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(DSÖ) Kuruluþ Sözleþmesi’nde þöyle
denilmektedir: “Eriþilebilir en yüksek saðlýk
standardýna ulaþmak, herhangi bir ýrk, din,
siyasal görüþ, ekonomik ya da toplumsal koþul
ayrýmý yapýlmaksýzýn her insanýn temel
haklarýndan biridir.” Kadýna yönelik þiddet
dünyada en yaygýn, ancak en az tanýmlanmýþ
insan haklarý ihlalidir.
Þiddet nedir?
Þiddetin sözlük anlamý bile, ne denli yaygýn
bir kullaným alaný olduðunu göstermektedir:
“Sertlik, katý ve kaba davranýþ, bedene zor
uygulama, bedensel zedelenmeye neden
olma, kiþisel özgürlüðü zor yoluyla kýsýtlama,
büyük güç, haþinlik, rahatça geliþmesini ya da
tamamlanmasýný engellemek üzere bazý doðal
süreçlere, alýþkanlýklara yersiz kýsýtlamalar
getirme...” Þiddetin yol açtýðý zarar-kiþisel ya
da toplumsal-kimi zaman tarihte örneklerini
görebildiðimiz biçimde “yok etme” sonucuna
varabilir.
Þiddeti genelde algýlandýðý gibi yalnýzca
“fiziksel zarar” ile açýklamak yeterli deðildir.
Ruhsal anlamda da bireyde ya da toplumsal
boyutta deðiþken sürelerde, hatta kalýcý etkileri
olabilir.
Þiddetin biçimlerine göre gözden
geçirilmesinde, fiziksel, duygusal-psikolojik,
sözel, cinsel, ekonomik ve daha pek çok
davranýþ, þiddet biçimleri olarak karþýmýza
çýkar. Genel bir sýnýflama ile; kiþinin kendine
uyguladýðý þiddet, kiþiler arasý þiddet (aile içi
þiddet), örgütlü (organize) þiddet (savaþlar)
þiddet tiplerini oluþtururlar.
DSÖ, 49. Dünya Saðlýk Asamblesi'nde
þiddetin tüm boyutlarý ele alýndýðýnda halk
saðlýðý önceliklerinden biri olduðunu kabul
etmiþtir. Þiddet ve saðlýk konusunda sorunun
tanýmlanmasý, kavranmasý, þiddeti önlemeye,
etkilerini azaltmaya ve etkinliðini ölçmeye
yönelik program ve önlemlerin belirlenmesi ve
bu programýn uygulanmasý amacýyla bir
entegre hareket planý hazýrlanmýþtýr (1996).
DSÖ üyesi olan 191 ülkeden 1200’den fazla
delege Cenevre'de þiddet ile mücadele etmek
için uluslararasý bir eylem planý yapýlmasýný
oybirliði ile kabul etmiþtir (1997).
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Kayýtlara yeterince geçmemekle birlikte,
kadýnlara yönelik þiddet olaylarýna pek çok
ülkede sýklýkla rastlanmaktadýr. Kýz bebeklerin
öldürülmesi, ev içi þiddet, dullarýn kurban
edilmesi ya da sürgün edilmesi, gebe kadýna
yönelik þiddet, ýrza geçme, zinaya verilen
cezalar bunlara örnektir.
ABD'de her iki evlilikten birinde fiziksel
þiddet söz konusudur ve her yedi saniyede bir,
bir kadýn bir erkek tarafýndan dövülmektedir.
Dayak, tek baþýna kadýnlardaki yaralanmalarda
en sýk karþýlaþýlan travma nedenidir.
Þiddete maruz kalma sonucunda; fiziksel
yaralanmalar, hematomlar, diþ kýrýklarý, burun
dudak yaralanmalarý, bilinç kaybý, ilaç ve alkol
kullanýmý ve depresyon ortaya çýkabilir.
