 

Acar Savran), İstanbul, Kanat Kitap, 2007, s.207-213. 

RUSSO, Nancy Felipe, PIRLOTT, Angela; “Gender-Based Violence”, Annals New 

York Academy of Sciences, 1087, 2006, s.178-205. 

SANCAR, Serpil; “Bir İktidar Aracı Olarak Cinsel Şiddet”, Kadına Yönelik Şiddet 

ve Hekimlik Sempozyumu, Ankara, Ankara Tabip Odası, 2003, s.25-

34. 

SANCAR, Serpil; Erkeklik: İmkânsız İktidar, İstanbul, Metis Yayınları, 2009. 

SANCAR, Türkan; “Dilin Kadına Yönelik Şiddet Üzerindeki Rolü”, Ankara Barosu 

Hukuk Kurultayı, Cilt III, Ankara, 2006, s.177-185. 

SANDAY, Peggy Reeves; “The Socio-Cultural Context of Rape: A Cross-

Cultural Study” Gender Violence, (Der. Laura L. O’Toole, Jessica R. 

Schiffman), New York and London, New York University Press, 1997, 

s.52-66. 

SAVRAN, Gülnur Acar; “Cinsiyetçilik Her Zaman Militarist mi?”, Amargi, 3, Kış 

2006, s.34-35. 



228 
 

SCHUR, Edwin; “Sexual Coercion in American Life”, Gender Violence, (Der. 

Laura L. O’Toole, Jessica R. Schiffman), New York and London, New 

York University Press, 1997, s.30-5180-91. 

SCULLY, Diana; Tecavüz- Cinsel Şiddeti Anlamak, (Çev. Şirin Tekeli, Laleper 

Aytek), İstanbul, Metis Yayınları, 1994. 

SEGAL, Lynne; Gelecek Kadın mı?, (Çev. Suğra Öncü), İstanbul, Afa Yayıncılık, 

1990. 

SHEFFIELD, Carole J.; “Sexual Terrorism” Gender Violence, (Der. Laura L. 

O’Toole, Jessica R. Schiffman), New York and London, New York 

University Press, 1997, s.110-127. 

TEZCAN, Durmuş, ERDEM, Mustafa Ruhan, ÖNOK, R. Murat; 5237 Sayılı Türk 

Ceza Kanununa Göre Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara, 

Seçkin Yayınevi, 2006. 

TİMİSİ, Nilüfer; Medyada Cinsyetçilik, Ankara, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü 

ve Sorunları Genel Müdürlüğü, 1997. 

TOKER, Nilgün; “Cinsiyetçilik Her Zaman Militarist mi?”, Amargi, 4, Bahar 2007, 

s.37. 

TOROSLU, Nevzat; Ceza Hukuku Özel Kısım, Ankara, Savaş Yayınevi, 2008. 

WHISNANT, Rebecca; Feminist Perspectives on Rape, 

http://plato.stanford.edu/entries/feminism-rape/, 13 Mayıs 2009. 

YÜKSEL, Şahika; Tecavüz: İktidar Amaçlı Cinsel Saldırganlık, 

http://www.amargi.org.tr/?q=node/159, 5 Eylül 2008.  



229 
 

Yargıtay 5.Ceza Dairesi, E.1983/153, K.1997/488, 16.02.1983, Yargıtay Kararları 

Dergisi, Mayıs 1983, s.772. 

Yargıtay 5.Ceza Dairesi, E.2006/2706, K:2006/3034, 10.04.2006. 

Yargıtay 5.Ceza Dairesi, E.2006/1497, K.2006/4092, 11.05.2006. 

Yargıtay 5.Ceza Dairesi, E.2006/2782, K.2006/4133, 11.05.2006. 

Yargıtay 5.Ceza Dairesi, E.2006/2761, K.2006/5588, 15.06.2006. 

Yargıtay 5.Ceza Dairesi, E.2006/13952, K.2007/154, 23.01.2007. 

Yargıtay 5.Ceza Dairesi, E.2007/6677, K.2007/6222, 17.09.2007. 

Yargıtay 5.Ceza Dairesi, E.2007/11586, K.2008/161, 22.01.2008. 

Yargıtay 5.Ceza Dairesi, E.2005/15337, K.2008/840, 13.02.2008. 

