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1. GİRİŞ 

 

Kişilerin beslenme ve bakım gereksinimlerini karşılayan, güven duygusu veren, 

beden ve akıl sağlığını koruyan ve geliştiren bir birim olması gereken aile, çoğu kez, 

her çeşit şiddetin beslendiği ve uygulandığı tek odak olmaktadır. Aile dışında 

gerçekleşen şiddet için toplum sorumlu tutulurken, aile içinde oluşan şiddet gizli 

kalmakta, özel hayat olarak kabul edilmekte, çoğu kez de olağan ve yasal olarak  

karşılanmaktadır. Aile içi şiddet ile ilgili olarak gelişen kamuoyu bilinci ise çok 

değişkendir. Böyle bir şiddetin varlığına inanmama ve inkar etme şeklinde görüşler 

olabildiği gibi, bu tür bir şiddeti onaylayan görüşler de olabilmektedir (Tekeli, 1993). 

 

Şiddet, insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine, yaralanmasına ve 

sakat kalmalarına neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür. Aile içi 

şiddet ise bu tür bir hareketin aile içinde gerçekleşmesi durumunu ifade eder (İçli, 

1995). 

 

Aile içi şiddet büyük bir oranla kadına  ve çocuklara yöneliktir ve bu şiddeti 

gerçekleştiren kişi de erkektir. Psikiyatrik hastalar tarafından bildirilen fiziksel ve 

cinsel şiddet eylemlerinin % 90’ı aile bireyleri tarafından yapılmıştır ( İlkkaracan ve 

Gülçür, 1996). 

 

Kadınların fiziksel istismarı binlerce yıl öncesine dek uzanmaktadır. Arkeologlar 

erkek mumyaların kemiklerinde % 9-20 kırığa rastlarken kadın mumyalarda bu 

oranın %30-50 olduğunu bildirmişlerdir. Bu kırıklar savaştan çok bireysel şiddete 

bağlı olduğu düşünülen kafa kırıklarıdır. Kadının eşi tarafından yöneltilen şiddet 

davranışıyla karşı karşıya kaldığı her dönem ve her toplumda bildirilmesine karşın 

buna aile içinde çözülmesi daha uygun kişisel bir sorun olarak bakılmış, bu konu 

bilim adamlarının ilgisini pek çekmemiştir. 
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Son 30 yıldır ise aile içi şiddete uğrayan kadınların sıklığıyla ilgili toplumbilim 

araştırmalarının artması, kitle iletişim araçlarında trajik aile öykülerinin yer alması, 

feminist grupların kamuoyunu harekete geçirmeleri ve bu kadınları korumak 

amacıyla örgütlenmeleri bu toplumsal soruna ilgi çekmiştir ( Aslan ve Avcı, 1994). 

 

Aile içi şiddet toplumsal bir sağlık sorunu olup, sosyo-ekonomik durum, eğitim ve 

yaşanan yerden bağımsız olarak her gruptan ve her sınıftan kadının yaşadığı yaygın 

bir problemdir. Bununla birlikte aile içi şiddet çoğunlukla inkar edilmekte, 

gizlenmekte veya özel bir ailevi problem gibi yaşanmaktadır ( Browne ve Herbert, 

1997). 

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2002 yılı raporuna göre, dünya genelinde toplum içinde 

yapılan 48 araştırmada kadınların % 10-69’unun eşleri veya partnerleri tarafından 

hayatlarında en az bir kez fiziksel şiddete maruz kaldığı saptanmıştır. Türkiye’de 

Aile Araştırma Kurumu’nun 1994 yılında yaptığı alan araştırmalarında kadınların 

%34’ünün aile içinde fiziksel şiddete, %53’ünün psikolojik şiddete maruz kaldığı 

bildirilirken, Ankara’da yapılan toplumsal bir araştırmada fiziksel şiddet %39, 

psikolojik şiddet %89 saptanmıştır (Gülçür, 1996). 

 

Aile içi şiddet, kadınların sağlığını tehdit etmesinin yanında, kadınların zorluklar 

yaşamalarına ve yaşam kalitelerinin düşmesine neden olan psikolojik sorunlarla yüz 

yüze kalmalarına yol açmaktadır. Temel ruhsal sorunlar arasında travma sonrası stres 

bozukluğu, depresif bozukluk, anksiyete bozukluğu sayılabilir (Gleason, 1993). Bazı 

çalışmalarda fiziksel şiddet yaşayan kadınları belirlemek için en güçlü risk 

faktörünün depresif belirtiler olduğunu ileri sürülmüştür. Depresyon tanısı alan 

kadınların yaşam boyu aile içi şiddet sıklığı %61 bulunmuştur. Ayrıca araştırmalar, 

eş şiddetinin kadınlar arasında intihar davranışında önemli bir risk faktörü olduğunu 

işaret etmektedir (Thompson ve ark., 1999).  
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1.1 Aile İçi Şiddet : Tanımı ve Türleri 

 

1.1.1 Kavram Olarak Şiddet 

 

Tarih boyunca uygulanmakta olan şiddetin, pek çok tanımı yapılmış, sebepleri 

araştırılmıştır. Genel olarak, insana fiziksel ve ruhsal zarar veren her eylem, şiddet 

olarak değerlendirilmekte ve bu çerçeveye başkasının mallarına verilen zarar da dahil 

edilmektedir (Ünsal, 1997). 

 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ise şiddet; yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişimde 

bozukluk veya mahrumiyete yol açan veya yol açma olasılığı yüksek olan, kişinin 

kendisine, bir başkasına, bir gruba veya bir topluma yönelik olarak fiziksel kuvvetin 

veya gücün kasıtlı kullanılması veya tehdididir (Mayor, 2002). 

 

Şiddet çok çeşitli ve boyutludur. Şiddet kavramı, saldırganlığı da kapsar. Saldırganlık 

zorlayıcı davranışların bir bütünüdür. Bir davranışın şiddet özelliği gösterip 

göstermediğine karar verirken, o davranışın kasıtlı olması, kötü niyetle yapılmış 

olması, karsıdaki bireye zarar vermesi, bireyin davranışın kötü niyetle yapıldığını 

düşünmesi ve sosyo-kültürel ortamın eylemi şiddet olarak kabul etmesi koşulları 

aranır. İçsel süreçlerle yakın bağlantısı da göz önünde bulundurulduğunda şiddetin 

kültürden kültüre bazı farklı özellikler gösterebildiğini ve sonuçta en ilkel davranış 

modellerinden birisi olarak “iktidar” kavramı çerçevesinde anlaşılabileceği 

görülmektedir (İlkkaracan ve Gülçür, 1996). 

                             

Bireyler, fiziksel saldırganlığın kabul gören bir davranış biçimi olabileceğini, 

öncelikle aile üyeleriyle yaşadıkları deneyimler aracılığıyla öğrenirler. Daha sonraki 

yaşamlarında öğrendikleri bu saldırgan davranış ve tutumları, kendi özel ilişkilerinde 

de sürdürme eğilimi geliştirebilirler (İçli,1995). 
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1.1.2 Kadına Yönelik Şiddet 

 

Aile  içi  şiddet  konusunda  yapılan  araştırmalar,  kadına yönelik şiddete ve onun 

görünmeyen parçası aile içi şiddete karşı oluşturulan kamuoyu, konunun uluslar arası 

metinlerde de ele alınmasına neden olmuştur. Kadına yönelik şiddeti tanımlayan ve 

önlenmesi için taraf ülkelere yükümlülükler getiren ilk önemli uluslararası belge 

1979’da kabul edilen Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 

Önlenmesi Sözleşmesi’dir. (CEDAW) 

 

Kadına yönelik şiddeti tanımlayan ve önlenmesi için taraf ülkelere yükümlülükler 

getiren ikinci önemli uluslararası belge, 1995’de Birleşmiş Milletler IV. Dünya 

Kadın Konferansı sonucu kabul edilen Pekin Eylem Planı’dır. Kadına yönelik şiddet; 

4-15 Eylül Pekin Deklarasyonu’nda özel olarak tanımlanmıştır. Eylem Planı’nda 

kadına yönelik şiddet; ister  toplumsal, ister özel yaşamda olan tehdit, cebren ya da 

keyfi olarak özgürlükten alıkoymak da dahil olmak üzere kadına fiziksel, cinsel ya da 

psikolojik zarar ve acı veren ya da verebilecek, cinsiyete dayalı her türlü şiddet 

hareketi olarak tanımlanmaktadır (Watts ve Zimmerman, 2002). 

 

Kadın bakış açısına göre de kadına yönelik şiddet; zoraki kuvvet veya baskıyı içeren 

ve hiyerarşik toplumsal cinsiyet ilişkilerini daimi hale getirmeyi amaçlayan her türlü 

davranıştır. (Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, 1990) 

 

Genel olarak şiddete ilişkin değerlendirmelerden farklı olarak kadına yönelik şiddetin 

bazı açılardan tipikleştirilebileceği bu uluslararası belgelerden de açıkça 

anlaşılmaktadır. 

 

Kadınlara yönelik şiddet yalnız cinsiyetler arası eşitsizliğin bir göstergesi olmayıp 

aynı zamanda bu güçler arasında eşitsizliğin devamına da hizmet etmektedir. Bazı 

durumlarda saldırganlar şiddeti üstünlüklerini kanıtlamak için bilinçli olarak 

uygularlar. Kadınlara karşı uygulanan şiddet, farklı sınıflarda, etnik gruplarda, sosyo-
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ekonomik düzeylerde ve değişik kültürlerde var olan bir olgudur (Watts ve 

Zimmerman, 2002). 

 

Kadınlara yönelik şiddetin tarafı olan bir çok potansiyel saldırgan sayılabilir: Eşler, 

sevgililer, ebeveynler, diğer aile üyeleri, komşular ve etkili veya güçlü konumdaki 

erkekler. Şiddetin, kadınların yaşamlarının her alanında yaygın olarak gözlenebilen 

ve tüm kadınların karşılaştığı bir dizi olgudan oluştuğu görülmektedir. Kadına 

yönelik şiddet olayları ırza geçme, ensest, pornografi, kadın ticareti, fahişeliğe 

zorlama, iş gücünün sömürülmesi, kadınların borç batağına sürüklenmesi, fahişelere 

karşı fiziksel ve cinsel şiddet, cinsiyete bağlı kürtaj, kız çocuklarının öldürülmesi, 

kızların kasıtlı olarak yadsınması, savaşlarda tecavüz ve eş dayağı başlıkları altıda 

toplanabilir. Bunlardan eş dayağı, en yaygın ve meşru kabul edilen biçimidir (Watts 

ve Zimmerman, 2002). Erkeklerden kadınlara yönelen bedensel, psikolojik, cinsel 

içerikli bu saldırılar, kadınlara yöneltilmiş güç gösterme ve aşağılama yollarıdır 

(Yüksel, 1993). 

 

Konunun hassasiyeti nedeniyle şiddet neredeyse tüm dünyada olduğundan daha 

düşük oranda bildirilmekte veya rapor verilmektedir. Bununla birlikte şiddetin 

sıklığına ilişkin veriler, tüm dünyada milyonlarca kadının şiddet yaşadığını ve bunun 

sonuçlarına katlandığı göstermektedir. Giderek daha fazla benimsenmektedir ki 

şiddet, kadınların insan haklarının ihlalidir, önemli bir yaralanma nedenidir ve birçok 

fiziksel ve psikolojik sağlık problemi için risk faktörüdür (Watts ve Zimmerman, 

2002). Fiziksel ve cinsel şiddetin bir arada yaşanması, kadınlar için intihar veya 

cinayet eğilimin artırabilir. Partnerleri tarafından öldürülen veya partnerlerini öldüren 

kadınların çoğu, partnerleri tarafından şiddete maruz bırakılmış kadınlardır. Bu 

durum, özellikle stresi hafifletmek için yeterli kaynağı olmayan yoksul kadınlar için 

geçerlidir (Vogel ve Marshall, 2001). 
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1.1.3 Aile İçi Şiddet 

 

Aile içi şiddet; çok genel anlamda kendini aile olarak tanımlamış bir grup içerisinde 

zorlamak, aşağılamak, cezalandırmak, güç göstermek, öfke, gerginlik boşaltmak 

amacıyla bir bireyden diğerine yöneltilen her türlü şiddet davranışı olarak 

tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Güneri, 1996). Eşler arasında yer alan aile içi şiddet 

eşlerden biri tarafından diğerine uygulanabilir. İlkkaracan ve Gülçür’e (1996) göre, 

Levinson’un dünya çapında 90 ülkede yürüttüğü bir çalışma sonucunda eşler arası 

şiddet vakalarının %85’inde kadınların şiddete maruz kaldığı bildirilmiştir 

(İlkkaracan ve Gülçür, 1996).  

 

Uluslar arası düzeyde kamusal alanda yaşanan şiddet insan hakları kavramı 

çerçevesinde değerlendirilirken, aile içi şiddet özel alanda yaşanan ve eşler arasında 

çözümlenmesi gereken bir sorun olarak görülmüştür. Bu nedenle yüzyıllardır kadının 

aile içinde yaşadığı şiddet tabu olarak hep tartışma gündeminin uzağında tutulmuştur. 

20. yüzyılın başından beri kadının aile ve toplum içindeki yerini sorgulayan, 

çözümler üreten kadın hareketi, 1970’li yıllardan itibaren  konuyu dünya gündemine 

getirmiştir (İlkkaracan ve Gülçür, 1996). 

 

Toplumun geleneksel ya da modern olması şiddeti bütünü ile ortadan kaldırmaz. 

Araştırmacılar çağdaş toplumlarda da aile içi şiddetin büyük bir sorun olduğunu 

ortaya çıkarmışlardır. 1970 sonrasında Neo-Feminist akımların ataerkil değerlere 

dayanan aile kurumunu sorgulayıcı yaklaşımı, kadınlara yönelik şiddetin en fazla aile 

bireyleri ve özellikle eş tarafından gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmıştır (İçli, 1995). 

 

Dünyadaki bu gelişmeye paralel olarak Türkiye’deki kadın hareketinin sürekli 

çabasıyla  aile içi şiddet, 1980’lerden sonra Türkiye gündeminin de bir parçası 

olmuştur. Dünyada ulusal düzeyde yapılmakta olan araştırmaların sonuçları, pek çok 

kadının sürekli olarak birlikte yaşadıkları erkekler veya kocaları tarafından şiddete 

maruz bırakıldıklarını ve bu şiddetin sınıf, etnik köken veya sosyo-ekonomik düzey 

gözetmeksizin uygulandığını ortaya koymaktadır (İlkkaracan ve Gülçür, 1996).  
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Ayrıca bazı şiddet türlerinde toplum, suçu kadın kurbanlarda bulmaktadır. Örneğin 

aile içi şiddete maruz kalan kadınlar, sıklıkla itaatsizlikleri ve eşlik görevlerini yerine 

getirmemeleri veya sadakatsizlikleri nedeniyle şiddeti kışkırtmakla suçlanırlar. 

Kadına yönelik şiddetler arasında en sık görüleni aile içi şiddettir (Watts ve 

Zimmerman, 2002).  

 

Aile içi şiddetin algılanması cinsiyete göre farklılık gösterir. Bu alandaki çalışmalar, 

kadınlar üzerine yoğunlaşmıştır. Erkek kurbanlar arasında çok az çalışma yapılmıştır 

(Coker ve ark., 2000). Örneğin kadınlar, erkek kurbanlara nazaran ilişkilerini daha 

olumsuz bir şekilde değerlendirmekte ve danışmanlık hizmetlerine daha çok 

başvurmaktadır (Roberts ve ark., 1993). Ayrıca özel tartışmalar sırasında kadın ve 

ereklerin benzer davranışlar sergiledikleri ama kadınların yaralanma olasılığının daha 

yüksek olduğu bildirilmiştir (Sorenson ve ark., 1996).  

 

Aile içinde şiddet genellikle güçlüden güçsüze doğru uygulanmaktadır. Genel 

toplumsal güç ilişkilerinin yansıması olarak baktığımızda kocanın karısına, anne ve 

babanın da çocuklara şiddet uygulamakta olduklarını varsayabiliriz. Şiddet 

denildiğinde ilk akla gelen genelde fiziksel şiddettir. Oysa fiziksel olmayan diğer 

şiddet biçimleri de son derece yaygın ve sistematik biçimde uygulanarak birbirlerini 

besleyen ve üreten mekanizmalardan oluşan bir “şiddet çemberi” oluşmaktadır (İçli, 

1995). 

 

1.1.4 Kadına Uygulanan Şiddetin Yaygın Biçimleri 

  

Kadınlara uygulanan şiddet, sadece tokat, tekme, yumruk gibi fiziksel şiddet 

türleriyle kısıtlı kalmamaktadır. Psikolojik şiddet, cinsel şiddet ve kadının evden 

çıkmasını yasaklama veya evden çıktığında denetleme gibi ağır kontroller de sık 

rastlanan şiddet türleridir (İlkkaracan ve Gülçür, 1996). 
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1.1.4.1 Duygusal (Psikolojik) Şiddet 

 

Duygusal-psikolojik şiddet, duyguların ve duygusal gereksinimlerin, zorlamak, 

aşağılamak, cezalandırmak, öfke, gerginlik boşaltmak amacıyla karşı tarafa baskı 

uygulayabilmek için tutarlı bir şekilde istismar edilmesi, bir yaptırım ve tehdit aracı 

olarak kullanılmasıdır. Duygusal şiddete ilişkin bazı davranışlar; sevgi, şefkat, ilgi , 

onay, destek gibi duygu ve duygusal ihtiyaçların göz ardı edilmesi, küçümsenmesi, 

dine, ırka, dile, kültürel gruba veya geçmişe ait değer verilen inançların aşağılanması 

veya onlara aykırı davranmaya zorlanması, kadının maddi ve manevi destek 

alabileceği kurum ve kişilerden soyutlanmasına yönelik olarak arkadaş ve aile 

bireylerinin sürekli aşağılanması, görüşmenin denetlenmesi ve engellenmesi, evden 

kovulma veya evden ayrılmakla tehdit edilmesi şeklinde sıralanabilir (Coker ve ark., 

2000) Türkiye Aile Araştırma Kurumu’nun (1994) Türkiye çapında yaklaşık beş bin 

kişide yaptığı bir taramaya göre, erkeklerin kadınlara yönelik uyguladığı şiddetin 

%53’ü duygusal şiddeti içermektedir (Aile Araştırma Kurumu, 1994).  

 

Fiziksel şiddet uygulayan erkekler bekleneceği gibi eşlerini duygusal olarak da taciz 

eder (Follingstad ve ark., 1990). Fiziksel şiddetin derecesi, duygusal şiddetin 

derecesiyle doğrudan ilişkilidir. Sıklıkla fiziksel şiddet azalsa da duygusal şiddet 

genellikle devam etmekte ve zamanla fiziksel şiddetin vekili ve tehdidi olmakta, 

böylece kadınlara her zaman dövülebileceklerini hatırlatmaktadır (Foa ve ark., 2000). 

Fiziksel şiddete uğrayan kadınların çoğu (%72) duygusal şiddetin fiziksel şiddetten 

daha olumsuz etki yarattığını belirtmişlerdir (Follingstad ve ark., 1990). Ek olarak 

duygusal şiddet, fiziksel şiddetin yıkıcı etkilerini arttırabilmektedir (Aguilar ve 

Nightingale, 1994). 

 

1.1.4.2 Sözel Şiddet 

 

Sözel şiddet, söz ve hareketlerin düzenli bir şekilde korkutma, sindirme, 

cezalandırma ve kontrol aracı olarak kullanılmasıdır. Duygusal şiddetin bir çeşidi 

olarak da ele alınabilen sözel şiddet, aile içerisinde yetişkinlerin karşılıklı olarak 
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uyguladıkları ve genellikle de kadınların karşı karşıya kaldıkları şiddet şekli olup, 

aşağılamak, ağır hakaretlerde bulunmak, kişinin kendine olan özgüvenini  

yitirmesine yol açmak, küçük düşürücü adlar takmak, alay etmek gibi çeşitli 

şekillerde ortaya çıkabilir. Aile Araştırma Kurumu’nun araştırmasına göre erkeklerin 

kadınlara uyguladıkları şiddetin %84’ünü sözel şiddet oluşturmaktadır içermektedir 

(Aile Araştırma Kurumu, 1994).  

 

Sözel şiddete ilişkin davranışlardan en belirgini, kişinin değer verdiği konulara 

yönelik güven sarsmak ve kadını yaralamak amacıyla belirli aralıklarla çok ağır 

hakaret ve sözler söylemektir. Kadını küçük düşürücü adlar takmak ve sık sık 

olumsuz bir şekilde eleştirmek ve alay etmek de sözel şiddet kapsamında 

değerlendirilmektedir (Coker ve ark., 2000). 

 

1.1.4.3 Ekonomik Şiddet 

 

Ekonomik şiddet, ekonomik kaynakların ve paranın kadın üzerinde bir yaptırım, 

tehdit ve kontrol  aracı olarak düzenli bir şekilde kullanılmasıdır. Ekonomik şiddetin 

varlığına işaret eden bazı davranışlar; kadının çalışmasına, düzenli bir iş tutmasına 

engel olmak, ailenin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamamak, kadının iş yaşantısında 

ilerlemesine yardımcı olabilecek fırsatları değerlendirmesine engel olmak, çok kısıtlı 

harçlık verip bununla yapılması mümkün olmayan şeyler istemek ve 

gerçekleşmediğinde olay çıkarmak, çalışmasını reddedip kadının gelirini harcamak, 

evi zaman zaman terk ederek giderlerle hiç ilgilenmemek gibi şekillerde ortaya 

çıkmaktadır (Watts ve Zimmerman, 2002). 

 

1.1.4.4 Cinsel Şiddet 

 

Cinsel şiddet, cinselliğin bir tehdit, sindirme ve kontrol etme aracı olarak 

kullanılmasıdır. Cinsel şiddetin varlığına işaret eden bazı davranışlar; kadına cinsel 

bir nesne gibi davranmak, aşırı kıskançlık ve şüphecilik göstermek, cinselliği bir 

cezalandırma yöntemi olarak kullanmak, açıkça başka kadınlara ilgi göstermek ve 
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kadını aldatmak, kaba kuvvet kullanarak cinsel ilişkiye zorlamak, duygusal baskı 

kullanarak cinsel ilişkiye zorlamak, tecavüz etmek, istenmeyen cinsel pozisyonlara 

zorlamak ve fuhuşsa zorlamak gibi şekillerde ortaya çıkmaktadır (Watts ve 

Zimmerman, 2002). 

 

Ailede erkeklerin kadınlara uyguladıkları cinsel şiddet, aile mahremiyeti adına 

genellikle açığa çıkmaz. Cinsel şiddet, aile bireyleri arasında maddi ve manevi güç 

kullanmak suretiyle yaşanmasıdır. Kan ve sıhri hısımlar arasında meydana gelen 

cinsel ilişki olan ensest veya halk dilinde fücur ile evlilik içi tecavüz, cinsel şiddetin 

en yaygın yaşanan iki türüdür. Ayrıca kadına cinsel bir eşya gibi davranmak, 

cinselliği bir cezalandırma yöntemi olarak kullanmak, istenmeyen cinsel yakınlıklara 

zorlamak (ters ilişki, cinsel bölgelere aletle işkence etmek vb.) gibi davranışlar cinsel 

şiddet örnekleri arasında sayılabilir (Güneri, 1996). 

 

Evlilikte kadının rızası olmadan cinsel ilişkide bulunması ve bunu zor şiddet 

kullanarak gerçekleştirmesi, kadınlar açısından yüzyıllardır katlanılması gereken ve 

kadının kişiliğine ciddi psikolojik yansımaları olan bir konu olarak kalmıştır. 

A.B.D.’de yapılan bir çalışmada, fiziksel şiddete maruz kalan kadınların yaklaşık 

yarısının partnerleri  tarafından cinsel ilişkiye zorlandıkları saptanmıştır (Campbell 

ve Lewandowski, 1997). 

 

Cinsel şiddetin gözlendiği durumlarda çoğu zaman ileri derecede fiziksel şiddetle 

birlikte, sözel ve duygusal şiddet de söz konusudur. Bu şiddete bağlı olarak 

psikiyatrik tedavi ihtiyacı da doğmaktadır. Aile üyeleri arasında cinsel ilişki 

anlamına gelen ensest cinsel şiddetin çok ağır ve yaygın olarak yaşanan türüdür. 

Kökeni çok eskilere dayanan bu tabu hemen hemen her toplum tarafından 

yasaklanmaktadır (İlkkaracan ve Gülçür, 1996). 
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 1.1.4.5 Fiziksel Şiddet 

 

Fiziksel şiddet, kaba kuvvetin bir korkutma, sindirme ve yaptırım aracı olarak 

kullanılmasıdır. Aile içinde yetişkinlerin birbirlerine uyguladıkları, en yaygın 

yaşanan ve tanımlanan şiddet türüdür. Fiziksel şiddete genellikle kadınların maruz 

kaldığı istatistiksel kanıtlarla gösterilmektedir. Fiziksel şiddet, itmek, tokat atmak, 

ısırmak, boğmaya çalışmak, tekmelemek, yumruklamak, eşya fırlatmak, fiziksel 

kuvvet kullanarak evden çıkmasına veya eve girmesine engel olmak, bıçak veya silah 

gibi aletlerle tehdit etmek, işkence yapmak gibi fiziksel gücün kullanıldığı durumları 

kapsamaktadır (Watts ve Zimmerman, 2002).   

 

Fiziksel şiddet, fiziksel veya psikolojik bütünlüğü tehdit eden hatta ölüm tehdidi ve 

ölüme kadar varabilmektedir (Kemp ve ark., 1991). Ailede yetişkinlerin birbirlerine 

uyguladıkları şiddetin bir diğer hedefi, yaşlılardır. Uygulayanlar genellikle, koca, 

kayınpeder, kayınbirader, oğul, baba ve ağabey olarak sıralanabilir ( Güneri, 1996). 

 

1.2 Aile İçinde Şiddetin İşleyişi 

 

Aile sosyolojik bir kavram olarak “sevgi”, “güven”, “şefkat”, “düzen”, “uyum”, gibi 

kavramlarla tanımlanır. Ancak aile aynı zamanda, kaynakların adil paylaşılmadığı, 

güç dengesinin kadın aleyhine bozulduğu, kocaların, karıları üzerinde otorite 

kullandığı ve kontrol sağladığı bir kurum da olabilmektedir ( Ecevit, 1993). 

 

İçinde yaşanılan toplum yapısı ataerkil olması kabulünden hareketle erkeğin egemen 

olduğu ataerkil aile yapısında ailenin reisi erkektir. Kadın ve çocuklar üzerinde erkek 

hak sahibidir. Erkeğin reisliği, kadın ve çocukların alta sıralı olması, beraberinde 

erkeğin kadın ve çocuklar üzerinde baskı kurmasını da getirir. Ailede güç dağılımı 

kadın ve çocuklar aleyhine işlemekte bu ise kadınların ve çocukların aile ilişkilerinde 

şiddet yaşamalarını kolaylaştırmakta aynı zamanda gerekçelendirmektedir (İçli, 

1995). 
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Aile içerisinde yaşanan şiddet; fiziksel, cinsel ya da psikolojik kötü davranış 

şekillerinde ortaya çıkabilir, çoğunlukla tekrarlanır ve günlük yaşamın bir parçası 

haline gelir. Dövülen kadınlar üzerine yapılan bir araştırmada aile içinde şiddetin bir 

defayla kalmayıp, çok defa ve döngü şeklinde yaşandığını ortaya koymuştur 

(Walker, 1979). Şiddet Döngüsü adı verilen bu süreç üç aşamada yaşanır: 

 

Gerginliğin tırmanması aşaması: Gerginliğin olduğu aşamadır. Kadın gerginliği 

hisseder, yanlışın ne olduğunu anlamaya çalışır. Şiddeti uygulayan, kadına sözel 

şiddete bulunur, onu suçlar. Bu aşamada şiddetin geleceğine ilişkin işaret ve 

bahanelerin ortadan kaldırılması için özellikle kadının girişimlerine rastlanmaktadır. 

(Evin düzenini sağlamaya çalışmak, çocukları sakinleştirmek gibi.) Gerginlik arttıkça 

şiddetin dozu artar. Bağırmak, tokat atmak, itmek gibi davranışlarla gerginlik 

aşaması da tırmanışa geçer. (Walker, 1979). 

 

Şiddet aşaması: Gerginliğin şiddete dönüştüğü aşamadır. Tamamen kontrol dışı bir 

alandır. Kadının kendisini korumaya, şiddetten korunmaya çalıştığı aşamadır. Eğer 

şiddetten kaçamıyorsa sanki bir gerçek üstülülüğü yaşar, rüyadaymış duygusuna 

kapılır. Kadın fiziksel şiddetin sonucunu bedensel yaralanma, kırık ve kanamalar 

şeklinde yaşayabilir. Hatta fiziksel veya psikolojik bir şok yaşayabilir. (Walker, 

1979). 

  

Pişmanlık aşaması (balayı aşaması): Bu aşamada şiddet sona ermiştir. Kadın şiddet 

sonrası kızgınlık yaşayabilir. Erkek ise saldırgan davranışlarını şefkat ve ilgiye 

dönüştürür, özür diler, kadının gönlünü alabilecek bazı davranışlarda bulunur. 

Şiddetin yarattığı zararlar karşısında şiddet uygulayanın pişmanlık duyguları içine 

girmesi, değişme ve şiddet uygulanmayacağına dair sözler ve kısa süreli uyumlu 

davranışlar ortaya koyması, kadında şiddetin artık yaşanmayacağına inanmasını 

sağlar. Kadının bu aşamada erkeği terk etmesi ve evden ayrılması çok zayıf bir 

ihtimaldir, çünkü bu aşamada kadın affeder. Bir barışma süreci yaşanır. Bu barışma 
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aşaması kadının şiddete rağmen ilişkiden kopmasını engelleyen bir özelliğe sahiptir. 

( Güneri, 1997) 

 

1.2.1 Şiddet Döngüsünün Kadın Üzerindeki Etkileri 

 

Şiddet ilişkisi başladıktan sonra, şiddet davranışının ortadan kalkması istisnai bir 

durumdur. Genelde artarak devam eder. Şiddet devam ettikçe bu üç aşamalı döngü 

değişir. Zamanla gerginlik yaratan aşama daha kısalır ve şiddet yaşanma aşaması 

çabuklaşır. Sevgi, bağlantılı barışmalar giderek azalır. Yıllar ilerledikçe özür dileme 

ve gönül alma çabaları görülmez. 

 

Şiddet döngüsüne giren kadının bir süre sonra içinde bulunduğu durumu kabullendiği 

ve çaresizliği öğrenmek olarak adlandırılan durumu yaşadığı ortaya konmuştur. 

Öğrenilmiş çaresizlik, bir kısır döngüdür ve kadının şiddet ilişkisinden kopmasında 

ki en önemli engellerden birisidir. Yoğun baskı ve çözümsüzlük nedeniyle çaresizlik 

yaşanmaktadır, yahut yaşananlar kader olarak görülmektedir (Walker, 1979). 

 

Şiddet döngüsünde, kadın olayı yaşarken sinmiştir ve yapabileceği, değiştirebileceği 

hiçbir şeyin olmadığına inanmıştır. Gün ve gün hayatta kalmaya yönelik taktikler  

geliştirmekten dolayı olaylara uzun vadeli ve geniş açıdan bakabilme becerisini 

yitirmiştir (Güneri, 1997 ).  

 

Kadın, şiddetle ilk kez karşılaştığı anlarda şaşkın ve şoka girmiş bir durumdadır ve 

şiddetin varlığını kabul etmez. Bunu bir anlık geçici bir kızgınlığın sonucu olarak 

görür ve devamının olabileceğini düşünmez. Şiddetin varlığını ancak, olayın 

sürmesiyle birlikte açıklama ya da yardım isteme durumuna geldiğinde kabul eder. 

Kendi başına bir sorumluluk almanın, aile içi karar vermenin ona uygun olmadığı 

öğretilen kadının içselleştirdiği şiddeti tanımadaki engelleri şu şekilde olmaktadır 

(Yüksel, 1997) : 
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• Şiddetin olağanlaştırılması, 

• Şiddete kör kalınması, 

• Yakında şiddetin duracağı beklentisi veya hayalleri,  

• Ben nasılsa durdurmayı beceremem, çaresiz ve beceriksizim yargısı,  

• Şiddetin kesik kesik gelmesi, ara verilen devrede yok sayılmasının 

kolay olması. 

 

Aile içi şiddete, özellikle koca dayağına toplumsal ön yargılarla yaklaşan bakış açısı, 

şiddete maruz kalan kadını korumaktan çok eylemin varlığını ve sürekliliğini 

destekler niteliktedir. Cinsiyetçi rollerin, şiddeti kabul edişleri de toplumsal 

normların sürekliliğinin bir sonucu olarak kabul edilebilir. Yaşamını mutlaka bir aile 

içinde geçirmeye koşullandırılan kadın, şiddet karşısında güçsüzlük, utanma, korku, 

suçluluk ve kızgınlık gibi iç içe geçmiş çelişkili duygularını  denetleyecek, onu 

kurtaracak ve hatta şiddet ortamından kopuşunu, uzaklaşma isteğini sağlayacak  

güçten çoğu zaman zorunlu kabullenişle uzak kalır. Şiddete uğramış olan bütün 

kadınlar kızgınlık duyar, ancak çoğu zaman bunu saklar ve kendi üzerine çevirir. 

İçine kapanır ve depresyona girer. Kızgınlık ifade edebilirse kadın açısından 

değişimler hızlanır. Kızgınlığın pozitif bir değeri  olduğunu, bu duyguya hakkı 

olduğunu bilmeye hakkı vardır (Öztunalı Kayır, 1997 ). 

 

1.3 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Dayanakları  

 

Aile  içi  şiddetin  farklı  toplumlarda  ve  farklı  toplumsal  yapılarda  benzer  

özellikler göstermesi,  bunun  temelde  erkek  egemen  toplum  yapısından  

kaynaklandığı  savını  gündeme getirmektedir. Bu  nedenle  kadına  yönelik şiddetin 

daha iyi anlaşılmasında, kamusal ve özel alanda cinsiyetler arası güç dengesizliğinin 

irdelenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kadın hareketi, şiddetin doğal bir 

davranış biçimi olmadığını, kadının ve erkeğin farklı sosyalleşmeleri sonucunda 

ortaya çıkan toplumsal ‘kültürler üstü’ bir kurgu olduğunu savunmaktadır. Farklı  
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toplumsal yapılarda kadının aile içindeki konumu fazla değişmemektedir (Yüksel, 

1996). 

  

Kadının aile içindeki konumu, erkek merkezli ya da erkeğe göre tanımlanmakta ve  

kadın kendine sunulan ‘iyi eş’, ‘iyi anne’, ‘iyi ev hanımı’ vb. kimlikleri 

çocukluğundan beri  yaşadığı sosyalleşme sürecinin sonucu olarak baştan 

kabullenmekte ve bağımsız bir kişi olduğunu baştan reddetmektedir. Kadının, 

kabullenmek zorunda kaldığı kimliklere uymayan tutum ve davranışlarını, erkek 

doğrudan kendi egemenliğine yönelmiş bir tehdit olarak algılamakta, bundan ötürü 

aile içinde kadına yönelik şiddet ortamı doğmaktadır. Toplumsal süreç açısından 

sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik anlamda şiddete karşı donanımlı olmayan 

kadın, şiddeti olağanlaştırarak aile yaşamını sürdürmektedir. Fiziksel şiddet dışında 

kalan duygusal, ekonomik, çevreden tecrit edilme vb. şiddet biçimlerini yaşadığının 

bile çoğu zaman farkına varmamaktadır (Güneri, 1996) 

 

Ailenin toplumun temeli olması özel olarak ailenin korunmasının niçin gerekli 

olduğunu da açıkça göstermektedir. Aile, toplum ile bireyler arasındaki ilişkiyi 

birinci elden oluşturan sosyal bir kurumdur. Bu özellik aileyi, sağlıklı bir toplum 

oluşturabilmenin vazgeçilmez koşulu haline getirmektedir. Tarihsel süreç içinde aile 

kurumuna tanınmış olan bu temel değere rağmen iç ilişkiler açısından özellikle 

cinsiyete dayalı bir farklılaşma ve gerilim ilişkisinin de sürekliliği 

gözlemlenmektedir. Bu farklılaşma baskıyı ve iktidar iliksisini doğurmaktadır. Aile 

içi şiddeti asıl ortaya çıkaran bu olgudur (Yüksel, 1996). 

 

Aile içi şiddet, sadece aile içindeki dinamiklerden değil, toplumun hukuksal, 

ekonomik, geleneksel, siyasal ve eğitimsel yapısı içerisinde kadını ayrıcalığa uğratan 

ve onu erkeğe bağımlı kalan mekanizmalardan kaynaklanmaktadır. Kadın, aile içinde 

erkekten gelecek zararlara karşı korumasız bırakılmış ve erkeğin kadına yönelttiği 

şiddetin doğal olduğu ve hatta gerekliliği kadına öğretilmiştir (İçli, 1995). 
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1.4 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Nedenleri  

 

Şiddet doğuran nedenlerin tanınması önem arz etmektedir. Bununla birlikte, aile içi 

şiddetin nedenselliğine ilişkin kanıtlar, salt epidemiyolojik kıstaslar ile 

değerlendirildiğinde zayıf kalmaktadır. Çalışmaların çoğu Kuzey Amerika’dandır ve 

sıklıkla yardım isteyen kadınlar üzerinde yapılmıştır (Tjaden ve Thoennes, 2000). 

 

Son on yılda gelişmekte olan ülkelerde de iyi tasarlanmış, kadınlar ve erkekler 

üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca bu konuda etnografik çalışmalara da 

rastlanmaktadır. Bu sayede araştırma tabanı belirgin olarak genişlemiştir. Verilerdeki 

artış, araştırmacıları konular arasındaki ilişkileri tanımlamak, hipotezlerini test etmek 

ve konuyu toplumsal çerçeve içinde konumlandırmak olasılığı sağlamıştır. Böylelikle 

aile içi şiddete ilişkin mekanizmalar daha iyi anlaşılmış ve önleme çalışmaları için 

gerekli müdahalelere veri sağlanmıştır. 

 

Aile içi şiddetin nedenlerini anlayabilmek için, bir yandan bireyin yakın çevresi ile 

ilişkileri ve psikolojik yapıları, diğer yandan toplumsal çerçevenin göz önüne 

alınması gerektiği açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, ailenin gerek 

kendi içinde, gerekse kendi dışına yönelik olarak verdiği kültürel ve toplumsal 

mücadelenin, şiddeti anlama çabasına dahil edilmesi gerekir. Şiddet uygulanan 

kişilerin çocukluğu araştırıldığında, ilgisiz büyütüldüğü ve ailesine yaygın şiddet 

uygulamaları olduğu ortaya çıkmaktadır. İstismarı uygulayan kişilerin genellikle 

özgeçmişlerinde yaşanmış şiddet olguları bulunmaktadır. İstismar eden bireylerin 

çoğunlukla şiddetin varolduğu ailelerden yetiştiği gözlenmektedir. Alkol ve/veya 

madde bağımlılığı bulunması ile tanımlanmış kişilik bozuklukları ya da psikiyatrik 

hastalığı bulunan kişilerde daha yoğun sıklıkla rastlandığı gözlenmektedir.  

