International

SOCIAL SCIENCES
STUDIES JOURNAL
SSSjournal (ISSN:2587-1587)
Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine
Arts, Engineering, Architecture, Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines in Social Sciences

Vol:5, Issue:39
sssjournal.com

pp.3663-3684
ISSN:2587-1587

2019
sssjournal.info@gmail.com

Article Arrival Date (Makale Geliş Tarihi) 18/05/2019 The Published Rel. Date (Makale Yayın Kabul Tarihi) 23/07/2019
Published Date (Makale Yayın Tarihi) 23.07.2019

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN SUÇLULUK DUYGUSU DÜZEYLERİ VE
PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ İNCELENMESİ
EXAMINING THE LEVEL OF GUILT AND PSYCHOLOGICAL RESILIENCE OF WOMEN
TRAUMATIZED BY DOMESTIC VIOLENCE
Süleyman Ayhan ÖRNEK
İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bilimler Enstitüsü, Psikoloji A.B.D Psikoloji Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE

Article Type
: Research Article/ Araştırma Makalesi
Doi Number
: http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1630
Reference
: Örnek, S.A. (2019). “Aile İçi Şiddet Mağduru Kadınların Suçluluk Duygusu Düzeyleri ve Psikolojik
Dayanıklılıklarının İncelenmesi”, International Social Sciences Studies Journal, 5(39): 3663-3684.

ÖZ
Şiddet geçmişten günümüze önemli bir toplumsal problem olarak varlığını sürdürmüştür. Şiddete uğrayanlar elbette
yalnızca kadınlar değildir. Fakat geçmişten bu yana şiddete en çok maruz kalan şüphesiz kadınlar olmuştur ve bu
durum şiddet denildiğinde akla kadının gelmesine neden olmuştur. Şiddet toplumsal bir problemdir ve sebepleri
değerlendirildiğinde erkek egemen toplum anlayışının karşımıza çıkması muhtemeldir. Geçmişten bu yana toplum
tarafından kadın ve erkeğe yüklenmiş cinsiyet rolleri bulunmaktadır. Şiddet eyleminin sebeplerini açıklamaya yönelik
pek çok çalışma bulunmaktadır. Şiddetin sebepleri her kaynakta farklı ele alınsa ortak yönleri fazlalıktadır. İnsanların
içinde bulundukları ekonomik durum, hayat şartları, içinde yaşadıkları çevre ve aile yapısı gibi pek çok etken şiddet
eyleminin oluşmasında rol oynamaktadır. Toplumda erkeğe dair genel algı evine bakan, otoriteyi ve gücü elinde
bulunduran şeklindeyken, kadına dair algı ise erkeğe göre daha az özgür, erkeğinin sözünü dinleyen, en önemli görevi
evine ve ailesine bakmak olan bir anlayıştadır. Açıkça görülen bu erkek egemen yapı şiddet olaylarının yaşanma
sebeplerinden biridir.
Şiddet türü ve sebebi ne olursa olsun şiddete uğrayan kişiyi psikolojik olarak derinden etkileyen bir durumdur. Aile
içinde eşinden çocuğundan ya da diğer aile bireylerinden şiddet gören kadın şiddet sonrası travmaya bağlı suçluluk
duygusu hissetmektedir. Bazı şiddet mağdurları şiddet gördüklerini çevresi ile paylaşarak çeşitli destekler alsa da hala
şiddet gördüğünü saklayan ve hiçbir destek almayan kadınların bulunduğu aşikardır. Çalışmada aile içinde şiddete
maruz kalan kadınların travmaya bağlı suçluluk düzeylerinin psikolojik dayanıklılık ile ilişkisini değerlendirmek
amaçlanmıştır. Bu bağlamdaşiddetin türleri, şiddetin olası sebepleri, aile içi şiddet, kadına yönelik aile içi şiddet gibi
konular irdelenmiştir. Öte yandan aile içinde yaşanan şiddet sonrası kadının hissettiği suçluluk duygusu, psikolojik
dayanıklılığı, travmaya bağlı suçluluk duygusu ile başa çıkma yaklaşımları, başa çıkmada psikolojik dayanıklılık ve
başa çıkma destek sistemleri üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Şiddet Sonrası Travmaya Bağlı Suçluluk Duygusu, Aile İçi Şiddet,
Psikolojik Dayanıklılık.

ABSTRACT
Violence has continued to be an important social problem from the past to the present. Of course, it is not only women
who are subjected to violence. However, women have undoubtedly been the most exposed to violence since the past,
and this has brought women to mind. Violence is a social problem. Since the past, there are gender roles attributed to
women and men by society. There are many studies to explain the causes of violence. If the causes of violence are
handled differently in each source, they have more in common. Many factors such as the economic situation of
people, their living conditions, the environment they live in and the family structure play a role in the formation of
violence. While the general perception of men in society is that of looking at the house, holding authority and power,
the perception of women is less free than the male, listening to the word of the man, and the most important duty is to
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look at his home and his family. Clearly, this male-dominated structure is one of the causes of violence.
Whatever the type and cause of violence, it is a condition that deeply affects the person who is subjected to violence
psychologically. In the family, the woman who has been subjected to violence from her husband, her child or other
family members feels guilt after trauma. Although some victims of violence share various types of support with their
environment, it is evident that there are still women who hide that they are exposed to violence and do not receive any
support. The aim of this study was to evaluate the relationship between trauma-related guilt levels and psychological
resilience of women exposed to domestic violence. In this context, the types of violence, possible causes of violence,
domestic violence, domestic violence against women are examined. On the other hand, the feelings of guilt,
psychological resilience, coping with trauma-related guilt, psychological resilience in coping and coping support
systems are emphasized.
Key Words: Violence Against Women, Feelings of Guilt After Trauma, Domestic Violence.

1. ŞİDDET VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET
Şiddetin αbireysel αve αtoplumsal αdüzeyde αnasıl αalgılandığı αve αanlamlandırıldığına αilişkin αgenel αgeçer αbir
αaçıklama αyoktur. αZira αkoşullara, αzamana, αmekâna, αbakış αaçısına, αsahip αolunan αönyargılara αve αdeğer
αyargılarına αgöre αfarklı αbiçimlerde αalgılanabilir αve αanlamlandırılabilir αolması, αşiddet αkavramının αçeşitli
αşekillerde
αtanımlanmasına
αyol
αaçmaktadır.
αÖrneğin
αFelson,
αşiddet
αüzerine
αyapılan
αaraştırma
αsonuçlarından αhareketle, αbir αeylemin αşiddet αolarak αtanımlanabilmesi αiçin αinsanların αo αeylemin αyanlış
αolduğunu αdüşünmelerinin αgerekli αolduğunu αbelirterek αşiddetin αgöreceli αbir αkavram αolduğuna αdikkati
αçekmektedir. αBuna αgöre, αinsanlar αkendilerine αzarar αverilmesi αdurumunda αbu αeylemi αşiddet; αkendilerinin
αbaşkalarına αzarar αvermeleri αdurumunda αise αaynı αeylemi αadalet αolarak αtanımlayabilmektedir. αBenzer
αşekilde, αbir αtoplumda αsapkın αdavranış αolarak αkabul αedilen αbir αdavranışta αbulunan αkişiye αkarşı αzarar
αverici αbir αeylemde αbulunmak αda αşiddet αolarak αdeğil; αsapkın αdavranışa αverilen αbir αceza αşeklinde
αdeğerlendirilebilmektedir α(Felson, α2009).
Şiddetin αönlenmesinde αgenel αgeçer αkuralların αdeğil, αöznel αkuralların αrol αoynadığını αsöyleyen αMichaud
αda, αşiddetin αgöreceliliğini αşöyle αaçıklamaktadır:
Şiddetin αdizginlenmesinde αkullanılan αhukuksal, αkurumsal, αgrupsal αveya αalt αgrupsal αve αhatta
kişisel αölçütlere αgöre αdeğişen αöznel αbir αbileşen αvardır. α13. αYüzyıl αİngiltere α’sindeki αşiddet
αile α20. αYüzyıl αİngiltere α’sindeki αşiddeti αkarşılaştırmak, αpek αçok αnorm αdeğişmiş αolduğu αiçin,
αsaflıktan αbaşka αbir αşey αolmaz... αŞiddet αkonusunda αsöylenmiş αevrensel αbir αsöz, αbelirlenmiş
αevrensel αbir αbilgi αyoktur. αHer αtoplumun αkendine αözgü αşiddet αsorunları αvardır. αBunlar αözgün
αnormlarla αbelirlenir αve αaz αya αda αçok αbaşarılı αbiçimlerde αele αalınır α(Michaud, αt.y., αs. α12).
α

Şiddetin αgöreceliği, αyukarıda αda αbelirtildiği αüzere, αher αne αkadar αgenel αgeçer αbir αaçıklamaya αolanak
αvermese αde, αşiddetin αözellikle αşiddete αmaruz αkalanlar αaçısından αolumsuz αbir αdurum αolması, αgenel αolarak
αşiddete αilişkin αaçıklamaların αortak αnoktasını αoluşturmaktadır. αÖrneğin αMichaud, αşiddetin, αhem αşiddet
αdurumlarını αhem αde αşiddet αeylemlerini αaçıklayacak αşekilde αtanımlanması αdurumunda αdaha αiyi
αanlaşılabileceği αgörüşünden αhareketle αşiddeti αşöyle αtanımlamaktadır:
Bir αkarşılıklı αilişkiler αortamında αtaraflardan αbiri αveya αbirkaçı αdoğrudan αveya
αdolaylı, αtoplu αveya αdağınık αolarak, αdiğerlerinin αbir αveya αbirkaçının αbedensel
αbütünlüğüne αveya αtörel α(ahlaki/moral/manevi) αbütünlüğüne αveya αmallarına αveya
αsimgesel, αsembolik αve αkültürel αdeğerlerine, αoranı αne αolursa αolsun αzarar αverecek
αşekilde αdavranırsa αorada αşiddet αvardır α(Michaud, αt.y., αs. α8-9).
Anlamı αzamana αve αmekâna αgöre αdeğişebildiği αiçin, αşiddet αüzerine αtartışmaların αsüreğenliğinden αsöz αeden
αKeane’e αgöre αise α“şiddet αbir αgrubun αve/veya αbireylerin αbaşkalarının αbedenlerine αyönelttiği αşok, αçürüme,
αşişme αya αda αbaş αağrısından αkırılmış αkemiklere, αkalp αkrizlerine, αkol αve αbacak αyitirilmesine αhatta αölüme
αdek αuzanan αbir αdizi αsonucun αortaya αçıkmasına αneden αolabilecek αnitelikteki, αistenmeyen αmüdahaleler
αolarak αele αalınırsa αdaha αiyi αanlaşılabilir” α(Keane, α1998, αs. α68). αKeane, αbu αaçıklamasının αardından
αşiddeti, αşiddete αmaruz αkalanın αötekileştirildiği, αsaygı αduyulan αbir αözne αolmaktan αçıkarılıp, αbedenini
αortadan αkaldırmaya αkadar αgidebilecek αölçüde αzarar αverilen αbir αnesne αdurumuna αindirgendiği αilişkisel αbir
αeylem αolarak αtanımlamaktadır α(Keane, α1998).
Şiddeti αtanımlarken, αgünlük αhayatın αakışı αiçinde αher αalanda αkarşılaşılabilecek αbir αeylem αolduğuna αvurgu
αyapan αSomersan αda, αiktidarın αbir αgöstergesi αolan αve αyıkıcı αnitelikteki αher αeylemin, αçeşitli αgerekçelerle
αhaklılaştırılmaya αçalışılsa αda, αşiddet αolarak αtanımlanması αgerektiği αgörüşündedir. αSomersan’a αgöre:
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Kimi αyerde αbir αsatır, αbir αkurşun, αişkencecinin αelektriği, αgazetecinin αzoru, αyasal
αidam, αyasal αoperasyon, αMayaların αgençlerin αgöğsünü αbıçakla αkeserek αkalbi
αçıkarması αve αtanrılara αsunması, αAvrupa’nın αbitmeyen αengizisyonu, αannenin
αdayağı, αbabanın αyumruğu, αkocanın αsaldırısı, αYanamoma αkabilelerinin αdönemsel
αsavaşları, αöğretmenin αcetveli, αçocuğun αtaşı, αbir αkapının αyüzünüze αkapanması,αbir
αbaşkasının αhiç αaçılmaması, αköyün αzorla αboşaltılması, αbazen αklitorisin αsünnet
αedilmesi,... αkimi αyerde αmilliyetçilik..., αırkçılık, αgörünmez αşiddetin αdışlanması, αiftira,
αkıskançlık, αdostluğun αinkarı, αbazen αde, αsadece αbir αsöz, αbir αcümleciktir, αşiddet
α(Somersan, α1996).
Şiddetin αgüdülenmeye αbağlı αolarak αgerçekleştiğini αifade αeden αErgil, αbu αgüdülenmenin αdayanaklarını;
αbirey αveya αgrup αtarafından αbeklenen αsomut αbir αkazanç, αkatlanılmaz αduruma αgelmiş αbaskılar, αsiyasi
αmarjinalleşme, αkan αdavası αve/veya αnamus αdavası αgibi αkültürel αnedenler αolarak αbelirtmekte αve αşöyle
αdevam αetmektedir: α“Ardında αhangi αgüdü αolursa αolsun, αşiddet, αher αzaman αbir αkişi αveya αgrubun αservet,
αitibar αveya αiktidar αkazanmak αiçin αbaşvurduğu αbir αaraçtır” α(Ergil, α2001, αs. α40).
Bu αgörüşten αhareket αedildiğinde, αinsanları αşiddet αuygulamaya αyönelten αnedenlerden αbirisinin αtemel αinsani
αisteklerin αkarşılanması αolduğu αsöylenebilir. αÖrneğin
αFelson’a αgöre, αher αtürlü αşiddet αeylemi,
αkızgınlık/öfke αiçerse αde, αuygulayana αyarar αsağlayan αbir αdavranış αbiçimidir α(Felson, α2009). αBöylelikle
αinsanlar, αşiddet αuygulayarak, αfazla αbir αbedel αödemeden αistediklerini αelde αedebilmektedir. αÖç αalmanın,
αbaşkalarını αetkilemenin, αbaşkalarına αboyun αeğdirmenin αbir αyolu αolarak αşiddete αbaşvurulduğunu αbelirten
αFelson, αözellikle αkarşıdakine αboyun αeğdirmek αsuretiyle αşiddet αuygulayan αkişinin; αmaddi αkazanç αsağlama,
αcinsel αisteklerini αtatmin αetme αgibi αtemel αinsani αihtiyaçlarını αkarşılayabildiğine αişaret αetmektedir α(Felson,
α2009). αBu αaçıklama αdoğrultusunda αşiddetin, αşiddete αmaruz αkalanlar αaçısından αyıkıcı αsonuçlarına αkarşın,
αşiddetin αfaillerine αyarar αsağlamak αgibi αönemli αbir αişlevinin αbulunduğu αgörülmektedir. αŞiddetin,
αuygulayıcılarına αfayda αsağlaması αise αsüreklilik αkazanmasında αönemli αbir αetkendir. αŞiddetin αinsani
αgereksinimlerin αkarşılanması αgibi αfaydacı αbir αrol αoynaması, αaynı αzamanda, αbaşkaları αüzerinde αiktidar
αkurma αçabalarını αda αanlaşılır αkılmaktadır. αBu αnoktada, αşiddet αyoluyla αgüç αelde αederek, αistekleri
αkarşılayabilmenin αve/veya αgüç αsayesinde αkarşıdakine αşiddet αuygulayarak αgereksinimleri αyerine
αgetirtebilmenin αbüyük αbir αtatmin αduygusu αyarattığı αve αböylesi αbir αduygudan αvazgeçebilmenin αçok αda
αkolay αolmadığı αdüşünülmektedir.
Şiddet, αşiddet αuygulayanların αsalt αkendileri αiçin αdeğil, αşiddetin αuygulandığı αbirey αve/veya αgruplara, αkısa
αveya αuzun αvadede αbir αşekilde αyarar αsağladığı αdüşüncesiyle αde αuygulanabilmektedir. αÖrneğin αİnam,
αşiddetin, αgenellikle α“eğitmek”, α“terbiye αetmek” αiçin αbaşvurulan αbir αyol αolduğunu αbelirtmektedir.
αİnsanların αşiddetle αterbiye αedilebileceği αtemel αvarsayımından αhareketle αanne αçocuğuna, αöğretmen
αöğrencisine, αkolluk αgüçleri αsuçlulara αşiddet αuygulayabilmektedir α(İnam, α2001).
Kendi αiktidarını αtoplumun αbazı αkesimlerine αve/veya αtamamına αkabul αettirmek αamacıyla αda; αbaskı, αzulüm,
αkıyım, αişkence αgibi αuygulamalarla αşiddete αbaşvurulması αda αsöz αkonusu αolabilmektedir. αİnam, αsindiren
αşiddet αolarak αtanımladığı αbu αşiddet αtürünü αşöyle αaçıklamaktadır:
Sindiren αşiddet, αgüç αpeşinde, αiktidar αtutkunu αşiddettir. αBu αşiddet αamacına αerişmek
αiçin, αiktidarına αengel αolduğunu αdüşündüğü αbütün αgüçleri αkendine αdüşman αsayar
αve αortadan αkaldırmayı αplanlar. αBunu αher αzaman αbilinçli, αplanlı αyapmaz.
αSindiren αşiddet, αsavaşla, αkavgayla, αhuzursuzlukla, αterörle αvar αolan αşiddettir.
αŞiddeti αaçık αolarak, αfiziksel, αtoplumsal, αsiyasal, αruhsal αşiddet αolarak
αuygulayabildiği αgibi, αörtük αolarak, α“aba αaltından αsopa” αgöstererek, αdeğişik
αkılıklarda αda αortaya αkoyabilir. αBilim, αinsan αhakları, αdemokrasi, αdin αkavramlarını
αkullanır. αYapmamızı αistediği αşeyleri αyapmadığımız, αonun αgibi αdüşünmemiz
αgerekenleri αdüşünmediğimizi αanladığında, αbunun αbilime, αinsan αhaklarına,
αdemokrasiye αya αda αdine αaykırı αolduğunu αsöyleyerek αbize αmanevi αbaskı
αuygulayabilir α(İnam, α2001, αs. α47).
Yukarıdaki αaçıklamalar, αşiddet αeyleminin αgerçekleşmesinde; αşiddetin, αuygulayıcısına αve/veya αşiddet
αuygulanana αbir αşekilde, αbireysel αve/veya αtoplumsal αfayda αsağlayan αbir αdavranış αbiçimi αolarak
αalgılanmasının αönemli αrol αoynadığını αgöstermektedir. αDolayısıyla αşiddet αçalışmalarında, αşiddetin
αözellikle αuygulanana αyönelik, αyıkıcı αbir αdavranış αbiçimi αolarak αdeğerlendirilmesinin αyanı αsıra,
αuygulayana αve/veya αuygulanana αve/veya αbir αgruba/topluluğa αbir αşekilde αyarar αsağlayan αbir αdavranış
αbiçimi αolarak αda αdeğerlendirilmesi, αşiddet αolgusunun αdaha αkapsamlı αanlaşılması αaçısından αönemli
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bulunmaktadır. αBu αçerçevede αaraştırma αproblemi αkapsamında αele αalınan αkadına αyönelik αaile αiçi
şiddetinαde, αaile αbirliğinin αkorunmasını αsağlayan αdayanışma αörüntüleri αüzerinden, αailenin αsürdürülmesini
αsağlayabildiği αölçüde αişlevsel αolduğu αgöz αönünde αbulundurulmaktadır.
α
α