Yargıtay 5.Ceza Dairesi, E.2008/3616, K.2008/3408, 10.04.2008. 

Yargıtay 5.Ceza Dairesi, E2008/3957, K.2008/6094, 09.06.2008. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E.1998/5-90, K:1998/150, 28.04.1998. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E.5/110, K.2000/115, 23.05.2000. 

YODANIS, Carrie L.; “Gender Inequality, Violence Against Women, and Fear”, 

Journal of Interpersonal Violence, 19, 2004, s.655-675.



230 
 

ÖZET 

Hegemonik erkekliğin inşasında ve yeniden üretiminde toplumsal 

bağlamını bulan tecavüz, şiddetin cinsellikle birleştirildiği ve kadının bu 

kapsamda edilgen cinsel nesneler olarak konumlandırıldığı bir erkekliğin 

ifadesini oluşturmaktadır. Tecavüzün gerçekleşme sıklığı ve zeminindeki 

erkekliğin toplumsal olarak korunmasının ortaya çıkardığı düzenlilik, 

kadınlarda benzer sonuçlarla ortaya çıkan yaygın tecavüz korkusuna vücut 

vermektedir.   

Tecavüz korkusu, kadınlara yaygın olmakla ve benzer yaşam biçim ve 

mekânlarına yönelten etkisi ile sosyal bir sorundur.  

Toplumsal olarak, özellikle toplumsal cinsiyet normları çerçevesinde 

anlamlandırılan tecavüz ve aynı çerçevede kurulan tecavüz korkusu, 

kadınların yaşamlarını, toplumsal cinsiyet normlarına uygun olarak 

sınırlandırmaları ve biçimlendirmeleri ile sonuçlanmaktadır. Böylece, 

kadınların eril iktidar altında sınırlandırılmaları, bu normlar kapsamında fakat 

kadınların kendilerini içsel olarak denetlemeleri ve düzenlemeleri şeklinde 

gerçekleşmektedir. Bu bakımdan, tecavüz korkusu, kadınların eril iktidara 

tabiiyetlerini sağlamakta ve bu iktidarın sürdürülmesinde rol almaktadır. 

Böylece tecavüz korkusu politik bir meseledir.  

Eril iktidar, modern devlet iktidarı ve kapitalist üretim ilişkilerinin 

çakıştığı bir alana ait olarak tecavüz korkusu, farklı toplumsal iktidar ilişkileri 

arasındaki uyum ve karşılıklı ilişkilere dair bir gösteren olmaktadır. Aynı 

zamanda bu iktidar ilişkileri, tecavüz korkusunun oluşumu sürecine 
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katılmakta ve tecavüz korkusunun tarihsel nitelikleri üzerinde belirleyici 

olmaktadırlar.  
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ABSTRACT 

Rape which finds its social context in the construction and 

reproduction of hegemonic masculinity, is a expression of a masculinity, in 

which violence and sexuality combined and woman located as a passive 

sexual object. The regularity of rape revealed by social protection of the 

masculinity which is the background of rape and its frequency, generates fear 

of rape, which results in similar consequences in women’s life. 

Fear of rape is a social problem that it is common for all woman and its 

effects direct similar life styles and private sphere. 

In its social understanding especially within the framework of gender 

norms, rape and fear of rape as constructed under the background of gender 

norms, results in limiting and forming of women lives in conformity with 

gender characteristics. Thus, social control of women under masculine 

domination materialize in internal limit and regulation by women themselves 

within the gender norms. In this regard, fear of rape provides women’s 

adaptation to masculine domination and has a role in the maintenance of 

power. Thus, fear of rape is a political problem. 

As fear of rape refers to a field that masculine domination, modern 

state power and capitalist production relations cross, fear of rape is a 

indicator of consistence in power relations. Also, these power relations 

participate in the period of formation of female fear and are constitutive in 

historic characteristics of fear of rape. 
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EK- YARARLANILAN ARAŞTIRMALAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

- AZİZ, Aysel (proje yürütücüsü), Medya, Şiddet ve Kadın- 1993 Yılında 

Türk Basınında Kadınlara Yönelik Şiddetin Yer Alış Biçimi, 1994, 

Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü. 

Türkiye’de yayınlanan yedi gazetenin, 1993 yılı Ocak-Ağustos aylarına 

ait haber taraması üzerinden veri toplayan araştırma, Türk basınında kadını 

konu alan şiddet haberlerinin yer alış biçimlerini incelemeyi amaçlamıştır. 