Kadýnlardaki alkolizmin %40'ýnýn nedeni
süregelen þiddettir. Kadýn psikiyatri
hastalarýnýn %30-50'sinde þiddete uðrama
öyküsü vardýr. Kadýnlardaki intihar
giriþimlerinin %50’sinde dayak olayý
bulunmaktadýr. 1993 yýlýnda Birleþmiþ Milletler
Kadýnýn Statüsü Komisyonu tarafýndan
yayýmlanan “Kadýna Yönelik Þiddetin Yok
Edilmesi Bildirisi” ile “cinsiyete dayalý ve
fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ve
üzüntü sonucunu doðuran ya da bu sonucu
doðurmaya yönelik özel yaþamda ya da kamu
yaþamýnda gerçekleþebilen her türlü davranýþ,
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tehdit, baský ya da özgürlüðün keyfi biçimde
engellenmesi” olarak tanýmlanan kadýna
yönelik þiddetin yalnýzca bu sýnýrlarda
olmadýðý, kadýnla ilgili her türlü gelenekselgöreneksel alýþkanlýk ve uygulamalarýn da bu
tanýma sokulmasý gerekliliði vurgulanmaktadýr.
I. Cinsel Taciz/Irza Geçme
Tanýmý; Geleneksel tanýmlarda tecavüz; bir
kadýnla isteði dýþýnda, zorla cinsel iliþki
kurulmasý olarak tanýmlanýr ve genellikle
penisin vaginaya girmesiyle sýnýrlýdýr. Ancak
son 20 yýlda tecavüzün yasal tanýmlarýnda
geniþ kapsamlý düzeltmeler yapýlmýþtýr.
Günümüz yasalarýnda tecavüz ”fiziksel
zorlama, vücuda zarar verme ya da kurbanýn
ruhsal hastalýk, zihinsel gerilik ve ilaç etkisi
nedeniyle rýza gösterme yetisinin olmadýðý
durumlarda bir ergene ya da yetiþkine cinsel
giriþim” olarak tanýmlanmaktadýr. Bu taným
daha geniþ anlamda cinsel suçlarý
kapsamaktadýr.
Prevalans ve Genel Veriler:
Epidemiyolojik yöntemlerin kullanýldýðý
prevalans çalýþmalarýnýn sonuçlarýna göre,
ABD'de eriþkin kadýnlarýn %20’sinin,
yüksekokul öðrencilerinin %15'inin ve ergenlik
çaðýndakilerin %12'sinin cinsel kötü davranýþa
ya da saldýrýya maruz kaldýðý belirlenmiþtir.
Barbados'da ada genelinde yapýlan bir
çalýþmada her üç kadýndan birinin çocukken
cinsel saldýrýya uðradýðý bildirilmiþtir.
Güney Kore'de Seul'de kadýnlarýn %17’sinin
tamamlanmýþ tecavüz giriþimine maruz kaldýðý
belirlenmiþtir.
Genel inanýþýn tersine ýrza geçme hiç de az
rastlanan bir olgu deðildir. Irza geçme olaylarý
sýklýkla kayýtlara geçmeyebilir. Yasal bakýþ
açýsýyla bakýldýðýnda ýrza geçme ceza
hukukunun ilgi alanýndadýr. Ülkelerin konuya
yaklaþýmlarý da farklýlýk içermektedir; evlilik içi
olursa, tam duhul olmazsa bazý ülkelerde ýrza
geçme olarak kabul edilmemektedir. Örneðin;
Pakistan'da bir kadýnýn zorla ýrzýna geçilse bile,
kadýn zina suçundan yargýlanmakta ve hapse
atýlmaktadýr. Hindistan'da resmi kaynaklarýn
verilerine göre her yýl, “kast”lara ya da kimi
etnik gruplarýn üyesi kadýnlara yönelik binlerce
ýrza geçme olayý gerçekleþmektedir.
Yaygýn anlayýþýn tersine, tecavüze uðrayanlarýn
büyük bir kýsmý kendilerine saldýran kiþiyi
bilirler. Bu gerçek Malezya, Panama, Meksika,
Peru ve ABD'de yapýlan çalýþmalarda
gösterilmiþtir.