 

Kadının ekonomik ve toplumsal statüsünün yüksek ya da aşağı olması şiddeti iki 

farklı açıdan etkilemektedir. Kadının ekonomik olarak erkeğe bağımlı olması 

kadınları erkekten gelen şiddete karşı aciz duruma düşürmektedir. Ekonomik olarak 
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ya da özellikle eğitim ve mesleksel güç açısından kadının erkekten üstün olması 

durumunda erkeğin duyduğu eksiklik, şiddet uygulamasına zemin hazırlamaktadır. 

 

Bireyler arası dinamikler de aile içi şiddeti etkileyen faktörlerdendir. Bunlar; düşük 

düzeyde evlilik içi tatmin, bireylerin agresif hareketler sergilemesi, ideolojik, ırk ve 

din farklılıkları, bir eşin özellikle kadının mesleğinin diğerinden daha iyi olması, 

daha fazla gelirinin olması, iletişim kurma yoksunluğu (özellikle çocuk ve 

yaşlılarda), evliliğe duyulan aşırı bağımlılık ve her tür güçsüzlüktür.  

 

Çevresel stres faktörlerinin aile içi şiddette rol oynadığı ileri sürülmektedir. Bunlar; 

ekonomik stres, iş stresi, işsizlik, sosyal izolasyondur.  

  

Tüm bunların yanı sıra konunun kültürel boyutu ele alındığında daha farklı 

yaklaşımlar ve faktörler de ortaya konmuştur. Erkek egemen evlilikler aile içi şiddete 

daha çok açık olmasına karşın, eşitlikçi evliliklerde şiddete daha az rastlanmaktadır. 

Erkek egemen siyasal, toplumsal ve ekonomik yapılar aile içi şiddeti beslemekte ve 

kadınlara şiddetten çıkış yollarını kapatmaktadır. 

 

Aile içi şiddet üç düzeyde incelenebilir (Gelles, 1980). Psikiyatrik model, saldırganın 

kişilik özelliklerine odaklanır ve ruhsal hastalık, alkol ve madde kötüye kullanımı ve 

diğer kişiye özgü özelliklerin şiddete etkilerine ilişkin teorik yaklaşımları içerir. 

Sosyo-psikolojik model ise, aileyi etkileyen dışsal etkenlerin incelenmesiyle 

anlaşılabileceğini savunur. Öğrenme teorisi, früstürasyon-agresyon teorisi, değiş-

tokuş teorisi, anlamlandırma teorisi bu modelin teorileridir. Sonuncu model olan 

sosyo-kültürel model, sosyal yapıda yer alan eşitsizlikleri, kültürel tavırları, şiddete 

ve aile ilişkilerine ilişkin normları vurgular. Yapılan çalışmalarda aile içi şiddetin 

nedenleri arasında yoksulluk, ataerkil düzen,alkol ve agresyon sayılmıştır. Bununla 

birlikte farklı çalışmalarda bu nedenlerden bazılarına ağırlık verildiği, aile içi 

şiddetin nedenselliğinde farklı yaklaşımların ortaya çıktığı görülmektedir. Aile içi 

şiddeti açıklayan yaklaşımların sınıflandırılmasında en sık olarak Walker’ın (1986) 
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sınıflandırması kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlar şunlardır, psikolojik yaklaşım, 

sosyo-kültürel yaklaşım, feminist-politik yaklaşım. 

 

1.4.1 Psikolojik Yaklaşım 

 

Psikoloji kuramları, aile içi şiddetin nedenlerine ilişkin yeterli bilgi 

sağlamamaktadırlar. İlk görüşlere göre kadınların mazoşistik eğilimleri, kendilerine 

yönelik şiddeti kışkırtmaktadır (Walker, 1986). 1970’lere kadar sıkça ortaya konan 

bu tür teoriler, bazı psikanalistler arasında hala varlığını korumaktadır. Kurban bir 

mazoşisttir ve başkaları ile iletişimlerini kullanarak şiddete karşı kendisini daha 

korunmasız kılmaktadır. Bununla birlikte bu mazoşistik süreç, kurbanın şiddetten 

hoşlandığı anlamına gelmemektedir. Feministler bu yaklaşıma karşı gelmektedirler. 

Gerçekten de “acı çekmenin verdiği tat” kavramı, mazoşistik kadın ile şiddet içeren 

bir ilişkide hayatta kalmaya çalışan kadın arasındaki farkı ortaya koymaktadır 

(Gelles, 1980).  

 

Psikodinamik teoriler, kişiler arası bir fenomen olarak örselenmeye ilişkin henüz bir 

analiz sunmamıştır, dolayısıyla aile içi şiddetin nasıl ortaya çıktığına ilişkin ayrı bir 

açıklama göstermemiştir (Walker, 1986). Erikson’un otonomi ve ayrılık aşamasından 

yola çıkarak Miller (1991), kızlarda ayrılma hissi gelişmediğini, başkaları arasında 

kendisine ilişkin daha karmaşık bir içsel ifadenin geliştiğini önermektedir. Diğer 

yandan, anne ile ilişki devam ettiği sürece kızın erkeklerin iyiliği ve gelişimi için 

çalışması gerektiği anne tarafından aktarılabilir. Miller’a göre Freud, kızların 

ergenlikleri sırasında cinsel itkilerinin türevlerini erkekler ve sonraki kuşak için 

kullanmayı öğrenmek durumunda olduklarına inanmaktadır. Bu durumda da onları 

pasif, mazoşistik, erkeklere itaatkar ve çocuklar için kendini adayan bir kişiliğe 

büründürmektedir. Kısaca kızlar, erkeklerden farklı nitelikte bir kimlik geliştirirler. 

Buradan yola çıkarak Miller, gerçekçi ekonomik veya sosyal bağımlılıktan farklı 

olarak kadınlarda başka bağımlılık hususlarının varlığına dikkat çekmektedir. 

Kadınlar, ilişkilerine sıklıkla atıfta bulunurlar, bu onların başkalarıyla ilişkilerinde 
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bulunma arzusunu ve bu yolla onları anlayabileceklerini göstermektedir (Miller, 

1991). 

 

Saldırganlıkla ilgili önemli çalışmalar yapan  Freud, insanda içgüdüsel olarak 

saldırganlık duygularının olduğundan bahseder. Bu saldırganlık duygularının ise 

yıkıcı, yok edici erkeklerin biyolojik yapılarından kaynaklı olduğunu varsayar. 

Bireyin özellikle çocukluğundaki deneyimleri ile saldırganlık duyguları birleşince, 

şiddetin yönünü ve oranını belirlemektedir. Şiddeti oluşturan nedenler; kişiliği aşan 

cinsel itkiler ve kişinin öz korunmasını izleyen “ben”sel  nedenler temel iki  neden 

olarak ortaya konulur. Bu açıdan bakıldığında aşk ve nefret simetrik konumda 

görülmemektedir. Aşk, cinsel itkiler kapsamına girer. Nefret ise, “Ben”in kendini 

kabul ettirme ve varlığını sürdürebilme mücadelesi ile ilgilidir. Bu yüzden sadist ve 

mazoşist davranışların cinsel itkinin yıkıcı yönleri olduklarını söylemektedir. Bu 

kurama göre, bazı psikolojik özelliklerin; örneğin nevrotik, psikotik, psikopatik 

kişiliklerin şiddeti uygulayanı teşvik ettiği düşünülmektedir. 

              

Freud sonrası psikanalistler içinde ölüm ve yıkım itkilerinin üzerinde en çok duran 

Melanie Klein olmuştur. Klein, Freud’un kavramlarını daha da ileri götürerek, 

çocuğunun gelişiminin başladığı andan itibaren ölüm itkisinin belli oranda dışlanarak 

nesnelere çevrildiğini, bunun da sadizmi doğurduğunu  iddia  etmiştir. Bu sadizmin 

ve bu sıkıntıların üstesinden ancak başarılı bir cinsel gelişim gelebilir. Klein 

bunun gerçekleşmediği  durumlarda sıkıntı ile saldırganlığın ön plana çıktığını ve 

böylece sadist bir çocuğun düşlemelerini güncelleştiren suça eğilimli kişilikler 

oluştuğunu söylemektedir. 

 

Psikopatolojik  ve  anormal  davranış  kuramı’nın araştırmalarına göre, aile içi 

şiddetin nedeninin genetik faktörler olduğu, en azından bu faktörlerle ilişkili olduğu, 

saldırganlık duygusunun nörolojik ve metabolik  temelleri olduğunu gösteren 

bulgular vardır (İçli, 1995). Şiddet uygulayan erkekler genellikle kıskanç, sinirli, 

asosyal, bağımlı, sahiplenici ve güvensiz olarak gözlenmiştir (Gülçür, 1996). 
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Sosyal Psikolojik Yaklaşım; sosyal koşulların örselenen kadın üzerindeki etkisi ve 

önemi ile ilgilenmektedir. Anlamlandırma teorisi kendilerine olanların nedenlerine 

ilişkin inançlarını analiz etmektedir. Örselenen kadınlar, olayların nedenlerini güçlü 

kişiler ve kontrol edilemeyen kuvvetler gibi dışsal faktörlere bağlama 

eğilimindedirler. Walker’ın çalışmasında, örselenen kadınların içsel ve dışsal kontrol 

ölçeklerinde yüksek puan aldıkları saptanmıştır (Walker, 1986). Şiddet içeren bir 

ilişkide kalıp kalmamaya göre de kadınların olaylara verdiği anlam farklılıkları 

bulunmaktadır. Şiddet uygulayan partnerlerle halen yaşayan kadınların kendilerini 

suçlama eğilimlerinin daha fazla olduğu, ilişkinin bitirilmesinden sonra ise daha sık 

olarak partnerin suçlandığı ifade edilmektedir ( Cascardi ve O’Leary, 1992).  

 

O’Leary (1988), aile içi şiddetin durumsal (stuational) ve bağlamsal (contextual) 

faktörlerinden bahsetmiştir: 

 

• Kişilerin geldikleri ailede şiddet 

• Stres 

• Saldırgan kişilik tiplemesi 

• Aile içinde anlaşmazlık 

• Alkol kullanımı 

 

Bu beş faktör bir araya geldiğinde, eşler arası şiddet ortaya çıkar. Anılan yaklaşımda 

en çok dikkati çeken, aile içi şiddetin nesilden nesile aktarılmasıdır. Yapılan 

araştırmalarda şiddet yaşayan ve yaşatanların çocukluk öykülerinde şiddet olduğunu 

göstermektedir (Levinson, 1990). 

 

Kurbanların verdiği anlamlara ilişkin en önemli sonuçlardan biri depresyondur. Aile 

içi şiddet, yüksek depresyon riskiyle ilişkilidir ve şiddet içeren bir ilişkiyi bitirebilen 

kadınların, ilişkilerini devam ettiren kadınlardan daha az depresyon riski olduğu ileri 

sürülmüştür (Campbell ve ark., 1997). Dutton ve ark. (1994) göre kadınların 

yaşadıkları şiddete bakış açısı, onların güvenlik ve kendilik algılarını etkilemektedir. 

Örneğin, tekrarlayan şiddet beklentisi, negatif bilişsel algının en önemli 
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açıklayıcılarından biridir. Saldırganların ve tanıkların kurbanları suçlama eğilimi 

nedeniyle sosyal etkiler, algıların oluşmasında önemli rol oynamaktadır.  

 

Yoksunluk ve engellenme kavramlarından yararlanılarak yapılan açıklamada birey 

arzu ettiği, beklediği, nesne ve isteklere ulaşamadığında arzu ve nesnelerden yoksun 

kalmış, dolayısıyla engellenmiş olur. Engellenme duygusu ise kızgınlık ve 

saldırganlığa neden olmaktadır. Şiddet, sosyal psikolojik bir başka görüşe göre, aile 

içinde bozulan güç ve statü dengesini yeniden oluşturmak amacıyla yapılan atak 

olarak nitelendirilmektedir. Para, cazibe, saygı gibi üç önemli kaynağa yeterince 

sahip olan kocaların, aile içindeki durumlarını korumaları için şiddete başvurmaya 

ihtiyacı olmadığı ileri sürülmektedir. Bu kaynaklara çok az sahip olan ise, şiddete 

başvurduğu düşünülmektedir. Erkeklerin güç odaklı kimliklerinin oluşumu göz 

önüne alındığında bulunduğu statüyü korumak için şiddete başvurması beklenir 

(Ecevit, 1993). 

  

Bu yaklaşım soruna aynı zamanda aile odaklı olarak bakmaktadır. Şiddet sağlıklı 

olmayan ailelerde varlığını bulmaktadır. Aile içi şiddeti artıran etmenler arasında 

hatalı öğrenme üzerinde durulmaktadır. Aile içinde şiddetin varlığı, bireyin şiddete 

dayalı ilişkileri örnek almasına yol açar. Şiddetin veya sorunun çözümü ise kadın ve 

erkeği daha az şiddet kullanmaya sevk eden, aile içi iletişim ve ilişki becerilerini 

geliştiren, davranış değişikliği ile kadınların şiddeti sona erdirebileceklerini öğreten 

tedavi modelleri önermektedir (Ecevit, 1993).  

 

Aile içerisinde; işsizlik, ihtiyaçların karşılanmaması, ailenin geçiminden sorumlu 

olduğu kabul edilen erkeğin, stres yaşaması, düşük statüsü, yetersiz eğitimi ve 

saygınlığı az olan faktörlere sahip bireylerin aile içinde şiddete başvurdukları 

varsayılmaktadır (Ecevit, 1993). 

 

Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı; kadınların saldırgan ile yaşamaya devamını; 

kadınların kendi gerçekliklerinden şüphelenmeye başlayınca, kocalarının dünya 
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görüşünü benimsemeye başladığı şeklinde açıklar. Böylece iki karşıt görüş 

arasındaki çatışmayı azaltmaya çalışırlar (Stahley, 1978). 

 

Agresyon Kuramı; kişiler arası agresyon teorilerinin eş şiddeti için de geçerli olup 

olmadığını inceler. Berkowitz’in modeline göre (1983) agresif davranışlar ikiye 

ayrılır. Araç olarak kullanılan (enstrümental) şiddet: Saldırganın, kurbandan 

istediğini elde edebilmek için kullandığı şiddet ve dışavurumcu (expressive) şiddet: 

Kurbana acı çektirmek için uygulanan şiddet. Bu teoriye göre kurbanın saldırganla 

etkileşimde bulunması, gelecekteki agresif davranışları da tetikleyici nitelikte olabilir 

(Berkowitz, 1983). 

 

Agresyonun en iyi prediktörlerinin kimliğe ve sosyo kültüre ilişkin değişkenler 

olduğu belirtilmiştir (Lefkowitz ve ark.,1977). Agresyon, zaman içinde değişmeyen 

istikrarlı bir davranıştır ve “karakter” tanımına girmektedir. Çocuk yetiştirme tarzları 

ile çocukların karakterleri arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Çocuğun zeka 

düzeyi bu konu için belirgin bir değişken olmamakla birlikte, anne ve babayla 

özdeşleşmenin yeri büyüktür. Erkek çocuklar için, anneyle düşük özdeşleşme, 

gelecekteki agresyonun; babayla düşük özdeşleşme ise, gelecekteki mağduriyetin 

habercisidir. 

 

Agresyon açısından cinsler arasında farklılık ileri sürülmektedir. Agresyonu 

doğrudan ifade etmemeleri gerektiği yönünde eğitilmeleri nedeniyle kadınlar daha az 

agresiftir. Sosyalizasyon teorisine göre kadınlar, erkeklere göre daha az etkin başa 

çıkma stratejileri kullanmak için sosyalize olurlar. Diğer taraftan, rol kısıtlama 

teorisine göre aynı rollere sahip oldukları zaman kadınlarla erkekler aynı başa çıkma 

yöntemlerini kullanmaktadırlar. Yapılan tüm çalışmalarda, sosyalizasyon teorisi 

desteklenmiş, rol kısıtlama teorisi ise kısmen desteklenmiştir (Rosario ve ark., 1988). 

 

Sosyal Öğrenme Kuramları; üyelerinin düşüncelerine, duygularına ve davranışlarına 

ailenin etkisini inceleyen psikolojik teoriler arasında ve klinik verilerle en tutarlı 

olanıdır (Walker, 1986). Buna göre şiddet, öğrenilen bir agresif davranıştır. Kuşaklar 
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arası aktarım kuramına göre aile içi şiddet evde öğrenilir. Bu varsayımda, çocuklukta 

aile içi şiddete maruz kalmak, aile içi şiddetin gelişimini de etkileyebilir. 

Yetişkinlikte şiddet uygulayıcısı veya kurbanı olmakla çocukluktaki örnek alma 

davranışı ilişkili bulunmaktadır (Gayford, 1975). 

 

Bu olgu, kadınlar için çifte tehlike oluşturmaktadır (Simons ve ark., 1993). Birbirine 

şiddet uygulayan kişilerin çocuklarının ileride saldırgan karakterli bir erkekle 

evlenmelerinin olasılığı artmaktadır. Çifte tehlike olgusu, kuşaklar arası aktarımdan 

kaynaklanan şiddet döngüsüne dayanmaktadır. Çocukluklarında anne ve babaları 

tarafından sert davranışa maruz kalan kadınlar, şiddeti normal olarak algılamakta, 

şiddet içeren davranışlara karşı yüksek hoşgörü geliştirmekte, benzer agresif 

karaktere sahip erkeklere ilgi duyup onlarla evlenmektedir. 

 

Sosyal öğrenme kuramı, şiddetin çocuklukta öğrenildiğini ve kuşaklar arası geçiş 

olduğunu savunmaktadır. Kurama göre; ailesinde şiddeti gören veya yaşayan çocuk 

şiddeti öğrenmekte ve içselleştirmektedir (Gülçür, 1996). Şiddetin yaşandığı ailelerin 

çocukları, anne-babalarının davranışlarını öğrenip uygulamaya eğilimlidirler. Ailede 

yaşanan olumsuzluklarla çocuk ve gençlerin şiddet eğilimleri arasında ilişki vardır 

(Dönmezer, 1987). 

 

Hafford’a göre şiddetin var olduğu ailelerin % 80’inde çocuk vardır. Bunların en az 

% 50’sinde, çocuklar doğrudan şiddete maruz kalmakta, şiddetin olduğu ailelerde 

büyüyen çocukların en az % 30’u başkalarına şiddet uygulamaktadır (Gülçür, 1996). 

 

Sosyalizasyon sürecinin, aile içi şiddette temel rol oynadığı açıktır. Çocuk, anne ve 

babasının onaylamadığı bir davranışta bulunursa fiziksel olarak 

cezalandırılabilmekte, şiddeti büyük ölçüde aile ortamında öğrenmektedir. Aile içi 

şiddet ortamında yetişen erkek çocuk öğrendiği şiddeti ileride eşine veya çocuklarına 

uygulayabilmekte, kız çocuk ise baba evinde gördüğü ve içselleştirdiği şiddeti kocası 

ile yaşadığında olağan karşılamaktadır. Aile içi şiddet ortamında  yetişen kız çocuğu 
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için şiddete katlanma cinsiyet rolünün bir parçası olarak algılanmaktadır (Gülçür, 

1996). 

 

Gelles’e (1976) göre aile içi şiddetin iki özelliği bulunmaktadır: Şiddete eğilim ve 

şiddete hoşgörü. Çocukluklarında aile içi şiddete tanık olan kadınlar erkeklere 

“erkekler kadınları döver” rolünü atfetmektedir. Diğeri, eş seçiminde homogami 

teorisidir. Yani aile içi şiddet yaşanan bir ortamda büyüyen kadınlar, benzer geçmişe 

sahip erkeklerle evlenme eğilimindedir. 

 

Kalmuss’a göre (1984) aile, bir aşk ilişkisinde fiziksel agresyonun uygun olduğunu 

ve strese tepki, öfkenin ifadesi veya diğerlerini kontrol etme için bir araç olarak 

kabul edilebilir olduğunu, çocuklara aktarır. Anne ve babaları tarafından dövülen 

veya anne ve babaları arasında yaşanan şiddete tanık olan çocukların bu özelliklere 

sahip evlilikler kurmalarının olasılığı yüksektir. Ayrıca cinsiyet rolü teorisine göre 

çocuklukta cinsiyet rolü sosyalizasyonu erkek çocuklarını agresif ve dominant, kız 

çocuklarını itaatkar ve mağdur olmaya hazırlamaktadır. Bu ilkeye göre kişi, kendi 

cinsiyetindeki ebeveyni örnek olarak almaktadır. Bununla birlikte Kalmuss, anne 

baba arasındaki şiddetin örnek alınmasının cinsiyete özgü olmadığını bulmuştur. 

Erkek çocukların ve kız çocukların gelecekte şiddet uygulayıcısı veya şiddet kurbanı 

olmaları ile babalarının annelerini dövmesine şahit olmaları arasında ilişki 

bulunmaktadır.  

 

Walker’a göre (1986) Seligman’ın öğrenilmiş çaresizlik teorisi, klinik ve ampirik 

verilerle uyuşmaktadır. Örselenen kadınlar, verdikleri tepkilerin başlarına gelen 

şeyleri etkileyebileceği öngörüsünü kaybederler ve kendi bilişsel, davranışsal ve 

afektif süreçlerine ilişkin çarpıtılmış algılar geliştirirler. Özgün öğrenilmiş çaresizlik 

modeline göre kontrol edilemeyen bir duruma ve eylemlerin bir sonuç vermemesine 

uzun süre maruz kalmak, çeşitli işlerdeki performansı kötü etkilemektedir. Bu özgün 

modele alternatif olarak, tepki veren kişinin tekrarlayan başarısızlığı, çaresizlik 

belirtilerinin ortaya çıkmasından sorumludur. Tekrarlayan başarısızlık, kişinin 
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özgüvenini zedelemekte, bu da performansı olumsuz etkileyerek beklenen olumsuz 

kehanetin gerçekleşmesine neden olmaktadır (Boyd, 1982). 

 

Şiddet konusunda yapılan araştırmalarda, şiddet yaşatan ve yaşayan kişilerin belirli 

kişilik özelliklerine ve davranışlarına sahip oldukları düşünülmektedir. 

 

Erkeklerde: 

Düşük Öz Saygı: Erkeğin kişilik ve rolüne ilişkin kendini güçsüz, yetersiz 

hissetmesi bu duygularıyla baş edebilmek ve özsaygısını sağlamak amacıyla şiddete 

başvurduğu düşünülmektedir (Demiröz, 1996). 

 

Bağımlılık: Erkeklerin, çocuklukta anneye yönelik olan bağımlılığın yetişkinlikte 

eşlerine yöneldiği kabul görmektedir. Fakat erkek, eşine olan bağımlılığı gizlemek ya 

da yok etmek üzere şiddete başvurabilmektedir. Ayrıca kadını ve çocukları disipline 

etmek, kendi beklentilerini doğrultusunda davranmalarını sağlamak için girişilen bir 

eylemdir (Yüksel, 1990). 

 

Alkol-Uyuşturucu vb. Alışkanlıklar: Alkol, uyuşturucu gibi alışkanlıkları olan 

erkeklerin şiddete daha çok başvurdukları düşünülmektedir. Alkol, uyuşturucu gibi 

alışkanlıkları olan erkekler genellikle şiddet içerikli davranışlarını alkole bağlayarak 

gerekçelendirirler. Kadınlar da bu gerekçeyi kabullenme doğrultusunda 

davranmaktadırlar (Demiröz, 1996). 

 

Şiddet Davranışıyla İlgili Sorumluluk Üstlenmeme: Şiddete başvuran erkek, 

eşinin kendisini kışkırttığını öne sürerek davranışın sorumluluğunu kadına yükleyen 

davranışlar sergilerler ya da kendisini kontrol edemediğini ifade eden erkek, şiddet 

davranışının sorumluluğunu almamaktadır (Arıkan, 1998). 

 

İzole Kişilik: Şiddet davranışına başvuran erkekler; sorunlu kişilik yapısına sahip, 

yalnız, toplumsal ilişkilerde yetersizlik içinde olan özellik göstermektedirler. Evlilik 
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ilişkisi içerisinde bu özellikteki erkekler tepkisel davranmakta, şiddet davranışına 

daha çok başvurmaktadırlar (Yüksel, 1990). 

 

Geleneksel Cinsiyet Rolünü Benimseme: Geleneksel cinsiyet rollerine göre; erkek 

kadına göre üstündür. Kadın itaat edendir, erkeğin kadını dövme hakkı (toplumsal 

değerlere göre) vardır. Kadının itaatsizliği, rolünün gereklerini yerine getirmemesi, 

evde otorite olan erkeğin kadını dövmesini kaçınılmaz kılmaktadır (Yüksel, 1990). 

 

Çocuklukta Şiddet Öyküsünün Varlığı: Çocuklukta şiddet yaşayan ya da ana 

babaların sorunlarını şiddete başvurarak çözdüğünü öğrenen bireyler, yetişkinlikte de 

sorun çözme, iletişim kurma yöntemi olarak, şiddet içerikli davranışları 

benimseyebilirler. Yapılan araştırmalar, çocuklukta şiddete tanık olan ya da maruz 

kalan erkeklerin öğrenme yoluyla evliliklerinde şiddete başvurduklarını ortaya 

koymuştur (Arıkan, 1998). 

 

Kadınlarda: 

Düşük Özgüven: Şiddet ilişkisinde olan bu kadınlar; düşük özgüven ve benlik 

saygısına sahiptirler. Kendilerini yetersiz ve değersiz görürler. Hatta şiddeti hak 

ettiklerine inanırlar. Burada belirtilmesi gereken şudur ki şiddet davranışı kadınlarda 

yetersizlik, değersizlik duyguları yaratmakta, kendilerine olan saygıyı azaltmaktadır. 

Bu noktada kadın, yetersiz, değersiz, işe yaramaz bir kadın olarak şiddeti hak ettiğini 

düşünebilmektedir (Demiröz, 1996). 

 

Bağımlı Kişilik: Toplumsal olarak kurgulanan cinsiyet rollerinde; kadın pasif, 

bağımlı ve alta sıralı olarak yer almaktadır. “Duygusal” ve “güçsüz” yapısı olduğu 

kabul edilen kadının bu özellikleri nedeniyle yaşamı boyunca aile ya da koca gibi 

birilerine bağımlı olmayı getirdiği düşünülmektedir. Ayrıca çocukluktaki 

yoksunluklar, kendi yaşamlarını kontrol edemeyişleri, dayağı önleyememeleri 

bağımlılık duygularını güçlendirir. Tek başına yaşamaktan korkmaları şiddete 

rağmen bu kadınları ilişkide tutmaktadır (Arıkan, 1998). 
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Depresyon: Evlilik ilişkisinde şiddet yaşayan kadınlar depresyona girmektedir. 

Depresyonla beraber intihar düşüncesi ya da girişimi bu kadınlarda yüksek oranda 

görülmektedir (Sayıl, 1994). 

 

Kendisini Suçlama ve Sorunlu Görme: Erkeğin şiddet davranışından uygulayıcı 

olmasına rağmen sorumluluk almamasına karşın, kadın yaşadığı şiddetten kendisini  

sorumlu görmekte ve suçlamaktadır. Kadın, kocasının sabrını kendisinin taşırdığını 

ve dolayısıyla dayağı hakkettiğine ve kocasının beklentileri doğrultusunda kendisini 

düzelttiği takdirde bir daha şiddet yaşanmayacağına inanmaktadır (Yüksel, 1990). 

 

Geleneksel Cinsiyet Rolünü Benimseme: Geleneksel cinsiyet rollerinde kadını 

bağımlı, pasif, itaatkar olarak öğrenen ve kendisi de bu motiflerle yetişen kadın 

şiddet yaşadığında kendini sorumlu görür. Kimliği iyi eş, iyi anne doğrultusundadır. 

Yaşamı ev ve aile odaklıdır. Şiddetin her evlilikte olduğuna inanır (Yüksel, 1990). 

 

Çocuklukta Şiddet Öyküsünün Varlığı: Çocukluğunda anne ve babasından şiddet 

davranışları gören, hatta bizzat yaşayan ve “kadın dayak yer, erkek döver” 

değerleriyle yetişen kadınlar, evliliklerinde şiddeti sorun olarak tanımlayabilirler. Öte 

yandan ailede şiddet görmeyen kadınlar, ailelerinde şiddet görenlerine göre 

evliliklerindeki şiddeti “doğal” kabul etmeme eğilimindedirler (Arıkan, 1998).   

 

1.4.2 Sosyo - Kültürel Yaklaşımlar 

 

Aile içi şiddet riskine ilişkin çalışmalar riskin en fazla şiddetin normal kabul edildiği, 

özellikle çocukların şiddete şahit olduğu toplumlarda ve ilişkilerde yüksek olduğunu 

işaret etmektedir. Böyle toplumlarda şiddet kullanımı, sosyal olarak kabul edilebilir 

niteliktedir. Bu bulgu farklı kültürlerde yapılan çalışmalarda, çatışmalarda veya 

politik mücadelelerde şiddet kullanımının olağan olduğu toplumlarda doğrulanmıştır. 

Bunun bir örneği Güney Afrika’dır. Güney Afrika’da siyasal ve toplumsal şiddetin 

yanı sıra komşular arasındaki ve iş arkadaşları arasındaki çatışmalarda da şiddet 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ülkede, sağlık kurumunda çalışanlar ve hastalar 
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arasında da sözel ve fiziksel şiddet kullanımının yaygın olduğu belirlenmiştir 

(Jewkes ve ark., 1998). Şiddet kullanımının “normal olduğu” ortamlarda 

saldırganlara karşı yaptırımlar genellikle zayıftır. Çocuklarındaki ev içi şiddet 

deneyimleri, kadın ve erkeklerin şiddeti normal olarak algılamalarına neden olur. Bu 

da erkeklerin şiddet kullanımını, kadınların ise bu şiddeti kabullenme olasılığını 

artırır (Jewkes, 2002). 

 

Birçok araştırmacıya göre aile içi şiddet, iki cins için de öğrenilmiş bir sosyal 

davranıştır. Şiddetin kuşaklar arasındaki döngüsünü belirleyen araştırmacılardan biri 

de Ellsberg ve ark. (1999) yaptığı çalışmadır. Bu çalışmada dövülen annelerin 

oğulların kendi eşlerini dövme olasılığının arttığı bulunmuştur. Bu kişilerin kendi 

çocukluklarında da dövüldüğü bazı araştırmalarda bulunmuştur. Dövülen annelerin 

kız çocuklarının da dövülme olasılığı artmaktadır. Çocukluklarında dövülen kızların 

büyüyünce de dövülme olasılığı artmaktadır. Bu şekilde, erkekler şiddet uygulamayı, 

kadınlarda şiddeti ve agresif davranışa katlanmayı öğrenirler. Bu da şiddetin bir 

sosyal norm olarak kabul edilebilirliğini artırmaktadır. Bazı kültürlerde erkeklerin 

kadınlara uyguladıkları fiziksel şiddete belli durumlarda ve belli düzeylere kadar göz 

yumulmaktadır. Bu sınırlar aşılmadıkça fiziksel şiddetin sosyal maliyeti düşük 

olmaktadır. Bu hoşgörü, ailenin ve toplumların, çiftlerin birlikteliklerinin her koşulda 

sürdürülmesinin önemi üzerinde durmaları, aile içi şiddeti azımsayan polis raporları 

ve kadınları korumaya yönelik yerel düzenlemelerin eksikliği ile sergilenebilir 

(Jewkes, 2002). 

 

Yoksulluğun ilişkilerdeki çatışmayı artırması, kadının ekonomik ve eğitsel gücünü 

azaltması ve erkekleri, kendilerini başarılı hissettikleri bir konumdan uzaklaştırması 

nedenleri ile aile içi şiddet riskini artırdığı düşünülmektedir (Jewkes, 2002). 

Yoksulluk dışındaki bazı sosyal ve demografik özelliklerin de risk belirleyici 

olduğunu ileri süren çalışmalar da vardır. Örneğin, Bangladeş’te yapılan bir 

araştırmada, kadınlara kendi işlerini kurmaları için ucuz kredi sağlanan bir projeye 

(Gramenn Bank Projesi) katılan kadınların aile içi şiddete karşı belli ölçüde 

kendilerini korudukları gözlenmiştir. Bunun nedeni olarak, kadınların toplumsal ve 

sosyal rollerinin artması gösterilmiştir (Schuler ve ark., 1996). 
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Eğitim, aile içi şiddet riskini etkileyen bir sosyo-demografik özelliktir. Örneğin, 

Afrika ve Asya’daki çeşitli ülkelerde cinsel ve üreme sağlığı eğilimini amaçlayan 

programların uygulandığı toplumlarda, ilişkilerdeki şiddetin ve çatışmanın azaldığı 

bulunmuştur (Jewkes, 2002).  

 

Sosyo-ekonomik konum aile içi şiddete karşı kısmen koruyucudur. Bununla birlikte 

kadının gücü ile şiddet riski arasındaki ilişki doğrusal değildir. Yoksulluk veya 

kadınları kontrolde yetersizlik durumlarında erkek kimliğine ilişkin bir krizi çözmede 

şiddet sıklıkla kullanılmaktadır (Jewkes, 2002). Gelles’e göre şiddet ile yoksulluk 

arasındaki ilişki, erkeklik kimliğinden kaynaklanmaktadır (Gelles, 1980). Yazar, 

yoksul erkeklerin kendilerini başarılı bir erkek olarak görmediklerini ve kadına karşı 

şiddet uyguladığını ileri sürmüştür. 

 

Şiddet içeren ilişkiler, erkeklik kimliğine etkilenmektedir ve “erkeklik gururu”nun 

incindiği durumlarda şiddet artmaktadır. Özellikle düşük gelirli erkekler, kendi 

ailelerinin veya geleneklerinin dayattığı “başarılı” erkek modellerini bir baskı olarak 

yaşarlar. Ayrıca tüketim toplumunca dayatılan başarılı erkeklik modelinin baskısını 

da yüklenirler. Kentlerin yoksul semtlerinde yaşayan bu erkekler, düşük gelir düzeyi 

veya işsizlik nedeniyle bu başarı modellerinden pek azını yerine getirebilirler. Bu 

ortamlarda erkeklik idealleri, kadın düşmanlığı, madde kullanımı ve suça karışma 

şekline dönüşebilir (Bourgois, 1996). Bu durumda kadınlara karşı şiddet sosyal bir 

norm halini alır ve erkekler artık kontrol edemedikleri veya ekonomik olarak 

destekleyemedikleri kadınlara karşı şiddet kullanırlar. Dolayısıyla kadınlara karşı 

şiddet, yalnızca erkeklerin gücünün veya kadınlara göre baskınlığının bir ifadesi 

olmayıp, yoksulluk gibi erkekler tarafından yaşanılan çeşitli faktörler nedeniyle 

erkeklerin toplumun erkekliğe ilişkin beklentilerini karşılayamamaları nedeniyle 

ortaya çıkan hassasiyetten de kaynaklanmaktadır (Jewkes, 2002). 

 

Erkeklerin güç kullanımına karşı gelinmesi onların erkeklik kimliğine bir tehdit 

olarak algılanabilir. Başarılı bir erkeğe yönelik beklentileri karşılayamamaları erkek 
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kimlik krizine yol açabilir. Kadınlara karşı şiddet bu krizi çözmek için kendilerini 

güçlü konumda görmek için bir araçtır. Kocaların karılarına göre daha düşük statüde 

olmaları veya daha yoksul olmaları ile aile içi şiddet arasındaki ilişki de başarılı 

erkeklik ve erkek kimliği krizi ile açıklanabilir ( Gelles, 1980). 

 

Bazı kuramcılara göre, ailede kadına karşı şiddet güç kullanımı ve ilgili 

mekanizmalarla açıklanmaktadır. Ev ortamında erkek, ekonomik ve sosyal açıdan 

kendisini güçlü hissediyorsa şiddet uygulamamaktadır. Tam tersine eşler arası statü 

farkı kadının lehine ise erkek evde şiddet uygulamaktadır (Akt. Gülçür, 1996). 

Ekonomik ve sosyal faktörün şiddet ilişkisindeki etkinliği iki yönlü olabilir. Kadın ya 

ekonomik açıdan erkeğe bağımlıdır ya da meslek  statüsü açısından erkekten 

üstündür. İkinci durum, onu erkek için bir tehdit unsuru haline getirebilmektedir.  

 

Strauss’a (1980) göre; aile içerisindeki şiddet birey, aile, toplum düzeyinde işleyen, 

geri bildirim özelliği olan bir olgudur ve sosyal sistemin üründür;  

• Kaynakların kontrol edilmesi 

• Şiddetin nesilden nesile geçmesi 

• Şiddet kültürü 

• Nükleer ailenin izole olması gibi faktörler şiddetin oluşumunda 

birbirleriyle etkileşmektedir (Levinson, 1990). 

 

Farklı kültürlerde yapılan çalışmalar göstermiştir ki erkek egemen toplumlarda aile 

içi şiddet artmaktadır. Bu ideolojiler, toplumu çeşitli düzeylerde, örneğin sosyal 

düzeyde kadınların otonomluğunu, politik sistemlere erişimini, ekonomi üzerindeki 

etkilerini, akademik yaşama ve sanata katılmalarını etkiler. Bu ideolojiler ayrıca 

yasaları, polisi, adalet sistemini, kadınlara karşı şiddetin suç sayılıp sayılmamasını ve 

kamu düzeyini sağlayıcıları tarafından kadınların şiddete ilişkin yakınmalarının ne 

ölçüde ciddiye alınmadığını belirler (Jewkes, 2002). 

 

Aile içi şiddet kullanımında fayda-maliyet ilişkisi olduğu savunulmaktadır. (Gülçür, 

1996) Şiddet kullanımının maliyeti, faydadan daha ağır basıyorsa şiddet 
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oluşmaktadır. Kurama göre; şiddetin yararı, bir insan üzerinde güç kullanabilme, 

maliyeti ise şiddet kullanma sonucunda oluşabilecek toplum dışına itilme, polis 

müdahalesi vb. cezalandırmadır. Eğer erkek bu sonuçlara katlanmayı göze alıyorsa, 

karısına karşı uyguladığı şiddeti devam ettirmekte veya bu sonuçlardan ötürü sosyal 

statüsünün değiştiğini düşünüyorsa şiddeti azaltabilmektedir. 

 

Aile içi şiddet riskini etkileyen bir diğer unsur da alkol kullanımıdır. Alkol tüketimi, 

bireyler arasındaki her türlü şiddet riskini artırmaktadır (Jewkes, 2002). Erkeklerin 

ve sıklıkla kadınların yoğun alkol kullanımı, aile içi şiddetle ilişkilendirilmiştir 

(Hoffman ve ark., 1994). Alkol, inhibisyonu azaltmakta, yargılamayı bozmakta ve 

sosyal işaretleri anlama yeteneğini azaltmaktadır (Jewkes, 2002). Araştırmacılar 

alkolün antisosyal davranış için kültürel bir mola olarak kullanılabilmekte olduğunu 

ileri sürer. Böylelikle içkiliyken şiddet eğilimine girerler ama yaptıklarından sorumlu 

tutulmayacaklarını hissederler (Gelles, 1980). Bazı araştırmalarda erkekler, alkollü 

eşlerini dövebilmeleri için kullandıklarını çünkü bunun sosyal açıdan kabul edilebilir 

olduğunu kabul eder. 

 

Alkol ve uyuşturucu kullanımı, saldırgan davranış özelliği gösteren erkek modelinde 

önemli bir faktördür. Pek çok bulgu, şiddet uygulayan erkek için alkol kullanımının, 

önlenemeyen bir mekanizma olduğu fikrini desteklemektedir. Ancak kadın için bu 

geçerli olmamakta, yani kadın alkol kullanımı nedeniyle şiddete başvurma yoluna 

gitmemektedir. Alkol kullanımı ile birlikte şiddetin uygulanması kolaylaşmaktadır. 