Kadının Kalkınmaya Katılımını Güçlendirme Ulusal programı kapsamında 

hazırlanıp, 1994 yılında yayınlanan bu araştırma içerik çözümlemesi 

yöntemiyle değerlendirilmiştir. 

- BELGE, Burçin (yayına hazırlayan), Medyada Cinsiyetçiliğe Son!, 

İstanbul, MEDİZ (Kadınların Medya İzleme Grubu), 2008. 

“Türkiye’de medyada cinsiyetçiliğin tespit ve teşhiri” amacıyla 

yürütülen bu araştırmada, medyanın kadınlara ilişkin nasıl bir söylem 

oluşturduğunun belirlenmesi, söz konusu söylemin içerdiği cinsiyetçi söylem 

ve yargılarla mücadele edecek eylemlerin planlanabilmesi hedeflenmiştir. Bu 

doğrultuda, ‘haberlerde ve ana gündem maddelerinde kadınların temsil 

biçimleri’, ‘bazı başka içeriklerde kadınların varlık ve temsil biçimleri’, 

‘incelenen medyalar/programların yönetim kademelerinde kadınların payı’, 

‘içeriklerin üretiminde, değişik kademe ve alanlarda kadın çalışanların payı’ 

konu edinilmiştir.  Çalışmada yalnızca Türkiye genelinde dağıtımı yapılan 

İstanbul merkezli 10 günlük gazete, 5 haber sitesi (ve özgün biçimde 
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kadınlara yönelik hazırlanan bir site), Türkiye geneline yayın yapan 5 radyo 

içinde; eleştirel söylem analizi yöntemi ve buna bağlı teknikler uygulanmıştır. 

- CHASTEEN, Amy L., “Constructing Rape: Feminism, Change, and 

Women’s Everyday Understandings of Sexual Assault, Sociological 

Spectrum, 21:2, 2001, s.101-139. 

Araştırma 1995 yılında, Amerika’da farklı sınıfsal ve etnik arka planlara 

sahip müşterilere hitap eden 25 güzellik salonu aracılığıyla ulaşılan 90 

kadının katılımı ile yarı yapılandırılmış anket uygulanarak; kadınların 

tecavüze yüklediği gündelik tanım ve yorumlarını kavramak amacıyla 

yapılmıştır. 

- GODENZI, Alberto, Cinsel Şiddet, (Çev. Sultan Kurucan Coşar, Yakup 

Coşar), İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1992. 

İsviçre’de, 1988 yılında telefon görüşmesi ve birebir görüşme yoluyla, 

cinsel şiddet faili erkek ve mağduru kadınlarla, tutuklu/hükümlüler ve cezaevi 

görevlisi uzmanlardan edinilerek derlenen cinsel saldırıya ilişkin tespitler ve 

hikâyelerden oluşmaktadır. 

- GORDON, Margaret T., RIGER, Stephanie, “The Fear of Rape: A 

Study in Social Control”, Journal of Social Issues, 37:4, 1981, s.71-92. 

GORDON, Margaret T.. RIGER, Stephanie, The Female Fear, 

NewYork, University of Illinois Press, 1991. 

Araştırma, 1977 yılında Philadelphia, San Francisco ve Chicago şehirlerinde 

yaşayan, 1620 kişiye telefon aracılığıyla anket uygulandıktan sonra bu 
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örneklemden seçilen, 299 kadın ve 68 erkek ile derinlemesine mülakat 

uygulanarak yapılmış; şiddet olgusu ile ilişkili kadının korkusunun, toplum 

hayatı üzerindeki etkilerinin analizi amaçlanmıştır. 

- KELLY, Liz, “The Continuum of Sexual Violence”, Women, Violence 

and Social Control; (Der. Jalna Hanmer, Mary Maynard), London, 

Macmillan Press, 1987, s.46-60. 

Araştırma 1984 yılında İngiltere’de, cinsel şiddete maruz kalmış 30 ve 

cinsel şiddet deneyimine bakılmaksızın 30 olmak üzere 60 kadınla 

derinlemesine mülakat metodu ile yapılmış; cinsel şiddet biçimlerinin ortak 

zemini ve bağlantılarının, kadınların deneyimlediği istismar duygusu ile ilişkili 

olarak tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

- KÖKER, Eser; “Medya Çalışanlarının Cinsel Şiddeti Yorumlama 

Biçimleri”, Televizyon, Kadın ve Şiddet, (Der. Nur Betül Çelik), Ankara, 

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yayınları, 2000, s.317-352. 