Türkiye de ýrza geçme ender rastlanan
olaylardan deðildir. TCK kocanýn karýsýyla zorla
cinsel iliþkiye girmesini ýrza geçme olarak
deðerlendirmemektedir. Cinsel taciz
sanýklarýna verilecek ceza kadýnýn statüsüne
göre deðiþmekte, örneðin kadýn fuhuþu
kendisine meslek edinmiþse saldýrgana
verilecek ceza üçte ikiye kadar indirilebilmekte
idi. 21.11.1990 tarih ve 3679 sayýlý kanunun
26. maddesi ile bu hüküm yürürlükten
kalkmýþtýr.
Kimler Cinsel Tacize Uðruyor?
Kadýnlarýn yaný sýra küçük çocuklar da
cinsel tacize uðrayabilmektedir. Tecavüze
uðrayanlarýn büyük bir kýsmýný (%36-58) 15
yaþ ve daha genç kýzlar oluþturmaktadýr,
bunlarýn da önemli bir bölümü dokuz
yaþýndan küçük çocuklardýr.
Ancak özellikle saldýrýya uðramaya aday bir
risk grubu tanýmlanmýþtýr; bu gruba özellikli
olmayan, deneyimsiz, ikinci bir iþ bulma þansý
zayýf olan dul kadýnlar, iþ yerinde hiyerarþik
olarak bir erkeðe baðlý olarak çalýþan hemþire,
hostes ve sekreterler girmektedir.
BM Göçmenler Yüksek Komisyonu, kadýn
göçmenlerin ýrza geçme, cinsel taciz, kaçýrýlma
ve fiziksel þiddete sýklýkla maruz kalan bir risk
grubu olduklarýný bildirmektedir.
1.Cinsel Tacizin En Sýk Görüldüðü
Durumlar Þöyle Sýralanabilir:
Gözaltýna alýnan kadýnlarýn ýrzýna geçilmesi
ya da cinsel tacize uðramasý pek çok ülkede
varlýðýný sürdüren bir þiddet türüdür. Maðdur
üzerinde hem fiziksel, hem de ruhsal izler
býrakan bu olgu bazý ülkelerde yetkililerce
yaygýn olarak kullanýlmaktadýr.
Sorgulama sýrasýnda ýrza geçme sanýða
fiziksel ve ruhsal acý çektirmeye yönelik bir
eylemdir. Irza geçme ya da ýrza geçme tehdidi
sorgulama sýrasýnda sanýða iddianameyi kabul
ettirmek için bir yöntem olarak
kullanýlmaktadýr. Bazý durumlarda kadýna
yönelen cinsel taciz, yakýný olan erkekleri baský
altýnda tutabilmek ya da onlara bazý þeyleri
kabul ettirmek amacýyla uygulanmakta,
kadýnlar bu amaçla rehin alýnmakta, baský
görmektedir.
2. Savaþta Cinsel Taciz ve Irza Geçme
Askeri çatýþmalarda kadýnlarýn ýrzýna
geçilmesi, yaygýnlýðýna karþýn son zamanlara
dek yeterince rapor edilmeyen bir konudur.
Eski Yugoslavya’da yaþanmýþ olan savaþ,
toplumsal baðlarý zedelemek ve þiddete karþý

• 2003 • cilt 12 • sayý 9 • 334

Kaynaklar
1- Saçaklýoðlu F,
Çiçeklioðlu M. Kadýna
Yönelik Þiddet ve
Çözüm Yollarý.
Toplum ve Hekim
Dergisi 1996; 11:7576.
2- Saatçi E, Akpýnar
E, Ergün G, Bozdemir
N. Aile Ýçi Þiddet.
Arþiv 10:203, 2001.
3- Güneþ G, Kaya
M, Pehlivan E. Týp
Fakültesi
Öðrencilerinin
Ailelerinde Kadýna
Yönelik Aile içi
Þiddetle Ýlgili bir
Araþtýrma. Toplum ve
Hekim Dergisi 2000;
15: 5.