Alkol  veya uyuşturucu kullanımı tek başına bir sebep değil, varolan bir eğilimin 

ortaya çıkmasını  kolaylaştırıcı bir etkendir. Erkek şiddeti alkolün arkasına sığınarak 

açıklayabilir (Gülçür, 1996).  

 

Ginetle’ye (1987) göre, saldırgan davranışı teşvik eden, destekleyen faktörlerden 

bahsedilebilir. Bunlar, erkek tipolojisi, kişisel etkenler ve mit-söylemler olarak 

gruplandırılmaktadır : 
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Erkek tipolojisine göre; erkeğin baskısı, kadını ezme (sindirme) gücüne bağlıdır ve 

geleneksel cins rolleri saldırgan davranışları güçlendirir. Erkek duyguları 

açıklanmamalı, erkeğin üstlendiği en önemli rol evi geçindirmek olmalı, erkek güçlü, 

üretken, mantıklı olmalı gibi özellikler erkeğe atfedilmiştir. Erkeklik rolü, (güç, 

duygulara getirilen sansür, baskın olmak) çatışmaları çözmek için şiddete 

başvurmayı pekiştirmektedir. 

 

Saldırı potansiyelini artıran kişisel etkenler ise; yoğun kıskançlık, alkol, kadınlık 

ve erkeklik rollerinin katı bir şekilde uygulanması, duyguların az açıklanması, 

partnerine karşı bağımlılık, kendine güvensizlik, depresif kişilik, toplum içinde 

evden farklı imaj çizmek, çocuklukta şiddet yaşamış olmak, nörolojik problemler 

(%3 gibi bir oran) olarak tanımlanmıştır. 

 

Mit ve söylemler; erkeklerin doğuştan saldırgan olduğu, kadın ve çocuklar üzerinde 

hak sahibi olduğu, stresli yapılarının olduğu, partnerine saldırmasına hakkı olduğu 

şeklindedir. Ayrıca, medya ve özellikle reklamlarda kadınları bastırılmış bir rolle 

sunmak ve kültürel normlar da mit ve söylemler başlığında bulunmaktadır. 

 

1.4.3 Politik – Feminist Yaklaşımlar 

 

Aile içi şiddette akla gelen ilk sorulardan biri, kadının rolüdür. Sistemik bakış açısına 

göre ise, şiddetin devamından ve hatta başlamasından kadınlarda sorumludur 

(Gondolf, 1988). Buna karşın feministlere göre kadınlar, şiddetin ana kurbanlarıdır. 

Aile içi şiddetin nedenleri açısından iki faktör önemlidir:beşli bir ilişkide veya 

toplumda kadınların eşit olmayan bir konumda olması ve çatışmada şiddet 

kullanımının norm olması. Bu temel faktörler diğer faktörlerle birleşerek aile içi 

şiddeti üretirler.  

 

Jewkes’in şemasında, geleneksel kadın cinsiyet rollerinin çiğnenmesiyle, erkek 

üstünlüğüne ilişkin ideolojilerin kadınların erkekler tarafından disipline edilmesini 
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meşrulaştırma yollarını göstermektedir. Bu ideolojiler çerçevesinde kadınlar aynı 

zaman da erkeklerin gücünün yeniden onaylanması için uygun araçlar olarak 

tanımlanır. Kadına karşı şiddet, kadının daha düşük gücüne karşı erkeğin gücünün 

sergilenmesidir (Jewkes, 2002).  

 

Feminist politik teorilere göre ataerkil toplum yapısında erkeklere baskın olmak 

öğretilmiştir. Erkekler kadınları, kendi hakları olduğunu düşündükleri gücü elde 

etmek için döverler; kadınlara eşitlik hakkı tanımaz ve onları ezerler (Walker, 1986). 

Erkek egemen siyasal, toplumsal ve ekonomik yapılar aile içi şiddeti beslemekte ve 

kadınlara şiddetten çıkış yollarını kapatmakta önemli bir rol oynar. Aile içi şiddeti 

üreten dinamikler, yalnız aile içindeki dinamiklerden değil, toplumsal, hukuksal, 

ekonomik, geleneksel, siyasal ve eğitimsel yapılarda kadını ayırımcılığa uğratan ve 

onu erkeğe bağımlı kılan mekanizmalardan kaynaklanmaktadır (İlkkaracan ve 

Gülçür, 1996). 

 

Aile içi şiddet, esasında cinsiyetler arası eşitsizlik ve kadınların erkeklere göre düşük 

bir statüde bulunmasının bir sonucudur. Şiddet, sıklıkla erkeklerin kendi kimliğiyle 

ilgili krizin çözümünü sağlar. Karısını ve kızını döven erkek, genellikle kendisinin 

kadından üstün olduğunu düşündüğünden, kadının yaşamını yönlendirme ve kadını 

“disipline sokma” hakkını kendinde görür veya kadının kendisine itaat ve hizmet 

etmesinin doğal hakkı olduğu inancından yola çıkar. Kadının aile içinde ve toplumda 

erkeğe göre ikincil konumda olması, erkeklerin bu şekilde düşünmelerini ve 

davranmalarını kolaylaştırır. Yasalar ve gelenekler kadının ekonomik güçsüzlüğünü; 

erkek egemen siyasal yapı erkeklerin kendilerini ailenin doğal reisi olarak 

görmelerini, aynı zamanda da kadınların ailede erkeklerin altında bir rolü 

kabullenmeye zorlanmalarını destekler (İlkkaracan ve Gülçür, 1996). 

 

Feminist bakış açısına göre, erkekler ile kadınlar arasındaki güç dengesizliği, 

toplumda kadınlara karşı şiddetin devamını sağlar ve şiddet gücün bir dışavurumudur 

(Jewkes, 2002). Aile içi şiddeti doğuran ortamda erkekler, eşlerinin üzerinde güce 

sahiptirler. Kadınlar, güçlerini çocuklarının ve eşlerinin büyümesi ve gelişimi için 

harcarlar. Yasalar ve toplumun ataerkil gelenekleri nedeniyle erkeğin kadına göre 
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üstün konumu, kadının erkeğe hizmet etmesinin ve erkeğin aile içi kararlarda 

kadınlardan daha fazla söz sahibi olmasının doğal görünmesi de şiddeti besleyen 

diğer unsurlardır (İlkkaracan ve Gülçür, 1996). 

 

Kadının sosyal statüsüne ilişkin muhafazakar düşünceli olan erkeklerin istismar 

eğilimi daha yüksektir. Daha liberal düşünceli kadınlar, daha yüksek şiddet riski 

altındadır (Sugarman ve Frankel, 1996). Kadınların düşüncelerinin liberalliği onların 

eğitimiyle ilişkilidir. Örneğin yüksek eğitimli kadınların daha liberal olması beklenir. 

Kadının eğitim düzeyinin artması, geleneksel rollere karşı çıkmasını kolaylaştırır ve 

şiddet riskini artırır. Eşe yönelik şiddet, yakın partner ilişkilerinde kadının 

otonomisine, erkeğin verdiği yanıttır (Browne ve Williams, 1993). Ancak eğitim 

düzeyi çok yüksek olursa kadın egemen konuma yükselerek şiddetten korunur. 

Böylelikle cinsiyetler arasındaki ilişkilerin geçiş aşamasında olduğu dönemlerde 

kadınların daha yüksek risk altında olduğu söylenebilir (Jewkes, 2002).  

 

Kadının bir nesne olarak görülmesi şiddeti uygulayan erkekler tarafından kullanılan 

mekanizmalardan biridir. “Eşit” olarak algılanan bir insana şiddet uygulamak zor 

olduğundan, şiddet uygulayan erkekler, şiddet öncesinde ve şiddet sırasında kadını 

kişiliğinden soyutlayıcı mekanizmalar kullanmaktadırlar. Bir çok erkeğin dayak 

öncesinde ve sonrasında kadının cinsel organına atıfta bulunan küfürler ve “orospu, 

kahpe, sürtük” gibi yakışıksız sıfatlar kullanmasının, kadını aşağılamanın yanında, 

onu cinsel bir nesneye indirgeyici bir işlevi vardır (İlkkaracan ve Gülçür, 1996). 

 

Eş tarafından uygulanan şiddet sıklıkla erkeğin evin reisi olduğunu göstermek ve bu 

konumunu güçlendirmek için kullanmaktadır. Bu durumda kadınların sosyal olarak 

tanımlanmış ve kadın rolüne ilişkin sosyal kurallar devreye girer. Kadınlar genellikle 

kendileri için belirlenen kabul edilmiş normlara karşı gelmezler çünkü saldırıya veya 

tecavüze maruz kalmaktan korkarlar. Dolayısıyla kadınların eşitsiz statüsü onları 

şiddete karşı savunmasız kılar ve şiddeti artırır (Wattz ve Zimmerman, 2002) 
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Geleneksel olarak kadınlar, kocalarının hedeflerine ulaşmasına, ev dışında otonomi 

ve başarı sağlamasına yardımcı olurlar. Buna maternal düşünce tarzı adı 

verilmektedir (Swift, 1987). Bu düşünce tarzı nedeniyle kadınlar kendilerine yönelen 

saldırılardan korunma yeteneğinden yoksun kalmaktadırlar. Başkalarının duygularına 

odaklanmaya alışan bir kişi, kendisine yönelik tehditleri kavramakta zorluk çeker. 

Maternal düşünce tarzındaki bir kişi, dikkatini başkasından kendi üzerine çeviremez. 

Oysa, kişinin kendini koruması için ilgisini kendi üzerine odaklayabilmesi gereklidir. 

Örselen kadınlarla yapılan bir çalışmada, kadınların zaman içinde kimlik ve kendini 

gözlem yeterliliğinin düştüğü bildirilmiştir (Milles,1985). Örselenen kadınların çoğu, 

şiddeti durdurmak ve kendilik hislerini geliştirmek için yeterli kaynaklara sahip 

değildir. 

 

Erkeklik ve kadınlık biyolojik cinsiyet olmaktan öte, toplumsal olarak edinilen rolleri 

ifade etmektedir. Bununla birlikte insanlara bu rollerin cinsiyetin bir parçası olduğu 

öğretilmektedir. Buna göre erkekler, kadınların hayatını kontrol etme ayrıcalıklarının 

ve haklarının olduğuna inanırlar. Kadınlar ise ilişkilerde yolunda gitmeyen her 

şeyden sorumlu olarak algılanırlar ve kendi varlıklarının devamı için erkeklere 

ihtiyaç duyduklarına inanırlar.  

 

Sosyalist-feminist yaklaşıma göre, görev paylaşımındaki cinsiyete dayalı ayrım, aile 

içi şiddete zemin oluşturmaktadır. Çocukların bakımından ve evliliğin devamından 

her zaman kadın sorumludur. Ev işlerinin, koca ve çocukla ilgilenmenin ve seksin 

yetersiz yapılması, eşe yönelik şiddetin rasyonalize edilmesi için en sık kullanılan 

nedenlerdir (Foa ve ark., 2000) 

 

1.5 Aile İçi Şiddet Olgusunu Açıklayan Modeller 

 

Aile içi şiddetin ortaya çıkması, devamı ve yarattığı sonuçlara ilişkin olarak çeşitli 

unsurları inceleyen farklı modeller kurulmuştur. Bu modeller, aile içi şiddet 
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olgusunda yer alan hemen tüm etkenleri ve oynadıkları rolleri anlaşılır bir çerçeve 

içinde sunmaktadırlar.  

 

Şiddeti yoğun olarak uygulayan erkeklerin %10-25’inin şiddeti bırakma olasılığı 

bulunduğu ileri sürülmekle birlikte, fiziksel şiddet azalsa da duygusal şiddetin devam 

ettiği dikkat çekmektedir (Jacobson ve ark., 1996). Aile içi şiddetin, uzun dönemde 

artış mı, azalış mı göstereceği hususunda yapılan çalışmalarda çelişen sonuçlar elde 

edilmiştir. Bazı resrospektif çalışmalarda şiddetin derecesinin zaman içinde duygusal 

olarak arttığı bulunmuştur (Pagelow, 1981). Buna karşın, şiddetin evliliğin ilk 

yıllarında arttığını ve daha sonra da durağanlaştığını bildiren çalışmalarda 

bulunmaktadır (O’Leary ve ark., 1990; Follingstag ve ark., 1992). Hatta bazı 

araştırmalar, şiddetin zaman içinde azaldığını işaret eder (Campbell ve ark.,1998; 

Jacobson ve ark., 1996). 

 

Bazı araştırmacılar psikolojik faktörleri öne çıkarmakta ve şiddeti uygulayan kişiye 

bağlılık, öğrenilmiş çaresizlik, kendine güven eksikliği ve güç dengesizliğini bu taciz 

içeren ilişkinin devamına yol açtığını önermektedirler (Dutton ve Painter, 1993). 

Ama genel paylaşılan görüş; partner şiddetinin şekline ve derecesine çeşitli 

faktörlerin etki ettiğidir. Bu karmaşık durum nedeniyle bu konuda bir çok farklı ve 

hatta birbirleriyle çelişen görüşler vardır. Bazı araştırmacılara göre partner şiddetinin 

sona erdirilmesinde çevresel faktörler önemlidir (Strube ve Barbour, 1983). Bu 

araştırmacılar şiddet gören kadınların yararlanabileceği sahip olduğu kaynakların 

partner şiddetinin yol açtığı acıyı doğrudan hafiflettiğini ve bu şiddetle başa çıkma 

yeteneğini de düşünmektedirler (Tan ve ark.,1995). 

 

En kapsamlı ekolojik modellerden birini Dutton önermiştir. Dutton’un modeline göre 

şiddet gören kadının şiddete yanıtı geniş bir sosyal-politik-ekonomik ve kültürel 

çerçevede de değerlendirilmelidir. Dutton’a göre partner tacizi bunun psikolojik 

etkileri ve kaçma, önleme veya kurtulma stratejileri arasındaki ilişki çeşitli etkenler 

tarafından belirlenmektedir. Bunlara şunlar dahildir; kişisel güçler, ilişkinin olumlu 

yönleri, geçmişe ilişkin etkenler, öğrenilmiş etkenler, tıbbi etkenler, kurumsal 
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tepkiler, somut kaynaklar, sosyal destek ve diğer yaşam stres kaynakları. Dutton 

modelini genişletmiş ve aşağıdaki etkenler arasındaki karmaşık ilişkiye dikkat 

çekmiştir. Ekonomik ve somut kaynaklar, kişinin geçmiş hikayesi, akrabalık ağı 

ilişkileri, bu kişisel ağlar arasındaki bağlantılar, toplum, toplumsal ve kültürel 

kurallar (Dutton ve Hemphill, 1992). 

 

1.5.1 Psikolojik Model 

 

Psikolojik zorluklar şiddetin derecesi, geçmiş travma hikayesi ve olumsuz bilişsel 

şemalar ile alevlenir. Diğer taraftan dayanıklılık, olumlu bilişsel şemalar ile pekişir. 

Özet olarak psikolojik model dört ayaklıdır: Travma hikayesi, olumlu şemalar, 

olumsuz şemalar ve ilişki algısı. Bu dört ayaktaki değişkenler eş şiddetini doğrudan 

ve psikolojik zorluklar ve dayanıklılık üzerindeki etkileri aracılığıyla etkilemektedir. 

 

1.5.1.1 Travma Öyküsü 

 

Çocukluktaki cinsel taciz veya diğer kontrol edilemeyen hayat olayları gibi geçmiş 

travma hikayesi, fiziksel şiddete ilişkin psikolojik acıyı artırabilir. Bazı çalışmalarda 

( Simons ve ark., 1993; Kalmuss, 1984) kadınlar arasında çocukluk travma sıklığının 

yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak bazı çalışmalarda örselenmiş ve örselenmemiş 

kadınlarda travmatik öykü açısından fark görülmemiştir. Travma hikayesinin eş 

şiddetiyle ilişkisi kesinleştirilememekle birlikte yapılan araştırmalarda çocukluk 

travması ile sonraki psikolojik zorluklar arsında ilişki saptanmıştır (Astin ve ark., 

1995; Foa ve ark., 2000) 

 

 

1.5.1.2 Olumsuz Şemalar 

 

Bilişsel şemalar genellikle dünya ve kişinin kendisini algılamalarını etkileyen kalıcı 

karakterler olarak tanımlanır. Bilişsel şemalara ilişkin kavramlar genellikle ikiye 
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ayrılır; uyumlu veya kötü uyumlu. Bu ayrım, eş şiddetinin özgün epizotları 

çerçevesinde çoğu kez uygun olmamakla birlikte genel bilişsel şemalar, psikolojik 

zorluklar veya iyi hal ile ilişkilendirilmiştir. Örselenmiş kadınlara ve diğer travma 

kurbanlarına ilişkin çalışmalarda belirli bilişsel şemaların TSSB belirtileri gibi 

travma sonrası zorluklarını öngördüğünü ortaya koymuştur. Olumsuz bilişsel 

şemalara ilişkin olarak psikolojik zorluklarla ilişkili olduğu düşünülen dört değişken 

bulunmaktadır. Bunlar; öfke, suçluluk, uyumsuzluk, disosiyatif belirtiler olarak 

sıralanabilir. 

 

Öfke: Dutton’a göre olumsuz düşünceler, örtülü olarak veya açıkça impuls 

patlamalarıyla, örselenmiş kadınlarda sık görülen bir tepkidir. Bazı kadınlardaki 

bastırılmış öfke bedensel belirtilerle kronik depresyona yol açabilir. Öte yandan 

öfkenin ifade edilmesi, kısa vadede şiddeti sona erdirmek için kadınların gerekli 

adımları atmasına neden olabilir ( Dutton ve Hemphill, 1992). Diğer yönden, Foa’ya 

göre yaşamdaki olaylara genel olarak öfkeyle tepki verme eğilimi travmatik 

hatıralardan insanın kendisini duygusal olarak uzaklaştırmasına yol açarak 

iyileştirmeyi geciktirir. Saldırı kurbanlarında öfke ile TSSB şiddeti arasında ilişki 

bulunmuştur (Feeny ve ark., 2000). Ayrıca öfke, TSSB tedavine yanıt verilmesini de 

engellemektedir. Örselenmiş kadınlarda ifade edilmiş ve baskılanmış öfke hissetme 

olasılıkları olduğundan her iki kavramda araştırılmalıdır.  

 

Suçluluk: Örselenmiş kadınların çoğu taciz nedeniyle kendilerini suçlamaz ama 

kendini suçlayan kadınlarda genellikle psikolojik zorluklar ortaya çıkmakta ve taciz 

ilişkisini terk etme olasılıkları azaltmaktadır (Cascardi ve O’Leary, 1992). Ayrıca 

travma kurbanlarında genel bir suçluluk duygusu görülebilir ve TSSB’yi etkilediğine 

ilişkin kayıtlar bulunmaktadır (Janoff ve Bulman, 1989). 

 

Uyumsuz Başa Çıkma: Saldırıya maruz kalan kadınlarda yadsıma veya kaçınma 

gibi uyumsuz başa çıkma stratejilerinin psikolojik zorlukların ortaya çıkmasıyla 

ilişkisi belirtilmektedir (Kemp ve ark., 1991). Örselenmemiş kadınlara göre 

örselenmiş kadınlarda pasiflikle karakterize edilebilecek bir problem çözme stili 

görülmektedir (Finn, 1985). Bu kişilerin kaçıngan tepkiler verme olasılığı daha 
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yüksektir (Claerhout ve ark., 1982). Bir çalışmada, sığınma evlerindeki örselenmiş 

kadınlardaki bilişsel kaçınmanın depresyonla ilişki bulunmuştur (Mitchell ve 

Hudson, 1983).  

 

Disosiyatif Belirtiler: Örselenmiş kadınlarda disosiyasyonun varlığı bildirilmiştir 

(Walker, 1986). Psikolojik şiddet düzey ile disosiyasyonun ilişkili olduğu da 

bildirilmiştir. Travma sırasında veya sonrasında disosiyatif belirtiler sıklıkla 

görülmektedir ve TSSB ile ilişkilidir (Feeny ve ark., 2000; Michaels ve ark., 1999). 

Saldırı kurbanı kadınlarda saldırı görmeyenlere göre daha fazla disosiyasyon 

görülmektedir. Şiddeti disosiyatif belirtileri olan kişilerde çocuklukta cinsel taciz 

olasılığı da yüksektir (Foa ve ark., 2000).  

 

1.5.1.3 Olumlu Şemalar 

 

Kavramsal ve ampirik araştırmalara göre bazı bilişsel stratejiler travmatik bir 

deneyimden sonra psikolojik zorlukların ortaya çıkmasını engelleyici bir rol 

oynamaktadır. Bu tür bilişsel stiller dayanıklılığı arttırmaktadır ve dayanıklılık, 

psikolojik zorlukların alevlenmesine karşı bir tampon oluşturur. Olumlu şemalarda 

üç değişken bulunmaktadır; dünyaya ilişkin dengeli algı, olumlu başa çıkma ve 

kontrol algısı. Bu üç değişken de dayanıklılıkla ilişkilidir (Foa ve ark., 2000). 

 

Dünyaya İlişkin Dengeli Algı: Bilişsel şemaların kurbanın travmatik bir olaya 

tepkisinde merkezi bir rolü olduğu ileri sürülmüştür. Foa ve Riggs’e göre esnek ve 

dengeli bilişsel şemalar, TSSB gelişimine karşı koruyucu niteliktedir. Benzer şekilde 

örselenmiş kadınlar arasında dünyaya ve kendilerine ilişkin olumsuz algılamaları 

olan kadınların daha fazla psikolojik zorluk yaşadığı bulunmuştur ( Dutton ve ark., 

1994). 

 

Olumlu Başa Çıkma: Carver ve arkadaşlarına (1989) göre aktif başa çıkma, yüksek 

derecede iyimserlik ve kendine güvenle ilişkilidir. Örselenmiş kadınlar, şiddet 
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azaltmak için çeşitli aktif başa çıkma tepkileri verirler (Campbell ve ark., 1998). 

Aktif planlama , kadınların dayanıklılığını arttırıcı niteliktedir.  

 

Kontrol Algısı: Kontrol algısının TSSB’nin derecesiyle ilişki olduğu bulunmuştur. 

Ayrıca şiddet içeren bir ilişkiyi terk eden kadınlar terk etmeyenlere göre daha fazla 

kontrol algısına sahiptirler. Kontrol algısı, kendine güvenle olumlu ilişkili ve 

psikolojik zorluklarla ters ilişkilidir. Kontrol algısının kendini iyi hissetme ile de 

ilişkisi bulunmuştur (Follingstad ve ark., 1991).  

 

1.5.1.4 İlişki Hakkındaki Algı 

 

İlişki algısının beş değişkeni vardır. Bunlar, bağımlılık, değişim beklentisi, 

gelecekteki ilişki inançları, yatırım ve şiddete ilişkin tutumlardır. İlk dördünün 

olumlu sonucunu ise olumsuz ağırlık taşıdığı önerilmektedir (Foa ve ark., 2000). 

 

Bağımlılık: Örselenmiş kadınların şiddet içeren ilişkilerde kalmayı sürdürmelerinde 

en bilinen ve kabul görmüş açıklaması bağımlılıktır (Pagelow, 1981; Strube ve 

Barbour, 1983). Dutton ve Painter, (1981), örselenmiş kadınların eşlerine duygusal 

bağımlılığının, artan ve aralıklarla yaşanan şiddetle ilişkili olduğunu ileri sürmüştür. 

 

Partnerin Değişeceği Beklentisi: Şiddet içeren ilişkide kalmak için sıkça rastlanan 

bir neden de eşin değişeceğine veya düzeleceğine ilişkin inançtır (Pagelow, 1981). 

 

Geleneksel Cinsiyet Rollerine İlişkin İnançlar: Bu inançlar, şiddet içeren ilişkiyi 

sürdürmeyle ilişkilidir. Bu çalışmalarda geleneksel inançlar ve eş şiddeti arasında 

ilişki saptanmıştır (Apt ve Hurlbert, 1993). 

 

Yatırım: İlişkilerinden düşük oranda tatmin ve iyi ekonomik alternatifleri bulunan 

örselenmiş kadınlar bir ilişkiye yatırım veya kendini adamışlığın daha düşük 
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olduğunu bildiren çalışmalar vardır. Ayrıca yatırımın bir ilişkide kalmanın veya o 

ilişkiye geri dönmenin habercisi de olabildiği bildirilmiştir (Foa ve ark., 2000). 

 

Şiddete İlişkin Tutumlar: Kadınların şiddete ilişkin tutumları da şiddet içeren 

ilişkide kalmasında rol oynamaktadır. Kadınların çoğu ilişkilerindeki şiddetten 

kendilerini suçlamamaktadır ama şiddetin tekrarlamayacağını varsayan kadınlar, 

şiddete ilişkin tutarsız tutumlar alabilirler (Cascardi ve O' Leary, 1992). 

 

1.5.2 Çevresel Model 

 

Eş şiddetinin sona erdirilmesi veya devam etmesini etkileyen etkenleri daha iyi 

anlayabilmek için psikolojik zorlukları ve dayanıklılığı etkilediği düşünülen 

değişkenleri içeren çevresel modelde çevresel faktörlerin eş şiddetini azaltıcı etkisi 

olduğu önerilmektedir. Çevresel modelin dört öğesi vardır. Somut, kişiler arası, yasal 

ve kurumsal kaynaklar eş şiddetiyle negatif ilişkidedir. Diğer yandan şiddet 

uygulayan eşle temas, eş şiddetiyle pozitif ilişkilidir.  

 

1.5.2.1 Taciz Eden Eşle Temas 

 

Bu unsur, dört değişkeni içermektedir; ilişkinin durumu, eşle keyfi olarak temas 

sıklığı, eşle mecburi temas sıklığı, belli bir zaman diliminde herhangi bir kadına karşı 

psikolojik veya fiziksel şiddet ortaya koymuş eşi izleme. Bazı kadınlar şiddet 

kullanan eşi terk ederken bir başka şiddet eğilimli kişiyle ilişkiye başlayabilirler 

(Campbell ve Soaken, 1999). 

 

Tacizci bir eşin terk edilmesi, eş şiddetinin sona erdirilmesi anlamını taşıması 

beklenir ama, terk etmek, eş şiddetine zorunlu bir ara verdirse de eş şiddetinin sona 

erdirilmesi anlamına gelmez. Gerçekten de ayrılmaya yönelik adımlar attıklarında, 

kadınların eşleri tarafından şiddete maruz kalma veya öldürülme riskleri (Tjaden ve 
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Thoennes, 2000) en uç noktadır. İlişkinin sonlanmasından sonra da tacizci erkekle 

görüşülmesi, şiddetin devam olasılığını artırır.  

 

1.5.2.2 Somut Kaynaklar 

 

Kendisine ait bir gelir, ev sahibi olma, çocuk bakımı, iş sahibi olma gibi somut 

kaynaklar erişim, partner şiddetiyle ters ilişkilidir. Örselenmiş kadınların çoğu, 

bağımsız bir hayat kurabilmek için gerekli kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Ekonomik 

kaynakların, eğitimin ve mesleki becerinin eksikliği, şiddet uygulayan eşe geri 

dönme olasılığını arttırmaktadır (Gondolf, 1988). İş sahibi olan kadınlar daha az 

ekonomik zorluk yaşamaktadırlar. Taciz içeren ilişkiyi terk edenlerin ilk 

problemlerinden biri, barınma sorunudur (Kirkwood, 1993).  

 

Yukarıda belirtildiği gibi ayrılmak eş şiddetinin azalmasının garantisi olmamakla 

birlikte ayrılmak ve sonradan temas etmemek, o ilişkiye devam etmeye göre daha az 

risklidir. Öte yandan terk etmek somut kaynakları gerektirir. Dolayısıyla somut 

kaynaklara erişimin ve bunların yeterliliğinin eş şiddetiyle negatif ilişkide olduğu 

öngörülmektedir (Foa ve ark., 2000). 

 

1.5.2.3 Kişiler Arası Kaynaklar 

 

Kişiler arası kaynaklar üç sosyal boyut içerir; ilişkiler ağının genişliği, sıklık ve 

kalitesi. Bu kaynakların psikolojik zorluklar ve eş şiddetine doğrudan etkisi olduğu 

düşünülmektedir. Sosyal çevrenin büyüklüğü, sosyal temasın sıklığı ve bu temastan 

elde edilen tatmin, dayanıklılığı artırarak psikolojik koruma sağlamaktadır (Bloom 

ve Reichert, 1998). Sosyal temas, eş şiddeti ve bunun sonucu olan psikolojik 

zorluklarla negatif ilişkilidir. Sosyal dışa vurum, örneğin komşulara, akrabalara, 

arkadaşlara şiddetin ifşa edilmesi, şiddetin devamının önlenmesinde yardımcı 

olmaktadır (Campbell ve ark., 2001).  
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Sosyal temasa ilişkin tatminin artması kısa ve uzun vadedeki psikolojik iyi durum ile 

pozitif, depresyon ile ise negatif ilişkilidir (Tan ve ark., 1995). Üstelik sosyal 

çevredeki insanlar ile temasın sıklığı ve kalitesi arttıkça kadın sığınaklarından ayrılan 

kadınların altı ay içinde depresif belirtilerinin azalma olasılığının yükseldiği 

saptanmıştır (Campbell ve ark., 1995).  

 

1.5.2.4 Yasal Kaynaklar 

 

Yasal kaynaklar dört değişkeni içermektedir; yasal desteğe karşı engeller (Örn: 

Korku), kullanım sıklığı, algılanan etkililik, koruyuculuk - hak gözetme (yasal 

kaynakların kadını koruyup koruyamaması).  

 

Yasal kaynaklardaki azalma eş şiddetini artırır ve dayanıklılığı azaltır. Etkili olduğu 

düşünülen ve koruyuculuğu ve konunun önemine ilişkin farkındalığı kuvvetli olan 

yasal girişimlerin sıklıkla kullanımı, eş şiddetini azaltır ve dayanıklılığı artırır (Foa 

ve ark.,2000). 

 

Tutuklama, ayrılma ve arabuluculuğa nazaran yeniden suç işleme riskini daha çok 

azaltmaktadır. Ayrıca tutuklamalar, kadınların polis desteğine ilişkin tatmin düzeyini 

artırmaktadır (Jaffe ve ark., 1986). Etkili olduğunda yasal kaynaklar, terk etme veya 

ilişkide değişikliğe zorlama aracılığıyla eş şiddetini azaltma konusunda kadına daha 

çok güç vererek dayanıklılığı geliştirmektedir (Dutton ve Hart, 1992). 

 

Yasal müdahalelere ilişkin engeller (olumsuz deneyimler ve girişimlerden korku) eş 

şiddetini artırıcı etkiye sahiptir. Ayrıca polis, aile içi şiddeti ciddi olarak ele alıcı bir 

tarzda müdahale etmeyebilir. Bu durumda yasal çıkış kapılarının gelecekteki 

kullanımı da engellenebilir. Ayrıca suç-adalet sisteminde çok az sayıda tacizci 

kocaya karşı işlem yapılmaktadır ve şartlı tahliye ve danışmanlık gibi mahkeme 

öncesi müdahaleler sınırlı etkiye sahip olmaktadır (Dutton, 1995). 
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1.5.2.5 Kurumsal Kaynaklar 

 

Kurumsal kaynaklar dört değişken içermektedir; engeller (örneğin korku), kullanım 

sıklığı, algılanan etkililik, kurumsal müdahalelere ilişkin tatmin. Engeller negatif, 

diğer değişkenler ise pozitif ilişkilidir. Modele göre kurumsal kaynakların fazlalığı 

psikolojik zorlukları ve eş şiddetini düzeltecektir. 

 

Örselenmiş kadınlara şiddeti ortadan kaldırmak için çeşitli çabalarda bulunan yardım 

sağlayıcı destekler ve sığınaklar, şiddet olaylarının tekrarını azaltır ve kadınların 

kendilerine şiddet uygulayanlara karşı duygusal bağımlılıklarını azaltır. Sığınma 

evleri, kriz hatları ve danışmanlık gibi hizmetler etkilidir (Sullivan ve ark., 1994). 

 

Kurumsal müdahaleler şiddeti azaltılması ve psikolojik zorlukların iyileştirilmesini 

sağlama potansiyeli gösterse de kadınların mağduriyetini artırma riski de 

taşımaktadır. Böylelikle sonraki kullanımlarına ilişkin engel yaratabilmektedir. 

Kadınların eş şiddetinden kendilerini kurtarmaları için geçen süre kısmen geleneksel 

sosyal müdahalelerin desteğinin yokluğu ile ilişkilidir. Bu ise çaresizlik; 

yabancılaşma, yalıtılma duygularını artırabilir. Böylece gelecekte kaynakların 

kullanımını azaltır ve psikolojik zorlukları artırır. Engeller arasına kaynakları 

kullanmaktan korkmak veya farkında olmamak dahil olabilir (Foa ve ark., 2000).  

 

1.6 Aile İçi Şiddetin Sonuçları 
 

1.6.1 Aile İçi Şiddetin Psikososyal Etkileri 

 

1.6.1.1 Aile İçi Şiddetin Özgüvene Etkileri 

 

Değişik şekilde tanımlansa da kendine güvenin anlamı bir kişinin kendi değerine ve 

yeteneğine olan güvenidir. Örselenmiş kadınlarda düşük özgüven bildirilmektedir ve 
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ağır tacizin düşük kendine güvenle ilişkili olduğu saptanmıştır (Aguilar ve 

Nightingale, 1994; Cascardi ve O’Leary, 1992; Walker, 2002,).  

 

Örselenmiş kadınların özgüvenlerinin düşmesi, kendi durumlarını değiştirecek 

kuvveti kendilerinde bulamamalarına neden olmaktadır. Bununla birlikte düşük 

özgüvenli kadınların mı daha çok şiddet riski altında olduğu yoksa şiddet nedeniyle 

mi bu kadınların özgüvenlerinin azaldığı bir tartışma konusudur. Net olan bir şey 

vardır ki sebebi ne olursa olsun düşük özgüven, kadınların şiddet içeren ilişkileri terk 

etmesini zorlaştırmaktadır. Bir ilişkiyi sona erdirmek, kendilerini yetersiz olarak 

değerlendiren kadınlar için daha büyük zorluklar çıkaran birçok durumsal ve 

psikolojik değişikliğe neden olur. Ayrıca düşük özgüven ile kadına yönelik şiddetin 

olasılığı arasında ilişki bulunmaktadır. Kadınların özgüveni ne kadar düşükse şiddete 

uğrama olasılığı o kadar yüksek olduğu bulunmuştur (Aguilar ve Nightingale, 1994). 

 

Walker (1979), aile içi şiddete maruz kalmanın öğrenilmiş çaresizliği doğurduğunu 

öne sürmüştür (Walker, 2002). Fiziksel şiddete maruz kalan kadınlar kendi 

hayatlarının dış olaylarla daha fazla kontrol edildiğini algılamaktadır. Bu tür koşullar 

da düşük özgüven ve artmış depresyon ve yetersiz başa çıkma yetenekleriyle ilişkili 

bulunmuştur (Aguilar ve Nightingale, 1994). 

 

Kadınlar kendilerini fiziksel şiddet tehdidi altında hissettikçe psikolojik zorlukları 

artmaktadır (Follingstad ve ark., 1991). Duygusal şiddetin kadınların özgüveni 

üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yarattığı bulunmuştur. Çeşitli çalışmalarda 

örselenmiş kadınlar duygusal şiddetin ilişkilerinin en stres yaratıcı yönlerinden biri 

olarak tanımlamışlardır (Follingstad ve ark., 1991; Walker, 1986). 

 

“Alay etmek” duygusal şiddetin en kötü tiplerinden biri olarak tanımlanmıştır. 

Sınırlayıcı ve kontrol edici şiddet de kadınları olumsuz olarak etkiler. Birçok kadın 

için duygusal şiddet, fiziksel şiddete göre daha çok güçsüzleştiricidir (Follingstad ve 

ark., 1990). 
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Aile içi şiddet programlarından destek alan kadınları şiddete maruz kalmamış kontrol 

grubunun özgüvenlerini değerlendiren bir çalışmada; örselenmiş kadınların 

özgüvenlerinin şiddet görmeyen gruptaki kadınlardan anlamlı düzeyde düşük olduğu 

saptanmıştır. Son yaşanan şiddet zamanının da özgüvende etkili olduğu, son bir yıl 

içinde şiddet yaşayanların özgüvenlerinin bir yıldan önce şiddet yaşayanlara göre 

anlamlı düzeyde düşük olduğu bildirilmektedir. Ayrıca kadının özgüvenini fiziksel 

şiddetten daha fazla duygusal şiddetin olumsuz etkilediği farklı çalışmalarla 

vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, fiziksel şiddete maruz kalan kadınların ilişkide 

şiddete maruz kaldıklarının farkında olmalarına karşın, duygusal şiddete maruz 

kalanların bu durumun farkında olmayabileceklerini çünkü toplumda genel olarak 

erkeklerin kontrol edici davranışlarda bulunmasının kabul edildiği değerlendirmesi 

yapılmıştır. Bu değerlendirmeye göre, duygusal şiddete maruz kalan kadınlar bu 

konuyu yardım için başvurulacak bir durum  olarak algılamamakta, yardım için 

başvursa da destek alamayacağını düşünmekte ve başvursa da verilen destek, fiziksel 

şiddet karşısında verilen desteğe göre daha düşük kalmaktadır. Bu durumun duygusal 

şiddete maruz kalan kadınların fiziksel şiddete maruz kalan kadınlardan daha düşük 

özgüvenleri olmasını açıklayan nedenlerden bir olabileceği düşünülmektedir (Aguilar 

ve Nightingale, 1994). 

 

Ayrıca, kendine güvenin yüksek olmasının, depresyon gibi psikolojik zorluklara 

karşı hassasiyeti düşürmekte olduğuna işaret edilmektedir. Evlilik ilişkilerinde de 

kendine güveni azalmış kişilerin depresyona karşı hassas olduğu, kendine güvende 

artışın depresyonu azalttığı bildirilmiştir (Foa ve ark., 2000). 

 

1.6.1.2 Aile İçi Şiddetin Evliliğe Etkileri 

 

İnsan hakları bildirgesi ve Türk anayasasına göre reşit olan her erişkin kadın veya 

erkeğin kendi sorumluluğunu taşıyan eşit yurttaşlar olduğu kabul edilir. Fakat 

kocadan veya babadan reşit kızlarına veya karılarına yönelik baskı ve şiddete 

toplumsal olarak sessiz kalınması ve aleni olmasa bile dolaylı olarak meşru 

görülmesi iki cinsin eşit görülmediğinin bir işaretidir. Türk Medeni Kanunu’nda 
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erkeğin aile reisi olma hakkı çok yeni olarak Ocak 2002 tarihinde kaldırılmıştır 

(Özdamar, 2002). 

 

Yapılan çalışmalarda aile içi şiddetin evliliğin ilk yıllarında başladığı saptanmıştır. 

Toplumdan seçilen 120 kadınla yapılan bir çalışmada evliliğin ilk yıllarında erkeğin 

uyguladığı fiziksel şiddetin kadınlar arasında evlilikten alınan tatmin düzeyini 

belirgin düzeyde azalttığı ve evliliğin algılanan stabilitesini düşürdüğü saptanmıştır 

(Levendosky ve Graham-Bermann, 2001). Ayrıca evliliğin ilk yılında yaşanan şiddet 

ile o evliliğin boşanmayla sona erme olasılığı arasında ilişki bulunmuştur. 

Evliliklerin ilk yıllarında çatışma, fiziksel ve sözel şiddet olasılığı daha yüksektir. 