Çelenk, Sevilay (1998). Türkiye’de Televizyon Program Endüstrisi: 

Bağımsız Prodüksiyon Şirketleri Üzerine Bir İnceleme. Ankara: Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü künyeli basılmamış yüksek lisans 

tezinde yer alan araştırma bulgularına dayanılarak hazırlanmıştır. Tv dizileri, 

reklam filmleri, video klipleri ve sinema ürünlerinin yapım ve yönetiminde 

görev alan medya çalışanlarının, şiddete ilişkin saptamalarını ve iş 

ortamındaki eşitsiz ilişkilere yönelik düşünce ve görüşlerini ortaya koyabilmek 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 31.10.1998 tarihi itibariyle, 10 medya çalışanı 

ile görüşülmüş, 3 çekim çalışmasında bulunulmuş ve gözlem yapılmıştır. 
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Yapılandırılmış soru formuyla derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak ve 

katılımcı gözlem tekniğinden yararlanılarak araştırma sonuçlandırılmıştır. 

- RADFORD, Jill, “Policing Male Violence- Policing Women ”, Women, 

Violence and Social Control, (Der. Jalna Hanmer, Mary Maynard) 

London, Macmillan Press, 1987, s.30-45. 

Araştırma, 1984 yılında İngiltere’de 16-88 yaş arası Afrikalı-Amerikalı, Asyalı, 

Yahudi ve Avrupalı, 314 kadının katılımı ile anket yöntemi kullanılarak 

yapılmış; kadına yönelik şiddetin doğası ve boyutunu anlamak ve cinsel 

şiddete yönelik polis reaksiyonunun kadınlar tarafından ne derece tatmin 

edici bulunduğunu ölçmeyi amaçlamıştır. 

- SANDAY, Peggy Reeves; “The Socio-Cultural Context of Rape: A 

Cross-Cultural Study” Gender Violence, (Der. Laura L. O’Toole, 

Jessica R. Schiffman), New York and London, New York University 

Press, 1997, s.52-66. 

Araştırma, 1975 yılında kültürel karşılaştırma metodu ile 156 kabile toplumu 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kabile halinde yaşayan toplumlarda tecavüzün 

anlamı, sıklığı ve işlevinin analizi yapılarak, tecavüze eğilimli olan ve olmayan 

toplumların betimleyici bir profilinin çıkarılması amaçlanmıştır. 

- SCULLY, Diana; Tecavüz- Cinsel Şiddeti Anlamak, (Çev. Şirin Tekeli), 

Laleper Aytek, İstanbul, Metis Yayınları, 1994. 

1979-89 tarihlerinde, ABD’nin farklı 7 eyalet hapishanesinde yürütülen 

araştırmada; açık uçlu soru formu kullanılarak, 114 mahkum tecavüzcü ve 
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karşılaştırma amacıyla seçilen 75 diğer grup mahkumla görüşme yapılmıştır. 

Bu araştırmayla tecavüz suçundan mahkûm edilen ve başkaca suçlarla 

mahkûm edilmiş erkeklerin, tecavüz sırasında ve sonrasındaki algılarını 

belirlemek, karşılaştırmak ve tecavüzü farklı bileşenlerle birlikte ele almayı 

sağlayacak veriler elde etmek amaçlanmıştır. 

- YODANİS, Carrie L., “Gender Inequality, Violence Against Women, 

and Fear”, Journal of Interpersonal Violence, 19, 2004, s.655-675. 

Araştırma 2004 yılında, 27 Avrupa ve Kuzey Amerika ülkesinin, uluslararası 

düzlemde ICSV (Uluslar arası Suç Mağdurları Araştırması) ve UN (Birleşmiş 

Milletler) resmi istatistiki verileri kullanılarak karşılaştırılması yöntemi ile 

yapılmıştır. Bu ülkelerdeki yapısal toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında 

kadının statüsünün, kadına yönelik şiddetin sıklığına etkisini analiz etmek 

amaçlanmıştır.  
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