1.1. Şiddet Türleri
Toplumsal αyapıların αkarmaşıklaştığı αölçüde αşiddetin αde αtoplumsal αve αbireysel αhayatın αher αsafhasına
αyayılarak αçeşitlenmesi, αşiddet αtürlerinin αsınıflandırılmasını; αşiddetle αilgili αçalışmalarda αbelirsizliğe
αdüşülmemesi αaçısından, αgerekli αkılmaktadır. αNitekim αşiddetin, αözellikle αmodern αtoplumlarda αkarmaşık
αbir αyapıya αsahip αolduğuna αdikkati αçeken αçeşitli αaçıklamalar αda, αşiddet αtürlerinin αbelirli αkategoriler
αaltında αtoplanmasının αgerekli αolduğunu αortaya αkoymaktadır.
Örneğin αÜnsal, αana αözellikleri αne αolursa αolsun, αşiddetin αzamana αve αtopluma αgöre αdeğiştiğini αifade
αetmektedir α(Ünsal, α1996). αO’na αgöre αdünya αdeğiştiği αölçüde, αdolaylı αve αsomut αbir αbiçimde αhissedilen
αçeşitli αbaskılar αda αşiddet αkategorisine αdâhil αedilmektedir α(Ünsal, α1996). αMichaud αda αtoplumsal αyaşamı
αyönetme αbiçimlerinin αyanı αsıra αteknoloji αve αkitle αiletişim αaraçlarının αda αdeğişmesi αsonucunda αşiddetin
αgörüntüsü αve αölçüsünün αdeğiştiği αgörüşündedir. αAz αgelişmiş αtoplumların αgünümüz αçağdaş αtoplumlarına
αgöre αdaha αkaba, αvahşi αve αsaldırgan αolmalarına αkarşın αöldürme αolanaklarının αkısıtlı αolduğunu αvurgulayan
αMichaud, αteknoloji αtoplumlarında αyıkım αolanaklarının αçoğaldığını αve αşiddetin αkurallara αbağlandığını αda
αbelirtmektedir α(Michaud, αt.y., αs. α37).
Kızmaz αise αbazı αşiddet αdavranışlarının αiçinde αyaşanılan αkültürel αyapıdan αkaynaklandığını; αörneğin
αTürkiye αtoplumunda αbirçok αşiddet αeyleminin; αşeref, αnamus, αerkeklik αgibi αkültürel αalgılamaların αbir
αsonucu αolduğunu; αayrıca αözellikle αkırdan αkette αgöçün αetkisiyle αkırsala αözgü αşiddet αkodlarının αkente αait
αşiddet αkodlarına αeklenmesi αve αbizatihi αgöç αolgusunun αneden αolduğu αsosyal, αekonomik αve αkültürel
αsorunlar αnedeniyle αşiddet αiçeren αdavranışların αçeşitlendiğine αdikkat αçekmektedir α(Kızmaz, α2006).
Kısaca, αbir αeylemin αşiddet αolarak αalgılanıp αalgılanmamasının αçeşitli αetkenlere αbağlı αolduğuna αilişkin
αdaha αönce αyer αverilen αgörüş αve αaçıklamaların αyanı αsıra, αşiddetin αtoplumların αdeğişim αsüreçlerine αparalel
αbir αdeğişim αiçinde αolduğu αve αçeşitlendiğine αdair αyukarıdaki αgörüş αve αaçıklamalar αdoğrultusunda;
αgünümüz αtoplumlarında αyaşanan αşiddetin αanlaşılabilmesi αve αaçıklanabilmesi αiçin αşiddet αtipolojilerinden
αyararlanılmasının αgerekli αolduğu αdüşünülmektedir.
Şiddet αeylemleri, αşiddetin αhangi αaçıdan αincelendiğine αbağlı αolarak αfarklı αşekillerde
αsınıflandırılabileceğinden αbu αçalışmada, αaraştırma αproblemi αçerçevesinde, αDünya αSağlık αÖrgütü’nün
α(WHO) αşiddet αtipolojisi αesas αalınmıştır. αWHO αtarafından αşiddet αve αsağlık αüzerine αhazırlanan αbir
αraporda, αşiddet αöncelikle αkendine αdönük/yönelik αşiddet, αkişilerarası αşiddet αve αkolektif αşiddet αolarak αüç
αana αbaşlık αaltında αsınıflandırılmaktadır. αBuna αgöre αkendine αdönük/yönelik αşiddet; αintihara αeğilimli
αdavranışlar αve αkendini αaşağılama αşeklinde αkendi αiçinde αiki αalt αgrupta αtoplanmaktadır. αKişilerarası αşiddet;
αgenellikle αaile αüyeleri αve αbirlikte αyaşayan αçiftler αarasında αyaşanan αşiddet αve αbirbirlerini αtanımayan
αkişiler αarasında αve αgenellikle αev αdışında αyaşanan αtopluluk αşiddeti αolarak αgruplandırılmaktadır. αKolektif
αşiddet αise αsosyal, αsiyasal αve αekonomik αşiddet αolarak αsınıflandırılmaktadır α(WHO, α2002).
1.2. Aile İçi Şiddet
Aile αiçi αşiddet, αçalışma αkonusuna αgöre αçeşitli αşekillerde αtanımlanmakla αbirlikte, αbu αtanımlarda
αvurgulanan αbirçok αnoktanın αortak αolduğu αgörülmektedir. αBuna αgöre αaile αiçinde, αaile αbireyini/bireylerini
αbir αşekilde αbaskı αve αkontrol αaltında αtutmak αamacıyla αuygulanan αve αbireysel αhak αve αözgürlüklerin
αengellenmesi αve/veya αfeda αedilmesiyle αsonuçlanan αher αtürlü αfiziksel, αpsikolojik, αcinsel αsaldırı αveya
αsaldırı αtehdidi αile αekonomik αkısıtlama αveya αkısıtlama αtehdidi αaile αiçi αşiddetle αilgili αtanımlarda, αtümüyle
αya αda αkısmen, αyer αalan αortak αifadelerdir α(UNICEF αInnocenti αResearch αCentre, α2000; αCambridge αPublic
αHealth αDepartment, α2013; αAAK, α1995; αKSGM, αt.y., α). αBu αaraştırma αkapsamında αda αaile αiçi αşiddet,
αyukarıda αbelirtilen αnoktalar αçerçevesinde αele αalınmaktadır.
Aile αiçi αşiddet, αöncelikle αaile αüyelerini αdoğrudan αetkileyen αözel αalana αait αbir αşiddet αtürü αolarak
αalgılanabilirse αde, αailenin αtoplumun αbir αkurumu αolduğu αgöz αönünde αbulundurulduğunda, αtoplumun αdiğer
αkurumlarını αda αetkileyebilecek αve αo αkurumlardan αetkilenebilecek αçok αboyutlu αve αdinamik αbir αtoplumsal
αşiddet αbiçiminde αdeğerlendirilmesi αgerekmektedir. αBununla αbirlikte αözellikle αBatı αtoplumlarında αyaşanan
αsanayileşme αve αkentleşme αsüreciyle αbirlikte αaile αiçi αilişkilerin αdeğişimini αve αdönüşümünü αaçıklamaya
αyönelik αçok αsayıda αçalışma αyapılmasına αkarşın, αbugün αevrensel αbir αsosyal αproblem αolarak αkabul αedilen
αaile αiçi αşiddete αdikkat αçeken αçalışmalar αyakın αtarihlere αkadar αyapılmamıştır.
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Örneğin αGelles αve αStraus, αemniyet αve αaskeri αbirimler αhariç αtutulduğunda, αBirleşik αDevletler’de αen αçok
αşiddet αiçeren αsosyal αgrubun αaile αolma αolasılığının αyüksek αolduğunu αbelirterek, αböyle αbir αgerçeklik αsöz
αkonusuyken, αaile αiçi αşiddetin αsosyal αbir αproblem αolarak αele αalınmasının αçok αuzun αsüre αgöz αardı
αedildiğini αbelirtmektedir α(Gelles αve αStraus, α1985). αGelles’in, α1939 αyılında αyayın αhayatına αbaşlayan
α“Evlilik αve αAile αDergisi”nde α(Journal αof αMarriage αand αFamily), α30 αyıl αsüresince, αbaşlığında α“şiddet”
αkelimesi αbulunan αtek αbir αmakalenin αyayınlanmamış αolduğunu αbelirtmesi αde αbu αtespiti αdoğrular
αniteliktedir. αGelles’in αayrıca, αBirleşik αDevletler’de α1960’lı αyılların αsonuna αkadar αaile αiçi αşiddetle αilgili
αgüvenilir αistatistiklerin αbulunmadığını αve αyine αaynı αtarihlere αkadar αailede αhem αkadına αyönelik αşiddetin
αhem αde αkocaya, αebeveynlere αve αyaşlı αkişilere αyönelik αşiddetin αbilimsel αya αda αpopüler αyayınlarda αyer
αalmadığını αifade αetmesi αde α(Gelles α1980), αaile αiçi αşiddetin αyakın αbir αgeçmişe αkadar αgöz αardı αedilmesinin
αve/veya αsorgulan(a)mamasının αdiğer αgöstergeleri αolarak αkabul αedilmektedir. αBu αnoktada, αaile αiçi αşiddetin
αson αyıllara αkadar αsosyal αbir αproblem αolarak αalgılanmasına αhangi αetmenlerin αengel αoluşturmuş αolabileceği
αsorusu αakla αgelmektedir.
Bugün, αbirçok αsosyolojik αdeğişkenin, αaile αiçi αşiddetin αyaşanmasında αbelirleyici αrol αoynadığı
αbilinmektedir. αÖrneğin αGelles, α“yaş, αcinsiyet, αöğrenim αdurumu, αzenginlik αdüzeyi, αmesleki αdurum, αdini
αinançlar, αişsizlik, αnamus αvb. α” αsosyolojik αdeğişkenler αile αaile αiçi αşiddet αarasında αanlamlı αbir αilişki
αolduğunu αbelirtmektedir α(Gelles’ten αaktaran, αRitterberger-Tılıç, α1998). αMeadows αda αgenel αolarak αsosyal
αve αekonomik αetmenlerin αeşler αarası αşiddetin αyaşanmasında αbelirleyici αolduklarını αifade αetmektedir
α(Meadows, α2007). αBenzer αşekilde αGoode αda αşiddetin αuygulanma αsıklığının αsosyal αve αekonomik αdüzey,
αetnik αfarklılıklar, αcinsiyet, αyaş αgibi αdeğişkenler αtarafından αbelirlendiğini αsöylemektedir α(Goode, α1971)
αTürkiye’de αyapılan αbir αaraştırmanın αsonuçları αda αsosyal αve αekonomik αdüzeyle αaile αiçi αşiddet αarasında
αanlamlı αbir αilişki αolduğunu; αsosyal αve αekonomik αkaynakları αyetersiz αolan αailelerde αaile αiçi αşiddetin αdaha
αsık αyaşandığını αortaya αkoymaktadır α(AAK. α1998, αs. α252). αAile αiçi αşiddeti αaçıklamaya αyönelik αolarak αbeş
αLatin αAmerika αülkesinde, αPakistan’da αve αHindistan’da αgerçekleştirilen αüç αfarklı αaraştırmada αda αöğrenim
αdurumu, αyaş, αgelir αdüzeyi, αtoplumsal αcinsiyet, αdini αinançlar αgibi αsosyolojik αdeğişkenlerin αaile αiçi
αşiddetin αyaşanmasında αbelirleyici αrol αoynadıkları αifade αedilmektedir α(Flake αve αForste, α2006; αRabbani αve
αdiğerleri, α2008; αMartin αve αdiğerleri, α1999; αMunir, α2005). αAyrıca, αgenellikle αbu αdeğişkenlere αbağlı αolarak
αalkol αve αuyuşturucu αkullanımı αile αstres/gerilimin αde αaile αiçi αşiddete αyol αaçtığı αsaptanmıştır α(RitterbergerTılıç, α1998; αGelles αve αStraus, α1985).
Bu αaçıklama αve αdeğerlendirmelerin αyanı αsıra, αörneğin αhak αmahrumiyeti, αekonomik αyetersizlik αgibi
αdeğişkenler αile αeşler αarası αşiddet αarasında αgüçlü αbir αilişki αbulunmakla αberaber, αeşler αarası αşiddetin
αsosyal, αekonomik, αdini αve αkültürel αözelliklerden αbağımsız αolarak αtoplumun αtüm αkesimlerinde αgörüldüğü
αde αvurgulanmaktadır α(Meadows, α2007). αDolayısıyla, αbu αnoktada αsöz αkonusu αdeğişkenlerle αaile αiçi αşiddet
αarasındaki αilişkiyi αkuran αdinamiklerin αneler αolabileceği αsorusu αakla αgelmektedir.
Çalışma αkapsamında αincelenen αaraştırmalar αdoğrultusunda, αaile αiçi αşiddetin αsosyal αbir αproblem αolarak
αtanımlanmasına αengel αoluşturduğu αdüşünülen αdinamiklerin, αaynı αzamanda αçeşitli αsosyolojik αdeğişkenler
αile αaile αiçi αşiddet αarasındaki αilişkiyi αkuran αdinamikler αolduğu αbelirlenmiştir. αBuna αgöre:
➢ Güç αkullanma αve/veya αgüç αkullanma αtehdidinin αya αda αbizatihi αgüç αolgusunun αaile αkurumunun αtemel
αkaynaklarından αbiri αolarak αkabul αedilmesi;
➢ Şiddetin αsosyalizasyon αsürecinde αöğrenilen/öğretilen αbir αdavranış αbiçimi αolması;
➢ Aile αiçi αilişkilerin αsıkı αve αuzun αsüreli αoluşu αve αaile αüyelerinin αçeşitli αşekillerde αbirbirlerine αbağımlı
αolmaları;
➢ Aile αüyelerinin αbirbirlerine αyönelik αşiddet αiçeren αdavranışlarının αmeşru αgörülmesi αve αdolayısıyla
αşiddetin αzamanla αiçselleştirilmesi
gibi αetmenler; αyaş, αcinsiyet, αöğrenim αdurumu, αgelir αdüzeyi, αişsizlik, αgerilim/stres, αdini αve αahlaki αdeğer
αyargıları αgibi αçeşitli αsosyolojik αdeğişkenler αüzerinden αaçıklanan αaile αiçi αşiddetin αtemel αdinamikleri
αolarak αdeğerlendirilmektedir.
Türkiye’de αyapılan αbir αaile αiçi αşiddet αaraştırmasının αsonuçları αda αaile αiçi αgüç αilişkileri αile αaile αiçi αşiddet
αarasındaki αilişkiye αdikkati αçekmektedir. αAraştırmada αkonuyla αilgili αdeğerlendirme αşu αşekildedir:
Aile αiçi αşiddet αkullanımı αda αkendi αnedenlerini αbüyük αölçüde αbir αgüç αilişkisi
αtemelinde αşekillenen αtoplumsal αşiddetten αalır. αKoca, αkendisini, αailede αgücün αve
αiktidarın αsahibi αolarak αgörür. αKarısını αve αçocukları αise αkendine αbağımlı
αvarlıklar αhatta αbir αanlamda αda αüzerlerinde αher αtürlü αtasarrufta αbulunabileceği
αmülkü αolarak αgörür. αNamus αve αbenzeri αkavramların αbüyük αölçüde αbu αanlayış
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αüzerinde αşekillendiği αortaya αçıkıyor. αKoca, αerkek αegemen αtoplumun αgenelindeki
αanlayışa αparalel αolarak, αbelli αdavranış αnormları αoluşturup αbir αnamus αçerçevesi
αçiziyor, αkadının αve αçocukların αbu αçerçevenin αdışına αçıkmalarını αhoş αgörmüyor.
αBu αtemelde αşiddeti αde αmeşrulaştırıyor. αKadınlar αise αçoğunlukla αbu αgüç αilişkisini
αkabul αederek, αbir αanlamda αşiddetin αyeniden αüretilmesine αyardımcı αoluyorlar
α(Rittersberger-Tılıç, α1998, αs. α129).
Aile αiçinde αyaşanan αgerilimin αşiddete αdönüşmesinde, αşiddetin αsosyalizasyon αsürecinde, αgerektiğinde
αkullanılmak αüzere αöğrenilen αbir αdavranış αbiçimi αolmasının αda αönemli αbir αetmen αolduğu αgörülmektedir.
αNitekim αGoode, αbireylerin αsosyalizasyon αsürecinde αşiddet αve αzor αkullanmaktan αsakınmaları αgerektiğini
αöğrenmelerine αkarşın, αaynı αzamanda, αuğruna αöldürmeyi αve/veya αölmeyi αgöze αalabilecekleri αdeğerlerle αde
αkuşatılmış αolduklarından, αgerekli αgördüklerinde, αbaşkalarına αkarşı αşiddet αuygulayabildiklerine αdikkati
αçekmektedir α(Goode, α1971). αDolayısıyla; αher αne αkadar αşiddetin αuygulanma αsıklığı αve αşekli; αsosyoekonomik αdüzey, αetnik αfarklılıklar, αcinsiyet, αyaş αgibi αdeğişkenler αtarafından αbelirlense αde, αaile
αüyelerinden αbirinin, αherhangi αbir αnedenle αyaşadığı αöfke, αkızgınlık αgibi αolumsuz αduygular αsonucunda,
αailenin αbir αdiğer αüyesine/üyelerine αöldürmeye αvaracak αölçüde αşiddet αuygulayabilme αolasılığı αher αzaman
αbulunmaktadır α(Goode, α1971). αÖrneğin, αözellikle αuzun αsüreli αaile αiçi αçatışmaların αgiderilmesine αyönelik
αbarışçıl αbir αyol αbulunamadığında αya αda αtaraflardan αbirisinin αçatışmanın αyaşandığı αortamdan αuzaklaşması
αveya αdiğer αtarafa αboyun αeğmesi αsöz αkonusu αolmadığında, αsorunun αçözülmesine αyönelik αson αve αkesin αbir
αçare αolarak αaile αüyelerinden αherhangi αbirisi αdiğerine αkarşı αözellikle αfiziksel αşiddet αuygulayabilmektedir
α(Goode, α1971).
Türkiye’de αgerçekleştirilen αaile αiçi αşiddete αilişkin αçeşitli αaraştırma αsonuçları αda αşiddetin αsosyalizasyon
αsürecinde αöğrenilen αbir αdavranış αbiçimi αolduğunu αortaya αkoymaktadır.
Buna αgöre αailede αdisiplin αve αdüzeni αsağlamak αadına αşiddet αuygulanmasına αkısmen αya αda αtamamıyla αonay
αverilmesi, αçocukluktan αitibaren αşiddetin αtanığı, αmağduru αve αfaili αolunması, αtoplumda αşiddetin αnedenleri
αarasında αailede αyetişme αtarzı αve αçevrenin αbelirleyici αunsurlar αolarak αgösterilmesi, αşiddetin αüretilmesinde
αsosyalizasyon αsürecinde αşiddetin αöğrenilmesinin αne αölçüde αetkili αolduğunun αgöstergeleri αolarak αkabul
αedilmektedir α(İ.Ü. αCeza αHukuku αve αKriminolojik αAraştırma αve αUygulama αMerkezi, α2003; αKSGM,
α2009; αRitterberger-Tılıç, α1998; αİçli, α1994).
Yukarıdaki αaçıklamalar αve αdeğerlendirmeler αdoğrultusunda, αşiddetin αbir αdavranış αbiçimi αolarak
αöğrenildiği αdoğumla αbaşlayarak αyaşam αboyu αdevam αeden αsosyalizasyon αsürecinin; αtoplumsal αcinsiyet,
αöğrenim αdurumu, αekonomik αdüzey, αdini αve αahlaki αdeğer αyargıları αgibi αsosyolojik αdeğişkenler
αüzerindenαaçıklanan αaile αiçi αşiddetin αbir αbaşka αdinamiği αolduğu αdüşünülmektedir.
αAmerikan αailelerinde αyaşanan αşiddetle αilgili αbazı αaraştırmalar αda αAmerikan αaile αyapısının αbirçok αaçıdan
αçatışma αüretmeye αelverişli αolduğunu αortaya αkoymaktadır. αBuna αgöre αaile αüyeleri αarasında αçok αgüçlü
αolan αduygusal αbağlar, αsevgi αgibi αolumlu αduygular αkadar αüzüntü, αacı, αdert αgibi αolumsuz αduygular
αüretmesi
αnedeniyle
αaile
αiçi
αçatışma
αüretebilmektedir.
αAile
αüyelerinden
αbirisinin,
αdiğerlerinin
αdavranışlarını αetkileme αhakkını αkendinde αgörmesi αve αdiğer αaile αüyelerinin αdavranışlarını αdeğiştirmeye
αzorlaması αda αaile αiçinde αçatışma αyaşanmasının αbir αbaşka αnedeni αolabilmektedir. αAyrıca, αaile αiçi
αilişkilerin
αözel αalan αkapsamında
αdeğerlendirilmesi
αnedeniyle,
αmağdur
αaile αüyesinin
αdışarıdan
αdestek/yardım αalamaması αda αaile αiçi αçatışmanın αve αçatışmanın αşiddete αdönüşmesinin αnedenleri αarasında
αsayılmaktadır α(Gelles αve αStraus, α1985).
Aile αiçi αşiddete αyol αaçan αetmenlerle αilgili αbazı αdeğerlendirmelerde αde αgenellikle αçatışmanın
αgiderilmesinin αmümkün αolmadığı αdurumlarda αçatışma αortamından αuzaklaşmanın αya αda αtaraflardan
αbirinin αdiğerine αboyun αeğmesinin, αçatışmanın αşiddete αdönüşmesini αengelleyen αiki αfarklı αseçenek αolduğu
αbelirtilmekte; αancak αaile αiçi αçatışmalarda αbu αseçeneklerin αtercih αedilme αolasılığının αfazla αolmadığına
αdikkat αçekilmektedir. αDeğerlendirmede αaile αiçinde αduygusal αbağların αçok αkuvvetli αolması, αtoplumsal
αbaskının αgüçlü αbir αbiçimde αhissedilmesi, αekonomik αolanakların αkısıtlılığı αgibi αetmenlerin αaile αüyelerinin
αçatışma αortamından αuzaklaşmasını αengelleyebildiği αifade αedilmektedir α(Goode, α1971).
Örneğin αkocasının αfiziksel αşiddetine αmaruz αkalan αbir αkadının, αevini αve αvarsa αçocuklarını αterk αederek
αşiddet αgördüğü αortamdan αuzaklaşabilmesi αçoğunlukla αmümkün αolamamaktadır. αBuna αgöre, αşiddet
αmağduru αkadının αevine αve/veya αaile αüyelerine αolan αduygusal αbağlılığı, αduyduğu αkorku αve αekonomik
αözgürlüğünün
αolmaması
αmaruz
αkaldığı
αşiddetten
αkurtulmasını
αengelleyen
αunsurlar
αolarak
αdeğerlendirilmektedir. αEvini αterk αetmek αgirişiminde αbulunan αşiddet αmağduru αkadına, αkocası αtarafından
αdaha αfazla αşiddet αuygulanması αve/veya αbu αyönde αtehdit αedilmesi, αşiddet αgören αkadının αekonomik
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özgürlüğünün αolmaması, αevini αterk αettikten αsonra αsığınacak αbir αyer αbulamaması αve αözellikle
çocuklarının αkendisine αihtiyacı αolduğu αdüşüncesiyle αonları αbırakamaması αgibi αetmenler, αbirçok αşiddet
αmağduru αkadın αiçin αgeçerli αolabileceğinden, αşiddet αgören αkadınlar αmağduriyetlerini αdile αgetirememekte
αve αbir αanlamda αkendilerini αşiddet αortamına αhapsetmektedirler α(Meadows, α2007).
α
α