Muhtemelen, kişiye veya ilişkiye ilişkin bir süreç nedeniyle evliliğin yaşı arttıkça 

aile içi şiddet azalmaktadır. Öte yandan, şiddet içen evliliklerin boşanmayla sona 

ermesi uzun süreli evlilikler içindeki şiddetin görece az olmasını açıklayabilir. 

 

Evlenmeden önce ve evliliğin on ikinci ayında değerlendirilen 543 çiftle yapılan bir 

çalışmada kadınların %14’ü en az bir kez ayrılma girişimleri olduğunu belirtmiştir. 

55 çift ise boşanmış veya boşanma işlemlerine başlamışlardır. Birinci yıl sonunda 

yapılan değerlendirmede sözel şiddet ile düşük evlilik memnuniyeti arasında ilişki 

saptanmıştır. İlk yılda sözel şiddetin yanı sıra fiziksel şiddete maruz kalınması, 

evlilikten tatmini daha da azaltmaktadır (Testa ve Leonard, 2001). 

 

İstanbul’da aile içi şiddete maruz kalan 30 kadın üzerinde yapılan bir araştırmada, 

örselenen kadınların maruz kaldığı şiddetin seviyesi arttıkça evlilikten tatmin 

düzeyinin düştüğü bulunmuştur. Aynı araştırmaya göre sözel, fiziksel ve cinsel 

şiddete maruz kalan kadınlarda evlilikten tatmin düzeyi, yalnızca sözel ve fiziksel 

şiddete maruz kalanların yaklaşık yarısı kadardır. Çalışmada ayrıca sözel şiddetin 

evlilikten tatmine etkisinin, fiziksel şiddetten daha büyük olduğu bulunmuştur 

(Özkan, 1995). TSSB ve depresyon eştanısı alanlarda evlilikten alınan tatmin, söz 

konusu tanılardan yalnız biri konan kadınlardan daha düşük düzeyde bulunmuştur 

(Cascardi ve ark., 1999). “Sallantılı” evliliklerde özellikle ayrılmayı bir tarafın 

planladığı durumlarda şiddet riski, hatta kadınların öldürülme riski artmaktadır 

(Tjaden ve Thoennes, 2000). 
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1.6.1.3 Aile İçi Şiddet ve Evlilikte Tecavüz 

 

Evlilik anlaşmasında cinsel yakınlık, cinsel ilişki kurma “yasal” ve “normal” olarak 

görülür. Evlilikte zorbalık yolu ile cinselliğin dayatılmasının evlilik tarihi kadar eski 

bir geçmişi vardır. Bir kadınla, kişi olarak, onun isteği dışında kurulan tüm cinsel 

yakınlıklar tecavüzdür. ABD’de yapılan toplumsal taramalarda her yedi kadından 

birinin kocaları tarafından cinsel ilişkiye zorlandıkları tespit edilmiştir. Sokaktaki 

adamın tecavüzünü yaşamış olan bir kadın tecavüzün adını koyabilir. Ama yuvasında 

eşinin tecavüzüne tekrar tekrar uğramış olan bir kadın, bir saldırganla evli olduğunu 

ve sokakta tecavüz edilen bir kadın gibi bir sorun yaşadığını kendi kendine bile 

tanımlamaz. Kadınlık rolünün alışkanlığı içinde kendini suçlar ve cinsel yönden 

eksik bir kadın olarak tanımlar (Yüksel, 1996). 

 

Vurgulanması gereken cinsel şiddetin uygulanmasında, şiddete dayalı cinsellik değil, 

cinsellik görünümlü şiddetin varlığıdır. Altının çizilmesi gereken bir nokta da, bu 

şiddet biçimini kullananların kendi doyumları için kadına vücuduyla aklıyla ve 

ruhuyla el koyma istekleridir (Godenzi, 1989). 

 

Türk Medeni Kanunu’nda, evlilik içi tecavüz diye bir olguya yer vermez. Kanunun 

mantığına göre, karı-koca arasında evlilik ilişkisi bulunduğu için, koca karısının 

isteğine aykırı olarak ve zorla cinsel ilişkide bulunmuş olsa bile, fiil suç oluşturmaz 

(Özdamar, 2002). 

 

Geleneksel düşünce ve yasalarda dahi suç olarak görülmeyen, evinde eşi  tarafından 

tecavüze uğrayan kadında depresyon ve psikoseksüel sorunların görülmesi şaşırtıcı 

olmayacaktır.  
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1.6.1.4 Aile İçi Şiddetin Çocuklara Etkileri 

 

Çalışmalar, kadınlara yönelik şiddet ile çocuklara yönelik şiddetin önemli ölçüde üst 

üste bindiğini göstermiştir. Kadın sığınma evlerine şiddet nedeniyle başvuran 

kadınların %40-70’inin çocukları da şiddete maruz kalmışlardır (Campbell ve 

Lewandowski 1997). Anneye şiddet uygulayan kişi ve/veya bazen anne de, çocuğa 

da şiddet uygulamaktadır. Bu çifte travma, anne ve çocuk için artan zararlara yol 

açmaktadır. Çocuklar, aile içi şiddetin “masum” kurbanları olarak kasıtsız ve bazen 

ciddi yaralanmalara maruz kalmaktadırlar. ABD’de her yıl 3-17 yaşları arasında en 

az 3,3 milyon çocuk anne-babaları arasındaki şiddete tanık olmaktadır (Jaffe ve ark., 

1986). Gerçek rakamlar muhtemelen bunun üstündedir zira aile içi şiddetin bir kısmı 

raporlanmamaktadır (Attala ve ark., 1995). Çocuklarla yapılan görüşmelerde, 

çocukların ebeveynlerin tahmininden çok daha fazla şiddetin farkında oldukları 

ortaya çıkmıştır (Humphreys, 1991). Ülkemizde bir sığınakta yapılan bir çalışmada 

görüşülen kadınların %60’ı eşlerinin çocuklarına da şiddet uyguladığını 

belirtmişlerdir (Mor Çatı Kollektifi, 1998). 

 

İlk yapılan kontrolsüz çalışmalarda şiddete uğrayan kadınların çocuklarında 

kavramada zayıflık, gelişimde gecikmeler, düşük empati bulunmuştur. Daha sonra 

yapılan kontrollü çalışmalarda kavrama ve duygusal tepkilerde gecikme, anksiyete, 

sosyal çekilme, depresyon, sosyal ilgi alanlarında azalma, davranışsal sorunlar, 

saldırgan davranışlar, hiperaktivite, sosyal beceride azalma, okul problemleri, 

kabadayılık, aşırı bağırma, yapışma davranışları, konuşma bozuklukları, fiziksel 

belirtiler, baş ağrıları, yatak ıslatma, kesintili uyku, büyümenin durması, kusma, 

diyare bulunmuştur (Attala ve ark., 1995; Humphreys, 1991; Jaffe ve ark., 1986). 

 

1.6.2 Aile İçi Şiddetin Sağlık Üzerinde Etkileri 

 

Aile içi şiddet, kurbanları üzerine ciddi fiziksel ve akıl sağlığı etkileri bırakmaktadır. 

Yaralanmaların yanı sıra fizik sağlık ve akıl sağlığı problemlerine ilişkin riski 
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artırmakta olup, yaralanmalar ve intihar ölümlerin önemli bir nedenidir (Richardson 

ve ark., 2002; Campbell, 2002; Jewkes, 2002). Kadınlara yönelik saldırganlığın tıbbi 

ve psikolojik etkileri büyük olmaktadır. Gerçekten de aile içi şiddet nedeniyle tıbbi 

yardıma başvuran kişilerin %95’i kadındır. Acil servise başvuran kadınların %30-

40’ının başvuru nedeni partner şiddetidir. Kadınların partnerlerinin ciddi bir 

saldırısına uğrama olasılığı, başka saldırılara maruz bırakılma olasılığından kat kat 

daha fazladır (Foa ve ark., 2000). 

 

Ağır ve sık olarak şiddete maruz kalan kadınlarda işten ayrılmasına yol açacak 

şekilde beden ruh ve sağlığı problemleri görülebilmektedir. Fiziksel veya cinsel 

şiddete maruz kalan kadınların %34’ü sağlık problemleri nedeniyle çalışamayacak 

durumda kalırken, şiddet yaşamayan kadınlarda bu oran %16’dır. Sadece fiziksel 

veya cinsel şiddet yaşayan kadınlar değil psikolojik şiddete maruz kalan kadınlar da 

benzer sağlık sorunları yaşamaktadır. Dolayısıyla sadece psikolojik şiddete maruz 

kalan kadınlar için de, fiziksel ve mental sağlık problemlerinin engellenebilmesi için 

müdahale gerekmektedir (Coker ve ark., 2000). 

 

1.6.2.1 Aile İçi Şiddeti Beden Sağlığına Etkileri 

 

Aile içi şiddet, birçok fiziksel sağlık sorunu için önde gelen bir dolaylı ve dolaysız 

risk faktörüdür ve kadınların yaralanmasında en sık görülen nedenlerden biridir. 

Örselenen kadınlarda diğer nedenlerle yaralanmış kadınlara göre daha yüksek 

oranlarla kafa, yüz, boyun, göğüs, meme ve karın yaralanması görülmektedir. 

ABD’de şiddete uğramış ve yaralanmış kadınların ancak yarısı özellikle bu yaralar 

nedeniyle sağlık kurumlarına başvurmaktadır. Şiddet sona erdikten sonra dahi 

sağlığa uzun vadeli olumsuz etkileri bulunmaktadır. Genel sağlık durumu 

kötüleşmekte, yaşam kalitesi düşmekte ve sağlık hizmetleri kullanımı artmaktadır 

(Campbell, 2002). 

 

Kuzey Amerika’da kadın cinayetlerinin %40-60’ı kadınların partnerleri tarafından 

gerçekleştirilmektedir. (Campbell, 2002). Sanayileşmekte olan ülkelerde oran 
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muhtemelen daha yüksektir; ancak bu ülkelerdeki veriler yetersizdir (Heise ve ark., 

1999). Aile içi şiddetin yol açtığı ölümler, cinayetin yanı sıra intihar sonucu da 

olabilmektedir (Bergman ve Brismar, 1991; Golding, 1999). Aile içi şiddetin yol 

açtığı yaralanmalar, korku ve stres; vücudun çeşitli bölgelerinde kronik ağrılar ve 

tekrarlayan bayılma, nöbet gibi kronik sağlık sonuçlarına da yol açmaktadır (Ratner, 

1993; Coker ve ark., 2000). Ayrıca, saldırganın boğmaya çalışması veya kafasına 

vurması nedeniyle bilinç kaybı yaşadıklarını örselenen kadınların %10-44’ü 

belirtmişlerdir (Campbell, 2002). 

 

Örselenmiş kadınlarda strese bağlı olarak ortalamanın üstünde bir oranda iştah kaybı, 

yeme bozuklukları gibi gastrointestinal belirtiler ve kronik irritabl bowel sendromu 

gibi fonksiyonel gastrointestinal bozukluklar görülmektedir (Coker ve ark., 2000). 

Hipertansiyon ve göğüs ağrısı gibi kardiyak rahatsızlıklar da aile içi şiddet ile ilgili 

olarak dile getirilmektedir. Artan oranda grip de bildirilmektedir. Ancak bu gibi 

rahatsızlıklarda başka risk faktörleri de etkili olabileceği için, aile içi şiddetin etkisi 

tam olarak belirlenememektedir. Aile içi şiddetin yol açtığı stres veya depresyon gibi 

mental rahatsızlıkların bağışıklık sistemini zayıflatması, nedenlerden biri olabilir. 

Örselenen kadınlar ile örselenmeyen kadınların fiziksel sağlıkları arasındaki en 

belirgin, uzun süreli ve büyük fark, jinekolojik problemlerdir. Cinsel yolla bulaşan 

hastalıklar, vajinal kanama veya enfeksiyon, fibroidler, cimsel istekte azalma, genital 

iritasyon, ilişki sırasında ağrı, kronik pelvik ağrı ve üriner sistemde enfeksiyon, 

cinsel şiddete maruz kalan kadınlarda görülen belirtiler ve bozukluklar arasındadır 

(Campbell ve Soeken, 1999). ABD’de yapılan bir araştırmada, eş şiddetine maruz 

kalan kadınlarda jinekolojik rahatsızlık oranının olmayan diğer kadınların üç katı 

olduğu ortaya çıkmıştır (Campbell, 2002). 

 

Örselenen kadınların %40-45’i cinsel şiddete de maruz kalmaktadır. Bu tür sorunlar 

yaşayan kadınlar, yalnız fiziksel şiddete maruz kalan kadınlardan çok daha yüksek 

oranda sağlık problemi yaşamaktadır. Zorla cinsel ilişkinin sağlık sorunlarına neden 

olmasının sebepleri arasında; artan stres ve utanç duygusunun bağışıklık sistemini 

baskılaması; vajinal, anal ve üretral travmalarla mikroorganizmaların dolaşım 

sistemine ve üretraya yüksek oranda geçişi; zorla cinsel ilişkiye giren erkeklerin 
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başka kadınlarla da korunmasız ilişkiye girmeleri sayılabilir. Bu etkenlerden 

hangilerinin daha etken olduğuna yönelik kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. 

Bunların yanı sıra, kapsamlı ve uzun erimli araştırmalarda kadınlar ayrıca cinsel 

açıdan aşağılama, prezervatif veya doğum kontrolü kullanımını reddetme gibi cinsel 

olarak taciz edici ve kontrol edici davranışlarla da karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Bu 

hususlar da aile içi şiddetin cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV ve istenmeyen 

gebelikteki etkisini açıklamaktadır Campbell ve Soeken, 1999). Kadınlarla yapılan 

derinlemesine görüşmelerin sağladığı kalitalif veriler göstermiştir ki özellikle 

kadınların doğum kontrolü ve prezervatif kullanımı gibi konularda eşit söz hakkının 

olmadığı toplumlarda şiddet ile konuyla ilgili sosyal, psikolojik ve kültürel faktörler 

arasında yakın ilişki vardır (Heise ve ark., 1999). Öte yandan ABD, Hindistan ve 

Güney Afrika’da yapılan araştırmalarda kadınlar arasında gizli doğum kontrolünün 

yaygın olduğu tespit edilmiştir. Bu durum da ek sağlık ve şiddet riski doğurmaktadır 

(Campbell, 2002). 

 

Gebelik döneminde de aile içi şiddetin olumsuz etkileri kadınlar üzerinde 

gözlenmektedir. Sıklık değerleri araştırmanın kimin tarafından yapıldığına, sorulan 

sorunun şekline ve örneklemin demografik özelliklerine göre değişmektedir. Farklı 

ülkelerde ve farklı ortamlarda yapılan çeşitli çalışmalar, gebelik döneminin aile içi 

şiddet açısından, %1-20 arasında değişen, riskli bir dönem olduğuna işaret 

etmektedir (Richardson, 2002).  

 

Türkiye’de gebelik döneminde eşlerinden şiddet görme oranlarına ilişkin olarak 

Eskişehir’de birinci basamak sağlık kurumuna başvuran, en az bir kez hamilelik 

öyküsü olan 154 kadınla yapılan bir çalışmada elde edilen sonuçları dikkate 

alabiliriz. Bu araştırmada, kadınların %71’i, hamilelik sırasında eşi tarafından 

fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet türlerinden birine ya da daha fazlasına maruz 

kaldığını belirtmiş olup sırasıyla psikolojik şiddet oranı %71, fiziksel şiddet oranı 

%36, cinsel şiddet oranı ise %5’tir (Ayrancı ve ark., 2002). 
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Elde edilen sonuçlar farklılık göstermekle birlikte, hamilelik sırasındaki aile içi 

şiddetin erken doğum, fetal sıkıntı, antepartum hemorraji, pre-eklampsi, düşük 

doğum ağırlığı gibi komplikasyonlarla ilintili olduğu görülmektedir (Gazmararian ve 

ark., 2000). 

 

Doğrudan şiddet ile doğum sonrası depresyonu arasındaki ilişkiyi konu alan bir 

araştırma olmamakla birlikte bazı araştırmalarda doğum sonrası depresyonu için risk 

faktörleri arasında partner desteğinin eksikliği de sayılmıştır. Örselenme ile 

depresyon arasındaki ilişki göz önünde bulundurulduğunda, doğum sonrası 

depresyonu teşhisi konan kadınların bazılarının aslında aile içi şiddete maruz kaldığı 

düşünülebilir. Doğum sonrası dönemde şiddet sıklığının %19’a karşı %10 arttığı 

tespit edilmiştir (Gielen ve ark., 1994). 

 

Zorla cinsel ilişki sonucunda ortaya çıkan hamileliğin kasıtlı olarak sona erdirilmesi 

nedeniyle de fetal ölüm oranı artmaktadır (Glander ve ark., 1998). Mantık gereği, 

hamilelikte şiddetin arttığı ve doğmamış çocuğa karşı öfke ifade edilen durumlarda 

çocukların daha büyük risk altında olduğu düşünülebilir. Bir başka araştırmada, 

hamilelikte şiddete maruz kalmış kadınların %5’i özellikle en fazla şiddet görmüş 

olanlar, partnerlerinin çocuğun kendilerinden olmadığını düşündüklerini ve bu 

nedenle de fetüsü öldürmeye çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Bir çalışmada üvey 

babanın, biyolojik babaya nazaran çocuklara yönelik şiddete daha yüksek oranda 

başvurduğunu bildirmiştir (Campbell, 2002). 

 

1.6.2.2 Aile İçi Şiddetin Ruh Sağlığına Etkileri 

 

Ruh sağlığı hastaları arasında, aile içi şiddetin ruh sağlığına etkileriyle ilgili 

çalışmalar, kadınlara yönelik tacizin kültürel olarak kabul ediliyor olması, kadınların 

partnerlerinin şiddeti nedeniyle suçlu veya sorumu olduğunun düşünülmesi, partner 

şiddetine ilişkin psikolojik sorunlara odaklanılması gibi nedenlerle göz önüne 

alınmamıştır (Testa ve Leonard, 2001). Son 10 yılda yapılan disiplinler arası 

çalışmalar, eş şiddetine ilişkin çeşitli psikolojik zorlukları ortaya çıkarmıştır. Sıklıkla 
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bildirilen hastalıklar olarak; TSSB, madde kullanımı, anksiyete ve depresyon 

sayılmaktadır (Astin ve ark., 1995; Follingstad ve ark., 1991). Sığınma evleri ve acil 

servisler aracılığıyla değerlendirilen örselenmiş kadınlarda depresyon, TSSB ve 

intihar girişimi oranının yüksek olduğuna dikkat çekilmektedir. 

 

Sürekli olarak şiddet içeren saldırılara maruz kalarak yaşamak ve fiziksel saldırıya 

maruz kalmak kadınların tepkilerini çok yönlü olarak etkileyecek ölçüde stres yaratır. 

Şiddete ilişkin korku ve şiddeti doğrudan bizzat yaşamak, stres kaynağıdır ve ruh 

sağlığını etkileyebilir. Yüksek stres deneyimi TSSB’nin önde gelen nedenidir. Diğer 

travmatik veya stres kaynağı olayların ruhsal bozukluklara yol açıyor olması, aile içi 

şiddetin de yol açmasını olası kılmaktadır. Geçmişte yapılan çalışmalarda aile içi 

şiddetin akıl sağlığı sorunlarıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, ruh sağlığı 

sorunlarının örselenmiş kadınlardaki ve genel nüfustaki sıklıkları karşılaştırıldığında 

ruh sağlığı sorunları ile aile içi şiddet arasındaki ilişkinin çok yüksek olduğu 

görülmektedir. Şiddetin derecesi ve süresi ile depresyon ve TSSB sıklığı ve 

derecesinin ilişkili olduğu bildirilmektedir (Golding, 1999).  

 

Ağır fiziksel şiddet, TSSB ve depresyon gibi psikolojik zorluklara yol açabilmektedir 

(Astin ve ark., 1993; Cascardi ve O’Leary, 1992; Hausekamp ve Foy, 1991). 

Follingstad ve arkadaşlarının (1991) şiddetin ruh sağlığına etkisini araştıran, 234 

örselenmiş kadınla yaptığı, retrospektif bir çalışmada şiddet sona erdikten sonra 

kadınların ilişki öncesindeki duygusal istikrara yeniden kavuştuğu saptanmıştır 

(Follingstad ve ark., 1991). 

 

Ağır ve sık fiziksel şiddet eşin denetleyici ve yalıtan davranışları olan şiddet içeren 

bir ilişki, kadındaki korkuyu muhtemelen artıracak ve onun güvenlik duygusunu alt 

üst edecektir. Bu durum, TSSB’nin ortaya çıkma olasılığını artırabilir. Şiddetle en 

ilişkili olan bozukluk, TSSB’dir (Cascardi ve ark., 1999). Travmatik olayların 

özelliklerinden biri, ani olmasıdır. Eğer bu travmatik olay sıklıkla yaşanıyorsa bu 

tehlikeli uyarıcılara alışırız ve ona verdiğimiz tepkilerde bir hiyerarşi oluştururuz. 

Uzun süreli örselenme ilişkisi içinde bulunan kadınlar muhtemelen kaçınma ve 
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yadsıma gibi psikolojik tepkileri geliştirerek daha ağır belirtilerin ortaya çıkması 

önlenmiş olur. Bu savunular yardımıyla kadınlar, anksiyete ve depresyonla başa 

çıkabilirler (Kemp ve ark., 1991). 

 

Eş şiddeti nedeniyle kadın sığınma evlerine gelenlerde başvurdukları ilk hafta içinde 

yapılan bir çalışmada %84 oranında TSSB bulunmuştur. Çalışmada şiddetin derecesi, 

şiddetin sıklığı ve şiddetin peşi sıra yaşadıkları sıkıntının, TSSB, anksiyete ve 

depresyon riskini artırdığı bildirilmiştir; ama şiddet içeren ilişkinin süresi yalnızca 

TSSB ile ilişkili bulunmuştur (Kemp ve ark., 1991). Kemp ve ark. tarafından 1995’te 

179 fizik, 48 sözel şiddete maruz kalmış kadınla yapılan bir çalışmada, fiziksel 

şiddete maruz kalan kadınların %81’inde TSSB bulunurken, sözel şiddete maruz 

kalan kadınlar arasında TSSB oranı biraz daha düşüktü (%63). Bu çalışmada TSSB’li 

kadınların TSSB’si olmayan kadınlara göre daha fazla fiziksel şiddete, daha fazla 

sözel şiddete, daha fazla yaralanmaya, daha fazla tehdide ve daha fazla zorla sekse 

maruz kaldıkları bildirilmiştir. Yapılan çoklu regresyon analizine göre, TSSB’nin 

şiddetini en fazla artıran etkenlerin dayak, olumsuz deneyimler, dayak ve olumsuz 

deneyimlerle başa çıkmak için yadsıma stratejileri, saldırıya maruz kalma ve sosyal 

destek algısının yokluğu bulunmuştur (Kemp ve ark., 1995). 

 

Kadınlarda depresyon sıklığı, erkeklerin üç katıdır. Dünya Bankası verilerine göre 

kadınlarla erkeklerin depresyonda geçirdikleri ortalama süreler arasındaki farklılığın 

%50’si aile içi şiddet ve tecavüzden kaynaklanmaktadır (Campbell ve ark., 1997). 

Devam eden bir ilişkide şiddete maruz kalan kadındaki birincil ruh sağlığı 

probleminin depresif bozukluk olduğu düşünülmektedir (Gleason, 1993; Campbell, 

2002). Şiddete maruz kalan kadınlarla yapılan tüm çalışmalarda depresyon 

bulunmuştur (Golding, 1999). Çeşitli çalışmalara göre aile içi şiddet yaşayan 

kadınlarda depresyon, örselenmemiş kadınlara göre 4-5 kat daha fazla olduğu 

bildirilmektedir (Campbell ve ark., 1997). 

 

Yaşanılan şiddetin derecesi ve süresinin de depresyon varlığı ve derecesiyle ilişkili 

olduğunu çok sayıda çalışmada tutarlı olarak bulunmuştur (Golding, 1999). 
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Depresyon genellikle şiddete bir reaksiyon olarak değerlendirilmektedir (Cascardi ve 

O’Leary, 1992). 

 

Örselenmiş kadınlardan bazılarında görülen depresyon, aile içi şiddet nedeniyle 

mevcut kronik depresyonun alevlenmesinden kaynaklanabilse de birçok vakada ilk 

depresyon belirtilerinin aile içi şiddet ile birlikte ortaya çıktığı, aile içi şiddetin 

derecesi yükseldikçe, kadınlardaki depresyon ile stres düzeylerinin arttığı ve aile içi 

şiddetin şiddeti azaldıkça depresyonun şiddetinin de azaldığı belirtilmektedir 

(Campbell ve Soeken, 1999; Testa ve Leonard, 2001). Şiddet içeren bir ilişkinin tipik 

özellikleri olarak, korku yaratma ve gelecekte de şiddetin yaşanacağı tehdidinin yanı 

sıra, tekrarlayan fiziksel ve duyusal saldırıların varlığı, örselenen kadının özgüvenini 

azaltır ve onun kendisini değersiz, yetersiz, sevilemez, eksik hissetmesine yol açarak 

depresyona neden olur. Gerçekten de çeşitli örselenmiş kadın örneklemlerinde 

fiziksel ve psikolojik şiddet ile depresif belirtiler arasında kuvvetli ilişki bulunmuştur 

(Cascardi ve ark., 1999). 

 

Aile içi şiddet ile anksiyete bozuklukları arasındaki ilişkiyi inceleyen Kanada’da 

yapılan bir araştırmada, aile içi şiddete maruz kalan kadınlarda depresyonun yanı sıra 

diğer kadınlara göre daha yüksek oranda anksiyete, uykusuzluk ve sosyal fonksiyon 

bozukluğu bildirilmiştir (Ratner, 1993). Bu araştırmaya göre fiziksel şiddetin etkisi, 

psikolojik şiddetten fazladır. Birçok çalışmada dayak yiyen kadınlarda anksiyetenin 

ortaya çıktığı bildirilmiştir (Follingstad ve ark., 1991; Kemp ve ark., 1995; Gleason, 

1993). Anksiyete bozuklukları üzerine yapılan araştırmalarda örselenmiş kadınlarda 

nüfus genelinden daha fazla oranda anksiyete bozukluğu görülmüştür (Gleason, 

1993). 

 

Sanayileşmiş ülkelerde alkol ve uyuşturucu kötüye kullanımı, aile içi şiddet 

kurbanlarında sık görülen diğer bir durumdur (Ratner, 1993; Golding, 1999).  

 

Evlilik içinde şiddet gören kadınlarda, alkol kullanımına başlanması ve aşırı alkol 

kullanımı vakaları artmaktadır. Bu da kadınların şiddetle başa çıkma veya kaçınmak 
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için alkol kullandıkları fikrini perçinlemektedir. Önerilen bu ilişki, fiziksel şiddete 

maruz kalanlarda bulunmakla birlikte sadece sözel şiddet gören kadınlarda 

saptanmamıştır. Bu veri, fiziksel şiddetin alkol kullanımı açısından sözel şiddetten 

farkını ortaya koymaktadır (Testa ve Leonard, 2001). 

 

Örselenmiş Kadın Sendromu 

 

Örseleme fiziksel saldırıdan kronik ve süreklilik arz eden yapısıyla ayrılır. Coker ve 

ark. (2000) örselenmeyi, eşlerden birinin sistemli olarak fiziksel-cinsel-psikolojik 

ve/veya moral kuvvet kullanması ile diğer eşin psikolojik savunmasız kaldığı veya 

çaresizlikle sindirildiği, güç ve kontrol kaybı ve kıstırılmışlık yaşadığı süreç olarak 

tanımlar. 

 

Stark ve Flitcraft’a göre (1996, s:168) Walker, 1979’da, yaşanan her şiddet olayında 

tekrarlanmasa da örselenme döngüsünün, gerilimin artması, örseleme ve pişmanlık 

olarak üç aşamadan oluştuğunu ileri sürmüştür. Şiddetin tekrarlanması ve şiddetin 

tekrar beklenmesi, psikolojik ve fizyolojik stres, özgüvende azalma ve öğrenilmiş 

çaresizlik doğurmaktadır. Bu ise, bu şiddet içeren ilişkiye son verilmesine yönelik 

motivasyonu azaltıcı nitelikte etki yaratmaktadır. 

 

Fiziksel ve duygusal şiddetten farklı olarak bir başka faktör kadının korkutulmuş ve 

baskı altında olduğuna yönelik algılamasıdır. Şiddetin doğasını daha iyi 

anlayabilmek için kadınların bu şiddeti nasıl algıladıkları şiddetin kendi yapısından 

farklı olarak ayrıca ölçülmelidir. Şiddet uygulayan bir eşle yaşanan ilişkide 

kadınların fiziksel ve psikolojik tehlikeye karşı hassasiyetleri, güç ve kontrol kaybına 

ilişkin sürekli algıları onların bu şiddete karşı psikolojik tepkilerini belirler. Bu 

psikolojik reaksiyonlar, fiziksel şiddete uğramış kadınlarla, uğramamış kadınlar 

arasında farklılık göstermektedir (Foa ve ark., 2000). 

 

Stark ve Flitcraft’a göre (1996, s:101) Walker, 1979-1984’te aile içi şiddete maruz 

kalan kadınlarda görülen belirtileri, örselenmiş kadın sendromu olarak tanımlamıştır. 
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Walker 1991 yılında örselenmiş kadın sendromunun TSSB’nin bir alt sınıfı olarak 

tanımlamıştır.  

 

Dutton ve Painter’a göre (1993) Douglas, 1987’de örselenmiş kadın sendromu, 

örselenen kadınlarda şiddete özgü özelliklerin ve etkilerin bir bileşimi olarka 

tanımlamıştır. Sendrom, şiddetin yol açtığı kurbanlık halinin travmatik etkileri, 

şiddet ve başkalarının şiddete tepkileri nedeniyle ortaya çıkan öğrenilmiş çaresizlik, 

şiddetin yol açtığı öz yıkımsal başa çıkma tepkileri olarak üç ana kategoriye 

ayrılmaktadır. Bu kurbanlık halinin sonuçları TSSB ile benzerlik göstermektedir, 

hatta özdeştir. Bu sonuçlar, öğrenilmiş çaresizlik, travmanın yeniden yaşanması, 

travmaya ilişkin istemeden akla gelen düşünceler, yaygın anksiyete, düşük özgüven, 

sosyal içe çekilme olarak sıralanmaktadır. Şiddete maruz kalmanın etkilerinin 

birikimi sonucu olan duygusal tepkiler, genellikle iki uçta olabilir; psişik kısıtlılık ve 

duygusuzluk (dünyaya karşı azalmış tepkisellik), genel aşırı uyarılmışlık (abartılı 

irkilme tepkileri gibi). Şiddete maruz kalan kadınlarda karşılaşılan bir başka durum, 

şiddet uygulayan kişinin idealize edilmesi, tehlikenin yadsınması ve öfkenin 

bastırılmasıdır. Travma yazınında bu tepkiler, aşırı baskı ile başa çıkma tepkileri 

olarak değerlendirilmektedir. Dutton ve Painter’a göre (1981) Anna Freud’un (1942) 

tanımladığı “şiddet uygulayan ile özdeşleşme”, örselenen kadının öldürme 

potansiyeline sahip bir kişi ile uzun süreli bir ilişki içinde bulunmasına karşı 

geliştirdiği bir başa çıkma tepkisidir. Şiddet uygulayan kişinin idealize edilmesi, 

ilişkinin sona ermesinden sonra da şiddet uygulayan kişiye devam eden bağlılığın bir 

açıklama olarak gösterilmesidir (Dutton ve Painter, 1981). 

 

Kişiler arasındaki kuvvet farkı ve şiddetin aralıklarla yaşanması, şiddet uygulayanın 

idealize edilmesi ve kendi değersizleştirme davranışı için bir ortam oluşturabileceği 

öne sürülmüştür (Dutton ve Painter, 1981). Bu öğelerin, şiddet uygulayan kişiye 

bağlılığı artırdığı görüşü, insan ve hayvan araştırmalarından kaynaklanmaktadır. 

Şiddetin aralıklı yaşandığı ilişkilerde, kadına yönelik iyi ve kötü davranışların 

varlığından söz edilebilir. İyi ve kötü davranışlar, ardışık olup, kötü davranış, iyi 

davranışın bitişi ile başlamaktadır. Bu durumun bağımlılığı artırıcı nitelikte olması 

için, her iki davranışın da aşırı uçlarda yaşanması ve iyi davranış ile kötü davranışın 
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yan yana olması gerekmektedir. Dutton ve Painter’a göre, bu kesiklilik veya 

dönemsellik, örselenmiş kadın sendromuna ve travmatik bağlılığa yol açan başlıca 

etkendir.  

 

Özetle, örselenmiş kadın sendromunun üç ana sonucu bulunmaktadır; travma 

belirtileri, özgüvende azalma, travmatik bağlılık veya paradoksal bağlılık. 75 

örselenmiş kadınla yapılan bir çalışmada kadınların, örselenmiş kadın sendromunun 

bu üç yönünü de yüksek oranda yaşadığı saptanmıştır. Bu üç unsur, birbiriyle yüksek 

oranda ilişkili olup, en az 6 ay süren bir sendromu tanımlar niteliktedirler. 

Örselenmiş kadın sendromunun derecesini, fiziksel şiddetin derecesi, şiddetin 

aralıklarla yaşanması, kadının ilişkideki güç kaybı ve duygusal şiddet etkilemektedir. 

Şiddet döngüsünün var olması, diğer bir deyişle, şiddetin kadın tarafından 

öngörülebilmesi ise ilişkiden kaynaklanan stresin artmasını anlamlı düzeyde 

etkilememektedir. Söz konusu stresi etkileyen, bu döngüden ziyade, iyi davranış ve 

kötü davranışın ardışık olarak yaşanmasıdır. Örselenen kadınlarda sıklıkla rastlanan 

öğrenilmiş çaresizlik ise, kadınların o ilişkiden ayrılmamalarının ana nedenlerinden 

biridir (Dutton ve Painter, 1993). 

 

Dutton ve Painter göre (1993) Rajecki ve arkadaşlarının (1978) çeşitli hayvanlarda 

yaptıkları araştırmada, hayvanlara yönelik ardışık iyi ve kötü davranışın, sürekli iyi 

davranışa göre, %230 daha fazla bağlılık yarattığı bulunmuştur. Böylesi bir bağlılık-

bağımlılık, örselenmiş kadın sendromunun ana unsurudur ve örselenen kadınların 

ayrıldıktan sonra tekrar partnerlerine dönmelerine yol açmaktadır. 

 

1.7 Dünyada ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetle İlgili  Araştırmalar 

 

Kadına karşı aile içi şiddet konusunda dünya çapında yürütülen araştırmalar, kadın 

gruplarının ve diğer sivil toplum örgütlerinin bu şiddeti engellemeye ve yok etmeye 

yönelik eylemlerde kullandıkları önemli bir silah durumundadır. Örneğin, araştırma 

sonuçları, toplum bilincini artırmaya yönelik bilgi-dağıtım projelerinde, şiddet 
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görmüş kadınların nasıl tedavi görmesi gerektiği konusunda profesyonellerin 

eğitiminde, kadın evleri ve sığınakları gibi uygun sosyal hizmet yerlerini açıp 

yürütmede ve yasalarda yeni reformlar yapma girişimlerinde kullanılmaktadır 

(İlkkaracan ve Gülçür, 1996). 

 

1.7.1 Dünyada Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet 

 

Aile içi şiddetin sıklığına ilişkin en doğru veriler, farklı toplumsal gruplar arasındaki 

çalışmalarla elde edilmiştir. aile içi şiddet hakkında dünyanın çeşitli yerlerinde 

yapılan genel nüfus tabanlı araştırmalarda kadınlara doğrudan çeşitli şiddet 

davranışlarına ilişkin deneyimleri sorulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2002 

raporuna göre, bu çalışmalarda kadınların %10-69’sinin hayatlarında en az bir kez 

eşleri tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı saptanmıştır (Mayor, 2002). 

 

Konunun hassaslığı nedeniyle kadına yönelik şiddetin evrensel olarak düşük oranda 

bildirildiği düşünülmektedir (Ellsberg ve ark., 2001). Daha düşük bildirime rağmen 

dünya genelinde yapılan araştırmalarda kadınların %20-50’sinin hayatlarının 

herhangi bir döneminde partnerleri tarafından fiziksel ve cinsel şiddete maruz 

kaldıkları görülmektedir. Kadınların %3 ila %50’sinin bu şiddeti son bir yıl içinde 

yaşadığı saptanmıştır (Jewkes, 2002).  

 

Aile içi şiddetin dünyadaki yaygınlığıyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, 

ABD’de yılda 3-4 milyon kadının eşlerinden dayak yedikleri ve kadınların 

hastanelerin acil servisine başvurmalarının önde giden nedenin, aile içindeki şiddet 

sırasında aldıkları yaralar olduğu görülmektedir. Ayrıca bu şekilde aile içi şiddet 

nedeniyle yaralanan kadınların sayısı, trafik kazaları, sokak saldırıları ve tecavüzler 

sırasında yaralanan kadınların toplam sayısından fazladır (Heise ve ark., 1999). 

Kuzey ABD’deki diğer araştırmalarda yılda 1 milyon kadının Aile içi şiddet 

nedeniyle sağlık kurumlarına başvurduğu ve acil servislere başvuran kadınların %22-

35’inin eşleri tarafından şiddete maruz kaldıkları görülmüştür (Mertin ve Mohr, 

2000). 
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ABD ve Kanada’da 1985-89 yılları arasında yapılan araştırmalarda kadınların %8-

14’ünün son bir yıl içinde kocaları, erkek arkadaşları veya eski partnerleri tarafından 

fiziksel saldırıya uğradıkları ortaya çıkmıştır. Hayat boyu sıklık ise %25-30’dur. 

Cinsel ilişkiye zorlama da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Fiziksel saldırıyla 

birlikte, psikolojik baskı ve aşağılama da genellikle görülmektedir (Campbell, 2002). 

İlkkaracan ve Gülçür (1996) göre Levinson’un (1990) dünya çapında doksan değişik 

toplumda yürüttüğü bir çalışmanın sonuçları, bu toplumların %85’inde kadınların 

aile içi şiddete maruz kaldıklarını göstermektedir. Heise ve ark. tarafından, John 

Hopkins Üniversitesi Nüfus Bilgi Programı çerçevesinde, 50 nüfus tabanlı 

araştırmaya dayanılarak hazırlanan bir raporda, aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir 

(Heise ve ark., 1999). 

 

Fransa’da şiddet kurbanlarının %95’inin kadın olduğu, bunların %55’inin aile içi 

şiddet kurbanı kadınlar olduğu saptanmıştır. Evliliklerin %30’u fiziksel agresiflik 

içermektedir. Kanada’da yapılan bir araştırmada, yedi büyük şehirde şiddetin başlıca 

kurbanlarının kadınlar olduğu; İngiltere’de her yedi kadından birinin kocası 

tarafından tecavüze uğradığı saptanmıştır. Kenya’da yapılan bir araştırma kapsamına 

alınan 733 kadının %42’si, kocalarından sürekli olarak dayak yediklerini 

belirtmişlerdir. Papua Yeni Gine’de, hukuk reform komisyonu tarafından yaptırılan 

ulusal bir araştırmaya göre, kırsal alanda yaşayan kadınların %67’sinin ve şehirde 

yaşayan kadınların %56’sının, aile içi şiddetin kurbanı olduğu bulunmuştur. 