4- DSÖ, 1998
raporu.
5- WHO,
Consultation,
Genova., 5-7
February 1996.
6- T.C. Hükümeti UNICEF Ýþbirliði
Programý. Türkiye de
Anne ve Çocuklarýn
Durum analizi 1996;
Ankara.
7- TC Baþbakanlýk
Kadýnýn Statüsü ve
Sorunlarý Genel
Müdürlüðü Yayýnlarý.
Cumhuriyetin 75.
Yýlýnda Türkiye'de
Kadýnýn Durumu
1998; Ankara.
8- Bayýk A. Cinsel
Saðlýk /Üreme Saðlýðý
Sorunlarý ve 4. Dünya
Kadýn Konferansý
Doðrultusunda
Stratejiler. Toplum ve
Hekim Dergisi 1998;
13:1.
9- Saçaklýoðlu F,
Kalaycýoðlu S. Kadýna
Yönelik Þiddet. IV.
Ulusal Halk Saðlýðý
Kitabý 1994, Didim.
10- Toplum
Hekimliði Bülteni.
Aðustos 1999; s:4.
11- UNFPA. The
World's Women
Report; 1995.

direnci zayýflatmak amacýyla ýrza geçmenin
kasýtlý bir strateji olarak kullanýmýna dikkat
çekmiþtir.
Savaþ sýrasýnda kadýnlarýn ýrzýna geçildiðine
iliþkin yazýlý belgeler eski Yunan'a kadar uzanýr.
Son zamanlarda yayýmlanan bildirilere göre,
Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Kore’de çoðu
Koreli olan 100-200 bin Asyalý kadýn Japon
askerleri tarafýndan kaçýrýlmýþ ve cinsel
tutsaklýða mahkum edilmek üzere cepheye
gönderilmiþtir. Bangladeþ’te 1971’de baþlayan
savaþ sýrasýnda ýrzýna geçilen kadýn sayýsý 250400 bin arasýndadýr. Liberya‘da sürmekte olan
iç savaþ sýrasýnda çok sayýda kadýn ve kýz
çocuk cinsel tacize uðramýþtýr. Birleþmiþ
Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu’nun
verilerine göre, 1985’te teknelerle kaçan 1140 yaþlarýndaki Vietnamlý kadýnlarýn çoðu
kaçýrýlmýþ ya da tecavüze uðramýþtýr.
Peru’da Ant daðlarý bölgesinde hükümet
kuvvetleri ile gerillalar arasýndaki savaþta
bölgede yaþayan kadýnlarýn iki taraftaki
erkeklerce ýrzýna geçilmesi çok yaygýndý ve bu
konuda soruþturma açýlmamaktaydý.
Savaþ sýrasýnda ýrza geçme, hem kiþiye, hem
ailesine hem de ait olduðu topluma yönelik bir
tecavüzdür. Etnik çatýþmalarda ýrza geçme
hem askeri bir strateji, hem de ulusal bir
politika olabilmekte, eski Yugoslavya’da
uygulanan biçimiyle etnik temizlik amacýyla
kullanýlmaktadýr.
Askerlerin tecavüzüne iliþkin kanýtlar ilk kez
Nürnberg Savaþ Suçlarý Mahkemesi’nde
ortaya konmuþ, ancak özgül bir savaþ suçu
olarak tanýmlanmasý Tokyo Savaþ Suçlarý
Mahkemesi sýrasýnda gerçekleþmiþtir. 1993
yýlýnda olayýn kitlesel boyutta olduðunu
gösteren kanýtlarýn bulunmasý üzerine BM
Ýnsan Haklarý Komisyonu ýrza geçmeyi ilk kez
açýkça savaþ suçlarý kapsamýna alarak
uluslararasý bir mahkeme kurulmasýný talep
etmiþtir.