Kısaca, αaile αiçi αilişkilerin/dengelerin αzaman αiçerisinde αbir αşekilde αbozulması αve αbozulan αilişkiler/dengeler
αsonucu αortaya αçıkan αsorunlara αbarışçıl αbir αçözüm αbulunamadığında αya αda αçatışma αortamından
αuzaklaşmak αveya αkarşı αtarafa αboyun αeğmek αsöz αkonusu αolmadığında, αaile αüyeleri αçatışmayı
αsonlandırmanın αbir αyolu αolarak αşiddete αbaşvurabilmektedirler α(Goode, α1971). αBu αaşamaya αgelindiğinde
αşiddet αuygulayan αkişinin αaile αüyelerinden αherhangi αbirisi αolması αmümkündür. αZira αaile αiçi αşiddetin
αuygulayıcısı αgenellikle, αgücü/iktidarı αelinde αbulunduran αbaba/koca αolmakla αbirlikte, αaile αiçinde
daha
αönceden αmaruz αkaldığı αsaldırıları αve/veya αhaksızlıkları αgöz αönünde αbulunduran αbir αaile αüyesinin αde,
αcana αkast αedecek αderecede αdiğer αaile αüyesine/üyelerine αzarar αverebilmesi αsöz αkonusu αolabilmektedir
α(Goode, α1971).
1.3. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
Aile αiçi αşiddete αilişkin αolarak αburaya αkadar αyapılan αaçıklamalar αçerçevesinde αtüm αaile αüyelerinin, αaile αiçi
αşiddetin αbazen αmağduru αbazen αde αfaili αolabilmeleri αmümkün αgörünmektedir. αBununla αbirlikte αaile αiçi
αşiddetle αilgili αçalışmaların αbirçoğunda, αşiddet αuygulayanın αerkek, αşiddet αmağdurunun αise αkadın αolduğu
αifade αedilmektedir. αÖrneğin α1971 αyılında, αaile αiçi αşiddete αdikkati αçeken αbir αmakalede; αaile αiçi αşiddet,
αfailin αerkek, αmağdurun αise αkadın αolduğu αgörüşünden αhareketle αaçıklanmaktadır α(Goode, α1971). αAile αiçi
αşiddet αve/veya αaile αiçi αkadına αyönelik αşiddetle αilgili αsonraki αtarihlerde αgerçekleştirilen αbirçok
αaraştırmada αda αaile αiçi αşiddetin αuygulayıcısının αerkek, αmağdurunun αise αkadın αolduğuna αilişkin αifadelere
αsıklıkla αrastlanmaktadır α(Dobash, α1992; αWalker, α1994; αİçli, α1994; αYıldırım, α1998; αVatandaş, α2003).
Aile αiçi αşiddetin αfailinin αher αdurumda αerkek, αmağdurunun αise αher αdurumda αkadın αolduğuna αilişkin αgenel
αgeçer αbir αsaptamada αbulunmak αolası αgörünmemekle αbirlikte, αkonuyla αilgili αçalışmaların αçoğunluğunun
αkadına αyönelik αaile αiçi αşiddeti αaçıklar αnitelikte αolduğu αdüşünülmektedir. αNitekim αçalışma αkapsamında
αincelenen αaile αiçi αşiddetle αilgili αçalışmaların αçoğunluğunda αda, αdoğrudan αkadına αyönelik αaile αiçi αşiddet
αüzerinde αdurulduğu αgörülmektedir. αÖyle αki, αbaşlığına αbakıldığında, αaile αiçi αşiddetin αgenel αolarak αele
αalındığı αizlenimi αedinilen αbazı αçalışmaların αiçeriklerinin αtamamı αya αda αönemli αbir αkısmı αkadına αyönelik
αaile αiçi αşiddet αsorununa αayrılmıştır α(İçli, α1994, αAAK, α1995; αMartin αve αdiğerleri, α1999; αSümer, α1998;
αVatandaş, α2003; αMunir, α2005; αRabbani αve αdiğerleri α2008). αHatta, αKSGM αtarafından αhazırlanan αAile αİçi
αŞiddetle αMücadele αEl αKitabı’nda, α“Aile αİçi αŞiddet αNedir?” αalt αbaşlığı, α“Kadına αYönelik αAile αİçi αŞiddet
αNedir?” αbaşlıklı αana αbölümün αaltında αyer αalmaktadır α(KSGM, αt.y., αs. α1).
Kısaca αgünümüzde αaile αiçi αşiddet αaraştırmalarında, αkadına αyönelik αaile αiçi αşiddetin, αailenin αdiğer
αüyelerinin αmaruz αkaldığı αaile αiçi αşiddete αgöre αdaha αfazla αele αalındığı; αaile αiçi αşiddet αsorununun αöncelikle
αbir αkadın αsorunu αolarak αalgılandığı; αaile αiçi αşiddetin αbir αanlamda αkadına αyönelik αaile αiçi αşiddetle
αözdeşleştiği αsöylenebilir. αBu αnoktada, αkadına αyönelik αaile αiçi αşiddete αneden αteşkil αeden αana αetmenleri
αdoğru αtespit αedebilmek αve αşiddetin αolası αsonuçlarını αöngörerek αşiddete αzemin αhazırlayan αkoşulların
αoluşmasını αengellemeye αyönelik αçözümler αüretebilmek αiçin αkadına αyönelik αşiddet αolgusunun αtarihsel
αarka αplanının αda αdikkate αalınması αgerekli αgörülmüştür.
1.4. Kadına Yönelik Şiddetin Tarihsel Kökenleri
Kadına αyönelik αaile αiçi αşiddetin αtarihinin αçok αgerilere αdayandığına αilişkin αbir αyazıda αda, αtarih αboyunca
αbir αkadının αkocası αtarafından αdövülmesinin αtoplumsal αolarak αkabul αgörmekle αkalmayıp αresmi αolarak αda
αsıklıkla αonaylandığı αbelirtilmektedir. αBuna αgöre, αOrtaçağ’da αbir αkocanın αkarısına αfiziksel αceza αverme
αhakkı αbulunmaktadır. α19. αYüzyılın αsonralarına αgelindiğinde αdahi, αİngiltere’de αerkeklere αkarılarını
αöldürdüklerinde αceza αverilmemektedir. αİngiliz αyasalarını αuygulayan αAmerika’da αda α19. αYüzyılda αbir
αkoca αsaldırı αya αda αkötü αmuameleden αdolayı αsuçlanmaksızın, αfiziksel αgüç αkullanarak αkarısını α“disipline
αetmek/hizaya αgetirmek” αhakkına αsahiptir. αKocanın αkarısını αdövmesi αsuç αsayılmadığı αgibi αnasıl αdöveceği
αde αyasalarla αbelirlenmiştir; αkocanın, αkendi αbaşparmağından αdaha αince αolmayan αbir αsopayla αkarısını
αdövebilme αhakkı αbulunmaktadır. αKocanın αkarısını αdövmesinin αcezai αmüeyyidesi αolan αbir αsuç αolarak
αkabul αedilebilmesi αiçin αise α20. αYüzyılın αgelmesi αgerekecektir α(Meadows α2007). αAyrıca αkadınların αbelirli
αsuçları αişlediklerinde αkocaları αtarafından αdövülmelerinin, αdövme αeyleminin αevde αgerçekleşmesi αve αciddi
αfiziksel αyaralanmalara αsebebiyet αvermemesi αkoşuluyla αtarih αboyunca αkabul αgördüğü αde αbelirtilmektedir
(Walker, α1981).
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Türk αdestanları αkadının αerkek αkarşısında αkonumlandırılışı αaçısından αincelendiğinde, αbugün αkadına
αyönelik αşiddet αolarak αtanımlanan αolgunun αoluşumuna αzemin αhazırladığı αizlenimi αuyandıran αunsurların
αçeşitli αdestanlarda αyer αaldığı αgörülebilir. αÖrneğin αYaratılış αDestanı’ αnın αkadın αkahramanı αEce, α“Şeytanın
αCennette αaldattığı αHavva’dır.” αErkeği αaldatamayan αŞeytan, α“fettan, αdelice, αcana αyakın” αbir αkadın αolan
αEce α’yi αaldatmayı αbaşarmıştır α(Doğan, α2009). αTüreyiş αDestanı’nda αda αkadın αgüzel, αuysal αve αitaatkârdır.
αKocanın αistemi αise αTanrı αÜlgen’in αistemiyle αbir αtutulur: α“Tanrı αÜlgen αve αsen. αBöyle αuygun αgörmüşken
αben αne αdeyim? αBen αardından αisteyerek αgelirim” α(Sepetcioğlu’ndan αaktaran, αDoğan, α2009). αManas
αDestanı’nda αise, αkadir αkıymet αbilmezlik αve αsır αtutmamak αkadına αdair αözellikler αolarak αtanımlanmaktadır
α(Radloff’tan αaktaran, αDoğan, α2009).
Destanlardan αeski αTürk αaile αyapısı αhakkında αda αaçık αve αanlaşılır αveriler αelde αedilebildiğini αifade αeden
αDoğan, αaile αiçi αrollerin αbelirlenmesinde, αsert αdoğa αkoşullarının αve αhareketli αgünlük αyaşamın αetkisine
αdikkati αçekmektedir. αBuna αgöre, αkadının αailede αbaba αya αda αkocanın αönünde αbir αkonumda αbulunmasını
αgerektiren αkoşullar αoluşmamıştır; αkadının αkonumunun αancak αevin αreisi αolan αkoca αya αda αbabanın
αkonumuna αgöre αbir αanlamı αve αişlevi αvardır α(Doğan, α2009).
Doğan, αİslamiyet’e αgeçişin αTürk αdestanlarında αbelirtilen αkadın αve αerkeğin αtoplumsal αrollerinde αönemli
αbir αdeğişikliğe αneden αolmadığını αbelirtmektedir. αTürk αailesinin αegemen αdeğerlerine αgöre αkadınınαve αkız
αçocuğun, αerkeğin αve αerkek αçocuğun αgölgesinde αkaldığını αsöyleyen αDoğan αşöyle αdevam αetmektedir:
İslam’ın αeşitlikçi αfelsefesi αde αpratikte αçok αbüyük αsonuçlar αgetirmemiştir. αBabayı αailenin αen
αyetkili αve αen αsorumlu αkişisi αkabul αeden αTürk αailesi αerkek αçocuğunu αda αbu αyetki αve
αsorumluluklarla αdonatılmış αstatünün αolası αsahibi αolarak αdüşünmüş αve αdeğerleri αde αbu
αyönde αüretmiştir. αBu αolgu αkadın αerkek αayırımına αdayalı αdeğerleri αson αyüzyıla αkadar
αtaşımıştır. αKızları αkayıt αdışı αkabul αeden αanlayışa αyol αaçan αbu αolgu αher αkız αçocuk
αdoğumunda α“yine αbir αyaşmaklı, αbir αörtülü, αbir αyabancı αdoğdu” αşeklindeki αtoplumsal αdeğeri
αde αberaberinde αgetirmiştir. αBugün αdoğu αve αgüneydoğu αAnadolu αbölgesinde αçok αçocuklu
αailelerde αkız αçocuklarını αçocuktan αsaymamalarının αtemelinde, αbelirtilen αgeleneğin αelbette
αilişkisi αbulunmaktadır α(Doğan, α2009, αs. α29).
İslami αetkilerin αgörülmeye αbaşlandığı αdönemde, αTürk αtopluluklarının αgünlük αyaşamı αve αaile αdeğerleri
αhakkında αbilgi αverici αnitelikteki αyazılarda αda αkadınlara αve αkız αçocuklarına αerkeklerden αve αerkek
αçocuklarından αdaha αaz αdeğer αverildiği αgörülmektedir. αÖrneğin αYusuf αHas αHacip αtarafından αkaleme
αalınan αKutadgu αBilig, αerkek αve αkız αçocukların αnasıl αyetiştirilmesi αgerektiğine αdair αtavsiyeler
αiçermektedir. αBuna αgöre, αerkek αçocuğun αbaşıboş αbırakılmaması, αkız αçocuğun αise αbiran αönce
αevlendirilmesi αideal αolanıdır. αZira αbaşıboş αbırakılan αerkek αçocuk αziyan αolur, αuzun αsüre αevlendirilmeyen
αkız αçocuk αise αaileye αpişmanlık αyaşatır α(Doğan, α2009). αBöyle αbir αanlayışın, αkız αçocuğunun αmakbul
αsayılmadığının αbir αgöstergesi αolduğunu αbelirten αDoğan, α“Kızların αdoğmaması, αdoğsa αda αyaşamaması”
αgibi αbir αdileğin αbulunmasının αda αkendi αgörüşünü αdoğruladığını αifade αetmektedir. αKız αçocuğu αiçin α“eğer
αdünyaya αgelirse, αonun αyerinin αtoprağın αaltı αveya αevinin αmezara αkomşu αolması αdaha αhayırlıdır” αşeklinde
αbir αbaşka αifadenin αde αbulunduğuna αişaret αeden αDoğan, αtavsiye αniteliğindeki αbu αtür αifadelerin αkadın
αerkek αeşitsizliğine αdayanan αbir αdüşünceden αkaynaklanıp αkaynaklanmadığının αya αda αdönemin αtoplumsal
αkoşullarının αkız αçocukları αiçin αuygun αolmamasının αbir αsonucu αolup αolmadığının αmetinden αtam αolarak
αçıkarılamadığını; αbununla αbirlikte αmetnin αsonraki αkısımları αincelendiğinde αdaha αçok αtoplumsal αkoşulların
αbir αzorlaması αsonucu αböyle αbir αdüşüncenin αgeliştiğinin αsöylenebileceğini αbelirtmektedir α(Doğan, α2009).
Dede αKorkut αKitabı, αeski αTürk αtoplumlarının αaile αyapısı αhakkında αbilgi αveren αbir αdiğer αeserdir. αDoğan,
αDede αKorkut αKitabı’nda αbelirtilen αTürk αailesinin αtemel αözelliklerini αşöyle αözetlemektedir:
➢ αErkek, αailenin αbeka αve αdevamlılığı αiçin αçok αönemli αbir αöğedir. αEgemen αolan αerkektir. αBu
αnedenle αaile αataerkil αbir αyapı αoluşturur.
➢ αBaba αailenin αreisidir. αAile αilişkilerinde αgerçek αbelirleyici αöğe αtoplumun αdeğerleri αve
αbabadır. αAnnenin αkonumu αbabaya αgöre αbelirlenir. αBabaya αitaat αanne αve αçocukların
αgörevidir.
αHer
αikisine
αyani
αanne
αbabaya
αitaat
αise
αçocukların
αen
αönemli
αsorumluluklarındandır.
➢ αAnnelik αnikâhla αyapılan αevliliğin αkadına αbahşettiği αstatüdür. αEvlenilecek αkadında
αsoyluluk, αgüzellik, αyiğitlik αve αgüzel αahlak αaranan αözelliklerdir.
➢ αAile αbireyleri αarasındaki αilişkiler αaile αdeğerleriyle αuyumlu αolarak αgerçekleşir. αBu
αdeğerler
αşunlardır:
αSevgi,
αşefkat,
αsaygı,
αsadakat,
αbağlılık,
αitaat,
αdayanışma,
αyardımseverlik, αmisafirperverlik, αfedakârlık, αiffet, αnamus αve αdua α(Doğan, α2009, αs. α38-9).
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Toplumsal αcinsiyet, α“belirli αbir αzamanda, αbelirli αbir αtoplumda αcinsler αiçin αuygun αolduğu αvarsayılan
αdavranışların αkültürel αtanımı” α(Berktay, α2003, αs. α30) αolarak αele αalındığında, αerkeğin αegemen, αkadının
αise αitaatkâr αolmasını αöngören αyukarıdaki αaçıklamalar, αtoplumun αsürdürülebilirliğini αsağlamak αiçin, αerkek
αve αkadına αuygun αgörülen αdavranış αbiçimlerine αkarşılık αgelmektedir. αDolayısıyla, αkadının αkendisinden
αbeklenenin αdışında αbir αdavranışta αbulunması αdurumunda αerkeğin, αtoplumsal αdüzenin αyeniden αsağlanması
αadına, αegemen αrolünün αgereğini αyerine αgetirmesi αde αbeklenen αbir αdavranış αolarak αdeğerlendirilebilmekte
αve αgerekli αolduğu αdüşünülen αdurumlarda, αkadına αgüç αkullanılmasının αbirαsorun αolarak αalgılanmaması αda
αanlam αkazanmaktadır. αBugün αise αkadına αyönelik αbu αtür αdavranışlar, αen αazından αkadın αçalışmaları
αkapsamında, αerkek αegemenliği αesasına αdayalı; αkadını αbaskı αaltında αtutmaya αve αkontrol αetmeye αyönelik,
αkadının αbireysel αhak αve αözgürlüklerini αengelleyen αşiddet αiçerikli αdavranışlar αolarak αtanımlanmakta αve
αsorgulanmaktadır.
1.5. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Türleri
Genelde αkadına αyönelik αşiddet αözelde αise αkadına αyönelik αaile αiçi αşiddetle αilgili αaraştırmalar, αşiddettin
αgenellikle
αfiziksel,
αcinsel,
αpsikolojik/duygusal
αve
αekonomik
αşiddet
αşeklinde
αuygulandığını
αgöstermektedir α(Altınay αve αArat, α2007, αs. α12; αKSGM, α2009, αs. α35; αHombrecher, α2007, αs. α26; αKishor αve
αJohnson, α2004, αs. α1; αUnited αNations αChildren’s αFund α[UNICEF] αInnocenti αReearch αCentre, α2000, αs. α2;
αThe αEconomic αCommision αfor αLatin αAmerica αand αthe αCaribbean α[ECLAC] αve αdiğerleri, α2007, αs. α29;
αFawole, α2008, αs. α167; αWHO, α2002, αs. α6). αBuna αgöre:
➢