Bangladeş’te kocaları tarafından öldürülen kadınların sayısı, ülkedeki tüm cinayet 

kurbanlarının %50’sini oluşturmaktadır. Rusya’da hükümetin açıkladığı resmi 

rakamlara göre 1994 yılında eşlerinin şiddeti sonucu ölen kadınların sayısı 

15.000’dir. Kolombiya’da ülke çapında yapılan bir anketin sonuçları, her beş 

Kolombiyalı kadından eşi tarafından fiziksel şiddete, her üç kadından birinin ise 

psikolojik şiddete maruz kaldığını göstermektedir. Romanya’da, Bükreş Adli Tıp 

Hastanesi’nde Mart 1993 – Mart 1994 arasında tutulan istatistiklere göre, bu 

hastanede tedavi gören kadınların %28.55’inin eşleri ya da sevgilileri tarafından 

yedikleri dayak sonucu aldıkları yaralar nedeniyle hastanede tedavi gördükleri 

saptanmıştır (The Domestic Violence in Eastern Europe Project, 1995). 
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İngiltere’de birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuran 15 yaşından büyük 1207 

kadın arasında aile içi şiddet taramasında kadınların %41’inin hayatları boyunca en 

az bir kez mevcut veya önceki partnerinden şiddete maruz kaldığı saptanmıştır. 949 

hastanın 160’ının (%17) şiddete son 1 yıl içinde maruz kaldığı bulunmuştur. Bu 

çalışmada polikliniğe başvuran kadınların üçte birden fazlasının üçte birden 

fazlasının mevcut veya önceki partnerinden şiddet gördüğü belirlenmiştir. 

İngiltere’de yapılan iki çalışmada kadınlara karşı aile içi şiddet yaşam boyu sıklığının 

%39 ve %60 olduğu bulunurken, küçük bir kesime yönelik yapılan bir başka 

çalışmada kadınların %23’ünün en az bir kez partneri tarafından fiziksel saldırıya 

maruz kaldığı bulunmuştur. Kadınların %4’ünün son bir yıl içinde, %23’ünün ise 

hayat boyu en az bir kez şiddete maruz kaldıkları saptanmıştır (Richardson ve ark., 

2002). 

 

Tayland’da kadınların %50’si kocaları tarafından sürekli olarak dövülmekte, 

Ekvator’da kadınların %80’i fiziksel şiddete maruz kalmakta, Nikaragua’da, 

erkeklerin %44’ü eşlerini ya da kız arkadaşlarını dövmektedir (Efendioğlu, 1994). 

Pakistan’da ev kadınlarının %99’u, çalışan kadınların %77’si kocaları tarafından 

dövülmektedir (Efendioğlu, 1994). 

 

Kuzey Amerika’da yapılan araştırmalarda kadınların %21-34’ünün hayatları boyunca 

en az bir kez eşleri tarafından şiddete maruz kaldıkları ve bu kadınların %10’unun 

maruz kaldıkları şiddet kişisel güvenliklerine dair yoğun kaygı duyacak kadar ciddi 

olduğu bulunmuştur (Browne ve Williams, 1993).   

 

Kadın sığınma evlerindeki 100 kadınla yapılan bir çalışmada, kadınların yarısının 

çocukluklarında anne-baba arasında veya ebeveynden çocuğa karşı şiddet olduğu 

bulunmuştur. Bu kadınların %71’inin yüksek sıklıkta sözel şiddete maruz kaldığı, 

%67’sinin eşinin problemlerinden sorumlu tutulduğu, %54’ünün eşinin tüm parayı 

kontrol ettiği ve kadınların %14’ünün zorla cinsel ilişki yaşadıkları belirlenmiştir. 

Kadınların %42’si, itme, sarsma, tokat atma gibi fiziksel saldırılara maruz 

kaldıklarını; daha düşük bir oranı ise yılda yirmiden fazla kez ağır fiziksel şiddete 
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(yumruklanma, ölümle tehdit edilme gibi) maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. 

Kadınların küçük bir grubu sıklıkla, %67’si ise şiddet eylemlerinden en az birinde 

eşleri tarafından öldürülme endişesi yaşadıklarını belirtmişlerdir (Mertin ve Mohr, 

2000). 

 

Genç ve yeni evli çiftler arasında yapılan bir araştırmada 18-29 yaşlarındaki 

kocaların %27’si 40 yaş üstündekilerin %8’i fiziksel şiddet bildirmiştir. 543 kadının 

evlilik öncesi değerlendirmelerinde %35’i nişanlılarından en az bir kez fiziksel şiddet 

gördüklerini belirtirken, kadınların %20’si birden fazla fiziksel şiddet gördüklerini 

belirtmiştir. Birinci yıl sonunda kadınların %37’si en az bir kez fiziksel şiddet 

gördüklerini belirtmiştir (Testa ve Leonard, 2001). 

 

Araştırmalar fiziksel şiddet uygulayan partnerlerin aynı zamanda cinsel saldırıda da 

bulunduğunu bildirmektedir. Örneğin Zimbabwe’de yapılan bir araştırmada 

hayatlarında en az bir dönem evli olan kadınların %26’sının hayatlarında en az bir 

kez kendi isteklerine karşı olarak cinsel ilişkiye zorlandığı, %20’sinin ise bu 

zorlamaya son bir yıl içinde uğradığı ortaya çıkmıştır. Ne tür bir zorlama olduğu 

sorulduğunda %23 fiziksel zorlama, %20 partnerin bağırması, %12 uykudayken 

zorlama, %6 tehdit kullanımı ifade edilmiştir (Watts ve Zimmerman, 2000). 

 

Farklı araştırmalarda fiziksel ve cinsel şiddetin sıklıklarında önemli farklar 

bulunmaktadır. Bunun nedenleri arasında farklı toplumlar, farklı araştırma 

yöntemleri, şiddetin farklı tanımları, farklı örneklem teknikleri, anketörün eğitimi ve 

yeteneklerindeki farklılıklar (Ellsberg ve ark., 2001) ve deneklerin özel 

deneyimlerini ifade etme isteklerini etkileyen kültürel farklılıklar olabilir. Bu nedenle 

ülkeler ve kültürler arasında doğrudan karşılaştırma yapmak ve hangi toplumda aile 

içi şiddetin en ağır durumda olduğu sonucuna ulaşmak imkansızdır. Yabancılar 

tarafından işlenen tecavüz ve cinsel zorlama benzeri saldırılar genel olarak bir suç 

olarak tanımlanmasına karşın evlilik içi tecavüz birçok ülkede yok sayılmakta ve 

sosyal olarak göz yumulmaktadır (Watts ve Zimmerman, 2000). Bununla birlikte 

yerel topluluklar arasındaki sıklıklar incelenebilir. Örneğin Utar Pradeş’teki dört 
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bölgede erkeklerle yapılan bir çalışmada, birbirlerine komşu bölgelerde kadınları 

cinsel ilişkiye zorlama oranları (%14-36) ve son bir yıl içinde karılarını dövme 

oranları arasında (%10-33) önemli farklar bulunmuştur (Martin ve ark., 1999). 

 

18-65 yaşlarında en az üç aydır evli olan 1.401 kadınla yapılan bir çalışmada 

kadınların %20’sinin mevcut ya da son ilişkilerinde aile içi şiddete maruz kaldığı 

saptanmıştır. %10’u fiziksel şiddete maruz kalmıştır. %55’i hayatları boyunca en az 

bir kez aile içi şiddete maruz kaldığı saptanmıştır. Aile içi şiddete maruz kalan 

kadınların %77’si fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmış, %23’ü psikolojik olarak 

örselenmiş veya duygusal şiddete maruz kalmıştır. Ayrıca, aynı anda hem fiziksel 

hem cinsel şiddete maruz kalanlar sadece fiziksel şiddete maruz kalanlara nazaran 

daha fazla örselenmiş olduğu bulunmuştur (Coker ve ark., 2000). 

 

Yale hastanesinin acil servisinde rastlantısal olarak seçilmiş 2.676 kadının katıldığı 

bir çalışmada psikiyatrik acil servise başvuran kadınlar arasında tacize maruz 

kalanların sayısının maruz kalmayanların sayısının beş katı olduğu saptanmıştır 

(Sorenson ve ark., 1996). Burada belirtilen sayılar en düşük tahminlerdir ve buna 

rağmen dünya genelinde milyonlarca kadının şiddete maruz kaldığını göstermektedir. 

 

Aile içi şiddetle bağıntılı başka bir bulgu da, hamilelik süresince şiddet 

uygulamasının sık sık karşımıza çıkmasıdır. Kaynaklara göre, tüm dövülen kadınlar 

arasında yaklaşık %50’lik bir kesim içinde hamilelik sırasında şiddet olayına 

rastlanmaktadır. Yapılan bir başka araştırmaya göre ise kadınların %89’unun 

psikolojik şiddete, %39’unun fiziksel şiddete, %15’nin cinsel şiddete, %2’sinin ise 

cana yönelik şiddete maruz kaldıkları saptanmıştır (İlkkaracan, 2001). 

 

1.7.2 Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet 

 

1988’de PİAR tarafından yapılan, Türkiye’de kadınlara yönelik şiddet araştırması 

kadınların %75’nin eşlerinden dayak yediğini göstermektedir. Şiddetin ortaya 
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çıkması açısından en yoğun olarak maddi güçlük, kocanın aşırı sinirli olması ve 

kocanın akrabaları tarafından kışkırtılması olarak gösterilmektedir. Şiddet uygulayan 

ise bu davranışına gerekçe olarak kadının itaat etmemesini göstermektedir. 

Türkiye’de şiddetin bir “terbiye” biçimi olarak algılanması, aile içinde ve kamusal 

yasamda meşru olarak görülmesi, şiddetin hem yeniden üretilmesine, hem de 

gizlenmesine yol açmaktadır. 

 

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma (1995) 

sonuçlarına göre de, şiddet toplumumuzda önemli ölçüde onaylanan veya sert tepki 

ile karşılanmayan bir olgudur. Şiddet gören kadınların genelde ev kadını statüsünde 

oluşları ve boşanmayı düşünseler bile bunu uygulamaya koyacak durumda 

olmamaları da araştırmanın bir başka sonucudur. Diğer yandan gerek toplumsal 

gelişmişlik statüsünün gerekse tarafların ekonomik ve sosyal gelişmişlikleri şiddetin 

ortaya çıkmasına başlı başına bir engel oluşturmamaktadır. Her toplumsal gelişmişlik 

düzeyinde şiddete rastlanmaktadır. Eğitim düzeyi açısından en fazla şiddetin ilk okul 

ve lise eğitim düzeyindeki kadınlara uygulanmakta olduğu saptanmıştır. 

 

Bursa il merkezinde kadınlara yönelik şiddetle ilgili durum saptaması araştırmasında 

kadınların %58,7’i kendilerine şiddet uygulandığını belirtmişlerdir (Bilgel ve ark., 

2002). 

 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalına çeşitli ruhsal 

sorunlar nedeniyle başvuran 140 kadın üzerinde yapılan bir araştırmada (2003), 80 

kadının (%57,2) en az bir yıldır eşinden dayak yediği, 30 kadının (%21,4) dayak 

olmaksızın duygusal şiddet ile karşılaştığı, 30 kadının (%21,4) ise aile içi şiddet ile 

ilgili olarak bir sorununun bulunmadığı saptanmıştır. Aynı araştırmada, kadınların 

fiziksel şiddete maruz kaldıklarını açıklayabilmek için geçen sürenin  2-7 yıl arasında 

değiştiği  ve şiddetin yer aldığı ailelerde, erkeklerin eğitim düzeyinin düşük olduğu 

belirlenmiştir.                         
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T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, aile içinde ve toplumsal alanda 

şiddetin sebep ve sonuçlarının belirlenmesi amacıyla Türkiye genelini kapsayan iki 

ayrı sosyal araştırma yaptırmıştır. 

 

Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından yaptırılan Aile İçi Şiddetin Sebep ve 

Sonuçları  araştırmasıyla (1994), Türkiye'de kent ve kır ayrımında aile içi şiddetin 

sebep ve sonuçlarının yaygınlığının, düzeyinin, görülme biçim ve sıklığının, şiddete 

uğrayanlarla şiddet uygulayanların şiddet kavramından ne anladıklarının ortaya 

konulması amaçlanmıştır. Araştırmada eşe karşı fiziksel şiddet, sözlü ve davranışsal 

şiddet ve çocuklara yönelik fiziksel şiddet olmak üzere üç konudaki şiddet yaygınlığı 

ölçülmeye çalışılmıştır. 

 

Araştırma sonuçlarına göre, fiziksel şiddete ailelerin yüzde 34'ünde, sözlü şiddete ise 

yüzde 53'ünde rastlanmaktadır. Çocuklara yönelik fiziksel şiddete rastlanma oranı da 

yüzde 46'dır. Anne babaların geçmişteki dayak deneyimi (%70) şiddeti bugüne 

taşımaktadır. Dayağın şiddetinden ve sıklığından çok varlığının önem taşıdığı 

görülmektedir. Aile büyüdükçe şiddet artmaktadır. Özellikle kayınvalide ile 

anlaşmazlıklardan doğan sorunlar eşler arasında da çatışmaya yol açmaktadır. 

Hamilelik döneminde de fiziksel ve sözlü şiddetin sürdüğü, sıklığının da azalmadığı 

anlaşılmaktadır. Ailelerde cinsel şiddet ve tacize rastlanma oranı yüzde 9'dur. Şiddete 

maruz kalanların yüzde 80'i yapacak fazla bir şey olmadığına inanmaktadırlar. 

Eşlerden birinin alkol kullanıyor olması aile içi şiddeti artırmaktadır. Eşlerin daha iyi 

eğitim görmüş olması ise aile içindeki şiddeti azaltmaktadır. 

 

Araştırmanın genel bulgularından biri de şiddetin kuşaktan kuşağa sorun çözme 

biçimi olarak aktarılması ve yaşam pratikleri içerisinde bunun pekiştirilmesi ile 

şiddet davranışının hem devamının hem de alanının genişlemesinin sağlandığıdır. 

 

Yine Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından yaptırılan Aile İçinde ve 

Toplumsal Alanda Şiddet konulu araştırma (1997) ile aile içindeki ve toplumsal 

yaşam alanındaki bazı değişkenlerle bireylerin şiddet içeren davranışları ve şiddet 
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eğilimleri arasında bir ilişkinin olup olmadığının, eğer varsa ilişkilerin nicelik ve 

niteliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

 

Araştırmanın bulgularına bakıldığında şiddet ölçeğinden alınan puanlara göre 

katılanların yüzde 35’inde şiddet eğilimi 40 puanın, yüzde 2’sinde 60 puanın 

üzerinde bulunmuştur. Kadınların aldığı puanlar erkeklere göre belirgin biçimde 

daha düşüktür. 15-22 yaş grubunda belirgin biçimde yükselen şiddet ölçeği puanları, 

şiddet gösterme eğilimleri açısından gençlerin en önemli risk grubunu 

oluşturduklarını göstermektedir. 

 

Kadınların yüzde 10'u eşlerinden sık sık (%3.6) ve ara sıra (%6.5) dayak yediklerini 

bildirirlerken yüzde 12’si eşleri tarafından sık sık ve ara sıra hakarete uğradıklarını, 

erkeklerin ise yüzde 2'si sık sık, yüzde 1.2'si ara sıra eşleri tarafından dövüldüklerini 

söylemişlerdir. Eşin hakaretine uğrama oranının kadınlarda iki misli fazla olduğu 

ama yaşla birlikte değişmediği saptanmıştır. 14 yaşından büyük kişilerin karı-koca 

ilişkilerindeki gerginleşme nedenleri arasında en çok yer verdikleri durumlar, "eşin 

evle ilgilenmemesi" (%66.2), "eşin saygısız tavır ve davranışları" (%56.6), "eşin kötü 

alışkanlıkları" (%56.5) olarak sıralanmaktadır. Bu değerlendirmeler, bir bakıma 

gerçek hayatın yansımaları olduklarından aile içi gerilimlerin nedenlerini araştırmaya 

ve bu gerilimleri azaltmaya yönelik girişimlerin hangi konular üzerinde 

yoğunlaşması gerektiği konusunda bir fikir vermektedir. 

 

Çocuklu ailelerin çocuklarının yaramazlıkları için uyguladıkları yöntemler arasında 

"açıklama ve ikna etme" çok yüksek oranlarla ilk sırada yer almakta, onu "azarlama, 

utandırma", "cezalandırma ve yoksun bırakma" ve "korkutma" izlemektedir. Evde 

çocukların hiç dövülmediğini söyleyen aileler yüzde 55 oranındadır; çocuklarını ayda 

birden fazla ve çok şiddetli dövdüklerini söyleyenler yüzde 3, yılda 1-10 arası çok 

şiddetli dövdüklerini söyleyenler yüzde 1.5 oranındadır. Ailelerin yüzde 40'ı ise 

çocuklarını hafif şiddette dövdüklerini belirtmektedirler. Evde çocukları dövmeyi 

daha çok annelerin üstlendiği görülmektedir. 
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Araştırmanın sonuçlarından biri de; şiddete maruz kalınan bir çocukluk yaşamanın, 

sonraki yaşamda ailede ve toplumsal alanda bir şiddet uygulayıcısı olma ihtimalini 

artırdığıdır ve büyük olasılıkla tüm bu alanlardaki şiddet zincirinin temel ve başlatıcı 

halkasını oluşturmakta olduğudur. Bu açıdan Türkiye'deki şiddet eğilimlerini 

düşürmenin yolu, çocuk eğitiminde şiddeti bir yöntem olarak kullanmaktan 

kaçınmaktır sonucunu ortaya konmuştur. 

 

Ailenin yapısal özelliklerinden olan birey sayısının 7'ye kadar artması şiddet 

ölçeğinden alınan puanları da artırmaktadır. Birey sayısı 7'yi aştığında şiddet ölçeği 

puanları gerilemektedir. Aile içi dayanışma ile akrabalarla görüşme ve yardımlaşma 

oranları azaldıkça, şiddet ölçeği puanları yükselmektedir. Alkol kullanımı ile şiddet 

arasında da açık bir ilişki görülmektedir. Bireylerin eğitim düzeylerindeki artışa bağlı 

olarak, şiddet eğilimleri azalmaktadır. Aynı şekilde gelecekle ilgili beklentilerdeki 

olumluluk düzeyine bağlı olarak da şiddet eğilimleri azalmaktadır. Siyasal sistemle 

ilişkileri kötü olan bireylerin şiddet eğilimleri ile siyasal sistemle ilişkileri iyi olan 

bireylerin şiddet eğilimleri arasındaki farklılaşmalar anlamlı bulunmuştur. 

 

Araştırmalardan elde edilen bulgular ve değişen toplum şartlarının etkileri dikkate 

alınarak ailenin bütünlüğü ve devamı için tehdit unsuru olan, aile içindeki şiddeti 

önlemek amacıyla 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un hazırlanarak 

çıkarılması sağlanmıştır. 

 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Dayanışma Merkezine 1992-1995 yılları arasında 

başvuran 550 kadının % 84’ünün aile içi şiddete maruz kaldığı bildirilmiştir. Bursa il 

merkezinde, 2001 yılında, 506 kadını kapsayan bir araştırmada kadınların % 59’unun 

aile içi şiddete maruz kaldığı, şiddeti uygulayanların  başında eşin geldiği ve bunu 

anne ve babanın izlediği, şiddete maruz kalanların % 14,5’ine fiziksel, % 33,6’sına 

duygusal, %45,5’ine de hem fiziksel hem de duygusal şiddetin birlikte uygulandığı 

saptanmıştır. Aynı araştırmada, eşlerin eğitim düzeylerinin yükselmesiyle birlikte 

şiddet uygulanmasının azaldığı ve erkeğin eğitim düzeyinin daha belirleyici olduğu, 

yani eğitim düzeyi yüksek olan erkeklerin daha az  aile içi şiddet uyguladıkları, 

şiddet uygulanan kadınların % 44’ünün bu uygulamayı kabullendikleri ve şiddet 
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uygulanan kadınların , şiddetin  gerekçesi olarak en çok işaret ettikleri nedenin maddi 

sıkıntı olduğu belirlenmiştir (Mor Çatı Yayınları, 1996). 

 

1.8 İntihar ve İntihar Olasılığı 

 

İntihar “bireyin duygusal, ruhsal ya da sosyal sebeplerin etkisiyle kendi hayatına son 

vermesi olarak tanımlanmaktadır (National Center for Health Statistics, 1968-1991). 

 

Ulusal halk sağlığı enstitüsü intiharı 3 ana başlıkla sınıflandırmaktadır: 

Tamamlanmış intihar: Bilerek, kendine yönelik yapılan ve ölümle sonuçlanan 

intiharlar için kullanılır. 

İntihar girişimi: Ölümle sonuçlanmayan, ancak kendi yaşamına son vermeye 

yönelik davranışları kapsar. 

İntihar düşüncesi: İntihar etmeye yönelik planlar yapma, bu konuyu işleme, ancak 

eyleme geçmeme olarak tanımlanır. 

 

1.8.1 İntiharda Sosyo Demografik Özelliklerin Rolüne İlişkin Araştırmalar 

 

Cinsiyet ile ilgili çalışmalar gözden geçirildiğinde; birçok çalışmada cinsiyet 

farklılıklarının bulunduğu görülmektedir. Sonuçlar tamamlanmış intiharlarda 

erkeklerin, intihar girişimlerinde ise kadınların oranının daha fazla olduğunu 

belirtmektedir (Kaplan ve ark., 1994).  

 

Sayıl ve ark. (1993)’nın, Ankara’daki tüm acil servislere 1990 yılı içinde intihar 

girişimi ile yapılan başvurularını kayıtlardan tarayarak yaptıkları bir çalışmada, 

olgular yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim, meslek, yaşanılan semt, intihar yöntemi, 

hastanenin uygulandığı terapötik yaklaşım intihar zamanı değişkenleri açısından 

incelenmiştir. Bulgular intihar girişimlerinin daha çok genç grupta ve erkeklere 

nazaran kadınlarda daha fazla olduğunu göstermiştir. Yaş faktörü açısından, 15-24 ve 
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25-34 olmak üzere iki farklı yaş grubunda yükselme görülmüştür. İntihar yöntemi 

açısından; kadın ve erkek için ilaç alma ve kendini zehirleme yöntemi ilk sırayı 

alırken, ikinci sırayı kesi yöntemi oluşturmuştur. Meslek açısından ilk sırayı 

öğrenciler, ikinci sırayı ev hanımları almıştır. Medeni duruma bakıldığında vakaların 

%58.44’ü bekar, %39-61’i evli ve %1.95’i dul olarak saptanmıştır. Zaman açısından 

haziran ve ağustos ayları, intihar girişimlerinin en çok gözlendiği aylar olmuştur. 

Müdahale açısından vakaların çoğuna mayi takıldığı, lavaj ve kusturma uygulandığı 

saptanmıştır. Yaşanılan şehir açısından ilk bölge Ankara, ikinci sırada Yozgat yer 

almıştır.  

 

Medeni durum ile ilgili araştırmalar ise; dullar, boşanmışlar ve evlenmemişlerde 

intihar oranının diğer gruplara göre daha yüksek olduğunu rapor etmektedir (Kaplan, 

1994). Buna karşın Pommereau (1987), intihar girişiminde bulunan kadınlarla yaptığı 

bir çalışmada, araştırma grubu içinde evli kadınların oranının yüksek olduğunu 

bulmuştur. Araştırıcı, evli kadınların davranışının evlilik çatışmasına ve eşleri ile 

yakın ilişkide çıkan sorunlara bir tepki olduğu görüşündedir (Akt. Palabıyıkoğlu, 

1993). 

 

İçli’nin (1985) medeni duruma göre intihar oranlarını 1970-83 yılları arasında 

incelediği bir çalışmada; boşanmış ya da eşi ölmüş erkek ve kadınlar arasında intihar 

davranışına evli olanlardan daha sık rastlandığı bulunmuştur. Buna karşın intiharların 

gerek evli, gerekse bekar olan erkeklerde kadınlara göre daha fazla görüldüğü 

belirtilmiştir.  

 

Türkiye’deki intihar girişimlerinin nedenlerini araştıran çalışmalar gözden 

geçirildiğinde ise, Dilsiz ve Dilsiz (1993)’in intihar girişimi sonrası 

değerlendirdikleri 209 olgunun belirtti nedenler incelendiğinde; elde edilen sonuçlara 

göre girişime en sık yol açan nedenlerin ilk sırada ana-baba ile hemen sonra da eş ile 

sorunlar olduğu ortaya çıkmıştır. İntihar girişimlerine neden olarak doğrudan ruhsal 

sorunlarını belirtenlerin oranı %19.1 ile anlamlı düzeyde bulunmuştur. Ancak intihar 
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girişimine öncül olduğu belirtilen diğer kişilerle sorunlar, para-iş-okul sorunları ve 

fiziksel hastalık anlamlı dağılım göstermemiştir. 

 

1.8.2 İntiharda Ailesel, Sosyal Özelliklerin ve Yaşam Olaylarının Rolüne   

         İlişkin Araştırmalar 

 

Apter (1993)’in yapmış olduğu bir çalışmada intihar davranışına ve şiddete eğilimli 

hastalar anksiyete, tepkisellik (impulsivite), öfke ve depresif duygu durumu 

açısından kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır. Sonuçta intihar ve şiddete eğilimli 

gruplarda anksiyete, dürtüsellik, öfke ve depresif duygu durumu, kontrol grubundan 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Birçok çalışma saldırganlık ve öfke 

duygularının içe dönmesi durumunda intihar; dışa yönelmesi durumunda ise şiddet 

davranışlarının görüldüğünü vurgulamaktadır. Ayrıca özellikle erken çocukluk 

döneminde anne-babasından birini veya her ikisini de kaybeden kişilerin daha fazla 

intihara eğilimli olduğu bildirilmektedir. Bu bulgulardan hareketle yapılan bir 

araştırmada intihar ve şiddet davranışlarına eğilimli hastaların öykülerinde, kontrol 

grubuna göre anlamlı derecede daha fazla aile içinde şiddet davranışına maruz kalma 

ve anne-baba kaybı bulunmuştur (Botsis ve ark., 1995). 

 

Palabıyıkoğlu (1993), intihar davranışında ailenin rolüne ilişkin inceleme yazısında 

aile üyelerinin ilişkilerinde uzaklaşma, bağlarda gevşemenin yarattığı depresif 

duyguların intihar olasılığını artırdığını ayrıca aile bütünlüğüne yönelik tehditlerin ve 

kadının toplumdaki konumunun intihar girişiminde önemli olduğunu saptamıştır. 

 

Sonuvar ve Yörükoğlu (1971) intihar girişiminde aile uyumsuzluğu ve tetiği çeken 

olaylar olarak azar ve dövmeyi belirtmişlerdir. Aysev (1992) araştırmasında intihar 

girişiminde aile içi sorun, kız-erkek arkadaş ile sorunları başlıca nedenler olarak 

bulmuştur. Ceyhun (1992), intihar girişimlerinin nedenlerini incelediği çalışmasında; 

arkadaş, aile içi ve eşle olan sorunları ve cezalandırılmayı anlamlı düzeyde yüksek 
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bulmuştur. Araştırma gruplarına kadınların çoğunlukta olduğunu, öncül olan bu tür 

sorunların kadınlar için daha zedeleyici olduğunu vurgulamıştır.  

 

İntihar girişiminde bulunmuş yetişkin kadınlarla (n:50) geriye dönük tarzda 

(retrospective) yapılan bir çalışmada ise, intihar girişiminde bulunan kadınların 

ergenlik dönemlerindeki yaşam öyküleri incelenmiş; hepsinin ciddi aile sorunları 

olan bir ev ortamında yetişmiş oldukları, %32’sinin ebeveynlerinden birini 

kaybetmiş olduğu, %26’sının aile üyelerinden birinde ciddi bir ruhsal rahatsızlık 

olduğu, %22’sinde alkol bağımlısı bir ebeveyn olduğu, %30’unun bir aile üyesi 

tarafından cinsel veya fiziksel saldırı veya tacize maruz kaldığı yönünde bulgular 

saptanmıştır (Stephens, 1987).  

 

1.8.3 Aile İçi Şiddet ve İntihar Olasılığı 

 

Aile içi şiddet, ayrılık ve kayıp intihar riskini artıran ögeler arasındadır. Ülkemizde 

yapılan çalışmalarda, çocuk ve ergen intihar girişimlerinde sıklıkla aile içi sorunlar 

ve geçimsizliğin gözlendiği bildirilmiştir (Dilsiz ve Dilsiz, 1993) 

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yaptığı bir araştırma, dünya genelinde her 6 

kadından birinin aile içi şiddete maruz kaldığını ortaya koymuştur. Araştırma 

bulgularına (1993)  göre; şiddet gören kadınların intihara eğilimleri arttığı 

gözlenmiştir. Aile içi şiddete maruz kalan her 11 kadından birinin intihara teşebbüs 

ettiği ve kadınların yaşadıkları psikolojik  sorunların genelde kalıcı olup, şiddet sona 

erdikten sonra bu sorunları yaşamaya devam ettikleri bulunmuştur. 

 

1.9 Kadınlarda Cinsellik ve Cinsel Sorunlar 
 

Cinsellik bireyin, bedensel ve ruhsal katılımıyla gerçekleştirdiği doyuma ve üremeye 

yönelik yaşantılarını içerir. Cinsellik biyo-psiko-sosyal çerçeve içinde değerlendirir, 

biyolojik boyutuyla fiziksel rahatlamayı, psikolojik boyutuyla yakınlaşma, 
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bütünleşme, doyum ve bir olma gereksinimini, sosyal boyutuyla da iki insanın 

birlikte yaşamasını veya toplumsal değer yargılarının kabulünü sağlar. Sağlıklı bir 

cinsel yaşam anksiyete ve suçluluk duygusunun olmadığı bir yaşantı olarak 

tanımlanabilir (Güvel, 2004). 

 

Kadınlarda cinsel yanıt döngüsü, fizyolojik, psikolojik ve çevresel etkenlerin birlikte 

etkilediği deneyimler olarak gösterilmektedir. Cinsel yanıt döngüsü beş evreden 

oluşur. Bunlar; cinsel istek, cinsel uyarılma, plato, orgazm, resolüsyon evreleridir 

(çev. Vural, 1998). 

 

1.9.1 Cinsel İşlev Bozukluklarının DSM IV’e Göre Sınıflandırılması  

 

Cinsel işlev bozuklukları DSM IV’e (1994) göre aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılmaktadır:  

A. Azalmış Cinsel İstek Bozukluğu: Sürekli olarak ya da yineleyici biçimde, cinsel 

fantezilerin ve cinsel etkinlikte bulunma isteğinin az olması veya hiç olmaması. 

B. Cinsel Tiksinti Bozukluğu: Sürekli olarak ya da yineleyici biçimde, bir cinsel eş 

ile genital cinsel ilişki kurmaktan aşırı tiksinti duyma veya bundan kaçınma. 

C. Cinsel Uyarılma Bozukluğu: (sadece kadınlar için olan bölümü) Sürekli olarak 

ya da yineleyici biçimde, cinsel heyecanlanmada yeterli bir ıslanma-dolgunlaşma 

yanıtını sağlayamama ya da cinsel aktivite bitinceye kadar bunu sürdürememe. 

D. Orgazmla İlgili Bozukluklar: (sadece kadınlar için olan bölümü) Olağan bir 

cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli olarak ya da yineleyici bir 

biçimde gecikmesi veya hiç olmaması.  

E. Cinsel Ağrı Bozuklukları:  

- Disparoni: Sürekli olarak ya da yineleyici biçimde, cinsel birleşmeye eşlik eden  

genital ağrının olması. 

- Vaginismus: Vajinanın dıştaki üçte birlik kısmında bulunan kaslarda koitusu  

engelleyecek nitelikte sürekli  ya da yineleyici biçimde istem dışı spazmın olması. 
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1.9.2 Cinsel İşlev Bozukluklarının Etiyolojisinde Psikososyal  Nedenler 

 

Philips (2000) tarafından, kadınlarda cinsel işlev bozukluğunun psikososyal 

nedenleri dört grupta toplamıştır. Bunlar; 

1 . sosyo-kültürel ve dinsel yapının etkilediği kişiler arası çatışmalar 

2. iletişim problemlerinin ve ilişki çatışmalarından kaynaklanan kişiler arası 

çatışmalar 

3. cinsel deneyimsizlik, fiziksel ve cinsel taciz gibi olumsuz cinsel özgeçmiş 

4. ekonomik veya işle ilgili sorunlar, aile içinde depresyon veya fiziksel hastalığa 

sahip birinin bulunmasıdır (Braverman, 2004). 

 

1.9.3 Cinsel Şiddetin Kadınların Cinsel Yaşamına Etkisi 

 

Cinsel şiddet dünyada her sene milyonlarca insani etkileyen ciddi bir halk sağlığı 

sorunudur. Bu sorun sosyal, kültürel ve ekonomik içerikli geniş bir yelpaze içinde 

yer alan faktörlerden kaynaklanmaktadır.  

 

Cinsel zorlamanın altında yatan neden genellikle cinsel zorlamaya maruz kalan taraf 

üzerinde üstünlük sağlama ve güç gösterisi yapma olsa da cinsel zorlama failin cinsel 

haz aldığı bir fiil olarak gerçekleşebilir. Cinsel zorlama ayni zamanda toplumsal ve 

ahlak kurallarını çiğneyenleri cezalandırmak amacıyla da kullanılmaktadır (Dünya 

Sağlık Örgütü, 1992). 

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün dünya genelinde yaptığı araştırma sonuçlarına (1992) 

göre, sorunun boyutu şu şekilde ortaya konmuştur. 

-cinsel şiddetin gerçek boyutu bilinmemektedir. Eldeki veriler her dört kadından 

birinin hayatları boyunca esleri tarafından şiddete maruz kaldığını göstermektedir.  

-Genç kadınların büyük bir kısmi cinsel şiddete çocuklukta ya da ergenlik döneminde 

maruz kalmaktadır. Bazı ülkelerde veriler ergenlik dönemindeki kızların üçte birinin 

cinsel tacize maruz kaldığını göstermektedir. 
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-  Her sene binlerce kız ve kadın fahişeliğe zorlanmaktadır. Bir çok kız ve kadın 

evlerde ya da hizmet sektöründe çalıştırılmak vaadiyle kandırılarak genelevlere 

kapatılıp dövülmekte, hüviyetleri ellerinden alınmakta ve bunları fahişelikten 

kazanacakları para ile geri satın almaya zorlanmaktadır. 

-  Her sene on binlerce kadın sağlık merkezlerinde sağlık hizmetlileri tarafından 

cinsel taciz, genital müdahale, zoraki jinekolojik muayene ve mecburi bekaret 

kontrolü gibi  cinsel şiddete maruz kalmaktadır. 

-  Tecavüz etme  savaşlarda bir silah olarak kullanılmış ve Cezayir, Bangladeş, 

Bosna, Endonezya, Liberya, Rubanda ve Uganda’da meydana gelen çatışmalarda 

sıklıkla karşılaşılan bir husus olmuştur. Sadece Bosna’da tecavüz edilen kadın 

sayısının 10 bin - 60 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir.  

 

Araştırmanın bir diğer ortaya koyduğu sonuç ise; cinsel şiddetin kadınlar üzerinde 

yarattığı etkilerle ilgilidir. Cinsel şiddete maruz kalan kurbanlar fiziksel ve duygusal 

olarak zarar görebilirler. Bu kişilerin  ayni zamanda ruh sağlıkları ve sosyal 

durumları da olumsuz olarak etkilenir. Bu tür şiddete maruz kalma neticesinde 

aşağıdaki sağlık durumları da ortaya çıkabilir:  

 

-istenmeyen gebelik  

-jinekolojik komplikasyonlar: vajinal kanama, fibroidler, kronik pelvic agri, idrar 

yolları enfeksiyonu  

-cinsel yolla bulasan hastalıklar, 

-depresyon  

-post travmatik stress bozukluğu  

-intihar düşüncesi ve davranışı içinde bulunma  

 

Cinsel Tıp Derneği tarafından Ankara’da farklı yaş, sosyo-ekonmik ve eğitim 

grubundan bin kadın üzerinde gerçekleştirilen “Cinsel Şiddet” konulu ankette 

kadınların %70’i “Cinsel sorunlarının olup olmadığı” sorusuna “evet” yanıtını 

vermiştir. Ankette kadınlara fiziksel şiddet uygulayanlar sorulduğunda ise yüzde 60’ı 

eşleri olduğunu iletmiştir. Fiziksel şiddet sonrası cinsel şiddete maruz kalma oranı 

yüzde 40 olup bunun yüzde 25’inin tecavüz olduğu ortaya çıkmıştır. Ankete katılan 
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kadınların yüzde 18’i cinsel şiddete maruz kaldıklarını söylerken, diğerleri de cinsel 

ilişkiye zorlanma, aşırı cinsel ilişki kurma baskısı, oral ilişki, ters ilişki, çocukların 

önünde cinsel ilişkiye zorlanma, ensest ilişki, çeşitli aletler kullanarak cinsel ilişkiye 

zorlanmaya maruz kaldıklarını belirtmişlerdir ( Cinsel Tıp Derneği, 2005). 

 

Cinsel şiddetin sonuçlarına ilişkin araştırmalara bakıldığında, kadınlarda cinsel 

isteksizlik oluştuğu ve cinsel isteği artırmak için çareler aradıkları gözlenmiştir. 

Çoğunun, kendisini ilişkiye girmeye zorladığı ve keyifli ve istekli bir cinsel yakınlık 

sırasında veya cinselliği hatırlatan herhangi bir durumda, zorla yaşadıkları cinsel 

ilişkilere ilişkin sahneler tekrar tekrar anımsadığı ortaya konmuştur. Eşinden cinsel 

şiddet gören kadınlar kendini suçlama ve cinsel yönden eksik bir kadın olarak 

tanımlama, istemediği zaman, eşini kırmamak için cinsellik yaşamaya kendini 

mecbur kılma, kendi bedenine yabancılaşma gibi pek çok olumsuz duygu tarif 

etmişlerdir ( Mor Çatı Yayınları, 1996).   

 

1.10 Amaç 

 

Toplumsal yaşam içinde hem düzeni hem de güveni bozucu bir eylem olarak şiddet 

özel olarak üstünde durulması gereken bir kavramdır. Aile toplumun temeli olarak 

alındığında, aile içi şiddetin hem toplum açısından hem de kadına yönelik şiddet 

açısından özel olarak ele alınmalıdır. Kadına yönelik şiddet, duygusal, sözel, 

ekonomik, cinsel ve fiziksel şiddet olarak ayrıştırılabilir. Kısa ve uzun vadeli olmak 

üzere şiddetin kadın üzerinde derin etkileri vardır (İçli, 1995). 

 

Ülkemizde aile içi şiddetin sonuçlarına ve kadınlar üzerindeki etkilerine yönelik pek 

çok araştırma yapılmıştır. Ancak cinsellik ve intihar olasılığı üzerine yapılmış olan 

araştırma sayısı oldukça azdır. Aile içi geçimsizliğin ve boşanmaların nedenleri 

arasında da görülen cinsel sorunların kökeniyle ilgili şiddete dayalı bilgiler eksiktir. 

Aynı şekilde pek çok tamamlanmış intihar ve intihar girişimi vakasında şiddet 
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öyküsü bulunduğu bilinse de; şiddet yaşayan kadınların intihar olasılığı konusu 

araştırmalarda daha az yer almıştır. 

 

Aile içi şiddet; kadınlar üzerinde fiziksel etkiler yarattığı kadar, pek çok psikolojik 

etki de oluşturmaktadır. Farklı araştırmalarda bu psikolojik etkiler; depresyon, 

anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu vb. olarak ortaya konmuştur. 