3. Ýþyerinde Cinsel Taciz ve Irza Geçme
Bir kadýnýn iþyerinde, istemediði halde
uðradýðý çimdikleme, okþama, laf atma, ýrza
tasaddi ve tecavüz gibi tüm cinsel tacizler bu
kapsamda ele alýnmaktadýr. Ýþ yerinde cinsel
taciz hem geliþmiþ, hem de geliþmekte olan
ülkelerde her türlü ortamýnda gizli kalmýþ bir
sorun olarak karþýmýza çýkar. Çoðunlukla
güvencesiz çalýþma koþullarýnda iþini yitirme
tehdidi altýnda olan kadýnlar bu konuda bir
yakýnmada bulunmaz.
Avrupa Topluluðu’na üye ülkelerdeki
araþtýrmalarda, çalýþan kadýnlarýn %35-

84’ünün iþyerinde cinsel tacize uðradýklarý
saptanmýþtýr. ABD’de ise, 1985-87 yýllarýnda
kadýnlarýn %42’sinin iþyerlerinde cinsel tacize
uðradýklarý belirlenmiþtir. Filipinler’de genç
kýzlar iþten atýlma kaygýsýyla iþyerinde cinsel
tacize katlanmak zorunda kalmaktadýrlar.
4. Evlilikte Tecavüz
Özellikle baþka tür þiddet uygulamalarýnýn
süregittiði iliþkilerde en sýk rastlanan
saldýrganlýk biçimidir. ABD’de eþlerinin fiziksel
saldýrýsýna uðrayan kadýnlarýn %46’sý cinsel
saldýrý da olduðunu bildirmiþlerdir.
Irza geçme kurbanlarý, uzun süreli psikolojik
iþlev bozukluðu, sosyal uyum bozukluðu,
cinsel iþlev bozukluðu yaþamaktadýr. Irza
geçme intihar riskini artýrmaktadýr.
II. Kadýna Yönelik Cinsel Þiddetin
Sonuçlarý
Ölümcül Olmayan Sonuçlar;
Yaralanmalar, Ýstenmeyen gebelikler, Cinsel
yolla bulaþan hastalýklar, Jinekolojik sorunlar,
Ýritabl kolon sendromu, Kendine zarar veren
davranýþlar, Düþükler, Baþ aðrýsý.
Psikolojik Sonuçlar; Depresyon, Korku,
Anksiyete, Kendine güvensizlik, Cinsel
bozukluklar, Yeme sorunu, Travma sonrasý
stres sendromu.
Ölümcül Sonuçlar; Özkýyým (intihar),
Öldürme (homisid), Maternal mortalite (anne
ölümü), HIV/AIDS.
Kadýna yönelik þiddet, fiziksel ve psikolojik
zarar boyutu dýþýnda ekonomik ve sosyal
boyutlarýyla da önemlidir. Her türlü þiddetten
kaynaklanan yaralanmalarýn tedavi giderleri
yýlda 500 milyon dolarý bulmaktadýr. Þiddet
sonucu oluþan iþgücü kaybý kadýnýn statüsünü
de olumsuz yönde etkilemektedir.
Kadýna yönelik þiddet, 1980'lerde önce
kadýn hareketinin, daha sonra da Türkiye'nin
gündemine girmiþtir. Toplum açýsýndan önemli
olan bu geliþme, 1988 ve sonrasýnda açýk
oturumlar, konferanslar vb. çalýþmalarla
sürmüþ, konuya ilgi giderek artmýþtýr. Yapýlan
araþtýrmalarla kadýna yönelik þiddet kýsmen
görünür kýlýnmýþtýr.
Þiddete maruz kalan kadýnlarýn çoðu polis,
saðlýk görevlileri, arkadaþlar, aile bireyleri gibi
kiþilerden yardým istediklerinde durumun
ciddiye alýnmadýðýný görmekte ve çaresizlik
duygusuna kapýlmaktadýr.
Kötü davranýþa maruz kalan kadýnlara
eyleme geçme gücü verildiðinde yaþamlarýnýn
denetimini yeniden ellerine geçirme ve gerekli
kararlarý verme olasýlýklarý oldukça yüksektir.
• 2003 • cilt 12 • sayý 9 • 335