Fiziksel αşiddet; αöldürme, αyaralama αveya αbedene αgeçici αve/veya αkalıcı αzarar αvermekle αde
αsonuçlanabilecek αtokatlama, αdövme, αtekmeleme, αitme, αboğma, αyumruklama, αbıçaklama, αsilahla
αvurma αgibi αkasıtlı αgüç αkullanımı αeylemlerini α(Kalmuss αve αStraus, α1982),

➢

Cinsel αŞiddet; αtecavüz, αistenmeyen αcinsel αdavranışlarda αbulunmaya αzorlanma, αevliliğe αzorlanma,
αkürtaja αzorlanma, αfuhuşa αzorlanma, αcinsel αyolla αbulaşan αhastalıkları αönlemeye αyönelik αyöntemlere
αbaşvurma αhakkının αengellenmesi, αcinsel αiçerikli αsözlere αmaruz αkalma, αelle αsarkıntılığa αmaruz
αkalma, αcinsel αyaşamında αaşağılanma αve αbenzeri αeylemleri α(The αFoundation αfor αAIDS αResearch
α[amfAR], α2005)

➢

Psikolojik/Duygusal αŞiddet; αbireyin αözgüvenini, αbağımsızlığını αve αhareket αalanını αsistematik αbir
αbiçimde αazaltmak, αbağırmak, αbaskı αyapmak, αilgi αgöstermemek; αdövmekle, αöldürmekle αtehdit αetmek,
αçalışmasını, αarkadaş αedinmesini αengellemek; αailesini αgörmesine αizin αvermemek; αisim αtakmak;
αbaşkalarının αönünde αküçük αdüşürmek; αazarlamak; αgözdağı αvermek αgibi αdoğrudan αmağdura αyönelik
αeylemlerin αyanı αsıra αmağdurun αöz αbenliğine; αçocukları, αakrabaları αveya αarkadaşları αgibi αyakınları
αüzerinden αzarar αvermeye α αyönelik αdolaylı αeylemleri α(Hombrecher, α2007),

➢

Ekonomik αŞiddet; αbireyi, αyaşam αiçin αihtiyaç αduyulan αyemek, αilaç αgibi αtemel αkaynaklardan αveya
αrahat αbir αyaşam αsürmesinden αmahrum αbırakmak, αekonomik αfaaliyetlerini αdenetim αaltında αtutmak;
αgelirine αel αkoymak αya αda αgelirden αmahrum αbırakmak, αaile αbütçesinde αsöz αsahibi αyapmamak, αailenin
αdevamının αsağlanması αiçin αzorunluluk αhaline αgelen αdurumlarda αdahi αgelir αgetiren αbir αişte
αçalışmasına αizin αvermemek, αekonomik αkaynaklara, αkredilere, αsağlık αhizmetlerine, αiş αve αeğitim
αolanaklarına αve αtarımsal αkaynaklara αerişimini αkısıtlamak, αözel αmülkiyet αve αortak αalanların αkullanımı
αkonularında αgeleneksel αyasalar αyoluyla αnegatif αayrımcılığa αmaruz αbırakmak αve αbenzeri αeylemleri
α(Hombrecher, α2007; αTanrıverdi αve αŞıpkın, α2008; αFawole, α2008) αiçermektedir.

Şiddet αolarak αtanımlanan αbu αtür αeylemlere αyaş, αcinsiyet, αeğitim αdurumu, αsosyal αve αekonomik αetkenler
αgibi αdeğişkenlerden αbağımsız αolarak; αkadın, αerkek, αçocuk, αgenç, αerişkin αve αyaşlı αtüm αbireylerin, αhem
αözel αhem αde αkamusal αalanda αmaruz αkalabilmeleri αher αzaman αiçin αolasıdır. αBununla αbirlikte, αkadınların
αegemen αtoplumsal αcinsiyet αanlayışının αbir αsonucu αolarak αda αayrıca αbu αşiddet αeylemlerine αmaruz
αkaldıkları αbilinmektedir. αNitekim αözellikle αson αyıllarda, αTürkiye αde αdahil αolmak αüzere αbirçok αülkede,
αgenelde αkadına αyönelik αşiddet, αözelde αise αailede αkadına αyönelik αşiddet αüzerine αyapılan αçok αsayıda
αaraştırma; αkadının αgenellikle, αegemen αtoplumsal αcinsiyet αanlayışının αbir αyansıması αolarak αaile αiçi αşiddete
αmaruz αkaldığını αortaya αkoymaktadır α(Gelles; α1980; αKalmuss αve αStraus, α1982; αİçli, α1994; αMunir, α2005;
αAltınay αve αArat, α2007; αKSGM, α2009; αStark, α2009).
Toplumsal αcinsiyet; αbelirli αbir αzaman αve αtoplumda, αkadın αve αerkek αtarafından αyerine αgetirilmesi
αbeklenen, αtoplumsal αolarak αbelirlenmiş αçeşitli αrol αve αdavranışları αifade αeden αbir αkavram αolarak
αtanımlanmaktadır α(Berktay, α2003; αEcevit, α2003). αBu αtanımlama, αkadın αve αerkek αarasında αrol
αpaylaşımı,αsorumluluk αve αhak αve αözgürlükler αaçısından αbir αeşitsizliğe αdoğrudan αişaret αetmese αde αfiilen
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toplumsal αcinsiyet αdenildiğinde, αgenellikle αkadının αaleyhine, αerkeğinse αlehine αişleyen αbir αeşitsizlik
durumu αalgılanmaktadır α(Connell, α1998; αEcevit, α2003).