Bu araştırmanın konusunu ise; şiddet yaşayan kadınlarda cinsel sorunlar ve intihar 

olasılığı oluşturmaktadır ve temel amacı; kadınların şiddet yaşantısından sonra cinsel 

sorun yaşayıp yaşamadıklarını  ve intihar olasılığı taşıyıp taşımadıklarını ortaya 

koymaktır. Bu amaç doğrultusunda aile içi şiddet yaşayan kadınların cinsel 

yaşamlarının nasıl etkilendiğine, ne gibi cinsel sorunlar yaşadıklarına, intihar 

olasılığını ne ölçüde taşıdıklarına ve hangi değişkenlerin bu sorunlara etki ettiğine 

bakılarak, aile içi şiddetin sonuçları hakkında bilgi vermesi hedeflenmiştir. Ayrıca bu 

çalışma ile; aile yaşamı, evlilik sorunları ve koruyucu ruh sağlığı alanlarında 

konunun bu boyutları ile ele alınabilmesi açısından rehber olması amaçlanmaktadır.  

 

Hipotezler 

 

1. Aile içi şiddete maruz kalan kadınlar, kalmayanlara göre daha yüksek oranda 

intihar olasılığı taşımaktadır. 

2. Aile içi şiddete maruz kalan kadınlar, kalmayanlara göre daha fazla cinsel sorun 

yaşamaktadır. 

3. Aile içi şiddet yaşayan kadınlarda, Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği’nin alt 

ölçeklerinden alınan puanlar, aile içi şiddet görmeyenlere göre daha yüksektir. 

4. Aile içi şiddet yaşayan kadınlarda, yaşanan şiddetin boyutu arttıkça İntihar 

Olasılığı Ölçeği’nden alınan puan artacaktır. 

5. Aile içi şiddet yaşayan kadınlarda, yaşanan şiddetin boyutu arttıkça Golombok-

Rust Cinsel Doyum Ölçeği’nden alınan puan artacaktır. 

6. Aile içi şiddet yaşayan kadınlar, eşleri dışında başka kişilerden de şiddet 

görmektedirler. 
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2. GEREÇ ve YÖNTEM 

 

2.1 Araştırmanın Modeli 

 

Araştırma, Ankara’nın Tuzluçayır bölgesinde kadın ve gençlerle ilgili çalışmalar 

yürüten Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı’na çeşitli kurslardan yararlanmak ve 

düzenlenen seminerlere katılmak için başvuran kadınlarla, şiddet yaşayan kadınlara 

hukuki danışmanlık hizmeti veren Ankara Barosu Kadın Danışma Merkezi’ne 

başvuran kadınların intihar olasılığı ve cinsel sorunlar açısından şiddet yaşama ve 

yaşamama durumuna göre nasıl etkilendiklerini belirlemeye yönelik karşılaştırmalı 

bir araştırmadır.  

 

2.2 Evren ve Örneklem 

 

Araştırmanın evreni; Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı’na ve Ankara Barosu Kadın 

Danışma Merkezi’ne 1 Mart – 30 Nisan 2006 tarihleri arasında kurumların hizmet 

verdikleri olanaklardan faydalanmak için başvuran şiddet yaşayan ve yaşamayan tüm 

kadınlardır. Şiddet yaşamayan kadınlar evrenine ayrıca söz konusu vakıfta ve 

merkezde çalışan personel de eklenmiştir. 

 

Araştırmanın örneklemi ise, bu evrenden alınan aile içi şiddet yaşadığını belirten 

daha sonra yapılan ankette yer alan şiddet sorularıyla da şiddet yaşadığı ortaya 

konmuş olan 60 kadın ile şiddet yaşamadığını belirtip anketle de şiddet yaşamadığı 

belirlenen 32 kadın olmak üzere toplam 92 kadından meydana gelmiştir. Örneklem 

grubunu oluşturan iki gruptaki kadınlar yaş, eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik düzey ve 

medeni durum değişkenleri açısından denkleştirilmiştir. 
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2.3 Veri Toplama Araçları 

 

Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için gerekli bilgiler üç bilgi toplama aracıyla 

toplanmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkenlerinden biri olan intihar olasılığı 

düzeylerini ölçmek için “İntihar Olasılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Diğer bağımlı 

değişken olan cinsel doyum ve cinsel sorun düzeylerini ölçmek için ise “Golombok-

Rust Cinsel Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak ele alınan aile 

şiddet yaşama durumuna ve araştırmaya katılan kadınların demografik özelliklerine, 

ev yaşantılarına ve aile içi şiddeti etkileyebilecek değişkenlere ait özellikleri 

kapsayan bilgiler de araştırıcı tarafından geliştirilen bir “Kişisel Bilgi Formu” ile 

toplanmıştır. 

 

2.3.1 Kişisel Bilgi Formu 

 

Bu form ile deneklerin demografik, sosyo-ekonomik özelliklerine ve evlilik 

yaşantılarına ait bilgiler, aile içi şiddete yönelik bilgiler ve eşlerinden kendilerine 

yönelik olarak uygulanan şiddetin boyutlarını ortaya koyan bilgiler toplanmıştır. 

Yaşanılan şiddetin boyutunu belirlemek için 30 maddelik bir derecelendirme tablosu 

kullanılmıştır. 30 maddeye verilen yanıtların puan toplamı alınarak kadınların şiddet 

yaşama puanı belirlenmiştir. Kişisel bilgi formunun bir örneği Ek 1’de sunulmuştur. 

 

2.3.2 Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği 

 

Ölçek,  Golombok ve Rust (1983) tarafından geliştirilen Golombok-Rust Sexual 

Satisfaction Inventory (GRSSI) ölçeğinden uyarlanmıştır.Cinsel ilişkinin niteliğini ve 

cinsel işlev bozukluklarını değerlendirmeye yönelik olan ölçeğin, Türk kültürüne 

uyarlanması Tuğrul ve arkadaşları tarafından 1993 yılında yapılmıştır. Ölçeğin iki 

yarım güvenirlik sayısı 0,87 bulunmuştur. Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği, 

kadın ve erkek formu olmak üzere iki kısımdan oluşan 28 soruluk likert tipi bir 

ölçektir. Kadın ve erkek formunda ortak olarak “kaçınma, doyum, iletişim, dokunma 
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ve ilişki sıklığı” alt skalaları bulunmaktadır.buna ek olarak kadın formunda 

vaginismus ve anorgazmi skalası, erkek formunda ise erken boşalma ve empotans 

skalaları bulunmaktadır. Bu araştırmada ölçeğin kadın formu kullanılmıştır.  

 

Ölçeğin değerlendirilmesinde hem toplam hem de alt boyutlardan elde edilen puanlar 

kullanılabilmektedir. Ölçek puanlarının yükselmesi cinsel doyumun düşmeye 

başlamasına ve cinsel işlevlerdeki ve ilişkinin niteliğindeki bozulmaya işaret 

etmektedir. Elde edilen ham puanlar daha sonra 1 ile 9 arasında değişen standart 

puanlara dönüştürülebilmektedir. Ölçeğin sağlıklı sağlıksız sınırını  belirleyen klinik 

düzey puanı 5 olarak belirlenmiştir. Buna göre gerekli dönüştürmelerden sonra 5 ve 

üzerindeki puanlar sağlıksız olarak yorumlanmakta ve o alt boyutta problem 

olduğuna işaret etmektedir. 5 puanın altındakiler ise sağlıklı sınırında yer almaktadır. 

Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği’nin Türkçe kadın formu Ek 2’de sunulmuştur. 

 

2.3.3 İntihar Olasılığı Ölçeği 

 

İntihar olasılığını ölçmek amacıyla John G. Cull ve Wayne S. Gill (1990) tarafından 

geliştirilen “İntihar Olasılığı Ölçeği” (Suicide Probability Scale-SPS) kendini 

değerlendirme (self-report) türünde 36 maddeden oluşan, likert tipi bir ölçektir. 

Amacı ergenlerde ve yetişkinlerde intihar riskinin değerlendirilmesidir. Ölçeğin Türk 

toplumu için adaptasyon, güvenirlik ve geçerlik çalışması Tuğcu tarafından 1996 

yılında yapılmıştır. Ölçeğin 4 alt boyutu vardır. Bunlar sırasıyla şöyledir; 

“Umutsuzluk” ( Hopelessness-HP) 12 madde; “İntihar Düşüncesi” (Suicide Ideation-

SI) 8 madde; “ Kendini Olumsuz Değerlendirme” (Negative Self-Evaluation-NSE) 9 

madde; “Düşmanlık” (Hostility-HS) 7 madde. Tuğcu (1996) tarafından güvenirlik ve 

geçerlik çalışması yapılan ölçeğin iç tutarlılık katsayısı “toplam puan için” .87, test-

tekrar test güvenirliği .98, benzer ölçekler geçerliği .84 olarak saptanmıştır. Ayrıca 

ölçeğin yapı geçerliği ile ilgili yapılan çalışmada “Normal” ve “Hasta” grupların 

İntihar Olasılığı Ölçeği’nden aldıkları puan ortalamaları “t” testi karşılaştırılmıştır.  

Hasta gruba ilişkin toplam puan ortalamasının normal gruba göre daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. Ölçeğin orijinal formunda değerlendirme için alt kriterler 
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oluşturulmuş olup ölçekten alınan puanlar 4 kategoriye ayrılmıştır: 0-24 arası puanlar 

normal grup, 25-49 arası puanlar hafifi risk, 50-74 arası puanlar orta risk, 75-100 

arası puanlar ise yüksek risk olarak ele alınmıştır. 

 

Bireyin tüm maddelerden aldığı puan toplanarak, her birey için bir “Genel İntihar 

Olasılığı” puanı ve her alt ölçeği oluşturan maddelerden aldığı puanlar toplanarak bu 

alt ölçeğe ait bir puan elde edilmektedir. Her maddenin her bir seçeneği için ağırlığı 

“0” ile “5” arasında değişerek derecelendirilmiş bir puanlama anahtarı 

kullanılmaktadır. Bu bağlamda ölçekten alınabilecek en yüksek puan 147, en düşük 

puan ise 31’dir. Ölçekten alınan puanların yüksek olması intihar olasılığının yüksek 

olduğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir.  

 

2.4 Veri Toplama Aracının Uygulanması 

 

Kadınlara, ölçekler Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı’nın çeşitli etkinlikler için ayrılan 

odalarında ve Ankara Barosu Kadın Danışma Merkezi’nin içinde bireysel olarak 

uygulanmıştır. Tüm deneklere uygulama öncesi araştırma hakkında bilgi verilmiş ve 

onayları alınmıştır. Onayları alınan deneklerden tüm sorulara doğru cevap vermeleri, 

formlara isim yazmamaları istenmiştir. Ölçeklerde anlaşılamayan yerlerde deneklere 

yardımcı olmak amacıyla araştırmacı da ortamda bulunmuş ancak cinsel yaşamla 

ilgili özel soruların yer alması nedeniyle deneklerin rahatsız olmaması açısından 

deneklerin tek başlarına  doldurmalarına  özen gösterilmiştir. 

 

2.5 Verilerin Analizi 

 

Araştırmada elde dilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS for Windows 13.0 

istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, F testi, tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA), ilişki katsayılarının hesaplanmasında Pearson testi  

kullanılmıştır.  
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3. BULGULAR 

 

Bu bölümde aile içi şiddet yaşayan kadınlarla, yaşamayan kadınlara ait sosyo-

ekonomik ve demografik özellikler, intihar olasılığı puanları, cinsel doyum ve cinsel 

sorun alt ölçeklerinin puanlarının karşılaştırılması sonucu elde edilen bulgular 

sunulmuştur. Ayrıca  aile içi şiddetin özelliklerine ait bulgularla, aile içi şiddetin 

intihar olasılığı ile ilişkisine ve cinsel sorunlarla ilişkisine dair bulgulara da yer 

verilmiştir.  

 

3.1 Aile İçi Şiddet Yaşayan ve Yaşamayan Kadınların Karşılaştırılması  

 

3.1.1 Demografik ve Sosyo-Ekonomik Özellikler 

 

Aile içi şiddet yaşayan kadınlarla, yaşamayan kadınlara ait yaş, evlenme yaşı, eğitim 

durumu, medeni durum, çocuk sayısı, çalışma durumu, kazandığı parayı harcama 

şekli, evlenme biçimi, evlilik süresi, evlilik sayısı, eşinin yaşı, eşinin eğitim durumu, 

eşinin işi, eşinin başka karısı olma durumu, evin geliri, sosyo-ekonomik durum ve 

evde başka kişilerle yaşama durumu gibi özellikler karşılaştırılmış ve sonuçlar 

aşağıda verilmiştir. 

 

3.1.1.1 Kadınlara İlişkin Özellikler 

 

Yaş: 

Yaş ile şiddet görme durumu arasındaki ilişkiyi analiz etmek üzere elde edilen 

korelasyon katsayısı Tablo-1’de  verilmiştir. 
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Tablo-1: Yaş ile şiddet yaşama durumu arasıdaki korelasyon katsayısı tablosu 

Model 
İlişki 

katsayısı 
İlişki katsayısını 

karesi 
Ayarlanmış ilişki 
katsayısı karesi 

Tahminin standart 
sapması  

1 
,225(a) ,051 ,040 9,28724 

         

Yaş artışı ile şiddet görme puanı arasında 0,225 (yani %20)’lik zayıf bir ilişki 

görülmektedir. 

 

Aile içi şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınlar arasında yaş değişkenine göre anlamlı 

fark olup olmadığı varyans analizi ile test edilmiş ve sonuçlar Tablo-2‘ de verilmiştir.  

 

          Tablo-2: Yaş ile şiddet yaşama puanı arasındaki varyans analizi tablosu 

  
Karelerin 
toplamı sd 

Kareler 
ortalaması F p 

Regression 413,976 1 413,976 4,800 ,031(a) 
Residual 7762,752 90 86,253     
Toplam 8176,728 91       

          

Yukarıdaki varyans analizi sonuç tablosunda görüldüğü üzere; yaş artışı ile şiddet 

görme puanı arasında önemli bir ilişki yoktur. Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınlar 

arasında yaş açısından fark yoktur. 

 

Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların yaş ortalamaları ve standart sapmaları 

Tablo-3’te verilmiştir. 

 

Tablo-3: Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların yaş ortalaması ve standart sapması tablosu 

  Şiddet yaşama durumu N Ortalama 
Standart 
Sapma 

Std. Hata 
Ortalama 

0 – şiddet yok 32 33,6250 5,35061 ,94586 Yaş 
  1 – şiddet var  60 36,4167 10,99043 1,41886 

 

Şiddet görmeyenlerin yaş ortalaması 33, şiddet görenlerin ise 36’dır. 
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Evlenme Yaşı:  

 

Evlenme yaşı ile şiddet görme durumu arasındaki ilişkiyi analiz etmek üzere elde 

edilen korelasyon katsayısı Tablo-4’de  verilmiştir. 

 

Tablo-4: Evlenme yaşı ile şiddet yaşama durumu arasıdaki korelasyon katsayısı tablosu 

Model 
İlişki 

katsayısı 

İlişki 
katsayısının 

karesi 
Ayarlanmış ilişki 
katsayısı karesi 

Tahminin standart 
sapması  

1 
,135(a) ,018 ,007 3,75769 

 

Evlenme yaşı ile şiddet görme puanı arasındaki korelasyon katsayısı (tabloda 

görüldüğü gibi) % 13.5’dir ve aralarında zayıf bir ilişki vardır. Şiddet yaşayan ve 

yaşamayan kadınlar arasında evlenme yaşı açısından fark yoktur. 

 

Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların evlilik yaşı ortalamaları ve standart 

sapmaları Tablo-5’te verilmiştir. 

 

Tablo-5: Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların evlilik yaşı ortalaması ve standart sapması    
  

          Şiddet görme durumu N Ortalama 
Standart 
Sapma 

Std. Hata 
Ortalama 

0 – şiddet yok 32 21,2500 3,80153 ,67202 Evlenme 
yaşı 
  

1 – şiddet var  
60 20,6167 3,76915 ,48660 

 

 

Şiddet görenlerin ortalama evlilik yaşı; 20, şiddet görmeyenlerin ise ortalama evlilik 

yaşı; 21’dir. 

 

Çocuk Sayısı 

 

Çocuk sayısı ile şiddet görme durumu arasındaki ilişkiyi analiz etmek üzere elde 

edilen korelasyon katsayısı Tablo-6’da  verilmiştir. 
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Tablo-6: Çocuk sayısı ile şiddet yaşama durumu arasıdaki korelasyon katsayısı tablosu 
 
 
 
 

 

Çocuk sayısı ile şiddet puanı arasındaki ilişki katsayısı %25.6 dır ve zayıf bir ilişki 

vardır. Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınlar arasında çocuk sayısı açısından fark 

yoktur. 

 

Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların çocuk sayısı ortalamaları ve standart 

sapmaları Tablo-7’de verilmiştir. 

 

 Tablo-7: Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların çocuk sayısı ortalaması ve standart sapması    

 

 

Şiddet görenlerin ortalama çocuk sayısı 2,15 (yani 2), şiddet görmeyenlerin ise 1.59 

(yaklaşık 2)’dir. 

 

Eğitim Durumu 

 

Eğitim durumu ile şiddet görme durumu arasındaki ilişkiyi analiz etmek üzere elde 

edilen korelasyon katsayısı Tablo-8’de  verilmiştir. 

 

Tablo-8: Eğitim durumu ile şiddet yaşama durumu arasıdaki korelasyon katsayısı tablosu 

Model 
İlişki 

katsayısı 

İlişki 
katsayısını 

karesi 
Ayarlanmış ilişki 
katsayısı karesi 

Tahminin standart 
sapması  

1 
,337(a) ,113 ,103 1,17753 

 

Model 
İlişki 

katsayısı 
İlişki katsayısını 

karesi 
Ayarlanmış ilişki 
katsayısı karesi 

Tahminin standart 
sapması  

1 ,256(a) ,066 ,055 1,36624 

         Şiddet görme durumu N Ortalama Standart Sapma 
Std. Hata 
Ortalama 

0 – şiddet yok 32 1,5938 ,91084 ,16102 Çocuk  
sayısı 
  

1 – şiddet var  60 2,1500 1,58194 ,20423 
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Eğitim durumu ile şiddet puanı arasındaki ilişki katsayısı %33.7’dir ve zayıf bir ilişki 

vardır. Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınlar arasında eğitim durumu açısından fark 

yoktur. 

 

Araştırmaya katılan tüm kadınların eğitim durumlarına göre şiddet puanı ortalamaları 

ve standart sapmaları Tablo-9’da verilmiştir. 

 

Tablo-9: Kadınların eğitim durumlarına göre şiddet puanı ortalamaları ve standart sapmaları    

Eğitim Şiddet Puanı Ortalaması N Standart Sapma 

Okur yazar değil 85,6667 3 18,92969 
Okur yazar 76,8000 5 10,52141 
İlkokul mezunu 53,8000 25 33,64397 
Ortaokul mezunu 45,6000 20 32,38161 
Lise mezunu 45,8276 29 32,86778 
Üniversite mezunu 26,1000 10 32,61714 
Toplam 48,7826 92 33,52999 

 

 
Şiddet yaşayan kadınların eğitim durumu frekansları Tablo-10’da verilmiştir. 
  

Tablo-10: Şiddet yaşayan kadınların eğitim durumu frekans tablosu 

          Eğitim durumu Frekans 
Yüzdelik 

değer 
Düzeltilmiş 

yüzdelik değer 
Birikimli 

yüzdelik değer 
Valid Okur yazar değil 3 2,0 5,0 5,0 
  Okur yazar 5 3,3 8,3 13,3 
  İlkokul mezunu 17 11,2 28,3 41,7 
  Ortaokul mezunu 13 8,6 21,7 63,3 
  Lise mezunu 18 11,8 30,0 93,3 
  Üniversite mezunu 4 2,6 6,7 100,0 
  Okur yazar değil 60 39,5 100,0   
Missing System 92 60,5     
Toplam 152 100,0     

 

Tablo-10’da gösterildiği gibi, şiddet yaşayan kadınların %5’i okur yazar değildir, 

%8’i okur yazardır, % 28’i ilkokul mezunu, %21’i ortaokul mezunu, %30’u lise 

mezunu, %6’sı üniversite mezunudur. 
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Medeni durum 

 

Aile içi şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınlar arasında medeni durum değişkenine 

göre anlamlı fark olup olmadığı varyans analizi ile test edilmiş ve sonuçlar Tablo-

11‘de verilmiştir. 

 

Tablo-11: Medeni durum ile şiddet yaşama puanı arasındaki varyans analizi tablosu 

  Karelerin toplamı sd Kareler ortalaması F P 
Gruplar arası 15918,177 4 3979,544 4,008 ,005 

Grup içi 86389,475 87 992,982     

 

 
Medeni  
durum 

Toplam 102307,652 91       

 

Tablo-11’da görüldüğü gibi 5 tip medeni durum arasında şiddet puanı bakımından 

farklılık F=4.008 ve p<0.05 olmak üzere önemlidir. Şiddet gören ve görmeyen 

kadınlar arasında medeni duruma göre farklılık olduğu yapılan varyans analizi ile 

gözlenmiştir. 

  

Şiddet gören kadınların medeni durumlarına göre frekansları Tablo-12’de verilmiştir. 

 

Tablo-12: Şiddet yaşayan kadınların medeni durum frekans tablosu  

              Medeni Durum Frekans 
Yüzdelik 

değer 
Düzeltilmiş 

yüzdelik değer 
Birikimli 

yüzdelik değer 
Valid Her iki nikah var 44 47,8 73,3 73,3 
  Sadece resmi nikahlı 2 2,2 3,3 76,7 
  Sadece imam nikahlı 5 5,4 8,3 85,0 
  Boşanmış-dul 7 7,6 11,7 96,7 
  Nikahlı ama ayrı 2 2,2 3,3 100,0 
  Total 60 65,2 100,0   
Missing System 32 34,8     
Toplam 92 100,0     

 

Şiddet gören kadınların %73.3’ünün her iki nikahlı, %3.3’ünün sadece resmi nikahlı, 

%8.3’ünün sadece imam nikahlı, %11.7’sinin boşanmış veya dul ve %3.3’ünün de 

nikahlı ama eşinden ayrı olduğu Tablo-12’de verilmiştir.  
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Çalışma Durumu 

 

Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınlar çalışma durumlarına göre kıyaslanmış ve 

yapılan t testi sonucu aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. (Tablo-13) 

  

Tablo-13: Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların çalışma durumlarına göre t testi tablosu 

        Çalışma 
                   durumu N Ortalama Standart Sapma 

Std. Hata 
Ortalama 

Şiddet 
puanı 

Çalışmayan 
kadınlar 

59 50,7288 32,88057 4,28069 

  Çalışan 
kadınlar 

33 45,3030 34,90119 6,07552 

 
 

Tablo-13’e göre çalışan kadınların şiddet testi puan ortalaması: 45,3030, çalışmayan 

kadınların ise şiddet testi puan ortalaması: 50,7288 bulunmuştur. 

 

Şiddet yaşayan kadınlar kendi içinde çalışma durumlarına göre karşılaştırılmış ve 

aşağıdaki frekans tablosu elde edilmiştir (Tablo-14). 

  

Tablo-14: Şiddet yaşayan kadınların çalışma durumları frekans tablosu  

              Çalışma 
                     durumu Frekans 

Yüzdelik 
değer 

Düzeltilmiş 
yüzdelik değer 

Birikimli yüzdelik 
değer 

Valid Çalışmayan 
kadınlar 

39 42,4 65,0 65,0 

  Çalışan 
kadınlar 

21 22,8 35,0 100,0 

  Total 60 65,2 100,0   
Missing System 32 34,8     
Toplam 92 100,0     

 

Tablo-14’den anlaşılacağı gibi şiddet yaşayan kadınların %65’i çalışmayan 

kadınlardan, %35’i ise çalışan kadınlardan oluşuyordu. 

 

Şiddet yaşama durumu ile kadınların kazandıkları para miktarı karşılaştırıldığında 

aradaki ilişkinin (% 21,8) zayıf olduğu bulunmuştur. (Tablo-15) 
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 Tablo-15: Şiddet yaşama durumu ve kazanılan para miktarı arasındaki korelasyon katsayısı tablosu 

Model 
İlişki 

katsayısı 
İlişki katsayısını 

karesi 
Ayarlanmış ilişki 
katsayısı karesi 

Tahminin standart 
sapması  

1 ,218(a) ,048 ,017 269,43222 

 

Kazandığı Parayı Kullanma Şekli 
 

Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların arasından çalışanlar için kazandıkları parayı 

nasıl kullandıklarına bakılmıştır. Paranın hepsini eşine verme, hepsini kendi başına 

harcama ve eşiyle beraber kullanma şeklinde üç seçenekten hangisini tercih 

ettiklerine göre çalışan kadınlar karşılaştırılmış ve şiddet görenlerle görmeyenler 

arasında parayı kullanma çeşidi açısından farklılık olduğu bulunmuştur. 

 

Aşağıda Tablo-16’da şiddet gören kadınlardan çalışanlar için kazandığı parayı nasıl 

harcadıklarına ilişkin frekans tabloları verilmiştir. 

 

Tablo-16: Şiddet yaşayan çalışan kadınların parayı kullanma biçimlerine göre frekans tablosu 

                 Parayı kullanma biçimi  Frekans 
Yüzdelik 

değer 
Düzeltilmiş 

yüzdelik değer 
Birikimli 

yüzdelik değer 

Valid Hepsini eşine verme 5 5,4 23,8 23,8 
  Beraber harcama 11 12,0 52,4 76,2 
  Hepsini kendi harcama 5 5,4 23,8 100,0 
  Total 21 22,8 100,0   
Missing System 71 77,2     
Toplam 92 100,0     

 

Tablo-16’ya göre, şiddet yaşayan kadınlardan 21 tanesi çalışmakta olup çalışanların 

%23.8’i kazandıkları parayı eşine vermektedir, %52.4’ü eşiyle beraber 

harcamaktadır, %23.8’i ise parayı kendi kendine kullanmaktadır. 
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Evlenme Şekli 

 

Anlaşarak veya görücü usulü şeklinde ele alınan evlenme biçimine göre şiddet 

yaşayan ve yaşamayan kadınlar varyans analizi ile karşılaştırılmış ve elde edilen 

sonuçlar Tablo-17’de verilmiştir.  

 

    Tablo-17: Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların evlenme biçimlerine varyans analizi tablosu  

 
 Karelerin 
toplamı sd 

Kareler 
ortalaması F P 

Gruplar arası 4429,822 1 4429,822 4,073 ,047 

Grup içi 97877,831 90 1087,531     

 

 
Evlenme  
Biçimi 

Toplam 102307,652 91       

 

Tablo-17’den anlaşılacağı gibi p<0.05 olmak üzere evlenme biçimleri arasında şiddet 

görme açısından farklılık vardır. 

 

Tablo-18’de evlenme biçimine göre araştırmaya katılan kadınların şiddet yaşama 

puanlarının ortalama ve standart sapması verilmiştir. 

 

Tablo-18: Evlenme şekline göre kadınların şiddet puanlarının ortalama ve standart sapma tablosu  
Evlenme biçimi  N Ortalama Standart Sapma Standart hata 

Anlaşarak evlenme 53 42,8302 32,79349 4,50453 

Görücü usulüyle evlenme 39 56,8718 33,22822 5,32077 

Toplam 92 48,7826 33,52999 3,49574 

 

Eşiyle anlaşarak evlenen kadınların şiddet yaşama puanları ortalaması 42.83 iken,  

görücü usulüyle evlenenlerin şiddet yaşama puanları ortalaması 56.87 bulunmuştur. 

Aralarında anlamlı düzeyde fark vardır. 

 

Şiddet yaşayan kadınların evlenme biçimlerine göre dağılımları frekans tablosuyla da 

değerlendirilmiş ve  %53’ünün anlaşarak, % 46’sının da görücü usulüyle evlendiği 

bulunmuştur (Tablo-19). 
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Tablo-19: Şiddet yaşayan kadınların evlenme biçimlerine göre frekans tablosu  

Evlenme Biçimi 
Frekans 

Yüzdelik 
değer 

Düzeltilmiş 
yüzdelik değer 

Birikimli 
yüzdelik değer 

Valid Anlaşarak evlenme 32 34,8 53,3 53,3 

  Görücü usulüyle evlenme 28 30,4 46,7 100,0 

  Toplam 60 65,2 100,0   

Missing System 32 34,8     

Toplam 92 100,0     

 

Evlilik Süresi 

 

Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların evlilik sürelerinin arasında fark olup 

olmadığı varyans analizi ile test edilmiş ve sonuçlar Tablo-20’de verilmiştir. 

 

Tablo-20: Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların evlilik sürelerine göre varyans analizi tablosu  

  
Karelerin 
Toplamı sd 

Karelerin 
Ortalaması F P 

Gruplar arası 280,334 1 280,334 2,426 ,123 
Grup içi 10286,347 89 115,577     

 
Evlilik  
süresi 

Toplam 10566,681 90       

 

Tablo-20’de görüldüğü üzere şiddet görenlerle görmeyenler arasında evlilik süresi 

açısından bir fark bulunmamıştır. 

 

Ayrıca şiddet yaşama durumuna göre, evlilik süresi ortalama ve standart sapma 

tablosuna bakıldığında, şiddet görenlerin evlilik süresi ortalaması, 16.05; şiddet 

görmeyenlerin evlilik süresi ortalaması ise 12.38 olarak bulunmuştur. (Tablo-21) 

 

Tablo-21: Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların evlilik süresi ortalama ve standart sapma tablosu 

Şiddet yaşama durumu N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 
Şiddet yok 32 12,38 6,308 1,115 
Şiddet var 60 16,05 12,493 1,626 
Toplam 92 14,76 10,835 1,136 
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Evlilik sayısına ilişkin veriler değerlendirildiğinde; elde edilen bulgular; şiddet gören 

kadınların da, görmeyenlerin de %3 ünün şu anki evliliğinin ikinci evlilikleri olduğu, 

ve şiddet görenlerin %3 ünün eski eşlerinden de şiddet görmüş olmak nedeniyle 

ayrılmış olduğu şeklindedir. 

 

 

3.1.1.2 Erkeklere İlişkin Özellikler 

 

Yaş:  

Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların eşlerinin yaşları varyans analizi ile 

karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur.  

(Tablo-22) 

 

 
Tablo-22: Şiddet uygulayan ve uygulamayan erkeklerin yaşına göre varyans analizi tablosu 

  
Karelerin 
toplamı sd 

Kareler 
ortalaması F p 

Gruplar arası 139,892 1 139,892 1,433 ,235 
Grup içi  8592,564 88 97,643     

 
Eşlerin  
yaşı 

Toplam 8732,456 89       

 

Şiddet uygulayan ve uygulamayan erkeklerin yaş ortalamaları ve standart sapmaları 

Tablo-22’de verilmiştir ve ortalamaların birbirine yakın olduğu görülmektedir. 

 

Tablo-22: Şiddet uygulayan ve uygulamayan erkeklerin yaş ortalaması ve standart sapması tablosu 

                       Şiddet uygulama durumu N Ortalama 
Standart 
Sapma 

Standart Hata 
Ortalama 

Eşin yaşı  Şiddet uygulamıyor 32 36,84 6,170 1,091 
  Şiddet uyguluyor 58 39,45 11,404 1,497 

 

Tablo-22’de görüldüğü gibi eşine şiddet uygulayan erkeklerin yaş ortalaması 39.45, 

uygulamayanların ise, 36.84 bulunmuştur. 
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Eğitim Durumu: 

 

Şiddet uygulayan ve uygulamayan erkeklerin eğitim durumları varyans analizi ile 

karşılaştırılmış ve aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. (Tablo-23) 

 

Tablo-23: Şiddet uygulayan ve uygulamayan erkeklerin eğitim durumlarına göre varyans analizi 
tablosu 

  
Karelerin 
toplamı sd 

Kareler 
ortalaması F p 

Gruplar arası 9167,460 4 2291,865 2,141 ,083 
Grup içi 93140,192 87 1070,577     

 

Erkeklerin 
eğitim  
durumları 

Toplam 102307,652 91       

 

Şiddet uygulayan erkeklerin eğitim durumlarına göre frekans tablosu aşağıda 

verilmiştir. Tablo-24’de görüldüğü gibi, şiddet uygulayan erkeklerin %6.7’si okur 

yazar, %36.7’si ilkokul mezunu, %13.3’ü ortaokul mezunu, %30’u lise mezunu, 

%13.3’ü ise üniversite mezunudur. 

 

Tablo-24: Şiddet uygulayan erkeklerin eğitim durumlarına göre frekans tablosu 

             Eğitim Durumu Frekans 
Yüzdelik 

değer 
Düzeltilmiş 

yüzdelik değer 
Birikimli 

yüzdelik değer 
Valid Okur yazar 4 4,3 6,7 6,7 
  İlkokul mezunu 22 23,9 36,7 43,3 
  Ortaokul mezunu 8 8,7 13,3 56,7 
  Lise mezunu 18 19,6 30,0 86,7 
  Üniversite mezunu 8 8,7 13,3 100,0 
  Toplam 60 65,2 100,0   
Missing System 32 34,8     
Toplam 92 100,0     

 

Çalışma Durumu 

 

Şiddet uygulayan ve uygulamayan erkekler yaptıkları iş açısından varyans analizi ile 

karşılaştırılmış ve iş durumlarına göre iki grup arasında fark olmadığı bulunmuştur. 

(Tablo-25) 
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Tablo-25: Şiddet uygulayan ve uygulamayan erkeklerin iş durumlarına göre varyans analizi tablosu 
 Karelerin 

toplamı sd 
Kareler 

ortalaması F p 
Gruplar arası 6864,995 3 2288,332 2,110 ,105 
Grup içi 95442,657 88 1084,576     

 

Erkeklerin 
Çalışma 
Durumları 

Toplam 102307,652 91       

 

Şiddet uygulayan erkeklerin yaptıkları iş durumlarına ilişkin frekans tablosuna 

bakıldığında ise; % 6.7’sinin işsiz olduğu, %46.7’sinin işçi olarak çalıştığı, 

%30’unun serbest meslek sahibi olduğu, %16.7’sinin ise memur olarak çalıştığı 

bulunmuştur. (Tablo-26) 

 

 
Tablo-26: Şiddet uygulayan erkeklerin yaptıkları işe göre frekans dağılımı tablosu 

     Yaptıkları iş Frekans 
Yüzdelik 

değer 
Düzeltilmiş 

yüzdelik değer 
Birikimli 

yüzdelik değer 
Valid işsiz 4 4,3 6,7 6,7 
  işçi 28 30,4 46,7 53,3 
  Serbest meslek 18 19,6 30,0 83,3 
  memur 10 10,9 16,7 100,0 
  Total 60 65,2 100,0   
Missing System 32 34,8     
Toplam 92 100,0     

 

 

Başka bir kadınla daha evli olma durumu 

 

Araştırmaya katılan şiddet yaşayan 60 kadından %9.8’inin eşlerinin aynı anda başka 

bir kadınla da evli olduğu, yani kuma sorununu yaşadığı ortaya çıkmıştır. Şiddet 

yaşamayan kadınlarda böyle bir durumla karşılaşılmamıştır. Kuma sorununu yaşayan 

kadınların tümü şiddet gören grubunda yer almışlardır. Tablo-27’de şiddet uygulayan 

erkeklerin başka bir kadınla daha aynı anda evli olma durumuna göre frekans tablosu 

verilmiştir. 
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Tablo-27: Şiddet uygulayan erkeklerin başka bir kadınla daha evli olma durumuna göre frekans 
tablosu 

Kuma durumu Frekans 
Yüzdelik 

değer 
Düzeltilmiş 

yüzdelik değer 
Birikimli 

yüzdelik değer 
Valid Kuma yok 51 55,4 85,0 85,0 

  Kuma var 9 9,8 15,0 100,0 

  Toplam 60 65,2 100,0   

Missing System 32 34,8     

Toplam 92 100,0     

 

Eşinin başka bir kadınla evli olan ve olmayan kadınlar şiddet yaşama durumuna göre 

varyans analiziyle karşılaştığında aralarında anlamlı düzeyde fark olduğu 

bulunmuştur. (Tablo-28)  

 

Tablo-28: Başka bir karısı olan ve olmayan erkeklerin şiddet durumuna göre varyans analizi tablosu 

  
Karelerin 
toplamı sd 

Kareler 
ortalaması F p 

Gruplar arası 12139,652 1 12139,652 12,117 ,001 
Grup içi 90168,000 90 1001,867     

 
Başka bir kadınla 
daha evli olma 
durumu 

Toplam 102307,652 91       

 

 

3.1.1.3 Genel Özellikler 

 

Evin Toplam Geliri ve Sosyo-Ekonomik Durum 

 

Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların evlerine giren toplam gelirin ortalama ve 

standart sapmalarına Tablo-29’da yer verilmiştir.  

 

Tablo-29: Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların evlerine giren toplam gelirin ortalama ve standart 
sapma tablosu  

  N 
Minimum 
Değerler Maximum Değerler Ortalama Standart Sapma 

Toplam gelir 92 ,00 2500,00 774,4565 469,24621 
Valid N (listwise) 92         
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Gelir seviyesi için standart sapma; 469.24 bulunmuştur, her gelir seviyesinden örnek 

seçildiği görülmektedir. 

 

Şiddet gören ve görmeyen kadınlar arasında, evin toplam geliri bakımından fark olup 

olmadığı varyans analizi ile test edilmiş ve aralarında fark olmadığı bulunmuştur. 

(Tablo-30) 

 

Tablo-30: Şiddet gören ve görmeyen kadınların evin toplam geliri bakımından varyans analizi tablosu 

 Karelerin toplamı sd 
Kareler 

ortalaması F p 
Gruplar arası 366967,618 1 366967,618 1,679 ,198 
Grup içi 19670505,208 90 218561,169     

 
Evin Toplam 
Geliri 

Toplam 20037472,826 91       

 

 

Araştırmada deneklerin gelir düzeyleri alt, orta ve üst gelir grubu olarak 

belirlenmiştir. Gelir düzeyleri, deneklerin kazançlarının ortalamalarına göre 

tanımlanmıştır. Buna göre gelir düzeyi 500 YTL’den düşük olanlar alt sosyo-

ekonomik gruba, 500-1000 YTL arası olanlar orta sosyo-ekonomik gruba, 1000 

YTL’den yüksek olanlar üst sosyo-ekonomik gruba dahil edilmiştir. 

 

Şiddet yaşama puanı ve sosyo-ekonomik durum arasındaki ilişki de test edilmiş ve 

aralarında zayıf bir ilişki olduğu bulunmuştur. (Tablo-31)  

 

Tablo-31: Şiddet yaşama puanı ve sosyo-ekonomik durum arasındaki korelasyon tablosu  

Model İlişki katsayısı 
İlişki katsayısını 

karesi 
Ayarlanmış ilişki 
katsayısı karesi 

Tahminin standart 
sapması  

1 ,171(a) ,029 ,018 464,929 

 

Sosyo-ekonomik durum ele alındığında şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınlar için 

ortalama ve standart sapma tablosu aşağıda verilmiştir. (Tablo-32) 
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Tablo-32: Kadınların sosyo-ekonomik durumlarına göre şiddet yaşama puanlarının ortalama ve 
standart sapma tablosu  

 Sosyo-Ekonomik Durum N Ortalama 
Standart 
Sapma 

Standart 
Hata 

Alt sosyo-ekonomik durum 32 52,0625 35,61980 6,29675 

Orta sosyo-ekonomik durum 41 50,8293 29,49737 4,60672 
Üst sosyo-ekonomik durum 19 38,8421 37,84363 8,68192 

Toplam 92 48,7826 33,52999 3,49574 

 

Araştırmaya katılan alt sosyo-ekonomik gruptan 32 kadının şiddet yaşama 

puanlarının ortalaması 52,06, orta sosyo-ekonomik gruptan 41 kadının şiddet yaşama 

puanlarının ortalaması 50,82 ve üst sosyo-ekonomik gruptan 38 kadının şiddet 

yaşama puanlarının ortalaması 38,84 olarak bulunmuştur. 

 

Şiddet yaşayan kadınların sosyo-ekonomik düzey açısından frekans dağılımı 

tablosuna bakıldığında %35inin alt, %48.3’ünün orta ve %16.7’sinin ise üst sosyo-

ekonomik gruptan olduğu  görülmektedir. (Tablo-33) 

 
 
Tablo-33: Şiddet yaşayan kadınların sosyo-ekonomik düzeye göre frekans tablosu 

                 Sosyo-Ekonomik Durum Frekans 
Yüzdelik 

değer 
Düzeltilmiş 

yüzdelik değer 
Birikimli 

yüzdelik değer 

Valid Alt sosyo-ekonomik düzey 21 22,8 35,0 35,0 
  Orta sosyo-ekonomik düzey 29 31,5 48,3 83,3 
  Üst sosyo-ekonomik düzey 10 10,9 16,7 100,0 
  Toplam 60 65,2 100,0   
Missing System 32 34,8     
Toplam 92 100,0     

 

Başka kişilerle aynı evi paylaşma durumu 

 

Araştırmaya katılan kadınlara evlerinde çekirdek aile dışında başka birisinin kalıp 

kalmadığı sorulmuş ve elde edilen verilerle kendi ailesinden veya eşinin ailesinden 

kişilerle beraber yaşama durumuna göre şiddet yaşama puanları varyans analiziyle 

karşılaştırılmıştır. Kadınların şiddet yaşama puanlarının, kendinin veya eşinin 

ailesinden üyelerle beraber yaşama durumuna göre farklılık gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır.(Tablo-34) 
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Tablo-34: Evde başka kişilerin yaşama durumunun şiddet yaşama puanlarına göre varyans analizi  

  Karelerin toplamı sd Kareler ortalaması F p 
Gruplar arası 16510,151 2 8255,076 8,563 ,000 
Grup içi 85797,501 89 964,017     

Evde başka 
kişilerin 
yaşama 
durumu 

Toplam 102307,652 91       

 

Kadınların evde beraber yaşanan kişilere göre şiddet yaşama puanlarının ortalama ve 

standart sapmaları Tablo-35’te verilmiştir. Evlerinde çekirdek aile dışında kimse 

yaşamayan kadınların şiddet yaşama puanı ortalaması 41,87 olarak bulunmuştur.  

 

Kadınların kendi ailesinden kişilerin aynı evde yaşama durumuna göre şiddet yaşama 

puanı ortalamaları 57,88 ve eşinin ailesinden kişilerle aynı evi paylaşan kadınların 

şiddet yaşama puanı ortalamaları ise 79,69 olarak bulunmuştur.  

 
 
Tablo-35: Evde başka kişilerin yaşama durumuna göre şiddet yaşama puanı ortalama ve standart 
sapma tablosu 

Başka kişilerle yaşama durumu N Ortalama 
Standart 
Sapma 

Standart 
Hata 

Başka kimse yaşamıyor 70 41,8714 33,35445 3,98662 
Kadının ailesinden kişiler var 9 57,8889 30,37040 10,12347 
Eşinin ailesinden kişiler var 13 79,6923 11,74297 3,25691 
Toplam 92 48,7826 33,52999 3,49574 

 
 

Bu bölümde elde edilen bulguların sonucunda şiddet yaşama durumuna yaş, evlenme 

yaşı, çocuk sayısı, eğitim durumu, çalışma durumu, çalışanların kazandığı parayı 

kullanma şekli ve evlilik süresi gibi değişkenlerin etkisi olmadığı ancak medeni 

durum ve evlenme şeklinin şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınlar arasında fark 

oluşturduğu bulunmuştur. Şiddet yaşamayan kadınların hepsinin her iki nikahı da 

varken, şiddet yaşayan kadınların bazılarının sadece imam nikahlı oldukları ve 

boşanma oranının şiddet yaşayan kadınlarda daha fazla olduğu sonucu ortaya 

çıkmıştır. (%11) Ayrıca anlaşarak evlenen kadınlara göre görücü usulüyle evlenen 

kadınların daha fazla şiddet yaşadıkları bulunmuştur. 
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Şiddet uygulayan erkeklerin özelliklerine bakıldığında ise her yaş, eğitim durumu ve 

meslekten olabildikleri görülmüştür. Kuma sorunu yaşayan kadınların yaşamayanlara 

göre daha fazla şiddete maruz kaldıkları da araştırma sonuçlarındandır. Şiddet 

yaşamanın sosyo-ekonomik duruma bağlı değişiklik göstermediği de gözlenmiştir. 

Eşinin ailesinden veya kendi ailesinden başka kişilerle beraber aynı evde yaşamanın 

da eşinden şiddet görmeyle ilişkisi bulunmuştur, özellikle eşinin ailesinden kişilerle 

aynı evde yaşayan kadınların şiddet yaşama puanlarının böyle bir durum 

yaşamayanlara oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 

3.1.2 İntihar Olasılığına İlişkin Bulgular 

 

Aile içi şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların intihar olasılığı ölçeğinden alınan 

puanları arasında fark olup olmadığı varyans analizi ile test edilmiş ve sonuçlar 

Tablo-36’da verilmiştir.  

 

Tablo-36: Kadınların şiddet yaşama durumuna göre intihar olasılığı puanlarının varyans analizi 
tablosu  

  Karelerin toplamı sd 
Kareler 

ortalaması F p 

Gruplar arası 56910,123 3 18970,041 36,772 ,000 
Grup içi  45397,529 88 515,881     

 
İntihar Olasılığı 
Puanları 

Toplam 102307,652 91       

 

Tablo-36’dan anlaşılacağı gibi, kadınların şiddet yaşama puanlarının intihar olasılığı 

puanları üzerinde anlamlı etkisi olduğu bulunmuştur. Şiddet yaşayan ve yaşamayan 

kadınların intihar olasılığı puanları arasında fark bulunmaktadır. 

 

İntihar olasılığı puanları 0- normal düzey, 1- hafif risk, 2- orta risk, 3- yüksek risk 

olmak üzere sınıflandırılmıştır. Kadınların intihar olasılıklarına göre şiddet 

puanlarının ortalama ve standart sapmaları Tablo-37’de verilmiştir. 

 



 100 

Tablo-37: Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların intihar olasılıklarına göre şiddet puanlarının 
ortalama ve standart sapmaları tablosu 

 İntihar olasılığı N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

Normal düzey 24 16,5000 29,47217 6,01598 
Hafif risk 24 36,0417 28,41077 5,79933 
Orta risk 10 62,7000 18,00031 5,69220 
Yüksek risk 34 76,4706 10,92463 1,87356 
Toplam 92 48,7826 33,52999 3,49574 

 

Kadınların intihar olasılığı düzeylerine bakıldığında, normal düzeyde olan kadınların 

şiddet puanları ortalaması 16,5; hafif risk taşıyanların 36; orta risk taşıyanların 62,7 

ve yüksek risk taşıyanların 76,4 şeklindedir. 

 

Araştırmaya katılan kadınların şiddet yaşama puanları ve intihar olasılığı ölçeğinden 

aldıkları puanlar arasındaki ilişki test edildiğinde r=.53 korelasyon değerli bir ilişki 

bulunmuştur. Şiddet yaşama puanı arttıkça, intihar olasılığı puanı da artmaktadır. 

(Tablo-38) 

 

Tablo-38: Şiddet yaşama puanı ile intihar olasılığı puanı arasındaki korelasyon tablosu 

Model İlişki katsayısı 
İlişki katsayısını 

karesi 
Ayarlanmış ilişki 
katsayısı karesi 

Tahminin standart 
sapması  

1 ,530(a) ,281 ,269 9,73012 

 

Şiddet gören ve görmeyen kadınların intihar olasılığı düzeylerine göre karşılaştırması 

Şekil-1’de verilmiştir. Şekle göre araştırmaya katılan kadınlardan şiddet 

yaşamayanlar, intihar olasılığı düzeylerinden yüksek risk grubuna hiç girmemiş, orta 

risk grubuna az sayıda girmiş ve daha çok normal grupta yer almışlardır. Ancak 

şiddet yaşayan kadınların yarısından fazlası yüksek risk grubunda yer almış olup 

normal düzeye girenler şiddet yaşayan kadınların sadece %8.3’ünü oluşturmuştur. 

Hafif risk grubundaki kadınların dağılımında ise şiddet gören ve görmeyenlerin 

sayısının eşit olduğu görülmektedir. 
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Şekil-1: Şiddet gören ve görmeyen kadınların intihar olasılığı düzeylerine göre karşılaştırılması 
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3.1.3 Cinsel Doyum Puanları ve Cinsel Sorunlara İlişkin Bulgular 

 

Aile içi şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların cinsel doyum ölçeğinden aldıkları 

puanlar arasında fark olup olmadığı varyans analizi ile test edilmiş ve sonuçlar 

Tablo-39’da verilmiştir. Şiddet gören ve görmeyen kadınların arasında cinsel doyum 

puanı açısından anlamlı düzeyde fark olduğu bulunmuştur. 
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Tablo-39:  Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların cinsel doyum ölçeğinden aldıkları puanların 
varyans analizi tablosu 

  
Karelerin 
toplamı sd 

Kareler 
ortalaması F p 

Gruplar arası 34248,915 1 34248,915 128,855 ,000 
Grup içi 23921,552 90 265,795     

 
Cinsel Doyum 
Ölçeği 
Puanları  

Toplam 58170,467 91       

  

Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların cinsel doyum ölçeğinden aldıkları puanların 

ortalama ve standart sapmaları Tablo-40’da verilmiştir. 

 

Tablo-40: Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların cinsel doyum ölçeğinden aldıkları puanların 
ortalama ve standart sapma tablosu 

Şiddet yaşama durumu N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 
Şiddet yok 32 2,8438 1,72476 ,30490 
Şiddet var 60 7,8167 1,61026 ,20788 
Toplam 92 6,0870 2,89240 ,30155 

 

Tablo-40’a göre, şiddet yaşayan kadınların cinsel doyum puanlarının ortalaması 

7,8’dir ve ölçek için geçerli klinik düzey olan 5’in üzerindedir. Şiddet yaşamayan 

kadınların ortalaması ise 5’in altında (2,8) bulunmuştur.  

 

Kadınların şiddet yaşama puanlarıyla cinsel doyum ölçeğinden aldıkları puan 

arasındaki korelasyona bakıldığında %81.7’lik pozitif yönlü güçlü bir ilişki 

bulunmuştur. Şiddet yaşama puanı arttıkça cinsel sorun yaşama puanı da artmaktadır. 

(Tablo-41) 

 

Tablo-41: Kadınların şiddet yaşama puanları ile cinsel doyum ölçeğinden alınan puanların korelasyon 
tablosu  

Model 
İlişki 

katsayısı 
İlişki katsayısını 

karesi 
Ayarlanmış ilişki 
katsayısı karesi 

Tahminin standart 
sapması  

1 ,817(a) ,667 ,663 14,66724 

 

Şiddet gören ve görmeyen kadınların cinsel doyum ölçeğinden aldıkları puanlara 

göre karşılaştırması Şekil-2’de verilmiştir. Şekilden de anlaşılacağı gibi şiddet gören 

kadınların çoğunluğu cinsel sorun yaşamanın klinik düzeyi olan 5 puanın üzerindeki 
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bölümde yer almaktadır, hatta çoğu 9 puan olan en üst seviyede toplanmıştır. Şiddet 

yaşamayan kadınlar ise çoğunlukla 5 ve altındaki puan gruplarında yer almışlardır.  

 

Şekil- 2: Şiddet gören ve görmeyen kadınların cinsel doyum puanlarına göre karşılaştırılması 

9,008,007,006,005,004,003,002,001,00

cinsel sorun puanı
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iş

i

Şiddet görenler

şiddet görmeyenler

Şiddet Durumu

Araştırmaya alınan kadınların şiddet yaşama durumlarına göre, Golombok – Rust 

Cinsel Doyum Ölçeği (GRCDÖ) alt ölçek puanları arasında anlamlı fark olup 

olmadığı varyans analizi ile test edilmiş ve sonuçlar Tablo-41’de verilmiştir. Tüm alt 

ölçeklerden alınan  puanlarda şiddet görenler ve görmeyenler arasında anlamlı fark 

olduğu bulunmuştur.  
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Tablo-41: Kadınların şiddet yaşama durumuna göre GRCDÖ alt ölçek puanlarına uygulanan varyans 
analizi tablosu 

  
Karelerin 
toplamı sd 

Kareler 
ortalaması F p 

Gruplar arası 158,544 1 158,544 46,423 ,000 
Grup içi 307,369 90 3,415     

 
SIKLIK 
  
  

Toplam 465,913 91       

Gruplar arası 249,902 1 249,902 74,314 ,000 
Grup içi 302,652 90 3,363     

 
İLETİŞİM 
  
  

Toplam 552,554 91       

Gruplar arası 405,950 1 405,950 114,638 ,000 
Grup içi 318,702 90 3,541     

 
DOYUM 
  
  

Toplam 724,652 91       

Gruplar arası 166,798 1 166,798 59,999 ,000 
Grup içi 250,202 90 2,780     

 
KAÇINMA 
  
  

Toplam 417,000 91       

Gruplar arası 234,792 1 234,792 66,616 ,000 
Grup içi 317,208 90 3,525     

 
DOKUNMA 
  
  

Toplam 552,000 91       

Gruplar arası 38,035 1 38,035 10,078 ,002 
Grup içi 339,650 90 3,774     

 
VAGİNİSMUS 
  
  

Toplam 377,685 91       

Gruplar arası 134,819 1 134,819 68,617 ,000 
Grup içi 176,833 90 1,965     

 
ANORGASMİ 
  
  

Toplam 311,652 91       

 
 

Şiddet yaşayan ve yaşamayan kadınların GRCDÖ’den aldıkları  alt ölçek puanlarının 

frekans dağılımı aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  

 

Tablo-42: Şiddet yaşayan kadınların sıklık alt ölçeğinden aldıkları puanlara göre frekans tablosu   

 Sıklık sorununu yaşama Frekans Yüzdelik değer 
Düzeltilmiş 

yüzdelik değer 
Birikimli 

yüzdelik değer 
Valid Sıklık sorunu yok 21 22,8 35,0 35,0 
  Sıklık sorunu var 39 42,4 65,0 100,0 
  Toplam 60 65,2 100,0   
Missing System 32 34,8     
Toplam 92 100,0     
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Tablo-42’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan şiddet yaşayan kadınların %65’i 

sıklık alt ölçeğinden 5’in üzerinde puan almıştır ve cinsel sıklıkla ilgili sorun 

yaşamaktadır. 

 

Tablo-43: Şiddet yaşayan kadınların iletişim alt ölçeğinden aldıkları puanlara göre frekans tablosu   

İletişim sorununu yaşama Frekans 
Yüzdelik 

değer 
Düzeltilmiş 

yüzdelik değer 
Birikimli 

yüzdelik değer 
Valid İletişim  sorunu yok 25 27,2 41,7 41,7 
  İletişim sorunu var 35 38,0 58,3 100,0 
  Toplam 60 65,2 100,0   
Missing System 32 34,8     
Toplam  92 100,0     

 

Tablo-43’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan şiddet yaşayan kadınların %58’i 

iletişim alt ölçeğinden 5’in üzerinde puan almıştır ve cinsel iletişimle ilgili sorun 

yaşamaktadır. 

  

 
Tablo-44: Şiddet yaşayan kadınların doyum alt ölçeğinden aldıkları puanlara göre frekans tablosu   

 Doyum sorununu yaşama Frekans 
Yüzdelik 

değer 
Düzeltilmiş 

yüzdelik değer 
Birikimli 

yüzdelik değer 
Valid Doyum  sorunu yok 16 17,4 26,7 26,7 
  Doyum  sorunu var 44 47,8 73,3 100,0 
  Toplam 60 65,2 100,0   
Missing System 32 34,8     
Toplam  92 100,0     

 

Tablo-44’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan şiddet yaşayan kadınların %73.3’ü 

doyum alt ölçeğinden 5’in üzerinde puan almıştır ve cinsel doyumla ilgili sorun 

yaşamaktadır. 

 

Tablo-45: Şiddet yaşayan kadınların kaçınma alt ölçeğinden aldıkları puanlara göre frekans tablosu   

 Kaçınma  sorununu yaşama Frekans 
Yüzdelik 

değer 
Düzeltilmiş 

yüzdelik değer 
Birikimli 

yüzdelik değer 
Valid Kaçınma sorunu yok 5 5,4 8,3 8,3 
  Kaçınma sorunu var 55 59,8 91,7 100,0 
  Toplam 60 65,2 100,0   
Missing System 32 34,8     
Toplam 92 100,0     
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Tablo-45’te görüldüğü gibi, araştırmaya katılan şiddet yaşayan kadınların %91.7’si 

kaçınma alt ölçeğinden 5’in üzerinde puan almıştır ve cinsellikten kaçınmayla ilgili 

sorun yaşamaktadır. 

 

Tablo-46: Şiddet yaşayan kadınların dokunma alt ölçeğinden aldıkları puanlara göre frekans tablosu   

 Dokunma  sorununu yaşama Frekans 
Yüzdelik 

değer 
Düzeltilmiş 

yüzdelik değer 
Birikimli 

yüzdelik değer 
Valid Dokunma sorunu yok 9 9,8 15,0 15,0 
  Dokunma sorunu var 51 55,4 85,0 100,0 
  Toplam 60 65,2 100,0   
Missing System 32 34,8     
Toplam  92 100,0     

 

Tablo-46’da görüldüğü gibi, araştırmaya katılan şiddet yaşayan kadınların %85’i 

dokunma alt ölçeğinden 5’in üzerinde puan almıştır ve cinsellikte dokunmayla ilgili 

sorun yaşamaktadır. 

 

Tablo-47: Şiddet yaşayan kadınların vaginismus alt ölçeğinden aldıkları puanlara göre frekans tablosu   

 Vaginismus  sorununu yaşama Frekans 
Yüzdelik 

değer 
Düzeltilmiş 

yüzdelik değer 
Birikimli 

yüzdelik değer 
Valid Vaginismus  sorunu yok 37 40,2 61,7 61,7 
  Vaginismus  sorunu var 23 25,0 38,3 100,0 
  Toplam 60 65,2 100,0   
Missing System 32 34,8     
Toplam  92 100,0     

  
 

Tablo-47’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan şiddet yaşayan kadınların %38.3’ü 

vaginismus alt ölçeğinden 5’in üzerinde puan almıştır ve vaginismus sorununu 

yaşamaktadır. 

 

Tablo-48: Şiddet yaşayan kadınların anorgasmi alt ölçeğinden aldıkları puanlara göre frekans tablosu   

 Anorgasmi  sorununu yaşama Frekans 
Yüzdelik 

değer 
Düzeltilmiş 

yüzdelik değer 
Birikimli 

yüzdelik değer 
Valid Anorgasmi  sorunu yok 33 35,9 55,0 55,0 
  Anorgasmi  sorunu var 27 29,3 45,0 100,0 
  Toplam 60 65,2 100,0   
Missing System 32 34,8     
Toplam  92 100,0     
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Tablo-48’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan şiddet yaşayan kadınların %45’i 

anorgasmi alt ölçeğinden 5’in üzerinde puan almıştır ve anorgasmi sorununu 

yaşamaktadır. 

 

3.2 Aile İçi Şiddetin Özelliklerine Dair Bulgular 

 

Eş dışında şiddet görme durumu  

 

Araştırmaya katılan kadınların başka kişilerden şiddet görme durumlarına göre, aile 

içi şiddet yaşama puanları arasında anlamlı fark olup olmadığı varyans analiziyle test 

edilmiş ve sonuçlar Tablo-49’da verilmiştir. 

 

Tablo-49: Eş dışı şiddet görme durumuna göre kadınların şiddet yaşama puanlarına uygulanan varyans 
analizi tablosu 

  
Karelerin 
toplamı sd 

Kareler 
ortalaması F p 

Gruplar arası 20948,537 1 20948,537 23,173 ,000 
Grup içi 81359,115 90 903,990     

 
Eş dışı 
şiddet 
görme 
durumu Toplam 102307,652 91       

 

Eş dışı şiddet görme durumuna göre kadınların aldığı şiddet puanları açısından fark 

bulunmuştur. Eşinden şiddet gören kadınlar, başkalarından da şiddet görme 

durumunu şiddet yaşamayan kadınlar göre daha fazla yaşamaktadır. 

 

Şiddet yaşayan kadınların %68.3’ünün aynı zamanda eşi dışında başka kişilerden de 

şiddet görmekte olduğu aşağıdaki frekans tablosunda gösterilmiştir. (Tablo-50) 

 

Tablo-50: Şiddet yaşayan kadınların başka kişilerden şiddet görme durumunun frekans tablosu 

 Eş dışında şiddet görme durumu Frekans 
Yüzdelik 

değer 
Düzeltilmiş 

yüzdelik değer 
Birikimli 

yüzdelik değer 
Valid Eşi dışında şiddet görmüyor 19 20,7 31,7 31,7 
  Eşi dışında şiddet görüyor 41 44,6 68,3 100,0 
  Total 60 65,2 100,0   
Missing System 32 34,8     
Total 92 100,0     
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Şiddet yaşayan kadınların hissettikleri  

 

Kadınların şiddet yaşadıklarında hissettiklerine ilişkin verdikleri cevaplar göz 

önünde bulundurularak hissedilen duygular 4 gruba ayrılmış olup frekans dağılımı 

aşağıdaki gibidir. (Tablo-51) 

 

Tablo-51: Şiddet yaşayan kadınların şiddet karşısında hissettiklerine göre frekans tablosu 

Şiddet karşısında hissedilenler Frekans 
Yüzdelik 

değer 
Düzeltilmiş 

yüzdelik değer 
Birikimli 

yüzdelik değer 
Valid Hiç bir şey 5 5,4 8,3 8,3 
  Kızgınlık 17 18,5 28,3 36,7 
  Üzüntü 29 31,5 48,3 85,0 
  Korku 9 9,8 15,0 100,0 
  Toplam 60 65,2 100,0   
Missing System 32 34,8     
Toplam 92 100,0     

 

Araştırmaya katılan şiddet yaşayan kadınların %8.3’ünün şiddet yaşadığında hiçbir 

şey hissetmediği bulunmuştur. %28.3’ünün kızgınlık, %48.3’ünün üzüntü, %15’inin 

de korku yaşadığı bulunmuştur. 

 

Şiddet yaşayan kadınların şiddet karşısında hissettiklerine göre cinsel doyum 

puanları arasında fark olup olmadığı varyans analiziyle test edilmiş ve fark olmadığı 

bulunmuştur, ancak intihar olasılığı puanları arasında fark olduğu görülmüştür. 

(Tablo-52) 

 

Tablo-52: Şiddet yaşayan kadınların hissettiklerine göre cinsel doyum puanlarına ve intihar olasılığı 
puanlarına uygulanan varyans analizi tablosu 

  
  

Karelerin 
toplamı sd 

Kareler 
ortalaması F p 

Cinsel doyum puanı Gruplar arası 5,036 3 1,679 ,635 ,595 
  Grup içi 147,947 56 2,642     
  Toplam 152,983 59       
İntihar puanı Gruplar arası 3076,969 3 1025,656 3,115 ,033 
  Grup içi 18436,015 56 329,215     
  Toplam 21512,983 59       
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Boşanma Düşüncesi 
 

Boşanma düşüncesine göre kadınların şiddet yaşama puanları, cinsel doyum ve 

intihar olasılığı ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında fark olup olmadığı test 

edilmiş ve hepsinde fark bulunmuştur. (Tablo-53)  

 

Tablo-53: Boşanma düşüncesine göre kadınların şiddet yaşama puanları, cinsel doyum puanları ve 
intihar olasılığı puanlarına uygulanan varyans analizi tablosu 

  
  

Karelerin 
toplamı sd 

Kareler 
ortalaması F p 

Cinsel doyum puanı Gruplar arası 19,409 1 19,409 8,428 ,005 
  Grup içi 133,575 58 2,303     
  Toplam 152,983 59       

Şiddet puanı Gruplar arası 562,480 1 562,480 4,609 ,036 
  Grup içi 7078,370 58 122,041     
  Toplam 7640,850 59       

İntihar puanı Gruplar arası 3924,291 1 3924,291 12,941 ,001 
  Grup içi 17588,693 58 303,253     
  Toplam 21512,983 59       

 

Boşanma düşüncesine sahip olan evliliğinde problem yaşayan kadınların cinsel 

yaşamları olumsuz etkilenmekte olup intihar olasılıklarının da boşanma düşüncesi 

yaşamayanlara oranla daha yüksek bulunmuştur. Şiddet yaşayan kadınların 

yaşamayanlara oranla daha fazla boşanma düşüncesi olduğu da görülmektedir. 

 

Şiddet görenlerin boşanma düşüncesi yüzdelerine bakıldığında %76.7’sinin 

boşanmayı düşündüğü sonucu ortaya çıkmıştır. (Tablo-54) 

 

Tablo-54: Şiddet gören kadınların boşanma düşüncesine göre frekans tablosu 

Boşanma düşüncesi taşıma durumu Frekans 
Yüzdelik 

değer 
Düzeltilmiş 

yüzdelik değer 
Birikimli 

yüzdelik değer 

Valid Boşanma düşüncesi var 14 15,2 23,3 23,3 
  Boşanma düşüncesi yok 46 50,0 76,7 100,0 
  Toplam 60 65,2 100,0   
Missing System 32 34,8     
Toplam 92 100,0     
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Boşanma Denemesi 
 

Boşanmayı denemeye göre kadınların şiddet yaşama puanları, cinsel doyum ve 

intihar olasılığı ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında fark olup olmadığı test 

edilmiş ve hiçbiri arasında fark bulunmamıştır. (Tablo-55)  

 

Tablo-55: Boşanma denemesine göre kadınların şiddet yaşama puanları, cinsel doyum puanları ve 
intihar olasılığı puanlarına uygulanan varyans analizi tablosu 

  
  

Karelerin 
toplamı sd 

Kareler 
ortalaması F p 

Cinsel doyum puanı Gruplar arası ,014 1 ,014 ,005 ,941 
  Grup içi 152,969 58 2,637     
  Toplam 152,983 59       
Şiddet puanı Gruplar arası 167,904 1 167,904 1,303 ,258 
  Grup içi 7472,946 58 128,844     
  Toplam 7640,850 59       
İntihar puanı Gruplar arası 333,579 1 333,579 ,914 ,343 
  Grup içi 21179,404 58 365,162     
  Toplam 21512,983 59       

 
 

3.3 Aile İçi Şiddetin İntihar Olasılığı ile İlişkisi 

 

Şiddet yaşayan kadınların araştırmada ele alınan değişkenlere göre intihar olasılığı 

puanları arasında anlamlı fark olup olmadığı varyans analizi ile test edilmiş ve 

Tablo-56’da ayrıntıları ile verilmiştir.  

 

Şiddet yaşayan kadınların intihar olasılığı puanlarının arasında yukarıda incelenen 

yaş, eğitim durumu, medeni durum, evlilik süresi ve biçimi, çalışma durumu, eşin 

yaşı, eğitim durumu, işi, sosyo-ekonomik durum ve çocuk sayısı faktörlerine göre 

fark olmadığı bulunmuştur.  

 

İntihar olasılığını yüksek riskte taşıyan şiddet gören kadınların ortalama 38 yaşında 

ve iki çocuk sahibi, çoğunun ilkokul veya ortaokul mezunu ve ev hanımı olduğu da 

sonuçlar arasındadır.  
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Tablo-56: Çeşitli değişkenlere göre şiddet yaşayan kadınların intihar olasılığı puanlarına uygulanan 
varyans analizi tablosu 

  
  

Karelerin 
toplamı sd 

Kareler 
ortalaması F p 

Yaş  Gruplar arası 790,984 3 263,661 2,330 ,084 
  Grup içi 6335,599 56 113,136     
  Toplam 7126,583 59       
Medeni durum Gruplar arası 2,703 3 ,901 ,361 ,781 
  Grup içi 139,630 56 2,493     
  Toplam 142,333 59       
Eğitim durumu Gruplar arası 7,092 3 2,364 1,484 ,229 
  Grup içi 89,241 56 1,594     
  Toplam 96,333 59       
Evlilik biçimi Gruplar arası 1,882 3 ,627 2,691 ,055 
  Grup içi 13,052 56 ,233     
  Toplam 14,933 59       
Evlilik süresi Gruplar arası 1170,771 3 390,257 2,696 ,055 
  Grup içi 8104,829 56 144,729     
  Toplam 9275,600 59       
Çalışma durumu Gruplar arası ,537 3 ,179 ,764 ,519 
  Grup içi 13,113 56 ,234     
  Toplam 13,650 59       
Eşin yaşı Gruplar arası 956,983 3 318,994 2,668 ,057 
  Grup içi 6455,362 54 119,544     
  Toplam 7412,345 57       
Eşin eğitim durumu Gruplar arası 6,045 3 2,015 1,381 ,258 
  Grup içi 81,688 56 1,459     
  Toplam 87,733 59       
Eşin işi Gruplar arası 4,063 3 1,354 1,961 ,130 
  Grup içi 38,671 56 ,691     
  Toplam 42,733 59       
Sosyo-ekonomik 
durum 

Gruplar arası 
1,353 3 ,451 ,914 ,440 

  Grup içi 27,630 56 ,493     
  Toplam 28,983 59       
Çocuk sayısı Gruplar arası 15,979 3 5,326 2,265 ,091 
  Grup içi 131,671 56 2,351     
  Toplam 147,650 59       

 

 

3.4 Aile İçi Şiddetin Cinsel Sorunlarla İlişkisi 

 

Cinsel yaşamı etkileyip etkilemediğini ortaya koymak açısından evde ayrı bir yatak 

odası olması durumuna göre kadınların cinsellik puanı açısından fark olup olmadığı 

test edilmiş ve fark olmadığı bulunmuştur. (Tablo-57) 
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Tablo-57: Evde ayrı bir yatak odası olması durumuna göre kadınların cinsel doyum puanlarının 
varyans analizi tablosu 

 
Karelerin 
toplamı sd 

Kareler 
ortalaması F p 

Gruplar arası 100,274 1 100,274 ,155 ,694 
Grup içi 58070,193 90 645,224     

 

Evin diğer odalarından 
bağımsız bir yatak 
odası olması durumu 

Toplam 58170,467 91       

 
 

Şiddet yaşayan kadınların araştırmada ele alınan bazı değişkenlere göre cinsel doyum 

ölçeğinden aldıkları puanları arasında anlamlı fark olup olmadığı varyans analizi ile 

test edilmiş ve Tablo-58’de ayrıntıları ile verilmiştir.  

 

Şiddet yaşayan kadınların cinsel doyum ölçeği puanlarının arasında aşağıda 

incelenen yaş, eğitim durumu, medeni durum, evlilik süresi ve biçimi, çalışma 

durumu, eşin yaşı, eğitim durumu, işi, kuması olması durumu ve çocuk sayısı 

faktörlerine göre fark olmadığı bulunmuştur. Sadece sosyo-ekonomik durum 

açısından kadınların cinsel doyum puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur. 

İstatistiki olarak anlamlı fark bulunmasa da şiddet yaşayan kadınların eğitim 

durumunun, çalışıp çalışmamasının, eşlerinin işinin ve eş dışında kişilerden de şiddet 

görmesinin cinsel yaşama etkisi olduğu tabloda görülmektedir. 
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Tablo-58: Çeşitli değişkenlere göre şiddet yaşayan kadınların cinsel doyum ölçeğinden aldıkları 
puanlarına uygulanan varyans analizi tablosu 

  
 

Karelerin 
toplamı sd 

Kareler 
ortalaması F p 

Yaş  Gruplar arası 25,030 1 25,030 ,204 ,653 
  Grup içi 7101,554 58 122,441     
  Toplam 7126,583 59       
Medeni durum Gruplar arası 1,905 1 1,905 ,787 ,379 
  Grup içi 140,429 58 2,421     
  Toplam 142,333 59       
Eğitim durumu Gruplar arası 5,833 1 5,833 3,738 ,058 
  Grup içi 90,500 58 1,560     
  Toplam 96,333 59       
Evlilik biçimi Gruplar arası ,201 1 ,201 ,792 ,377 
  Grup içi 14,732 58 ,254     
  Toplam 14,933 59       
Evlilik süresi Gruplar arası 33,600 1 33,600 ,211 ,648 
  Grup içi 9242,000 58 159,345     
  Toplam 9275,600 59       
Çalışma durumu Gruplar arası ,686 1 ,686 3,068 ,085 
  Grup içi 12,964 58 ,224     
  Toplam 13,650 59       
Eşinin başka karısı olma 
durumu 

Gruplar arası 
,096 1 ,096 ,740 ,393 

  Grup içi 7,554 58 ,130     
  Toplam 7,650 59       
Eşin yaşı Gruplar arası 43,947 1 43,947 ,334 ,566 
  Grup içi 7368,398 56 131,579     
  Toplam 7412,345 57       
Eşin eğitim durumu Gruplar arası 2,001 1 2,001 1,354 ,249 
  Grup içi 85,732 58 1,478     
  Toplam 87,733 59       
Eşin işi Gruplar arası 2,001 1 2,001 2,850 ,097 
  Grup içi 40,732 58 ,702     
  Toplam 42,733 59       
Sosyo-ekonomik durum Gruplar arası 2,001 1 2,001 4,302 ,043 
  Grup içi 26,982 58 ,465     
  Toplam 28,983 59       
Çocuk sayısı Gruplar arası 3,471 1 3,471 1,396 ,242 
  Grup içi 144,179 58 2,486     
  Toplam 147,650 59       
Eş dışında şiddet görme Gruplar arası ,805 1 ,805 3,833 ,055 
  Grup içi 12,179 58 ,210     
  Toplam 12,983 59       
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4. TARTIŞMA 

 

4.1 Şiddet Yaşayan ve Yaşamayan Kadınların Demografik ve Sosyo-Ekonomik 

Özelliklere Göre Bulgularının Tartışılması 

 

Aile içi şiddete maruz kalan kadınlar ciddi beden ve ruh sağlığı problemleri 

yaşamaktadırlar. Bu etkileri farklı gruplarda ve genel nüfusta araştıran çalışmalar 

bulunmaktadır. Çoğunluğu son 30 yılda yapılmış olan bu çalışmaların sonuçlarında 

farklılıklar bulunmaktadır. Bu durumun nedeni, farklı örneklem grupları kullanılması 

ve problemleri saptamak için kullanılan ölçeklerin farklılığı olabilir. Aile içi şiddete 

uğrayan kadınlarla ilgili çeşitli ülkelerde yapılan araştırmaların  ortak saptaması 

şiddete maruz kalan kadınlarda  çeşitli psikolojik sorunların ortaya çıktığıdır. Son 10 

yıldır Türkiye’de şiddete maruz kalan kadınlarla genel nüfusta ve klinik başvurularda 

yaşanan psikolojik sorunlarla ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Özellikle 

şiddet yaşayan kadınların cinsel yaşamına ilişkin araştırma oldukça azdır, bunun 

sebebi olarak konunun hassasiyeti nedeniyle bilgi alınması kolay olmayan bir 

araştırma alanı olması düşünülmektedir. Aynı şekilde pek çok araştırmada 

tamamlanmış intiharların ve intihar girişimlerinin nedenlerinden biri olarak 

gösterilen aile içi şiddetin intihar olasılığıyla ilişkisine dair de pek fazla araştırmaya 

rastlanmamıştır.  

 

Bu çalışmada aile içi şiddete maruz kalan kadınların şiddet görmeyen kadınlarla 

sosyo demografik özellikler, intihar olasılığı ve cinsel yaşam açısından 

karşılaştırılması yapılmıştır. Aile içi şiddet yaşayan kadınların intihar olasılığına ve 

cinsel sorunlarına dair bulgular tartışılmıştır. 

 

4.1.1 Kadınlara İlişkin Özellikler 

 

Eğitim düzeyi düşük olan ve düşük gelirli çiftlerde evlilik içi şiddet konusunda 

çelişik görüşler ileri sürülmektedir. Kadının statüsü , kadınların şiddet uygulayan eşi 
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istediğinde terk edebilme olanaklarını, yaşadıkları günlük sıkıntıların ve psikiyatrik 

zorlukların düzeyini de etkilemektedir (Campbell ve ark.,1997). Bu ilişki nedeniyle 

araştırmada, kontrol grubunun sosyo-ekonomik profilinin şiddet gören kadınlardan 

oluşan çalışma grubu ile paralel olmasına dikkat edilmiştir.iki grupta yer alan 

kadınların sosyo-ekonomik profilleri birbiriyle uyumlu olup, gruplar arasında 

istatistiksel anlamlılık taşıyan bir farklılık bulunmamaktadır.  

 

Çalışmanın yapıldığı grupların Türkiye genelini temsil edebilirliğine yönelik ipucu 

vermesi amacıyla, grupların özellikleri ile Devlet İstatistik Enstitüsü 1990 nüfus 

sayımı verileri ile karşılaştırılmıştır. Çalışma ve kontrol grubuna alınan kadınlar, 23-

60 yaşları arasında olup, ortalama yaşları 36’dır. Devlet İstatistik Enstitüsün 1990 

nüfus sayımı verilerine göre (DİE, 2002) Türkiye’de 20-59 yaşları arasında olan 

kadınları ağırlıklı yaş ortalaması 36’dır. Bu durumda, yaş ölçütü dikkate alındığında, 

çalışma grubu ile Türkiye kadın nüfusu arasında paralellik olduğu söylenebilir. 

Kadınların aile içi şiddete maruz kalması ile yaşları arasında ilişki bulunmamaktadır. 

Türkiye’de genelinde evli kadınların ortalama çocuk sayısı 3’tür (DİE,2002). 

Çalışmada yer alan aile içi şiddete maruz kalan kadınların ortalama çocuk sayısı ise 

2’dir. Türkiye genelinde, özellikle kırsal kesimde ve Doğu bölgelerinde çocuk sayısı 

artmaktadır. Batı illerinde evli kadın başına çocuk sayısının Türkiye ortalamasının 

altında olması beklenmelidir. Bu durumda, çocuk sayısı ile aile içi şiddete maruz 

kalma arasında belirgin bir ilişki olduğu söylenemez. 

 

Bu araştırmada, aile içi şiddete maruz kalan kadınların %5’i okur yazar değildir, 

%8’i okur yazardır, % 28’i ilkokul mezunu, %21’i ortaokul mezunu, %30’u lise 

mezunu, %6’sı üniversite mezunudur. Türkiye geneline ilişkin DİE verilerine göre 

ise en az ilkokul mezunu olan kadınların, %75’i ilkokul, %20’si orta eğitimli ve % 

5’i yüksekokul diplomalıdır. Türkiye genelinde, özellikle kırsal kesimde ve Doğu 

bölgelerinde özellikle ilkokul üstü düzeyde eğitim alan kadın oranı daha düşüktür. 