α
α

Toplumsal αcinsiyet αeşitsizliğinin, αtoplumun αtüm αkurumlarında αolduğu αgibi αailede αde, αfarklı αşekillerde,
αsıklıkta αve αyoğunlukta αyaşandığı αgerçeği, αgenelde αkadına αyönelik αşiddet αözelde αise αkadına αyönelik αaile
αiçi αşiddet αçalışmaları αtarafından αortaya αkonulmaktadır. αNitekim αkadın αçalışmaları αiçerisinde αkadına
αyönelik αaile αiçi αşiddetin αbaşlı αbaşına αbir αçalışma αalanı αolması αda αaile αiçinde αtoplumsal αcinsiyet
αeşitsizliğinin αmevcudiyetinin αaçık αbir αişareti αniteliğindedir. αBu αnoktada αbir αkurum αolarak αailenin
αkurumsal αyapısının, αtoplumsal αişlevinin αve αaile αiçi αilişkilerin; αgenelde αaile αiçi αşiddete αözelde αde αkadına
αyönelik αaile αiçi αşiddete αolası αetkileri αaçısından αincelenmesinin αkadına αyönelik αaile αiçi αşiddet αsorununa
αyönelik αçözüm αarayışlarına αtemel αoluşturacağı αdüşünülmektedir.
1.6. Kadınlara Yönelik Şiddette Travmaya Bağlı Suçluluk
Suçluluk, αçağdaş αliteratürde αkendilik αbilincine αdayalı αduygular αkategorisinde αyer αalmaktadır. αKendilik
αbilincine αdayalı α(self αconscious) αduygular αsosyal α αduygulardır αve αsosyal αilişkiler αiçerisinde αaktiftirler.
αİnsanların αkendilerini αve αçevresindeki αkişileri αdeğerlendirme αve αyargılamasında αetkilidirler. αKendilik
αbilinci αduyguları αkarşılıklı αdeğerlendirme αve αkarar αverme αüzerine αkuruludur. αTarihsel αolarak αFreud,
αErikson αve αdiğer αkuramcıların αçalışmalarında αutanma αve αsuçluluk αduyguları, αgelişim αve αpsikopatolojide
αmerkezi αrol αoynadığı αgörüşlerine αrağmen, αsöz αkonusu αduygular αihmal αedilmiştir αve αbu αkonudaki
αdeneysel αçalışmalar αyetersizdir α(Dost αve αYağmurlu, α2006; αTagney αve αFisher, α1995; αStreet, αGibson αve
αHolohan,2005).
Suçluluk (guilt) ve utanç (shame) ve duyguları birbirlerinin yerine kullanılmasına neden olacak kadar
benzerlik sergilese de, aslında farklı kavramlardır (Demir, 2012). Suçluluk ve utanç hakkında farklı bakış
açılarına ait çok sayıda teorik açıklamalar yapılmakla beraber, konunun ampirik olarak incelenmesi
oldukça yenidir (Tangney ve Dearing, 2002). Burada iki duygu, öncelikle ayrı ayrı tanımlamaları üzerinden
ardından da benzerlikleri ve farklılıkları açısından ele alınacak, son olarak da psikolojik etkileri ile
değerlendirilecektir.
Suçluluk duyguları; kanunlarla yasaklanan, dini ya da ahlaki olarak ayıplanan bir şey yaptığımız zaman
dinin, toplumun kurallarını ya da kendi standartlarımızı çiğnediğimizi düşündüğümüzde yaşadığımız
pişmanlık ve rahatsızlık duygularıdır. Bu duygular kişinin bir yasayı ihlal etmesinden kaynaklı olarak,
yakalandığında ceza alacağı ile ilgili değil, kişinin kendi kendine verdiği istemsizce ve içselleştirilmiş bir
ceza ile ilgilidir (Budak, 2000).
Arkonaç’ a göre suçluluk duygusu, kötü, yanlış olarak bilinen, algılanan bir şeyi yaparak süper ego
kurallarına karşı gelme sonucu doğan değersizlik, cezalandırılma gereksinimi gibi duygular olarak
tanımlanmaktadır (Arkonaç, 1999). Utanç duygusu; mahcubiyet, küçük düşme, hayal kırıklığı, pişmanlık
gibi anlamlara gelmektedir ve kişinin, içinde bulunduğu toplumun temel bir değerini, kuralını, örfünü
çiğnediği, dürüst davranmadığını düşündüğünde yaşadığı duygu olarak tanımlanmaktadır (Goleman, 2004).
Utanç, bir kusurun veya yanlışlığın ya da yakışıksız bir davranışın farkındalığını içerirken; suçluluk, etik,
ahlaki veya dini ilkeleri ihlal eden birinin farkındalığını içerir. Utanç ve suçluluk her ikisi de ahlaki
normların ihlalini izleyen olumsuz, nahoş duygulardır. Utanç, psikopatolojinin çeşitli şekilleri ve benliğin
zayıf bir değerlendirmesi ve kontrol kaybı duyguları ile ilişkilidir (Werold Westphal, 1984).
Aslında kişinin her iki duyguyu da zaman zaman yaşaması normaldir. Buradaki asıl sorun bu duyguların
yaşanma derecesi, nasıl bu duygularla baş edildiği ve grup davranışlarında etkin olarak yönetilip
yönetilmediği meselesidir. Suçluluk ve utanç duygularının çok yüksek veya çok düşük olmasının, çeşitli
sorunların kaynağı olduğuna dair araştırmalar mevcuttur ki bu durum düzeyine göre nevrotik veya patolojik
düzeyde suçluluk duygusu olarak ifade edilir. Nevrotik suçluluk duygusu; kaygıya, özgüven yetersizliğine
ve çatışmalara yol açan gerçek veya hayali bir ihlalden kaynaklanan suçluluk duygusu olarak
tanımlanmaktadır. Psikanaliz tarafından ego ile süper ego arasındaki çatışmadan kaynaklandığı öne sürülen
ve altında bilinçli ya da bilinçsiz cezalandırılma korkusu bulunan durumdur. Patolojik suçluluk duygusu
ise, gerçek veya hayali ihlallere yönelik anormal düzeyde abartılı tepkilerdir. Kişinin kendinden çok uzak
bir bölgede olan depremden kendini sorumlu tutması gibi paranoid görünümler alabilir (Budak, 2000).
Kökü Freud’a kadar dayanan görüşlere göre utanç, kabul edilmeyen dürtülere karşı bir savunma, içsel bir
çatışma sonucu ortaya çıkan bir duygudur. Nesne ilişkileri kuramında bu görüş kişilerarası bir düzleme
oturmuştur. Yani özerkleşme, bireyleşme ve ayrışma süreçleri kişilerarası ilişkiler bazında değerlendirilir
ve buralarda meydana gelen aksamaların neden olduğu utanç duygusundan bahsedilmiştir (Önderman,
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2009). Daha sonra utanç, Kohut tarafından narsizm ve öz değerle ilişkilendirmiştir. Kendinden önce
utancın, narsistik ihtiyaçların beklenmedik bir şekilde engellenmesinden ve kişinin tüm güçlülüğünün
sınırlanması durumundan kaynaklandığı belirtilse de Kohut’a göre bu görüş tam olarak geçerli değildir.
Çünkü utanç duyan kişilerin genelde güçlü idealleri yoktur, bunların çoğu ihtiraslarına göre hareket eden
teşhirci kişilerdir. Bu yüzden yaşadıkları bu utanç duygusunun nedeni teşhirciliğin “ben”e dolmasıdır.
Hedeflerine ulaşmada yenilgi yaşadıktan sonra ilk önce kendilerini dağlayan bir utanç hissederler ve
ardından kendilerini başarılı bir rakiple kıyaslayarak yoğun haset duygusuna bürünürler. Hatta bu durum
kişinin kendine zarar verme dürtüsüne de dönüşebilir (Kohut, 1998).
Başka bir tanıma göre utanç, kendilik imgesinin ve kimliğin kusurlu veya özünde bozuk olarak
görülmesiyle ilgili kendiyle ilgili negatif değerlendirmenin olduğu bir duygudur. (Bedford ve Hwang,
2003). Sıklıkla suçluluk ile karıştırılmakla birlikte odağında davranışlar yerine benliğin olması yönünden
ayrılır. Utanç iki şekilde deneyimlenir. Birincisi durumsal utançtır ve belli bir durum karşında ortaya çıkar
Diğeri ise içselleştirilmiş veya kişilik özelliği olarak utançtır ki daha genel ve yoğun bir yaşantı olarak
deneyimlenir (Goss vd., 1994). Bu tür utançta, gelişim sürecinde yaşanan uzun süreli ve yoğun utançtan
ileri gelen temel bir yetersizlik ve aşağılık hissi vardır (Claesson ve Sohlberg, 2002). İçselleştirilmiş utanç,
çoğunlukla çocukluktaki cinsel istismar (Kessler ve Bieschke, 1999) ve psikolojik istismar ile
ilişkilendirilmiştir (Webb vd., 2007). Yine çocuklukta ihmal edilmiş olmak da utanç duygularıyla bağlantılı
olarak görülmüştür (Wright, 2009).
Stone’a α(1992) αgöre αtravmatik αyaşantısı αolan αve αTSSB αolan αkişiler αhem αsuçluluk αhem αutanç
αbelirtilerinden αyakınırlar. αÖrneğin αbir αçatışma αdurumunda αdiğerleri αhayatta αkalmazken αkişinin αhayatta
αkalmasına αyönelik αduygular αsuçlulukla, αvar αolma αhakkı αkonusunda αşüphe αduyulması αda αutançla
αilişkilidir
α(Leskela
αve
αark.,2002).
αDolayısıyla
αteorik
αolarak
αsuçluluk
αyapılan
αdavranışlar
αile
αilişkilendirilirken αutanç αise αbenlik αalgısıyla αilişkilendirilir. αSuçluluk αduygusu αtravmanın αiçsel αbir αbölümü
αolarak αda αdeğerlendirilir αve αtravmatik αolay αsonrası αhayatta αkalmayla αilgilidir, αdolayısıyla αTSSB’nin αbir
αözelliği αolarak αdüşünülür α(Leskela αve αark., α2002).
Travmaya αbağlı αsuçluluk αise αaile αiçi αşiddete αmaruz αkalanlar, αçocuklukta αcinsel αtacize αuğrayanlar,
αyetişkinlikte αcinsel αtacize αuğrayanlar αgibi αçeşitli αtravmatik αkitlelerde αtravma αsonrası αstres αbozukluğuyla
αalakalıdır. αStreet αve αark., α(2005) αaile αiçi αşiddete αmaruz αkalan αkadınlardaki αTSSB αbelirtilerinde, αçocukluk
αtravmatik αyaşantıların αetkisini, αtravmaya αbağlı αsuçluluğu αve αkaçınmacı αbaşa αçıkma αstratejilerinin
αincelendiği αkapsamlı αbir αaraştırma αyapmışlardır. αBu αaraştırmada αçocuklukta αtravmatik αöyküsü αolan
αkadınların αyetişkinlikte αşiddete αmaruz αkaldıktan αsonra αtravmaya αbağlı αsuçluluk αyaşamalarının αdaha αolası
αolduğu αvurgulanmaktadır. αAynı αaraştırmaya αgöre αtravmaya αbağlı αsuçluluk αartan αkaçınmacı αbaşa αçıkma
αstratejilerinin αkullanımı αile αilişkilidir. αDolayısıyla αtravmaya αbağlı αsuçluluğun, αkaçınmacı αbaşa αçıkma
αstratejilerinin αkullanımı αve αTSSB αbelirtileriyle αhem αdoğrudan αhem αdolaylı αolarak αilişkili αolduğu
αdüşünülmektedir.
Kubany αve αManke α(1995) αtravmatik αörneklem αgruplarında αsuçluluğun αsık αgörülen αdört αbilişsel αunsurunu
αbelirlemişlerdir:
1. Doğru αve αyanlış αkişisel αstandartların αihlali
2. Olaya αsebep αolmanın αalgılanan αsorumluluğu
3. Gerekçenin αolmaması
4. Geçmiş αgörüş αönyargısı
Şiddete αmaruz αkalan αbirçok αkadın αhatalı αseçimleriyle αyüzleşmişlerdir. αBu αdurum αşiddete αmaruz αkalan
αkadınlarda αtravmaya αbağlı αsuçluluğun αyaygınlığını αaçıklamaktadır. αÖrnek αverilecek αolursa αensest
αkurbanı αbir αkişi, αbu αduruma αsessiz αkalarak αailenin αdağılmasını αönlediğini αdüşünür. αŞiddete αmaruz αkalan
αkadınlar αmaruz αkaldıkları αşiddet αnedeniyle, αpolis αçağırsalar αda αçağırmasalar αda αsuçluluk αduymaktadırlar
α(Kubany αve αWatson, α2003). αKubany αve αWatson α(2003) αtravmaya αbağlı αsuçluluğun αkavramsal
αdeğişkenlerinin αyanı αsıra αsuçluluğun αoluşması αiçin αgerekli αolan αiki αdurumu; αolumsuz αbir αsonuç αile
αilişkili αhoş αolmayan αduygular αve αkişinin αolumsuz αsonuçta αrolünün αolmasıyla αilgili αbilişi αolarak
αtanımlamışlardır. αDolayısıyla αacıyı αüreten αve αkişinin αolumsuz αbir αolayda αrolünün αolduğunu αalgılaması
αolasılığını αarttıran αherhangi αbir αdurumsal αveya αsosyal αşartın αsuçluluk αolasılığını αarttırması αbeklenir.
αGüler αve αark., α(2005) αşiddete αmaruz αkalan αkadınlarla αyapmış αoldukları αçalışmada αkadınların α% α43’ünün
αşiddetin αkendilerini αsuçlu αhissetmelerine αneden αolduğunu αvurguladıklarını αbelirtmişlerdir.
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Sonuç αolarak, αkadına αyönelik αşiddetle αilgili αliteratür αincelendiğinde, αtravma αsonrası suçluluk
duygusununαşiddet αmağduru αkadınlarda αönemli αoranlarda αgörüldüğü αve αgünlük αişlevleri αüzerinde
αolumsuz αetkileri αolduğu αgörülmektedir. αYapılan αçalışmalar αkaygı αduyarlığı αve αtravmaya αbağlı
αsuçluluğun αşiddetle αbağlantısına αdikkat αçekmiş αve αolumsuz αetkilerini αele αalmıştır. αŞiddetin αneden αolduğu
αpsikolojik αsorunların αsaptanmasının αve αçeşitli αdeğişkenler αaçısından αele αalınmasının αbüyük αöneme αsahip
αolduğu αgörülmektedir.
2. ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMADA PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK
Psikolojik αdayanıklılık, αgenellikle αbir αbaşarı αveya αuyum αgösterme αsüreci αolarak αgörülmektedir α(Hunter,
α2001). αTravma, αtehdit αveya αkişilerle αolan αsorunlar, αönemli αsağlık αsorunları, αçalışma αhayatı αve αmaddi
αsıkıntılar αgibi αönemli αkaygı αfaktörlerine αyönelik, αpsikolojik αdayanıklılık αbireyin αuyum αgösterme
αsürecidir α(Tusaie αve αDyer, α2004). αÖte αyandan αpsikolojik αdayanıklılık, αzorlu αyaşam αkoşullarına αkarşı
αkişinin αkendini αtoplama αgücü α(Garmezy, α1991) αveya αsorunların αbaşarılı αbir αşekilde αüstesinden αgelme
αbecerisi αolarak αgörülmektedir. α(Wagnild αve αYoung, α1993). αİlk αetapta αpsikolojik αdayanıklılık, αkaygının
αolumsuz αetkilerini αaşağı αçeken αve αuyum αgöstermeye αdestek αveren αbir αkarakter αözelliği αolarak
αtanımlanmaktadır α(Jacelon, α1997). αBuradan αyola αçıkarak αbazı αçalışmalar αgenetik αyatkınlıkları
αinceleyerek αbazı αkişilerin αdayanıklı αolarak αdünyaya αgeldiklerini αiddia αetmektedir α(Block αve αBlock,
α1980). αAncak αaraştırmalara αgöre, αpsikolojik αdayanıklılığın αöğrenilebilecek αbir αkarakter αözelliği αolduğu
αdüşünülmektedir α(Beardslee αve αPodorefsky, α1998). αPsikolojik αdayanıklılık, αyaşanan αolaylara αkarşı αfark
αedilen, αöğrenilen αve αgelişen αbir αolgudur α(Masten αve αark., α1990).
➢

Dayanıklılık αçıkarımsal αve αbağlamsal αolarak αikiye αayrılmaktadır. αBunlardan αilki, αçıkarımın αtehdit
αyönüdür. αGelişimleri αsüresince αgerçek αbir αtehditle αkarşılaşmayan αkişiler αdayanıklı αolarak
αgörülemezler. αMasten αve αarkadaşları α(1990) αüç αgrup αdayanıklılık αolgusu αüzerinde αdurmaktadır:

➢

Psikolojik αdayanıklılığın αilk αolgusu; αyaşanan αsorunlara αrağmen αmevcut αproblemleri αaşan αve
αnormalden αdaha αiyi αbir αgelişim αgösteren αkişilerin αgüçlü αolmalarını αdestekleyen αözellik αveya αkişisel
αbir αyetenek αolarak αtanımlanmaktadır.

➢

Psikolojik αdayanıklılığın αikinci αolgusu; αstresli αyaşam αolaylarına αkarşı αbireyin αçok αçabuk αuyum
αsağlayabilme αyeteneğini αgöstermesidir.

➢

Psikolojik αdayanıklılığın αdiğer αolgusu αise; αtravmayı α(ebeveyn αveya αkardeş αkaybı αgibi) αatlatmaktır.
Nash αve αFraser α(1998) αyaptıkları αçalışmada, αdayanıklı αkişilerin αbelli αözellikleri αolduğunu
αbelirtmiştir. αBu αözellikler:

➢

Başa αçıkma αbecerisi: αGünlük αhayatın αzorluklarıyla αuygun αve αyeterli αbir α αşekilde αbaşa αçıkabilme,

➢

Başa αçıkma αiçin αgerekli αpsikolojik αkaynaklara αsahip αolma: αGünlük αhayatın αzorluklarıyla αbaşa
αçıkabilmek αiçin αgerekli αolan αiçsel αgücü αelinde αbulundurma,

➢

Strese αyönelik αkontrol αseviyesi: αGünlük αhayatın αzorlukları αkarşısında αyaşanan αstres αyönelik
αyeterince αkontrol αseviyesine αsahip αolma, αstres αyaşandığında αkontrolü αkaybetmeme,

➢

İnsanlara αkarşı αilgi: αBireyin αçevresine αkarşı αgenellikle αolumlu αbir αbakış αaçısına αsahip αolma,

➢

Sosyal αyanıtlayıcılık: αGelişim αözelliklerine αgöre αduygu αaktarım αsağlayabilme,

➢

Yüksek αözsaygı: αKendilikle αalakalı αpozitif αözellikler αatfetme,

➢

Özfarkındalık: αKendini αbilme, αiç αgörüye αsahip αolma,

➢

İşbirliğine αaçık: αİşbirliğine αuyum αsağlama, αyardım αetmeye αve αalmaya αistekli αdavranma,

➢

Etkili αörgütsel αdavranış: αSorunların αçözümüne αyönelik αuygun αdavranışı αgösterme,

➢

Aktif αproblem αyönelimli αhareket αetme: αProblemleri αçözmek αiçin αaktif αolma,

➢

Düşünerek αhareket αetme: αEyleme αgeçmeden αönce αduyguların αtesirinde αolmadan, αo αdavranışın
αetkilerini αhesaba αkatarak αhareket αetme,

➢

Gerçeği αdoğru αbiçimde αdeğerlendirme: αHayatın αgerçeklerini αdeğerlendirmede αgerçekçi αolma, αzorluk
αyaşamama, αbilişsel αçarpıtmalara αsahip αolmama,

➢

Olumlu αnesne αilişkiselliği: αBireyin αçevresini αpsikolojik αolarak αotonom, αsürekli αve αkalıcı αbir αşekilde
αkavramasıdır α(akt. αEminağaoğlu, α2006).
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Literatürde αşiddet αyaşantısıyla αbaşa αçıkmada αbilişsel αmodellerin, αşemaların, αruhsal αtravma αodaklı
αdeğerlendirmelerin, αmaruz αkalan αkişinin αdayanıklılık αgibi αbireysel αözelliklerin αönemini αvurgulayan
αyaklaşımlar αbulunmaktadır. Bu yaklaşımlar aşağıda açıklanmıştır:
Travma Odaklı Yaklaşım
Stres αkaynaklarının αçeşitliliği αdurumunda αbeynin αlokus αkoeruleus, αhipotalamus, αhipokampus αve
αamigdalanın αyanı αsıra, αserebral αkorteksteki αnoradrejenik αfonksiyonda αartış αolmaktadır. αErken αyaşta αstrese
αmaruz αkalma, αlokus αkoeruleustaki αnorepinefrin αsalınımındaki αartışı αtetiklediğinden, αkişi αdaha αsonra
αkarşılaşacağı αstres αkaynaklarına αkarşı αduyarlı αhale αgelmektedir. αUyarılma αdüzeyi αarttıkça αnorepinefrin
αdüzeyi αde αartmaktadır. αMerkezi αsinir αsistemindeki αhem αçok αdüşük, αhem αde αçok αyüksek αdüzeydeki
αnorepinefrin αaktivitesi αbellekte αtutmayı αolumsuz αyönde αetkilemektedir. αBöylelikle αtravmatik αolay
αesnasındaki αaşırı αnorepinefrin αsalınımı, αtravmatik αolayla αilgili αbilgilere αkarşı αaşırı αduyarlılık αoluşmasına
αneden αolmaktadır α(Francati αve αark., α2007). αTSSB’nin αhafıza αile αolan αilişkisi αüzerine αyapılan αbir
αaraştırmada αTSSB αgözlenen αve αgözlenmemiş αbireyler αincelenmiştir. αHemisferler αarası αiletişimlerinin
αhafızalarıyla αilişkin αbakılmıştır. αYapılan αbeyin αgörüntüleme αçalışmasında α(bMRI) αkorpus αkallousum
αiçindeki
αbölgelerin
αhacimlerinde
αfarklılık
αgözlenmiştir.
αBulgulara
αgöre,
αTSSB
αhastalarında
αkontrolαgrubuna αgöre αkorpus αkallousum αiçindeki αbeyaz αmadde αhacminde αbir αazalma αgözlenmiştir α(SaarAshkenazy αve αark., α2014).
Sosyal-bilişsel αyaklaşıma αgöre αTSSB, αstrese αkarşı αtepki αolarak αgelişir. αHorowitz α(1986), αtekrarlayan αistila
αedici αdüşünceler αve αkaçınma αolarak αiki αboyutu αele αaldığı α“ikili αfaktör” αkuramından αbahsetmektedir.
αTravmatik αyaşantı αsonrasında αbirey αrahatsız αedici αdüşünceler αve αduyguların αistilasına αuğramakta αve
αbunların αetkisinden αkurtulmak αiçin αde αkaçınma αdavranışları αiçine αgirmektedir. αZihin αbireyin αolağan αve
αsahip αolduğu αşematik αbilgilere αyabancı αolan αtravma αyaşantısından αhemen αsonra αbu αdeneyime αilişkin
αbilgileri αvar αolan αzihinsel αtemsillerin αiçine αyerleştirme αve αözümseme αçabası αiçine αgirmektedir.
αTravmatik
αdeneyimin
αerken
αdöneminde
αortaya
αçıkan
αbu
αsüreç
α“tamamlama
αeğiliminden”
αkaynaklanmaktadır. αErken αdönemde αzihin αtarafından αözümsenmemiş αbilgi αparçacıkları αsistem αiçindeki
αaktif αdurumlarını αdevam αettirirler; αsonuçta αtravma αsonrası αakut αstres αbelirtilerine αneden αolmaktadır.
αBirey, αduygusal αküntlük αve αinkar αsorunları αyaşamaya αbaşlamaktadır α(Brewin αve αHolmes, α2003).
Sosyal-bilişsel αyaklaşım; αtravmatik αyaşantının αbireyin αönceki αinançlarıyla αuyumlu αhale αgetirme
αgerekliliğini αsavunmaktadır. αTravmatik αyaşantıyla αilgili αmateryalin αnasıl αdepolandığı, αnasıl αalgılandığıyla
αilgilenir α(Yıldırım, α2005).
Bu αmodel αBrewni αve αarkadaşları αtarafından α(1996), αbirçok αhafıza αsistemine αdayandırılmış αbilişsel αteoriyi
αaçıklamak αamacıyla α“İkili αtemsil αmodeli” αönerilmiştir. αTeoriye αgöre; αtravmatik αolay αdeneyimleyenlerin
αiki αfarklı αtip αhafızası αaktif αolur. αBiri αsözlü αulaşılabilir αhafıza αotomatik, αplanlı αolarak αkullanarak αya αda
αstrateji αsüreciyle αgeri αgetirilebilir αsıradan αotobiyografik αbellek αtipidir, αdüzenlenebilir αve αotobiyografik
αbilgi α αile αetkileşimdedir. αBöylece αtravma; αgeçmiş, αşimdi, αgeleceği αiçeren αkişisel αdurum αiçinde αtemsil
αedilen αbir αbütündür.
Sözel αhafıza αya αda αotobiyografik αbellek, αduygusal αiçeriklerine αve αbirbirleriyle αilişkilerine αgöre αbir αaraya
αgetirilen αyaşam αdönemleri, αgiderek αdaha αsoyut αtemsiller αhaline αdönüşürler. αSözel αkayıtlar αbelirli αolaylara
αözgü αbilgiler, αgenel αbilgiler, αyaşam αdönemleri αve αşeklinde αkaydedilir. αBir αdiğer αhafıza αtipi αise αsözel
αolmayan αhafızadır. αYaşantıların αsöze αdökülemeyen αkısmı αgörüntüler, αsesler, αkokular, αtatlar, αdokular,
αhisler, αduygular αvb. αgibi αduyusal-duygusal αbilgilerden αoluşur. αBu αyapıya αise α“epizodik αbellek αsistemi”
αolarak αtanımlamışlardır. αBu αiki αhafıza αtipinin αetkileşimi αsonucunda αyaşam αöyküsü αşeması αoluşmaktadır.
αBu αyapı, αkişinin αkendini αtemsil αettiğini, αkendini αanlattığını αdüşündüğü, αyaşantılarını αözetlediği αbir
αöyküdür. αBir αannenin, α“Benim αbütün αhayatım αçocuklarıma αannelik αyaparak αgeçti.” αdemesi αbu αşemaya
αörnek αgösterilebilir. α(Conway αve αark., α2004).
Duygu αdüzenleme αteorisine αgöre; αkişiler αkendilerini αetkileyen αolumsuz αolayları αaşırı αgenelleme
αeğilimindedirler. αBu αdurum αdepresyon, αtravma αsonrası αstres αbozukluklarında αgörülebilir. αAşırı
αgenellenmiş αotobiyografik αanı αkişinin αbenlik αşemasının αkalıcı αolmasını αsağlayarak αpatolojinin αuzamasına
αneden αolabilmektedir. αBöylelikle αaşırı αgenellenmiş αanı αdepresyonu αve αseyrini αyordayabilmeyi
αkolaylaştırmaktadır α(Spinhoven αve αark., α2009).
Irak αsavaşı α(2002) αzamanında αalana αoperasyon αiçin αgönderilmiş αve αgazi αolarak αdönmüş αaskerlerle,
αTSSB’nin αotobiyografik αbellek αve αepizodik αbellek αüzerindeki αetkilerine αbakmak αüzerine αaraştırma
αyapılmıştır. αÇalışmada αTSSB αdeneyimleyenlerin αgenel αanılarının αçok αdaha αfazla αolduğu, αanılarının αdaha
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çok αsavaşla αilgili αolduğu, αgelecek αve αgeçmiş αüzerine αdaha αfazla αdüşünme αeğiliminde αoldukları
gözlenmiştir α(Brown αve αark., α2011).

α
α

Çocukluk αçağında αcinsel αistismar αdeneyimlemiş αkadınların αbu αtravmatik αöyküleri αile αşimdiki αdepresyon
αtanıları αarasındaki αilişkiyi αinceleyen αaraştırmada αçocukluk αçağı αtravması αdeneyimleyen αkadınların,
αdeneyimlemeyenlere αgöre αdaha αaz αkategorik αanıyı αhatırlayabildiği αgözlenmiştir. αİstismara αuzun αsüre
αmaruz αkalma αve αerken αyaşta αolmasının αhatırlamada αetkili αolduğu αgözlenmiştir. αKategorik αhafızanın
αolumsuz αolaylar αkarşısında αbir αsavunma αmekanizması αişlevi αgörüldüğü αdüşünülmektedir α(Burnside αve
αark., α2004).
Anksiyete αüzerine αgeliştirilen αkuramlara αgöre, αanksiyete αbozukluğu αolan αkişilerin αolmayanlara αgöre,
αolumsuz αbilgiyi αnötr αya αda αolumlu αbilgiden αdaha αhızlı αişlediği αöne αsürülmektedir α(Beck αve αClark, α1997).
Bilişsel Yaklaşımlar
Yaşanan αolaya αilişkin αbilişsel αişleyişe αbakıldığında αatıf αteorisinin αaydınlatıcı αolduğu αgörülmektedir. αAtıf
αteorisine αgöre, αkişiler αolaylara αyükledikleri αanlamlara αgöre αtercihler αyaparlar. αTercih αettikleri αeyleme
αamaçlı αveya αzorunda αkalarak αyönelir. αBuna αgöre αde αtutumları, αtepkileri, αmizaç αözellikleri αdeğişmekte αve
αşekillenmektedir. αBunda αdünyanın αadil αolduğuna αyönelik αbilişlerin αetkisi αvardır. αYaşadıklarını
αanlamlandırmak αiçin αneden αarayışı αiçindelerdir. αAnlamlandırmak αiçin αkişisel αveya αdurumsal αatıflar αsöz
αkonusudur α(Heider, α1958). αNedensel αatıflara αyönelik αçalışmaları αdevam αettiren αWeiner’a αgöre α(1985)
αnedensel αatıfların αkişinin αkendiyle αmi α(içsel) αyoksa αkişinin αdışındaki αfaktörlerle αmi α(dışsal) αilişkili
αolduğu αönemlidir. αAyrıca αnedenlerin αzamanda αsabitliği αve αkontrol αedilebilirliği αatıflar αüzerinde αetkilidir.
Travmatik αolaylar αile αolaya αyüklenen αanlama αarasındaki αilişkiye αdikkat αçeken αEhler αve αClark α(2000)
αkişinin αtravmatik αolaya αilişkin αdeğerlendirmelerinin αtravma αsonrası αstres αbozukluğunun αgidişatı αve
αbilişsel
αbaş
αetme
αyollarıyla
αilişkisini
αincelemişlerdir.
αÇalışmalarında
αolaya
αilişkin
αolumsuz
αdeğerlendirmelerin αtravmatik αstres αbelirtilerini αartırdığını αgözlemlemişlerdir.
Lazarus αve αFolkman α(1984) αtarafından αgeliştirilen αbilişsel αstres αyaklaşımına αgöre, αbilişsel αdeğerlendirme
αve αbaşa αçıkma αiki αtemel αsüreçtir. αBu αbağlamda αstres αyaratan αolayın αbilişsel αdeğerlendirmesi, αbaşa αçıkma
αçabaları αiçin αönemli αkavramlardan αbiridir. αKişiler αkarşılaştıkları αstresli αolay αkarşısında αolayın αzamanı,
αnasıl αmeydana αgeldiği αve αsonuca αilişkin αbeklenti αdurumlarını αkısacası αzarar αve αtehdit αdurumuna αilişkin
αdeğerlendirme αyaparlar. αBu αbilişsel αsüreç αbirincil αdeğerlendirmeyi αkapsamaktadır. αSonrasında αsahip
αolduğu αbaşa αçıkma αkaynaklarını αdeğerlendirir αve αzarar-kayıp αdeğerlendirmesini αyapar αki αbu αda αikincil
αdeğerlendirmedir. αSon αolarak αgeri αbildirim, αyansıtma αveya αsavunmacılığa αdayalı αyeniden αgözden
αgeçirmeyi αiçeren αüçüncü αaşamadadır. αBu αaşamada αkurallar αdeğiştirilebilir, αyerine αyenileri αkoyulabilir.
“Başa αçıkma”, αbireyin αkendisi αiçin αstres αoluşturan αolay αya αda αetkenlere αkarşı αdirenmesi αve αbu αdurumlara
αkarşı
αdayanma
αamacıyla
αgösterdiği
αbilişsel, αduygusal
αve
αdavranışsal αtepkilerin
αtümü
αolarak
αtanımlanmaktadır. αTehdit αedici, αzorlayıcı αve αciddi αolaylar αne αkadar αçoksa, αinsanların αkullanacağı αbaşa
αçıkma αmekanizmaları αda αo αkadar αçoktur. αBaşa αçıkma αdavranışları, αdış αve αiç αdünyanın αyarattığı
αgereksinim αve αzorlukları αgidermek, αonları αkontrol αaltında αtutmak, αgerginlikleri αazaltmak αadına αkişinin
αgösterdiği αbilişsel αve αdavranışsal αçabadır. αStresin αneden αolduğu, αkişinin αkaynaklarını αaşan αiç αve αdış
αuyaranlara αkarşı, αproblem αdurumu αkontrol αaltında αtutma, αdoğan αtepkiyi αazaltma αya αda αbunlara
αdayanabilme αçabalarının αoluşturduğu αkişinin αsonuçlara αilişkin αbeklentisinden αbağımsız αbir αsüreçtir
α(Folkman αve αark.,1986).
Şiddete αmaruz αkalan αkadınların αönceden αyaşadığı αtravmatik αyaşantıların αyanı αsıra αsuçluluk, αinkar αve
αkaçınma αgibi αişlevsel αolmayan αbaşa αçıkma αtarzı αve αçözülme αsemptomlarıyla αilişkisi αolan αnegatif αbilişsel
αşemaların αvarlığının αgözlenebilecek αTSSB αbelirtilerinin αgörülmesine αetkili αolduğu αdüşünülmektedir (Foa,
Cascardi, Zoellner ve Feeny, 2000).
Şiddet sonrası başa çıkma çabaları ile için nedensel atıflar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmada 406
kadınla çalışılmıştır. Araştırmaya göre, partneri suçlama ile şiddeti affetme ve partner ile suçluluğu
paylaşma ile şiddeti affetmeyle ilişkili nedensel atıfların sakin kalmak, dayanıklılık, resmi yardım
kaynakları, resmi olmayan yardım kaynakları, güvenlik planları ve yasal yollu başa çıkma yöntemleri
olarak belirlenen 6 başa çıkma kategorisini gerilettiği görüldü. Araştırmanın bulgularına göre, partnerini
suçlu bulan kadınların suçlu bulmayan kadınlara göre daha fazla baş çıkma yöntemi kullandığı görüldü.
Partnerini suçlayan kadınların hem aktif hem de toplumsal başa çıkma yöntemlerini kullandığı görüldü
(Meyer ve ark., 2010).
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Türkiye’de çeşitli illerdeki İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri’ne, kadın konukevleri ve kadın danışma
merkezlerine, İzmir’deki iki hastanenin psikiyatri bölümüne ve beş ilköğretim okulunun rehberlik ve
psikolojik danışma servislerine aile içi şiddet nedeniyle başvuran ve araştırmaya gönüllü olarak katılan
kadınlarla yapılan bir çalışmada başa çıkma yaklaşımları incelenmiştir. Araştırmada 328 kadın ile
görüşülmüştür. Travma sonrası stres belirtileri düzeyi ve stresle başa çıkma tarzlarından “kendine güvenli
yaklaşım”, “iyimser yaklaşım”, “çaresiz yaklaşım”, “boyun eğici yaklaşım”, “sosyal destek arama”
yaklaşımı değişkenlerinin, aile içi şiddete maruz kalan kadınların aile içi şiddetle başa çıkma öz yeterliği
düzeylerini yordama gücünü araştıran çalışmadır. Kendine güvenli yaklaşım ve iyimser yaklaşım ile aile içi
şiddetle başa çıkma özyeterliği arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırmada aile içi
şiddetle başa çıkma özyeterliğinin ikinci sıradaki anlamlı yordayıcısının TSSB belirtileri olduğu
gözlenmiştir (Akpınar, 2013).
Genelde insanların problemle karşılaştıklarında eğilimleri; iyimser yaklaşım, güvenli yaklaşım, çaresiz
yaklaşım, boyun eğici yaklaşım ve sosyal desteği aramaya yönelik tercihleri içerir. (Şahin ve Durak, 1995).
Coatsworth ve Bowden (1995), hükümlü erkek çocuklarla yaptıkları çalışmada, ciddi aile içi şiddete maruz
kalmış, düşük sosyal beceri sahibi çocuklarda daha çok saldırgan eğilim ve bir başa çıkma davranışı olarak
saldırgan davranışların daha çok kullanıldığına işaret etmişlerdir (Akt: Ruchkin ve ark., 1999).
Anglo-Amerikan, İspanyol ve Türk kadınlarının cinsel saldırganlıkla baş edebilmeleri üzerine yapılan bir
araştırmaya göre; İspanyol ve Türk kültürü kadın ve erkeğin cinsel davranış standartlarını yansıtan cinsiyet
rolleri, onur ve utanç kodları benzemekte, bu benzerlik ataerkil, patriyarkal kültür altında karakterize
edilebilmektedir. Her iki toplumda da erkek erken dönemde cinsel yaşamla tanışmaktadır. Çok sayıda
cinsel partner, evlilik dışı ilişkiler ödüllendirilirken, kadınlar benzer durumlarda kınanmaktadır. Sonuç
olarak Türk ve İspanyol kadına yönelik cinsel saldırganlığın daha normal algılandığı ve bu sebeple daha az
rapor edildiği düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre; sosyal güç olarak belirlenen yüksek düzey
eğitim almış, yetişkin olmak/çok genç olmayan, eşi veya partneri ol sahip olan grup ile sosyal gücü zayıf
olanların başa çıkma becerilerini incelemişlerdir. Sosyal gücü zayıf olanların başa çıkma becerileri
açısından daha az uzlaşmacı, savunucu ve çatışma eğiliminde olduğu saptanmıştır. Kaçınmacı olanların
üçte ikisi patriyarkal ve kolektivist kültüre sahip olan İspanyol ve Türk kültürleridir. İspanyol ve Türk
kültüründeki kadınların Anglo Amerikan kültüründeki kadınlara kıyasla daha fazla kaçınmacı, sorunu inkar
ettikleri ve sosyal başa çıkmayı tercih ettikleri saptanmıştır. Kadının taciz durumlarında yaşadığı süreçler
ile araştırmada gözlenen uyumlu ve çatışmadan kaçınma eğilimiyle ters orantılıdır (Cortina ve Wasti,
2005).
2.1. Şiddetle Başa Çıkmada Destek Sistemleri
2.1.1. Ekonomi
Sosyal destek, bireyin problemi çözme veya ruhsal etkileriyle başa çıkmada etkin bir başa çıkma
mekanizması olarak çalışmakta, stresli yaşam olaylarını önleyerek olası sorunlara karşı koruyabilmektedir.
Yoksulluk içinde kadınların ekonomik bağımlılığı giderek artmaktadır. Şiddet ortamında ekonomik
bağımlılığın olması dayanıklılığı olumsuz yönde etkilemektedir. Sosyal ve bilişsel dayanıklılık
mekanizmaları özgüven, yeterli destek aile içi şiddet ve anksiyete arasındaki ilişkide etkilidir. Şiddet
arttıkça sosyal ve bilişsel dayanıklılık- özgüven azalmakta, anksiyete artmaktadır (Williams ve Mickelson,
2004). Sosyal dayanıklılığın azalması sağlıklı destek sistemlerine ulaşma eğilimini de azaltmaktadır. Oysa
kadını olumsuz etkileyen düşüncelerle baş etmesinde sosyal konum önemli bir kaynaktır. Bu sebeple
yoksulluk içinde olan bir kadın, kaynaklara ulaşmada da sıkıntı yaşamaktadır.
Cinsiyete dayalı şiddetin ekonomiyle olan ilişkisini feminist literatürde görmek mümkündür. İktisadi
bağımlılık ve dayanışmaya göre işleyen patriyarkal sistemde bütün erkekler sistem içindeki hiyerarşik
konumları ne olursa olsun en azından bazı kadınları denetleyebilme karşılığında satın alırlar. Sisteme göre
erkeklerin gücü kadınların emek gücü üzerindeki denetimlerinde yatar (Hartmann, 2006). Patriyarkal
sistem cinsiyetler arası güç ilişkisinin kurulmasına, kadının toplumda düşük statüde görülmesine,
yoksullaşmasına yol açmaktadır. Kadınların iş istihdamlarının artırılması, eşit işe eşit ücret ve güvenceli
çalışma şiddetin, özellikle ekonomik şiddetin azaltılmasında etkili olacaktır (Fawole, 2008). Benzer bir
görüş olarak ekonomik güce sahip olma şansı olan, çalışan kadınlar erkeklerin sebep olabildiği izolasyon,
yabancılaştırmaya maruz kalabilmelerine karşın daha fazla başa çıkma mekanizması geliştirmişlerdir
(Cortina ve Wasti, 2005).
Kadının toplum içinde ekonomik ve sosyal olarak korunumuna yönelik son yirmi yıldır ulusal planlar
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yapılmaktadır. Aile içi şiddet, tecavüz ve cinsel saldırı, kadın sünneti ve ticareti, seks endüstrisi gibi kadına
yönelik şiddet biçimlerinin karşılaşıldığı Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Polonya, Almanya, Hollanda,
Rusya, Moğolistan kadına yönelik şiddet üzerine ortak eylem planı yapmışlardır. Benzer şekilde Sosyal
Dönüşüm Programı ile 1999 yılında 24 ülkeyi temsil eden İngiliz Uluslar Topluluğu Avustralya, Kamerun,
Guyana ve Trinidad ve Tobago gibi ülkelerin 56%’sı ulusal bir eylem planı yapmışlardır. Güney Afrika
(2007) yılında Kadın İşleri Bakanlığı ile Türkiye de Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile benzer eylem
planı hazırlamışlardır. Bangladeş, Sri Lanka gibi Güneydoğu Asya ve Tayland’da ülkeye özel; Kadın
Araştırmaları Merkezi (2000), Kadın ve Çocuk İşleri Bakanlığı (2004) gibi kuruluşlar mevcuttur (Fawole,
2008).
Ekonomi; aile içi şiddet ve dayanıklılık konularında tek başına rol oynamasa da kadına yönelik şiddetin
reddedildiği bir toplum, herkesin sorunudur (Williams ve Mickelson, 2004).
2.1.2. Sosyal Destek
Johnson αve αSaranson’a α(1979) αgöre αsosyal αdestek, αkişini αgüvenebileceği αilişkiler αyoluyla, αsosyal
αkaynaklardan αyararlanabilme αderecesidir. αİnsanın αnegatif αtutumlarını αyok αetmek αve αyenilerini αedinmesini
αdesteklemek, αkişinin αsosyal αçevresinde αfarklılık αoluşturmasına αyardım αetmekle αsağlanabilmektedir. αİnsan
αsosyal αdesteğini αpsikolojik αçevresinden αbulmaktadır α(Yıldırım, α1994). αBireyin αsosyal αdestek αkaynaklarını
αonun αhayatında αönemli αbir αyeri αolan αebeveynler, αeş, αpartner, αarkadaş, αaile, αöğretmen, αakraba, αkomşu,
αuzman αgibi αkişiler αoluşturmaktadır. αSosyal αdestek αkaynakları αkişiye αçeşitli αşekillerde αdestek
αsağlamaktadır.
Şiddete αmaruz αkalan αkadınlarla αilgili αçalışmaların αçoğu αistismarın, αkurbanın αruh αve αbeden αsağlığı
αüzerindeki αetlilerine αodaklanmaktadır. αOysa αkadının αmaruz αkaldığı αşiddet αyalnızca αsağlığı αetkileyen αbir
αproblem αdeğil, αaynı αzamanda αkurbanlarını, αkurbanların αailelerini αve αtoplumları αetkileyen αsosyal αbir
αsorundur α(Lanier αve αMaumme, α2009). αRiger, αRoja αve αCamacho αda α(2002) αyaptıkları αçalışmada αkadına
αyönelik αşiddete αbu αbakış αaçısıyla αyaklaşmış αve αekolojik αkuram αçerçevesinde αşiddetin α‘radyasyon αetkisi’
αoluşturduğuna αdikkat αçekmiştir. αBu αyaklaşıma αgöre, αkadına αyönelik αşiddetin αsadece αkadının αyaşamına
αzarar αvermediği, αaynı αzamanda αkadının αbağlantı αkurduğu αkişilerin αde αbu αdurumdan αolumsuz αetkileneceği
αanlatılmaktadır. αÖrneğin, αşiddete αmaruz αkalan αbir αkadın αiçin αyaşadığı αşiddete αbağlı αolarak αortaya αçıkan
αfiziksel αyaralanmalar αveya αdepresyon αbirinci αdüzey αetkiyken, αeğitime αveya αkariyer αplanlarına αdevam
αetmensin αzorlaşması αikinci αdüzey, αkalacak αsürekli αbir αyeri αolmadığından αşiddete αmaruz αkalmış αbir
αkadının αçocuklarının αsorumluluğunu αailesinin αgeçici αolarak αüstlenmesi αise αüçüncü αdüzey αetkidir. αBirinci
αdüzey αetki αşiddete αmaruz αkalan αkişinin αruh αve αbeden αsağlığı; αikinci αdüzey αetki αfiziksel αve αsosyal
αçevresindeki α(işe, αokula αgidememe, αkişilerarası αilişki αkuramama, αilişkilerini αdevam αettirememe)
αyansımaları; αüçüncü αdüzey αetki αise αdoğrudan αkurban αolmasa αda αdolaylı αolarak αşiddetin αolumsuz
αetkilediği αkişinin αyaşadıklarıdır.
Şiddete αmaruz αkalan αkadınların αruh αve αbeden αsağlıkları αkadar αkişilerarası αilişkilerinin αde αbozulduğu
αgörülmektedir. αŞiddete αuğrayan αkadınların αbazıları αistismar αedici αilişkiyi αaçığa αvurmaktaαzorlanabilir,
αaile αüyelerine αve αarkadaşlarına αkarşı αyabancılaşabilir, αkendilerine αciddi αzararlar αverebilir αve αkendilerini
αdış αdünyaya αkapatabilir α(Kocot αve αGoodman, α2003). αBu αdurum αda, αkadının αçevresinden αuzaklaşmasına
αve αdesteğe αen αçok αihtiyaç αduyduğu αzamanda αyalnız αkalmasına αneden αolacaktır α(Lanier αve αMaume,
α2009).
Şiddet αgören αkadının αkendini αyalnız αve αdesteksiz αhissetmesinde αpek αçok αunsurdan αsöz αedilmektedir. αBu
αunsurlar, αşiddet αuygulayan αkişinin, αkadını αkendisine αmuhtaç αhale αgetirmeye αyönelik αçabaları, αtoplumsal
αcinsiyet αrolleri, αşiddet αuygulayan αkişinin αkadının αsosyal αçevresine αzarar αvermesi, αşiddet αgören αkadının
αbu αilişkiyi αsonlandırmakta αzorlanmasına αyol αaçmaktadır.
Şiddet αuygulayan αerkek, αkadının αbu αşiddet αile αbaş αetmesinde αihtiyaç αduyduğu αher αtürlü αdesteğe
αulaşmasını αengellemektedir. αFarklı αyöntemler αkullanarak,
αkadının αçevresinden αdestek αalmasını
αengellemekte αve αkadını αailesinden, αarkadaşlarından αuzaklaştırmaktadır. αBu αşekilde αistismar αedici αilişki
αiçindeki αkadın, αerkeğe αdaha αbağımlı αhale αgelmekte αve αbu αilişkiyi αsonlandırma αkonusunda αdaha αisteksiz
αolmaktadır α(El-Bassel αve αark., α2001). αÖte αyandan αtoplumsal αcinsiyet αrolleri αve αerkek αegemen αdüşünce
αile αde αbu αdurum αpekiştirilmekte, αşiddete αmaruz αkalan αkadın αduygusal αve αekonomik αolarak αşiddet
αuygulayan αerkeğe αbağlı αhale αgelmektedir α(Barnett, α2001). αŞiddete αuğrayan αkadınların αdestekleyici αbir
αsosyal αağı αolmadığında αda αbu αkadınlar αkarşılaştıkları αproblemleri αetkili αsavunma αmekanizmaları αile
αçözmek αyerine αduygusal αolarak αçözme αeğilimi αgöstermektedir α(Kocot αve αGoodman, α2003). αKadın αiçinde
αolduğu αşiddet αortamını αterk αedemeyebilir αya αda αistismar αedici αilişkiyi αbitirmeden αönce αpek αçok αkez
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ayrılma αdenemelerinde αbulunabilir. αBöyle αbir αdurum αda αkadının αsosyal αçevresinden αolumsuz αtepki
almasına αneden αolabilmektedir. αŞiddete αmaruz αkalan αkadının αtekrar αtekrar αistismar αedici αilişkiye
αdönmesi αve αbir αtürlü αbu αilişkiyi αbitirmemesi, αkadının αailesi αve αarkadaşlarında αhayal αkırıklığına,
αçaresizliğe αve αumutsuzluğa αyol αaçabilmektedir. αBu αnedenle αşiddete αmaruz αkalan αkadının αailesi αve
αarkadaşları αverdikleri αduygusal αdesteği αdeğersiz αgörebilmekte, αkadının αistismar αedici αbu αilişkiyi αhiçbir
αşekilde αsonlandırmayacağını αdüşünmektedir. αBöylece αkadın, αistismarcı αerkeği αterk αetmesinden αyana αolan
αyakınları αile αolan αilişkisine αzarar αvererek, αyeterince αsosyal αdestek αalamamaktadır α(Goodkind αve αark.,
α2003).
α
α