Bu nedenle, Ankara’da ilkokul mezunu olan kadınların oranın Türkiye genelinden 

daha düşük, daha üst seviyede eğitim alan kadınların oranının ise, Türkiye 

genelinden daha yüksek olması beklenmelidir. Bununla birlikte araştırmaya katılan 

kadınların eğitim profili, eğitim düzeyinin aile içi şiddete karşı koruyucu olduğuna 
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ilişkin bir veri sağlamamaktadır. Bu ise eğitimin, aile içi şiddete karşı koruyucu 

olduğuna ilişkin çalışmalarla (Sorenson ve ark., 1996) çelişmektedir. Buna karşın, 

özellikle ataerkil toplumlarda kadının eğitim düzeyinin artmasının, tek değişken 

olarak yeterli olmadığı ve geleneksel rollere karşı çıkması nedeniyle şiddet riskini 

artıracağı yönündeki görüşlerle uyumludur (Refaat ve ark.,2001; Jewkes, 2002; 

Sugarman ve Frankel, 1996). 

 

Türkiye genelinde 20-59 yaşlarındaki kadınlar arasında iktisaden faal olanların oranı 

%44’tür (DİE, 2002). Çalışmada yer alan aile içi şiddete maruz kalan kadınlar 

arasında iktisaden faal olanların oranı ise %37’dir. Çalışmamıza katılan kadınlar 

toplum geneli birebir yansıtmasa da bu sonuçlar şiddetin ekonomik olarak eşine 

bağımlı kadınlarda daha sık görülse de gelir sahibi olmanın da kadını şiddetten 

korumadığını düşündürmektedir. Mor Çatı sığınma evine başvuran kadınlarla yapılan 

bir çalışmada, kadınların %72’sinin ev kadını olduğu, hiçbir geliri olmayan 

kadınların oranının ise %42 olduğu bildirilmiştir (Mor Çatı Kolektifi, 1997).  

 

Türkiye’de boşanma oranı 1990 nüfus sayımına göre %1 olarak bildirilmiştir (DİE, 

2002). 1999 yılında Türkiye genelinde boşanma sayısı 31.540’tır (DİE, 2002). 

Çalışmaya katılan aile içi şiddete maruz kalan kadınların yalnız %11’i eşinden 

ayrılmıştı. Türkiye genelinden daha yüksek olmasına karşın şiddete maruz kalanlarda 

ayrılma oranının düşük olması, önemli ölçüde toplumsal değerlerin evliliklerin sona 

erdirilmesini zorlaştırması ile açıklanabilir. 

 

Çalışmaya katılan aile içi şiddet grubundaki kadınların kendi ailelerinden veya eşinin 

ailesinden de şiddet görmesi karşılaşılan sonuçlardan bir diğeridir. Şiddet yaşayan 

kadınların %68.3’ünün aynı zamanda eşi dışında başka kişilerden de şiddet görmekte 

olduğunu bulunmuştur. Bu sonuç ataerkil toplumlarda aile içi şiddetin yaygın 

olduğuna yönelik açıklamalarla (İlkkaracan ve Gülçür, 1996) uyum içindedir. 
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4.1.2 Erkeğe İlişkin Özellikler 

 

Aile içi şiddet gören kadınların eşlerinin özellikleri ile eşlerine şiddet kullanma 

özelliği olmayan eşlerin temel sosyo-ekonomik özellikler açısından anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır. Çalışmada gruplarında yer alan şiddet yaşayan kadınların eşleri, 

ortalama 39 yaşındadır. Türkiye’de erkelerin ağırlıklı yaş ortalaması 43’tür. Bu iki 

veri, birbiriyle yakın değerlerde olup, şiddet uygulayan erkeklerin yaşı ile toplum 

genelindeki erkeklerin yaşı arasında bir farklılık saptanmamıştır. 

 

Bu çalışmada şiddet uygulayan erkeklerin %6.7’si okur yazar, %36.7’si ilkokul 

mezunu, %13.3’ü ortaokul mezunu, %30’u lise mezunu, %13.3’ü ise üniversite 

mezunu olduğu bulunmuştur. Türkiye geneline ilişkin DİE verilerine göre ise en az 

ilkokul mezunu olan erkeklerin, %49’u ilkokul, %20’si orta eğitimli ve % 4’ü 

yüksekokul diplomalıdır. Türkiye genelinde, özellikle kırsal kesimde ve Doğu 

bölgelerinde özellikle ilkokul üstü düzeyde eğitim alan erkek oranı daha düşüktür. 

Bu nedenle, Ankara’da ilkokul mezunu olan erkeklerin oranın Türkiye genelinden 

daha düşük, daha üst seviyede eğitim alan kadınların erkeklerin ise, Türkiye 

genelinden daha yüksek olması beklenmelidir. Çalışmaya katılan şiddet kullanma 

alışkanlığı olan erkeklerin eğitim durumları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

Yüksek eğitimli erkeklerin de eşlerine şiddet uyguluyor olması dikkat çekicidir. 

 

Çalışmada şiddet uygulayan erkeklerin yaptıkları iş durumlarına bakıldığında % 

6.7’sinin işsiz olduğu, %46.7’sinin işçi olarak çalıştığı, %30’unun serbest meslek 

sahibi olduğu, %16.7’sinin ise memur olarak çalıştığı bulunmuştur. Türkiye 

genelinde erkekler arasında çalışmamıza paralel olarak iktisaden faal olanların oranı 

%90’dır (DİE, 2002).  

 

Tüm bu bilgiler göstermektedir ki; aile içi şiddet yaş, eğitim durumu, meslek, sosyo-

ekonomik durum, çocuk sayısı gözetmeksizin toplumun hemen her kesiminde 

yaşanan yaygın bir toplumsal sorundur. 
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4.2 İntihar Olasılığına İlişkin Bulguların Tartışılması 

 

Şiddetin yaşamı tehdit eden sonuçlarından biri, intihar riski taşımasıdır. Acil 

servisler, psikiyatri servisleri ve sığınma evlerinde yapılan araştırmalarda, örselenen 

kadınların dörtte birinin en az bir kez intihar girişiminde bulunduğu bildirilmiştir 

(Carmen ve ark., 1989; Stark ve Flitcraft, 1996). Ayrıca Amerika, İskandinavya ve 

Papua Yeni Gine gibi farklı coğrafyalarda yapılan araştırmalarda aile içi şiddete 

maruz kalan kadınlarda intihar eğiliminin arttığı birbiri ile tutarlı olarak tespit 

edilmiştir (Counts, 1987; Bergmann ve Brismar, 1991; Golding, 1999). Aile içi 

şiddete maruz kalan kadınlar arasında intihar girişimi ve eğilimini araştıran 

çalışmalarda sıklık oranları geniş bir yelpazede (%5-77) değişmektedir. Ağırlıklı 

ortalama %18 bulunmuştur (Golding, 1999). Genel nüfusta ise intihar eğilimi oranı 

%1-16, intihar girişimi oranı %0,1-4,3 arasında değişmektedir (Moscicki, 1989) 

1974-1998 yılları arasında Türkiye’de kadınlarda intihar hızı ortalama yüz binde 1,7, 

erkeklerde 2,7’dir (Altındağ ve ark.,2001). Türkiye’de psikiyatri kliniğine başvuran 

örselenen kadınlarla yapılan çalışmalarda kadınların dörtte birinin (Yüksel ve Kayır, 

1986) ve hatta yaklaşık yarısının (Gökalp ve ark., 1999) intihar girişiminde 

bulunduğu bildirilmiştir.  

 

Çalışmada aile içi şiddete maruz kalan kadınların şiddet yaşamayanlara oranla daha 

fazla intihar riski taşıdıkları ve şiddet yaşama boyutu arttıkça intihar olasılığının da 

yükseldiği bulunmuştur. Şiddet yaşayan kadın grubunun yarısına yakınının yüksek 

intihar olasılığı riski taşıdığı ortaya çıkmıştır. Bu oranlar uluslar arası ve 

Türkiye’deki ilgili çalışmalarla paraleldir. ( Yüksel ve Kayır,1988; Golding, 1999). 

 

4.3 Cinsel Sorunlara İlişkin Bulguların Tartışılması 

 

Çalışmamızda şiddet gören ve görmeyen kadınların arasında cinsel doyum puanı 

açısından anlamlı düzeyde fark olduğu bulunmuştur. Şiddet yaşayan kadınların cinsel 

doyum puanlarının ortalaması 7,8’dir ve ölçek için geçerli klinik düzey olan 5’in 
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üzerindedir. Şiddet yaşamayan kadınların ortalaması ise 5’in altında (2,8) olduğu  

görülmüştür. Şiddet gören grubun anlamlı düzeyde cinsel yaşamdan memnun 

olmadığı ve cinsel sorunları şiddet yaşamayanlara oranla daha fazla yaşadığı 

bulunmuştur. Ankara’da, toplum içinde yer alan 1034 evli kadın ile yapılan bir 

araştırmada da evlilikte yaşanan fiziksel şiddet ile cinsel yaşamda anlaşma düzeyi 

düşüklüğü arasında ilişki olduğu bulunmuştur (Yıldırım, 1996). İstanbul’da bir 

psikiyatri polikliniğinde yapılan bir başka çalışmada Yüksel ve Kayır (1998), eşinden 

şiddet yaşamayan kadınların şiddet yaşayan kadınlara göre cinsel yaşamlarının 

anlamlı düzeyde daha fazla memnun olduklarını belirlemiştir.  

 

Birçok araştırmacı tecavüz ve çocukluk çağı cinsel istismar gibi cinsel travma 

öyküsü olan kadınların cinsel saldırıdan uzun zaman sonra bile cinsel sorun ve 

kaygıların olduğuna dikkat çekmiştir. Ama özellikle, süren evliliklerde eşlerinin 

fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddetine maruz kalan kadınların cinsel yaşamıyla ilgili 

bilgiye rastlanmadı. Bunun bir sebebi, şiddetin güncel olarak yaşandığı, ağır bedensel 

ve ruhsal sorunlara yol açtığı ve en önemlisi güvenliğin olmadığı bir devrede 

görüşülen kadınların cinsel yaşam keyiflerinin incelenmesinin etik olarak da 

tartışılması gereken bir konu olmasıdır (Ellsberg ve Heise, 2002). Bir diğer neden 

ise, konunun özel hayata ilişkin bilgiler içermesi sebebiyle hassasiyet taşıması ve 

özellikle ülkemizde cinselliğin bir tabu olarak görülmesinden dolayı bu alanda 

bilgilere ulaşmanın zorluğundan ileri gelmektedir. 

 

Araştırmamızda elde edilen bir diğer bulgu da, şiddetin boyutu arttıkça cinsel sorun 

yaşama puanının da artmasıdır. (r=0,817) Byers (2001)’de evlilik ilişkisinde 

sorunları olan ve evlilikte tatmin düzeyi düşük olan kadınların cinsel işlevlerinde 

bozulma yaşandığını, kadınların ilişkiden aldıkları tatmin arttıkça cinsel sorun ve 

kaygılarının azaldığını bildirmiştir. Fiziksel şiddete maruz kalan 62 kadınla yapılan 

bir araştırmada kadınlarda yüksek oranda psikoseksüel işlev bozukluğu bulunmuştur 

(Gleason, 1993). 
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Ayrıca Shover ve ark. (1982) şiddet gören ve görmeyen kadınları, çok eksenli 

tanımlayıcı sisteme göre cinsel işlev bozukluğu tanı sayısı yönünden karşılaştırmıştır. 

Şiddet gören grupta birden fazla eksende tanı alma eğiliminin (%92’ye karşı %40) 

arttığı görülmektedir. Şiddet gören gruptaki her 5 kadından biri tüm eksenlerden tanı 

almakta iken, kontrol grubunda cinselliğin tüm boyutlarında sorun tanımlayan kadın 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmamızda bu verilerle paralel olarak şiddetin 

cinsellikte sıklığı, iletişimi, doyumu, kaçınmayı ve dokunmayı olumsuz yönde 

etkilediği ve şiddet gören kadınların vaginismus, anorgasmi gibi cinsel sorunları 

şiddet yaşamayanlara oranla daha fazla yaşadığı bulunmuştur. Söz konusu tüm alt 

ölçeklerden alınan  puanlarda şiddet görenler ve görmeyenler arasında anlamlı fark 

olduğu görülmüştür. Sözü edilen çalışmalar da dikkate alındığında, şiddete maruz 

kalan kadınların genel olarak cinsel işlevlerinde bozulma yaşandığı belirtilebilir. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Aile içi şiddet, çok yönlü etkisi olan toplumsal bir sorundur. Maruz kalan kadınların 

beden ve ruh sağlığına olumsuz etkileri bulunmakta, yaşam kalitelerini düşürmekte, 

verimlilik kaybına neden olmakta, şiddetin nesilden nesile aktarılmasına ve sosyo-

kültürel dokuya sinmesine yol açmaktadır. Bu çalışmada,  bir vakfa ve hukuksal 

danışmanlık yapan bir danışma merkezine çeşitli nedenlerle  başvuran evli veya 

boşanmış kadınlar arasında eş şiddetine maruz kalan kadınlardaki sosyo demografik 

özellikler, intihar olasılığı ve cinsel sorunlar araştırılmıştır. 

 

Araştırmada incelenen varsayımlara ilişkin bulgular şunlardır: 

 

Hipotez-1: “Aile içi şiddete maruz kalan kadınlar, kalmayanlara göre daha yüksek 

oranda intihar olasılığı taşımaktadır.” hipotezi test edilmiş ve aile içi şiddete maruz 

kalan kadınların şiddet yaşamayanlara oranla daha fazla intihar olasılığı taşıdığı 

bulunmuştur. Kadınların şiddet yaşama puanlarının intihar olasılığı puanları üzerinde 

anlamlı etkisi olduğu  tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan kadınlardan şiddet 

yaşamayanlar, intihar olasılığı düzeylerinden yüksek risk grubuna hiç girmemiş, orta 

risk grubuna az sayıda girmiş ve daha çok normal grupta yer almışlardır. Ancak 

şiddet yaşayan kadınların yarısından fazlası yüksek risk grubunda yer almış olup 

normal düzeye girenler şiddet yaşayan kadınların sadece %8.3’ünü oluşturmuştur. 

Hafif risk grubundaki kadınların dağılımında ise şiddet gören ve görmeyenlerin 

sayısının eşit olduğu görülmektedir. Araştırma bulguları, ilk hipotezi 

doğrulamaktadır. 

 

Hipotez-2: “Aile içi şiddete maruz kalan kadınlar, kalmayanlara göre daha fazla 

cinsel sorun yaşamaktadır.” hipotezi test edilmiştir. Şiddet yaşayan kadınların cinsel 

doyum ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 7,8’dir ve ölçek için geçerli klinik 

düzey olan 5’in üzerindedir. Şiddet yaşamayan kadınların puan ortalamasının ise 5’in 

altında (2,8) olduğu görülmüştür. Şiddet gören ve görmeyen kadınların arasında 

cinsel doyum puanı açısından anlamlı düzeyde fark olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar 
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aile içi şiddete maruz kalan kadınların şiddet yaşamayanlara oranla daha fazla cinsel 

sorun yaşadıkları hipotezini doğrulamaktadır. 

 

Hipotez-3: “Aile içi şiddet yaşayan kadınlarda, Golombok-Rust Cinsel Doyum 

Ölçeği’nin alt ölçeklerinden alınan puanlar, aile içi şiddet görmeyenlere göre daha 

yüksektir.” hipotezi araştırılmıştır. Araştırmaya alınan kadınların şiddet yaşama 

durumlarına göre, Golombok – Rust Cinsel Doyum Ölçeği (GRCDÖ) alt ölçek 

puanları arasında anlamlı fark olup olmadığı test edilmiş ve tüm alt ölçeklerden 

alınan  puanlarda şiddet görenler ve görmeyenler arasında anlamlı fark olduğu 

bulunmuştur. Şiddetin cinsellikte sıklığı, iletişimi, doyumu, kaçınmayı ve dokunmayı 

olumsuz yönde etkilediği ve şiddet yaşayan kadınların vaginismus, anorgasmi gibi 

cinsel sorunları şiddet yaşamayanlara oranla daha fazla yaşadığı bulunmuştur. 

Araştırma sonuçları  bu hipotezi de doğrulamıştır. 

 

Hipotez-4: “Aile içi şiddet yaşayan kadınlarda, yaşanan şiddetin boyutu arttıkça 

İntihar Olasılığı Ölçeği’nden alınan puan artacaktır.” hipotezi araştırılmıştır. 

Araştırmaya katılan kadınların şiddet yaşama puanları ve intihar olasılığı ölçeğinden 

aldıkları puanlar arasındaki ilişki test edildiğinde r=.53 korelasyon değerli bir ilişki 

bulunmuştur, yani şiddet yaşama puanı arttıkça, intihar olasılığı puanı da artmaktadır. 

Bu sonuç hipotezi doğrular niteliktedir. 

 

Hipotez-5: “Aile içi şiddet yaşayan kadınlarda, yaşanan şiddetin boyutu arttıkça 

Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği’nden alınan puan artacaktır.” hipotezi test 

edilmiştir. Kadınların şiddet yaşama puanlarıyla cinsel doyum ölçeğinden aldıkları 

puan arasındaki korelasyona bakıldığında %81.7’lik pozitif yönlü güçlü bir ilişki 

bulunmuştur. Şiddet yaşama puanı arttıkça cinsel sorun yaşama puanı da artmaktadır. 

Hipotez doğrulanmıştır. 

 

Hipotez-6: Araştırmanın son hipotezi “Aile içi şiddet yaşayan kadınlar, eşleri dışında 

başka kişilerden de şiddet görmektedirler.” hipoteziydi ve eş dışı şiddet görme 

durumuna göre kadınların aldığı şiddet puanları açısından fark bulunmuş olup 
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hipotez doğrulanmıştır. Eşinden şiddet gören kadınlar, başkalarından da şiddet görme 

durumunu şiddet yaşamayan kadınlara göre daha fazla yaşamaktadır. 

 

Kadınlarla ilgili kurum ve kuruluşlarda ve sağlık sektöründe çalışan  profesyoneller 

aile içi şiddet vakalarıyla karşılaştıklarında kadınların intihar riski taşıyabileceklerini 

düşünerek davranmalı ve evlilik danışmanlığı verilen yerlerde aile içi sorunların ve 

cinsel yaşamdaki mutsuzlukların bir nedeninin de şiddet olabileceği 

unutulmamalıdır.  
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ÖZET 

 

Aile İçi Şiddet Yaşayan Kadınlarla Cinsel Sorunlar ve İntihar Olasılığı 

 

Bu çalışma ile Ankara’da kadın ve gençlerle ilgili çalışmalar yürüten Çağdaş Kadın 
ve Gençlik Vakfı’na ve şiddet yaşayan kadınlara hukuki danışmanlık hizmeti veren 
Ankara Barosu Kadın Danışma Merkezi’ne başvuran eşinden şiddet gören kadınların 
intihar olasılığı ve cinsel yaşamlarının araştırılması amaçlanmıştır. Elde edilen 
veriler aynı kurumlara farklı nedenlerle başvuran şiddet yaşamayan kadınlardan ve 
bu kurumlarda çalışan kadınlardan oluşan kontrol grubuyla karşılaştırıldı.   
 
Araştırmaya eşinden şiddet gören 60 kadın ve kontrol grubu olarak şiddet yaşamadığı 
belirlenen 32 kadın olmak üzere toplam 92 denek alınmıştır. Kadınların intihar 
olasılığı düzeylerini ölçmek için “İntihar Olasılığı Ölçeği”, cinsel doyum ve cinsel 
sorun düzeylerini ölçmek için ise “Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği” 
kullanılmıştır. Kadınlarla ilgili demografik özellikler ve aile içi şiddete ait bilgiler 
araştırıcı tarafından oluşturulan bir “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Elde 
edilen sonuçlar t testi, tek yönlü varyans analizi, f testi ve Pearson ilişki katsayıları 
testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi.  
 
Araştırmanın sonucunda demografik özelliklerin şiddet yaşamaya etkisi olmadığı 
bulunmuştur. Şiddet uygulayan erkeklerin özelliklerine bakıldığında ise her yaş, 
eğitim durumu ve meslekten olabildikleri görülmüştür.  
 
Şiddet yaşayan kadınların intihar olasılığı ve cinsel sorunları yaşamayanlara oranla 
daha yüksek bulunmuş ve şiddet arttıkça intihar olasılığı ve cinsel sorun puanlarının 
da arttığı ortaya konmuştur. Şiddetin cinsellikte sıklığı, iletişimi, doyumu, kaçınmayı 
ve dokunmayı olumsuz yönde etkilediği ve şiddet yaşayan kadınların vaginismus, 
anorgasmi gibi cinsel sorunları şiddet yaşamayanlara oranla daha fazla yaşadığı 
bulunmuştur.  
 

Anahtar Sözcükler: Aile içi şiddet, cinsel sorunlar , intihar olasılığı, kadın, cinsellik 
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SUMMARY 

 

The Probability of Having Sexual Problems and The Suicidal Attempt Risk in 
The Case of the Women, Who Have Been Subjected  to Domestic Violence 

 
With this work, it’s aimed to research the suicidal rates and to the sexual lives of the 
women experiencing violence of their husbands and who have consulted “Çağdaş 
Kadın ve Gençlik Vakfı” and “Ankara Bar Council Information Desk”. The present 
data has been compared with the women who have not experienced violence. 
 
The research included 92 women subjects, 60 of them have experienced violence and 
as a control group32 of them have not. To evaluate the level of the suicidal tendency 
of the women “Suicide Probability Scale”; and to evaluate the sexual problem level 
“Golombok-Rust Inventory of Sexual Satisfaction” have been used. The information 
about the demographic features about the women and domestic violence have been 
summed up under the “ Personal Information Form” formed by the researcher. The 
derived results have been evaluated as “t” test, single factor analysis of variance, “f 
“test and Pearson’s correlation coefficients test. 
 
As a result of the research, it has been found out that the demographic features do not 
effect in experiencing violence. The men applying violence may be of every age, 
education level and occupation.  
 
It has been derived that the suicidal risk and sexual problems of the women 
experiencing violence are higher than of those who do not and that as the violence 
point increases, the suicidal risk and the sexual problem rates increase. It is also 
derived that the violence affects the frequency, communication, satisfaction, to 
abstain, to touch, vaginismus and anorgasmi in sexual life a negative way.  
 

Key Words: Domestic violence, sexual problems ,suicidal attempt risk, woman, 
sexuality 
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Ek-1 

Kişisel Bilgi Formu 

 

Sayın katılımcı; 
 
Bu çalışma, kadınların aile içi şiddet yaşadıklarında, cinsel yaşamlarının ve çeşitli 
duygu ve davranışlarının nasıl etkilendiğini araştırmayı amaçlamaktadır. 
Araştırmanın hedefine ulaşabilmesi için ankete vereceğiniz cevaplardaki içtenliğiniz 
büyük önem taşımaktadır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel 
bilgilerinize yönelik bir form ve eşinizle olan ilişkinizde şiddet yaşayıp 
yaşamadığınızı değerlendiren bir ölçek, ikinci bölümde cinsel yaşamınızla ilgili bir 
ölçek ve üçüncü bölümde ise bazı duygu ve davranışlarınızı inceleyen bir ölçek yer 
almaktadır. Hiçbir şekilde isim vermeniz gerekmemektedir. Katkılarınız için 
teşekkür ederim. 
                                                  

Psikolog Ş. Gökçen Çetiner 

 
 
 
 

 
1- Doğum tarihiniz                      Gün           Ay             Yıl 

 
 

2- Eğitim durumunuz nedir? 
1 ( ) okur yazar değil                4 ( ) ortaokul mezunu 
2 ( ) okur yazar                         5 ( ) lise mezunu 
3 ( ) ilkokul mezunu                 6 ( ) yüksek okul/üniversite mezunu 
 
 

3- Medeni durumunuz nedir? 
          1 ( ) her iki nikahı da var.             4 ( ) nikahsız birlikte yaşıyor. 
          2 ( ) sadece resmi nikahı var .       5 ( ) boşanmış/dul. 
          3 ( ) sadece imam nikahı var.        6 ( ) nikahlı birlikte yaşamıyor. 
 
 

4- Kaç yıldır berabersiniz/evlisiniz?  
     -Nikahtan önceki beraberlik …… yıl 
     -Evlilik süresi …… yıl 
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5- Eşinizle hangi usulle evlendiniz? 
    1 ( ) anlaşarak     2 ( ) görücü usulüyle    3 ( ) diğer………………………... 
 
 
6- Bu evlilik kaçıncı evliliğiniz? 
 
      
 
7- Önceki evliliğinizin bitme nedeni nedir? 
 
 
 
8- Bu evlilik eşinizin kaçıncı evliliği? 
 
 
 
9- Eşinizin başka karısı var mı? 

            1 ( ) yok         2 ( ) var 
 
 

10- Gelir getirici bir iş yapıyor musunuz? Belirtiniz 
       1 ( ) evet         2 ( ) hayır 
 
 
 

• 10.soruya cevabınız “evet” ise  11. ve 12. soruları da cevaplayınız, 
“hayır” ise 13. soruya geçiniz. 

 
 

11-  Aylık ortalama kazancınız ne kadar? 
 
 
 
12- İşinizden elde ettiğiniz kazancı harcama biçiminiz nasıldır? 
      1 ( ) getirip eşime veririm harcamalara o karar verir. 
      2 ( ) eşimin geliriyle kendi gelirimi birleştiririm ve harcamalara birlikte          
              karar veririz.  
      3 ( ) gelirimin tamamını kendim harcarım. 
      4 ( ) kendi eksiklerimi tamamlayıp kalanını eşime veririm. 
      5 ( ) diğer. Belirtiniz 
 
 
13- Eşinizin eğitim durumu nedir?   

  1 ( ) okur yazar değil                4 ( ) ortaokul mezunu 
  2 ( ) okur yazar                         5 ( ) lise mezunu 
  3 ( ) ilkokul mezunu                 6 ( ) yüksek okul/üniversite mezunu 
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14- Eşiniz ne iş yapar? 
             1 ( ) işçi                                                     4 ( ) işsiz 
             2 ( ) memur                                               5 ( ) yevmiyeli 
             3 ( ) serbest, kendi işinde çalışıyor           6 ( ) diğer ……………… 
 
 

15- Evin ortalama aylık geliri ne kadardır? 
 
 
 
 

16- Oturduğunuz ev kendinizin mi? 
         1 ( ) evet eşimin         3 ( ) hayır benim akrabalarımın      5) eşimin akrabasının 
         2 ( ) evet benim          4 ( ) hayır kiracıyız                     
 
 

17- Oturduğunuz/ev tipi nedir? 
            1 ( ) gecekondu             3 ( ) müstakil ev (imarlı, gecekondu olmayan) 
            2 ( ) apartman dairesi    4 ( ) diğer…….. 
 
 

18- Eşinize ve size ait evin diğer bölümlerinden bağımsız bir yatak odanız     
           var mı?     
            1 ( ) var              2 ( ) yok 
    
 

19- Ailenize ait taşınır ve taşınmaz mallar var ise kimin üzerine kayıtlıdır? 
 
             

 Kendisinin Kocasının Diğer 
Ev    
Araba    
Diğer    

 
 
 

20- Kaç yıldır bu şehirde yaşıyorsunuz? 
 
 
 

21- Çocuğunuz var mı? 
            1 ( ) yok          2 ( ) var        (sayısı:……….) 

 
 
 
22- Eşinizin sizinle yaşayan başka çocuğu var mı? 

             1 ( ) yok         2 ( ) var         (sayısı:………) 
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23- Şu anda aynı evde sizinle birlikte kimler yaşıyor? 
 
        

No : Yakınlık 
derecesi 

Cinsiyeti Yaşı Eğitim 
durumu 

Medeni 
durumu 

Gelir 
durumu 

1       
2       
3       
4       
5       

 
 
 

24- Eşiniz size şiddet içeren davranışlarda bulunuyor mu? 
             1 ( ) evet     neler yapıyor, belirtiniz…………………….. 
 
 

       2 ( ) hayır 
 
 
25- Eşiniz size şiddet uyguladığında neler hissediyorsunuz? 

 
 
 
 
 

26- Evi terk etmeyi, boşanmayı hiç düşündünüz mü? 
            1 ( ) evet           2 ( ) hayır 
            Denediniz mi? 

      1 ( ) evet           2 ( ) hayır 
 
 
27- Siz kimden/kimlerden şiddet gördünüz/görüyorsunuz? 

      1 ( ) eş                                         5 ( ) kayın valide              9 ( ) diğer  
      2 ( ) baba                                     6 ( ) kayın peder                
      3 ( ) anne                                     7 ( ) kayın birader              
      4 ( ) ağabey, erkek kardeş           8 ( ) kendi çocukları  
 
 

28- Çocuklarınız şiddete uğruyor mu? Kimden/kimlerden belirtiniz. 
 
 
 
 
 
29-  Aşağıda eşle ilişkiye dair bazı ifadeler yer almaktadır. Bu ifadeleri okuyarak 

ne sıklıkta yaşadığınızı belirtiniz. 
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 Hiçbir 
zaman 

Nadiren Bazen Çoğu 
zaman 

Her 
zaman 

1.Kocam beni küçük görür.      
2.Kocam benim rahatsız olduğum arzularına 
boyun eğmemi ister. 

     

3.Kocam beni hoşlanmadığım veya sevmediğim 
cinsel davranışlarda bulunmaya zorlar. 

     

4.Kocam akşam yemeği, ev işi veya çamaşır 
yıkama gibi işler vaktinde yapılmazsa çok 
sinirlenir, bana bağırır. 

     

5.Kocam arkadaşlarımı kıskanır ve onlardan 
kuşkulanır. 

     

6.Kocam bana yumruk atar.      
7.Kocam bana çirkin olduğumu ve çekici 
olmadığımı söyler. 

     

8.Kocam kendisi olmadan gerçekten başarılı 
olamayacağımı veya kendime bakamayacağımı 
söyler. 

     

9.Kocam bana hizmetçisiymişim gibi davranır.      
10.Kocam bana başkalarının önünde hakaret 
eder veya beni utandırır. 

     

11.Kocam kendisinin düşüncesine katılmazsam  
çok kızmaya başlar. 

     

12.Kocam beni bir aletle(silahla, bıçakla, vs.) 
tehdit eder. 

     

13.Kocam evi idare etmem için gerekli parayı 
vermede cimri davranır. 

     

14.Kocam zekamı küçümser.      
15.Kocam çocuklara bakmam için evde 
kalmamı ister. 

     

16.Kocam beni hastanelik edecek kadar döver.      
17.Kocam çalışmamamın veya okula 
gitmememin daha iyi olacağını düşünür. 

     

18.Kocam kadın arkadaşlarımla toplanmamızı 
istemez. 

     

19.Kocam ben isteyim veya istemeyeyim cinsel 
ilişki ister. 

     

20.Kocam bana bağırır ve azarlar.      
21.Kocam yüzüme ve başıma vurur.      
22.Kocam bana emirler yağdırır.      
23.Kocamın duygularıma saygısı yoktur.      
24.Kocam bana hakaret eder.      
25.Kocam ailemi aşağılar, onlarla görüşmemi 
istemez. 

     

26.Kocam beni tehdit eder.      
27.Kocam bana aptalmışım gibi davranır.      
28.Kocam beni öldürmek istermiş gibi davranır.      
29.Kocam dışarı çıkmama izin vermez.      
30.Kocam eve gelen paradan beni haberdar 
etmez, parayı kendisi kontrol etmek ister. 
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Ek-2 

Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği 

 

Aşağıda cinsel yaşamla ilgili sorular yer almaktadır. Her soru için “hiç bir zaman”, 
“nadiren”, “bazen”, “çoğu zaman”, “her zaman” şeklinde beş cevap şıkkı yer 
almaktadır. Sizden istenilen kendi cinsel yaşamınızı göz önünde bulundurarak 
soruları cevaplandırmanızdır. Cevaplandırırken: 
 

1. Her soruyu dikkatle okuyunuz. 
2. Soruları durumun son zamanlarda ne kadar sıklıkla ortaya çıktığını düşünerek 

cevaplayınız. 
3. Söz konusu durumun ne kadar sıklıkta ortaya çıktığına karar verdikten sonra, 

o seçeneğin altındaki parantezin içine (X) işareti koyarak cevabınızı 
belirtiniz. 

4. Hiç bir soruyu cevapsız bırakmayınız. 
 
Lütfen soruları içtenlikle ve dürüstçe cevaplandırmaya özen gösteriniz. 
Cevaplandırırken, başkalarının görüşlerini dikkate almadan sadece kendi 
görüşlerinizi belirtiniz. Sorulara vereceğiniz cevaplar kesinlikle gizli tutulacaktır. 
 
 
 
  Hiçbir  

zaman 
Nadiren Bazen Çoğu  

zaman 
Her 
zaman 

1 Cinsel yaşama karşı ilgisizlik duyar 
mısınız? 

     

2 Eşinize, cinsel ilişkinizle ilgili nelerden 
hoşlanıp, nelerden hoşlanmadığını sorar 
mısınız? 

     

3 Bir hafta boyunca cinsel ilişkide 
bulumadığınız olur mu? (adet günleri, 
hastalık gibi nedenler dışında) 

     

4 Cinsel yönden kolaylıkla uyarılır 
mısınız? 

     

5 Sizce, sizin ve eşinizn ön sevişmeye 
(öpme, okşama gibi) ayırdığınız zaman 
yeterli mi? 

     

6 Kendi cinsel organınızın, eşinizin cinsel 
organının giremeyeceği kadar dar 
olduğunu düşünüyor musunuz? 

     

7 Eşinizle sevişmekten kaçınır mısınız?      
8 Cinsel ilişki sırasında doyuma (orgazma) 

ulaşır mısınız? 
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9 Eşinize sarılıp, vücudunu okşamaktan 
zevk alır mısınız? 

     

10 Eşinizle olan cinsel ilişkinizi tatminkar 
bulur musunuz? 

     

11 Gerekirse rahatsızlık ve acı duymaksızın 
parmağınızı cinsel organınızın içine 
sokabilir misiniz? 

     

12 Eşinizin cinsel organına dokunup 
okşamaktan rahatsız olur musunuz? 

     

13 Eşiniz sizinle sevişmek istediğinde 
rahatsız olur musunuz? 

     

14 Sizin için doyuma (orgazma) ulaşmanın 
mümkün olmadığını düşünür müsünüz? 

     

15 Haftadan iki defadan fazla cinsel 
birleşme de bulunur musunuz? 

     

16 Eşinize, cinsel ilişkinizle ilgili olarak 
nelerden hoşlanıp nelerden 
hoşlanmadığınızı söyleyebilir misiniz? 

     

17 Eşinizin cinsel organı, sizin cinsel 
organınıza rahatsızlık vermeden girebilir 
mi? 

     

18 Eşinizle olan cinsel ilişkinizde sevgi ve 
şefkatin eksik olduğunu hisseder 
misiniz? 

     

19 Eşinizin, cinsel organınıza dokunup 
okşamasından zevk alır mısınız? 

     

20 Eşinizle sevişmeyi redettiğiniz olur mu?      
21 Önsevişme sırasında eşiniz bızırınızı 

(klitoris) uyardığında doyuma (orgazma) 
ulaşır mısınız? 

     

22 Sevişme boyunca sadece cinsel birleşme 
için ayrılan süre sizin için yeterli olur 
mu? 

     

23 Sevişme sırasında yaptıklarınızdan 
tiksinti duyar mısınız? 

     

24 Kendi cinsel organınızın, eşinizin cinsel 
organının derine girmesini engelleyecek 
kadar dar olduğuğnu düşüür müsünüz? 

     

25 Eşinizin sizi sevip okşamasından 
hoşlanır mısınız? 

     

26 Sevişme sırasında cinsel organınızda 
ıslaklık olur mu? 

     

27 Cinsel birleşme anından hoşlanır 
mısınız? 

     

28 Cinsel birleşme anında doyuma ulaşır 
mısınız? 
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Ek-3 
 

İntihar Olasılığı Ölçeği 

 

Aşağıda kişilerin çeşitli duygu ve davranışlarını anlatmak için kullanabilecekleri bazı 
cümleler verilmiştir. Lütfen sırayla her bir cümleti okuyun ve okuduğunuz cümlenin 
sizin için hangi sıklıkta doğru olduğunu belirtiniz. Sizden istenen, her cümlenin sağ 
tarafındaki seçeneklerden size uygun olanın altındaki “D” harfini daire içine alarak 
işaretlemenizdir.  
 
 

  Hiçbir  
zaman 

Bazen Çoğu 
zaman 

Her 
zaman 

1 Öfkelendiğim zaman elimi geçen herşeyi 
fırlatırım. 

D D D D 

2 Birçok insanın benimle içtenlikle 
ilgilendiklerini hissederim. 

D D D D 

3 Ani ve kontrolsüz (dürtüsel) davrandığımı 
hissederim. 

D D D D 

4 Başkalrıyla paylaşamayacağım kadar kötü 
şeyler düşünürüm. 

D D D D 

5 Çok fazla sorumluluk yüklendiğimi 
düşünürüm. 

D D D D 

6 Yapabileceğim daha birçok yararlı şey 
olduğunu hissederim. 

D D D D 

7 Başkalarını cezalandırmak için intihar etmeyi 
düşünürüm. 

D D D D 

8 Başkalarına karşı düşmanca duygular 
beslediğimi hissederim. 

D D D D 

9 İnsanlardan koptuğumu hissederim. D D D D 
10 İnsanların bana ben olduğum için değer 

verdiklerini hissederim. 
D D D D 

11 Eğer ölürsem birçok insanın üzüleceğini 
hissederim. 

D D D D 

12 Öylesine yalnızlık hissederim ki buna 
dayanamam. 

D D D D 

13 Başkalarının bana düşmanca duygular 
beslediklerini hissederim. 

D D D D 

14 Eğer hayata yeniden başlayabilsem, 
yaşamımda bir çok değişiklik yapacağımı 
hissederim. 

D D D D 

15 Pek çok şeyi iyi yapamadığımı düşünürüm. D D D D 
16 Beğendiğim bir işi bulmak ve sürdürmekte 

güçlüğüm vardır. 
D D D D 
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17 Gittiğim zaman hiç kimsenin beni 
özlemeyeceğini düşünürüm. 

D D D D 

18 Benim için işler yolunda gidiyor gibi görünür. D D D D 
19 İnsanların benden çok fazla şeyler 

beklediklerini hissederim. 
D D D D 

20 Düşündüğüm ve yaptığım şeyler için kendimi 
cezalandırmam gerektiğini hissederim. 

D D D D 

21 Dünyanın yaşama değer olmadığını 
hissederim. 

D D D D 

22 Gelecekle ilgili çok titiz bir şekilde plan 
yaparım. 

D D D D 

23 Kendisine güvenebileceğim kadar çok 
arkadaşım olmadığını düşünürüm. 

D D D D 

24 Eğer ölmüş olsaydım insanların daha rahat 
edeceğini hissederim. 

D D D D 

25 Bu şekilde yaşamaktansa ölmenin daha az acılı 
olacağını hissederim. 

D D D D 

26 Anneme duygusal açıdan yakın olduğumu 
hissederim/hissederdim. 

D D D D 

27 Eşime duygusal açıdan yakın olduğumu 
hissederim/hissederdim. 

D D D D 

28 İşlerin düzeleceğine ilişkin umutsuzluk 
hissederim. 

D D D D 

29 İnsanların beni ve yaptıklarımı 
onaylamadıklarını hissederim. 

D D D D 

30 Kendimi nasıl öldüreceğimi düşündüm. D D D D 
31 Parayla ilgili endişelerim var. D D D D 
32 İntihar etmeyi düşünürüm. D D D D 
33 Kendimi yorgun ve birçok şeye ilgisiz 

hissederim. 
D D D D 

34 Çok öfkelenince bazı şeyleri kırıp dökerim. D D D D 
35 Babama duygusal açıdan yakın olduğumu 

hissederim/hissederdim. 
D D D D 

36 Nerede olursam olayım, mutlu olamadığımı 
hissederim. 

D D D D 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