Şiddet αgören αkadının αsosyal αilişkilerinin αyıpranmasındaki αbir αdiğer αsebep αise αkadının αaile αve
αarkadaşlarının αistismarcı αtarafından αtehdit αedilmesidir. αKadının αyakınlarının αistismarla αilgili αkadına
αolumsuz αtepki αgösteriyor αolması αda αolasıdır. αBazen αsaldırgan αsadece αkadına αdeğil, αkadının αaile αüyelerine
αde αşiddet αuygulayabilmekte, αbu αnedenle αde αaile αüyeleri αsaldırgandan αuzak αdurabilmektedir α(Riger αve
αark., α2002). αKendi αgüvenliğinden αkorku αduyan αmağdurun αyakınlarının αkadına αvereceği αdeste αde
αazalmaktadır. αBöylece αkadın αyardım αtalebinde αbulunsa αda αkarşı αtaraf αolumsuz αbir αtepki αverebilmektedir.
αBu αdurum αda αistismar αedici αilişkiyi αyaşayan αkadının αsosyal αaçıdan αizolasyonunu αpekiştirmekte, αsağlığını
αolumsuz αyönde αetkilemekte αve αyaşam αkalitesini αdüşürmektedir. αYakınlarının αşiddet αgösteren αerkeği αterk
αetmemesi αkonusunda αşiddete αmaruz αkalan αkadına αkarşı αolumsuz αduygular αhissetmelerinin αyanı αsıra
αbeklediği αdesteği αyakınlarından αgöremeyen αkadın αda αyakınlarına αkarşı αolumsuz αduygular αbeslemekte αve
αonlardan αgelen αolumsuz αtepkiler αsonucunda αkendini αihanete αuğramış αhissetmektedir α(Goodkind αve αark.,
α2003).
Şiddete αmaruz αkalan αkadının αailesinden, αarkadaşlarından αveya αistismar αolmayan αeşi/partnerinden αaldığı
αsosyal αdestek αolumsuz αsağlık αsonucu α(düşük αruh αve αbeden αsağlığı αalgısı, αmadde αkötüye αkullanımı,
αTravma αSonrası αStres αBozukluğu α(TSSB) αbelirtisi, αdepresyon, αanksiyete αve αintihar αdüşüncesi αya αda
αgirişimleri) αyaşama αolasılığını αazaltmaktadır α(Coker αve αark., α2002).
Sosyal αdestek, αbireyi αgünlük αstresli αyaşam αolaylarına αkarşı αkorumakta αve αbireyin αstresle αbaşa αçıkmasına
αyardımcı αolmaktadır α(Cohen αve αWills, α1985). αBu αnedenle αkadınların αda αşiddet αile αdaha αetkili αbir
αbiçimde αbaşa αçıkabilmeleri αile αilgili αolarak αGoodkind αve αarkadaşları α(2004) αsosyal αdesteğin αgerekliliğini
αvurgulamaktadır. αKadınların αkendilerini αve αçocuklarını αkorumak αiçin αfarklı αbaşa αçıkma αstratejileri
αgeliştirdiklerini αve αbunlar αarasındaki αaile αiçi αşiddet αsığınaklarında αkalmanın α(%79) αve αaile αiçi αşiddet
αmağduru αhizmet αprogramlarına αkatılmalarının α(%72) αdaha αetkili αstratejiler αgeliştirmelerinde αetkiliαolduğu
αdüşünülmektedir. αAncak αdestekleyici αilişkiler, αbireylerin αyaşamında αsağlık αsorunlarının αönlenmesi,
αbireylerin αstresin αetkilerine αkarşı αkorunması αve αbaş αetme αbecerilerinin αgüçlendirilmesi, αbaşarılı αve
αsağlıklı αilişkilerin αsürdürülmesinde αönemli αbir αrol αoynamaktadır α(Güven αve αark., α2011).
Yapılan αçalışmaların αdeğindiği αbir αdiğer αnokta αda αsosyal αdestek αveren αkişi, αbu αkişinin αmağdura αkarşı
αtutumu αve αsosyal αdesteğin αtürünün, αmağdurun αiyilik αhali αiçin αönemli αolmasıdır. αŞiddet αmağduru αkadına
αetkili αbir αdestek αsağlamak αiçin αmutlaka αkurumlaşmış αya αda αyapılandırılmış αdestek αkoşul αdeğildir.
αKendiliğinden αgelişen αdesteğin, αistismarın αyarattığı αolumsuz αetkileri αengellemede αetkili αolduğu
αgözlemlenmektedir. αÖnemli αnokta, αsosyal αçevrenin mağduru αkadına αkarşı αsuçlayıcı αolmak αyerine
αdestekleyici αolması αve αeş/partner αşiddetine αkarşı αtoplumsal αaçıdan αsıfır αtolerans αgösterilmesidir α(Coker
αve αark., α2002). αSosyal αdestek αveren αkişi, αşiddete αmaruz αkalan αkadının αyaşantısı αve αkararlarından αdolayı
αolumsuz αeleştirilmesini αengellemek αzorunda αve αnet αbir αbiçimde αşiddete αuğramış αkadınla αempatik αolarak
αistismarı αkonuşabilmelidir α(Levendosky αve αark., α2004).
3. SONUÇ
Şiddet insan hayatının her evresinde karşılaşılabilen ve tüm dünyada önemli bir sorun olarak gündemde
kalan bir konudur. Şiddetin en fazla görünen türü erkeğin kadına uyguladığı fiziksel şiddet olmakla birlikte
ekonomik şiddet, cinsel şiddet veya psikolojik şiddet türlerinde de karşımıza çıkabilmektedir. Şiddetin her
türü şiddete maruz kalan bireyin hayat kalitesini etkilemekte, kişide çeşitli fiziksel veya ruhsal sorunlara
yol açmaktadır. Şiddetin kişide psikolojik sorunlar yol açması ve bu sorunların boyutu uğradıkları şiddetin
türüne, şiddet görme sıklığına veya şiddete karşı tutumlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Yukarıda bahsedilen faktörlere bağlı olarak şiddet pek çok psikolojik problemin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bunlardan biri de şiddet sonrası travmaya bağlı olarak yaşanan suçluluk duygusudur. Şiddet
gören kadınların şiddete bağlı travmaları suçluluk duygusunu beraberinde getirerek kendilerine ilişkin
algılarının bozulmasına neden olmaktadır. Yaşanan suçluk duygusu bireyde madde kullanımı, yeme
bozuklukları ve depresyon gibi pek çok olumsuzluklara yol açabilmektedir. Bu aşamada suçluluk duygusu
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ile başa çıkma konusunda psikolojik dayanıklılık önem kazanmaktadır. Şiddet mağduru olan kişinin
psikolojik dayanıklılık seviyesi çevre ile etkileşimine, aile içinde etkili bir iletişimin varlığına ve genetik
yatkınlığa kadar pek çok faktörden etkilenmektedir.
Şiddet konusunda farkındalık yaratmak, şiddet eğiliminin sebeplerini araştırmak, şiddete uğrayan kadınlara
sosyal destek sağlamak, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarında yardımcı olacak düzenlemeler
getirmek ve şiddeti meşrulaştırmaya yönelik her türlü uygulamadan kaçınmak şiddetin azaltılmasına
yönelik alınabilecek önlemler arasında gösterilebilir.
KAYNAKÇA
AAK, Aile içi şiddetin sebep ve sonuçları, Ankara, 1995
AKPINAR, O. “Aile içi şiddete maruz kalan kadınlarda aile içi şiddetle başa çıkma özyeterliği”, Türk
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 2013, 24-36.
ALTINAY A. G. ve ARAT, Y. Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet, İstanbul, Punto Baskı Çözümleri
,2007.
ARKONAÇ, O. Açıklamalı Psikiyatri Sözlüğü, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 1999.
BARNETT, O. W. “Why Battered Women Do Not Leave, Part 2: External Inhibiting Factors”, Social
Support and Internal Inhibiting Factors. Trauma Violence Abuse, 2, 2001, 3-35.
BEARDSLEE, W. R. ve PODOREFSKY, M. A. “Resilient Adolescents whose Parents Have Serious
Affective and Other Psychiatric Disorders: Importance of Self-understanding and Relationshio”. Am J
Pschiatry, 145, 1998, 63-69.
BECK A. T. ve CLARK D. A. “An Information Processing Model of Anxiety: Automatic and Strategic
Processes”. Behavior Research and Therapy, 35, 1997, 49-58.
BEDFORD, O. ve HWANG, K. K. “Guilt and Shame in Chinese Culture: A Cross‐cultural Framework
from the Perspective of Morality and Identity”. Journal for the Theory of Social Behaviour, 33(2), 2003.
BERKTAY, F. Tarihin Cinsiyeti. İstanbul: Metis Yayınları, 2003.
BLOCK, J. H. ve BLOCK, J. (1980). “The Role of Ego-control and Ego-resiliency in the Organisation of
Behaviour”. WA Collins (Ed.), Development of Cognition, Affect, and Social Relations: Minnesota
Symposia on Child Psychology, 13, 1980, 39-101.
BREWİN, C. R. ve HOLMES, E. A. “Psychological theories of posttraumatic stress disorder”. Clinical
Psychology Review, 2003
BROWN, A. D., JAMES, C.R. ve ROMANO, T.A., CHANG, L.J., BRYANT, Y.A. HİRST, W.
Overgeneralized autobiographical memory and future thinking incombat. Journal of Behavior Therapy and
Experimental Psychiatry, 44(1), 2011, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22200095 (25.04.2019).
BUDAK, S. Psikoloji sözlüğü. Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 2000.
BURNSİDE, E., STARTUP, M., BYATT M ve diğ. The role of overgeneral autobiographical memory in
the development ofadult depression following childhood trauma. Br J Clin Psychol. 2004; 43:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/15530207/ (25.04.2019).
Cambridge Public Health Department. (2013). Domestic Violence and the Workplace, Cambridge Public
Health Department Ağ Sitesi: http://www.cambridgepublichealth.org/publications/ (20.04.2019).
CLAESSON, K. ve SOHLBERG, S. Internalized shame and early interactions characterized by
indifference, abandonment and rejection: Replicated findings. Clinical Psychology and
Psychotherapy. 2002;9:277–284. doi: 10.1002/cpp.331
COHEN, S. ve WİLLS, T.A. “Stress, social support, and the buffering hypothesis”. Psychological
Bulletin, 98 (2), 1985, 310-357.
COKER, A.L., SMİTH, P.H., THOMPSON, M.P., MCKEOWN, R.E., BETHEA, L., ve DAVİS, K.
“Social support protects against the negative effects of partner violence on mental health”. Journal of
Women’s Helath & Gender-Based Medicine, 11 (5), 2002, 465-476.
sssjournal.com

Social Sciences Studies Journal (SSSJournal)
3680

sssjournal.info@gmail.com

Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 2019

Vol:5

Issue:39

pp:3663-3684

CONNELL, R. W. Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. Toplum, Kişi ve Cinsel Politika. (C. Soydemir,
Çev.). İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1998.
CONWAY, M.A, SİNGER, J.A, ve TAGİNİ, “A. The self and autobiographical memory: Correspondence
and coherence”. Social Cognition, 2004; 22: e491-e529, (doi:10.1521/soco.22.5.491.50768).
CORTİNA, L. M. ve WASTİ, S. A. “Profiles in Coping: Responses t o SexualHarassment Across Persons,
Organizations, and Cultures”. Journal of Applied Psychology, 90, 2005, 182–192.
DOBASH, R. E. Women Violence and Social Change. London: Routledge, 1992.
ECEVİT, Y. “Toplumsal Cinsiyetle Yoksulluk İlişkisi Nasıl Kurulabilir? Bu İlişki Nasıl Çalışılabilir”?
[Elektronik Sürüm]. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (4) Özel Eki, 2003, 83-88.
EHLERS, A. ve CLARK, D.M. Cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behaviour Research And
Therapy, 38, 2000, 319-345.
EL-BASSEL, N., GİLBERT, L., RAJAH, V., FOLENO, A. ve FRYE, V. “Social Support Among Women
in Methadone Treatment Who Experience Partner Violence: Isolation and Male Controlling Behavior”.
Violence Against Women, 7 (3), 2001, 246-274 .
EMİNAĞAOĞLU, N. (2006). “Güç Koşullarda Yaşayan Sokak Çocuklarında Dayanıklılık”. Yüksek
Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
ERGİL, D. “Şiddetin Kültürel Kökenleri”. Bilim ve Teknik Dergisi, 399, 2001, 40-41.
FAWOLE, I. O. “Economic Violence to Women and Girls. Is it Receiving the Necessary Attention”?
[Elektronik Sürüm]. Trauma, Violence & Abuse, 9 (3), 2008, 167-177.
FELSON. B.R. “Violence, Crime, and Violent Crime” [Elektronik Sürüm]. International Journal of
Conflict and Violence, Vol. 3 (1), 2009, 23-39.
FLAKE, F.D. ve FORSTE, R. “Fighting Families: Family Characteristics Associated with Domestic
Violence in Five Latin American Countries” [Elektronik Sürüm]. Journal of Family Violence, 21 (1), 2006,
19- 29.
FOA, E.B., CASCARDI, M. ZOELLER, L.A.ve FEENY, N.C. “Psychological and environmental factors
associated with partner violence”. Trauma, Violence ve Abuse, 1, 2000, 67-91.
FOLKMAN S, LAZARUS R.S, GRUEN R.J. ve LONGİS A. “Appraisal, coping, health status and
psychological symptoms”. J Pers Soc Psychology, 50, 1986, 571-579.
FRANCATİ, V., VERMETTEN E. ve BREMMER, J.D. “Functional neuroimaging studies in
posttraumatic stress disorder: Review of current methods and findings. 24, 2007. 202-218.
GARMEZY, N. “Resilience and Vulnerability to Adverse Developmental Outcomes Associated with
Poverty”. Am Behavior Sci, 34, 1991, 416-430.
GELLES, R. J. Violence in the Family: A Review of Research in the Seventies. Journal of Marriage and
the Family, 42(4), 873-885.
GELLES, R. J. ve STRAUS, M. A. “Violence in the American Family”. A. J. Lincoln ve M. Straus (ed.).
Crime and The Family(s. 88-110). Springfield, Illionis: Charles Thomas, 1985
GOLEMAN, D., (2004), Duygusal Zeka Neden IQ’dan Daha Önemlidir?, (Çev: B.S.Yüksel), İstanbul:
Varlık Yayınları.
GOODE, W. J. “Force and Violence in the Family” [Elektronik Sürüm]. Journal of Marriage and
Family, 33 (4), 1971, 624-636.
GOODKİND J. R, GİLLUM T. L, BYBEE D. I. ve SULLİVAN C. M. The impact of family and friends'
reactions on the well-being of women with abusive partners. Violence Against Women. 2003;9(3):347–
373.
GOSS, K., GİLBERT, P. ve ALLAN, S. (1994). An exploration of shame measures I: The ‘other as shamer
scale’. Personality and Individual Differences, 17, 713– 717.GÜLER, N., TEL, H. ve TUNCAY, F.Ö.
“Kadının aile içinde yaşanan şiddete bakışı”. Cumhuriyet Üniversitesi. Tıp Fakültesi Dergisi, 27(2),
2005, 51–56.
sssjournal.com

Social Sciences Studies Journal (SSSJournal)
3681

sssjournal.info@gmail.com

Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 2019

Vol:5

Issue:39

pp:3663-3684

HARTMANN, H. Marksizimle Feminizmin Mutsuz Evliliği. South End Press Political Controversies
Series. 1981. Çev. Gülşat Aygen, Agora Kitaplık, İstanbul, 2006
HEİDER F. The Psychology of Interpersonal Relations. Wiley, New York, 1958
HOMBRECHER, U. “Overcoming Domestic Violence: A Global Challenge”. [Elektronik Sürüm].
Stuttgart: Social Service Agency of the Protestant Church in Germany, 2007.
HOROWİTZ, M. Stress Response Syndromes, Northvale, 93-94, 1986
HUNTER, A. J. A Cross-cultural Comparison of Resilience in Adolescents. J Pediatr Nurs, 16:172-179.
İ.Ü.CezaHukukuveKriminolojikAraştırmaveUygulamaMerkezi,2001
İÇLİ, T. “Aile İçi Şiddet: Ankara-İstanbul ve İzmir Örneği” [Elektronik Sürüm]. Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Dergisi, 11 (1-2), 1994, 7-20.
İNAM, A. “Şiddeti Anlamak”. Bilim ve Teknik Dergisi, 399, 2001, 46-47.
JACELON, C.S. The Trait and Process of Resilience. J Adv Nurs, 25, 1997, 123-129.
KALMUSS, D. S. ve STRAUS, M. (1982). “Wife’s Marital Dependency and Wife Abuse” [Elektronik
Sürüm]. Journal of Marriage and Family,44 (2), 1982, 277-286.
KEANE, J. Şiddetin Uzun Yüzyılı. (B. Peker, Çev.). Ankara, Dost Kitapevi Yayınları, 1998.
KESSLER, B. L. ve BİESCHKE, K. J. A. “Retrospective Analysis Of Shame, Dissociation, And Adult
Victimization İn Survivors Of Childhood Sexual Abuse”, Journal of Counselling Psychology, 46(3),
1999.
KIZMAZ, Z. “Şiddetin Sosyo-Kültürel Kaynakları Üzerine Sosyolojik Bir Yaklaşım” [Elektronik Sürüm].
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 2006, 247-267.
KİSHOR S. ve JOHNSON K. (2004). “Profiling Domestic Violence A Multi-Country Study” [Elektronik
Sürüm]. Calverton, Maryland: ORC Macro.
KOCOT, T. ve GOODMAN, L. “The roles of coping and social support in battered women’s mental
health”. Violence Against Women, 9, 2003, 323-346.
KOHUT, H. Kendiliğin Çözümlenmesi (Çev., Cebeci, O.), Metis Yayınları, İstanbul, 1998.
KUBANY, E.S., ve MANKE, F.P. “Cognitive therapy for trauma related guilt. Conceptual bases and
treatment outlines”. Cognitive and Behavioural Practice, 2, 1995, 27-61.
KUBANY, E.S., ve WATSON, B.S. “Guilt: Elaboration of a multidimensional model”. The Psychological
Record, 53,2003, 51-90.
LAİNER, C. ve MAUME, M.O. “Intimate Partner Violence and Social Isolation Acroos the Rural/Urban
Divide”. Violence Against Women, 15(11), 2009, 1311-1330.
LAZARUS, R. S., ve FOLKMAN, S. Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Publishing.
Company, 1984.
LESKELA, J., DİEPERİNK, M., ve THRUAS, P. “Shame and posttraumatic stres disorder”. Journal of
Traumatic Stress, 15, 2002, 223-226.
LEVENDOSKY, A.A., BOGAT, G.A., THERAN, S.A., TROTTER, J.S., EYE, A. ve DAVİDSON, W.S.
“The Social Networks of Women Experiencing Domestic Violence”. American Journal of Community
Psychology, 34, 2004, 95-109.
MARTİN, L. S., TSUİ, O. A., MAİTRA, K. ve MARİNSHAW, R. (1999). “Domestic Violence in
Northern India” [Elektronik Sürüm]. American Journal of Epidemiology, 150 (4), 1999, 417-426.
MASTEN, A.S., BEST, K.M. ve GARMEZY, N. “Resilience and Development: Contributions from the
Study of Children who Overcome Adversity”. Dev Psychopatol, 2, 1990, 425-444.
MEADOWS, R. Understanding Violence and Victimization. Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall,
2007

sssjournal.com

Social Sciences Studies Journal (SSSJournal)
3682

sssjournal.info@gmail.com

Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 2019

Vol:5

Issue:39

pp:3663-3684

MEYER, A., WAGNER, B., ve DUTTON, M. A. “The Relationship between battered women’s causal
attributions for violence and coping efforts”. Journal of Interpersonal Violence, 25(5), 2010. e900-e918,
(doi: 10,1177 / 0886260509336965).
MİCHAUD, Y. (t.y.). Şiddet, (C. Muhtaroğlu, Çev). İstanbul: Yeni Yüzyıl Kitaplığı, İletişim Yayınları.
MUNİR, Z. L. “Domestic Violence in Indonesia” [Elektronik Sürüm]. Muslim World Journal of Human
Rights. 2(1), 2005, 1-37.
NASH, J. ve FRASER, M.W. “After-school Care for Children: A Resilience-based Approach”, Families in
Society, 79, 1998, 370-382.
ÖNDERMAN, M. Sosyo-Kültürel Bir Fenomen Olarak Utanç, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2009.
RABBANİ, F., QURESHİ, F. ve RİZVİ, N. “Perspectives on Domestic Violence: Case Study from
Karachi, Pakistan” [Elektronik Sürüm]. Eastern Mediterranean Health Journal, 14 (2), 2008, 415-426.
RİGER, S., RAJA, S., ve CAMACHO, J. (2002). “The radiating impact of intimate partner violence”.
Journal of Interpersonal Violence, 17, 2002, 184-205.
RİTTERSBERGER-TILIÇ, H. “Aile İçi Şiddet: Bir Sosyolojik Yaklaşım”. O. Çiftçi (Ed.). 20. Yüzyılın
Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı (s. 119-129). Ankara: Orta Doğu Amme İdaresi Yayınları,
1998.
RUCHKİN, V.V, EİSEMANN, M, ve HAGGLOF, B. “Parental rearing and problem behaviours in male
delinquent adolescents versus controls in northern Russia”. Social psychiatry and psychiatric
epidemiology, 33(10), 1999, 477-482.
SAAR-ASHKENAZY, R., COHEN, J.E. ve GUEZ, J ve diğ. Reduced corpus-callosum volume in
posttraumatic stress disorderhighlights the importance of interhemispheric connectivity for associative
memory. J Trauma Stress, 2014; 27(1): e18-e26, (doi: 10.1002 / jts.21887.)
SOMERSAN, S. “Şiddetin İki Yüzü”. Cogito Kış-Bahar, Sayı 6-7, 1996, 41-50.
STARK, E. (2009). “Rethinking Coercive Control” [Elektronik Sürüm]. Violence Against Women,15
(12), 2009, 1509-1525.
STREET, E.A., GİBSON, E.L., ve HOLOHAN, R.D. “Impact of childhood traumatic events, traumarelated guilt, and avoidant coping strategies on ptsd symptoms in female survivors of domestic violence”.
Journal of Traumatic Stress, 18, 2005, 245-252.
SÜMER, N. Kültür, Yasa ve Aile İçi Şiddet. O. Çiftçi (Ed.). 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek
Konferansı (s. 131-136). Ankara: Orta Doğu Amme İdaresi Yayınları, 1998.
ŞAHİN, N.H. ve DURAK, A. “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği: Üniversite öğrencileri için
uyarlaması”. Türk Psikoloji Dergisi, 10, 1995, 56-73.
TANGNEY, P.J. ve FİSHER , W.K. Self-Conscious Emotions. The Guilford Press: New York, 1995.
TANGNEY J. P. ve DEARİNG R. 2002. Shame and Guilt. New York: Guilford
TANRIVERDİ, G. ve ŞIPKIN, S. “Çanakkale’de Sağlık Ocaklarına Başvuran Kadınların Eğitim
Durumunun Şiddet Görme Düzeyine Etkisi” [Elektronik Sürüm]. Fırat Tıp Dergisi, 13 (3), 2008, 183-187.
The Economic Commision for Latin America and the Caribbean [ECLAC] and co-financed by UNICEF,
UNIFEM and UNAIDS (Mart 2009). The right of women to live a life free of violence in Latin America
and the Caribbean (Rapor No: LC/L.2808/Rev.1), CEPAL Ağ Sitesi: http://www.cepal.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/32194/P32194.xml&xsl=/mujer/tpl-i/p9f.xsl (18.04.2019).
TUSAİE, K. ve DYE, J. “Resilience : A Historical Rewiev of the Construct”. Holist Nurs Proct, 18, 2004,
3-8.
United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre (2000). Domestic Violence Against Women
and Girls, UNICEF Ağ Sitesi: http://www.unicef-irc.org/publications/213/#pdf (15.04.2019).
ÜNSAL, A. “Genişletilmiş Bir Şiddet Tipolojisi”. Cogito Kış-Bahar, Sayı 6-7, 1996, 29-36.
VATANDAŞ, C. Aile ve Şiddet. Türkiye’de Eşler Arası Şiddet. Ankara: Uyum Ajans, 2003.
sssjournal.com

Social Sciences Studies Journal (SSSJournal)
3683

sssjournal.info@gmail.com

Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 2019

Vol:5

Issue:39

pp:3663-3684

WAGNİLD, G. ve YOUNG, H. M. “Development and Psychometric Evaluation of The Resilience Scale”.
Journal of Nursing Measurement, 1 (2), 1993.
WALKER, L. E. Abused Women and Survivor Therapy. A Practical Guide for the Psychotherapist.
Washington: American Psychological Association, 1994.
WİLLİAMS, S.L ve MİCKELSON, K.D. “The nexus of domestic violence and poverty: resilience in
women’s anxiety”. Violence Against Women, 10 (3), 2004, 283-293.
WORLD HEALTH ORGANİZATİON. World Report on Violence and Health [Elektronik Sürüm].
Geneva, 2002.
YILDIRIM, İ. “Akademik Düzeyleri Farklı Olan Öğrencilerin Sosyal Destek Algıları”. Türk Psikoloji
Dergisi, 2(9), 1994, 33-38.
YILDIRIM, A. Sıradan Şiddet “Türkiye’ye Özgü Olmayan Bir Sorun: Kadına ve Çocuğa Yönelik
Şiddetin Toplumsal Kaynakları. İstanbul: Boyut Kitapları, 1998.
YILDIRIM, İ. “Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Revizyonu. Eğitim Araştırmaları, Eurasian Journal
of Educational Research, 17, 2005, 221-236

sssjournal.com

Social Sciences Studies Journal (SSSJournal)
3684

sssjournal.info@gmail.com

